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บทคัดยอ
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประยุกตใชสื่อสังคม WordPress และ Facebook ในการจัดการความ
รูเพื่อพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี และเปรียบเทียบการใชสื่อสังคมระหวาง WordPress กับ Facebook โดยมี
การเปรียบเทยีบไดดังน้ี (1) การเขาถงึขอมูลในการจัดการความรู WordPress สามารถเขาถงึขอมูลไดงายกวา Facebook 
(2) การสืบคนขอมูลในระบบโดยใช Search Engine ขอมูลใน WordPress สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกกวา โดยท่ี 
Facebook สามารถสืบคนขอมูลความรูไดเฉพาะกรณีที่เปนกลุมของ Facebook (3) การตรวจสอบจํานวนผูเขาชมขอมูล
ความรู (หัวเรื่อง) WordPress สามารถทราบเฉพาะจํานวนผูเขาชมขอมูลในหัวเรื่อง และสามารถจัดเรียงลําดับหัวเรื่องที่
มีผูเขาชมมากท่ีสุด (ลําดับท่ี 1 ถึง 10 ได) แตจะไมทราบวาผูใดเปนผูเขาชม สวน Facebook ทราบเฉพาะผูใชที่เขาไปกด
ชอบ (Like) เทานัน้ (4) การเสนอนาํขอคดิเหน็ของผูใชงานอืน่ๆ เพือ่การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในการจัดการความรู ทัง้ 
WordPress และ Facebook สามารถดําเนนิการไดโดยผานบัญชผีูใชงาน (5) การนําเสนอหวัเรือ่งความรูใหม WordPress 
สามารถดําเนินการเฉพาะเจาของบัญชีผูใชงานระบบเทานั้น สวน Facebook สามารถดําเนินการท้ังเจาของบัญชีผูใชงาน
และเพ่ือนที่เปนสมาชิกภายในกลุมเทานั้น ทั้งนี้เจาของบัญชีผูใชงานและผูดูแลกลุม (Admin) สามารถจัดการหัวเรื่อง 
(หัวขอ) ดังกลาวได และ (6) คาใชจายในการดําเนินงาน WordPress ไมมีคาใชจาย อยางไรก็ตาม จะมีคาใชจายเปนราย
ปเมื่อตองการจัดทําเปนระบบท่ีมีชื่อ Domain เปนการเฉพาะ เชน .org หรืออื่นๆ สวน Facebook ไมมีคาใชจายเชนกัน 
ดังนั้น การประยุกตใชสื่อสังคมระหวาง WordPress กับ Facebook ในการจัดการความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นของจังหวัด
อุบลราชธานี ทําใหเกิดประโยชนตอการใชงานสําหรับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

คําสําคัญ : การจัดการความรู สื่อสังคม Facebook WordPress จังหวัดอุบลราชธานี

Abstract

 This research article is to aim to study application of using social media: WordPress and Facebook in 
knowledge management for local development of Ubon Ratchathani province, also to compare using social 

media between WordPress and Facebook. The experiment of comparing had undertaken to obtain the results 
as follows : (1) To access information for knowledge management of WordPress was able to access more eas-

ily than Facebook. (2) To inquiry system using Search Engine in WordPress was able to search more conveni-
ent Facebook that Facebook enabled to search knowledge only in the Facebook group. (3) To determine the 

number of visitors of WordPress was able to know the number of visitors on the subject, and also to be sorted 
by the subject with the most visitors (numbers 1 to 10), however not to know if anyone was aware of a particu-

lar visitor, but Facebook knew unique users who visiting and press “Like” only. (4) To propose the ideas of 

other users to exchange opinions in knowledge management both WordPress and Facebook were be done 
through the user’s Facebook account. (5) To present of a new subject-specific knowledge of WordPress was 

able to perform just only an owner user accounts, but Facebook was able to perform by both the owner account 
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บทนํา
 เกี่ยวกับ “ความรู” พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ 
ฐิตธมฺโม) ไดกลาวไววา “ความรูเปนสิ่งจําเปนของมนุษย 
จะเปนความรูในทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม ลวนมีความ
สาํคัญทัง้ส้ิน เพราะความรูเปนรากฐานของชีวติ เหมอืนอฐิ
ที่เปนรากฐานของตึก” และ “จะมีการศึกษาระดับใดไม
สําคัญ หรือไมเคยเขาโรงเรียนเลยก็ไมเปนไร แตขอใหมี
ความรู อันเกิดจากการขวนขวายด วยตนเองอย าง
ขะมักเขมน จนเชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆ เชนนี้ยอมเกิดผล
พาชีวิตไปสูความเจริญกาวหนา” [1] นอกจากนั้น พระราช
ดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงบรรยายในหัวขอ “แนวโนมการจัดการเรียนการสอน
เพือ่การเรียนรูในทศวรรษหนา” ในการสัมมนาวิชาการ เรือ่ง 
“เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในทศวรรษหนา” ณ โรงแรม บีพี 
สมิหลา จังหวัดสงขลา วันท่ี 23 กันยายน 2542 ความตอน
หนึ่งวา “ แนวโนมความรูในทศวรรษหนาจะมีหลายอยาง 
ดังนี้ ประการแรก ความรูสากล คือความรูที่จะสามารถ
เปรียบเทียบกันไดทั้งโลก ประการที่ 2 ความรูที่เปน
มาตรฐานระดับประเทศ ทีเ่ราจะกําหนดวาคนไทยควรตอง
รูอะไร ประการที่ 3 ความรูทองถ่ิน ทําใหเรารูความเปนมา
และศักยภาพของทองถิน่ ทีสํ่าคัญคือ จะตองสามารถโยง

ความรูทั้ง 3 ระดับน้ีใหเขากันได” [2] 

 อกีท้ัง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล

ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อ

นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริม

และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับ

เปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน

ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการ

บริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา [3] 
และท่ีสาํคัญ จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ฉบับท่ี 11 
ไดระบุถึงเรื่องของ “ความรู” ในยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
ใหความสําคัญกับ ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐาน
ความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 สวนเกี่ยวกับ “การจัดการความรู” นั้น ประเด็นการ
พัฒนาที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 
11 ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริม
บทบาทภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชนใหเปนพลังรวม
ในการพัฒนาสังคมไทย มุงยกระดับศักยภาพและขีดความ
สามารถของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 
และการจัดการความรู ควบคูไปกับการสงเสรมิบทบาทภาค
เอกชนในการดําเนินธุรกิจที่ใหผลประโยชนตอบแทนคืนสู
สงัคมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังกระตุนชมุชนและ
ภาคประชาสังคมรวมตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ 
และสงเสริมใหชุมชนสามารถเช่ือมโยงทิศทางการพัฒนา
กับบริบทการเปล่ียนแปลงในอนุภูมิภาค อาเซียน และโลก 
[4] โดยการจัดการความรู (Knowledge Management) เปน
เรื่องท่ีมีความสําคัญย่ิงในทุกองคกรในการบริหารงานใน

ปจจุบัน เพราะเปนการนําความรูมาใชพัฒนาขีดความ
สามารถขององคกรใหไดมากท่ีสดุ โดยมีกระบวนการในการ
สรรหาความรู เพื่อถายทอดและแบงปนไปยังบุคลากร

เปาหมายไดอยางถูกตองเหมาะสม ท้ังนี้ การจัดการความ

รูมีเปาหมายเพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิ

ยิ่งขึ้น “พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงบริหารงาน
โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริรวมท้ังงานพัฒนาดาน

ตางๆ โดยทรงจัดการความรูไปพรอมกัน” [5] ทั้งนี้ สําหรับ
การจัดการความรูในระดับประเทศไดมีการดําเนินการและ

จัดตั้งองคกรสถาบันที่เกี่ยวของ เชน สถาบันสงเสริมการ

จดัการความรูเพือ่สงัคม (สคส.) เปนหนวยงานในสงักดัของ

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั โดยไดรับทุนสนบัสนุน
โครงการจาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุข

and friends who were members within the group which an account owner user and group administrators enabled 

to manage the obtained title (the topic or the subject-specific knowledge). (6) To operate WordPress and Facebook 

were without cost, however if users want to get a domain name with “.Org”, then WordPress will have to pay 

specifically for an annual cost. Therefore, the application of social media between WordPress and Facebook in 

knowledge management for local development of Ubon Ratchathani province will be beneficial in using for a 

future Information Technology era.

Keyword : Knowledge Management, Social Media, Facebook, WordPress, Ubon Ratchathani province
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ภาพ และสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม 

(สคส.) ไดสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการจัดการความรูในลักษณะของ Blog สําหรับแลก

เปล่ียนเรียนรูบนอินเทอรเน็ตของประเทศไทยภายใตชื่อ 

“Gotoknow.org” ทาํใหเกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรูความรูใน

ดานตางๆ มากมาย [6] 

 สําหรับ ระดับนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับเรื่องการ

จัดการความรูนั้น มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 

พ.ศ.2553 ไดเหน็ชอบ “แนวทางการสงเสรมิอุดมศึกษารวม
สรางประเทศไทยนาอยู” โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ี
กระทรวงศึกษาเสนอทั้ง 3 ขอ คือ (1) ใหความเห็นชอบ
แนวทางการสงเสรมิอุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู 
และใหกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษาใชเปน
แนวทางหลกัรวมกัน เพือ่สรางประเทศไทยใหนาอยู (2) ให
สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมตามแนวทางการสงเสริม อุดมศึกษารวมสราง
ประเทศนาอยูตามความเหมาะสม และ(3) ใหกระทรวง 
ทบวง กรม และองคกรอิสระตางๆ ทีเ่กีย่วของรับทราบและ
ใหความรวมมือ สนับสนุน สงเสริมการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาตามภารกิจดังกลาว พรอมท้ังเห็นชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ ยุทธศาสตร 3.3 “การจัด
ตั้งศูนยจัดการความรูเพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบัน
อุดมศึกษา ”  [7] โดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล าวนั้น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2554 ไดรับทราบการลงนาม
ขอตกลงความรวมมือ “โครงการหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึง
จังหวัด” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่สงเสรมิใหสถาบันอดุมศึกษา ไดมีสวนรวมในการศึกษา
วิจัยและคนควาหาขอมูล องคความรู ที่มีความจําเปนพื้น
ฐานของชุมชน โดยในข้ันตอนแรก คือ การเตรียมการจัด

ตั้งศูนยบริการความรูเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยใหสถาบัน
อุดมศึกษาผูประสานหลักทุกจังหวัด เพื่อเปนคลังขอมูล

กลาง การวจิยัและพัฒนายทุธศาสตรและนําไปสูกลยุทธการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรวมกันของหนวยงานตางๆ ทุก
ภาคสวน โดยมีผูแทนหนวยงานภาครัฐ และเอกชนรวมกัน
เปนคณะกรรมการบริหาร และมีผูวาราชการจังหวัดเปน

ประธานกรรมการบริหาร [8] ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนศูนย

บริการความรูเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประยุกตใชสือ่สงัคม (Social Media) ทัง้นี ้ราชบัณฑิตยสถาน 

ไดบัญญัติคําวา “Social Media” ไววา “สื่อสังคม” หมายถึง
สื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสื่อกลางท่ีใหบุคคลท่ัวไปมีสวน

ร วมสร างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต างๆ ผาน

อินเทอรเน็ตได [9] โดยจะเห็นวาในปจจุบันสื่อสังคมไดเขา

มีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดการความรู [10], [11] ซึ่งใน

ปจจุบันการใชสื่อสังคมมีจํานวนผูใชงานจํานวนมากมาย 

[12], [13], [14] และส่ือสังคมไดถูกประยุกตใชในองคกร

ตางๆ เปนจํานวนมากเชนกัน [15] สําหรับการประยุกตใช

สือ่สังคมเพือ่การศกึษาในประเทศไทยไดมีผูนาํเสนอไวเชน

กัน [16], [17], [18] นอกจากนั้น สําหรับการใชสื่อสังคม

สาํหรับการจัดการความรูโดยใช Blog ไดถกูนาํมาประยุกต
ใชเชนกัน [19], [20] กลาวสําหรับการวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการความรูโดยใชสื่อสังคมท่ีมีการเปรียบเทียบการใช 
Blogs และ Facebook แตเปนการเปรียบเทียบในลักษณะ
ความคิดเห็นของผูใชงานเทานั้น [21] ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
ศึกษาการประยุกตและการเปรียบเทียบการใชสื่อสังคม
ระหวาง WordPress กับ Facebook ในการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะทําให
เกิดประโยชนใหกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนของ
จังหวัดอุบลราชธานี  อันจะสามารถทําใหเกิดประโยชนตอ
การนําสื่อสังคมในการจัดการความรูไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษานําสื่อสังคมประยุกตใชในการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประยุกตใชสื่อสังคม
ระหวาง WordPress กับ Facebook ในการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตของการวิจัยคร้ังนี้จะเป นศึกษาการ

ประยุกตใชสื่อสังคม คือ WordPress และ Facebook 
ในการจัดการความรู  เพื่อพัฒนาทองถิ่นของจังหวัด

อุบลราชธานี ระหวาง มิถุนายน พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2557

วิธีดําเนินการวิจัย 

 วธิกีารดําเนนิงานของการวิจยัมีขัน้ตอนปฏิบัตดัิงนี้

 1. ศึกษาขอมูลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูดวยส่ือสังคม

 2. ออกแบบระบบจัดการความรู  เพื่อจังหวัด

อบุลราชธานี โดยใชเทคโนโลยี Blog ทีเ่ปนระบบเปดท่ีมีชือ่
วา WordPress ตามรูปท่ี 1
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 3. พัฒนาระบบการจัดการความรู เพื่อจังหวัด
อุบลราชธานี ตามขอ 2 ดวย WordPress
 4. ประยุกตใช Facebook ในการชวยจัดการความ
รูเพือ่พฒันาจงัหวดัอุบลราชธานี โดยการสรางบัญชผีูใชงาน
ภายใตชือ่ “Knowledge Management Ubon Ratchathani”

 5. เปรียบเทียบการใชงานระหวาง WordPress กับ 
Facebook สําหรับการจัดการความรูเพื่อพัฒนาจังหวัด
อบุลราชธานี ในประเด็น (1) การเขาถงึขอมูลในการจัดการ
ความรู (2) การสืบคนขอมูลความรูในระบบโดยใช Search 

Engine (3) การตรวจสอบจํานวนผูเขาชมขอมูลความรู (4) 

การเสนอนําขอคิดเห็นของผูใชงานอื่นๆ เพื่อการแลก
เปล่ียนความคิดเห็นในการจัดการความรู (5) การนําเสนอ

หวัเรือ่ง (หวัขอ) ขอมูลความรูใหม และ (6) คาใชจายในการ

ดําเนินงาน ทั้งนี้ 6 ประเด็นขางตนผูวิจัยทําการสํารวจจาก
การสังเกต

 6. สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
 1. การพัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานีดวย WordPress 
 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะทํางานโครงการอุบล
ศึกษา วันจันทรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไดมอบหมาย

ใหผูวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต ดังนั้น เพื่อ
เปนการสะดวกตอการพัฒนาระบบสารสนเทศอุบลศึกษา

อนัจะนาํไปสูการจดัการความรูในสวนทีเ่กีย่วของกบั “อบุล
ศึกษา” ผูวิจัยในฐานะท่ีรับผิดชอบงานดังกลาว จึงไดนํา 

WordPress มาใชในการจัดการความรู “อุบลศึกษา” 
 เนื่องจาก WordPress เปน open source web 
software ที่สามารถติดต้ังบนเว็บ server ขององคกรเพื่อ

สรางเว็บไซต blog หรือ community โดยมีระบบจัดการ
บทความ หรือ Content Management System (CMS) 

ทําใหงายตอการใชงาน [22] ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น

ไดนําส งผลงานแกผู ว าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

รูปที่ 1 แสดงการออกแบบระบบจัดการความรูเพื่อจังหวัดอุบลราชธานี
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รูปที่ 2  แสดงผลของระบบ www.km4ubon.org  การจัดการความรูเพื่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยผูใชงานสามารถเขาถึง
 ไดโดยผาน Web Browser ทั่วไป 

รูปท่ี 3 แสดงระบบ www.km4ubon.org  ที่สามารถจํานวนผูเขาชมและสามารถจัดเรียงลําดับหัวเรื่องที่มีผูเขาชม

 มากท่ีสุด (ลําดับท่ี 1 ถึง 10)  และเช่ือมตอกับส่ือสังคม Facebook

ตามหนังสือที่ ศธ 0529/3514 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ถงึวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 [23] โดยการพัฒนาระบบ

ดังกลาวมีรายละเอียดในเว็บไซต www.km4ubon.org 

ดังรูปท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ
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 การใช WordPress ในการจัดการความรูเพือ่พฒันา

ทองถิน่ของจงัหวดัอบุลราชธาน ีทาํใหสามารถเกดิการแบง

ปน แลกเปล่ียนขอมูลความรูที่ประโยชนตอการพัฒนา

จงัหวดั นอกจากนัน้ ยงัทําใหสามารถตรวจสอบการเขาชม

พรอมท้ังสามารถเช่ือมตอกับส่ือสังคมอ่ืน เชน Facebook 

อนันาํไปสูกระบวนการจัดการความรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ได

อยางมีประสิทธิภาพ

 2) การประยุกตใช Facebook ในการจัดการความรู

เพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
 2.1 การใช Facebook สรางบัญชีผูใชงานเฉพาะ
สําหรับเปนสื่อกลางในการจัดการความรู
  โดยในปจจุบันมีการใชสื่อสังคมกันอยางมากมาย
ผานอุปกรณ Smart Devices หลายๆ ประเภท ซึ่งผูวิจัย
ไดเคยนาํเสนอ “การประยุกตใชเครือขายสังคมคอมพิวเตอร
เพื่ อการ เรี ยนการสอน  กรณีศึกษามหาวิทยา ลัย

อุบลราชธานี” [24] อันเปนการใชประโยชนของ Social 

Media ตอการเรียนการสอน กลาวสําหรับกรณีการประยุกต

ใชสื่อสังคม กรณี Facebook การจัดการความรูเพื่อพัฒนา

จังหวัดอุบลราชธานี นั้น ผูวิจัยไดใช Facebook เปนส่ือ

กลางในการแลกเปล่ียนข อมูล ท่ีสําคัญของจังหวัด

อุบลราชธานี ผานใตบัญชีผู ใช งานวา “Knowledge 

Management Ubon Ratchthani” โดยเร่ิมใชงานเมื่อวันที่ 

25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยเปนการนําเสนอขอมูลเพื่อให
เพือ่นสมาชกิชาวอบุลราชธานไีดรับทราบขอมลูท่ีสาํคญัอนั

เปนประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ดังรูปท่ี 4 
และ 5 ตามลําดับ 

รูปที่ 4  แสดงการใชสื่อสังคม Facebook  เพื่อนสมาชิกของ Knowledge Management Ubon Ratchathani
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 2.2 การสรางกลุมใน Facebook เพื่อเปนสื่อกลาง
ในการจัดการความรู
 การสรางกลุมใน Facebook ยงัเปนสวนหน่ึงท่ีสาํคัญ
ในการจัดการความรูเพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีทําให
เกดิการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารสารสนเทศท่ีสาํคัญในการ
ที่นําเกิดประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

รูปที่ 5  แสดงตัวอยางรูปภาพของ Knowledge Management Ubon Ratchathani ที่สําคัญเกี่ยวกับเมืองอุบลราชธานี

 โดยกลุม Facebook ดังกลาวมีชือ่วา “สภาเครอืขาย
ชาวอุบลตุมลูกตุมหลานฮักบานแปลงเมือง” เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 
มีสมาชิกในกลุมเปนจํานวน 5,865 คน ดังรูปท่ี 6 และ 
7 ตามลําดับ 

รูปที่ 6  แสดง Facebook กลุม“สภาเครือขายชาวอุบลตุมลูกตุมหลานฮักบานแปลงเมือง”
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 สําหรับการใชสื่อสังคม Facebook ในการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี สามารถดําเนินการ
ไดทั้งการสรางบัญชีผูใชงานโดยเฉพาะและการสรางกลุม
เฉพาะ Facebook อันทําใหเกิดการแบงปน แลกเปล่ียน
ความรูในดานตางๆ ซึ่งทําใหผูใชงาน Facebook ไดรับ

ประโยชนในเรื่องการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี

 3. การเปรียบเทียบการใช สื่อสังคมระหว าง 
WordPress กับ Facebook สําหรับการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี โดยต้ังแตเริ่มใชงาน มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 สามารถ
สรุปผลตามตารางดังตอไปน้ี

รูปที่ 7 แสดง Facebook จํานวนสมาชิก “สภาเครือขายชาวอุบลตุมลูกตุมหลานฮักบานแปลงเมือง”  จํานวน 5865 คน 
 ณ วันท่ี 25 เมษายน 2557



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 255754

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบการใชสื่อสังคมระหวาง WordPress กับ Facebook สําหรับการจัดการความรูเพื่อพัฒนา

 จังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็น ความสามารถของ

WordPress

ความสามารถของ

Facebook

(1) การเขาถึงขอมูลในการ

จัดการความรู

สามารถเขาถึงขอมูล www.km4ubon.org 

โดยท่ีผูใชงานไมจําเปนจะตอง Login เขา

ระบบ 

สามารถเขาถึงขอมูล โดยท่ีผูใชงานจําเปนจะ

ตอง Login เขาระบบของ Facebook

(2) การสืบคนขอมูลความรูใน

ระบบโดยใช Search Engine 

สามารถดําเนินการได ไมสามารถดําเนินการใช แตอยางไรก็ตาม 

หากเปนการสืบคนขอมูลสามารถดําเนินการ

ไดโดยเฉพาะภายในกลุม “สภาเครือขายชาว

อุบลตุมลูกตุมหลานฮักบานแปลงเมือง” 
(3)การตรวจสอบจํานวนผู

เขาชมขอมูลความรู (หัวเรื่อง 

หัวขอ) 

ทราบเฉพาะจํานวนผูเขาชมขอมูลในหัวเรื่อง 

(หัวขอ) นั้นๆ โดยไมทราบวาผูใดเปนผูเขา

ชม และสามารถจัดเรียงลําดับหัวเรื่องที่มีผู

เขาชมมากท่ีสุด (ลําดับท่ี 1 ถึง 10 ได) 

กลุม“สภาเครือขายชาวอุบลตุมลูกตุมหลาน

ฮักบานแปลงเมือง”ไมทราบจํานวนผูเขาชม 

แตสามารถทราบเฉพาะจํานวนผูที่กด

ชอบ (Like) และทราบวาเปนผูใด 
(4) การเสนอนําขอคิดเห็น

ของผูใชงานอ่ืนๆ เพื่อการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน

การจัดการความรู

สามารถดําเนินการไดโดยผานบัญชีผูใชงาน

ของ Facebook 

สามารถดําเนินการไดโดยผานบัญชีผูใชงาน

ของ Facebook 

(5) การนําเสนอหัวเรื่อง 

(หัวขอ) ความรูใหม

สามารถดําเนินการเฉพาะเจาของบัญชีผูใช

งานระบบ www.km4ubon.org 

สามารถดําเนินการท้ังเจาของบัญชีผูใชงาน 

และเพ่ือนที่เปนสมาชิก ทั้งกรณีภายในกลุม 

โดยเจาของบัญชีผูใชงานและผูดูแลกลุม 

(Admin) สามารถจัดการหัวเรื่อง (หัวขอ) ที่

ตองการ
(6) คาใชจายในการดําเนิน

งาน 

ไมมีคาใชจาย อยางไรก็ตาม จะมีคาใชจาย 

รายป เมื่อตองการจัดทําเปนระบบท่ีมีชื่อ 

Domain เปนการเฉพาะ เชน .org หรืออื่นๆ 

ไมมีคาใชจาย 

 จากตารางที ่1 จะเหน็วาเปรียบเทยีบการใชสือ่สงัคม
ระหวาง WordPress กับ Facebook ทั้ง 6 ประเด็นตางมี
ขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันไป โดยท้ัง WordPress กับ 

Facebook มีขอดเีหมอืนกนัคือ การเสนอนาํขอคดิเหน็ของ

ผู ใชงานอื่นๆ เพื่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
จัดการความรูโดยผานบัญชีผูใชงานของ Facebook โดย
การวิจยัในอนาคตอาจจะตองเพิม่เตมิประเด็นอืน่ๆ อกีเพือ่
จะไดทําใหสามารถเห็นขอแตกตางของการใชงานระหวาง 

WordPress กับ Facebook ไดสมบูรณมากย่ิงข้ึน

สรุปและเสนอแนะ

 จากการวิจยัไดพฒันานาํสือ่สังคม WordPress และ 
Facebook มาประยุกตใชในการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหวาง มิถุนายน พ.ศ.

2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 โดยการประยุกตใช

สื่อสังคม WordPress และ Facebook นับวามีประโยชน
อย  าง ย่ิ งต อการจัดการความรู  เพื่ อพัฒนาจั งห วัด
อบุลราชธาน ีในประเดน็การเขาชมขอมูลเกดิการมีสวนรวม

ในการแลกเปล่ียนขอมูลความรูในประเด็นตางๆ ทั้งนี้ 

สามารถสรุปการเปรียบเทียบการใช  งานระหว าง 
WordPress กับ Facebook ในประเด็นตางๆ 6 ประเด็น 

ดังนี ้(1) การเขาถงึขอมูลในการจัดการความรู WordPress 
สามารถเขาถึงขอมูลไดงายกวา Facebook (2) การสืบคน

ขอมูลความรูในระบบโดยใช Search Engine WordPress 
สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกกวา เนื่องจาก Facebook 

สามารถสืบคนขอมูลความรูไดเฉพาะกรณีที่เปนกลุม (3) 
การตรวจสอบจํานวนผูเขาชมขอมูลความรู WordPress 

สามารถทราบเฉพาะจํานวนผูเขาชมขอมูลในหัวเรื่อง และ
สามารถจัดเรียงลําดับหัวเรื่องหรือหัวขอที่มีผูเขาชมมาก

ที่สุด (ลําดับท่ี 1 ถึง 10 ได) แตจะไมทราบวาผูใดเปนผูเขา
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ชม สวน Facebook ทราบเฉพาะผูใชทีเ่ขาไปกดชอบ (Like) 

เทานั้น (4) การเสนอนําขอคิดเห็นของผูใชงานอ่ืนๆ เพื่อ

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการจัดการความรู ทั้ง 

WordPress และ Facebook สามารถดําเนนิการไดโดยผาน

บัญชผีูใชงานของ Facebook (5) การนําเสนอหวัเร่ืองความ

รูใหม WordPress สามารถดําเนินการเฉพาะเจาของบัญชี

ผู ใชงานระบบ www.km4ubon.org สวน Facebook 

สามารถดําเนนิการท้ังเจาของบัญชผีูใชงานและเพ่ือนทีเ่ปน

สมาชิกในกลุมของ Facebook เทานั้น โดยท่ีเจาของบัญชี
ผูใชงานและผูดูแลกลุม (Admin) สามารถจัดการหัวเรื่อง 
(หัวขอ) ที่ตองการได และ (6) คาใชจายในการดําเนินงาน 
WordPress และ Facebook ไมมีคาใชจาย อยางไรก็ตาม 
จะมีคาใชจายรายปเมื่อตองการจัดทําเปนระบบท่ีมีชื่อ 
Domain เปนการเฉพาะ เชน .org หรืออ่ืนๆ โดยการเปรียบ
เทียบดังกลาวจะเปนแนวทางในการเลือกใชสื่อสังคม
สําหรับการจัดการความรูตอไปในอนาคต 
 ขอเสนอแนะ คือ องคกรทุกระดับควรจะใหความ
สําคัญตอการนําส่ือสังคมไปประยุกตใชการจัดการความรู
ในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีสื่อสังคม 
WordPress และ Facebook ซึง่ไมมีคาใชจายใดๆ นอกจาก
นั้น หนวยงานระดับจังหวัดหากมีความรวมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษาในพื้นที่โดยใหความสําคัญในการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางจริงจัง จะทําใหเกิดการจัดการ
ความรูทีมี่ประสิทธภิาพเกดิประโยชนตอนกัเรียน นกัศึกษา
และประชาชนท่ัวไป และในท่ีสุดจะสามารถทําใหเกิดการ
เปลีย่นแปลงในทางท่ีดีในการดํารงชวีติในดานตางๆ นาํมา
ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตอไป ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดผูวิจัยขอ
กลาวย้ําวาการจัดความรูในเรื่องใดๆ การเชื่อขอมูลเชื่อถือ
ความรูเปนสิง่สาํคัญอยางย่ิง “วาเปนขอมูลความรูทีถ่กูตอง
หรือไมอยางไร” ทั้งน้ี คงจะตองยึดหลัก “กาลามสูตร หรือ 
หลักความเช่ือ 10 ประการ” ในพระพุทธองค [25] และ

สดุทาย ผูวจิยัของฝากบทกลอนตอไปน้ีเพือ่เปนขอคิดเตอืน

ใจสําหรับ “การจัดการความรู” ดังตอไปน้ี 
 การจัดการ ความรู รูยิ่งมาก
 ไมไดยาก หากทํา นําความรู

 จัดการดี มีเติม เพิ่มใหรู

 เพื่อเปนครู รูดี มีจัดการ

 การจัดการ ความรู ดูใหดี

 ใชไอที ที่ดี มีประสาน
 เรื่องขอมูล วิจัย ใหเชี่ยวชาญ

 เพื่อจัดการ ความรู ดูดีเอย
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