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บทคดัยอ่ 

 โครงงานการพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress เร่ืองแทบ็เล็ต  น้ี จดัท าข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อน าเอารูปแบบการเรียนรู้ยคุใหม่ท่ีใชส่ื้อสังคม หรือ Social Media ซ่ึงเป็นส่ือท่ีไดรั้บความ

สนใจและเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั มาประยกุตเ์ขา้กบัการเรียนรู้ โดยไดศึ้กษารูปแบบและพฒันาการเรียนรู้ใน

การจดัสร้างเวบ็บล็อกดว้ยเวบ็ไซตส์ าเร็จรูปช่ือวา่ Wordpress ทั้งน้ีไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เน้ือหาความรู้ท่ี

สนใจเก่ียวกบัเร่ือง แทบ็เล็ต คือ คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชง้านขณะเคล่ือนท่ีไดข้นาด

กลางท่ีมีหนา้จอแบบสัมผสัในการใชง้านเป็นหลกั โดยผูจ้ดัท าโครงงานสามารถพฒันารูปแบบของเวบ็

บล็อกจาก Wordpress ไดด้ว้ยตนเองและน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการเรียนรู้ของตนเองมากยิง่ข้ึน และได้

และน าเสนอผา่นทางเวบ็บล็อกท่ี http://nitnipajoy.wordpress.com  ทั้งน้ี ท าใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกนัได้

ระหวา่งครู เพื่อนและผูส้นใจทัว่ไปไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่1   

บทน า 

1.1 แนวคิด ทีม่า และความส าคัญ  
  ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวติของเรามากข้ึน 
ซ่ึงเราอาจไม่รู้สึกตวัวา่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตในยคุขอ้มูลข่าวสารมี
ความส าคญั คนหนัมาบริโภคขอ้มูลข่าวสารกนัมากข้ึน นอกจากเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนน
ส าหรับการเขา้ไปถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ เรายงัตอ้งการเคร่ืองมือท่ีจะสามารถสร้างเน้ือหาและขอ้มูลต่างๆ ไว้
รองรับการเขา้ถึง นัน่ก็คือเทคโนโลยเีวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นตวักลางคอยใหข้อ้มูลต่างๆ แก่ผูใ้ชโ้ดยการพฒันาของ
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตและเวบ็ไซตไ์ดถู้กเปล่ียนแปลงจากเดิมไปมาก 
  ในยคุท่ีเทคโนโลยกีารส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต ก าลงัเป็นท่ีนิยมและมีผลกระทบในทุกๆดา้นใน
ปัจจุบนั ท าใหทุ้กคน ทุกสงัคมตอ้งมีการปรับตวั และพฒันาใหท้นัต่อการเปล่ียนเปล่ียนแปลงในโลกของ
การส่ือสาร และการพฒันาของโลกเวลิดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web; WWW) จากยคุแรก คือ Web 1.0 ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็น Static Web คือมีการน าเสนอขอ้มูลทางเดียว (one-way communication) ดว้ยการแปลงขอ้มูล
ข่าวสารท่ีมีอยูร่อบตวัเราใหอ้ยูใ่นรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตาม
หนา้เวบ็ไซต ์ โดยผูใ้ชส้ามารถอ่านไดแ้ต่ไม่สามารถเขา้ร่วมในการสร้างขอ้มูลได ้   แต่เม่ือกา้วเขา้สู่ยคุท่ี 2 
ของเทคโนโลยคืีอ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยคุท่ีท าใหอิ้นเทอร์เน็ตมีศกัยภาพในการใชง้านมากข้ึน เนน้ให้
ผูใ้ชมี้ส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์   
  จุดก าเนิดของ Web 2.0 และการพฒันากา้วผา่นเขา้สู่ยคุ Web 3.0  ความนิยมขอ Social Media มีการ
เติบโตอยา่งไม่หยดุย ั้งและมีแนวโนม้ของผูใ้ชบ้ริการทัว่โลก ปัจจุบนั Social Network Website ต่าง ๆ ก็มี
การพฒันา และเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์เชิงสังคมกนัมากข้ึน ไม่วา่จะเป็น 
Facebook หรือ การสร้างเวบ็ Blog เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ 
 ในเร่ืองของเน้ือหาความรู้เก่ียวกบั แทบ็เล็ต นั้น เป็นความสนใจส่วนตวัท่ีอยากจะศึกษาเร่ืองราว
เก่ียวกบัประโยชน์ของแทบ็เล็ตแทบ็เล็ตสามารถท างานไดเ้หมือนโน๊ตบุคทุกอยา่งมัย๊?ซ่ึงมีเน้ือหาของ “แทบ็
เล็ต – Tablet‛ ในความหมายแทจ้ริงแลว้ก็คือแผน่จารึกท่ีเอาไวบ้นัทึกขอ้ความต่างๆโดยการเขียน (อาจจะ
เป็นกระดาษ, ดิน, ข้ีผื้ง, ไม)้ และมีการใชก้นัมานานแลว้ในอดีต แต่ในปัจจุบนัมีการพฒันาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
แนวคิดน้ีข้ึนมาแทนท่ีซ่ึงมีหลายบริษทัไดใ้หค้  านิยามท่ีแตกต่างกนัไป หลกัๆแลว้ก็มี 2 ความหมายดว้ยกนั
คือ "แทบ็เล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet Personal Computer)" และ "แทบ็เล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet 
Computer" หรือเรียกสั้นๆวา่ "แทบ็เล็ต - Tablet" 

ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงไดมี้ความคิดท่ีจะน าเอารูปแบบของ WebBlog ดว้ยเวบ็ไซต ์Wordpress  มาใชใ้นการ
เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองแทบ็เล็ตเพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดงักล่าวสู่ผูส้นใจต่อไป  

 



1.2 วตัถุประสงค์ 

 - เพื่อศึกษาและพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress   เร่ืองแทบ็เล็ต 
 - เพื่อศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจเก่ียวกบัเร่ืองแทบ็เล็ต 
 - เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันารูปแบบของเวบ็บล็อกจาก Wordpress ไดด้ว้ยตนเองและน ามา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการเรียนรู้ของตนเองมากยิง่ข้ึน 
 - เพื่อใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกนัไดร้ะหวา่งครู เพื่อนและผูส้นใจทัว่ไป 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

-  จดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ การพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress  

 เร่ือง แทบ็เล็ต 

 -  วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมหรือท่ีใชใ้นการพฒันา ไดแ้ก่ 

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   -  เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการเวบ็บล็อก คือ www.wordpress.com 
   - เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com  
www.google.com 
   -  โปรแกรมตดัต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0 
   
 

1.4  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

  1.4.1 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress   เร่ือง แทล็เล็ต 

  1.4.2 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีน ามาเป็นบทเรียนในการสร้างเวบ็บล็อกคือเร่ืองแทบ็เล็ต 

  1.4.3 ผูเ้รียนสามารถพฒันารูปแบบของเวบ็บล็อกจาก Wordpress ไดด้ว้ยตนเองและน ามา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการเรียนรู้ของตนเองมากยิง่ข้ึน 

  1.4.4  สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดร้ะหวา่งครู เพื่อนและผูส้นใจทัว่ไป 

เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผา่นเวบ็บล็อกได ้

  1.4.5  ไดน้ าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศยคุใหม่มาใชอ้ยา่งมีคุณค่า และสร้างสรรค ์

 

http://www.wordpress.com/
http://www.facebook.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.google.com/


บทที ่2  
  

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ การพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress 

 เร่ืองแทบ็เล็ต น้ี  ผูจ้ดัท าโครงงานไดศึ้กษาเอกสารและจากเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 2.1  ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 

 2.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือสังคม Social Media 

  2.3  เวบ็บล็อก (WebBlog)  

 
2.1  ความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเทอร์เน็ต 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ' หรือ ไอท ี(องักฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยี
ส าหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจดัเก็บ การประมวลผล และ
การคน้คืนสารสนเทศ ในการประยกุต ์การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลย ีสามารถแบ่งกลุ่มยอ่ยเป็น 3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์, การส่ือสาร และขอ้มูลแบบมลัติมีเดีย ซ่ึงในแต่ละกลุ่มน้ียงัแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ได้
อีกมากมาย องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี ยงัตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนั ยกตวัอยา่งเช่น เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองคป์ระกอบส าคญัของระบบเครือข่าย (การส่ือสาร) โดยมีการส่งขอ้มูล
ต่างๆ ไปยงัเคร่ืองลูก (ขอ้มูลแบบมลัติมีเดีย)ในบางคร้ังจะมีการใชช่ื้อวา่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร (information and communications technology ยอ่วา่ ICT) 

อนิเทอร์เน็ต (องักฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่ง
เครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทัว่โลก โดยใชภ้าษาท่ีใชส่ื้อสารกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ โพรโทคอล 
(Protocol) ผูใ้ชเ้ครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารถึงกนัไดใ้นหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เวบ็บอร์ด และสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมมาใชไ้ด ้

 2.2  ข้อมูลเกีย่วกบัส่ือสังคม Social Media 
  2.2.1  ความหมายของ Social Media 
            ทุกวนัน้ี พวกเราหลายคนใชชี้วติอยูก่บั Social Network และ Social Media มากข้ึนทุกวนั แต่
พอพดูถึง ‘Social Media’ วา่คืออะไร หลายคนท่ีใชอ้ยู ่ก็ยงัถึงกบัอ้ึง และตอบไม่ไดว้า่มนัคืออะไร และไม่รู้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1


จะอธิบายอยา่งไร  วนัน้ี Marketing Oops! เลยขอท าหนา้ท่ีอธิบายค าๆ น้ีแทน  เพื่อให้คนท่ีใชเ้ป็นประจ าอยู่
แลว้สามารถอธิบายต่อใหค้นอ่ืนทราบได ้และส าหรับคนท่ียงัไม่เคยรู้ ก็สามารถท าความรู้จกัไดเ้ช่นกนั 

Social ในท่ีน้ีหมายถึง สังคมออนไลน์ 
Media ในท่ีน้ีหมายถึง เน้ือหา เร่ืองราว และบทความ 
Social Media จึงหมายถึงสังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสาร หรือเขียนเล่า เน้ือหา เร่ืองราว ประสบการณ์ 
บทความ รูปภาพ และวดีิโอ ท่ีผูใ้ชเ้ขียนข้ึนเอง ท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลว้น ามาแบ่งปันใหก้บั
ผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตน ผา่นทางเวบ็ไซต ์Social Network ท่ีใหบ้ริการบนโลกออนไลน์  ปัจจุบนั การ
ส่ือสารแบบน้ี จะท าผา่นทาง Internet และโทรศพัทมื์อถือเท่านั้น 

 
  2.2.2  ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของ Social Media 

1.  บล็อก, วกิิพีเดีย, เวบ็รวมท่ีใหทุ้กคนโพสตข์่าว  แบ่งปัน: วดีิโอ, รูปภาพ, ดนตรี, ลิงก ์ การอภิปราย: การ
เสวนา, โปรแกรมสนทนาออนไลน์  เครือข่ายสังคม: เครือข่ายสังคมโดยทัว่ไปและเครือข่าย สังคมเฉพาะ
ดา้น  การตีพิมพแ์บบไมโคร: ไมโครบล็อก  เคร่ืองมือท่ีรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งโซเชียลมีเดียเขา้ 6 ดว้ยกนั 
(Social aggregation tools) 6  

2. 2.2.3 ประเภทเวบ็ไซต์ทีใ่ห้บริการ  Social Media 

 บล็อก  http://www.blogger.com/ เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในโลก  http://www.wordpress.com/          
โอเพนซอร์สซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นท่ีนิยม  http://www.exteen.com/ เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในเมืองไทย  
http://www.bloggang.com/ เป็นส่วนหน่ึงของเวบ็พนัทิพ  http://gotoknow.org เป็นท่ีนิยมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ในหมู่คนทางาน  http://blognone.com เป็นแหล่งข่าวไอทีของคนไทย 

2.3  เวบ็บลอ็ก (WebBlog) 

  2.3.1 ความหมายของเวบ็บลอ็ก (WebBlog)  

เวบ็บล็อก (Weblog)  เป็นค าท่ีมาจากค าวา่ เวบ็ (Web)  กบัค าวา่ บล็อก (Blog)  รวมกนัเรียกวา่เวบ็

บล็อก  ความหมายของเวบ็บล็อกคือ เคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชง้านบนเวบ็ไซตมี์ลกัษณะเหมือนกบั  เวบ็

บอร์ด  แต่เนน้การใชง้านไปท่ีการบนัทึกเร่ืองราวหรือขอ้มูลส่วนตวัเหมือนกบัไดอาร่ี จะแสดงขอ้มูลใน

ลกัษณะท่ีเป็นหวัขอ้ประกอบบทคดัยอ่ แต่จะดีกวา่ไดอารีท่ีเขียนดว้ยมือ ก็คือเป็นเวบ็ท่ีสามารถเช่ือมโยงไป

หาบทความท่ีเวบ็ไซด์อ่ืน และเปิดรับความเห็นจากผูอ่ื้นไดด้ว้ยโดยทัว่ ๆไป   

 



 2.3.2 ประเภทของเวบ็บลอ็ก 

 บล็อกท่ีเราเห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ใช่มีเพียงแค่บล็อกท่ีเป็นตวัหนงัสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่

ออนไลน์ไดอาร่ี เราแบ่งบล็อกออกได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. แบ่งตามลกัษณะของมีเดียท่ีมีในบล็อกไดแ้ก่1.1. Linklog บล็อกแบบน้ีน่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็น

บล็อกท่ีรวมล๊ิงกท่ี์เจา้ของบล็อกสนใจเอาไว ้ถา้คณยงัจ าผูใ้หก้  าเนิดค าวา่ ‚บล็อก‛ ท่ีช่ือ จอห์น บาจเจอร์ได ้

นัน่แหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตวัอยา่งของ linklog นัน่เอง แมว้า่จะบล็อกแบบน้ีจะเป็นการ

รวมล๊ิงกเ์ท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนวบ็ไดเร็กทอร่ี เพราะเจา้ของบล็อกจะโพสตล๊ิ์งกข์องเขา 1 – 2 ล๊ิงกต่์อ

โพสตเ์ท่านั้นครับ ใครท่ีอยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยงันึกไม่ออกวา่จะท าบล็อกแบบไหน linklog น่าจะ

เป็นการเร่ิมตน้การท าบล็อกไดเ้ป็นอยา่งดี1.2 Photoblog ช่ือก็บอกอยูแ่ลว้ครับวา่ Photo บล็อกประเภทน้ีเนน้

ในโพสตภ์าพถ่ายท่ีเจา้ของบล็อกอยากน าเสนอ และมกัจะไม่เนน้ท่ีจะเขียนขอ้ความมากนกั บางบล็อกเรียก

ไดว้า่ภาพโดยเจา้ของบล็อกลว้น ๆ เลยครับ1.3. Vlog ยอ่มาจาก Videoblog เป็นบล็อกท่ีรวมวดีิโอคลิปไวใ้น

บล็อก Vlog เป็นบล็อกท่ีเรียกไดว้า่เป็นบล็อกท่ีนิยมท ากนัมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด 

อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ท่ีท  าใหก้ารถ่ายทอดเสียง ภาพเคล่ือนไหว movie […]  

2. แบ่งตามประเภทเน้ือหา ไดแ้ก่2.1 บล็อกส่วนตวั(Personal Blog) น าแสนอความคิดเห็น กิจวตัรประจ าวนั

ของเจา้ของบล็อกเป็นหลกั2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกท่ีน าเสนอข่าวเป็นหลกั2.3 บล็อกกลุ่ม

(Collaborative Blog) เป็นบล็อกท่ีเขียนกนัเป็นกลุ่ม เช่น blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) วา่

ดว้ยเร่ืองการเมืองลว้น ๆ2.5 บล็อกเพื่อส่ิงแวดลอ้ม(Environment Blog) พดูถึงเร่ืองราวของธรรมชาติและ

การรักษาส่ิงแวดลอ้ม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกท่ีวเิคราะห์ส่ือต่างๆ สารคดีและส่ิงท่ีเก่ียวกบั

ส่ือ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชยั หยุน่2.7 บล็อกบนัเทิง(Entertainment Blog) บล็อกท่ีน าเสนอ

เร่ืองราวบนัเทิงทั้งทางจอแกว้ และจอเงิน เร่ืองซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational 

Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยัในต่างประเทศมกัจะใชบ้ล็อกเป็นส่ือในการสอนหรือ แลกเปล่ียน

ความคิดกนั2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกท่ีน าเสนอวธีิการต่าง  

   

 

 

 



2.3.3 เวบ็ไซต์ทีใ่ห้บริการเวบ็บลอ็ก 

www.blogger.com                                                  www.exteen.com 

www.mapandy.com                                               www.buddythai.com 

www.imigg.com                                                    www.5iam.com 

www.blogprathai.com                                            www.ndesignsblog.com 

www.idatablog.com                                              www.inewblog.com 

www.onblogme.com                                             www.freeseoblogs.com 

www.sumhua.com                                                 www.diaryi.net 

www.istoreblog.com                                             www.skypream.com 

www.thailandspace.com                                       www.sungson.com 

www.gujaba.com                                                  www.sabuyblog.com 

www.ugetblog.com                                               www.jaideespace.com 

www.maxsiteth.com                                             www.my2blog.com 

 

 2.3.4 ประวตัิของเวบ็ไซต์ Wordpress 

WordPress คือ โปรแกรมส าเร็จรูปตวัหน่ึง ท่ีเอาไวส้ าหรับสร้าง บล็อก หรือ เวบ็ไซต ์สามารถใช้
งานไดฟ้รี ถูกจดัอยูใ่นประเภท CMS (Contents Management System) ซ่ึงหมายถึง โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีไว้
ส าหรับสร้างและบริหารจดัการเน้ือหาและขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์

WordPress ไดรั้บการพฒันาและเขียนชุดค าสั่งมาจากภาษา PHP (เป็นภาษาโปรแกรมม่ิงตวัหน่ึง) 
ท างานบนฐานขอ้มูล MySQL  ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าหรับจดัการฐานขอ้มูล มีหนา้ท่ีเก็บ เรียกดู แกไ้ข เพิ่มและ
ลบขอ้มูล  การใชง้าน WordPress ร่วมกบั MySQL อยูภ่ายใตส้ัญญาอนุญาตใชง้านแบบ GNU General 
Public License 



WordPress ปรากฏโฉมคร้ังแรกในโลกเม่ือปี พ.ศ. 2546 (2003) เป็นความร่วมมือกนัระหวา่ง Matt 
Mullenweg และ Mike Littlej มีเวบ็ไซตห์ลกัอยูท่ี่ http://wordpress.org และยงัมีบริการ Free Hosting (พื้นท่ี
ส าหรับเก็บทุกอยา่งของเวบ็/บล็อก) โดยขอใชบ้ริการไดท่ี้ http://wordpress.com 

ปัจจุบนัน้ี WordPress ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนมีผูใ้ชง้านมากกวา่ 200 ลา้นเวบ็
บล็อกไปแลว้ แซงหนา้ CMS ตวัอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็น Drupal , Mambo และ Joomla สาเหตุเป็นเพราะ ใชง้าน
ง่าย ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ือง Programing มีรูปแบบท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัมีผูพ้ฒันา Theme (รูปแบบการ
แสดงผล) และ Plugins (โปรแกรมเสริม) ใหเ้ลือกใชฟ้รีอยา่งมากมาย 

นอกจากน้ี ส าหรับนกัพฒันา WordPress ยงัมี Codex เอาไวใ้หเ้ราไดเ้ป็นไกดไ์ลน์ เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบส่วนต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใน ส าหรับพฒันาต่อยอด หรือ น าไปสร้าง Theme และ Plugins ข้ึนมาเอง
ไดอี้กดว้ย หน าซ ้ า ยงัมีรุ่นพิเศษ คือ WordPress MU ส าหรับไวใ้หผู้น้  าไปใช ้สามารถเปิดใหบ้ริการพื้นท่ีท า
เวบ็บล็อกเป็นของตนเอง เพื่อใหผู้อ่ื้นมาสมคัรขอร่วมใชบ้ริการในการสร้างเวบ็บล็อก ภายใตช่ื้อโดเมนของ
เขา หรือท่ีเรียกวา่ Sub-Domain 

จากท่ีไดเ้กร่ินน าไปในบทความน้ี คงจะท าใหรู้้จกั และไดท้ราบประวติัความเป็นมา รวมถึง
ความหมายกนัไปบา้งแลว้วา่ WordPress คือ อะไร ในบทความหนา้ เราจะไดเ้ร่ิมเรียนรู้ถึงรูปแบบ และ
วธีิการใชง้าน ไปจนถึงการเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wordpress.org/
http://wordpress.com/
http://codex.wordpress.org/Main_Page
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วธีิด าเนินงานโครงงาน 

 ในการจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ การพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress 

 เร่ืองแทบ็เล็ต น้ี  ผูจ้ดัท าโครงงานมีวธีิด าเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมหรือทีใ่ช้ในการพฒันา 

  3.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  3.1.2  เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการเวบ็บล็อก คือ www.wordpress.com 

  3.1.3 เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com  

www.google.com 

  3.1.4  โปรแกรมตดัต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

  3.2.1  คิดหวัขอ้โครงงานเพื่อน าเสนอครูท่ีปรึกษาโครงงาน 

 3.2.2  ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสนใจ คือเร่ืองแทบ็เล็ต วา่มีเน้ือหามากนอ้ย

เพียงใด และตอ้งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเพียงใดจากเวบ็ไซตต่์างๆ และเก็บขอ้มูลไวเ้พื่อจดัท าเน้ือหาต่อไป 

  3.2.3  ศึกษาการสร้างเวบ็บล็อกท่ีสร้างจากเวบ็ไซต ์Wordpress จากเอกสารท่ีครูประจ าวชิาก าหนด 

และจากเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีน าเสนอเทคนิค วธีิการสร้างเวบ็บล็อก 

  3.2.4  จดัท าโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอครูท่ีปรึกษาผา่นเวบ็บล็อกของตวัเอง โดย

ไดน้ าไฟลข์อ้มูลไปฝากไวท่ี้เวบ็ไซตช่ื์อ http://www.slideshare.net  

  3.2.5  ปฏิบติัการจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์การพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress  

เร่ืองแทบ็เล็ต โดยการสมคัรสมาชิก และสร้างบทเรียนท่ีสนใจตามแบบเสนอโครงร่างท่ีเสนอไวแ้ลว้ ทั้งน้ี

ไดน้ าเสนอบทเรียนผา่นเวบ็บล็อกท่ี http://nitnipajoy.wordpress.com/ 

  3.2.6 น าเสนอรายงานความกา้วหนา้เป็นระยะๆ โดยแจง้ใหค้รูท่ีปรึกษาโครงงานเขา้ไปตรวจ

ความกา้วหนา้ของโครงงานผา่นเวบ็ไซต ์www.facebook.com/ นิชนิภา  อรรถพรซ่ึงครูท่ีปรึกษาจะให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อใหจ้ดัท าเน้ือหาและการน าเสนอท่ีน่าสนใจต่อไป ทั้งน้ีเม่ือไดรั้บค าแนะน าก็จะน ามา

ปรับปรุง แกไ้ขให้เป็นท่ีสนใจยิง่ข้ึน อีกทั้งไดส้ร้างเครือข่ายสังคมโดยใชเ้วบ็ไซต ์Facebook เพื่อใหเ้พื่อนๆ 

มาช่วยใหข้อ้เสนอแนะ และส่ือสารกนัหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาเวบ็บล็อกดงักล่าว 

http://www.wordpress.com/
http://www.facebook.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.facebook.com/


  3.2.7 จดัท าเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยน าเสนอในรูปแบบไฟลค์อมพิวเตอร์และน า

ฝากขอ้มูลไฟลด์งักล่าวไวท่ี้เวบ็ http://www.slideshare.net แลว้น ามาเช่ือมโยงผา่นเวบ็บล็อกท่ีสร้างข้ึน 

  3.2.8 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผา่นเวบ็บล็อก ท่ีช่ือ nitnipajoy แลว้ใหค้รูท่ีปรึกษา

ประเมินผลงาน และใหเ้พื่อนๆ ผูส้นใจเขา้ร่วมประเมิน โดยการสร้างกล่อง Like Box เพื่อใหค้ลิก Like และ

คอมเมนทใ์นหนา้เวบ็บล็อก 

  3.2.9 น าเสนอผา่นเวบ็บล็อก ท่ีช่ือ nitnipajoy เพื่อให้ผูส้นใจศึกษาหาความรู้ต่อไป 
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ผลการด าเนินงานโครงงาน 

  การจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress 

 เร่ืองแท็บเล็ต น้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress และคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจ

เก่ียวกบัแทบ็เล็ต เพื่อใหผู้จ้ดัท าโครงงานสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งข้ึน 

ตลอดจนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดร้ะหวา่งครู เพื่อนและผูส้นใจทัว่ไป  ซ่ึงมีผลการด าเนินงานโครงงาน 

ดงัน้ี 

4.1 ผลการพฒันาเวบ็บลอ็ก 

  การพฒันาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress  เร่ืองแท็บเล็ต น้ี ผูจ้ดัท าได้เร่ิมด าเนินงานตาม

ขั้ น ตอนก ารด า เ นิ น ง าน ท่ี เสนอในบท ท่ี  3 แ ล้ ว  แล้ ว ไ ด้สมัค ร เ ป็ นสม า ชิก เ ว็บบล็ อก ท่ี ช่ื อ 

http://www.wordpress.com  จากนั้นไดน้ าเสนอเผยแพร่ผลงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีสามารถเขา้ถึงได้

ทุกท่ีทุกเวลา โดยไดน้ าเผยแพร่ท่ีเวบ็บล็อกช่ือ nittnipajoy ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อกบัส่ือสังคมในรูปแบบของ 

Social Media ประเภทเวบ็ไซต ์facebook ของผูจ้ดัท าท่ีช่ือ (http://นิชนิภา  อรรถพร)  ทั้งน้ีเวบ็บล็อกดงักล่าว 

สามารถจดัการและเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยทั้งครูท่ีปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนไดเ้ขา้ไป

มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและรูปแบบของการน าเสนออยา่งหลากหลาย 

ซ่ึงท าใหเ้กิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อยา่งหลากหลายและรวดเร็ว  

4.2  ตัวอย่างการน าเสนอหน้าเวบ็บลอ็ก 

   

http://www.wordpress.com/
http://นิช/
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สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
 

 การจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์การพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress เร่ืองแทบ็เล็ต      

น้ีสามารถสรุปผลการด าเนินโครงงาน และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1  การด าเนินงานจัดท าโครงงาน 
  5.1.1 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
    5.1.1.1  เพื่อศึกษาและพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress  เร่ืองแทบ็เล็ต  
 5.1.1.2  เพื่อศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจเก่ียวกบัแทบ็เล็ต 
   5.1.1.3  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันารูปแบบของเวบ็บล็อกจาก Wordpress ไดด้ว้ยตนเอง
และน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งข้ึน 
   5.1.1.4  เพื่อใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกนัไดร้ะหวา่งครู เพื่อนและผูส้นใจทัว่ไป 

  5.2.2 วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมหรือทีใ่ช้ในการพฒันา 

   5.2.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   5.2.1.2  เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการเวบ็บล็อก คือ www.wordpress.com 

   5.2.1.3 เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com 

www.google.com 

   5.2.2.4  โปรแกรมตดัต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ 

PhotoScape2.0 

5.2 สรุปผลการด าเนินงานโครงงาน 

 การพฒันาเวบ็บล็อก (WebBlog) ดว้ย Wordpress  เร่ืองแท็บเล็ต น้ี ผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมด าเนินงานตาม

ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเสนอในบทท่ี 3 แลว้ แลว้ไดส้มคัรเป็นสมาชิกเวบ็บล็อกท่ีช่ือ

http://www.wordpress.com  จากนั้นไดน้ าเสนอเผยแพร่ผลงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ท่ีสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยไดน้ าเผยแพร่ท่ีเวบ็บล็อกช่ือ nitnipa ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อกบัส่ือสังคม

ในรูปแบบของ Social Media ประเภทเวบ็ไซต ์facebook ของผูจ้ดัท าท่ีช่ือ (http://นิชนิภา  อรรถพร)  ทั้งน้ี

เวบ็บล็อกดงักล่าว สามารถจดัการและเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยทั้งครูท่ีปรึกษา เพื่อนๆใน

http://www.wordpress.com/
http://www.facebook.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.google.com/
http://www.wordpress.com/
http://นิช/


หอ้งเรียนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและรูปแบบของการ

น าเสนออยา่งหลากหลาย ซ่ึงท าใหเ้กิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อยา่งหลากหลายและ

รวดเร็ว  

5.3 ข้อเสนอแนะ   

 5.3.1  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  5.3.1.1 เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการเวบ็บล็อก คือ Wordpress เป็นเวบ็บล็อกส าเร็จรูปท่ีใชท้  า

เวบ็ไซตไ์ดง่้าย และรวดเร็ว  แต่ถา้เราใชป้ระโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม  ก็จะส่งผลต่อการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิและไดรั้บความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง   เพราะฉะนั้นผูจ้ดัท าควรเผยแพร่ส่ิงท่ีดี ๆ ใหบุ้คคลท่ีเขา้มา

เยีย่มหรือศึกษาไดค้วามรู้และส่ิงดี ๆ น าไปเผยแพร่ต่อใหผู้อ่ื้นมาศึกษาความรู้ 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 

   5.3.1.2  ควรมีการจดัท าเน้ือหาของโครงงานให้หลากหลายใหค้รบทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

   5.3.1.3  ควรมีการจดัท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเพิ่มเติม 

 5.3.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันา 

   5.3.2.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัการท าโครงงาน และบางคร้ังอินเทอร์เน็ตมี

ปัญหา เขา้พร้อมกนัก็จะท าใหช้า้ จึงท าใหก้ารพฒันาเวบ็บล็อกเกิดความล่าชา้ตามไปดว้ย 

   5.3.2.2 เพื่อนนกัเรียนบางคนเรียนรู้การพฒันาเวบ็บล็อกค่อนขา้งชา้ ท าใหต้อ้งเสียเวลาใน

การเรียนรู้ เพราะครูผูส้อนไม่สามารถสอนเน้ือหาเพิ่มเติมได ้ 

     

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2554 

             แหล่งขอ้มูลจาก 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_personal_computer#cite_note-3 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer#cite_note-Editors_PC_Magazine-0 
 http://en.wikipedia.org/wiki/X86 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Wax_tablet 

                                     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0

%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%

B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_personal_computer#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer#cite_note-Editors_PC_Magazine-0
http://en.wikipedia.org/wiki/X86
http://en.wikipedia.org/wiki/Wax_tablet
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

