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บทคดัย่อ 
 

ช่ือโครงงาน       ชีวติชา้ๆของคนเมือง 
        Slow life 

ระดับช้ัน       มธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 

ภาคเรียนที ่      1 

ปีการศึกษา      2558 

ครูทีป่รึกษา        คุณครูสุธี ภาระหนัต ์ 
 
โครงงานเร่ืองชีวิตชา้ๆของคนเมือง หรือ Slow life จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาการสร้างผลงานดา้น

คอมพิวเตอร์   โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัชีวติของคนในเมือง กลุ่มขา้พเจา้สนใจและศึกษา เร่ือง ชีวติชา้ๆของ
คนเมือง หรือ Slow life ซ่ึงเป็นหวัขอ้ในการสร้างผลงานดา้นคอมพิวเตอร์   เน่ืองจากกลุ่มขา้พเจา้
ตอ้งการศึกษาขอ้มูลในการใชชี้วติชา้ๆของคนบางกลุ่มในเมือง โดยไดจ้ดัท าเป็นโครงงานเพื่อศึกษา 
และเพื่อรุ่นต่อไปรวมถึงบุคลทัว่ไปท่ีตอ้งการศึกษาเร่ืองชีวิตชา้ๆของคนเมือง หรือ Slow life และ
นอกจากน้ียงัมี เน้ือหาอ่ืนท่ีน่าสนใจศึกษาและพฒันาต่อไปไดอี้ก 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

โครงงาน   เร่ือง Slow life หรือ ชีวิตชา้ๆของคนเมือง ประกอบวชิา  การสร้างผลงานดา้น
คอมพิวเตอร์ สามารถด าเนินงานไปอยา่งมีระบบ ตามขั้นตอนท่ีวางไว ้จนท าใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
เน่ืองจากการเรียนการสอนและการใหค้  าปรึกษาแนะน า จาก คุณครูสุธี ภาระหนัต ์ครูท่ีปรึกษาประจ า
วชิา ซ่ึงใหค้วามรู้ทางดา้นวชิาการและตลอดจนการใหค้  าแนะน าในการท าโครงงาน เร่ือง Slow life หรือ 
ชีวติชา้ๆของคนเมือง  พร้อมทั้งยงัอธิบายวธีิการท าและโปรแกรมDreamweaver   เพื่อใชป้ระกอบกบั
โครงงาน จากค าแนะน าของครูท่ีปรึกษา ท าใหก้ลุ่มขา้พเจา้ มีแนวทางในการด าเนินงานและท างานกนั
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ จนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณ คุณครูสุธี ภาระหนัต ์ซ่ึงเป็นคุณครูท่ี
ปรึกษา มาไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

 

แนวคดิ และความส าคญั 
 คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทกบัวถีิชีวติประจ าวนัและความเป็นอยูม่ากข้ึน รวมทั้งสถาบนั 
การศึกษาทุกแห่งใหค้วามสนใจในเร่ืองการประยกุตเ์พื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเรียนการสอน และ
การแบ่งปันแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัดว้ย ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัตอบสนอง
ต่อการประยกุตใ์ชก้บังานทุกดา้นไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ในปัจจุบนัเคร่ืองค านวณเป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ส่วนใหญ่เคร่ืองค านวณจะมีการ
ด าเนินการขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ การบวก การลบ การคูณ และการหาร กลุ่มของขา้พเจา้จึงเล็งเห็นวา่หาก
กลุ่มของขา้พเจา้น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีสูงกวา่ขั้นพื้นฐานน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นเคร่ืองค านวณโดยการ
พฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Dreamweaver ท่ีมีการเพิ่มการด าเนินการเพื่อหาค่าของการด ารงชีวติของ
คนในเมืองวา่มีร้อยละเท่าไหร่ท่ีเลือกจะใชชี้วิตชา้ๆโดยการพฒันาเคร่ืองค านวณใหมี้ประสิทธิภาพใน
การค านวณมากข้ึนต่อไป 

การเขียนโปรแกรมประยกุตใ์ชก้บังานต่างๆ มีมากข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
งาน   ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดมี้ความสนใจพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Dreamweaver เร่ืองชีวติชา้ๆของคน
เมือง หรือ Slow life ประกอบการเรียนวชิา คอมพิวเตอร์ประยกุต ์1 ง31201 ทั้งน้ีเพราะการพฒันา
เวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Dreamweaver เป็นส่วนท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นพื้นฐานของการเรียนพฒันา
เวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Dreamweaver และการสร้างผลงานดา้นคอมพิวเตอร์ต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการใชชี้วติของคนในเมือง 

2. เพื่อใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจในเน้ือหา 

3. เพื่อใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ป็นประโยชน์ 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. แสดงความคิดเห็นถึงเน้ือเร่ืองท่ีสนใจ และน ามาตกลงกนัในกลุ่ม 

2. เม่ือเลือกเร่ืองไดแ้ลว้ ก็ท  าตามแบ่งเน้ือหา และก าหนดระยะการท างาน 

3. แบ่งงานใหก้บัสมาชิก 

4. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

5. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

แผนการปฏบิัติงาน 

1. หาขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีเราเลือก และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

2. ปรึกษากบัคุณครูท่ีปรึกษา เก่ียวกบัผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ หรือปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

3. ลงมือปฏิบติังาน โดยตรวจเช็คงานทุกคร้ัง เพื่อไม่ใหเ้กิดเร่ืองผดิพลาด 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจในการพฒันาเวบ็ไซต์ 
2. ทราบหลกัการและรูปแบบการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
3. ไดท้ราบความรู้ เร่ือง พฤติกรรม ค่านิยมการใชชิ้วิตในปัจจุบนัของคนรุ่นใหม่บางกลุ่ม หรือ 
Slowlife 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่2 
เอกสารและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 โครงงานคอมพิวเตอร์   เร่ือง ชีวติชา้ๆของคนเมือง หรือ Slow life จดัท าข้ึน เพื่อศึกษาการสร้าง
ผลงานดา้นคอมพิวเตอร์ โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั Slow life หรือ ชีวิตชา้ๆคนของเมือง ประกอบวชิาการ
สร้างผลงานดา้นคอมพิวเตอร์  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชชี้วติลา้ๆของคนในเมือง และจดัเป็นโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทการพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Dreamweaver โดยมีหลกัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี  
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
2. องคป์ระกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
4. ขั้นตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมท่ีใชใ้นการท าโครงงาน  
1. ลกัษณะและรูปแบบของโปรแกรม Dreamweaver 
2. การใชง้าน โปรแกรม Dreamweaver 
3. แนะน าการใชเ้มนูและเคร่ืองมือต่างๆ 
4. ค  าสั่งต่างๆ โปรแกรม Dreamweaver ท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมประยกุต์ 
 
โครงงานคอมพิวเตอร์   (ให้นกัเรียนคน้หารายละเอียดมาใหส้มบูรณ์) 
1. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ กิจกรรมการเรียนท่ีผูจ้ดัท ามีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาท่ีตนเองสนใจ 
โดยจะตอ้งวางแผนการด าเนินงาน ศึกษา พฒันาโปรแกรม โดยใชค้วามรู้ทางกระบวนการวศิวกรรม
ซอฟตแ์วร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาโครงงาน 
 
2. องคป์ระกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย  
1. ช่ือโครงงาน  
2. ช่ือ สกุล ผูท้  าโครงงาน 
3. ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน ใหร้ะบุเวลาเป็นจ านวนวนั เป็นตน้ 
5. แนวคิด ท่ีมา และความส าคญั อธิบายวา่เหตุใดจึงเลือกท าโครงงานน้ี โครงงานน้ีมีความส าคญัอยา่งไร  
6. วตัถุประสงค ์ 



7. หลกัการและทฤษฎี อธิบายถึงหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน  
8. วธีิด าเนินงาน 
- อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้ระบุวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชมี้อะไรบา้ง วสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยูท่ี่ใด และมีช้ิน
ใดบา้งท่ีตอ้งจดัซ้ือหรือหยบิยกมาจากท่ีต่างๆ 
- ก าหนดคุณลกัษณะของผลงาน และเทคนิคท่ีใชใ้นการพฒันา 
- แนวทางการศึกษาคน้ควา้และพฒันา อธิบายถึงกระบวนการแกปั้ญหาท่ีออกแบบไว ้และการเก็บขอ้มูล 
การวเิคราะห์ การพฒันา การทดสอบ และการน าเสนอผลงาน 
- งบประมาณท่ีใช ้
10. แผนปฏิบติังาน ใชร้ะบุวา่ มีแผนหรือขั้นตอนท าอะไรบา้ง แต่ละขั้นตอนใชเ้วลาก่ีวนั เป็นตน้ 
11. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
12. เอกสารอา้งอิง 
 
3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 
1. โครงงานพฒันาส่ือเพื่อการศึกษา (Educational Media) เป็นโครงงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ
เพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน 
      
2. โครงงานพฒันาเคร่ืองมือ (Tools Development) เป็นโครงงานเพื่อพฒันาเคร่ืองมือมาใชช่้วยสร้างงาน
ประยกุตต่์าง ๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟตแ์วร์ 
      
3. โครงงานประเภทจ าลองทฤษฎี (Theory Experiment) เป็นโครงงานใชค้อมพิวเตอร์ในการจ าลองการ
ทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานท่ีผูท้  าตอ้งศึกษารวบรวมความรู้ หลกัการ ขอ้เทจ็จริงและ
แนวความคิดต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 
      
4. โครงงานประเภทการประยกุตใ์ชง้าน (Application) เป็นโครงงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้าง
ผลงานเพื่อประยกุตใ์ชง้านจริงในชีวติประจ าวนั 
      
5.  โครงงานพฒันาเกม (Game Development) เป็นโครงงานพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ 
ความเพลิดเพลิน 

 
 
 
 



 
4. ขั้นตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย  
          1. คดัเลือกหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจ  
          2. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและแหล่งขอ้มูล  
          3. จดัท าเคา้โครงของโครงงาน  
          4. การลงมือท าโครงงาน  
          5. การเขียนรายงาน  
          6. การน าเสนอและแสดงโครงงาน 
 
โปรแกรมทีใ่ช้ในการท าโครงงาน 
1.ลกัษณะและรูปแบบของโปรแกรมDreamweaverเป็นโปรแกรมสร้างเวบ็เพจ็ สนบัสนุนภาษาสคริปต์ 
2.การใชง้าน โปรแกรมDreamweaverใชค้  าสั่งท่ีถูกตอ้งแลค านึงถึงคุณสมบติัของโปรแกรม 
3.แนะน าการใชเ้มนูและเคร่ืองมือต่างๆ ใชเ้ร่ืองมือใหเ้หมาะกบัหนา้ท่ี 
4.ค าสั่งต่างๆโปรแกรมDreamweaver ท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมประยกุต ์ 
4.1 Commons ขอ้ตกลงท่ีช่วยใหผู้ส้ร้างสรรคง์านสามารถแชร์ผลงานกบัผูอ่ื้นไดย้ดืหยุน่มากยิง่ข้ึน 
รวมทั้งช้ินงานดงักล่าวอาจถูกน าไปต่อยอดไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ขออนุญาตเจา้ของงานก่อน 
4.2 Layout การก าหนดหนา้หมายถึง การออกแบบหนา้กระดาษ โดยก าหนดจดัเรียงขอ้ความและ
ภาพประกอบในแต่ละหนา้ใหแ้ลดูสวยงาม เร่ิมตั้งแต่ก าหนดขอบหนา้กระดาษ (margin) จ านวนบรรทดั 
การแบ่งคอลมัน์ ฯ วธีิการดงักล่าวอาจใชโ้ปรแกรมประเภทงานพิมพต์ั้งโตะ๊ช่วยก็ได ้
4.3 Forms การจดัรูปแบบต่างๆ 
4.4 Data ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดผ้า่นการประมวลผลและสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตามจุดประสงค ์ผา่นการ
เลือกสรรให้เหมาะสมกบัการใชง้าน 
ใหท้นัเวลา  
4.5 Spry เป็นคุณสมบติัใหม่ท่ีเพิ่มเขา้มาใน Dreamweaver CS3 ซ่ึงช่วยใหก้ารออกแบบเวบ็เพจดูน่า 
สนใจ มีชีวติชีวา สามารถโตต้อบกบัผูเ้ขา้ชมไดม้ากข้ึน 
4.6 Text หวัขอ้, ตน้ฉบบั, ตวัหนงัสือ, แบบเรียน, เน้ือหา, ใจความ 
4.7 Favorites หนา้โปรด 
 
 
 
 



     บทที่ 3 
วธีิด าเนินการ 

 
 โครงงานคอมพิวเตอร์   เร่ือง ชีวติชา้ๆของคนเมือง หรือ Slow life  จดัท าข้ึน เพื่อศึกษาการใช้
ชีวติของคนเมือง ท่ีเลือกจะใชชี้วติชา้ๆ ประกอบวชิาการสร้างผลงานดา้นคอมพิวเตอร์  โดยมีเน้ือหา
เก่ียวกบัการใชชี้วติของคนเมือง และจดัเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทการพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย
โปรแกรม Dreamweaver โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
การเตรียมพฒันาโครงงาน 

การจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ถือเป็นกระบวนการในการท างานท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งเป็น
ล าดบัขั้นตอน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดต่อการพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
1.การคดัเลือกหวัขอ้โครงงาน : หวัขอ้ส่วนใหญ่ท่ีน ามาท าโครงงาน มกัไดม้าจากปัญหา ค าถาม หรือ
ความสนใจในเร่ืองต่างๆ การสังเกตต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์หรือส่ิงต่างๆรอบตวั 
ปัญหาท่ีน ามาพฒันาโครงงานนั้นไดม้าจากแหล่งท่ีมาต่างกนั ไดแ้ก่ การอ่านคน้ควา้จากหนงัสือ 
หนงัสือพิมพ ์ หรือวารสารต่างๆ การเยีย่มชมสถานท่ี การฟังบรรยายทางวชิาการ รายการวทิยแุละ
โทรทศัน์ ข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ต และการเขา้ชมงานนิทรรศการโครงงานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
2.การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและแหล่งขอ้มูล : ช่วยให้เกิดแนวคิดในการก าหนดขอบเขตของเร่ืองท่ี
จะศึกษาไดเ้ฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน และไดค้วามรู้เพิ่มเติมในเร่ืองท่ีจะศึกษา จนสามารถใชอ้อกแบบ
และวางแผนด าเนินการท าโครงงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ในการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและแหล่งขอ้มูลจะตอ้งไดค้  าตอบวา่ จะท าอะไร ท าไมตอ้งท า ตอ้งการ
ใหเ้กิดอะไร ท าอยา่งไร ใชท้รัพยากรอะไร ท ากบัใคร และจะเสนอผลงานอยา่งไร 
3.การจดัท าขอ้เสนอโครงงาน : เป็นการจดัท าเคา้โครงของโครงงานเพื่อนเสนอครูท่ีปรึกษา โดยมี
วตัถุประสงคด์งัน้ี 
3.1) ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล 
3.2) วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดขอบเขตและลกัษณะของโครงงานท่ีจะพฒันา 
3.3) ออกแบบการพฒันา 
3.4) ก าหนดตารางการปฏิบติังานของการจดัท าเคา้โครงของโครงงาน 
3.5) ท าการพฒันาโครงงานขั้นตน้ 
3.6) เสนอเคา้โครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
4.การพฒันาโครงงาน : ลงมือพฒันาโครงงานตามขั้นตอนท่ีวางไว ้เช่น จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 
รวมทั้งการก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของสมาชิกในกลุ่มใหช้ดัเจน แลว้จึงด าเนินการท าโครงงาน 



ขณะเดียวกนัตอ้งมีการทดสอบ ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาโครงงานเป็นระยะ ๆ เพื่อใหแ้น่ใจ
วา่ผลงานท่ีพฒันาข้ึนนั้น ท างานไดถู้กตอ้งตรงกบัความตอ้งการท่ีระบุไวใ้นเป้าหมายและเกิด
ประสิทธิภาพตามขั้นตอนดงัน้ี 
4.1) การเตรียมการ 
4.2) การลงมือพฒันา 
4.3) การทดสอบผลงานและแกไ้ข 
4.4) การอภิปรายและขอ้เสนอแนะ 
4.5) แนวทางการพฒันาโครงงานในอนาคตและขอ้เสนอแนะ 
5.การเขียนรายงานโครงงาน : เป็นวธีิการส่ือความหมายเพื่อใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจความคิด วิธีการด าเนินการ
ศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีได ้ตลอดจนขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ควรใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย ชดัเจน 
กระชบั ตรงไปตรงมา ประกอดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
5.1) ช่ือโครงงาน 
5.2) ความตอ้งการของระบบคอมพิวเตอร์ 
5.3) ความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ 
5.4) คุณลกัษณะของโครงงาน 
5.5) วธีิการใชง้าน 
6.การน าเสนอและแสดงโครงงาน : เป็นการน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินการในการจดัท า
โครงงาน และโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาใหก้บัคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งของโครงงานนั้น จึง
จดัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึงของการท าโครงงาน เพื่อแสดงออกถึงผลผลิต ความพยายามใน
การท างานท่ีผูท้  าโครงงานไดทุ้่มเท และเป็นวธีิท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงผลงานนั้น 
การลงมือพฒันา 
ตอ้งปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวใ้นเคา้โครง และควรจดัระบบการท างานโดยท าส่วนท่ีเป็นหลกัส าคญั ๆ 
ใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงค่อยท าส่วนประกอบ หรือส่วนเสริมเพื่อใหโ้ครงงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
1.การเตรียมการ : ตอ้งเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และวสัดุอ่ืนๆ ท่ีจะใชใ้นการทดลอง 
2.การลงมือพฒันา : ปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวใ้นเคา้โครง แต่อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได ้
3.การตรวจสอบผลงานและแกไ้ข : การตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานเป็นความจ าเป็นเพื่อใหแ้น่ใจ
วา่    ผลงานท่ีพฒันาข้ึนท างานไดถู้กตอ้งตรงกบัความตอ้งการท่ีระบุไวใ้นเป้าหมาย และท าดว้ย
ประสิทธิภาพสูง 
4.การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ : เม่ือพฒันาผลงานเรียบร้อยแลว้ ใหจ้ดัท าสรุปดว้ยขอ้ความท่ีสั้น
กะทดัรัดอยา่งครอบคลุมเพื่อช่วยใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีคน้พบจากการท าโครงงาน 



5.แนวทางการพฒันาโครงงานในอนาคตและขอ้เสนอแนะ : เม่ือท าโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้ อาจพบ
ขอ้สังเกต ประเด็นท่ีส าคญัหรือปัญหา ซ่ึงสามารถเขียนเป็นขอ้เสนอและส่ิงท่ีควรจะศึกษาหรือใช้

ประโยชน์ต่อไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการด าเนินการ 

 
 โครงงานคอมพิวเตอร์   เร่ือง ชีวติชา้ๆของคนเมือง หรือ Slow life เล่มน้ีจดัท าข้ึน เพื่อศึกษาการ
ใชชี้วติของคนเมือง ท่ีเลือกจะใชชี้วติชา้ๆ ประกอบวชิาการสร้างผลงานดา้นคอมพิวเตอร์   โดยมีเน้ือหา
เก่ียวกบัการใชชี้วติของคนเมือง และจดัเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทการพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย
โปรแกรม Dreamweaver โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี  
 
รูปแบบหนา้จอพร้อมอธิบายใตภ้าพ 
 

 
  

เป็นเวป็ไซดท่ี์พฒันาข้ึนเพื่อใหส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และสามารถใชเ้ป็นแหล่งความรู้ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรวมไปถึงการเป็นส่ือกลาง ในการกระจายขอ้มูล
ข่าวสารออกไปสู่โลกภายนอกใหแ้ก่ผูติ้ดตาม หรือผูท่ี้สนใจไดค้วามรู้ท่ีจะน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้
ต่อไป 
 

 



บทที ่5 
อภปิรายผล  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน  และข้อเสนอแนะ 

 
 โครงงานคอมพิวเตอร์   เร่ือง  ชีวติชา้ๆของคนเมือง หรือ Slow life เล่มน้ีจดัท าข้ึน เพื่อศึกษา
การด ารงชีวติของคนในเมืองท่ีเลือกจะใชชี้วติชา้ๆ ประกอบวชิาการสร้างผลงานดา้นคอมพิวเตอร์  โดย
มีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชชี้วติของคนเมือง และจดัเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทการพฒันาเวบ็ไซต์
ดว้ยโปรแกรม Dreamweaver โดยมีผลการด าเนินการ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงงาน และขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี  
 

อภิปรายผล 
 จากการด าเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง ชา้ๆของคนเมือง หรือ Slow life ท  าใหท้ราบวา่
คนเราควรใชชี้วิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอยา่งมีสาระ ชะลอตวัเองใหไ้ม่ไหลอยา่งไร้ทิศทางไปตามกระแส
สังคม ท าทุกอยา่งดว้ยสปีดท่ีชา้ลง เพื่อใหมี้สติและซึมซาบถึงความหมายของชีวติไดม้ากข้ึน 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงงาน 
 จากการด าเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง ชีวิตชา้ๆของคนเมือง หรือ Slow life ท าให้
ไดรั้บประโยชน์คือ เพื่อใหมี้สติ ซีบซาบความหมายของชีวติไดม้ากข้ึน และสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมี
ความหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาโครงงานในอนาคต 
จากการด าเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง  ชีวิตชา้ๆของคนเมือง หรือ Slow life ในคร้ัง

ต่อไปควรจะเพิ่มความน่าสนใจมากกวา่น้ี และควรใหเ้น้ือหาเขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัคนทุกวยั 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/45 
 
http://health.kapook.com/view121714.html 
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