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จุดกําเนิด 
 

Ning เกิดข้ึนในป 2004 โดยผูกอตั้ง Ning.com คือ Gina Bianchini และ Marc Andreessen เจาของ
เดียวกันกับ Netscape เว็บเบราเซอรรุนแรกๆ ท่ีเราเคยใชกันนั่นเอง ความต้ังใจในการต้ัง Ning ข้ึนมาก็คือ 
เปนชุมชนออนไลน ท่ีรวมเอาคนท่ีมีความช่ืนชอบในส่ิงเดียวกันมาไวดวยกัน ปจจุบัน Ning มีชุมชน
ภายในเว็บไซตมากกวา 270,000 ชุมชนดวยสมาชิกจาก 176 ประเทศท่ัวโลกแลว 
 
เร่ิมตนสรางชุมชนของคุณ 

 

Ning เหมาะกับผูเร่ิมตนท่ีตองการมีเว็บไซตสําหรับเปนชุมชนออนไลนของตัวเอง โดยไม
จําเปนตองมีความรูทางดานโปรแกรมใดๆ เนื่องจาก Ning มีเคร่ืองมือเอาไวใหสรางเว็บอยาง
หลากหลาย  ไมวาจะเปนสวนประกอบตางๆ ก็สามารถลากลงมาใสหนาเพจของเราไดตามความตองการ 
หรืออยากนํา application อ่ืนๆ มาใสไวก็ได และหากคุณไมเกงทางการออกแบบ ก็ยังมี template ของเว็บ
รูปแบบตางๆใหเลือกดวย เพียงแคเลือกรูปสําหรับหนาเพจ เลือกสีสําหรับตัวอักษร ก็เสร็จส้ินพิธีการ และ
สําหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีตองการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือมาใชบน Ning ก็เปดกวางใหมีการใชไดเชนกัน 

วิธีการสมัครของ Ning นั้น จะไมเหมือนกับ SNS ท่ัวๆไป เพราะไมใชแคเพียงเราสมัครเพ่ือสราง
ขอมูล (Profile) สวนตัวของเราเองแลว เราก็ยังสามารถสรางชุมชน (Social site) สวนตัวของเราไดเองอีก
ดวย โดยจะมี URL เปน http://Yoursite.ning.com แตถาตองการสรางเปนเว็บไซตสวนตัว แบบ 
www.yoursite.com ก็สามารถทําได เพียงแคเสียคาใชจายไมกี่เหรียญตอเดือนและสําหรับหนาเพจปกติของ 
Ning นั้น จะมีโฆษณาจาก Google Adsense ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาภายในชุมชน เชน เปนหนาเกี่ยวกับ
กอลฟ ก็จะมีโฆษณาเกี่ยวกับอุปกรณกอลฟข้ึนมาอยางเนียนๆ แตถาเจาของชุมชนตองการใหหนาเพจปล
อดจากโฆษณา และมีพื้นท่ีสําหรับอัพโหลดท้ังรูปและวิดีโอไดมากยิ่งข้ึน ก็เพียงเสียคาใชจายเพื่อบริการ

http://yoursite.ning.com/
http://www.yoursite.com/


เหลานี้ โดยมีผูใชท่ีใชบริการนี้อยูประมาณ 3% ของประชากร Ning ท้ังหมด ซ่ึงรายไดสวนนี้ ถือเปน
รายไดอีกทางท่ี Ning.com ไดมา นอกเหนือจากการลงโฆษณาจาก Adsense ท่ัวไป 
 
คุณ คือ ผูกอตั้ง 

 

ถาคุณอยากกอตั้งชุมชนของตนเอง ผูกอตั้ง (Network creator) สามารถเลือกไดวาจะใหมี
สวนประกอบอะไรบาง เชน Blog, รูปภาพ, วิดีโอ, เว็บบอรด, โพล, แจงกิจกรรมท่ีนาสนใจ, แผนท่ี หรือ 
ลิงคท่ีมีประโยชน 

โดยผูกอต้ังจะตองต้ังรหัส Master Key เปนเหมือนกุญแจไขเขาบานกอนจะจัดการระบบตางๆ
ภายในเว็บได โดยหากคุณต้ังใหสมาชิกคนอ่ืนเปนผูดูแลชุมชนเพิ่มข้ึน ก็ตองแจง master key นี้ใหรับทราบ
ดวย 

เม่ือเราตกแตง Ning ของเราเรียบรอย สวยงามแลว ก็ถึงเวลาเชิญชวนเพ่ือนๆ มีหลากหลายวิธี ไม
วาจะถายโอนมาจากอีเมลลิสตของเรา, ชวนเพ่ือนใน Facebook หรือจะใสอีเมลไปเชิญชวนโดยตรงก็ได 
โดยสมาชิกของชุมชน สามารถอัพโหลดภาพ, เพลง หรือวิดีโอเขาสู Ning ไดโดยตรง หรือจะนํามาจาก
แหลงอ่ืนก็ได 

นอกจากจะมีชุมชนของตัวเองแลว ผูกอตั้งแตละชุมชนก็มีแหลงรวมตัวกันอีก 1 แหง คือ 
http://networkcreators.ning.com/ จะมีการนําเอา Ning ท่ีนาสนใจ และเปนนองใหมของ Ning มาแนะนํา 
เพื่อใหผูท่ีสนใจเขาไปเยี่ยมชม หรือเขารวมชุมชนนั้นๆ 

แตถาคุณอยากเปนเพียงสมาชิกท่ัวไป ไมอยากเปนผูกอตั้งชุมชนใดๆ ก็เพียงแคสมัคร ระบุประวัติ
สวนตัวแลวเขาไปรวมตามกลุมท่ีคุณตองการ 

 
คนพบส่ิงท่ีสนใจ 

 

เม่ือเราสมัครแลว เราสามารถคนหาเว็บ Ning ของส่ิงท่ีคุณสนใจเหมือนกันกับคุณได โดยการรวม 
Join กับกลุมนั้นๆ เชน คุณชอบถายรูปก็คนหาในชอง Search เพ่ือหาชุมชนท่ีคุณตองการไดเลย คุณ
สามารถเขารวมกี่กลุมก็ได แลวแตความสนใจของคุณ และคุณเองก็สามารถสรางกลุมท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีคุณ
สนใจกี่กลุมก็ไดเชนกัน แลวถาหากชุมชนของคุณมีขนาดใหญมากๆ คุณก็สามารถสรางกลุมยอยไดภายใน
นั้นไดอีก เชน ชุมชนคนรักแบรด พิตต สําหรับชาวเอเชียจะอยูภายในชุมชนของแบรด พิตตอีกที นอกจาก
เราจะสามารถเชิญชวนเพื่อนมารวมกลุมเดียวกับเราไดแลว เรายังสามารถไปเปนเพื่อนกับผูใชคนอ่ืนๆเปน
การสวนตัวไดอีกดวย 
 
 
 

http://networkcreators.ning.com/


คนไทยใช Ning 
 

คุณลองเขาไปเยี่ยมชม Ning บางสวน ท่ีคนไทยต้ังข้ึนไดท่ี viralthai.ning.com ซ่ึงเปนท่ีรวมผูท่ี
ตองการเผยแพรเร่ืองราวในรูปแบบของวิดีโอคลิปท่ีเปน Viral Clip และมีผูรวมอุดมการณในการทํา clip 
video แบบ viral กระจายสูสายตาผูคนท่ัวโลก 

หรือจะแวะไปเจอคุณ Macroart ท่ีอยูประจําคอลัมนขางๆ Human Network ของเราใน e-
commerce อยูที่ thaiweb.ning.com เปนแหลงรวมคนทําเว็บ ไมวาจะเปน Webmaster, Web Programmer, 
Web Designer, Web Content หรือเปนคนเขียนบล็อก เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางคนทําเว็บ และ
ใชประโยชนจากชุมชนนี้เพื่อการศึกษาหรือการทํางานของคุณ อยาลืมแวะเขาไปดูละ 

หรือผูท่ีสนใจกีฬากอลฟ ก็สามารถเขาไปรวมพูดคุย อานขาวในแวดวงกอลฟ แลกเปล่ียนวงสวิง
สวยๆ และดูเทคนิคเจงๆ ของนักกอลฟขวัญใจคนไทย ไดท่ี pgathailand.ning.com ความแตกตาง 

เม่ือลองเลน Ning แลว รูสึกถึงความเปนเจาของชุมชนรวมกัน การดูแลจัดการไดงาย และ
ความสัมพันธระหวางกันไดดีกวา Social network อ่ืนๆ ท่ีมีเพียงแคเว็บบอรด หรือมีเพียงหนาสวนตัว แต 
Ning รวมเอาท้ังสองส่ิงมาไวดวยกัน ทําให Ning เปนเว็บท่ีนาจะรวมกลุมคนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงได
มากกวาชุมชนแบบอ่ืนๆ ท่ีสรางข้ึน แถมยังมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน และยังเพิ่มแอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนาข้ึน
มาในหนาชุมชนของเราไดอยางเสรีดวย 
 
อนาคตของ Ning คือ Facebook 

 

มีส่ือหลายแหง ไดจับตามองการเติบโตของ Ning วาอาจเปน Social Media ท่ีฮอตพอๆกับ 
Facebook หรือ MySpace อีกแหง ซ่ึง Ning มีมูลคาทางการตลาดสูงข้ึนมากจากป 2007  เม่ือเทียบกับชวงป 
2005 ถึง 44 ลานดอลลารสหรัฐทีเดียว จํานวนของผูใชก็มีอัตราสูงข้ึนเร่ือยๆ และมีแอพพลิเคช่ันท่ีถูก
พัฒนาข้ึนบน Ning ก็เพิ่มจาก 5,000 มาเปนมากกวา 30,000 แอพพลิเคช่ันแลว และในอนาคตก็คาดการณ
วาจะมีผูใชเพิ่มข้ึนมากกวา 10 ลานคน ในป 2010 มากกวา Social Network ท่ัวไป  
 
คุณใช Ning ทําอะไรไดบาง? 

 

- ใชเปนเว็บเพื่องานแตงงานสุดโรแมนติค 
- โชวเร่ืองราวของรถคันเกง 
- สรางชุมชนของสินคาท่ีคุณใชอยู 
- ปฎิสัมพันธกับแฟนคลับสวนตัว 
- แบงปนสูตรเด็ดของเมนูอรอย 
- เปนชองทางพบปะเพ่ือนเกา 



- รวมทํากิจกรรมดีๆ ท่ีมีประโยชนตอสวนรวม 
- บันทึกการเดินทางท่ีนาจดจํา 
- ท่ีรวมเร่ืองราวสุดประทับใจของศิลปนคนโปรด 
- หาเพื่อนไปดูงาน event สุดเจง 
- ใหความรูในดานเฉพาะทาง 
- แสดงความสามารถของคุณ 
- หรือแมแตหางาน….. 

แลวคุณละ จะใช Ning ทําอะไรด ี?? 
 
อางอิง http://www.thailogistics.in.th/V157/index.php/e/67-ning-community.html 
 
 
 
 


