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บทคัดย่อ 
 

บริษทั เวอร์ซาไทล ์ฮาวส์ จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์พร้อมดูแลทุก
งานดิจิตอลอย่างครบวงจร โดยทางบริษทัไดมี้แนวคิดในการพฒันาระบบหลงับา้นขึ้นมาเป็นของ
บริษทัเอง จากเดิมเวบ็ไซตอ์อกแบบโดยฝังเวบ็ ซ่ึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการใชง้าน โดยระบบหลงั
บ้านท่ีพัฒนาขึ้ นมาใหม่นั้ นสามารถช่วยให้ลูกค้า  และพนักงานภายในบริษัทได้รับความ
สะดวกสบายในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูลจากหลงับา้นเพื่อไปแสดงผลท่ีหนา้เวบ็ไซต์ จึงได้
มอบหมายให้คณะผูจ้ดัท าจดัท าคู่มือระบบบริหารจดัการหลงับา้นเว็บไซต์ เพื่ออ านวยสะดวกใน
การใช้ระบบหลงับา้นในการแกไ้ข เพิ่ม หรือลบขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการได้อย่างรวดเร็ว โดยในการ
จดัท าคู่มือไดมี้การใช้โปรแกรม Sublime Text, FileZilla และ Microsoft PowerPoint ใชภ้าษา PHP 
ในการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล phpMyAdmin และใชภ้าษา CSS ในการตกแต่งความสวยงาม HTML 
ในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ โดยการพฒันาคู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนา
เวบ็ไซตช่์วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้และพนกังานในการเขา้ใชง้านระบบเพิ่มมากยิง่ขึ้น 
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Abstracts 

 
 Versatile Haus Co. , Ltd.  is a website design and development service provider ready to 
take care of all digital work in a comprehensive way. The company has an idea to develop a back-
end system for the company because the original website was designed by embedding in the web, 
which causes a delay in use. The newly developed back-office system can help customers and 
employees within the company, have the convenience of accessing information, or editing 
information from the back of the house to display on the website. The author was assigned to 
develop a back-end management system guide for website development, for ease of use,  
information of users needs to be quickly edited, added or deleted, by using Sublime Text, FileZilla 
and Microsoft PowerPoint. Development used PHP language to connect to the phpMyAdmin 
database, and used CSS language to decorate  HTML to display website pages. Developing a back-
end management system guide for website development can help to be more convenient for 
customers and employees to access the system.  
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บบที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั เวอร์ซาไทล์ฮาวส์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัรับออกแบบเว็บไซต์

ออนไลน์มาร์เก็ตต้ิง ในปัจจุบนัทางบริษทัมีการพฒันาระบบบริหารจดัการหลงับา้นเพื่อใชส้ าหรับ

การพฒันาเวบ็ไซตข์ึ้นมา ปัญหาท่ีพบผูใ้ชง้านไม่เขา้ใจชุดค าสั่งของโปรแกรม หรือการใชง้านของ

ระบบหลงับา้น ท าและส่วนใหญ่เว็บไซต์ออกแบบโดยใช้ HTML และท าเว็บเป็นแบบฝังเว็บเป็น

ส่วนใหญ่ท าให้เวบ็ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลหรือรูปภาพท่ีตอ้งการไดท้นัที ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าได้

ท าคู่มือบริหารระบบหลงับา้นเพื่อพฒันาเว็บไซต์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้งาน จดัการ

ขอ้มูลภายในระบบไดส้ะดวกเพิ่มมากขึ้น 

โดยระบบบริหารจดัการหลงับา้นถูกพฒันาดว้ยภาษา HTML,CSS และขอ้ความ รูปภาพนั้น

จะไม่สามารถแกไ้ขไดต้ลอด ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดใ้ชภ้าษา SQL และ PHP เขา้มาใชเ้พื่อเช่ือมขอ้มูล

เพื่อน าไปแสดงท่ีระบบหลงับา้นให้มีความสะดวกต่อการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น และคู่มือระบบ

บริหารจดัการหลงับา้นเพื่อการพฒันาเว็บไซต์น้ี จะเขา้ไปช่วยอธิบายการท างานของฟังก์ชนัต่างๆ 

ว่าฟังก์ชนัตวัน้ีสามารถท าอะไรไดบ้า้ง และตอ้งใชง้านอย่างไร ให้ผูใ้ช้งานใหม่หรือผูใ้ชง้านอ่ืนๆ 

สามารถเขา้ใจถึงฟังกช์นัการท างานต่างๆ ไดดี้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อจดัท าคู่มือระบบบริหารจดัการหลงับา้นเพื่อการพฒันาเวบ็ไซต์ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ฟังกช์นัการท างานของระบบ แบ่งออกเป็น 
 1.3.1.1 ผูดู้แลระบบ 
  1.3.1.1.1 สามารถเพิ่มค าสั่งเช่ือมเพื่อติดต่อฐานขอ้มูล (Database) ได ้

1.3.1.1.2 สามารถเขา้รหสัของไฟลง์านเพื่อใชชุ้ดค าสั่งโปรแกรม  
1.3.1.1.3 สามารถสร้าง Content หรือหนา้เพจท่ีจะเช่ือมเพื่อแสดงขอ้มูล   
1.3.1.1.4 สามารถสร้าง Content Text เพื่อเพิ่มขอ้ความได ้
1.3.1.1.5 สามารถสร้าง Content File เพื่อเพิ่มรูปภาพในระบบหลงับา้น  
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1.3.1.1.6 สามารถสร้าง Module หรือ Post, Form เพื่อเก็บขอ้มูลในหลายๆ 
    อยา่งในโพสตเ์ดียว  

1.3.1.1.7 สามารถจดัการ Setting เพื่อเพิ่มลิงกโ์ซเชียลมีเดียในระบบหลงั
      บา้นได ้

1.3.1.1.8 สามารถใช ้Sublime Text ในการใชชุ้ดค าสั่งของโปรแกรม 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1.4.1 ช่วยใหผู้ใ้ชง้านระบบหลงับา้นเขา้ใจวิธีการใชง้านฟังกช์นัเพิ่มมากขึ้น 
 1.4.2 ช่วยใหเ้ขา้ใจวิธีการใชชุ้ดค าสั่งของโปรแกรม 
 1.4.3 ช่วยใหเ้ขา้ใจวิธีการเช่ือมฐานขอ้มูลมากขึ้น 
 1.4.4 ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลในระบบหลงับา้นไดส้ะดวกเพิ่มมากขึ้น 

 
1.5 ขั้นตอนกำรค ำเนินงำน 

การด าเนินการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา คู่มือการใช้งานระบบบริหารจดัการหลงับ้าน
เพื่อการพฒันาเวบ็ไซตมี์ล าดบัขั้นตอนการจดัท า ดงัน้ี 
 1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล (Requirement Gathering and Detailed 

Study) 

 คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาฟังก์ชันการใช้งานระบบหลงับา้นของบริษทั รวมถึงท าการ

รวบรวมความต้องการโดยมีการประชุมร่วมกันกับพนักงานท่ีปรึกษาการสอบถามข้อมูลจาก

พนักงานภายในบริษทั รวมถึงการทดลองใช้งานระบบหลงับา้นของบริษทั เพื่อจดัท าคู่มือการใช้

งานระบบบริหารจดัการหลงับา้นเพื่อการพฒันาเวบ็ไซต ์

 1.5.2 วิเครำะห์ (Analysis) 
 เป็นขั้นตอนในการน าขอ้มูลความตอ้งการและขอบเขตท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลมาท า
การวิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบติังาน เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการใหม้ากท่ีสุด  
 1.5.3 ออกแบบ (Design) 
 ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบรูปแบบคู่มือท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด 
 1.5.4 จัดท ำหรือพฒันำ (Development)  

 จากการรวบรวมความตอ้งการ การศึกษาการใชง้านระบบหลงับา้นมาแลว้  คณะผูจ้ดัท าได้
น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดวิ้เคราะห์และออกแบบระบบไวม้าท าการจดัท าคู่มือการใชง้านระบบหลงับา้น 
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โดยจดัท าในรูปแบบของ Microsoft Power Point เป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดศึ้กษาฟังก์ชนั และ
การใชง้านระบบหลงับา้น มาท าเป็นคู่มือโดยอธิบายการใชง้านของฟังกช์นัต่าง ๆ ภายในระบบ 

1.5.5 สรุปผล 
 คณะผูจ้ดัท าได้ท าการน าคู่มือให้พนักงานภายในบริษทัได้ลองใช้คู่มือในการเร่ิมพฒันา

เวบ็ไซต ์เพื่อหาขอ้ผิดพลาด หรือขั้นตอนท่ีท่ีอาจมีการใส่ไม่ครบ และไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขคู่มือ

ใหถู้กตอ้งมากท่ีสุด 

 1.5.6 จัดท ำเอกสำรประกอบโครงงำน 

 เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงานแนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน เพื่อน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและ ใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 
 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 

1.รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูล 
2.วิเคราะห์ 
3.ออกแบบ 
4.จดัท าหรือพฒันา 
5.สรุปผล 
6.จดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ  

1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
1.7.1.1 Notebook Acer Swift3 : Intel Core i5 AMD RYZEN CPU AMD   
            AM4 RYZEN7 5800X 
1.7.1.3 Computer : Intel® Core(TM) i3 -2120 CPU @ 3.30GHz 3.30  
            GHz 

 
1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
 1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Windows 7 และ Windows 10 
 1.7.2.2 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome 
 1.7.2.3 โปรแกรม Sublime Text 

1.7.2.4 โปรแกรมFileZilla 
1.7.2.5   phpMyAdmin 
1.7.2.6   Microsoft Powerpoint 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อ น ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 ระบบ Backend1 

 
รูปท่ี 2.1 Back-End 

 
 Backend คือ ระบบจดัการเว็บไซต์ เปรียบไดก้บัหลงับา้น ถือเป็นส่วนการจดัการเน้ือหา
รวมถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ ส าหรับให้ผูดู้แลเว็บไซต์เขา้มาบริหารจดัการเว็บไซต์ ตรงขา้มกบั
ส่วน Frontend ซ่ึงเป็นส่วนท่ีแสดงผล เปรียบได้กับหน้าบ้าน ซ่ึงถือเป็นส่วนท่ี User โดยทั่วไป
สามารถเห็นเเละเขา้มาใช้งานได ้ซ่ึง Backend และ Frontend น้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ ระบบ CMS 
(Content Management System) หรือ ระบบจดัการเน้ือหาของเว็บไซต์ นั้นหมายความว่าส่ิงท่ีเรา
จะตอ้งดูแลก็คือเน้ือหาของเวบ็ไซต ์เช่น การเพิ่มบทความ การเพิ่มรูปภาพ หรือการปรับแต่งโยกยา้ย
โมดูลต่าง ๆ ไม่จ าเป็นจะตอ้งมานัง่เขียน Code ดว้ยภาษา HTML, PHP, SQL เพียงแต่เรียนรู้วิธีการ
ติดตั้ง การปรับแต่ง การใช้งาน CMS เท่านั้น ส าหรับ Code ต่าง ๆ ท่ีน ามาสร้าง และ ออกแบบ
เวบ็ไซต ์จะท าโดยทีมงานของผูพ้ฒันา CMS ของแต่ละทีม ซ่ึงท าให้ประหยดัเวลาในการสร้าง และ
ออกแบบเวบ็ไซต ์ไดอ้ยา่งมาก 
 โดยคณะผูจ้ัดท าได้ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับระบบหลังเพื่อน ามาปรับใช้กับการเพิ่มข้อมูล
เน้ือหา แกไ้ข ทั้งยงัสามารถลบขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถลดการใชเ้วลา
ในการแกไ้ขขอ้มูลของ Coding ไดอี้กดว้ย 

 
1 https://www.gotoknow.org/posts/579980 
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ตัวอย่างเช่น การแกไ้ขเน้ือหาต่างๆ 

 
รูปท่ี 2.2 รูปภาพตวัอยา่งระบบหลงับา้น 

 
2.2 FileZilla2 

รูปท่ี 2.3 FileZilla 
 FileZilla เป็นโปรแกรมท่ีใช้ติดต่อกับ FTP server เพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ 
โดยเฉพาะกบัเวบ็ไซต ์ท าให้เหมาะส าหรับนกัออกแบบเวบ็ นอกจากน้ี FileZilla ยงัรองรับการถ่าย
ไฟล์อย่างปลอดภัยผ่าน SSH (SFTP) อีกด้วย FileZilla รองรับการกลับมาถ่ายไฟล์ต่อในกรณีท่ี
อปัโหลดหรือดาวน์โหลดลม้เหลว และท างานไดดี้ผา่นไฟร์วอลและพรอกซี FileZilla มีวิธีใชง้านท่ี
สะดวก แบ่งวินโดวอ์อกเป็นสองส่วนคือแสดงฝ่ัง local กบั remote จากนั้นคุณก็สามารถ drag and 
drop ไฟลร์ะหวา่งสองฝ่ังเพื่ออปัโหลดหรือดาวน์โหลดไดท้นัที คุณสามารถ login อยา่งรวดเร็วโดย
ป้อนขอ้มูลของไซตค์ือท่ีอยู ่ผูใ้ช ้และรหสัผา่น ไดบ้นทูลบาร์เลยทนัที นอกจากน้ี FileZilla ยงัมี host 
manager ท่ีเก็บรายละเอียดของ เซิร์ฟเวอร์ท่ีคุณใช้เป็นประจ า เพื่อให้คุณเช่ือมต่อไดอ้ย่างง่ายและ
รวดเร็ว 

 
2 https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=29&t=13645 
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 โดยคณะผูจ้ัดท าได้น าโปรแกรม FileZilla มาใช้ในการเข้าเช่ือมต่อกับ FTP server ให้
สามารถเขา้ท าการลง Coding กับเว็บไซต์ เพื่อให้ขอ้มูลเว็บไซต์กับระบบหลงับา้นเช่ือมกันดว้ย 
Coding เม่ือระบบหลงับา้นเช่ือมกบัขอ้มูลเวบ็ไซตไ์ดแ้ลว้ ระบบหลงับา้นก็จะสามารถเขา้ไปแกไ้ข
ขอ้มูลส่วนต่าง ๆ ของแต่ละหนา้เวบ็ไซตไ์ดส้ะดวกมากยิง่ขึ้น 
 

 
รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่ง FileZilla เพื่อเขา้เช่ือมต่อ FTP server 
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2.3 Google Chrome3 

รูปท่ี 2.5 Google Chrome 
กูเกิล โครม (องักฤษ: Google Chrome) เป็นซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ พฒันาโดยกูเกิล 

เปิดตวัคร้ังแรกในปี 2008 โดยยงัรองรับระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ก่อนจะออก
โปรแกรมให้กบั ลินุกซ์, แมคโอเอส, ไอโอเอส และ แอนดรอยด์ ในภายหลงั กูเกิล โครม ยงัเป็น
องคป์ระกอบหลกัของ โครม โอเอส ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นหนา้จอหลกัส าหรับการเรียกใชเ้วบ็แอป 

กูเกิล โครม เป็นตวัพฒันาจากโคด้ของโครงการโอเพนซอร์ซซอฟต์แวร์ โครเมียม ซ่ึงใช้
สัญลกัษณ์เดียวกนั แต่คนละสี[9] โดยจะมีองคป์ระกอบหรือคุณสมบติับางอยา่งท่ีถูกเพิ่มเขา้ไปเช่น
การฝัง อะโดบี แฟลชเพลเยอร์ ลงไปในโครม (ซ่ึงปัจจุบนันั้นกูเกิล โครมไดปิ้ดกั้นองคป์ระกอบน้ี
แลว้) ปัจจุบนั กูเกิล โครมพฒันาโดยใช ้Blink เป็นเรนเดอริงเอนจินหลกัส าหรับวาดหนา้จอ ยกเวน้
เพียง ไอโอเอสท่ียงัใช้เว็บคิตเป็นเรนเดอริงเอนจินหลัก  โดยคณะผูจ้ัดท าได้ศึกษาทฤษฎีของ
ซอฟตแ์วร์เวบ็เบราวเ์ซอร์ กูเกิล โครม และไดน้ ามาใชใ้นการเรียกใชเ้วบ็แอปพลิเคชนักบัเว็บไซต์
ของคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการน าเวบ็ไซตต์วัอยา่งมาท าคู่มือระบบหลงับา้น 

รูปท่ี 2.6 รูปภาพตวัอยา่ง เบราวเ์ซอร์ Google Chrome 

 
3 https://th.wikipedia.org/wiki/กูเกิล_โครม 
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2.4 phpMyAdmin4 

รูปท่ี 2.7 phpMyAdmin 
phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

ฐานขอ้มูล Mysql แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถา้เราจะใช้ฐานขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางคร้ังจะมี
ความล าบากและยุ่งยากในการใชง้าน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ขึ้นมา
เพื่อให้สามารถจดัการ ตวัDBMS ท่ีเป็น MySQL ไดง้่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือ
เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการนั้นเอง 

phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษา PHP ซ่ึงใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL 
ผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE ใหม่ๆ 
และยงัมี function ท่ีใชส้ าหรับการทดสอบการ query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL พร้อมกนันั้น ยงัสามารถ
ท าการ insert delete update หรือแมก้ระทัง่ใช้ ค  าสั่งต่างๆ เหมือนกบักนัการใช้ภาษา SQL ในการ
สร้างตารางขอ้มูล 

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหน่ึงท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล 
MySQL ผ่าน web browser ได้โดยตรง phpMyAdmin ตัวน้ีจะท างานบน Web server เป็น PHP 
Application ท่ีใชค้วบคุมจดัการ MySQL Server 
ความสามารถของ phpMyAdmin คือ 
 1. สร้างและลบ Database 
 2. สร้างและจดัการ Table เช่น แทรก record, ลบ record, แกไ้ข record, ลบ Table, แกไ้ข 
     field 
 3. โหลดเทก็ซ์ไฟลเ์ขา้ไปเก็บเป็นขอ้มูลในตารางได้ 
 4. หาผลสรุป (Query) ดว้ยค าสั่ง SQL 
 โดยคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาทฤษฎีและน ามาใช้ในการเก็บฐานขอ้มูลของเว็บไซต์กบัข้อมูล
ระบบหลงับา้น 

 
4 https://www.aosoft.co.th/article/310/phpMyAdmin-คืออะไร.html 
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รูปท่ี 2.8 รูปภาพตวัอยา่งระบบฐานขอ้มูล 

 
2.5 Sublime Text 35 

รูปท่ี 2.9 Sublime Text 
 ส าหรับโปรแกรมน้ีมีช่ือว่า โปรแกรม Sublime Text เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความ และ 
เขียนโคด้ ส าหรับโปรแกรมเมอร์ และ นักพฒันา ท่ีมีขนาดเล็ก เพียงแค่ 7MB เท่านั้น แต่ยงัคง
ประสิทธิภาพและฟังกช์ัน่ไวม้ากมาย ใชง้านง่ายและท างานไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ย โปรแกรม Sublime 
Text น้ี รองรับการใชง้านหลากหลายภาษา ไม่วา่จะเป็น ภาษาหลกัๆ อยา่ง C,C++, C# เขียนเวบ็ไซต ์
HTML,PHP โคด้ CSS เขียนภาษา JAVA, Python หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ยหน้าตาท่ีใชง้านเขียน 
ส่วนโคด้แบ่งแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน สามารถแกไ้ขขอ้ความหลายๆ บรรทดัพร้อมกนัได ้คน้หา Text 
แต่ละส่วนได ้อีกทั้งยงัมีแถบ แสดงโคด้ทั้งหมด ใหเ้ล่ือนดูดา้นขา้งไดอี้กดว้ย 
 ส าหรับ โปรแกรมเขียนโคด้ Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียน แกไ้ขโคด้ ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงไม่แพต้วัอ่ืนๆ เลย ดว้ยประสิทธิภาพจาก Python API ท่ีช่วยให้คุณสามารถติดตั้งปลัก๊อินเสริม
ต่างๆ และ Package ให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น ช่วยให้งานเขียนโคด้ของ
คุณ ท าไดอ้ย่างรวดเร็วและประหยดัเวลา สามารถสลบัการท างานบน Project ท่ีคุณท าอยู่ไดอ้ย่าง

 
5 https://software.thaiware.com/13452-Sublime-Text-Download.html 
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รวดเร็ว โปรแกรมน้ีก็รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบติัการ Windows Linux และ macOS ไดเ้ป็น
อยา่งดี หากใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปทดลองใชง้านกนัไดเ้ลย 
Program Features (คุณสมบติัและความสามารถของโปรแกรม Sublime Text เพิ่มเติม) 
 • เขียนโคด้ แกไ้ขขอ้ความ Code Markup ต่างๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย 
 • โปรแกรมมีขนาดเลก็ เพียงแค่ 7 MB แต่คงประสิทธิภาพไวม้ากมาย 
 • หนา้ตาออกแบบมาใหใ้ชง้านง่าย เขียนและคน้หาขอ้มูล ไดเ้ร็ว 
 • สามารถสลบัการท างานแต่ละ Project ไดเ้ร็วเหมือนเปิดใหม่ๆ 
 • รองรับการท างาน เขียนโคด้ ไดห้ลายภาษา 
 • รองรับระบบปฏิบติัการ Windows / Mac OS / Linux 
 โดยคณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาทฤษฎีของโปรแกรมแลว้น ามาใช้ในการเขียนชุดค าสั่งเพื่อให้
เวบ็ไซตก์บัระบบหลงับา้นสามารถเช่ือมต่อกนัดว้ยชุดค าสั่งได ้
 

 
รูปท่ี 2.10 รูปภาพตวัอยา่งโปรแกรม 
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2.6 HTML6 

รูปท่ี 2.11 HTML 
 HTML เป็นภาษาประเภท Markup Language ท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็เพจขึ้นมา โดยมีแม่แบบ
ท่ีมาจากภาษา SGML โดย HTML จะเป็นภาษาในการสร้างเวบ็ ท่ีสามารถเรียนรู้ และท าความเขา้ใจ
ไดง้่าย ซ่ึงในปัจจุบนัก็มีการน ามาใชก้นัอย่างแพร่หลายและมีการพฒันาและก าหนดมาตรฐานจาก
องคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) หรือ HTML คือ ภาษาหลกัท่ีน ามาใชใ้นการเขียนเวบ็
เพจขึ้นมา เพื่อให้ได้หน้าเว็บเพจท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด โดยจะใช้ <Tag></Tag> ในการก าหนดการ
แสดงผลของ HTML ท่ีแสดงอยู่บนหน้าเว็บเพจ และเน่ืองจาก HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext 
Markup Language จึงมีความหมายโดยรวมว่า เป็นภาษาในการเขียนเว็บเพจท่ีใช้ Tag ก าหนดการ
แสดงผลบนเวบ็เพจท่ีต่างเช่ือมโยงถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นัน่เอง โดยผูจ้ดัท าไดน้ า 
HTML มาใช้ในการพฒันาระบบเน่ืองจาก HTML มีความจ าเป็นต้องใช้ HTML เพื่อท าให้หน้า
เวบ็ไซตอ์อกมาโดยสมบูรณ์ 
 โดยคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาทฤษฎีและน าภาษา HTML มาใช้ในการแสดง Framework ของ
หนา้เวบ็ไซต ์

รูปท่ี 2.12 รูปภาพตวัอยา่งภาษา HTML 
 

 
6 https://www.1belief.com/article/html/ 
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2.7 CSS7 

รูปท่ี 2.13 CSS 
 CSS คือ ภาษาท่ีใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง 
พื้นหลงั เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีตอ้งการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลกัษณะเป็น
ภาษาท่ีมีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและไดถู้กก าหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษา
หน่ึงในการตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
 โดยคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาทฤษฎีและน าภาษา CSS มาใชใ้นการออกแบบความสวยงานกบั
หนา้เวบ็ไซต ์

รูปท่ี 2.14 รูปภาพตวัอยา่งภาษา CSS 
 

 
7 https://www.1belief.com/article/website/ 
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2.8 ภาษา PHP 8 

รูปท่ี 2.15 PHP 
 PHP ยอ่มาจากค าวา่ “Personal Home Page Tool” (ปัจจุบนัไดเ้พิ่มเติมค ายอ่ใหม่โดยรวมกบั
ตวัยอ่เป็น PHP : PHP Hypertext Preprocessor) ซ่ึงเป็นภาษาประเภท Script Language ท่ีท างานแบบ 
Server Side Script กระบวนการท างานจะท างานแบบโปรแกรมแปลค าสั่ง interpreter คือแปลภาษา
ทุกคร้ังท่ีมีคนเรียกสคริปต ์ขอ้ดีคือ ไม่ตอ้งน าไปประมวลผลใหม่ (Compiler) เม่ือจะน าโปรแกรม
ไปใชง้าน หรือจะอพัเดตเวอร์ชัน่ของโปรแกรม สามารถอพัโหลดขึ้นไปทบัไฟลเ์ดิมแลว้ใชง้านได้
ทนัที ขอเสียท่ีต่างกนัอยา่งชดัเจนก็คือ กรณี Syntax ผิดจะรู้ก็ต่อเม่ือมีผูใ้ชง้านเจอบัก๊ 
ภาษา PHP จดัอยู่ในประเภท การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) เพราะเราจะ
เก็บโคด้ค าสั่ง หรือสคริปตท์ั้งหมดท่ีเขียนขึ้นมาไวบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีเดียว (Web Server) และให้
ผูใ้ช้งาน (Client) เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์ต่างๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ฯลฯ เพื่อน าขอ้มูลมาแสดงผลท่ีหน้าจอของผูใ้ช้แต่ละคน
นัน่เอง 
 โดยคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาทฤษฎีและน าภาษา PHP มาใชใ้นการเขียนฟังกช์นัในการท างาน
ของเวบ็ไซต ์

รูปท่ี 2.16 รูปภาพตวัอยา่งภาษา PHP 
 

8 https://medium.com/@sunzandesign/php-คืออะไร-2d749639b101 
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2.9 JavaScript 9 

รูปท่ี 2.17 JavaScript 
 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) 
ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคล่ือนไหว 
สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากขึ้น ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไป
ทีละค าสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมี
เป้าหมายในการ ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนด้วยภาษา 
HTML สามารถท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้ง
ทางฝ่ังไคลเอนต ์(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) 

JavaScript ถูกพัฒนาขึ้ นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications 
Corporation) โดยใชช่ื้อวา่ Live Script ออกมาพร้อมกบั Netscape Navigator2.0 เพื่อใชส้ร้างเวบ็เพจ
โดยติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงไดร่้วมมือกบั บริษทัซันไมโครซิสเต็มส์
ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง 
LiveScript ใหม่เม่ือ ปี 2538 แลว้ตั้งช่ือใหม่ว่า JavaScript JavaScript สามารถท าให้ การสร้างเว็บ
เพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยงัสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งทนัที เช่น การใชเ้มาส์คลิก หรือ 
การกรอกขอ้ความในฟอร์ม เป็นตน้ 

เน่ืองจาก JavaScript ช่วยให้ผูพ้ฒันา สามารถสร้างเวบ็เพจไดต้รงกบัความตอ้งการ และมี
ความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกบัเป็นภาษาเปิด ท่ีใครก็สามารถน าไปใชไ้ด ้ดงันั้นจึงไดรั้บความ
นิยมเป็นอย่างสูง มีการใช้งานอย่างกวา้งขวาง รวมทั้งไดถู้กก าหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA 
การท างานของ JavaScript จะตอ้งมีการแปลความค าสั่ง ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะถูกจดัการโดยบราวเซอร์ 
(เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้ น JavaScript จึงสามารถท างานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ท่ี
สนับสนุน ซ่ึงปัจจุบนับราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แลว้ อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีตอ้ง

 
9 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
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ระวงัคือ JavaScript มีการพฒันาเป็นเวอร์ชัน่ใหม่ๆออกมาดว้ย (ปัจจุบนัคือรุ่น 1.5) ดงันั้น ถา้น าโคด้
ของเวอร์ชัน่ใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าท่ียงัไม่สนบัสนุน ก็อาจจะท าใหเ้กิด error ได ้
 JavaScript ท าอะไรได้บ้าง 
    1.JavaScript ท าใหส้ามารถใชเ้ขียนโปรแกรมแบบง่ายๆได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งภาษาอ่ืน 
     2.JavaScript มีค  าสั่งท่ีตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน เช่นเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ ม หรือ Checkbox ก็   
     สามารถสั่งให้เปิดหนา้ใหม่ได ้ท าให้เวบ็ไซตข์องเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้านมากขึ้น น่ี
     คือขอ้ดีของ JavaScript เลยก็ว่าได้ท่ีท าให้เว็บไซต์ดังๆทั้งหลายเช่น Google Map ต่าง
     หนัมาใช ้
     3.JavaScript สามารถเขียนหรือเปล่ียนแปลง HTML Element ได ้นัน่คอืสามารถ   
     เปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ได ้หรือหน้าแสดงเน้ือหาสามารถซ่อน
     หรือแสดงเน้ือหาไดแ้บบง่ายๆนัน่เอง 
     4.JavaScript สามารถใชต้รวจสอบขอ้มูลได ้สังเกตวา่เม่ือเรากรอกขอ้มูลบางเวบ็ไซต ์เช่น 
      Email เม่ือเรากรอกขอ้มูลผิดจะมีหนา้ต่างฟ้องขึ้นมาว่าเรากรอกผิด หรือลืมกรอกอะไร
      บางอยา่ง เป็นตน้ 
     5.JavaScript สามารถใช้ในการตรวจสอบผูใ้ช้ได้เช่น ตรวจสอบว่าผูใ้ช้ ใช้ web browser 
     อะไร 
      6.JavaScript สร้าง Cookies (เก็บขอ้มูลของผูใ้ชใ้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชเ้อง) ได ้
 
 ข้อดีและข้อเสียของ Java JavaScript 
      การท างานของ JavaScript เกิดขึ้นบนบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดงันั้นไม่
ว่าคุณจะใช้เซิร์ฟเวอร์อะไร หรือท่ีไหน ก็ยงัคงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจได ้ต่างกบัภาษา
สคริปต์อ่ืน เช่น Perl, PHP หรือ ASP ซ่ึงตอ้งแปลความและท างานท่ีตวัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (เรียกว่า 
server-side script) ดงันั้นจึงตอ้งใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ท่ีสนับสนุนภาษาเหล่าน้ีเท่านั้น อย่างไรก็ดี จาก
ลกัษณะดงักล่าวก็ท าให้ JavaScript มีขอ้จ ากดั คือไม่สามารถรับและส่งขอ้มูลต่างๆ กบัเซิร์ฟเวอร์
โดยตรง เช่น การอ่านไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ เพื่อน ามาแสดงบนเว็บเพจ หรือรับขอ้มูลจากผูช้ม เพื่อ
น าไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ ดงันั้นงานลกัษณะน้ี จึงยงัคงตอ้งอาศยัภาษา server-side script อยู่ 
(ความจริง JavaScript ท่ีท างานบนเซิร์ฟเวอร์เวอร์ก็มี ซ่ึงตอ้งอาศยัเซิร์ฟเวอร์ท่ีสนบัสนุนโดยเฉพาะ
เช่นกนั แต่ไม่เป็นท่ีนิยมนกั) 
 โดยคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาทฤษฎีและน าภาษา JavaScript มาใช้ในการแจง้เตือนเช่น หากผู ้
เขา้ใชเ้วบ็ไซตก์รอกเบอร์โทรศพัทผ์ิด JavaScript จะแจง้เตือนวา่กรอกขอ้มูลผิด 
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รูปท่ี 2.18 รูปภาพตวัอยา่งภาษา JavaScript  



บบที่ 3  
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานท่ีประกอบการ  : บริษทั เวอร์ซาไทล ์ฮาวส์ จ ากดั 
 ท่ีตั้ง   : 14/29 ซอยทวีวฒันา – กาญจนาภิเษก 14/2  ทวีวฒันา  
      กรุงเทพฯ 10170 
 โทรศพัท ์  : +66(9)-6949-6416 
 E-mail   : jakkrit.w@versatilehaus.com 
 เวบ็ไซต ์  : https://www.versatilehaus.com/TH/home.html 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั เวอร์ซาไทล์ ฮาวส์ จ ากัด เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ ให้บริการการท าเว็บไซต์
ส าเร็จรูป โดยการพฒันาเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์, การจดัการบริหารฐานขอ้มูล, อีคอมเมิร์ส, 
ระบบบริการอจัฉริยะ, ระบบการเรียนการสอนออนไลน์, ออนไลน์มาร์เกตต้ิง แคมเปญ, SEM = 
SEO + PPC, การบริหาร SOCIAL MEDIA  
 เวบ็ไซตแ์ละการตลาดออนไลน์เป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีจะท าให้องคก์รของคุณประสบ
ความส าเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบนัท่ีต้องแข่งขันกันในโลกออนไลน์ เว็บไซต์เป็น
ศูนย์กลางขอ้มูลทางธุรกิจท่ีคุณสามารถส่งออกไปยงัลูกค้าของคุณ เพราะเรารู้ว่าการออกแบบ
เวบ็ไซตแ์ละการวางแผนการตลาดอย่างสอดคลอ้งกนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีขาดกนัไม่ได ้จึงท า
ให้เวอร์ซาไทล์ ฮาวส์ก้าวเข้ามาเพื่อดูแลและเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบ
ความส าเร็จไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 คณะผูจ้ดัท าประกอบดว้ย นางสาวสิริวรรณ เสาสมภพ รหัสนักศึกษา 6004800015 และ 
นางสาวอโนทยั เลาะไธสง รหสันกัศึกษา 6004800015 ไดป้ฏิบติังานสหกิจในต าแหน่งงาน Support 
– Programmer โดยในระหว่างท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการได้รับมอบหมายให้
ปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี 
 1.   สิริวรรณ เสาสมภพ 

 - ทดสอบระบบ (Testing) ของระบบ V-dev12,V-dev13 และท าผลสรุปจากการ
    ทดสอบระบบ 

 - เทรนดก์ารท าระบบหลงับา้น V-dev14 

CEO 

Project Manager 

Website design E-Commerce / WordPress / Graphic Support 
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 - ท าระบบหลงับา้น Cu Art 
 - ทดสอบระบบ ประกนั และท าสรุปผลจากการทดสอบ 
 - ทดสอบระบบ Keaw ท าสรุปผลทดสอบระบบ 
 - ท าระบบหลงับา้น Abc-Mix 
 - เพิ่มขอ้มูลหลงับา้น Wowoneweak และตดัต่อภาพอพัหลงับา้นขึ้นหนา้เวบ็ 
 - เพิ่มขอ้มูล เพิ่มภาพ ตดัภาพ Web Markethon 
 - ท าระบบหลงับา้น Tbs 
 - ท าระบบหลงับา้น Puean 
 - ท าระบบหลงับา้น Supreme 
 - แกต้าม Comment kasem design 
 - แกต้าม Comment Puean 
 

 2.   อโนทยั เลาะไธสง 
  - ทดสอบระบบ (Testing) ของระบบ V-dev12,V-dev13 และท าผลสรุปจากการ
     ทดสอบระบบ 

 - เทรนดก์ารท าระบบหลงับา้น V-dev14 
 - ท าระบบหลงับา้น Cu Art 
 - ทดสอบระบบ Keaw ท าสรุปผลทดสอบระบบ 
 - ท าระบบหลงับา้น Abc-Mix 
 - ตดัต่อภาพ Wowoneweak  
 - เพิ่มขอ้มูล เพิ่มภาพ ตดัภาพ Web Markethon 
 - ท าระบบหลงับา้น Tbs 
 - ท าระบบหลงับา้น Puean 
 - ท าระบบหลงับา้น Supreme 
 - แกต้าม Comment kasem-design 
 - แกต้าม Comment Puean 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 ช่ือ-นามสกุล : นางสาวเบญจพชัร นอ้ยอร่าม 

ต าแหน่ง : Project Coordinator 
อีเมล  : benjapat.n@versatilehaus.com 
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั เวอร์ซาไทล ์ฮาวส์ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 
 คู่มือระบบบริหารจดัการหลงับา้นเพื่อการพฒันาเว็บไซต์ เป็นระบบท่ีพฒันาขึ้นมาเพื่อ
อธิบายวิธีการใชง้านของฟังกช์นัระบบหลงับา้นของบริษทั เวอร์ซาไทลฮ์าวส์ จ ากดั ว่าฟังก์ชนัดา้น
ในแต่ละฟังก์ชันท างานอย่างไรและจะตอ้งท าอย่างไรเพื่อให้ใช้งานฟังก์ชันได้อย่างถูกตอ้งตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านผูดู้แลระบบ เพื่อให้เพิ่มขอ้มูลบนเวบ็ไซตไ์ดส้ะดวกเพิ่มมากขึ้น และท า
ให้ผูใ้ชง้านระบบหลงับา้นประหยดัเวลาในการเพิ่มขอ้มูลเวบ็ไซตไ์ดอี้กดว้ย โดยคู่มือระบบบริหาร
จดัการหลงับา้นเพื่อการพฒันาเวบ็ไซต ์มีวิธีการใชง้านในการอพัเดตขอ้มูล เน้ือหา รูปภาพ ขอ้ความ 
การใส่ลิงกเ์ช่ือมโยงโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยระบบหลงับา้นพฒันาดว้ยเทคโนโลยขีอง Sublime Text 
และ FileZilla โดยจดัการฐานขอ้มูลดว้ย phpMyAdmin ทางคณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลวิธีการใช้
งานทั้งหมดและจดัท าคู่มือในรูปแบบ Microsoft Powerpoint 
 
4.2 การออกแบบคู่มือ และวิธีการใช้งานคู่มือ 
 

รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนท่ี 1 การน าไฟลม์า dup หลงับา้น 
 จากรูปท่ี 4.1 แสดงการน าขอ้มูลจากไฟล ์assets , files , images น ามาใส่ในไฟลท่ี์ก าหนดให ้
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รูปท่ี 4.2 ขั้นตอนท่ี 2 เขา้รหัสท่ีตั้งของงาน 
 จากรูปท่ี 4.2 แสดงขั้นตอนการใส่รหสัของท่ีตั้งหรือรหสัท่ีตั้งของงาน 
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รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนท่ี 3 เลือกไฟลเ์พื่อเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 

 จากรูปท่ี 4.3 แสดงขั้นตอนการเขา้ไฟล ์connect เพื่อเช่ือมต่อฐานขอ้มูล (Database) 
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รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนท่ี 4 แกไ้ขขอ้มูลเพื่อเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงการแกไ้ขขอ้มูลฐานขอ้มูล (Database) ของงานเพื่อเช่ือมฐานขอ้มูล 
 

 
รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนท่ี 5 การเพิ่ม SQL ใส่ไวใ้นฐานขอ้มูล 

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงการน า SQL มาเพิ่ม จะไดข้อ้มูลดงัแสดงตามรูป 
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รูปท่ี 4.6 ขั้นตอนท่ี 6 การเพิ่มขอ้มูลของ Content 

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงการไปท่ีเมนู Content เพื่อเช่ือมหนา้ของแต่ละไฟลเ์ขา้หากนั 
 

 
รูปท่ี 4.7 ขั้นตอนท่ี 7 หนา้แสดงขอ้มูลของ Content จากหลงับา้น 

 จากรูปท่ี 4.7  แสดงหนา้ในการเช่ือมขอ้มูลเพื่อไปแสดงหลงับา้น 
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รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนท่ี 8 การเพิ่มขอ้มูล Content data 

 จากรูปท่ี 4.8 แสดงการขั้นตอนไปท่ี Content data เพื่อสร้างขอ้ความไวแ้กไ้ขส าหรับหลงั
บา้น 
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รูปท่ี 4.9 ขั้นตอนท่ี 9 หนา้แสดงขอ้มูลของ Content data จากหลงับา้น 

 จากรูปท่ี 4.9 แสดงขอ้มูลในส่วนหลงับา้นของระบบทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.10 ขั้นตอนท่ี 10 การเพิ่มขอ้มูลของ Content text 

 จากรูปท่ี 4.10 แสดงส่วนของ content text เพื่อสร้างไวเ้ช่ือมขอ้มูลของแต่ละขอ้ความนั้น ๆ 
 

 
รูปท่ี 4.11 ขั้นตอนท่ี 11 การเพิ่มขอ้มูลของ Content text local 

 จากรูปท่ี 4.11 แสดงส่วนของ content text local เพื่อสร้างขอ้มูลแต่ละช่องไปแสดงหลงั
บา้น 
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รูปท่ี 4.12 ขั้นตอนท่ี 12 การเพิ่มขอ้มูลของ Content file 

 จากรูปท่ี 4.12 แสดงการเพิ่มขอ้มูล content file ซ่ึงใชส้ าหรับสร้าง เพิ่มรูปภาพในส่วนของ
หลงับา้นเฉพาะภาพเด่ียว 

 

 
รูปท่ี 4.13 ขั้นตอนท่ี 13 การเพิ่มขอ้มูลของ Module 

 จากรูปท่ี 4.13  แสดงการเพิ่มขอ้มูลของ Module โดยใชส้ าหรับสร้างโพสต ์หรือ form 
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รูปท่ี 4.14 ขั้นตอนท่ี 14 หนา้แสดงขอ้มูลของ Module จากหลงับา้น 

 จากรูปท่ี 4.14 แสดงหนา้จอของ Module ในส่วนของหลงับา้น 
 

 
รูปท่ี 4.15 ขั้นตอนท่ี 15 การเพิ่มขอ้มูลของ Setting 

 จากรูปท่ี 4.15 แสดงการเพิ่มขอ้มูลของ  Setting โดยใชส้ร้างเช่ือมลิงกข์องโซเชียลมีเดีย 
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รูปท่ี 4.16 ขั้นตอนท่ี 16 หนา้แสดงขอ้มูลของ Setting จากหลงับา้น 

 จากรูปท่ี 4.16 แสดงขอ้มูลของเมนู Setting หลงับา้น 
 

 
รูปท่ี 4.17 ขั้นตอนท่ี 17 การแกไ้ขช่ือไฟลง์าน 

 จากรูปท่ี 4.17 แสดงการเปล่ียนช่ือไฟล ์ใหต้รงกบัช่ือโฟลเดอร์งานของตนเองเพื่อดูงาน 
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รูปท่ี 4.18 ขั้นตอนท่ี 18 การเพิ่ม CSS ไม่ให ้error 

 จากรูปท่ี 4.18 แสดงการเพิ่ม <?=baseURL?>  เพื่อเช่ือม CSS ไม่ใหเ้กิดการ Error 
 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

ในการจดัท าคู่มือระบบบริหารจดัการหลงับา้นเพื่อการพฒันาเว็บไซต์สามารถช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการใช้งานแก่ผูดู้แลระบบ ไดจ้ดัท าคู่มือเป็นการแนะน าการท างานบริหารจดัการ
หลังบ้านในรูปแบบ Microsoft Powerpoint โดยคู่ มือสามารถ ช่วยให้ในการสร้าง เ น้ือหา 
(Content) ขอ้ความ รูปภาพ โพสต ์แบบฟอร์มเพื่อเก็บขอ้มูลของเวบ็ไซต ์และสามารถดูวิธีการเช่ือม
ลิงก์โซเชียลมีเดีย โดยทางคณะผูจ้ัดท าได้ให้สมาชิกภายในองค์กร ได้ทดลองใช้งานเพื่อหา
ขอ้ผิดพลาดในการจดัท าคู่มือ หรือมีจุดท่ีตอ้งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ผลจากการทดลองใช้คู่มือ
สามารถท างานได้ตรงตามวตัถุประสงค์ และความต้องการขององค์กร เพิ่มความสะดวก และ
รวดเร็วต่อการใชง้านระบบหลงับา้นไดอ้ยา่งสะดวกยิง่ขึ้น  
 5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  5.1.1.1 ระบบฐานขอ้มูลมีความซบัซอ้น ท าใหก้ารจดัท าคู่มือวิธีการในการใชง้าน
                ระบบบริหารจดัการหลงับา้นตอ้งมีความละเอียด 
  5.1.1.2 ยงัขาดการท าคู่มือในส่วนของปุ่ มเปิด-ปิดในระบบหลงับา้น ดว้ยโคด้มี
              ความซบัซอ้น 
 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อท าใหคู้่มือมีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น ในอนาคตควรเพิ่ม ไดแ้ก่ 
  5.1.2.1 การพฒันาระบบหลงับา้นในอนาคต ให้สามารถออกแบบสีธีมระบบหลงั
               บา้นและสามารถปรับฟอนต ์ปรับขนาดท่ีตอ้งการในระบบหลงับา้นได ้
  5.1.2.2 พฒันาจากเป็น PowerPoint มาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัสอนการใชร้ะบบหลงั
              บา้น 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏบัติงานสหกิจ 

 หลงัจากไดม้าปฏิบติัสหกิจทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานในการสร้าง
ระบบหลงับา้น การเช่ือมต่อชุดค าสั่งของโปรแกรมระหว่างฐานขอ้มูล (Database) และการใชง้าน
ภาคอมพิวเตอร์ เช่น  ภาษา PHP 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ปัญหาท่ีคณะผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน เช่น เวลาท่ีเช่ือมขอ้มูลในฐานขอ้มูล (Database) 

ในส่วนของเน้ือหา (Content) ชุดค าสั่งในการเรียกใช้จะเกิดการ Error บางท่ีของโปรแกรมท าให้

งานเกิดความล่าชา้ในการท างาน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับนกัศึกษารุ่นต่อไปท่ีจะไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรมีการเตรียมตนเองให้มีความ
พร้อมทางดา้นต่อไปน้ี 
 5.2.3.1 ควรศึกษาการเขียนโปรแกรม และภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ เช่น  PHP, SQL, 
             JavaScript, HTML, CSS 
 5.2.3.2 ควรศึกษาการใชง้านระบบหลงับา้น เพื่อท าความเขา้ใจในการท าระบบหลงับา้น 
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

รูปท่ี ก.1 รูปภาพขณะปฏิบติังาน Work Form Home 

 

รูปท่ี ก.2 รูปภาพขณะปฏิบติังาน Work Form Home 
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รูปท่ี ก.3 รูปภาพขณะปฏิบติังาน Work Form Home 

 

 

รูปท่ี ก.4 รูปภาพขณะปฏิบติังาน Work Form Home 
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