
 

รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

เวบ็เพจสมุดรายช่ือโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวทิยาลยั                            
Web Application for The Staff Phone Book 

โรงเรียนวชิราวุธวทิยาลยั 
Vajiravudh College 

 
 
 

โดย 
นาย ธนวรรษ  โสวัตร 6004800047 

 
 

 
 

 
รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกจิศึกษาส าหรับนักวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2564 





ก 
 

จดหมายน าส่งรายงาน 
 

วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ 2565  
 
เร่ือง  ขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
เรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
         อาจารยเ์อก บ ารุงศรี 
 

ตามท่ีผู ้จัดท า นาย ธนวรรษ  โสวัตร นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหว่างวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึง
วนัท่ี 2 กนัยายน 2565 ในต าแหน่ง IT Support ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั และได้รับมอบหมาย
จากพนกังานท่ีปรึกษาใหศึ้กษาและพฒันาเวบ็เพจสมุดรายช่ือโทรศพัทพ์นกังานวชิราวุธวิทยาลยั 

 
บดัน้ีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ส้ินสุดแลว้ คณะผูจ้ดัท าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมา

พร้อมกนัน้ีจ านวน 1 เล่มเพื่อขอรับค าปรึกษาต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 

       นาย ธนวรรษ   โสวตัร  
นกัศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 



ข 
 

กติติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

 
การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั ตั้งแต่ 

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี  2 กันยายน พ.ศ 2565  ส่งผลให้ผู ้จัดท าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ดว้ยดีจากความ
ร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. คุณ สาธิต วงศาสุธาฤทธ์ิ ต าแหน่ง: หวัหนา้แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. คุณ จิรธชั วาทิน  ต าแหน่ง: เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ 

และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของ
การท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
 
 
 
                  ผูจ้ดัท า 

นาย ธนวรรษ โสวตัร  
                   

 



ค 
 

หัวข้อโครงงาน   : เวบ็เพจสมุดรายช่ือโทรศพัทพ์นกังานวชิราวุธวิทยาลยั 
หน่วยกติ    : 5 หน่วยกิต 
รายช่ือผู้จัดท า   : นาย ธนวรรษ  โสวตัร  6004800047 
อาจารย์ท่ีปรึกษา   : อาจารยเ์อก บ ารุงศรี 
ระดับการศึกษา   : ปริญญาตรี 
สาขา    : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะ    : วิทยาศาสตร์  
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา : 3 / 2564 
 

บทคัดย่อ 

             โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาระบบจัดการรายช่ือหมายเลขโทรศัพท์
พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดการและสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อพนักงาน
วชิราวุธวิทยาลยั สืบเน่ืองมาจากในปัจจุบนัการคน้หาหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อพนักงานวชิราวุธ
วิทยาลยัยงัเป็นสมุดโทรศพัท ์ ซ่ึงใชเ้วลานานและขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนัท าใหก้ารโทรศพัทติ์ดต่อท า
ไดช้้าและอาจเกิดความผิดพลาด  จึงไดม้อบหมายให้ผูจ้ดัท า ท าการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันสมุด
รายช่ือโทรศพัทพ์นกังานวชิราวุธวิทยาลยัขึ้น โดยเป็นระบบจดัการและสืบคน้หมายเลขโทรศพัท์
ผ่านหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั ท าการพฒันาระบบโดยใชภ้าษาพีเอชพี เอชทีเอ็มแอล และจาวาสคริปส์ 
ออกแบบดว้ยซีเอสเอส และใชพ้ีเอชพีมายแอดมินในการจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล  ระบบ
สามารถช่วยใหพ้นกังานทุกฝ่ายสามารถคน้หาหมายเลขโทรศพัท์พนกังานวชิราวุธวิทยาลยัไดอ้ย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้การติดต่อประสานงานกบับุคคลากรภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยัมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  
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Abstract 

Vajiravudh College uses a phone book to find the staff's contact information. Calls become 
sluggish and possibly unpredictable as a result of the lengthy process and outdated information. 
The student was given the task of creating a web application for the staff phone book at 
Vajiravudh College. To build the system, PHP, HTML, and Javascript were used, and used CSS 
for design. The MySQL was controlled database with phpMyAdmin. Finding the staff 
members of Vajiravudh College's phone number is simple and quick thanks to the new system. 
The staff of Vajiravudh College can be reached more effectively by phone. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั เป็นโรงเรียนประจ าชายลว้น สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปัจจุบันบุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัยเวลาค้นหารายช่ือเบอร์ติดต่อ
บุคลากรภายในนั้นยงัใช้เป็นสมุดโทรศพัท์ ซ่ึงท าให้ล่าช้าและไม่สะดวกในการคน้หารายช่ือเม่ือ
เวลาเร่งด่วน และ ยากต่อการคน้หา 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทางโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั จึงมอบหมายให้ผูจ้ดัท าพฒันาเว็บเพจ
สมุดรายช่ือโทรศพัท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลยั เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้ขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลและเขา้ใจง่ายให้แก่บุคลากรวชิรวุธวิทยาลยั ในการคน้หารายช่ือติดต่อ และสามารถเพิ่ม
รายละเอียดขอ้มูลไดจ้ากทางหนา้เวบ็เพจ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใชง้าน และสามารถช่วย
ในติดต่อประสานงานไดอ้ยา่งรวดเร็วขึ้น  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
              เวบ็เพจสมุดรายช่ือโทรศพัทพ์นกังานวชิราวุธวิทยาลยั  
1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
 1.3.1 แพลทฟอร์มท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ เวบ็เพจ 
 1.3.2 การท างานของระบบจะแบ่งเป็น 

1.3.2.1  ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มขอ้มูลบุคลากรเพิ่มเติมบนเวบ็ไซตไ์ด ้
  1.3.2.2  ผูใ้ชส้ามารถลบขอ้มูลบุคลากรเพิ่มเติมบนเวบ็ไซตไ์ด ้
  1.3.2.3  ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลบุคลากรเพิ่มเติมบนเวบ็ไซตไ์ด ้
                           1.3.2.4  ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลบุคลากร (ช่ือ, นามสกุล, เบอร์โทร, เบอร์แผนก) 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหก้ารด าเนินติดต่อบุคลากรภายในโรงเรียนรวดเร็วและง่ายขึ้น 
1.4.2 ช่วยประหยดัเวลาในการคน้หาเบอร์ติดต่อ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
1.5.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  
 รวบรวมความตอ้งการ โดยการประชุมร่วมกบักบัพนักงานท่ีปรึกษาและหัวหนา้

ฝ่าย IT Support  ถึงขอบเขตการท างานของระบบวา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และรวบรวมปัญหาท่ีได้
เพื่อน าไปแกไ้ขและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1.5.2 วิเคราะห์ระบบงาน 
 น าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวม น ามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานเพื่อท าการ

ออกแบบเวบ็เพจให้ตอบสนองความตอ้งการของทางโรงเรียนอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น โดยวิเคราะห์
จากความต้องการท่ีทางโรงเรียนเสนอมา ขอบเขตการท างาน ฟังก์ชันการท างานท่ีต้องมี แล้ว
น าเสนอดว้ยแผนภาพต่อไปน้ี Use Case Diagram และ Sequence Diagram  

1.5.3 ออกแบบระบบงาน  
 ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด  
1.5.3.2 ออกแบบหนา้จอส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface & Design) โดยเลือกใช ้ 
             ธีมท่ีบริษทัเลือก และใช ้Bootstrap5 ในการออกแบบและพฒันา 

 1.5.3.3 ก าหนดเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ HTML ,PHP ,JAVA SCRIPT 
,CSS และ SQL ท่ีใชท้ าดาตา้เบส 

1.5.4 จดัท าหรือพฒันาระบบ 
 ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบ

ไวม้าพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง ดว้ยโปรแกรม Microsoft Visual Studio โดยการพฒันาซอฟต์แวร์ 
ดว้ยภาษาHTML ,PHP ,JAVASCRIP และบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย โดยใช ้SQL 

1.5.5 ทดสอบและสรุปผล 
   ผูจ้ัดท าได้ท าการทดสอบระบบไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ 
Google Chrome ในการทดสอบเว็บไซต์ และตรวจสอบปัญหา พร้อมทั้งแกไ้ขเม่ือพบขอ้ผิดพลาด 
นอกจากน้ียงัมีการทดสอบร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อหาขอ้ผิดพลาด และท่าทางการปรับปรุง
แกไ้ขใหถู้กตอ้งมากท่ีสุด 
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1.5.6 จดัท าเอกสาร 
 เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการ

และขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคู่มือการใชง้านส าหรับ
สถานประกอบการใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 

1.5.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

 
 
 
 
 

   

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์  
1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ i5-9600k RAM 16 GB  

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
  1.6.2.1 ระบบปฎิบติัการ Windows 10 Pro 
                1.6.2.2 โปรแกรม HTML 
  1.6.2.3 โปรแกรม PHP 
  1.6.2.4 โปรแกรม JAVA SCRIPT 
  1.6.2.4 โปรแกรม SQL (ใชท้ าดาตา้เบส) 

 
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานเวบ็เพจสมุดรายช่ือโทรศพัทพ์นกังานวชิราวุธวิทยาลยั น้ี ผูจ้ดัท าได้
ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 HTML1  
 HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language)   เป็นภาษาประเภท Markup Language 
ท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็เพจ   มีแม่แบบมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) 
ท่ีตดัความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้ไดง้่าย   ปัจจุบนัมีการ
พฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) 

ภาษา HTML ไดถู้กพฒันาขึ้นอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, 
HTML 3.2 และ HTML 4.0    ในปัจจุบนั ทาง W3C ไดผ้ลกัดนั รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ท่ี
เรียกว่า XHTML ซ่ึงเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหน่ึง ท่ีมีหลักเกณฑ์ในการก าหนด
โครงสร้างของโปรแกรมท่ีมีรูปแบบท่ีมาตรฐานกว่า   มาทดแทนใช ้HTML รุ่น 4.01 ท่ีใชก้นัอยู่ใน
ปัจจุบนั 

HTML มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัย Tag ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ 
รูปภาพ หรือวตัถุอ่ืน ๆ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกวา่ Attribute ส าหรับจดัรูปแบบเพิ่มเติม 

การสร้างเวบ็เพจ โดยใชภ้าษา HTML สามารถท าโดยใชโ้ปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น 
Notepad, EditPlus หรือจะอาศัยโปรแกรมท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft 
FrontPage, Dream Weaver ซ่ึงอ านวยความสะดวกในการสร้างหนา้ HTML ในลกัษณะ WYSIWYG 
(What You See Is What You Get) 

แต่มีขอ้เสียคือ โปรแกรมเหล่าน้ีมกั generate code ท่ีเกินความจ าเป็นมากเกินไป ท าใหไ้ฟล ์
HTML มีขนาดใหญ่ และแสดงผลชา้ ดงันั้นหากเรามีความเขา้ใจภาษา HTML จะเป็นประโยชน์ให้
เราสามารถแกไ้ข code ของเวบ็เพจไดต้ามความตอ้งการ และยงัสามารถน า script มาแทรก ตดัต่อ 
สร้างลูกเล่นสีสันใหก้บัเวบ็เพจของเราได ้

การเรียกใชง้านหรือทดสอบการท างานของเอกสาร HTML จะใชโ้ปรแกรม Internet Web 
Browser เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Google Chrome เป็นตน้ 
 

 
1 http://www.enjoyday.net/webtutorial/html/index.html 
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ส่วนประกอบที่สําคัญของภาษา HTML ไดแ้ก่ Tag และ Attribute 
Tag คือ ค าสั่งท่ีใชใ้นภาษา HTML อยูใ่นเคร่ืองหมาย < และ > ใชส้ าหรับจดัรูปแบบขอ้ความ ภาพ
หรือ วตัถุอ่ืนๆ ซ่ึง tag ในภาษา HTML ส่วนมาก จะมี tag เปิด และ tag ปิด เช่น 

<h1>…</h1>  ใชเ้นน้หวัขอ้เร่ือง 
<p>…</p>  ใชจ้ดัพารากราฟ 
<b>…</b>  ใชก้ าหนดใหต้วัอกัษรเป็นตวัหนา 

แต่บาง tag ก็ไม่มี tag ปิด เช่น   
<hr> ใชส้ร้างเส้นคัน่   
<br> ใชส้ าหรับการขึ้นบรรทดัใหม่ 

Attribute เป็นส่วนขยายใน tag ใชส้ าหรับจดัรูปแบบเพิ่มเติม เช่น ขนาด สี ระยะห่าง เป็นตน้ ค่า
ของ attribute จะอยูใ่นเคร่ืองหมาย "…"  เช่น 

<p align="center">ขอ้ความในพารากราฟน้ีจดัวางอยูก่ึ่งกลางหนา้จอ</p> 
<hr width="200" color="red" noshade> ใชส้ร้างเส้นคัน่ยาว 200 pixel สีแดงทึบ 

ในการเขียน tag, attribute และค่าของ attribute  จะใชเ้ป็นตวัอกัษรพิมพเ์ล็กหรือพิมพใ์หญ่
ก็ได ้ แต่เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ (X)HTML รุ่นใหม่ ขอใหใ้ชเ้ป็นตวัอกัษรพิมพเ์ลก็ทั้งหมด 
และส าหรับ tag ท่ีไม่มี tag ปิด ใหใ้ส่ เป็น " / >" เช่น <hr />, <br />  

2.2 CSS2 
 ส าหรันนกัเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซตห์รือส าหรับคนท่ีตอ้งประกอบเวบ็ไซตจ์ากรูปภาพท่ี
ถูกออกแบบไว ้คงตอ้งมีความรู้กบั CSS เป็นหลกั เพราะเน่ืองจากจะใชจ้ดัสัดส่วน Layout ของเวบ็
แลว้ยงัสามารถใชก้ าหนดส่วนต่างๆของเวบ็ไซตไ์วอี้กดว้ย แมแ้ต่ในการท า SEO ก็ยงันบัวา่เป็นส่วน
ส าคญัท่ี Google ให้คะแนนของเว็บไซต์ของคุณให้ติดอนัดับแรกๆของผลกาารคน้หาบน Search 
Engine 
       การจดัท าเว็บไซต์ท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีการวางแผนและการออกแบบระบบท่ีดี  โดยในยุค
แรก ๆ จะใช้ภาษา HTML ในการจดัท าระบบการแสดงผลทางดา้นโครงสร้างและขอ้มูลของเว็บ  
แต่ปัจจุบนัมีการพฒันามาจนถึง HTML5  และยงัมีการพฒันาภาษาท่ีใช้เพื่อก าหนดรูปแบบการ
แสดงผลทางหนา้เวบ็ไซตท่ี์หลากหลายและมีความยืดหยุ่น  เช่น สีอกัษร สีพิ้นหลงั ขนาดตวัอกัษร 

 
2 https://www.wynnsoft-solution.net/th/article/view/80/ 



6 

 

จดัการเลยเ์อา้ท ์ใหส้วยงามและอ่ืนๆ ซ่ึงนั้นก็คือ CSS หรือ Style Sheets และในความหมายของทาง
โปรแกรมเมอร์นั้น คือ โครงสร้างการแสดงผลของหนา้ตาเวบ็ไซต ์ 
 
CSS คืออะไร  
         CSS ยอ่มาจาก Cascading Style Sheet  มกัเรียกโดยยอ่วา่ "สไตลชี์ต" คือภาษาท่ีใชเ้ป็นส่วน
ของการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยท่ี CSS ก าหนดกฏเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ 
(หรือ "Style") ของเน้ือหาในเอกสาร อนัไดแ้ก่ สีของขอ้ความ สีพื้นหลงั ประเภทตวัอกัษร และการ
จดัวางขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบ หรือ Style น้ีใชห้ลกัการของการแยกเน้ือหาเอกสาร HTML 
ออกจากค าสั่งท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่
ขึ้นอยู่กับเน้ือหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจดัรูปแบบการแสดงผลลพัธ์ของเอกสาร HTML 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาเอกสารบ่อยคร้ัง หรือตอ้งการควบคุมให้รูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม ่าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์
เดียวกัน  โดยกฏเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเขา้มาคร้ังแรกใน 
HTML 4.0  เม่ือปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ท่ีก าหนดโดย องค์กร 
World Wide Web Consortium หรือ W3C 
 
CSS มีประโยชน์อยา่งไร 
         ภาษา CSS (Cascading Style Sheets) มีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวซ่ึงท าให้การพฒันา
เวบ็เพจดว้ยภาษา HTML เป็นเร่ืองท่ีง่ายมากขึ้น 
  1. ภาษา CSS จะช่วยในการจดัรูปแบบแสดงผลให้กับภาษา HTML ซ่ึงจะช่วยลดการใช้
ภาษา HTML ใหน้อ้ยลง โดยเหลือเพียงแต่ส่วนท่ีเป็นเอกสารท่ีเป็นภาษา HTML เท่านั้นท าให้มีการ
แกไ้ขและท าความเขา้ใจไดง้่ายขึ้น 

 2. ท าให้ขนาดไฟล ์HTML นอ้ยลงเน่ืองจาก ภาษา CSS จะช่วยลงการใชภ้าษา HTML ลง
ท าใหข้นาดไฟลน์ั้นก็เลก็ลงไปดว้ยเช่นกนั 
  3. ภาษา CSS เป็นภาษา Style Sheets โดย Style Sheets ชุดเดียวสามารถใชก้ าหนดรูปแบบ
การแสดงผลใหเ้อกสาร HTML ทั้งหนา้ หรือทุกหนา้มีผลเหมือนกนัได ้จึงท าใหเ้วลาท่ีมีการแกไ้ขก็
จะแกไ้ขไดง้่ายขึ้นเพียงแกไ้ข Style Sheets ท่ีใชง้านเพียงชุดเดียวเท่านั้น 
  4. ท าให้เวบ็ไซตมี์มาตราฐานเพราะการใช้งาน CSS นั้นจะท าให้การแสดงผลในส่ือต่าง ๆ 
ถูกปรับเปล่ียนไปไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น  การแสดงผลบนหนา้จอ และการแสดงผลในมือถือ 
 5. CSS สามารถท่ีจะใชง้านไดห้ลากหลาย เวบ็บราวเซอร์ ท าใหก้ารใชง้านนั้นสะดวกมากยิง่ขึ้น 
 6. CSS สามารถก าหนดแยกไวต้่างหากจากไฟล์เอกสาร HTML และสามารถน ามาใช้ร่วม กับ
เอกสารหลายไฟลไ์ด ้การแกไ้ขก็แกเ้พียง จุดเดียวก็มีผลกบัเอกสารทั้งหมด 
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         CSS กบั HTML นั้นท าหน้าท่ีคนละอย่างกนั โดย HTMLจะท าหน้าท่ีในการวางโครงร่าง
เอกสารอยา่งเป็นรูปแบบ  ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย  ไม่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงผล  ส่วน CSS จะท าหนา้ท่ีใน
การตกแต่งเอกสารใหส้วยงาม เรียกไดว้า่ HTML คือส่วน coding ส่วน  CSS คือส่วน design 
 
2.3 JAVASCRIPT3 
 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 สามารถสร้างเวบ็เพจไดต้รงกับความตอ้งการ 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
ระวงัคือ JavaScript มีการพฒันาเป็นเวอร์ชัน่ใหม่ๆออกมาดว้ย (ปัจจุบนัคือรุ่น 1.5) ดงันั้น ถา้น าโคด้
ของเวอร์ชัน่ใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าท่ียงัไม่สนบัสนุน ก็อาจจะท าใหเ้กิด error ได ้
 

 
3 https://www.mindphp.com /คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
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JavaScript ท าอะไรไดบ้า้ง 
     1.JavaScript ท าใหส้ามารถใชเ้ขียนโปรแกรมแบบง่ายๆได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งภาษาอ่ืน 
     2.JavaScript มีค  าสั่งท่ีตอบสนองกับผูใ้ช้งาน เช่นเม่ือผูใ้ช้คลิกท่ีปุ่ ม หรือ Checkbox ก็
สามารถสั่งใหเ้ปิดหนา้ใหม่ได ้ท าใหเ้วบ็ไซตข์องเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้านมากขึ้น น่ีคือขอ้ดีของ 
JavaScript เลยก็วา่ไดท่ี้ท าใหเ้วบ็ไซตด์งัๆทั้งหลายเช่น Google Map ต่างหนัมาใช ้
     3.JavaScript สามารถ เขี ยนหรือ เป ล่ียนแปลง  HTML Element ได้  นั่นคือสามารถ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ได ้หรือหน้าแสดงเน้ือหาสามารถซ่อนหรือแสดง
เน้ือหาไดแ้บบง่ายๆนัน่เอง 
     4.JavaScript สามารถใชต้รวจสอบขอ้มูลได ้สังเกตว่าเม่ือเรากรอกขอ้มูลบางเวบ็ไซต ์เช่น 
Email เม่ือเรากรอกขอ้มูลผิดจะมีหน้าต่างฟ้องขึ้นมาว่าเรากรอกผิด หรือลืมกรอกอะไรบางอย่าง 
เป็นตน้ 
     5.JavaScript สามารถใช้ในการตรวจสอบผูใ้ช้ได้เช่น ตรวจสอบว่าผูใ้ช้ ใช้ web browser 
อะไร 
     6.JavaScript สร้าง Cookies (เก็บขอ้มูลของผูใ้ชใ้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชเ้อง) ได ้
 
      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)  
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2.4 PHP4 
PHP เป็นภาษาๆ หน่ึงท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อท าเว็บไซต์ เป็นภาษาเขียนในเชิง 

script แทรกเขา้ไปท่ีโคด้ html เพื่อให้ประมวลผลท่ีฝ่ัง server แลว้ส่งออกไปเป็น html ให้กบัเคร่ือง 
client 

ภาษา PHP เป็นภาษาท่ีท างานเร็วมากกว่าภาษาอ่ืนๆ มีฟังชัน่ก์ต่างๆ ให้เรียกใชง้านจ านวน
มาก ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา PHP และเป็นภาษาท่ีนิยมใช้โดยส่วนใหญ่ เป็น
ภาษาท่ีฟรี ไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือ 

ภาษา PHP ส่วนใหญ่จะใชง้านร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลฟรีเช่นกนั การ
รันภาษา PHP นั้นจะตอ้งมีการรัน apache เพื่อรองรับการท างานของภาษา PHP 

 
ภาษา PHP สามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูลต่างๆ ไดด้งัน้ี 
Adabas D        InterBase Solid           Microsoft Access 
dBase              mSQL                         Sybase 
Empress           MySQL                       Velocis 
FilePro             Oracle                         Unix dbm 
Informix          PostgreSQL                  SQL Server 
 
จะเห็นว่าภาษา PHP นั้นมีแต่ข้อดีนะครับ ทั้งฟรีและเขียนง่าย ท างานเร็ว เช่ือมต่อกับ

ฐานขอ้มูลดงัๆ ไดห้ลายตวัเลย 
PHP ย่อมาจาก Professional Home Page ซ่ึงเป็นภาษาพวก Script Language ค าสั่งต่างๆ จะ

เก็บอยู่ในไฟลท่ี์เรียกว่า สคริปต์ (Script) และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดค าสั่ง ซ่ึงท างานโดย
การสั่งงานจากเวบ็เพจ แต่วา่ส่งไปประมวลผลท่ี Web Server 

ส าหรับแสดงเว็บเพจอย่างหน่ึง ท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม Server Side Script และจะท างานในฝ่ัง 
Server แลว้ส่งการแสดงผลมายงั Browser ของตวั Client นอกจากน้ีมนัยงัเป็น Script ท่ี Embed บน 
HTML อีกด้วย ส่วนเลขท่ีต่อทา้ยก็หมายถึงรุ่น (version) นั่นเอง และก าลงัเป็นท่ีนิยมกันมากใน
บรรดาผูท่ี้สร้างเว็บทัว่โลก ตวัอย่างของภาษาสคริปต์ เช่น Java Script, Perl, ASP (Active Server 
Page) เป็นตน้ 

PHP ก าเนิดขึ้ นในปี 1994 ตอนแรกเป็นเพียงโปรแกรมเล็กๆ ท่ีนาย Rasmus Lerdorf 
น ามาใชง้านส าหรับท า เวบ็เพจ resume ของเขา โดยตอนแรกใชภ้าษา Perl แต่กลบัพบว่ามนัท างาน
ค่อนขา้งชา้ จึงไดล้งมือเขียนขึ้นใหม่เองดว้ยไวยากรณ์ภาษา C และให้ช่ือว่า "Personal Home Page 

 
4
 https://www.codethep.com/articles/php/php-language-tutorial.php?id=3 
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Tools" ขณะเดียวกันก็ได้พฒันาส่วนติดต่อกับฐานขอ้มูลท่ีเรียกว่า Form Intepreter (FI) เม่ือเขามี
ของดีอยู่กบัตวัใครๆท่ีมาเยี่ยมเวบ็ไซตข์องเขาต่างก็ขอส าเนาโปรแกรมดงักล่าว เพื่อเอากลบัไปใช้
งานเองบา้ง จนมีคนรู้จกักนัดี น่ีอาจจะนบัเป็น PHP รุ่นท่ี 1 ก็น่าจะได ้หลงัจากใชง้านไประยะหน่ึง
ผูใ้ชก้็ร้องขอ นาย Rasmus Lerdorf ให้ขยายความสามารถของโปรแกรมให้มากขึ้น จนใกลเ้คียงกบั
การใช ้CGI (Commom Gateway Interface) ใน Web Server กลายเป็น PHP/FI รุ่นท่ี 2 

เม่ือ PHP เป็นท่ีนิยมคนทัว่ๆ ไปเป็นจ านวนมาก ท าใหน้าย Rasmus Lerdorf พฒันาคนเดียว
ไม่ไหวแลว้ โชคดีท่ีไดผู้ร่้วมงานท่ีกา้วเขา้มา ช่วยปรับปรุง เปล่ียนแปลงกนัแบบขนานใหญ่ คือ นาย 
Zeev Suraski กบั Andi Gutmans ชาวอิสราเอลท่ี Lerdorf ถึงกบัเอ่ยปากชมว่าเป็นสุดยอดจริงๆ ทั้ง
สองคนเอา PHP ของ Lerdorf มาเขียนใหม่หมดเลยด้วย C++ และได้อีกสามหนุ่มคือ Stig 
Bakken,Shane Caraveo และJim Winstrad มาเป็นทีมงานท่ีสร้าง PHP3 โดยนาย Stig Bakken 
รับผิดชอบเก่ียวกบัความสามารถในการสนบัสนุน Oracle, Shane Caraveo ดูแล PHP บน Windows 
9x/NT และ Jim Winstrad คอยตรวจสอบขอ้บกพร่องหรือบัก๊ต่างๆ 

ตอนน้ี Zeev Suraski กบั Andi Gutmans ปัจจุบนัร่วมกนัพฒันาต่อเป็น PHP4 โดยตั้งช่ือว่า 
Zend ซ่ึงเป้าหมายคือชิงความเป็นเลิศเหนือ ASP โดยท่ี Zend จะเป็น complie script เลย ไม่ใช่ 
embed script interprete ซ่ึงจะท าให้ run ได้เร็วกว่า จะเหมือนกับ concept ของ advance ASP ท่ีใช้ 
VB6 สร้างคือท าเป็น dll ใหห้มด ตอนน้ี Zend ไดแ้จก beta ให ้tester ของเขาแลว้ แต่บอกวา่ it would 
obviously be free for use and open source และดูเหมือนจะ support activex 

Zend ก็คือ Ze(ev)+(A)nd(i Gutmans) ชาวอิสราเอลสองคนท่ีมาฉุดให้ PHP4 ว่ิงฉิว หาก
สนใจก็แวะไปดูไดท่ี้ www.zend.com แต่ Lerdorf ก็บอกวา่ ทีมงานยงัเหมือนเดิม 

ขอ้ดีของภาษา PHP ท่ีท าใหไ้ดรั้บความนิยม มีดงัน้ี 
1. ฟรี!!! และสามารถรันไดท้ั้งบน windows และบน linux 
2. ท างานได้เร็วมากๆ เพราะ PHP น าเอาข้อดีของทั้ งภาษา C, Perl และภาษา Java มา

รวมเข้าด้วยกัน ท าให้ท างานได้รวดเร็วกว่า  CGI หรือแม้แต่ ASP โดยเฉพาะเม่ือใช้กับ Apache 
Server เพราะไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรมจากภายนอก 

3. เป็น Open Source ท าให้การพฒันาโปรแกรมไม่ไดย้ดึติดกบับุคคลหรือกลุ่มคนเล็กๆ จึง
เปิดโอกาสให้โปรแกรมเมอร์ทั่วไปได้เขา้มาช่วยกันพฒันา ท าให้มีคนใช้งานจ านวนมาก และ
พฒันาไดเ้ร็วขึ้น 

4. สามารถใช้ได้กับหลายระบบปฏิบติัการไม่ว่าจะเป็นบน Windows,Unix, Linux หรือ
อ่ืนๆ โดยแทบจะไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงโคด้ค าสั่งเลย 

5. เรียนรู้และเขา้ใจได้ง่่าย เน่ืองจากมีฟังชัน่ต่างๆ ไวห้มดแลว้ ไม่ตอ้งเขียนอะไรให้ยุ่งยาก
มาก 

6. ท างานร่วมกบั xml ได ้และท างานกบั json ไดดี้ดว้ย 
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7. ท างานร่วมกับ database ได้หลายเจ้าเลย สามารถเลือกใช้ database ได้ทั้งแบบเสียเงิน
และฟรี 

8. จดัการกบัระบบแฟ้มขอ้มูลต่างๆ ได ้
9. ท างานร่วมกบัตวัอกัษรต่างๆ ไดอ้ยา่งดี ไม่มีปัญหา 
10. ใชก้บัโครงสร้างขอ้มูลไดท้ั้งแบบ Scalar, Array, Associative array 
11. มีฟังชนักส์ าหรับประมวลผลภาพ และฟังชัน่อ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาอ่ืนดว้ 

 
2.5 PHP MyAdmin5 
 phpMyAdmin เป็นแอปพลิเคชนับนเวบ็เพื่อจดัการฐานขอ้มูล MySQL และ MariaDB โดย
ใช้อินเทอร์เฟซผูใ้ช้แบบกราฟิก (GUI) เป็นวิธีท่ีง่ายส าหรับผูใ้ช้ในการสร้าง แกไ้ข และลบตาราง
และฟิลด ์เพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูล ด าเนินการค าสั่ง SQL และจดัการสิทธ์ิของผูใ้ช ้

phpMyAdmin เป็นแอปพลิเคช่ันบนเว็บท่ีใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL. เป็นวิธีท่ีง่าย
ส าหรับผูใ้ช้ในการสร้าง แกไ้ข และลบตารางและฟิลด์ เพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูล ด าเนินการค าสั่ง 
SQL และจดัการสิทธ์ิของผูใ้ช ้

PhpMyAdmin มีส่วนต่อประสานกราฟิก ท่ีอนุญาตให้ผูใ้ช้ดูโครงสร้างของฐานขอ้มูล 
ตาราง และฟิลดไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย 

phpMyAdmin เป็นซอฟตแ์วร์โอเพ่นซอร์สท่ีเผยแพร่ภายใตส้ัญญาอนุญาตสาธารณะทัว่ไป
ของกนู มีให้บริการในกว่า 50 ภาษาและสามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มท่ีหลากหลาย รวมทั้ ง 
Windows, Mac OS X, Linux และ Unix phpMyAdmin ยงัใชง้านไดก้บัเวบ็เบราวเ์ซอร์ยอดนิยม เช่น 
Firefox, Chrome, Safari และ Internet Explorer 

การใช้ phpMyAdmin คืออะไร? 
phpMyAdmin เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถใช้เพื่อจดัการฐานขอ้มูล MySQL 

ของคุณ ช่วยให้คุณสร้าง แกไ้ข และลบฐานขอ้มูลและตาราง ตลอดจนท างานอ่ืนๆ เช่น การน าเขา้
และส่งออกขอ้มูล phpMyAdmin ยงัมีอินเทอร์เฟซท่ีใช้งานง่ายซ่ึงท าให้ใช้งานง่าย หากคุณก าลงั
ท างานกบัฐานขอ้มูล MySQL phpMyAdmin เป็นเคร่ืองมือท่ียอดเยีย่มท่ีจะมีในคลงัแสงของคุณ 
หากคุณก าลงัมองหาขอ้มูลเชิงลึกเพิ่มเติมเก่ียวกบั phpMyAdmin โปรดอ่านบทแนะน าเก่ียวกบัวิธีใช ้
phpMyAdmin ของเรา ในบทช่วยสอนน้ี เราจะแสดงวิธีสร้างและจดัการฐานขอ้มูล รวมถึงการเพิ่ม
และแกไ้ขขอ้มูล 

นอกจากน้ีเรายงัจะครอบคลุมงานอ่ืนๆ เช่น การส่งออกและน าเขา้ขอ้มูล ดงันั้น หากคุณเพิ่ง
เร่ิมใช ้phpMyAdmin อยา่ลืมอ่านบทช่วยสอนของเรา! 

 
5 https://www.websiterating.com/th/web-hosting/glossary/what-is-phpmyadmin/ 
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phpMyAdmin ทํางานอย่างไร 
phpMyAdmin เป็นเคร่ืองมือโอเพ่นซอร์สฟรีท่ีใช้ส าหรับจดัการฐานขอ้มูล MySQL ผ่าน

เว็บ มีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกท่ีใช้งานง่ายส าหรับการสร้าง การลบ การแทรก และการเรียกดู
ฐานขอ้มูล phpMyAdmin ยงัอนุญาตใหผู้ใ้ชด้  าเนินการค าสั่ง SQL กบัฐานขอ้มูล 
phpMyAdmin ท างานโดยเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล MySQL โดยใชภ้าษาสคริปต ์PHP และ
กระบวนการ MySQL 

เ ม่ือเ ช่ือมต่อแล้ว ผู ้ใช้สามารถเรียกดูฐานข้อมูลท่ีมีอยู่บนเซิ ร์ฟเวอร์นั้ น เ รียกใช้
แบบสอบถาม SQL กับฐานข้อมูลเหล่านั้ น สร้างเค้าโครงฐานข้อมูลใหม่หรือตารางภายใน
ฐานขอ้มูลเหล่านั้น ลบโครงสร้างท่ีไม่ไดใ้ช้ออกจากฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ เปล่ียนช่ือตารางท่ีมีอยู่ใน
ฐานขอ้มูล รวมทั้งดูทั้งหมด ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นนั้นโดยการเพิ่มคอลมัน์ท่ีคน้หาไดใ้นแต่ละแถว 

phpMyAdmin ถูกใชโ้ดยบริษทัโฮสต้ิงโอเพ่นซอร์สหลายแห่ง เพื่อใหลู้กคา้สามารถจดัการ
ฐานขอ้มูลจากระยะไกลได ้

สามารถดาวน์โหลดไดฟ้รีและติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบปฏิบติัการท่ีใช ้
PHP (ซ่ึงรวมถึง Linux) และ Windows 

การดาวน์โหลดน้ียงัมาพร้อมกับบริการบนเว็บท่ีเรียกว่า phpMyAdmin ซ่ึงช่วยให้ผูใ้ช้
สามารถจดัการฐานขอ้มูล MySQL ไดจ้ากคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
ฟีเจอร์ของมันคืออะไร? 

เคร่ืองมือ phpMyAdmin เป็นอินเทอร์เฟซบนเวบ็ท่ีให้คุณจดัการฐานขอ้มูล MySQL ของคุณ มี
คุณสมบติัท่ีหลากหลาย รวมถึงความสามารถในการ: 

• สร้าง ลบ และแกไ้ขฐานขอ้มูลดรอปและตาราง 
• น าเขา้และส่งออกขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ 
• เรียกใชค้  าสั่ง SQL 
• แกไ้ขการก าหนดตาราง 
• จดัการผูใ้ชแ้ละการอนุญาต 
• สร้างและแกไ้ขดชันี 
phpMyAdmin เป็นเคร่ืองมือซอฟตแ์วร์ฟรีท่ีเขียนดว้ย PHP ซ่ึงใหวิ้ธีง่ายๆ แก่ผูใ้ชใ้นการจดัการ

ฐานขอ้มูล MySQL ของพวกเขา 
มีคุณสมบติัท่ีหลากหลาย รวมถึงความสามารถในการสร้าง ลบ และแกไ้ขฐานขอ้มูลและตาราง 

น าเขา้และส่งออกขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เรียกใช้ค  าสั่ง SQL; แกไ้ขการก าหนดตาราง จดัการผูใ้ช้
และการอนุญาต และสร้างและแกไ้ขดชันีเพื่อแปลงขอ้มูลท่ีเก็บไว ้
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PhpMyAdmin มีใหบ้ริการในหลายภาษา ไดแ้ก่ องักฤษ ฝร่ังเศส สเปน โปรตุเกส อิตาลี เยอรมนั 
โปแลนด์ เช็ก สโลวาเกีย ตุรกี และจีน เป็นซอฟตแ์วร์ฟรีท่ีเผยแพร่ภายใตส้ัญญาอนุญาตสาธารณะ
ทัว่ไปของกนู 
phpMyAdmin มีประโยชน์อย่างไร? 

phpMyAdmin เป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัท่ีสามารถช่วยคุณจดัการฐานขอ้มูล MySQL ของคุณ มี
อินเทอร์เฟซแบบกราฟิกท่ีใช้งานง่ายส าหรับการจดัการฐานข้อมูลและตารางของคุณ ตลอดจน
คุณลกัษณะอ่ืนๆ มากมายภายในเซิร์ฟเวอร์หลายเคร่ือง 

• ประโยชน์บางประการของ phpMyAdmin ไดแ้ก่: 
• อินเทอร์เฟซแบบกราฟิกท่ีใช้งานง่ายท าให้การจดัการฐานขอ้มูลและตารางของคุณเป็น

เร่ืองง่าย 
• รองรับคุณสมบัติภาษา MySQL ส่วนใหญ่ รวมถึงทริกเกอร์และคีย์ต่างประเทศ คุณยงั

สามารถก าหนดฟังกช์นัใหม่ในขอ้มูลหยดของคุณไดอี้กดว้ย! 
• รหัสโอเพนซอร์ซสามารถใช้ไดส้ าหรับทุกคนเพื่อดูหรือแกไ้ขบน GitHub ใครก็ตามท่ีมี

ความรู้ดา้นการเขียนโปรแกรมสามารถช่วยปรับปรุงได ้
• เอกสารประกอบจ านวนมากมีอยู่ในเว็บไซต์ phpMyAdmin เช่นเดียวกบัชุมชนผูใ้ช้ขนาด

ใหญ่ท่ีสามารถช่วยคุณเก่ียวกบัค าถามหรือปัญหาท่ีคุณอาจมี 
• phpMyAdmin สามารถติดตั้งได้เกือบทุกเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงหมายความว่าคุณไม่จ าเป็นต้อง

พึ่งพาซอฟตแ์วร์ของบริษทัอ่ืนในการจดัการฐานขอ้มูลของคุณ นอกจากน้ียงัมีใหบ้ริการใน
หลายภาษาไม่ใช่แค่ภาษาองักฤษเท่านั้น 

• phpMyAdmin สามารถใช้ไดก้บัระบบปฏิบติัการส่วนใหญ่ รวมถึง Linux, Windows และ 
Mac นอกจากน้ียงัมีแอพมือถือส าหรับ iOS และ Android! 

• เป็นผูจ้ดัการฐานขอ้มูลชั้นน าส าหรับการท างานร่วมกบั เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั HTML, 
CSS และ PHP 

phpMyAdmin มีอุปกรณ์ใดบ้าง 
เป็นไปไดท่ี้จะใช ้phpMyAdmin กบัอุปกรณ์หรือระบบปฏิบติัการใดๆ ท่ีมีเวบ็เบราวเ์ซอร์ 

ตวัอย่างบางส่วน ไดแ้ก่ Amazon Fire, โทรศพัท์และแท็บเล็ต Android, อุปกรณ์ BlackBerry, iOS 
(iPad/iPhone), ระบบ Linux เ ช่น Ubuntu Desktop PC, คอมพิวเตอร์ Mac OS X, สมาร์ทโฟน 
Windows XP/Vista/Windows Mobile Classic 
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2.6 Web application6 
ส าหรับยคุสมยัท่ีเทคโนโลยกีา้วไปไกลแลว้ ค าวา่ Web หรือ Website คงเป็นค าท่ีถูกใชก้นั

อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดก็ตาม โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ท่ี เติบโตมาพร้อมกับ
อินเทอร์เน็ต แต่รู้หรือไม่ว่ามนัยงัมีส่ิงท่ีเรียกว่า Web Application อยู่ดว้ย และหลายคนก็ยงัสับสน
อยูว่า่ มนัแตกต่างจากเวบ็ไซตป์กติทัว่ไปยงัไง 

ความหมายท่ีแท้จริงของ Web Application 
Web Application คือแอปท่ีถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ไดโ้ดยตรง 

ไม่ตอ้งโหลด Application แบบเตม็ๆ ลงเคร่ือง ท าใหโ้ดยรวมแลว้กินทรัพยากรค่อนขา้งต ่า สามารถ
เปิดใชง้านไดไ้ว 

แน่นอนวา่ภายในตวั Web Application มกัถูก Optimize ใหมี้การท างานรวดเร็วกวา่การเปิด 
Application แบบปกติ จึงมีหน้าตาท่ีเป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย ซ่ึงในปัจจุบันมี Web 
Application ท่ีหลากหลาย ทั้งในรูปแบบใชง้านระดบัโลก ระดบัมหาวิทยาลยั ไปจนถึงระดบับริษทั 
ก็มีเวบ็แอปเป็นของตวัเองเช่นกนั 

ความเหมือนท่ีแตกต่างของ Website และ Web Application 
• Website : คือหนา้เพจท่ีถูกจดัท าขึ้นเพื่อน าเสนอขอ้มูล สารสนเทศ และมีการเช่ือมโยง

ขอ้มูลไปยงัเวบ็เพจย่อยๆ ต่างๆ ตามแต่รูปแบบของเวบ็ไซตน์ั้นไดก้ าหนดและตั้งค่าไว ้
โดยเวบ็ไซตน้ี์เนน้ใหผู้ค้นเขา้มา “ดู” เป็นหลกั 

• Web Application : ท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัเวบ็ไซต ์แต่จะสามารถเป็นแอปพลิเคชัน่ได้ดว้ย 
คือเนน้ให้ผูค้นเขา้มา “ใชง้าน” มากกว่าดู เช่นเวบ็แอปส าหรับคิดเลข เวบ็แอปส าหรับ
จบัเวลา เว็บแอปส าหรับแปลภาษา โดยส่วนมากแลว้จะมีความสะอาด รวดเร็ว และ
สบายตากวา่เวบ็ไซตป์กติ เน่ืองจากเนน้ใชง้านในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นหลกั  

หน้าตาภายนอก 
• Website : มกัเนน้ในความสวยงาม ดึงดูด บางเวบ็กมี้ความซับซ้อนบา้งพอประมาณ มี

ลิงคต์่างๆ เพื่อใหค้นท่ีเขา้มาสามารถเปิดดูเวบ็เพจภายในเวบ็ไซตไ์ด ้ 
• Web Application : มุ่งไปท่ีความเรียบง่าย สะอาด บางคร้ังหน้าเว็บแอปพลิเคชั่นก็จะ

แสดงโปรแกรมและฟังก์ชั่นต่างๆ ขึ้นมาตรงๆ แบบไม่ตกแต่งอะไรมาก เน่ืองจาก
ตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านมนัไดอ้ยา่งรวดเร็วท่ีสุด 

การทํางานเบื้องหลงั 
• Website : โดยรวมแลว้หนา้เวบ็ไซต์แต่ละหน้ามกัมีความซับซ้อนค่อนขา้งต ่า จะหนกั

ไปในเชิงการตกแต่งและจดัรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัความชอบของผูเ้ขา้ชม 

 
6

 https://1stcraft.com/website-application-vs-general-website/ 
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• Web Application : มีความซับซ้อนและยุ่งยาก อาจตอ้งใชผู้มี้เช่ียวชาญเฉพาะทาง เพื่อ
จดัการและออกแบบแอปพลิเคชัน่ รวมถึงฟังก์ชัน่ภายในให้ใชง้านไดง้่าย จะออกแบบ
อยา่งไรใหส่ิ้งท่ีซบัซอ้น กลายเป็นส่ิงท่ีคนไม่เคยใชก้็ ‘ใชง้านได’้ 

การทํางานของ Web Application 
หากไม่ใช่คนท างานเบ้ืองหลงัล่ะก็อาจเขา้ใจวา่การสร้าง Web Application นั้นง่าย หลงัจาก

ทราบความเหมือนและต่างระหว่าง Web Application และ Website แลว้ เราลองมาเจาะลึกกันดู
ดีกวา่วา่ ภายใตค้วามสะดวกสบายในหนา้ตาเรียบง่ายนั้นมีเบ้ืองหลงัอยา่งไร 
ส่วนประกอบในการท างาน 

โดย Web application จะมีส่วนประกอบการท างานหลกัๆ ท่ีเห็นกนัได ้4 ส่วน 
1. Web Application : ตวั Web Application ท่ีท าหน้าท่ีเป็นด่านแรกสุดในการรับขอ้มูล

จากฝ่ังผูใ้ชง้าน ซ่ึงจะมีการสร้างหรือดดัแปลงการใชง้านไปไดห้ลากหลายทาง เช่น  
o การค านวณค่าต่างๆ 
o ระบบ Membership 
o ระบบซ้ือขายแบบ eCommerce 
o ระบบ Payment Gateway (การช าระเงิน) 
o ระบบแผนท่ี หรือมุมกลอ้ง 360 องศา 
o ระบบเก็บขอ้มูล CRM 

และอีกหลายจุดประสงค ์ขึ้นอยูก่บัวา่คนสร้างตอ้งการให้ตวัเวบ็แอปนั้นมีการใชง้านไปใน
ทิศทางใด 

2. Web Browser : ถา้พูดง่ายๆ คือเคร่ืองมือในการเปิด Web Application ซ่ึงมีหลากหลาย
ตวัเลือก เช่น Google Chrome Firefox หรือ Microsoft Edge เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัเบรา
เซอร์เหล่าน้ีสามารถท างานไดท้ั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 

3. Web Server : ระบบ Server ท่ีให้บริการแก่บรรดาเวบ็ไซตแ์ละเวบ็แอปพลิเคชัน่ต่างๆ 
ท าหน้าท่ีรับส่งขอ้มูลจากฝ่ังผูใ้ช้งานและฝ่ัง Web Application ตวัอย่างท่ีไดพ้บบ่อยๆ 
คือ Apache Webserver และ IIS Web server  

4. Database : ฐานขอ้มูลจากฝ่ังผูใ้ห้บริการ ซ่ึงจะท าหน้าท่ีเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็น โดยใน
บางคร้ังมีการท า Database Server แยกออกมาต่างหาก เพื่อความสะดวกในการ
ควบคุมดูแล และความปลอดภยัของตวั Web Application  

หลกัการทํางาน 
ผูใ้ชง้านจะใชง้าน Web Browser เพื่อท าการใชง้าน Web Application ซ่ึงตวัเวบ็แอปจะท า

การดึงข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้งานผ่าน  Web Server และทาง Web server ก็อาจมีการดึงข้อมูลท่ี
จ าเป็น เช่นขอ้มูลผูใ้ช ้ขอ้มูลลูกคา้ผา่น Database อีกทีหน่ึง 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั (Vajiravudh College) 
ท่ีตั้ง : 197 ถ. ราชวิถี แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
เบอร์โทรศพัท ์: 0-2669-4526-9 
เบอร์โทรสาร  : 0-2669-4482 
อีเมล : https://www.vajiravudh.ac.th 
 

รูปท่ี 3.1 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 วชิราวุธวิทยาลยั เป็นโรงเรียนประจ าชายลว้น สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ปัจจุบนั ด าเนินการสอนในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   

 
รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์ร 

 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ (IT Support) ซ่ึงลกัษณะงานท่ี
ไดรั้บ มีดงัน้ี 
                   3.3.1   ดูแลแกไ้ขปัญหา Hardware , Software และ OS 
  3.3.2   ติดตั้งลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security 
  3.3.3  ติดตั้งอุปกรณ์ Hardware ตามอาคารต่างๆ 
  3.3.4  รับเร่ืองและแกปั้ญหาการแจง้ปัญหาคอมพิวเตอร์ผ่าน Software ในองคก์รณ์ 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 คุณ สาธิต   วงศาสุธาฤทธ์ิ     ต าแหน่ง : หวัหนา้แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 เป็นเวลาจ านวน 16 สัปดาห์ 



บทท่ี 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ภาพรวมการพฒันาเว็บเพจ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสะบายเวลาการคน้หารายช่ือให้แก่
บุคลากรวชิรวุธวิทยาลยั ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มและจดัการขอ้มูลลงบนตวัเวบ็เพจท่ีพฒันาขึ้นมา ทางเวบ็
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่พนกังาน โดยจะช่วยประหยดัเวลาการท างานในแต่ละฝ่าย
ขององคก์ร โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 
4.2 การท างานของระบบ 

ระบบจะท าหน้าท่ีแสดง Log จากฐานขอ้มูล แสดงขอ้มูลของรายช่ือท่ีอยู่ในระบบ ผูใ้ช้
สามารถแก้ไขขอ้มูลจากทางหน้าเว็บเพจ โดยในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้
วิเคราะห์และออกแบบไวม้าพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง ดว้ยโปรแกรม Microsoft Visual Studio โดย
การพฒันาซอฟตแ์วร์ ดว้ยภาษา HTML ,PHP ,JAVASCRIP และบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย โดย
ใช ้SQL 
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4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 
  4.2.1.1 Use Case Diagram 
 

 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็เพจสมุดรายช่ือโทรศพัทพ์นกังานวชิราวุธวิทยาลยั                             
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4.2.1.2 Use Case Description 
 

ตารางท่ี 4.1 Use Case : View 

Use Case No. UC001 

Use Case Name View 

Actor(s) User 

Description ผูใ้ชส้ามารถดูขอ้มูลบนเวบ็ไซตไ์ด ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัทั้งหมดได ้

Flow of Event 1. ผูใ้ชส้ามารถคลิกเพื่อดูขอ้มูลได ้
 

Alternative Flows - 

Exceptions 1.    จะตอ้งเช่ือมอินเทอร์เน็ตตลอด 

 

  



21 
 

ตารางท่ี 4.2 Use Case : Search for information 

Use Case No. UC002 

Use Case Name Search for information 

Actor(s) User 

Description ผูใ้ชส้ามารถสามารถจดัการขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions - 

Flow of Event 1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาจะสามารถคน้หาบุคลากรได ้ 
2. ในการคน้หาผูใ้ชจ้ะสามารถคน้หาโดยระบุอะไรก็ได ้ 
      เช่น ช่ือ,เบอร์,แผนก  

Alternative Flows - 

Exceptions 
1. จะตอ้งเช่ือมอินเทอร์เน็ตตลอด 
2. จะตอ้งสะกดในการคน้หาใหถู้กตอ้ง 
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ตารางท่ี 4.3 Use Case : Data Management 

Use Case No. UC003 

Use Case Name Data Management 

Actor(s) User 

Description ผูใ้ชส้ามารถจดัการขอ้มูลบุคลกร 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงขอ้มูลของลูกคา้ทั้งหมด 

Flow of Event 1.  ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มขอ้มูลบุคลากรเพิ่มเติมบนเวบ็ไซตไ์ด ้
1.1. ถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  Add 

1.1.1. ระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอก ขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่ม 
1.1.1.1.  เม่ือคลิกปุ่ ม Save ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 

2. ผูใ้ชส้ามารถลบขอ้มูลบุคลากรเพิ่มเติมบนเวบ็ไซตไ์ด ้
2.1. และถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  delete ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 

3.  ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลบุคลากรเพิ่มเติมบนเวบ็ไซตไ์ด ้
      3.1 และถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  Update 
            3.1.1 ระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอก ขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
                     3.1.1.1 เม่ือคลิกปุ่ ม Save ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 
 

Alternative Flows - 

Exceptions 1. จะตอ้งเช่ือมอินเทอร์เน็ตตลอด 
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4.2.1.3 Sequence Diagram 

 

       รูปท่ี 4.2 แสดงการเพิ่มขอ้มูลเขา้ไปในฐานขอ้มูลผูใ้ช ้
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4.2.1.4 Entity Relationship Diagram    

 

emp_info 
id  
name  
lastname 
email 
tel 
tel_emp 
job_title 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอน็ทิต้ีของเวบ็ไซตส์ าหรับเก็บขอ้มูลบุคลากรเบ้ืองตน้  

 
               4.2.1.5 Data Dictionary 

ตารางท่ี 4.4 ตารางรายละเอียดขอ้มูล cus_data 

Relation Attribute Desciption DataType (Size) PK FK Reference 
id ล าดบั ล าดบั Int(Auto) yes 

  

name ช่ือ ช่ือ Varchar(30) 
   

lastname นามสกุล นามสกุล Varcher(30) 
   

email อีเมล อีเมล Vercher(30) 
   

tel เบอร์โทรศพัท ์ เบอร์โทรศพัท ์ Vercher(10) 
   

tel_emp เบอร์แผนก เบอร์แผนก Vercher(10) 
   

job_title ต าแหน่ง ต าแหน่ง Varcher(50)    
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 

รูปท่ี 4.4 รูปตวัอยา่งแสดงหนา้เวบ็ไซต์ 
                   จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้เวบ็ไซตก่์อนเพิ่มขอ้มูลรายช่ือบุคลากรวชิรวุธวิทยาลยั 
 

 

รูปท่ี 4.5 รูปตวัอยา่งแสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลการติดต่อของบุคลกร 
 

                 จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้าการเพิ่มขอ้มูลท่ีสาทารถเพอ่มช่ือ - นามสุกล , อีเมลบุคลากร , 
เบอร์โทรศพัท์ , เบอร์แผนก และ ต าแหน่งของบุคลากร ถา้ตอ้งการกลบัไปหน้าท่ีแลว้ให้กดปุ่ ม 
“หน้าแรก” ขา้งบนซ้ายเพื่อกลบัไปหน้าแรก และสามารถบนัทึกขอ้มูลบุคลากรใหม่โดยการกด 
“Create a person” ระบบจะน าขอ้มูลไปเก็บไวท่ี้ฐานขอ้มูลของระบบ 
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รูปท่ี 4.6 รูปตวัอยา่งแสดงหนา้เวบ็ท่ีไดท้ าการเพิ่มรายช่ือบุคลากร 

  
                 จากรูปท่ี 4.6 แสดงหน้าเว็บท่ีได้เพิ่มบุคลากรส าเร็จแล้ว จะขึ้ นค าว่า “data inserted 
successfully” เพื่อเป็นการบอกวา่ขอ้มูลนั้นไดถู้กบนัทึกเรียบร้อยแลว้  
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รูปท่ี 4.7 รูปตวัอยา่งแสดงหนา้เวบ็หลงัเพิ่มบุคลากร 

                  จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้เวบ็หลงัเพิ่มบุคลากรแลว้ ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดท่ีไดเ้พิ่ม
มาทั้งหมดในระบบ ซ่ึงผูใ้ช้จะไปแกไขขอ้มูลของบุคลากรไดท่ี้ปุ่ ม “Edit” ดา้นขวามือระบบจะท า
การกลบัไปหน้าของการเพิ่มขอ้มูลซ่ึงผูใ้ช้จะสามารถแกไ้ขได้ตามตอ้งการ หรือท าการลบขอ้มูล
บุคลากรโดยกด “Delete” 
 

รูปท่ี 4.8 รูปตวัอยา่งแสดงหนา้เวบ็หลงัการคน้หา 
 

                  จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้เวบ็หลงัจากท่ีท าการคน้หาบุคลากร โดนผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการคน้หา
โดยพิมพ ์ช่ือ , เบอร์โทร หรือ ต าแหน่งท่ีระบุ ซ่ึงระบบจะสามารถคน้หารายช่ือไดท้ั้งหมด 
 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
เวบ็สมุดรายช่ือโทรศพัทพ์นกังานวชิราวุธวิทยาลยั สามารถเพิ่มความสะดวกในการ

ใชค้น้หารายช่ือจากฐานขอ้มูลและประหยดัเวลาในการคน้หาให้แก่บุคลากรวชิราวุธวิทยาลยั  และ
สามารถเพิ่มขอ้มูลบุคลากรไดจ้ากทางหน้าเว็บเพจ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน และ
สามารถช่วยในการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วขึ้น 

5.1.2 ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
การฝึกงานท่ีไม่ตรงกับสายงานกับการวางแผนการท างานในเวลาท่ีจ ากัด   และ

ประสบการณ์การท างานท่ีนอ้ย จึงมีปัญหาต่อการออกแบบและตดัสินใจในการท าโครงงาน 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  5.2.1.1 ไดรู้้จกัการใชง้านโปรแกรมใหม่ๆ 
                           5.2.1.2 ไดรู้้เรียนรู้ภาษาและการใชง้านค าสั่งต่างๆ  
                           5.2.1.3 ไดป้ระสบการณ์เก่ียวกบัการท างานจริง สังคมการท างาน 
                           5.2.1.4 ไดรู้้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาต่างๆเก่ียวกบัภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต์ 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
เน่ืองจากการมาฝึกงานทางด้าน IT Support นั้นไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ซอฟต์แวร์ในวิชาชีพท่ีเรียนมา จึงเป็นเร่ืองยากในตอนแรกท่ีจะหาโครงงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ซอฟตแ์วร์  จึงมีความล่าชา้ในการท าโครงงานในเบ้ืองตน้  

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
ควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลเตรียมพร้อมมาก่อน เพื่อให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ขึ้น เพราะการท่ีท างานไปดว้ยศึกษาไปดว้ยจะท าใหใ้ชเ้วลลานานกวา่ปกติ จึงท าใหมี้การท างานท่ี
ล่าชา้ในบางเร่ือง   
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี ก.1 ขณะปฏิบติังานท่ีสถานประกอบการ 
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