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บทที ่1 
บทนา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลได้เข้ามามีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก 
ส าหรับโรงเรียน องค์กร และส านักงาน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน องค์กร และ
ส านักงาน ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ และเนื่องจากเว็บไซต์เปรียบเสมือน
ประตูหรือช่องทางแรกที่บุคคลภายนอกจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน องค์กร และส านักงาน ดังนั้น
รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์และยังบ่งบอกถึง
ภาพลักษณ์ และ ศักยภาพของโรงเรียน องค์กร และส านักงานอีกด้วย แต่เนื่องจากการสร้างเว็บไซต์โดยทั่วไป
นั้น ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้ด้านการออกแบบกราฟูก ด้านภาษา HTML และด้านการเขียนโปรแกรม ท าให้
ในการสร้างเว็บไซต์นั้นค่อนข้างใช้ระยะเวลา และความรู้พอสมควร Joomla!  จึงเป็นเป็นระบบที่มาช่วยใน
การสร้าง และบริหารจัดการเว็บไซต์แบบส าเรุจรูป ที่เรียกกันในชื่อ CMS (Content Management 
System) เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ผู้ใช้สามารถน าไปติดตั้งใช้งาน และพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ  ในการใช้งาน Joomla! ผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านงานกราฟูก และการเขียน
โปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ ภายใน Joomla! ยังมีโปรแกรมประยุกต์พร้อมใช้งาน
มากมาย อาทิ ระบบจัดการบทความและข่าวสาร ระบบจัดการสมาชิก ระบบสืบค้นข้อมูล ระบบจัดการไฟล์
มีเดียต่างๆ ระบบปฏิทินข่าวกิจกรรม ระบบรวมรูปภาพเป็นแกลอรี่ เป็นต้น นับว่าเป็นระบบที่ช่วยประหยัด
งบประมาณ ระยะเวลาในการจัดท าเว็บไซต์ และง่ายต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้น สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์  ขึ้นมาใช้
ในการค้นหาข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลหนังสือขึ้นมาใช้ในห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ และช่วยลด
ระยะเวลาในการค้นหาหนังสือ 
 
1.2 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
2. เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้าหาข้อมูลหนังสือได้อย่างรวดเรุว 
3. เพื่อสร้างความสามัคคีและฝกทักษะการท างานเป็นทีม 
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1.3 เปา้หมาย 

- เปา้หมายเชงิปรมิาณ 
1. พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์  1 เว็บไซต์ 

- เปา้หมายเชงิคณุภาพ 
1. สามารถใช้งานในการค้นหาข้อมูลหนังสือได้สะดวก รวดเรุว ปลอดภัย และทันสมัย 

 
1.4 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะได้รบั 

1. เป็นเครื่องมือที่อ านวยความสะดวก รวดเรุว ในการค้นหาข้อมูลหนังสือ ข้อมูลของห้องสมุด 
2. เป็นเครื่องมือที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วิธีเดิม 

 
1.5 วธิีด าเนนิการ 

กจิกรรม 
พ.ค. 57 ม.ิย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน 
- ศึกษาหาข้อมูล 
- จัดท าโครงการ 
- น าเสนอโครงการ 

                     

2. ขั้นด าเนินการ 
- จัดอุปกรณ ์
- ลงมือปฏิบัติ 
- ทดสอบ
ประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแก้ไข 
- จัดท ารูปเล่ม 
- สร้างสื่อเพ่ือ
น าเสนองาน 

                     

3. ขั้นน าเสนอ 
- ส่งรูปเล่มรายงาน 
- น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 

                     

 
ตารางที ่1 แสดงวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
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บทที ่2 
เอกสารเกี่ยวขอ้ง 

2.1 ความหมายของเวบ็ไซต ์(Website) และเวบ็เพจ (Webpage) 

เอกสารหรือส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ในเว็บ เรียกว่า เว็บเพจ (Webpage) หมายถึง เอกสารหนึ่งหน้า 
การใช้เว็บก็คือการเปูดอ่านหรือเปูดใช้เว็บแต่ละหน้านั่นเอง  เว็บเพจอาจสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  เช่น 
HTML, ASP, PHP, JAVA ฯลฯ   

เมื่อน าเว็บเพจหลาย ๆ หน้ามารวมกัน และระบุอยู่ในอินเตอร์เน็ต  หรือ ยูอาร์แอล (Uniform 
Resource Locator – URL)  ให้กับเว็บเพจกลุ่มนั้นจะเรียกว่า  เว็บไซต์ (Web Site) 

เมื่อเปูดเว็บไซต์ขึ้นมาจะพบกับหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่า โฮมเพจ (Homepage) ซึ่งเป็น
หน้าที่ ส าคัญที่สุดและเป็นหน้าที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจและเว็บไซต์อื่น ๆ 
 
เวบ็เบราเซอร ์(Web Browser) 

                เว็บเบราเซอร์ (Web Browser)  คือโปรแกรมที่ใช้ส าหรับเปูดเว็บเพจหรือ รับส่งข้อมูลตามที่
เครื่องลูกข่ายร้องขอเมื่อเราเปูดเข้าสู่อินเตอร์เน็ต  เว็บเบราเซอร์ที่ได้รับความนิยมปัจจุบันมีหลายโปรแกรม  
เช่น  Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, และ Opera 
 
ภาษา  HTML 

ภาษา  HTML  ย่อมาจากค าว่า  Hypertext Markup Language  เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับสร้าง
เว็บเพจ  โดยจะได้รับการแปลหรือการแสดงผลโดยเว็บเบราเซอร์ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งข้อความ  ภาพ และ
เสียง 
 
โดเมนเนม  (Domain Name) 

โดเมนเนม (Domain Name)  หรือที่เข้าใจกันทั่วไป  คือ  ชื่อเรียกเว็บไซต์นั่นเอง การจดทะเบียน
โดเมนเนมจึงเป็นการลงทะเบียนชื่อให้กับเว็บไซต์ของเราในโลกอินเตอร์เน็ต  โดเมนเนมที่ขอจดทะเบียน
จะต้องไม่ซ ้ากับคนอื่น  และควรตั้งให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์  หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ 
ตลอดจนใช้ค าง่าย ๆ  ให้จ าได้  เช่น  nfe.go.th  และ nfe-pbr.org เป็นต้น 
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ความหมายของซบัโดเมน  
.com  กลุ่มองค์การค้า (Commercial)         เช่น www.kitsada.com           
.ac.th  กลุ่มการศึกษา (Education)                 เช่น www.udru.ac.th                  
.go.th   กลุ่มองค์การรัฐบาล (Government)  เช่น www.nfe.go.th 
.mit   กลุ่มองค์การทหาร (Military)                    เช่น www.dtic.mil 
.net  กลุ่มองค์การบริการเครือข่าย (Network Services) เชน่ www.bcom.net 
.org   กลุ่มองค์กรอื่นๆ (Organizations)  เช่น www.nfe-pbr.org 

  
โดเมนทีเ่ปน็ชือ่ยอ่ของประเทศทีน่า่สนใจ  

โดเมนเนมเหล่านี้ จะใช้ต่อตอนท้ายสุด เพื่อสะดวกในการอ้างอิงว่าเป็นโฮสต์หรือเว็บไซต์ที่อยู่ ใน
ประเทศใด เช่น www.ksc.net.th จะเห็นว่า ลงท้ายด้วย .th จะเป็นโดเมนของประเทศไทย 

.au   ออสเตรเลีย Australia  

.fr   ฝร่ังเศส France  

.hk   ฮ่องกง Hong Kong  

.jp   ญี่ปุ่น Japan  

.th   ไทย Thailand  

.sg  สิงคโปร์ Singapore 

.uk   อังกฤษ United Kingdom 
 

 
2.2 หลกัการออกแบบเว็บไซต ์ 

หลักการออกแบบเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นใช้เป็น
แนวทาง ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์  

2.2.1 การวางแผน  
การวางแผนนับว่ามีความส าคัญมากในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้การท างานในขั้นตอนต่าง ๆ 

มีแนว ทางที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ซ่ึงประกอบด้วย  
2.2.2 การก าหนดเนือ้หาและจดุประสงคข์องเวบ็ไซต์  

การก าหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ที่จะสร้าง นับเป็นสิ่ งส าคัญอย่างมากในการ
เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์เลยทีเดียว เพ่ือให้เห็นภาพว่าเราต้องการน าเสนอข้อมูลแบบใด เช่น เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสาร การบริการด้านต่าง ๆ หรือขายสินค้า เป็นต้น เมื่อสามารถก าหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ได้แล้ว 
เงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดโครง สร้างรูปแบบรวมถึงหน้าตา และสีเว็บไซต์ของเราด้วย  
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2.2.3 การก าหนดกลุ่มเปา้หมาย  
เพื่อให้การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้รับความนิยม การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้า

ชมเว็บไซต์ก็นับว่ามีส่วนส าคัญไม่น้อย เช่น เว็บไซต์ส าหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในการค้นหาข้อมูล หรือ
เว็บไซต์ส าหรับบุคคลทั่วไปที่เข้าไปใช้บริการต่าง ๆ เป็นต้น  

2.2.4 การเตรียมขอ้มลู  
เนื้อหาหรือข้อมูลจัดว่าเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และต้องทราบว่า

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถน ามาจากแหล่งใดบ้าง เช่น การคิดน าเสนอข้อมูลด้วยตัวเอง หรือน าข้อมูลที่
น่าสนใจมาจากสื่ออื่น เช่น หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน เว็บไซต์ และที่ส าคัญ ขออนุญาตเจ้าของบทความก่อน
เพื่อป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย  

2.2.5 การเตรียมสิง่ตา่ง ๆ ทีจ่ าเปน็  
ในการออกแบบเว็บไซต์ต้องอาศัยความสามารถต่าง ๆ เช่น โปรแกรมส าหรับร้าง เว็บไซต์ 

ภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย การจดโดเมนเนม การหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) เป็นต้น 
2.2.6 การจดัโครงสรา้งขอ้มลู  

เมื ่อได้ข ้อมูลต่าง ๆ เช่น ก าหนดเนื ้อหาและจุดประสงค์ของเว ็บไซต์ การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย การเตรียมข้อมูล การเตรียมสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นจากขั้นแรกเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้ เราจะ
จัดระบบเพื่อใช้เป็นกรอบส าหรับการออกแบบและด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

 โครงสร้างและสารบัญของเว็บไซต์  
 การใช้ระบบน าผู้เข้าชมไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่าระบบน าทาง 

(Navigation) 
 องค์ประกอบท่ีต้องน ามาใช้ เช่น สื่อมัลติมีเดีย ภาพกราฟูก แบบฟอร์มต่าง ๆ  
 การก าหนดรูปแบบและลักษณะของเว็บเพจ  
 การก าหนดฐานข้อมูล ภาษาสคริปต์หรือแอปพลิเคชันที่น ามาใช้ในเว็บไซต์  
 การบริการเสริมต่าง ๆ  
 การออกแบบเว็บไซต์  
นับเป็นขั้นตอนในการออกแบบรูปร่าง  โครงสร้างและลักษณะทางด้านกราฟูกของหน้าเว็บเพจโดย 

โปรแกรมที่เหมาะสมในการออกแบบคือ Photoshop หรือ Fireworks ซึ่งจะช่วยในการสร้างเค้าโครงของ
หน้าเว็บและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ชื่อเว็บไซต์ โลโก้ รูปไอคอน ปุ่มไอคอน ภาพเคลื่อนไหว แบนเนอร์
โฆษณา เป็นต้น 
ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นยังต้องค านึงถึงสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ภาพกราฟูก เช่น 
ขนาดของตัวอักษร สีของข้อความ สีพ้ืน ลวดลายของเส้นกรอบเพื่อความสวยงามและดึง ดูดผู้เยี่ยมชมด้วย     
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2.3 สว่นประกอบของหนา้เวบ็เพจ 

เราสามารถจ าแนกส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1. ส่วนหัว (Page Header)  น่าจะอยู่บริเวณบนสุดของหน้าเว็บเพจ เป็นส่วนที่แสดงชื่อเว็บไซต์ โล

โก้ แบนเนอร์โฆษณาลิงก์ส าหรับข้ามไปยังหน้าเว็บอื่น   
2. ส่วนเนื้อหา (Page Body)  จะอยู่บริเวณตอนกลางของหน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงเนื้อหา

ภายในหน้าเว็บเพจนั้น โดยประกอบด้วยข้อความ ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 
3. ส่วนท้าย (Page Footer) จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ส่วนมากใช้ส าหรับลิงก์

ข้อความส้ัน ๆ เข้าใจง่าย หรือจะมีชื่อเจ้าของเว็บไซต์ อีเมลแอดเดรสของผู้ดูแลเว็บไซต์ส าหรับติดต่อกับทาง
เว็บไซต์  
 
2.4 แนวคิดในการออกแบบ  

 ดูจากเว็บไซต์อื ่นเพื่อเป็นตัวอย่าง  การดูจากเว็บไซต์อื ่นบนอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษาเป็น
ตัวอย่างนั้น นับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด แต่ก็ควรน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กลุ่มเป้าหมายของเราด้วย  

 ศึกษาจากสื ่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ  สื่อสิ่งพิมพ์ในที่นี ้ ได้แก่ แมกกาซีน โปสเตอร์
โฆษณา โบรชัวร์ หรือหนังสือบางเล่มที่มีรูปแบบและจุดดึงดูดความสนใจ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในเว็บไซต์ของเราได้เช่นกัน 

 
2.5 ความหมายของ Content Management System (CMS) 

ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) คือ ระบบที่
พ ัฒนา ค ิดค ้นข ึ ้นมาเพ ื ่อช ่วยลดทร ัพยากรในการพ ัฒนา  (Development) และบร ิหาร
(Management)เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของกาลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ ใช้ในการสร้างและ
ควบคุมดูแลไซต์ โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะนาเอา ภาษาสคริปต์ (Script languages) ต่างๆมาใช้ เพื่อให้
วิธีการทางานเป็นแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น PHP, Perl, ASP, Python หรือภาษาอื่นๆ(แล้วแต่ความถนัด
ของผู้พัฒนา) ซ่ึงมักต้องใช้ควบคู่กันกับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์(เช่น Apache) และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เช่น 
MySQL 

ลักษณะเด่นของ CMS ก็คือ มีส่วนของ Administration panel (เมนูผู้ควบคุมระบบ) ที่ใช้ใน
การบริหารจัดการส่วนการทางานต่างๆในเว็บไซต์ ทาให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเรุว และเน้น
ที่การ จัดการระบบผ่านเว็บ (Web interface) ในลักษณะรูปแบบของ ระบบเว็บท่า(Portal Systems) 
โดยตัวอย่างของฟังก์ชันการทางาน ได้แก่ การนาเสนอบทความ (Articles), เว็บไดเรคทอรี(Web 
directory), เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ (News), หัวข้อข่าว(Headline), รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ 
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(Weather), ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ (Informations), ถาม/ตอบปัญหา (FAQs), ห้องสนทนา 
(Chat), กระดานข่าว (Forums), การจัดการไฟล์ในส่วนดาวน์โหลด (Downloads), แบบสอบถาม 
(Polls), ข้อมูลสถิติต่างๆ (Statistics) และส่วนอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไขแล้ว
ประยุกต์นามาใช้งานให้เหมาะสมตามแต่รูปแบบและประเภทของเว็บไซต์นั้นๆ 
ตัวอย่างของเว็บที่สร้างจาก CMS  

· Slashdot=>พัฒนาด้วย Perl  
· Zope=>พัฒนาด้วย Python 
· PHP-Nuke =>พัฒนาด้วย PHP 
· Joomla =>พัฒนาด้วย PHP **** ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน อ่านต่อที่นี่ 

 
2.6 การประยกุต์ใช ้CMS  

ระบบ CMS สามารถนามาประยุกต์ในงานต่างๆ หลากหลาย ตัวอย่างการนาซอฟต์แวร์ CMS มา 
ประยุกต์ใช้งาน อาทิเช่น  

>> การนา CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ธุรกิจบันเทิง หนังสือพิมพ์ การเงิน การ
ธนาคาร หุ้นและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล สถานที่ท่องเที่ยว งานให้บริการลูกค้า  

>> การนา CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ การนาเสนองาน
ต่างๆขององค์กร 

>> การใช้ CMS สร้างไซต์ ส่วนตัว ชมรม สมาคม สมาพันธ์ โดยวิธีการแบ่งงานกันทา เป็นส่วนๆ ทา
ให้เกิดความสามัคคี ทาให้มีการทางานเป็นทีมเวิร์คมากยิ่งขึ้น  

>> การนา CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สาหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP กาลังได้รับความนิยมสูง  

>> การนา CMS มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธ์ิ อื่นๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการพัฒนา  
>> การใช้ CMS ทาเป็น Intranet Web Site สร้างเว็บไซต์ใช้ภายในองค์กร 

 

2.7 AppServ คืออะไร 

2.7.1 ก าเนิดโปรแกรม AppServ  

         ส าหรับโปรแกรม AppServ นี้ไม่ได้เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงาน
เอกชน หรือองค์กรอิสระ ใดๆเลยทั้งสิ้น แต่โปรแกรม AppServ ได้ก าเนิดจากแรงบันดาลใจจากเพื่อนของ
ผู้พัฒนาคนหนึ่งที่ได้เริ่มศึกษาภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL และมีปัญหาทุกครั้งในการติดตั้ง กว่าจะ
ติดตั้งได้ก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง บางทีท าได้บ้างไม่ได้บ้าง และทุกครั้งที่ติดตั้งไม่ได้ก็จะมาขอความ
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ช่วยเหลือจากผู้พัฒนาเป็นประจ าทุกครั้ง จึงท าให้ผู้พัฒนาได้สร้างโปรแกรมที่สะดวกในการติดตั้งเพื่อให้เพื่อน
ของผู้พัฒนาสามารถน าไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมาปวดหัวกับการติดตั้งที่ยุ่งยากอีกต่อไป ในช่วงแรกที่
แจกจ่ายนั้น ผู้พัฒนาได้แจกจ่ายในเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ใช้งานต่างประเทศให้ความสนใจและมีการใช้
งานเป็นจ านวนมาก และในปัจจุบันได้เพิ่มเติมในส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทย ในอนาคตผู้พัฒนาจะจัดท า
เว็บไซต์สามารถรองรับทุกภาษา และเข้าถึงผู้ใช้งานทุกคนทั่วโลก  

2.7.2 ประวัตินักพัฒนาโปรแกรม AppServ  

        ส าหรับผู้พัฒนานั้นได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ชื่อ ภาณุพงศ์ ปัญญาดี ชื่อเล่น apples 
เกิดวันที่ 14 สิงหาคม 2523 
         ส าเรุจการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
        First met ครั้งแรกที่ทุกคนเจอหน้าผม ก็มักจะคิดว่าเป็นเป็นนักศึกษา ไม่ก็นักเรียน
มัธยม ทุกครั้งเสมอไป -___-' 
         มีประสบการณ์และความเชียวชาญพิเศษในเรื ่องของ Linux Security, Linux 
Network, Network Security, Network Admin, PHP Programming, MySQL Database, 
Linux/Unix Hacking System, Web Design, ฯลฯ 
        ระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้  Desktop เลือก Windows แต่ถ้าเป็น Server/Network 
เลือกเฉพาะ Debian GNU/Linux เท่านั้น  

2.7.3 ความหมายของโปรแกรม AppServ  
       AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย่างมา
รวมกัน โดยมี Package หลักดังนี้ 
          - Apache 
          - PHP 
          - MySQL 
          - phpMyAdmin 
       โปรแกรมต่างๆ ที่น ามารวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ ได้ท าการดาวน์โหลดจาก Official Release 
ทั้งสิ้น โดยตัว AppServ จึงให้ความส าคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้เหมือนกับต้นฉบับ เราจึงไม่ได้ตัดทอน
หรือเพิ่มเติมอะไรที่แปลกไปกว่า Official Release แต่อย่างได้ เพียงแต่มีบางส่วนเท่านั้นที่เราได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตั้งให้สอดคล้องกับการท างานแต่ละคน โดยที่การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไม่ได้ไปยุ่ง ในส่วน
ของ Original Package เลยแม้แต่น้อยเพียงแต่เป็นการก าหนดค่า Config เท่านั้น เช่น Apache ก็จะ
เป็นในส่วนของ httpd.conf, PHP ก็จะเป็นในส่วนของ php.ini, MySQL ก็จะเป็นในส่วนของ my.ini 
ดังนั้นเราจึงรับประกันได้ว่าโปรแกรม AppServ สามารถท างานและความเสถียรของระบบ ได้เหมือนกับ 
Official Release ทั้งหมด  
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       จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ Open Source Software เหล่านี้เพื่อท าให้การติดตั้ง
โปรแกรมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนการติดต้ังที่แสนจะยุ่งยากและใช้เวลานาน โดยผู้ใช้งาน
เพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสรุจสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็พร้อมที่จะท างาน
ได้ทันทีทั้ง Web Server, Database Server เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลหลักที่หลายๆ คนทั่วโลก ได้เลือกใช้
โปรแกรม AppServ แทนการที่จะต้องมาติดต้ังโปรแกรมต่างๆ ที่ละส่วน 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ความช านาญในการติดตั้ง Apache, PHP, MySQL ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
เสมอไป เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมที่แยกส่วนเหล่านี้ให้มารวมเป็นชิ้นอันเดียวกัน ก็ใช้เวลาค่อนข้างมาก
พอสมควร แม้แต่ตัวผู้พัฒนา AppServ เอง ก่อนที่จะ Release แต่ละเวอร์ชั่นให้ดาวน์โหลด ต้องใช้
ระยะเวลาในการติดต้ังไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ ดังนั้นจึงจะเห็นว่าเราเองนั้น
เป็นมือใหม่หรือมือเก่า ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะติดตั้ง Apache, PHP, MySQL ในพริบตาเดียว  
        มีบางค าถามที่พบบ่อยว่า AppServ สามารถน าไปเป็น Web Server หรือ Database 
Server ได้ทันทีหรือไม่ ข้อนี้ต้องตอบว่าได้แน่นอน 100% แต่ทางผู้พัฒนาเองขอแนะน าว่า ระบบจัดการ 
Memory และ CPU บน Windows ที่ท างานเกี่ยวกับ Web Server หรือ Database Server ไม่เหมาะ
กับการใช้งานหนักๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะ Windows นั้นจะกลืนกินทรัพยากรอันมหาศาล และหากเทียบ
อัตรารองรับระบบงานกับ OS ตัวอื่นเช่น Linux/Unix จะยิ่งเห็นได้ชัดว่า OS ที่ป็น Windows ที่มีขนาด 
Memory และ CPU ที่เท่าๆ กัน OS ที่เป็น Linux/Unix นั้น จะรองรับงานได้น้อยกว่ามากพอสมควร 
เช่น Windows รับได้ 1000 คนพร้อมๆ กัน แต่ Linux/Unix อาจรับได้ถึง 5000 พร้อมๆกัน หากท่าน
ต้องท างานหนักๆ ทางผู้พัฒนาแนะน าให้เลือกใช้ Linux/Unix OS จึงจะเหมาะสมกว่า 

2.7.4 ข้อแตกต่างของ AppServ ในแต่ละเวอร์ชั่น 
      AppServ ได้แบ่งเวอร์ชั่นออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ  

  2.5.x คือเวอร์ชั่นที่น า Package ใหม่ๆ น ามาใช้งานโดยเฉพาะ เหมาะ
ส าหรับนักพัฒนาที่ต้องการระบบใหม่ๆ หรือต้องการทดสอบ ทดลองใช้
งานฟังก ์ช ั ่นใหม่ ซ ึ ่งอาจจะไม่ ได ้ความเสถ ียรของระบบได้ 100% 
เนื่องจากว่า Package จากนักพัฒนานั้นยังอยู่ในช่วงของขั้นทดสอบ 
ทดลองเพ่ือหาข้อผิดพลาดอยู่ 

 2.4.x คือเวอร์ชั่นที่น า Package ที่มีความเสถียรเป็นหลัก เหมาะส าหรับ
ผู้ท่ีต้องการความมั่นคงของระบบ โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะใช้ฟังก์ชั่นใหม่ 

2.7.5  ค าแนะน าในการเลือกใช้งาน AppServ  
       เราขอแนะน าว่าท่านที่ติดต้ัง AppServ ไม่จ าเป็นต้องใช้เวอร์ชั่นใหม่เสมอไป แต่ถึงอย่างไรก็
ดี ทางผู้พัฒนาเองอยากจะให้ผู้ใช้งานได้ทดสอบ ทดลองเวอร์ชั่นใหม่ทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย เพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบปัญหาหรือข้อผิดพลาด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้พัฒนาเอง และผู้ใช้คนอื่นๆ ที่จะได้ใช้งานระบบ
มีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด 
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       ส าหรับผู้ที่ใช้งานระบบที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก หรือไม่ได้ต้องการสิ่งใหม่ๆ แต่ต้องการ
ความเสถียรเป็นหลัก ในการเลือกใช้ AppServ ให้ท่านเลือกใช้เวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับระบบงานของท่าน เช่น 
หากท่านใช้เวอร์ชั ่น 1.8.0 ได้อย่างไม่มีปัญหา ท่านก็ไม่จ าเป็นต้องอัพเกรดเวอร์ชั ่นให้ใหม่อยู่เสมอ 
เพื่อที่จะให้การท างานของระบบท่าน เป็นไปได้อย่างราบร่ืน ท่านสามารถดูรายละเอียดโปรแกรม AppServ 
 
2.8  ประวัติห้องสมุดในประเทศไทย 

 สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1800 - 1920) พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
ขึ้นในปฺ พ.ศ.1826 ได้จารึกเรื่องราวต่างๆ ลงบนแผ่นหินหรือเสาหิน  คล้ายกับหลักศิลาจารึกของพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช ที่จารึกเมื่อประมาณ 700 ปฺมาแล้ว ซึ่งหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชถือ
เป็นหนังสือเล่มแรกของไทย เมื่อพ่อขุนรามค าแหงมหาราชส่งสมณฑูตไปสืบศาสนาที่ลังกา  ก็รับพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศ์เข้าสู่กรุงสุโขทัย พร้อมทั้งคัมภีร์พระไตรปูฎก โดยสันนิษฐานว่าจารึกลงในใบลาน ดังนั้นพระใน
เมืองไทยจึงมีการคัดลอกพระไตรปูฎกที่เรียกว่า การสร้างหนังสือ ท าให้มีหนังสือทางพุทธศาสนาเกิดขึ้น
จ านวนมากที่เรียกว่า หนังสือผูกใบลาน จึงสร้างเรือนเอกเทศส าหรับเก็บหนังสือทางพุทธศาสนา เรียกว่า หอ
ไตร และในปลายสมัยกรุงสุโขทัยได้มีวรรณกรรมทางศาสนาที่ส าคัญคือ ไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่  1 พญาลิไทย 

 สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 – 2310) ได้มีการสร้างหอหลวงไว้ในพระบรมมหาราชวัง
เป็นที่ส าหรับเก็บหนังสือของทางราชการ ต่อมาในปฺ พ.ศ. 2310 ทั้งหอไตรและหอหลวงได้ถูกพม่าท าลาย
ได้รับความเสียหาย 

 สมัยกรุงธนบุรี  (พ.ศ.  2310 - 2325)  พระเจ้าตากสินได้โปรดให้ขอยืมพระไตรปูฎก
จากเมืองนครศรีธรรมราชมาคัดลอกและโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างหอพระไตรปูฎกหลวง  หรือเรียกว่า  หอหลวง 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  (พ.ศ. 2325 - ปัจจุบัน) 
                1. หอพระมณเฑียรธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอ
พระมณเฑียรธรรมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2326 ในพระบรมมหาราชวังบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเก็บ
พระไตรปูฎกหลวง แต่ถูกไฟไหม้ จึงโปรดให้สร้างขึ้นใหม่และใช้นามเดิม 
                2.  จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   (วัดโพธิ์)  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้
โปรดเกล้าฯ  ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  และให้รวบรวมเลือกสรรต ารา
ต่างๆ  มาตรวจตราแก้ไขแล้วจารึกลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณต่างๆ  ของวัด  มีรูปเขียนและรูปปั้น
ประกอบต ารานั้นๆ  แต่ที่รู้จักกันแพร่หลายคือ  รูปปั้นฤๅษีดัดตนในท่าต่างๆ  ที่ถือเป็นต้นต ารับการนวดและ
ต ารายาไทย  ซ่ึงเป็นต้นต ารับการแพทย์แผนไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้   นอกจากนั้นยังมีความรู้อีกมากมายม
ที่จารึกไว้  จนท าให้จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย  และได้รับ
การยกย่องให้เป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกของไทย 
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                3.  หอพระสมุดวชิรญาณ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้สร้างขึ้นในปฺ  
พ.ศ.  2424  เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                4.  หอพุทธศาสนสังคหะ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงสร้างขึ้นที่วัดเบญจม
บพิตร  เมื่อ  พ.ศ. 2443  เพื่อเก็บหนังสือต่างๆ  เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
                5.  หอสมุดส าหรับพระนคร   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  
2448  โดยโปรดเกล้าฯ  ให้รวมหอพระมณเฑียรธรรม  หอพระสมุดวชิรญาณ  และหอพุทธศาสนาสังคหะ
เข้าเป็นหอเดียวกัน  และพระราชทานนามว่า  หอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร 
                6.  หอสมุดแห่งชาติ     พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2468  
โดยให้แยกห้องสมุดออกเป็น  2  หอ  คือ  แยกหนังสือตัวเขียน  ได้แก่  สมุดไทย    หนังสือจารึกลงใน
ใบลาน  สมุดข่อย  ศิลาจารึก  และตู ้ลายรดน ้าไปเก็บไว้ที ่พระที ่นั ่ง  ศิวโมกขพิมาน  ซึ ่งอยู่ ในบริเวณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   ใช้ส าหรับเก็บหนังสือตัวเขียน  และเรียกว่า  หอพระวชิรญาณ  ส่วนหอสมุดที่
ตั้งขึ้นที่ตึกถาวรวัตถุใช้เก็บหนังสือตัวพิมพ์  เรียกว่า  หอพระสมุดวชิราวุธ 
                7.  หอจดหมายเหตุ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ  ให้สร้างขึ้นเมื่อ  
พ.ศ.  2459  มีงานดังนี้ 

-  งานจัดหาเอกสารและบันทึกเหตุการณ์ 
-  งานจัดเก็บเอกสาร 
-  งานบริการเอกสาร 
-  งานซ่อมแซมและบูรณะเอกสาร 
-  งานไมโครฟูล์ม และถ่ายส าเนาเอกสาร 

 
2.9  JQuery คืออะไร 

JQuery คือ ไลบรารีของโค้ดจาวาสคริปต์ (JavaScript Library) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
เว็บไซต์ JQuery ที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการสร้างสีสันลูกเล่นต่างๆ ให้แก่เว็บไซต์ โดยที่ผู้พัฒนา
ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาโค้ดโปรแกรมให้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน และช่วยให้เราเรียกเขียนหรือใช้
งานจาวาสคริปต์ และ Ajax ให้ง่ายขึ้น หรือจะเขียน JavaScript เพื่อดัก Event (เหตุการณ์) ต่างๆ ที่
ต้องการ เช่น การ click, rollover, mouse 

JQuery เปูดตัวครัง้ แรกในงานบาร์แคมป์นิวยอร์ก โดย จอห์น เรซิก (John Resig) เมื่อวันที่ 14 
มกราคม พ.ศ. 2549 ตัวโค้ดของ JQuery มีลิขสิทธ์ิและสัญญาอนุญาตแบบ Open Source โดยใช้สัญญา
อนุญาตของ GFDL และ MIT License  

บุคคลที่สามารถน า JQuery ไปใช้งานได้ 
1. Web Programmer 
2. Web design 
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JQuery ใช้งานร่วมกับโปรแกรม ดังนี้ 
1. PHP  
2. JSP 
3. PERL  
4. ASP 
5. VB.Net  
6. HTML 
7. CSS  
8. XML 
 

ความสามารถของ JQuery 

1. ใช้งาน DOM element โดยการเขียนไม่ JQuery จ าเป็นต้องยึดติดกับ browser 
2. จัดการกับ Event เพิ่ม Event ลงในหน้าเว็บตามแต่ใจต้องการ 
3. สามารถจัดการกับ CSS (style sheet) ของ element นั้นๆได้ 
4. สามารถใส่ Effects and สร้าง Animations ลูกเล่นบนหน้าเว็บได้ 
5. ช่วยให้เขียน Ajax ได้ง่ายขึ้นท าให้ประหยัดเวลาในการเขียน Ajax และท าให้โค้ดสัน้ลง 
6. ท า Effect ต่างๆกับ Element ที่เราต้องการเช่น การ hide DIV ที่เราต้องการ 
7. ค้นหา element ที่เราต้องการและจัดการ เพิ่ม หรือลบ Attributes ที่เราต้องการได้ 

 
2.10  ความหมายของ Ajax 

Ajax ไม่ใช่ชื่อของการเขียนโปรแกรมหรือเป็นชื่อของภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม แต่เป็นชุดของ
เทคโนโลยีต่างๆ Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML; ซึ่งหมายถึงการท างาน
ร่วมกันของ JavaScript? และ XML แบบ Asynchronous มีหลักการท างาน 2 ประเด็น คือ การ 
update หน้าจอแบบบางส่วน และการติดต่อสื่อสารกับ Server โดยใช้หลักการ Asynchronous ท าให้
ผู้ใช้ไม่ต้องหยุดการท างาน เพื่อรอการประมวลผลจาก Server รวมถึงการโหลดและการรีเฟรชหน้าจอ ของ
บราวเซอร์ทางฝั่ง Client มีการใช้ Ajax โดยการเพิ่มเลเยอร์ระหว่าง user browser กับ server ท าให้
ผู้ใช้สามารถท างานได้โดยไม่ต้องรอให้ Client ติดต่อไปยัง Server รวมถึงการโหลดและการรีเฟรชหน้าจอ
ทั้งหมดด้วย ดังนั้นผู้ใช้สามารถใช้งาน application ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
AJAX จึงไม่ใช่เทคโนโลยีในตัวของมันเอง แต่ว ่าเป็นการน าเทคโนโลยีหลายๆ ตัวมารวมกันเช่น 
JavaScript, DHTML, XML, CSS, Dom และ XMLHTTP Request  

Ajax engine ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง client และ server ฉะนั้นเมื่อ client มี request
แทนที่จะส่ง HTTP request ไปยัง server โดยตรง client จะส่ง JavaScript? call ไปยัง Ajax 
engine เพื่อโหลดข้อมูลที่ user ต้องการ และหาก Ajax engine ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการตอบสนอง
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ต่อ user Ajax engine จะส่ง request ไปยัง server โดยใช้ XML การ์เรตได้กล่าวถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่เป็นส่วนประกอบของ Ajax ซ่ึงได้แก่ HTML/XHTML เป็นภาษาในการจัดแสดงข้อมูล CSS เป็นรูปแบบ
การจัดแต่ง XHTML Document Object Model (DOM) ส าหรับ dynamic display and 
interaction XML เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนดาต้า XSLT ส าหรับ แปลง XML เป็น XHTML 
XMLHTTP Request ส าหรับ asynchronous data retrieval JavaScript? เป็นภาษาในการใช้งาน 
Ajax engine โดยส่วนประกอบจ าเป็นขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ใน Ajax ได้แก่ HTML/XHTML, DOM, 
JavaScript และ XHTML 
 
ความน่าเชื่อถือของจาวาสคริปต์ 

เนื ่องจากว่าเอแจ็กซ์ ใช้จาวาสคริปต์ ซึ ่งจาวาสคริปต์นั ้นอาจท า งานแตกต่างกันขึ ้นอยู ่กับเว็บ
เบราว์เซอร์หรือรุ่นของเว็บเบราว์เซอร์นั้นๆ และหากต้องการให้เข้ากันได้ในหลายเว็บเบราว์เซอร์ อาจต้องการ
การทดสอบและตรวจสอบความเข้ากันได้บนเบราว์เซอร์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจจ าเป็นที่จะต้องเขียนโค้ดแยก
เช่นบางส่วนส าหรับไออี และอีกส่วนส าหรับไฟร์ฟอกซ์เป็นต้น 
 
เอแจ็กซ์เฟรมเวิร์ก 

เพื่อให้ผู้พัฒนาได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้เทคนิคเอแจ็กซ์ได้ง่ายขึ้น จึงได้มีการพัฒนาเอแจ็กซ์
เฟรมเวิร์ก บางโครงสร้างนั้นอาจจะซ ้าซ้อนและมีความสามารถพร้อมเพียงในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้
เทคนิคเอแจ็กซ์ 
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ภาพที ่2.1  การเปรียบเทียบการท างานของ Ajax 
 

จากรูป ด้านซ้ายเป็นรูปการท างานของ Browser เมื่อติดต่อกับ Web Server ตามปกติ การ
ท างานก็มันก็อย่างที่เราเข้าใจกันคือ เมื่อเรา เรียก URL ไป Browser จะท าการติดต่อกับ Web Server 
และ Web Server ท าการประมวลผลส่งค่าเป็น HTML, Image, CSS อะไรก็แล้วแต่กลับไปหา 
Browser น าไปแสดงผล 
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ภาพที ่2.2  การเปรียบเทียบการท างานระหว่าง Server และ Client ของ Ajax 
 

จากรูปเป็นการขยายความของค าว่า Asynchronous ครับให้เราพิจารณาว่า หาก Browser กับ 
Web Server มีการ synchronous ระบบดังกล่าว คือ Browser เรียก -> Web Server ตอบ -> 
Browser รับทราบ แสดงผล Browser เรียก -> Web Server ตอบ -> Browser รับทราบ แสดงผลไป
เรื่อยๆ จะเห็นว่า Browser จะท างานสัมพันธ์กับ Web Server เรียก -> ตอบ -> แสดงผลแต่กรณีที่ เป็น 
AJAX นั้น การ Asynchronous นั้นก็คือ Browser เรียก-> AJAX เรียก -> Web Server ตอบ -> 
AJAX รับทราบ แสดงผล -> Browser รับทราบ แสดงผล Browser ไม่เรียก -> AJAX เรียก -> Web 
Server ตอบ -> AJAX รับทราบ บอกว่าไม่ต้องแสดงผล -> Browser รับบทราบไม่แสดงผล Browser 
ไม่เรียก -> AJAX เรียก -> Web Server ตอบ -> AJAX รับทราบ แสดงผล -> Browser รับทราบ 
แสดงผล 
 
  



16 

 

อาจารย์ กฤษฎา คงช่วย  ครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

2.11  Java Script คืออะไร 
JavaScript เป็นภาษาโปรแกรม (Programming Language) ประเภทหนึ่ง ที่เรียกกันว่า 

"สคริปต์" (script) ซึ่งมีวิธีการท างานในลักษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" (interpret) 
ภาษานี้เดิมมีชื่อว่า LiveScript ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Netscape ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วยให้เว็บ
เพจสามารถแสดงเนื้อหา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามเงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมต่างๆกัน หรือสามารถ
โต้ตอบกับผู้ชมได้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะภาษา HTML แต่เดิมนั้น เหมาะส าหรับใช้แสดงเอกสาร ที่มีเนื้อหาคงที่
แน่นอน และไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายนัก 

เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผู้พัฒนา สามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการ และมีความ
น่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็นภาษาเปูด ที่ใครก็สามารถน าไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มี
การใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกก าหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA ซ่ึงเราจะพบว่าปัจจุบัน จะหาเว็บ
เพจที่ไม่ใช้ JavaScript เลยนั้น ได้ยากเต็มที 

การท างานของ JavaScript จะต้องมีการแปลความค าสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยบราวเซอร์ 
ดังนั้น JavaScript จึงสามารถท างานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ท่ีสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันบราวเซอร์เกือบทั้งหมด
ก็สนับสนุน JavaScript แล้ว อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆ
ออกมาด้วย (ปัจจุบันคือรุ่น 1.5) ดังนั ้น ถ้าน าโค้ดของเวอร์ชั ่นใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์รุ ่น เก่าที่ยังไม่
สนับสนุน ก็อาจจะท าให้เกิด error ได้ 

การท างานของ JavaScript เกิดขึ้นบนบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้นไม่ว่า
คุณจะใช้เซิร์ฟเวอร์อะไร หรือที่ไหน ก็ยังคงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษาสคริปต์อื่น 
เช่น Perl, PHP หรือ ASP ซึ่งต้องแปลความและท างานที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (เรียกว่า server-side 
script) ดังนั้นจึงต้องใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ท่ีสนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี จากลักษณะดังกล่าวก็ท าให้ 
JavaScript มีข้อจ ากัด คือไม่สามารถรับและส่งข้อมูลต่างๆ กับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เช่น การอ่านไฟล์จาก
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อน ามาแสดงบนเว็บเพจ หรือรับข้อมูลจากผู้ชม เพื่อน าไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ดังนั้นงาน
ลักษณะนี้ จึงยังคงต้องอาศัยภาษา server-side script อยู่ (ความจริง JavaScript ที่ท างานบน
เซิร์ฟเวอร์เวอร์ก็มี ซ่ึงต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนโดยเฉพาะเช่นกัน แต่ไม่เป็นที่นิยมนัก) 

การท างานของ JavaScript จะมีประสิทธิภาพมาก ถ้ามันสามารถดัดแปลงคุณสมบัติ ของ
องค์ประกอบต่างๆ บนเว็บเพจ (เช่น สี หรือรูปแบบของข้อความ) และสามารถรับรู้เหตุการณ์ ที่ผู้ชมเว็บเพจ
โต้ตอบกับองค์ประกอบเหล่านั้น (เช่น การคลิก หรือเลื่อนเมาส์ไปวาง) ได้ ดังนั้นจากภาษา HTML เดิม ที่มี
ลักษณะสถิต (static) ใน HTML เวอร์ชั่นใหม่ๆ จึงได้มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มขึ้น และมี
ลักษณะเป็นอ็อบเจ็ค "Object" มากขึ้น การท างานร่วมกันระหว่างคุณสมบัติใหม่ของ HTML ร่วมกับ 
JavaScript นี้เอง ท าให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า Dynamic HTML คือภาษา HTML ที่สามารถใช้สร้างเว็บ
เพจที่มีลักษณะพลวัต (dynamic) ได้นั่นเอง 

นอกจากนี้ อีกองค์ประกอบหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ก็คือ Cascading Style Sheet (CSS) ซึ่งเป็นภาษา
ที่ช่วยให้เราควบคุมรูปแบบ ขององค์ประกอบต่างๆ บนเว็บเพจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าค าสั่ง หรือ
แท็ก (tag) ปกติของ HTML เนื่องจาก JavaScript สามารถดัดแปลงคุณสมบัติของ CSS ได้เช่นกัน 
ดังนั้นมันจึงช่วยให้เราควบคุมเว็บเพจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมากยิ่งขึ้นไปอีก 
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2.12  ประวัติและความเป็นมาของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 

Adobe Photoshop CS5 

         Adobe Photoshop CS5 โปรแกรมสร้าง และแก้ไขรูปภาพ อย่างมืออาชีพ  โดยเฉพาะนัก
ออกแบบในทุกวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop  เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือมากมาย
เพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานน าเสนอ  งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshop  การที่จะใช้งานโปรแกรม Photoshop คุณต้องมี
เครื่องที่มีความสามารถสูงพอควร มีความเรุวในการประมวลผล  และมีหน่วยความจ าที่เพียงพอ ไม่เช่นนั้น
การสร้างงานของคุณคงไม่สนุกแน่  เพราะการท างานจะช้าและมีปัญหา ตามมามากมาย ขณะนี้โปรแกรม 
Photoshop ได้พัฒนามาถึงรุ่น Adobe  Photoshop CS5 พร้อมกับเครื่องมือที่สร้างความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ใช้อย่างมากมาย    
 
คุณลักษณะที่ส าคัญ 

หน้าตาใหม่หมดจด ในเกือบทุกครั้งที่ Adobe มีการอัพเกรดโปรแกรมของตน  สิ่งที่ยืนยันได้ถึงเวอร์
ชั่นที่เปลี่ยนไปของมันก็คือ User Interface หรือหน้าตาของตัว โปรแกรม  ที่ต้องมีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 
อย่างที่ผมบอก และในเวอร์ชั่นนี้  ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปค่อนข้างมากเหมือนกัน แต่คุณสามารถ
เปลี่ยนมาใช้แบบสองแถวที่คุ้นเคยได้  โดยการคลิ๊กที่เมนูด้านบน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป มากที่สุด ก็น่าจะเป็น 
Palette ซึ่งอยู่ทางเมนูด้านขวามือ  คุณสามารถยืด หด พับเก็บมันไว้ได้ดั่งใจ หรือสามารถใช้แบบลอยๆ 
เหมือนเวอร์ชั่นเก่าก็ยังได้  แต่ฟฺเจอร์ท่ีผมชอบท่ีสุดก็เห็นจะเป็น Maximize Screen Mode ซ่ึงสามารถ  ที่
จะปรับได้โดยอัตโนมัติเมื่อยืดและหดพาเล็ต 

การปรับปรุงครั้งใหญ่ของ Camera Raw Camera Raw นั้นคือฟฺเจอร์ในการตกแต่งภาพจาก
กล้องดิจิตอล  ที่ยังคงรักษาคุณภาพของภาพไว้ 100% โปรแกรม เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็เคยท าได้  แต่ในเวอร์
ชั่นใหม่ท าได้ดีกว่ามาก และฟังก์ชั่นที่ดีกว่าเดิมมากอย่าง Fill Light Slider (เช่นเดียวกับ Shadow  
Slider) และ Vibrance Slider ซ่ึงเป็นตัวเพิ่มความเข้มของภาพ โดยไม่กระทบ ต่อไฟล์ต้นฉบับ 

Quick Selection Tool แน่นอนครับ นี่เป็นเครื่องมือการเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมา มันใช้
งานง่ายมาก  และดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา และยังท างานได้เป็นอย่าง ดีด้วยสิ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเครื่องมือนี้จะดีแค่
ไหน  แต่ส าหรับความคิดเห็นของผมแล้ว ฟฺเจอร์ที่ค่อนข้างเด่นของมันก็คือ Refine Edge floating 
palette  ที่จะให้คุณควบคุมการเลือกได้ในทุกสถานการณ์ ไม่เพียงเครื่องมือนี้เท่านั้น  แต่ยังเป็นเครื่องมือ
การเลือกทั้งหมดของ CS5 คุณจะประหลาดใจว่า การ Selection ใน CS5  นั้นท าได้ง่ายดายกว่าที่เคย 

เครื่องมือในการจัดการ Black and White ไม่เพียงเครื่องมือในการเปลี่ยนภาพของคุณให้เป็นโทน
ขาวด า  ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น แต่คุณยังสามารถที่จะโลดแล่น  จินตนาการของคุณผ่านทางผืนผ้าใบดิจิตอลนี้
ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยใช้ Slider  เพื่อปรับแต่งภาพสีขาวด าของคุณ โดยปรับแต่งได้ชนิดเลเยอร์ต่อเลเยอร์
เลยทีเดียวครับ นี่แหละที่เขาบอกว่า  ชีวิตจะดีขึ้น   

Auto Align และ Auto Blendลองนึกถึงการท าภาพพาโนรามาแบบง่ายๆดูสิครับ ซึ่ง
องค์ประกอบพ้ืนฐานของมันก็มาจากการจัดเรียงภาพนี่แหละ การเบล็นภาพ และสี  ในเวอร์ชั่นนี้ท าได้อย่างไร้
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ที่ติ Auto Align จะช่วยคุณจัดเรียงภาพของคุณกับภาพที่ใกล้เคียงให้โดยอัตโนมัติ  และ Auto Blend ก็
จะจัดการเบล็นสีให้คุณโดยอัตโนมัติเช่นกัน เครื่องมือนี้ หากคุณได้ลองใช้ ก็จะเห็นว่ามันอัศจรรย์มากแค่ไหน 

Bridge ที่พัฒนาใหม่น่าใช้มากยิ่งขึ้น ในเวอร์ขั่นนี้ได้ท าการพัฒนา Bridge ให้แตกต่างจากเวอร์ชั่น
ก่อนชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ ปกติเวลาผมใช้โปรแกรม Photoshop  

Smart Filter ด้วยฟังก์ชั่นนี้ คุณจะสามารถใส่ฟูลเตอร์หลายๆตัวให้กับรูปๆเดียวของคุณได้อย่าง
ง่ายดาย เรียกว่าง่ายกว่าแต่ก่อนมากก็ได้นะครับ ซึ่งการท างานสไตล์เลเยอร์นั้นก็อัจฉริยะเมกเซ้นจ์กว่าเดิม
ด้วยการท างานของคุณก็รวดเรุวขึ้นอย่างแน่นอน 

ความหมายและความส าคัญของโครงการ การใช้งานโปรแกรม Adobe  Photoshop cs5 เบื้องต้น 
Photoshop จะเป็นโปรแกรมในชุด creative Suite 5 หรือเรียกสั้นๆว่า CS5 โดย Photoshop จะแบ่ง
ออกเป็น 2  เวอร์ชั่นย่อยๆ คือ Photoshop cs5 และ Photoshop cs5 Extended  ที่มีค าสั่งและขีด
ความสามารถแตกต่างกัน 

ส าหรับ Adobe Photoshop cs5 เป็นเวอร์ชั่นธรรมดาสามัญ ที่เน้นการการท างานด้านตกแต่ง  
และตัดต่อภาพถ่าย ซ่ึงเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ครบถ้วน 
 

 
 

ภาพที ่2.3  หน้าตาของ Photoshop CS5 
       

Photoshop CS5 Extended ที่เพิ่มความสามารถที่นอกเหนือจาการตกแต่ง และตัดต่อภาพคือ
การท างานด้าน 3D ไม่ว่าจะ Render รูปทรงให้มีแสงเงาสมจริง สร้าง Animation ด้วย  Timeline ที่
ท างานได้อย่างหลากหลาย เพราะสามารถท างานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น Flash, After  
Effect หรือน าไฟล์งานจาก 3D Max มาท างานร่วมกับภาพกราฟูกใน Photoshop ก็ได้เช่นกัน 
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บทที ่3 
วธิีด าเนนิงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.1 คิดหาวิธีการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
1.2 แบ่งหน้ากันท างาน 

2. เลือกประธานและกรรมการ 
3. ตั้งชื่อโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. จัดประชุมเพื่อวางแผนการท างาน 
6. จัดท าบัญชีปฏิบัติงานโครงการ รายรับ-รายจ่าย 

 
3.2 การด าเนินการ 

1. ประชุมเรื่องการด าเนินโครงการ 
2. ปรึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข 
3. จัดหาวัสดุ และสถานที่ด าเนินงาน 
4. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน 

 
3.3 งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 1. กระดาษ A4  จ านวน  1  ริม  (120 X 1) ราคา  120   บาท 
 2. หมึกปริ้นเตอร์ จ านวน  2  กล่อง (650 X 2) ราคา  1,300   บาท 
 3. เข้าเล่มโครงการ จ านวน  1  เล่ม  (100 X 1) ราคา  100   บาท 
 4. ค่าอุปกรณ์อื่นๆ (ถัวจ่าย)   ราคา  500  บาท 
           รวมทั้งสิ้น  2,020   บาท 
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บทที ่4 
ผลการทดลอง/การวเิคราะหข์อ้มลู 

4.1  การทดสอบเว็บไซต์ 

 
ภาพที ่4.1 หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ (หน้าหลัก) 

 
ภาพที ่4.2 หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ (ผลการค้นหาหนังสือ “ภาษาไทย”) 
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4.2  ผลจากการทดสอบเว็บไซต์ 

 
ภาพที ่4.3 หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ (หน้าหลัก) 

 

 
ภาพที ่4.4 หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ (ผลการค้นหาหนังสือ “ภาษาไทย”) 
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4.3  การน าไปใช้งาน 
 1. สถานที่ราชการ หน่วยงาน องค์การ และสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การ
ของตนเองได ้
 2. สามารถน าโครงการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์ รักษ์ ไปพัฒนาต่อได้อีก
มากมายหลายรูปในการน าเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ได้ 
 
  



23 

 

อาจารย์ กฤษฎา คงช่วย  ครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

บทที ่5 
สรปุ อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการดาเนิน 

จากการที่ได้ท าการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ขึ้นมานี้ หลังจากได้ทดลอง
ประสิทธิภาพของการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ แล้วสรุปได้ดังนี้ 

1. สามารถเป็นสื่อกลางในการค้นหาข้อมูลหนังสือได้ 
2. สามารถเป็นสื่อในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของห้องสุ

มดแห่งนี้ได้ด้วย 
3. นักศึกษามีความรู้เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ รู้จักรการท างาน

เป็นทีมและมีความสามัคคี 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1. เวลาในการจัดการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ น้อยมาก 
2. การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ยังขาดงบประมาณสนับสนุกอีกมาก 
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ยังไม่มีบุคคลรู้จักมากพอ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใชร้ะบบการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ให้มีความเสถียรมากกว่านี้ 
2. การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ยังจะต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข 

ไปเรื่อยๆ แบบไม่มีวันสิ้นสุดลง 
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บรรณานกุรม 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี. คู่มอืการจัดท าโครงการหลกัสตูร 
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) พทุธศกัราช 2556 และหลกัสตูรประกาศนียบัตร 
วชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) พทุธศกัราช 2546. ฉบับส าเนา 

http://panipaaom.blogspot.com/p/blog-page_25.html  สืบค้นวันที่ 20 พ.ค. 2557 
http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/131  สืบค้นวันที่ 12 มิ.ย. 2557 
http://inforzone.kktech.ac.th/ajax/ajaxconcept.html  สืบค้นวันที่ 25 ก.ค. 2557 
http://www.w3schools.com/jquery/jquery_syntax.asp  สืบค้นวันที่ 12 ส.ค. 2557 
http://www.kontentblue.com/site/article/article?id=jquery-what-is  สืบค้นวันที่ 11 
ก.ย. 2557 
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ภาคผนวก 
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1. หนา้หลกัเวบ็ไซต ์หอ้งสมดุประชาชน อ าเภอพิบลูย์รกัษ์ 

 
ภาพที ่ก หน้าหลักเว็บไซต์ ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

 
2. หนา้หมวดหนงัสอืทัง้หมดในห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลยร์กัษ์ 

 
ภาพที ่ข หมวดหนังสือทั้งหมดในห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
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3. หนา้เกีย่วกบัหอ้งสมดุทัง้หมดในหอ้งสมดุประชาชน อ าเภอพิบลูยร์กัษ์ 

 
ภาพที ่ค  เกี่ยวกับห้องสมุดทั้งหมดในห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

4. หนา้ตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ที่หอ้งสมดุประชาชน อ าเภอพิบลูย์รกัษ์ 

 
ภาพที ่ง  ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 



วิธีการเข้าดูฐานข้อมูลเว็บไซต์ (Database) 

1. คลิกท่ี    หรือ เบราวเซอร์อื่นๆก็ได้ แล้วพิมพค์ าว่า  localhost  แล้วกด  Enter   
    จะได้ดังภาพนี ้
 

 
2. คลิกท่ี  phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3  แล้วจะปรากฏ ดังภาพนี้ 
 

 
 
3. ใส่ username และ password ……  

username  คือ root     และ password  คือ  1234  แล้วกด OK 
4. หลังจากกด OK เสร็จแล้วจะได้ภาพนี้  

http://localhost/phpMyAdmin/


 

 
 

5. ต่อไปเลือกฐานข้อมูลของเรา  โดยไปท่ี “ฐานข้อมูล” (อยู่ทางด้านซ้ายมือ) 
 

 
 

 
6. แล้วเลือกชื่อฐานข้อมูลท่ีเราสร้างขึ้นมา ดังภาพนี้ 
 



 
 

นี้คือฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเราทั้งหมดนี้ 
  



วิธีการเข้าใช้งาน/เข้าชม เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน  อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

1. คลิกท่ี    หรือ เบราวเซอร์อื่นๆก็ได้ แล้วพิมพ์ค าว่า  localhost/lib/  
   แล้วกด  Enter  จะไดด้ังภาพนี้ 
 

 
 

ภาพหน้าหลัก หรือหน้าแรก 
 

หมายเลข 1  แถบเมนูด้านบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปุ่ม Home, ข่าวประชาสัมพันธ์, 
หนังสือหมวดต่างๆ, เกี่ยวกับห้องสมุด, การใช้บริการห้องสมุด, ภาพกิจกรรม, และติดต่อเรา 
 หมายเลข 2  กล่องค้นหาหนังสือ หรือข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้ตามต้องการ 
 หมายเลข 3  แถบเมนูด้านบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปุ่ม Home, ข่าวประชาสัมพันธ์, 
หนังสือหมวดต่างๆ, เกี่ยวกับห้องสมุด, การใช้บริการห้องสมุด, ภาพกิจกรรม, และติดต่อเรา 
 
  

1 

2 

3 



ค าถาม / ค าตอบ 

1.  ท าไมถึงท าโครงการ หรือโครงงานช้ินนี้ ? 
 ตอบ  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลหนังสือ หรือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหนังสือ เป็น
แหล่งสืบค้นข้อมูลหนังสือท่ีง่ายและสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทันสมัย ของห้องสมุด
ประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ แห่งนี้ 
 
2.  จัดท าข้ึนเพ่ือมีวัตถุประสงค์ อะไร? 
 ตอบ  1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหนังสือของห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นส่ือกลางในการสื่อสารข้อมูลของห้องสมุดประชานชนฯ 
 3. เพื่อพัฒนาระบบการค้นหาหนังสือท่ีทันสมัยในยุคปัจจุบัน 
 4. เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูลหนังสือ ว่ามีหนังสือเล่มท่ีต้องการหรือเปล่า ก่อนท่ีจะมาใช้
บริการห้องสมุดประชาชนฯ แห่งนี้ 
 
3. ประโยชน์ของการจัดท าโครงการหรือโครงงานนี้ ? 
 ตอบ  1.  ง่ายต่อการค้นหาหนังสือท่ีเราต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และ
ทันสมัยในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ 
 2.  เป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญของอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
 3.  ได้เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพิบูลย์รักษ์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 
 
4. เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาข้ึนมาได้อย่างไร ? 
 ตอบ  เกิดจากแรงบัลดาลใจและความต้องการ ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และ
ทันสมัย ของคณะผู้จัดท า และการจัดท าหรือการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนฯ นี้ จะส าเร็จได้
ด้วยจากการช่วยเหลือของคณะบุคลากรครูประจ าหลักสูตร ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศน.
อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
 
5.  การพัฒนา/ต่อยอดหรือการน าไปประยุกต์ใช้ได้อีกหรือไม่อย่างไร ? 
 ตอบ  สามารถน าไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์อื่นๆ ได้อย่าง และเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอื่นๆ ได้อย่างมากมาย และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือหน่วยงานของท่านด้วย 


