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บทที ่1 บทน า

ความเป็นมาและความส าคญั

ในปัจจบุนัอนิเตอรเ์น็ตมบีทบาทส าคญัตอ่การด ารงชวีติประจ าวนัอยา่งมาก ท าใหเ้ว็บไซตท์ี่

ท างานบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทและสามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเรว็

การจดัเก็บเอกสารและขอ้มูลสารสนเทศของวดัหนัทราย ด าเนินการจดัเก็บเอกสารโดย

บคุลากรภายในวดั หากตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศจะตอ้งท าการคน้หาในคอมพวิเตอรห์รอืตูจ้ดัเก็บ

เอกสาร ท าใหข้อ้มูลทีน่่าสนใจบางสว่นของวดัไม่ถกูเผยแพรใ่หก้บับคุคลภายนอก ผูจ้ดัท าจงึเล็งเห็นถงึ

ความส าคญัและประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้ จงึเกดิเป็นโครงงานการพฒันาเว็บไซตว์ดัหนัทรายขึน้เพือ่การ

ประชาสมัพนัธแ์ละเป็นแหลง่ขอ้มูลสารสนเทศของวดัหนัทรายตอ่ไป



บทที ่1 บทน า

วตัถปุระสงคข์องโครงงาน

• เพือ่อ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลขา่วสารของวดัหนัทรายแกผู่ท้ีส่นใจ

• เพือ่เผยแพรข่อ้มูลขา่วสาร แบบฟอรม์ เอกสารตา่ง ๆ ของวดัหนัทราย

• เพือ่ประชาสมัพนัธข์า่วสารตา่ง ๆ ของวดัหนัทรายใหแ้กผู่ท้ีส่นใจมากขึน้

• เพือ่พฒันาเว็บไซตว์ดัหนัทรายใหท้นัสมยัมากขึน้และเปลีย่นรปูแบบเว็บไซตใ์หส้ะดวกสบายและเขา้ถงึ
ขอ้มูลไดเ้รว็ขึน้



บทที ่1 บทน า

ขอบเขตของโครงงาน

• เว็บไซตใ์นหนา้แรก สามารถแสดงขอ้มูลการเชือ่มโยงไปยงัหนา้อืน่ ๆ ของเว็บไซตไ์ด ้

• หนา้ประวตัวิดั สามารถแสดงขอ้มูลประวตัขิองวดัหนัทรายไดอ้ยา่งครบถว้น 

• หนา้ประวตัเิจา้อาวาส สามารถแสดงขอ้มูลประวตัขิองเจา้อาวาสวดัหนัทรายไดอ้ยา่งครบถว้น

• หนา้รายนามพระภกิษุ สามารถแสดงรายชือ่ของพระภกิษุทุกรปูในวดัได ้พรอ้มทัง้สามารถแสดงขอ้มูลพืน้ฐานของ
พระภกิษุแตล่ะรปูได ้

• หนา้ภาพกจิกรรม สามารถแสดงอลับัม้รปูภาพตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่

• หนา้ขา่วสาร สามารถแสดงขา่วสารการประชาสมัพนัธแ์ละขา่วสารอืน่ ๆ ทีท่างผูด้แูลประกาศไวไ้ดอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่

• หนา้ตดิตอ่วดั สามารถแสดงขอ้มูลการตดิตอ่วดัหนัทรายไดอ้ยา่งครบถว้น รวมถงึมรีะบบตดิตอ่ผ่านอเีมลไดบ้นเว็บไซต ์

• เว็บไซตส์ามารถท างานไดบ้นระบบปฏบิตักิารไดท้กุระบบ ทุกอปุกรณ ์ทีเ่ช ือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต



บทที ่1 บทน า

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

• เว็บไซตว์ดัหนัทรายน่าสนใจ สะดวกแกก่ารใชง้าน

• สามารถน าโครงงานมาพฒันาใชไ้ดจ้รงิ และไม่ตอ้งเสยีเงนิคา่จา้งในการออกแบบเว็บไซต ์



บทที ่2 ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการพฒันาระบบ

• หลกัการและทฤษฎกีารสือ่สาร

• การประชาสมัพนัธ ์

• เว็บไซต ์

• ระบบบรหิารจดัการเนือ้หาเว็บไซต ์(CMS)

• วดัหนัทราย



บทที ่2 ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพฒันา

• Joomla

• Photoshop



บทที ่3 วธิกีารด าเนินงาน

วเิคราะหร์ะบบงานปัจจุบนั

จากการรวบรวมขอ้มูลวดัหนัทรายแลว้น ามาวเิคราะห ์และแบง่ขอ้มูลสารสนเทศออกเป็น 2 สว่น คอื

• ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัวดัหนัทราย

เป็นประวตัคิวามเป็นมาของวดั ประวตัเิจา้อาวาส รายนามพระภกิษุ ขอ้มูลการตดิตอ่วดั

• ขอ้มูลสารสนเทศวดัหนัทราย

เป็นขา่วสารและการประชาสมัพนัธ ์ประมวลภาพกจิกรรม ปฏทินิกจิกรรม



บทที ่3 วธิกีารด าเนินงาน

ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั

ปัจจบุนัการจดัเก็บเอกสารและขอ้มูลสารสนเทศของวดัหนัทราย ด าเนินการจดัเก็บเอกสาร
โดยบคุลากรภายในวดั หากตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศจะตอ้งท าการคน้หาในคอมพวิเตอรห์รอืตูจ้ดัเก็บ
เอกสาร ท าใหข้อ้มูลทีน่่าสนใจบางสว่นของวดัไม่ถกูเผยแพรใ่หก้บับคุคลภายนอก

ดงัน้ันผูศ้กึษาจงึไดส้ ารวจความตอ้งการ จากบคุลากรภายในวดั และผูเ้กีย่วขอ้ง โดยสามารถ
แบง่ความ ตอ้งการของเว็บไซตอ์อกเป็น 3 ดา้น ดงันี้

• ดา้นรปูแบบของเว็บไซต ์

• ดา้นขอ้มูลของเว็บไซต ์

• ดา้นความปลอดภยั



บทที ่3 วธิกีารด าเนินงาน

แนวทางการพฒันาระบบใหม่

ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการการวเิคราะหแ์ละออกแบบเว็บไซตว์ดัหนัทราย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

• ออกแบบแผนผงัเว็บไซต ์(Site Map)

• หนา้แรกของเว็บไซตว์ดัหนัทราย

• หนา้ประวตัวิดัหนัทราย

• หนา้ประวตัเิจา้อาวาส

• หนา้รายนามพระภกิษุ

• หนา้ภาพกจิกรรม

• หนา้ขา่วสาร

• หนา้ตดิตอ่วดั



ออกแบบแผนผงัเวบ็ไซต ์
(SITE MAP)

ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนส าคญัทีท่างวดั

หนัทรายตอ้งการแสดง โดยไดแ้บ่ง

ขอ้มูลออกเป็นหมวดหมู่ใหม้คีวาม

สอดคลอ้งกนัภายในเว็บไซต ์ท าใหเ้กดิ

การเช ือ่มโยงภายในเว็บไซตไ์ดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

หน้าแรก

ประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาส รายนามพระภิกษุ

รายนามพระภิกษุ
ทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
ประเพณี

ภาพกิจกรรมอ่ืน ๆ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทั่วไป

ติดต่อวัด



หน้าแรกของเวบ็ไซตว์ดั
หนัทราย

แสดงขอ้มูลการเช ือ่มโยงไปยงัหนา้อืน่ ๆ 

ของเว็บไซตไ์ดอ้ย่างครบถว้น เนน้แสดง

ขอ้มูลเมนูของเว็บไซตเ์ป็นหลกั และยงั

เนน้การแสดงบทความข่าวสารล่าสดุ

ของเว็บไซตว์ดัหนัทราย



หน้าประวตัวิดัหนัทราย

แสดงขอ้มูลประวตัขิองวดัหนัทรายอย่าง

ละเอยีดครบถว้นภายในหน่ึงหนา้



หน้าประวตัเิจา้อาวาส

แสดงขอ้มูลประวตัเิจา้อาวาสวดัหนั

ทรายอย่างละเอยีด แสดงภาพเจา้อาวาส

หน่ึงภาพประกอบบนหนา้เว็บไซต ์แสดง

ประวตัติ ัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั แสดง

ผลงานของเจา้อาวาส



หน้ารายนามพระภกิษุ

แสดงรายชือ่พระภกิษุทัง้หมดทีป่ระจ าอยู่

ภายในวดัหนัทราย แสดงภาพถา่ย

พระภกิษุแตล่ะรปู แสดงชือ่ ต าแหน่ง 

และหนา้ทีภ่ายในวดั



หน้าภาพกจิกรรม

แสดงหมวดหมู่ภาพกจิกรรม แสดงชือ่

กจิกรรมแบบอลับัม้ แสดงจ านวนรปูที่

อยู่ภายในอลับัม้ ภายในอลับัม้แสดงภาพ

ทกุภาพ คลกิชมภาพแตล่ะภาพเพือ่ดู

ภาพขนาดใหญ่เต็มจอได ้



หน้าข่าวสาร

แสดงหวัขอ้ขา่วสารหรอืบทความ

ทัง้หมดของเว็บไซต ์โดยเรยีงล าดบัตาม

วนัและเวลาทีส่รา้งข่าวสารหรอืบทความ

น้ัน ระบจุ านวนหนา้ของรายการ

ขา่วสารหรอืบทความได ้สามารถคลกิไป

ยงัหนา้ทีต่อ้งการหรอืคลกิไปกอ่นหนา้

หรอืหนา้ถดัไปของรายการได ้



หน้าตดิตอ่วดั

แสดงขอ้มูลทีจ่ าเป็นในการตดิต่อวดัหนั

ทรายไดอ้ย่างครบถว้น แสดงทีอ่ยู่ของวดั

หนัทราย แสดงทีอ่ยู่อเีมลส าหรบัตดิตอ่

วดัได ้แสดงเบอรโ์ทรศพัทส์ าหรบัตดิตอ่

วดัได ้มแีบบฟอรม์การตดิตอ่ทีส่ามารถ

กรอกขอ้มูลเพือ่ส่งอเีมลตดิตอ่วดัไดจ้าก

หนา้นี้



บทที ่4 ผลการด าเนินงานและอภปิรายผล

ผลการด าเนินงาน

การพฒันาเว็บไซตว์ดัหนัทราย โดยใชร้ะบบบรหิารจดัการเนือ้หาเว็บไซต ์(CMS) เพือ่ใหไ้ด ้

เว็บไซตท์ีม่คีณุภาพเป็นสือ่กลางในการประชาสมัพนัธ ์ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินตามขัน้ตอนการด าเนินงานที่

ไดว้างแผนไว ้และไดน้ าเสนอเผยแพรผ่ลงานผ่านทางเครอืขา่ยระบบอนิเทอรเ์น็ตของวทิยาลยัชมุชน

สระแกว้ โดยมทีีอ่ยูข่องเว็บไซตค์อื www.skcc.ac.th/web26/test10

โดยมเีนือ้หาของเว็บไซตว์ดัหนัทราย ดงันี.้..



หน้าแรกของเวบ็ไซต ์
วดัหนัทราย



หน้าประวตัวิดัหนัทราย



หน้าประวตัเิจา้อาวาสวดัหนั
ทราย



หน้ารายนามพระภกิษุ



หน้าภาพกจิกรรม



หน้าข่าวสาร



หน้าตดิตอ่วดั



บทที ่4 ผลการด าเนินงานและอภปิรายผล

อภปิรายผล

ในการพฒันาเว็บไซตว์ดัหนัทราย จากการสอบถามและสมัภาษณ ์พบวา่ ความคดิเห็นสว่น

ใหญ่ทัง้ดา้นสภาพความเป็นจรงิและความตอ้งการ รวมทัง้ผลการสมัภาษณแ์นวทาง ใหค้วามส าคญัใน

เร ือ่งของเนือ้หาทีใ่ชก้ารประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและตรงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้การออกแบบใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบของการออกแบบเว็บไซต ์

ซึง่ขอ้มูลจากการส ารวจและสมัภาษณส์ามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาเว็บไซตใ์นการ

ประชาสมัพนัธข์องวดัหนัทรายไดต้อ่ไป



บทที ่5 สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ

สรุปผลการด าเนินงาน

การออกแบบและการพฒันาเว็บไซตว์ดัหนัทราย โดยใชร้ะบบบรหิารจดัการเนือ้หาเว็บไซต ์

(CMS) เป็นเคร ือ่งมอืหลกัในการพฒันาระบบ ทีส่ามารถด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสมได ้

ตลอดเวลา เพือ่ใหก้ารประชาสมัพนัธข์า่วสาร และขอ้มูลสารสนเทศของวดัหนัทราย สามารถปรบัปรงุ

และอพัเดตใหม้คีวามเป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุ อกีทัง้การเผยแพรข่อ้มูลของวดัมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

สามารถลดความซ า้ซอ้นในการจดัท าเอกสารของบคุลากรภายในวดั พรอ้มทัง้พฒันาเว็บไซตใ์หเ้ป็น

สือ่กลางในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งวดัและบคุคลภายนอก ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิพุทธศาสนาใหม้คีวามเขา้

ยคุสมยัมากยิง่ขึน้



บทที ่5 สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ

ขอ้จ ากดัของโครงงาน

โครงงานการพฒันาเว็บไซตว์ดัหนัทราย ผูจ้ดัท าไดใ้ชง้าน Joomla ซึง่เป็นระบบทีช่ว่ยในการ

บรหิารจดัการเนือ้หาบนเว็บไซตส์ าเรจ็รปูทีใ่ชง้านไดฟ้ร ีเมือ่ดาวนโ์หลดเทมเพลต ปลัก๊อนิ และโมดลูมา

ใชง้านหากเกดิปัญหาเออเรอ่ (Error) หรอืบคั (Bug) ท าใหผู้จ้ดัท าไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักลา่วได ้



บทที ่5 สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาตอ่

• ควรมกีารศกึษาถงึรปูแบบการประชาสมัพนัธโ์ดยใชเ้คร ือ่งมอืสงัคมออนไลนอ์ืน่ ๆ

• ควรศกึษาถงึความตอ้งการในดา้นเนือ้หาและรปูแบบเว็บไซตป์ระชาสมัพนัธข์องผูใ้ชบ้รกิารกอ่นการ

พฒันาเว็บไซต ์เพือ่ใหไ้ดเ้ว็บไซตป์ระชาสมัพนัธท์ีส่รา้งขึน้มเีนือ้หาและรปูแบบตรงตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ

• ควรศกึษาพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซต ์เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร เพือ่ใช ้

เป็นขอ้มูลในการพฒันาเว็บไซตใ์หต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ใชง้านมากทีส่ดุ



Thanks^^


