
 

 

สถาปตยกรรมโครงสรางระบบ CMS 
Architecture of CMS System 

 
สิทธิศักด์ิ ทองสุข 

อาจารยประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 
E-mail : sittisakthongsuk@yahoo.com 

 
 
 
 
 

บทนํา  
 
 ปจจุบันซอรฟแวรจัดการเน้ือหาไดรับความนิยมแพรหลายในการนํามาสรางเว็บไซต เพราะชวยจัดการ
เน้ือหาที่จะเผยแพรไดงาย อีกทั้งปจจุบันขอมูลขาวสารมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และ ผูใชงานอินเตอรเนต 
ก็สามารถสรางเน้ือหาและเผยแพรเน้ือหาของตน เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับผูอื่นได  
       ดังน้ันซอรฟแวรจัดการเน้ือหาจึงเปนเครื่องมือที่ สะดวก สําหรับจัดทําเว็บไซตเพ่ือรองรับเน้ือหาได
อยางรวดเร็ว และ บํารุงรักษาเว็บไซตไดอยางมีประสิทธิภาพ สถาปตยกรรมในการสรางซอรฟแวรจัดการเน้ือหา 
จึงเปนเรื่องที่ตองศึกษาสาํหรับผูที่จะสรางระบบจัดการเน้ือหาขึ้นมาใชงาน 
 
 

ความหมายของ ระบบจัดการเนื้อหา  
(Content Management System)   

ระบบจัดการเน้ือหา  เปนระบบที่รวบรวม
การทํางาน ที่จะใชกําหนดทิศทางการทํางานจาก
สภาพแวดลอมจากหลายๆสวนของระบบ  ให
ทํ างานรวมกันอย างสอดคลอง   โดยมีระบบ
คอมพิวเตอรเปนศูนยกลางการจัดการขอมูล  การ
ทํางานของระบบจัดการเน้ือหา ประกอบไปดวย 
 การบริหารการเก็บขอมูลรวมกันของ

ผูใชงาน 

 การควบคุมขอมูล ตามขอบเขตของ

ผูใชงาน 

 

 

 มีระบบชวยเหลือสําหรับการจัดเก็บขอมูล 

และ นําขอมูลออกมาใช 

 ลดความซ้ําซอนของขอมูลที่นําเขาสู

ระบบ 

 มีสวนจัดการการแสดงรายงานตอผูใช 

 มีสวนการติดตอสื่อสารระหวางผูใช 

           ข อมู ลที่ อ ยู ใ น ระบบจั ดก า ร เ น้ื อห า  มี
หลากหลายรูปแบบเชน  แฟมขอมูล เอกสาร 
ภาพยนตร รูปภาพ ขอความ  เปนตน  ระบบจัดการ
เน้ือหาจะตระเตรียมเครื่องมือสําหรับ นําเน้ือหาเขา
สูระบบ   ควบคุมระบบ  ตรวจสอบขอมูล  และ 
เผยแพรเน้ือหา  ผานเว็บไซต 



 

 

การทํางานโดยท่ัวไปของ CMS 
        1) ความตอเน่ืองของเน้ือหา  
             ระบบจัดการเน้ือหาจะอาศัยโปรโตคอล
ของเว็บไซตสรางเปนอินเตอรเฟสติดตอกับผูใชงาน 
เพ่ือ อํานวยความสะดวกตอการเขาไปปรับปรุง
เน้ือหาของผูใชงานไดอยางตอเน่ือง และ  รับขอมูล
ผานรูปแบบฟอรมบนเว็บไซต และ ผานคาผลลัพธ
ไปยังที่จัดเก็บขอมูล 
         2)  การจัดการผูใช  
            ระบบจัดการเน้ือหาจะเตรียมระบบการ
ควบคุมพ้ืนฐาน สําหรับควบคุมสิทธิ์การเขาถึง
ขอมูล โดยจัดการผานหนาเว็บเพจ ทําใหเกิดความ
ยืดหยุนในการแกไข  งายตอการใชงาน และ ระบบ
จะมีระดับการใหสิทธิ์การใชงานท่ีหลากหลาย เชน  
สิทธเปนผูเขาชม  ผูใช    ผูเขียน ผูตรวจสอบ ผูดูแล
ระบบ เปนตน 
          3) การควบคุมการเขาถึงขอมูล  
          ระบบจัดการเน้ือหาจะมีการจัดกลุมผูใชงาน  
ซึ่งแตละกลุมจะเขาถึงเน้ือหาไดตามขอบเขตที่ได
กําหนดไว  (Role-Based Access Control(RBAC)) 
ซึ่งจะขึ้นอยู กับการไดรับสิทธิ์จากผู ดูแลระบบ  
          4)  จัดการสวนเพ่ิมขยาย 
          ระบบจัดการเน้ือหาจะเตรียมโครงสรางของ
ระบบ สําหรับเพ่ิมขยาย โมดูล  ในกรณีที่ผูใชงาน
ตองการความสามารถเพ่ิมเติมจากการทํางาน
พ้ืนฐานเดิมที่ ระบบมีไวให  โดย โมดูล ที่เพ่ิมขึ้นจะ
นําทรัพยากรของระบบท่ีมีอยูมาใช และ เพ่ิมการ
ทํางานในสวนที่เพ่ิมเติม ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
          5 ) ร ะ บบ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ จั ด ก า ร
ขอผิดพลาด    
          ระบบจัดการเน้ือหาจะมีการปองกันสิ่งที่
คุกคามความปลอดภัยของระบบ  เชน  แสปม 
ก า ร แ ฮกข อ มู ล  เ ป น ต น    สํ า ห รั บ ก ร ณีที่ มี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้น ระบบจะมีการแจงเตือนตอ
ผูใชงาน และสงปญหาที่เกิดขึ้นไปยัง ผูดูแลระบบ  

ความสามารถของระบบจัดการเนื้อหา 

          ระบบจัดการเน้ือหา โดยสวนใหญแลวจะตอง
มีความสามารถตางๆดังน้ี  
         1) การจัดการและบํารุงรักษา ซอรสโคด  
          ในระบบจะประกอบไปดวย  ซอรสโคด 
จํานวนมาก ระบบจะตองหากลวิธีในการโหลด และ 
ทํางานเฉพาะสวนที่ใชงาน เพ่ือใหระบบทํางานได
เร็ว ลดภาระการทํางานของเซอรฟเวอร และ ไคล
แอนต 
         หากผูดูแลระบบตองการเพ่ิมซอรสโคดเขาไป
ในระบบเพ่ิมเติม ระบบควรจะมีอินเตอรเฟสสวนน้ี
ไวใหดวย เพ่ือทําใหนําซอรสโคดเขาระบบ และ
ปรั บ แต ง ก า รทํ า ง านได ต ามคว ามต อ ง ก า ร 
         2) การติดตอกับฐานขอมูล 
          ระบบฐานขอมูลจะเปนที่จัดเก็บโครงสราง
ของระบบ และ เก็บเน้ือหาของระบบ ระบบจัดการ
เน้ือหา จะตองมีการเตรียมเครื่องมือสําหรับจัดการ
ฐานขอมูลไวสําหรับ การติดต้ังฐานขอมูล การสราง
ตาราง การเช่ือมตอ และ การบํารุงรักษาฐานขอมูล  
        3) แคช  
       ในระบบจัดการเน้ือหา ไมไดทํางานบนพ้ืนฐาน
ของภาษา HTML แตเพียงอยางเดียว โครงสรางของ
ระบบยังมีการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็กต  นํา
ภาษาXHTML  นําภาษาCSS มาใชรวมกัน เปนตน 
การมีแคชมาใชในระบบจะชวยเพ่ิมความเร็วในการ
ประมวลผล และ เก็บขอมูลสวนที่จําเปนไวในแคช 
เพ่ือลดการโหลดขอมูลโดยไมจําเปน 
          4) ระบบเมนู 
         ในระบบจัดการเน้ือหา จะมีการจัดการเมนูให
มีความยืดหยุนตอผูใชงาน  สามารถกําหนดรูปแบบ
เมนู วางตําแหนงเมนู ตามที่ผูใชตองการ  เมื่อมีการ
จัดเก็บรูปแบบเมนู  ระบบจะเก็บรูปแบบเมนูของ
ผูใชงานลงฐานขอมูล สําหรับถูกเรียกใชงานจาก
ระบบ  



 

 

          ในระบบเมนู นอกจากจะออกแบบโครงสราง
ไดแลว ยังสามารถกําหนดระดับผูเขาใชงานเมนูได
อีกดวย 
          5 ) ภาษา 
          ปจจุบัน ซอรฟแวรที่พัฒนา และ ใชงานใน
เครือขายอินเตอรเนต จะคํานึงถึง การปรับเปล่ียน
ภาษาแสดงผล ใหตรงกับภาษาการการใชงานของ
ผูใช โดยจะมีการนํายูนิโคดมาใชงาน  
          เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการปรับเปล่ียน
ภาษา  ระบบจัดการเนื้อหาจะมีไลบรารี่สําหรับเก็บ
ภาษาตางๆไว  เมื่อมีการสลับมายังภาษาใดๆ ระบบ
จะคนคํ าหรือขอความในไลบรารี่  และนํามา
แสดงผล 
 

การจัดการระบบ 
          จะตองมีการจัดทํารูปแบบเว็บไซต สําหรับ
บริหารขอมูล  โดยทั่วไปมักจะแยกเปน 2 สวนคือ 
รูปแบบสําหรับผูบริหารระบบ   และ  รูปแบบ
สําหรับผูใชงาน  เ พ่ือให เ กิดความปลอดภัยตอ
ระบบงาน 
          1) การกําหนดรูปแบบทั่วไปของระบบ 
          เชน รายละเอียดฐานขอมูล  ทางเลือกการใช
แคช ทางเลือกการใชเมล  การแสดงขอมูลของ
ระบบ เปนตน  
         2) การจัดการสวนที่เพ่ิมขยาย 
          เมื่อมีการติดต้ังโมดูล เพ่ิมขึ้นมา หรือ ยกเลิก
การทํางาน  ระบบจะตอบสนองผลการทํางานที่
เกิดขึ้นในทันที  เพ่ือควบคุมและเช่ือมการทํางานที่
เพ่ิมเขามา 
          3) การจัดการธีม หรือ เท็มเพลต 
          ความสวยงามของเว็บไซตเปนสิ่งดึงดูด ความ
สนใจของผูใชงาน  การปรับแตงธีม หรือ เท็มเพลต 
จะมีผลตอการแสดงผลและนําเสนอขอมูลของ
ระบบทันที เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของระบบ 
ระบบจัดการเน้ือหา จะมีสวน API (Application 

Interface ) สําหรับผูที่สนใจในการพัฒนาธีม หรือ 
เท็มเพลต อีกดวย 
          4) การจัดการไดเรกทอรี่ของระบบ  
          ระบบ CMS จะมีการจัดโครงสรางของไดเรก
ทอรี่ที่ ชัดเจน ในแตละไดเรกทอรี่ จะมีการเก็บ
ขอมูลที่เก่ียวของกัน  เชน ไดเรกทอรี่ของธีม ก็จะ
เก็บขอมูลของธีม   ไดเรกทอร่ีของภาษา  ก็จะเก็บ
ขอมูลของภาษาตางๆ เปนตน  การจัดเก็บขอมูลเปน
ไดเรกทอรี่จะเปนประโยชนตอการจัดหมวดหมู ซึ่ง
สามารถนําไปใชในการพัฒนาโมดูล ไดสะดวก 
         5) การสรางและจัดการระบบเมนู 
         การจัดสรางระบบเมนูของระบบ  คือ  การ
กําหนดตําแหนงของเมนู  และ การเช่ือมเมนูเขากับ
โมดูลของระบบ   ซึ่ง ระบบจะออกแบบใหจัดสราง
เมนู การวางตําแหนง  การเปล่ียนขอความแสดงผล  
และ การกําหนดสิทธิ์การใชงานแตละเมนู ใหกับ
ผูใชงาน 
          6) การจัดการสมาชิก 
           สมาชิกที่ใชระบบจะถูกจัดการต้ังแตการ
สมัครสมาชิก  การเปล่ียนแปลงขอมูลสมาชิก การ
กําหนดสิทธิ์ตางๆ  
         7) การแสดงรายงานขอผิดพลาด 
เ มื่ อ มี ข อ ผิ ดพล าดขอ ง  ร ะบบจะมี ก า ร เ ก็ บ
ขอผิดพลาดของระบบ พรอมกับ  มีระบบแนะนํา
แนวทางการแกไขใหกับผูใชงาน อาทิเชน หากมี
การกําหนดคาในระบบงาน  แลวเกิดปญหาขึ้น 
ระบบจะแจงขอผิดพลาดใหทราบทันที พรอม บอก
วิธี ดําเนินการแกไข  แตถาไมสามารถแกไขได 
ระบบจะทําการเช่ือมตอไปยัง ศูนยบริการขอมูล
ของระบบทันที เพ่ือใหผูพัฒนาระบบไดเขามาชวย
ตรวจสอบ และใหคําแนะนํา 
          8) จัดเตรียมสวนการเพ่ิมโมดูล  
          ระบบ CMS จะมีการกําหนดพารามิเตอรของ
สภาพแวดลอมตางๆสําหรับใหผูพัฒนาสามารถนํา 
ไปสรางโมดูล เมื่อนําโมดูลที่สรางขึ้นมาบรรจุลง 



 

 

ในพ้ืนที่ที่กําหนดไว   ทําการติดต้ัง ระบบจะเช่ือม
การทํางานเขาดวยกัน  
 

เทคโนโลยีการสราง CMS 

          1) การนํา PHP5 มาเขียนโปรแกรม 
          ภาษาที่จะใช เขียนระบบมีมากมายแตใน
ปจจุบัน จะนิยมนําภาษา PHP5 เปนภาษาที่นิยม
นํามาสราง CMS เพราะ ภาษา PHP เปนภาษาที่ใช
งานไดฟรี   สามารถรันไดหลายๆแพลทฟอรม   การ
ใชเขียนคําสั่งดวยภาษา PHP มีความยืดหยุนเพราะ
ภาษามีลักษณะเปนไฮบริด คือสามารถแทรกแทก
(tag) ของภาษา ในชวงใดของโปรแกรมก็ได  อีกทั้ง
ยังมีโครงสรางขอมูลที่เหมาะกับการประยุกตใชงาน
มากมาย เชน  Scalar, Array, Associative array    
และ ยังสามารถแทรกคําสั่ง ภาษาJava Script  ภาษา 
CSS   ภาษา XHTML ไดงาย 
          2) คลาส และ ออบเจ็กต 
           การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จะมีการเขียน
คลาสและออบเจ็กตขึ้นมาใชงาน ซึ่งมีขอดีดังน้ี 
          [1] การจัดรูปแบบโคดเปนระบบซึ่งอยูในรูป
ของออบเจกต  ทําใหงายตอการพัฒนา และแกไขใน 
ภายหลัง 
          [2] มีระดับการเขียนโปรแกรมเพ่ือปองกัน
ของขอมูล เพ่ือกําหนดขอบเขตของการนําขอมูลไป
ใช 
          [3] การนําไปใชสามารถทําไดงาย และชวย
ลดการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม 
          [4 ] มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ น ใ น ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม
ความสามารถเขาไปในคลาส  โดยการสืบทอด
คุณสมบัติ  การโอเวอรไรด (Overide)    เปนตน 
          3) JavaScript 
           JavaScript เปนภาษาที่เปน Script ที่ ใช
รวมกับภาษา HTML จุดประสงค เพ่ือใหเว็บไซตมี
การตอบสนองผูใชงานไดมากขึ้น  
การนํา Java Script มาสราง CMS มีขอดีดังน้ี 
 

          [1] JavaScript นํามาใชเขียนโปรแกรมแบบ 
           งายๆได และมีภาษาโครงสรางที่เรียนรูได 
           งาย 
          [2]  JavaScript มีคําสั่งที่โตตอบกับผูใชงาน 
 ที่ทํางานรวดเร็ว    ผานเบราเซอรโดยตรง 
         [3] JavaScript มีความสามารถเขียน หรือ 
               เป ล่ียนแปลง  HTML Element  
          [4] JavaScript มีความสามารถเรื่องตรวจสอบ 
                ขอมูลขณะอยูบนเว็บเพจ 
          [5] JavaScript สราง คุกก้ี (Cookies ) เพ่ือเก็บ 
           ขอมูลไวที่เครื่องผูใช ทําใหลดภาระการ  
          ทํางานของเซอรฟเวอร 
          4) CSS  
          CSS ยอมาจาก Cascading Style Sheets เปน
คําสั่งที่เสริมการแสดงผลของ HTML ใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เชน 
          [1]  การนํามาสรางเทมเพลตของระบบ 
          [2]  ลดปญหาการแสดงผลที่ผิดพลาด 
          [3]  การออกแบบเว็บมีความสวยงามมากขึ้น 
          [4]  การเรียกใชงาน CSS จะทําใหยืดหยุน 
                มากกวาการเขียนดวย HTML โดยตรง 
          5) XML 
          การนําภาษา XML มาใชในการเผยแพรขอมูล
ที่มีอยูในระบบ  จะสามารถนําไปใชไดหลายๆ
แพลตฟอรม  และ ระบบยังนํา XML มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบ ในเวลาทําการแบคอัพ และ 
กูคืนขอมูลไดอีกดวย 
          6) ภาษา HTML5 
          ภาษา HTML5 มีขอดีมากมายซึ่งจะมีสวน
ชวยในการนํามาเขียนโปรแกรม  ตัวอยางเชน 
          [1]  การตรวจสอบขอมูลอินพุท ของฟอรม 
 ในรูปแบบตางๆไดมาก เชน ตัวเลข เบอร 
            โทรศัพท อีเมล  
          [2] การแสดงวีดีโอโดยอาศัยความสามารถ                         
            ของเบราเซอร 
 



 

 

 
          [3] การปรับเปล่ียนอินเตอรเฟสตามแหลงรับ 
            ขอมูลปลายทางทําไดสะดวก และ ลด
 จํานวน ซอรสโคดลง     
          

สภาพแวดลอมของ CMS 

          1)  โฮสติง (HOSTING) 
          พ้ืนที่ที่จะติดต้ัง CMS จะตองมีการเตรียม
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ CMS ดัวย  โดยสิ่งที่ 
โฮสติง จะตองมี ประกอบดวย 
          [1] Web Server 
          เครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใหบริการที่เก็บเว็บไซต 
(Server) และแปลงขอมูลใหผูใชงาน (Client) 
เรียกใชงานผานเว็บเบราเซอรโดยใชโปรโตคอล 
HTTP 
          [2] ตัวแปลภาษา  
          ทําหนาที่แปลภาษาสคริปตที่ ไดรับ  และ 
สงผานเว็บเซอรฟเวอร เพ่ือแสดงผลในรูปแบบ
โปรโตคอล HTTP 
          [3] ฐานขอมูล 
          ขอมูลของจะถูกเก็บลงฐานขอมูล วิธีการ
จัดการฐานขอมูล สามารถจัดการผานภาษาสคริปที่
ใชเขียนระบบได  ฐานขอูลที่จะนํามาใชกับระบบ
จัดการเนื้อหา มีมากมายเชน  ฐานขอมูล MySql    
Oracle   Informix  Microsoft SqlServer  เปนตน 
          2) เว็บเบราเซอร (Web Browser) 
          เว็บเบาเซอรเปนเครื่องมือสําหรับดูเว็บเพจซึ่ง 
มีหลายตัวเชน  Internet Explorer  Safari  Google 
Crome เปนตน  การพัฒนาระบบจัดการเนื้อหา 
มักจะนําภาษา CSS และ ภาษา XHTML มาใชใน
การแสดงผลขอมูล ซึ่งเวบเบราเซอรบางตัว อาจจะ
รองรับคําสั่ง ภาษา CSS และ ภาษาXHTML ไมได
ครบถวน   ดังน้ันการสรางระบบจัดการเน้ือหา 
จะตองคํานึงถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นกับเว็บเบราเซอร
แบบตางๆดวย 

 
           3) ระบบความปลอดภัยของ CMS 
 สภาพแวดลอมของระบบจัดการเน้ือหา
จะตองมีระบบปองกันความปลอดภัยใหกับขอมูล 
เชน ระบบปรับอุณหภูมิ ระบบสํารองไฟฟา ระบบ
ปองกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัยบน
คอมพิวเตอร  เพราะหากขอมูลสวนใดสวนหน่ีงมี
การสูญเสีย อาจสงผลตอขอมูลทั้งระบบได  เพราะ 
ระบบจัดการเน้ือหา  จะเช่ือมโยงขอมูลหลายๆ  
สวนที่สอดคลองกัน นํามาแสดงเปนเน้ือหาเผยแพร 
 

สรุป 
          โปรแกรมจัดการเน้ือหา จะตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของขอมูลเพราะ ขอมูลของระบบมีจํานวน
มาก มีการเช่ือมโยงกันออกมาเปนเน้ือหา   วิธีการที่
ใชจัดการระบบมักจะแยกสวนของผูดูแลระบบ กับ 
ผูใชออกจากกัน ซึ่งชวยใหจัดการในการบริหาร
ระบบ และการพัฒนาใหเกิดความยืดหยุน ภาษา

สคริปตตางๆ เชน  ภาษาPHP  JavaScript  CSS  
XHTML  HTML5 มาประยุกตใชรวมกัน ภายใต
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบ และงายตอการบํารุงรักษา 
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