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Abstract 
This study explored Knowledge Base Management Support (KMS)  system.  This project 

purposes to provide for supporting the users, new staff, and trainee.  They can learn the basic 
operation of the RIS Company by themselves.  The author has idea to provide a new basic system 
of Knowledge Base Management Support (KMS). This system can add data for operation into the 
system, update, and delete information.  This project was designed and developed by Adobe 
Dreamweaver CS 6 and others that included Apache, PHP, etc. The result show that many staff can 
learn the basic for working more easily. 
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดรั้บความสนใจน ามาใชง้านในหลายลกัษณะและเกือบทุก 
ธุรกิจโดยท่ีพฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิตในยุค
ขอ้มูลข่าวสารความรู้ ช่วยให้ผูใ้ชง้านสารมารถเขา้ถึงคลงัความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเขา้ใจง่าย ทนั
ต่อเหตุการณ์ การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ ปัจจุบนัมีแหล่งความรู้เกิดข้ึนมากมาย การเรียนรู้สมยัใหม่ตอ้ง
ใช้เวลาน้อย เรียนรู้ได้เร็ว มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันด้วย จึงตอ้งท าให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั
ตอบสนองต่อการประยุกตเ์ขา้กบัการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยน าขอ้มูลการท างานบางส่วนมาเพื่อ
ประกอบไวบ้นเวบ็ไซต ์แสงใหเ้ห็นวธีิการติดตั้ง ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการท างาน เพื่อลดระยะเวลาการ
สอนงานเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะเขา้ท างาน จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ระบบให้บริการดา้นความรู้ในการ
ปฏิบัติงานไอทีซัพพอร์ทเบ้ืองต้น จะท าให้บุคลากรใหม่มีความรู้เบ้ืองต้นเพื่อเร่ิมด าเนินการ
ปฏิบติังาน ความกา้วหน้าและพฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการปฏิบติังานแต่ละ
หน่วยมากข้ึน ในอนาคตหลายหน่วยงานไดป้รับโครงสร้างขององค์การจากโครงสร้างแบบล าดบั
ขั้นเขา้สู่โครงสร้างระบบเครือข่าย พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนการท างาน 
ช่วยให้การตดัสินใจ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน นอกจาก
บุคลากรรุ่นใหม่ยงัมีความรู้และทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าในอดีตจึงพร้อมท่ีจะ
รับผิดชอบในการปฏิบติังานของตนและกลุ่มมากข้ึนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตน
ต่อไป ปัจจุบนัถูกน าไปใชง้านในดา้นต่าง ๆ อาทิดา้นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ ระบบการ
จดัเก็บขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ และการส่ือสารขอ้มูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดท่ีได้
กล่าวมาแลว้นั้น คือ องคป์ระกอบ ของ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซ่ึงท่ีช่วยให้การท างานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประมวลผลขอ้มูลให้เป็น สารสนเทศท่ีตอ้งการนั้น มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนอีกทั้ง
สารสนเทศท่ีไดก้็มีความถูกตอ้งและ เช่ือถือได ้

ปัญหาการให้ความรู้ในการท างานแบบเก่า ท่ีมีผูเ้ขา้ท างานใหม่จะตอ้งมีพี่เล้ียงคอยประกบ
ในการท างาน ซ่ึงอาจะจ าให้เสียเวลาในการท างาน และยงัตอ้งมานัง่สอนงานให้กบับุคลากรใหม่ 
เพื่อให้ท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการปฏิบติังานเบ้ืองตน้ และลดระยะเวลาการสอนงานไดเ้ป็นอยา่ง
มาก ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั (RIS COMPANY LIMITED) ได้มอบหมายงานให้กบัทางคณะ
ผูจ้ดัท าพฒันาระบบการสนบัสนุนการจดัการฐานความรู้ (Knowledge Base Management Support : 
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KMS)  เพื่อให้ความรู้การปฏิบติังานกบัพนกังานใหม่ โดยท่ีพี่เล้ียงไม่ตอ้งเสียเวลาในการสอนงาน 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัทั้งสองฝ่าย ทั้งพี่เล้ียงพนกังานใหม่ คณะผูจ้ดัท าจึงคิดพฒันาระบบ
การสนบัสนุนการจดัการฐานความรู้ (Knowledge Base Management Support : KMS) ใหค้วามรู้ใน
การปฏิบติังาน เพื่อให้พนกังานใหม่สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ง่ายต่อการคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ อาทิ 
การลงโปรแกรม การแกปั้ญหาดา้นซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ และยงัสามารถเพิ่มขอ้มูลใหม่ๆเขา้ไปได้
ในระบบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้มาท างานใหม่และนักศึกษาฝึกงานสหกิจในรุ่นต่อ ๆไป 
เก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้พื้นฐานในการซพัพอร์ทงานดา้นไอที 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1 ระบบการสนบัสนุนการจดัการฐานความรู้ (Knowledge Base Management Support : 
KMS) 
1.3 ขอบเขตโครงงาน 
 1.3.1 พนกังานใหม่สามารถเรียนรู้วธีิการท างานไดด้ว้ยตน้เอง 
 1.3.2 สามารถติดตั้งโปรแกรมเฉพาะบริษทัของเครือเซ็นทรัลได ้
 1.3.3 สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ได ้
 1.3.4 สามารถอพัเดทขอ้มูลใหม่ ๆ และแกไ้ขเพิ่มเติมได ้
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 ช่วยลดภาระในการสอนงานของพี่เล้ียงลง 
 1.4.2 ช่วยใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้พื้นฐานการปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
 1.4.3 ช่วยเก็บขอ้มูลการท างานและการแกไ้ขปัญหาใหก้บัพนกังานใหม่ในอนาคต  
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวความคดิหรือทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยกุตสู่์การสอนในองคก์ร 

 การบริหารจดัการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ ซ่ึง
เกิดข้ึนจากการคน้พบวา่องคก์รตอ้งสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กบัการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณ 
อายุราชการ อนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้นจากแนวคิดท่ีมุ่ง
พฒันาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอยา่งเดียวจึงเปล่ียนไป และมีค าถามต่อไปว่าจะท าอย่างไร
ให้องค์กรไดเ้รียนรู้ดว้ย ดงันั้น การบริหารจดัการความรู้จึงสัมพนัธ์กบัเร่ืององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพฒันาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็
จ  าเป็นจะตอ้งบริหารจดัการความรู้ภายในองคก์รให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรเรียนรู้ไดจ้ริง
และต่อเน่ือง หากองค์กรใดมีการจดัการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าได้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการ
ความรู้ มีความซบัซ้อนมากกวา่การพฒันาบุคลากรดว้ยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการท่ีตอ้ง
ด าเนินการต่อภายหลงัจากท่ีบุคลากรมีความรู้ความช านาญแล้ว องค์กรจะท าอย่างไรให้บุคลากร
เหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้กบัผูอ่ื้น และในขั้นตอนสุดทา้ย องค์กรจะตอ้งหา
เทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพื่อท่ีจะน าออกมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษทัยกัษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายงัคงแข่งขนักนัหาวิธีบริหารจดัการ
ความรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เพื่อใหอ้ยูใ่นโลกของการแข่งขนัได ้
             ส าหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเร่ืองทา้ทายส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะหายุทธวิธีในการดึงความรู้
ออกมาจากตวับุคคล และการกระตุน้ให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงการถ่ายทอด
ความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสุด อุปสรรคท่ีมกัพบอยู่เสมอของการ
บริหารจดัการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวฒันธรรม "การไม่ยอมรับในตวับุคคล" 
หากองค์กรสามารถก าจัดจุดอ่อนทั้ งสองอย่างน้ีได้ การบริหารจัดการความรู้ ก็มิใช่เร่ืองยาก
จนเกินไป 
 
 
 
 
 2.1.2  การด าเนินการในเร่ืองการบริหารจดัการความรู้  
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IT จะมีบทบาทต่อการบริหารจดัการความรู้ เป็นอย่างมาก จึงควรตอ้งระลึกไวเ้สมอว่า 
ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) ไม่ใช่ความรู้ กล่าวคือ ขอ้มูล (Data) หมายถึงขอ้มูลดิบท่ียงัไม่มีการ
แปลความหมาย สารสนเทศ (Information) เป็นขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการเรียบเรียง ตีความ วเิคราะห์ 
และให้ความหมายแล้ว ความรู้ (Knowledge) คือส่ิงท่ีได้จากกระบวนการท่ีมนุษย์รับข้อมูลผ่าน
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยง จนเกิดเป็นความเขา้ใจและน าไปใช ้ส่วนความรู้ขั้นสูงสุดคือ 
ปัญญา (Wisdom) เป็นความรู้ท่ีสะสมหรือฝังอยูใ่นตวับุคคล การเลือกวิธีการบริหารจดัการความรู้ 
ไดอ้ย่างเหมาะสม ควรรู้ว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไดโ้ดยง่ายเสมอไป เน่ืองจาก ความรู้มี 2 
ประเภท ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง คือ 

1.Tacit Knowledge เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค ์หรือสัญชาติญาณของแต่
ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือ
ลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคน
เรียกวา่เป็นความรู้ในรูปแบบนามธรรม 

2.  Explicit Knowledge เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านวิธีการต่าง ๆ 
เช่น ลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็น ความรู้แบบรูปธรรม การจดัการ
ความรู้เด่นชดั จะเน้นไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได ้เม่ือน าไปใช้แลว้เกิด
ความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปไว ้เพื่อใชอ้า้งอิง หรือใหผู้อ่ื้นเขา้ถึงไดต่้อไป (อา้งอิงโดย สวทช.) 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ คือ ไฮเปอร์เท็กซ์ ท่ีถูกสร้างข้ึนมาจะอยู่ในรูปของแฟ้มเอกสาร 
HTML ท่ีมีการก าหนด คุณสมบติัของเวบ็เพจเขา้ไป ยงัไม่สามารถแสดงผลขอ้มูลออกมาให้ใชง้าน
ไดโ้ดยตรง ถา้ตอ้งการดูผลลพัธ์ท่ีเกิดจากสร้างวา่เป็นอยา่งไรจะตอ้งผา่นโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีแปล
ค าสั่งนั้นก่อนเรียก   โปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีน้ีวา่ “โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์” หนา้ท่ีหลกัของโปรแกรม
น้ีคือ เป็นตวัแปล ค าสั่งของไฮเปอร์เทก็ซ์ แลว้แสดงผลออกมาเป็นรูปภาพ เสียง ข่าวสาร และขอ้มูล 
และยงัมี คุณสมบติัอ่ืน ๆ อีก เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ การดึงรูปภาพมาใช้งาน การพิมพเ์อกสาร  
HTML ออกมาทางเคร่ืองพิมพ ์การส่งจดหมาย 

 
 

 
 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
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 ปัญหาการให้ความรู้ในการท างานแบบเก่า ท่ีมีผูเ้ขา้ท างานใหม่จะตอ้งมีพี่เล้ียงคอยประกบ
ในการท างาน ซ่ึงอาจะจ าให้เสียเวลาในการท างาน และยงัตอ้งมานัง่สอนงานให้กบับุคลากรใหม่ 
เพื่อให้ท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการปฏิบติังานเบ้ืองตน้ และลดระยะเวลาการสอนงานไดเ้ป็นอยา่ง
มาก ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ 
 2.2.1 เวบ็ knowledge base ของทางมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
ภาพท่ี 2.1 หนา้จอเวบ็ Knowledge base ส่ือการสอนในมหาลยัรามค าแหง 

บดินทร์  วิจารณ์ (2547) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลยั-
รามค าแหง ได้พัฒนาเว็บไซต์ข้ึน โดยเว็บไซต์ท่ีพัฒนาข้ึนมานั้ นเป็นเว็บการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ในการพฒันา และผลท่ีได้
จากการพฒันาเว็บน้ี ท าให้เกิดการพฒันาคน คนพฒันาตนเอง การวางแผนท างาน การจดัล าดบั
ความส าคญัของงานขององคก์ร  

 

 

 

 
 2.2.2 เวบ็ knowledge base ของทางมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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ภาพท่ี 2.2 หนา้จอเวบ็ Knowledge base ส่ือการสอนในมหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ชเอม ช ักชวน (2557) สาขาวิชาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) คณะเทคโนโลยี-
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีปทุม จงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนสตรีนนทบุรี  ได้จดัท าส่ือการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2014 พฒันาเวบ็ไซต ์ซ่ึงจดัท าไวเ้พื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบั ฐานขอ้มูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.3 เวบ็ knowledge base ของทางมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
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ภาพท่ี 2.3 หนา้จอเวบ็ Knowledge base ส่ือการสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

ปิยะดนัย วิเคียน (2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
สืบเน่ืองจากการไดรั้บคดัเลือกให้เขา้รับการอบรม “กา้วใหม่ของครูไทย กา้วไกลดว้ย Social Media 
ปี 2555” นั้น ได้พฒันาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์จนได้รับเกียรติบตัร ผลงานดีเด่นด้านการ
พฒันาบล็อกเพื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม WordPress พฒันาเวบ็ไซต์ข้ึน และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและทกัษะในดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองใหแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2.4 เวบ็ knowledge base ของทางมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
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ภาพท่ี 2.4 หนา้จอเวบ็ Knowledge base ส่ือการสอนในมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา (2553) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ท าการพัฒนาเว็บไซต์การศึกษาส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ โดยพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2010 และผลท่ีได้คือ นักเรียนนักศึกษาสามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถติดตั้งระบบปฏิบติัการและโปรแกรมต่าง ๆ ได ้สามารถตรวจสอบวิเคราะห์อาการเสียของ
คอมพิวเตอร์ได ้สามารถซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกวธีิ และสามารถน าความรู้
เก่ียวกบัฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมไปถึงมี
ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.5 เวบ็ knowledge base ของทางมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ภาพท่ี 2.5 หนา้จอเวบ็ Knowledge base ส่ือการสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

มนสั แปนใจ (2553) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ได้จดัท าเว็บ Knowledge เก่ียวการลง Windows ต่าง ๆ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการพฒันา และผลท่ีได้คือ สามารถน าความรู้ในเว็บไซต์ไป
ใช้ได้จริง ยกตัวอย่างเช่น การลง Windows ด้วยตนเอง โดยท่ีไม่ต้องเสียค่าบริการในการน า
คอมพิวเตอร์ไปใหท่ี้ร้านคอมพิวเตอร์ลง Windows ให ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 
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 2.3.1 เวบ็ไซตท่ี์รวม Front-end Framework, CSS, JavaScript 

 
ภาพท่ี 2.6 https://getbootstrap.com/ 

 Bootstrap เป็น Front-end Framework ท่ีช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บแอพลิเคชันได้อย่าง
รวดเร็ว และ สวยงาม ตวั Bootstrap เองมีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plugin ให้เราไดเ้รียกใช้
งานไดอ้ย่างหลากหลาย ตวั Bootstrap ถูกออกแบบมาให้รองรับการท างานแบบ Responsive Web 
ซ่ึงท าให้เราเขียนเวบ็แค่คร้ังเดียวสามารถน าไปรันผา่นเบราเซอร์ไดท้ั้งบน มือถือ แท็บเล็ต และพีซี
ทัว่ไป โดยท่ีไม่ตอ้งเขียนใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.2 เวบ็ไซตท่ี์รวม (Coding) ค  าสั่ง PHP, HTML 

https://getbootstrap.com/
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ภาพท่ี 2.7 http://www.php.net/ 

 เป็นเว็บท่ีรวมค าสั่งในการเขียน Coding ต่าง ๆ PHP ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธ์ิอยู่ในลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจดัท า
เว็บไซต์  และแสดงผลออกมาในรูปแบบ  HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่ งมาจาก
ภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกั
ของภาษาน้ี คือใหน้กัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียน เวบ็เพจ ท่ีมีการตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.3 เวบ็ไซตท่ี์รวม อาการและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการใชง้านของ Windows 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/HTML
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
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ภาพท่ี 2.8 https://www.nongit.com/blog/ 

 เป็นเวบ็ท่ีรวบรวมการสอนลง Driver Computer และลง Windows แกไ้ขอาการและปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการใชง้านของ Windows และ Microsoft office สามารถใชเ้วบ็ดงักล่าว ในการหา
ความรู้เก่ียวกบั IT ไดด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.4 เวบ็ไซตท่ี์รวมการออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ยการเขียนค าสั่ง 



13 
 

 

 
ภาพท่ี 2.9 https://www.w3schools.com/ 

 เป็นเว็บท่ีสอนการออกแบบเว็บไซต์ด้วยการเขียนค าสั่ง สามารถเลือกดูได้ว่าต้องการ
ออกแบบ เช่นใด ยกตวัอย่างการก าหนดตวัอกัษร การระบุขอบเขตของเวบ็ไซต์ การก าหนดสี ซ่ึง
เวบ็น้ีจะคลอบคลุมเร่ืองการออกแบบเวบ็ไซต์เป็นอย่างมาก ท าให้น าขอ้มูลมาประกอบการพฒันา
เวบ็เป็นอยา่งยิง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.5 เวบ็ไซตท่ี์รวมการเขียนค าสั่งภาษา PHP, HTML, CSS 
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ภาพท่ี 2.10 https://www.tutorialspoint.com/index.html 
เป็นเว็บท่ีสอนเขียน Code ภาษา PHP, HTML, CSS สอนการออกแบบเว็บไซต์ด้วยการ

เขียนค าสั่ง ต่าง ๆ โดยสามารถแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหาอตัโนมติั เวบ็น้ีสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
ในการสร้าง ลูกเล่นต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพไดม้ากข้ึน 
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รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ : บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั (RIS COMPANY LIMITED) 
ทีต่ั้ง : ชั้น 3 เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ 306 ถนนสีลม สุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-100-6789 แฟกซ์ : 02-101-8211 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั RIS จ ากดั (RIS COMPANY LIMITED) 

บทที� 3 
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รูปท่ี 3.2 โลโกบ้ริษทั RIS จ ากดั (RIS COMPANY LIMITED) 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2536 ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 306 
ชั้น 3 ห้องเลขท่ี 301-302 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เป็นบริษทัท่ีให้บริการ
การส่ือสารผ่านทางเคร่ืองปลายทางคอมพิวเตอร์ในเครือ Central Group อนัไดแ้ก่ 8 กลุ่มธุรกิจ 1 
กลุ่ม Support ดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ Department Store Group (DSG) 
2. กลุ่มธุรกิจสินคา้อุปโภค บริโภค FastMoving Consumer Group (FMCG) 
3. กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง สินคา้ตกแต่งบา้น Hardlines Group (HDLG) 
4. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์เคร่ืองเขียน หนงัสือ OfficeMate Group (OFMG) 
5. กลุ่มธุรกิจศูนยกา์รคา้และอสังหาริมทรัพย์ Central Pattana Group (CPN) 
6. กลุ่มธุรกิจบริหารและจดัการสินคา้น าเขา้ Central Marketing Group (CMG) 
7. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท Centara Hotels and Resorts Group (CHR) 
8. กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร Central Restaurants Group (CRG) และกลุ่ม  

Support ไดแ้ก่ Supporting Unit ไดแ้ก่ HR, Fast, 
BD เป็นตน้ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 แผนผงัองคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บจากพนกังานท่ีปรึกษาคือ IT Support เป็นต าแหน่งท่ีท าหนา้ท่ีในการ
ดูแลปัญหาต่าง ๆ ของผูใ้ช้งาน และได้รับมอบหมายให้พฒันาระบบการสนับสนุนการจดัการ
ฐานความรู้ (Knowledge Base Management Support : KMS) 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  

นายเมืองแมน ขนัวชิยั ต าแหน่ง : Technical Support-Asset Division Manager(HO) 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 14 สัปดาห์ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 วนัเวลาในการปฏิบติังาน วนัจนัทร์–วนัศุกร์ เวลา 09.00 –18.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 รวบรวบความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลในการท าโครงาน 

 รวบรวมความตอ้งการจากพนกังานท่ีปรึกษาท่ีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในดา้นเก่ียวกบั
ความตอ้งการพฒันาให้เป็นอยา่งไรในอนาคต และตอ้งการพฒันาระบบในการสอนงานแบบเดิม ๆ 
ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนในการท างาให้ง่ายข้ึน ทางพนกังานจึงแนะน าให้พฒันาระบบการ
สนบัสนุนการจดัการฐานความรู้ (Knowledge Base Management Support : KMS) ข้ึนมา ซ่ึงผูใ้ชง้าน
ระบบสามารถ เรียนรู้งานไดไ้วและไม่เสียเวลา 

3.7.2 วเิคราะห์ระแบบงาน 

 ผู ้ใช้ระบบสามารถเรียนรู้การท างานในบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถเห็น
กระบวนการติดตั้งโปรแกรม แกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และรู้วา่โปรแกรมแต่โปรแกรมเป็นของ 
BU ใด ซ่ึงจะไดค้วามรวดเร็วและไม่เสียเวลาในการสอนงานของพี่เล้ียง 

3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

 ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบน ามาใช้งานจริง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สอนงานรูปแบบระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base Management 
Support : KMS) ใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ในขั้นตอนการออกแบบระบบน้ี 
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1. ก าหนดขอบเขตของระบบ 
2. ออกแบบโครงสร้าง 
3. เลือกเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ 
4. จดัท าหรือพฒันาระบบ 

3.7.4 พฒันาระแบบ 

 ในขั้ นตอนน้ี เป็นการน า เอาระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความ รู้  
(Knowledge Base Management Support : KMS) ไปให้ พี่เล้ียงในบริษทัไดใ้ชง้านดูเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมกบัพนกังานใหม่หรือไม่ ติดขอ้งตรงไหนของระบบหรือไม่ 

 3.7.5 ทดสอบระบบ  

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบ โดยการใช้งานระบบ ให้เลือก ฟังก์ชนัต่าง ๆ 
โดยในการระหวา่งทดสอบพบเจอกบั เวอร์ชนั ภาษา php กบั ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาไม่สอดคลอ้ง
กนั และไม่สามารถดึง ค่าขอ้มูลตวัแปล ระหว่างฟอร์มไม่ได ้จากปัญหาท่ีไดรั้บ ทางผูจ้ดัท าไดท้  า
การแกไ้ขเพื่อใหร้ะบบมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนและเพิ่มฟังกช์นัต่าง ๆ เขา้ไปในระบบ 

3.7.6 จดัท าเอกสาร 

 เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการท างาน วิธีและขั้นตอน
การด าเนินงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  

ตารางท่ี 3.7 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค. 61 
     

รวบรวมความตอ้งการ     
     

วเิคราะห์ระแบบ     
     

ออกแบบระบบงาน     
     

พฒันาระบบ     
     

ทดสอบระบบ     
     

จดัท าเอกสาร     
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 3.8 คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ 

  3.8.1 ผูพ้ฒันาระบบ 
         1.1.ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

   1.1.1   CPU Intel Core i7-6700k 4 GHz. 
   1.1.2   Solid State Drives 64 GB. 
   1.1.3   Hard Disk 500 GB. 
   1.1.4   VGA Asus GTX980 STRIX DC2OC 
   1.1.5   RAM 8 GB. 
   1.1.6   DVD-RW Drive 
   1.1.7   Printer 

          2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชง้านระบบ 
   2.2.1   CPU Intel Core i5-7200U 2.50 GHz. 
   2.2.2   Solid State Drives 64 GB. 
   2.2.3   Hard Disk 500 GB. 
   2.2.4   Radeon Graphics 
   2.2.5   RAM 4 GB. 
   2.2.6   Printer 

 3.3 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
   3.1ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
   3.1.1   Microsoft Windows 10 Pro 
   3.1.2   Microsoft Word 2013 
    3.1.3   Dreamweaver CS6 
   3.1.4   Apache 2.4.25 
   3.1.5   PHP 5.3.29 
   3.1.6   MySQL 10.1.23 
   3.1.7   Microsoft Edge 42.17134.1.0 
   3.1.8   phpMyAdmin Version 4.6.6 
  3.4 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
   3.4.1   Microsoft Windows 10 

      3.4.2   Microsoft Edge 42.17134.1.0 or later 
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บทที ่4 
ขั้นตอนการปฏบิัติงานและทดสอบโปรแกรม 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ภาพท่ี 4.1 กระบวนการทางานของระบบการสนบัสนุนการจดัการฐานความรู้ KMS 
(Knowledge base management support) 

ผูใ้ช ้หรือ พนกังานใหม่ ท าการคน้หาและเรียกดูขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตั้งโปรแกรมของแต่
ละองค์กรหรือแผนก การแกไ้ขปัญหาของซอฟต์แวร์ และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน และขอ้มูลของบุคลากรท่ีท างานอยู่ภายในทีม ผ่านทางหน้า
เวบ็ไซต ์เม่ือมีขอ้มูลการติดตั้งโปรแกรม หรือขอ้มูลการแกปั้ญหามาใหม่ ผูดู้แล จะอพัโหลดขอ้มูล
ใหม่ลงสู่เว็บไซต์ โดยจ าเป็นตอ้งใส่รหัส ในการยืนยนัตวัตน จึงจะสามารถอพัโหลดขอ้มูลลงสู่
เวบ็ไซตไ์ด ้หากไม่มีรหสั ระบบจะแจง้ใหท้ราบวา่ จ  าเป็นตอ้งใช ้รหสัในการอพัโหลดขอ้มูล 
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ภาพท่ี 4.1.1 หนา้จอเวบ็ไซต ์

 การเขา้สู่เวบ็ไซต์ ผูดู้แลสามารถเขา้เวบ็ไซต์ได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งกรอกรหัส Admin แต่
จ าเป็นตอ้งก าหนดรหัส เพื่อใช้ในการอพัโหลดขอ้มูล หรือ ไฟล์ขอ้มูลต่าง ๆ โดยหน้าเวบ็ไซต์จะ
ประกอบหวัขอ้หลกั ๆ ไดแ้ก่  

- Manuals คือ ไฟลเ์อกสารการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ  
- Fixing คือ ไฟลเ์อกสารการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคอมพิวเตอร์ 
- Personnel คือ ไฟลเ์อกสารของบุคลากรในทีมซพัพอร์ท 
- Location คือ ไฟลเ์อกสารเก่ียวกบัเส้นทางการเดินทางมาบริษทั อาร์ ไอ เอส จ ากดั 
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ภาพท่ี 4.1.2 หนา้จอการเขา้ก าหนด Pass Code เวบ็ไซต ์

 เวบ็ไซต์ KMS นั้นจ าเป็นจะตอ้งก าหนด Pass Code เพื่อใช้ในการยืนยนัตวัตน ในการอพั
โหลดไฟลเ์อกสารต่าง ๆ ลงไป การก าหนด Pass Code นั้น ใหค้ลิกท่ีค าวา่ Pass Code 
 

 
ภาพท่ี 4.1.3 หนา้จอการเขา้ก าหนด Pass Code เวบ็ไซต ์

 การก าหนด Pass Code นั้น จ าเป็นจะตอ้งก าหนด ตวัเลขหรือตวัอกัษร ใหค้รบจ านวน 6 ตวั
เม่ือก าหนด Pass Code ส าเร็จ ใหค้ลิกท่ี Save  
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ภาพท่ี 4.1.4 หนา้จอการเขา้ก าหนด Pass Code เวบ็ไซต ์

 เม่ือคลิกท่ี Save ก็จะพบกับหน้าต่างป๊อปอพัแสดงข้อความข้ึนมาว่า “The Pass Code is 
saved.” จากนั้นคลิกตกลง 
 

 
ภาพท่ี 4.1.5 หนา้จอการเพิ่มอาคาร 

 เม่ือก าหนด Pass Code ส าเร็จ ขั้นตอนต่อไป ให้คลิกท่ี Add Building เพื่อเพิ่มหวัขอ้อาคาร 
ท่ีตอ้งการจะใชเ้ก็บไฟลเ์อกสารท่ีใชเ้ฉพาะอาคาร 
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ภาพท่ี 4.1.6 หนา้จอการเพิ่มอาคาร 

 การเพิ่มอาคารจะตอ้งก าหนดช่ือของอาคาร เม่ือก าหนดช่ือเสร็จ ให้กรอก Pass Code เพื่อ
ยนืยนัตวัตน และเม่ือกรอกครบแลว้ ใหค้ลิก Add Building  
 

 
ภาพท่ี 4.1.7 หนา้จอการเพิ่มอาคาร 

 เม่ือคลิกท่ี Add Building แลว้ จะพบหนา้ต่างป๊อปอพั แสดงขอ้ความวา่ “To Add Building 
name you cannot delete it later. Are you sure to continue” ใหค้ลิกตกลง 
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ภาพท่ี 4.1.8 หนา้จอการเพิ่มอาคาร 

 เม่ือคลิกตกลงแล้ว จะปรากฏหน้าต่างป๊อปอพั แสดงข้อความว่า “Add Building_name 
successfully.” จากนั้นคลิกตกลง 
 

 
ภาพท่ี 4.1.9 หนา้จอแสดงรายช่ืออาคาร 

 เม่ือเพิ่มอาคารส าเร็จ อาคารท่ีเพิ่มเขา้มาจะอยู่ดา้นในหัวขอ้ Buildings ซ่ึงหวัขอ้น้ีจะแสดง
อาคารทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล ท่ีไดมี้การเพิ่มไว ้
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ภาพท่ี 4.1.10 หนา้จอแสดงรายช่ืออาคาร 

 หัวขอ้ Building สามารถท าการแกไ้ขเปล่ียนช่ืออาคารได ้ในกรณีท่ีอาคารเกิดเปล่ียนช่ือ
หรือยา้ยสถานท่ี 
 

 
ภาพท่ี 4.1.11 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลอาคาร 

 การแกไ้ขขอ้มูลของอาคาร จะเป็นการเปล่ียนช่ือของอาคาร โดยการก าหนดช่ืออาคารท่ี
ตอ้งการจะเปล่ียน จากนั้นกรอก Pass Code และคลิกท่ี Edit Building 
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ภาพท่ี 4.1.12 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลอาคาร 

 เม่ือกรอกขอ้มูลของอาคารท่ีตอ้งการจะเป็นการเปล่ียน และคลิกท่ี Edit Building แลว้ จะ
พบกบัหนา้ต่างป๊อปอพัแสดงขอ้ความวา่ “Are you sure to edit this building?” ใหค้ลิกตกลง 
 

 
ภาพท่ี 4.1.13 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลอาคาร 

 เ ม่ือคลิกตกลง ก็จะพบกับหน้าต่างป๊อปอัพ แสดงข้อความว่า “Edit Building_name 
successfully.” ใหค้ลิกตกลง 
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ภาพท่ี 4.1.14 หนา้จอการเพิ่มช่ือบริษทั 

 เม่ือเพิ่มอาคารแลว้ จากนั้นใหท้  าการเพิ่มบริษทั โดยคลิกท่ีค าวา่ Add Business Unit  
 

 
ภาพท่ี 4.1.15 หนา้จอการเพิ่มช่ือบริษทั 

 เม่ือคลิกท่ี Add Business Unit แล้ว จะพบกบัหน้าจอท่ีให้กรอกข้อมูลของบริษทัโดยจะ
ประกอบไปดว้ย อาคาร ช่ือบริษทั ซ่ึงการตั้งช่ือบริษทัจ าเป็นตอ้งเลือกอาคาร ท่ีเป็นท่ีตั้งของบริษทั
นั้น ๆ  เม่ือท าการกรอกขอ้มูลครบแลว้ ใหค้ลิกท่ี Add Business Unit 
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ภาพท่ี 4.1.16 หนา้จอการเพิ่มช่ือบริษทั 

 เม่ือคลิกท่ี Add Business Unit แลว้ จะพบกบัหน้าต่างป๊อปอพั แสดงขอ้ความว่า “To Add 
Business Unit name you cannot delete it later. Are you sure to continue.” ใหค้ลิกตกลง 
 

 
ภาพท่ี 4.1.17 หนา้จอการเพิ่มช่ือบริษทั 

 เม่ือคลิกตกลง แลว้ จะพบกบัหน้าต่างป๊อปอพั แสดงขอ้ความว่า “Add BU successfully.“
ใหค้ลิกตกลง 
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ภาพท่ี 4.1.18 หนา้จอแสดงรายช่ือบริษทั 

 เม่ือเพิ่มขอ้มูลบริษทัแลว้ ขอ้มูลบริษทัจะแสดงท่ีหวัขอ้ Business Units เม่ือคลิกเขา้มาก็จะ
พบกบัช่ือบริษทัทั้งหมดท่ีมีในฐานขอ้มูลท่ีไดเ้พิ่มขอ้มูลไว ้
 

 
ภาพท่ี 4.1.19 หนา้จอแสดงรายช่ือบริษทั 

 หนา้จอแสดงรายช่ือบริษทั สามารถท าการคน้หาช่ือของบริษทั และสามารถแกไ้ขช่ือของ
บริษทัได ้โดยคลิกท่ีปุ่มแกไ้ข 
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ภาพท่ี 4.1.20 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลบริษทั 

 เม่ือคลิกท่ีปุ่มแกไ้ข ก็จะพบกบัหนา้จอขอ้มูลของบริษทั โดยการแกไ้ขขอ้มูลบริษทัสามารถ
แกไ้ขช่ือบริษทัไดเ้พียงอย่างดียว และไม่สามารถแกไ้ขอาคารได ้เม่ือแกไ้ขขอ้มูลบริษทัเสร็จ ให้
คลิก Edit Business Unit 
 

 
ภาพท่ี 4.1.21 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลบริษทั 

 เม่ือคลิกท่ี Edit Business Unit จะปรากฏหน้าต่างป๊อปอพัแสดงขอ้ความว่า “Are you sure 
to edit this Business Unit?” ใหค้ลิกตกลง 
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ภาพท่ี 4.1.22 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลบริษทั 

 เม่ือคลิกท่ีตกลงแล้ว ก็จะปรากฏหน้าต่างป๊อปอัพแสดงข้อความว่า “Edit BU_name 
successfully.” ใหค้ลิกตกลง 

 
ภาพท่ี 4.1.23 หนา้จอการเพิ่มไฟลเ์อกสาร 

 เม่ือเพิ่มบริษทัเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเพิ่มไฟลเ์อกสาร โดยคลิกท่ี Upload 
 
 
 



34 
 

 

 
ภาพท่ี 4.1.24 หนา้จอการเพิ่มไฟลเ์อกสาร 

 เม่ือคลิกท่ี Upload แลว้ จะพบกบัหนา้จอใหก้รอกขอ้มูลของไฟลเ์อกสาร โดยจ าเป็นจะตอ้ง
ตั้งช่ือไฟลเ์อกสาร (Topic Name) เลือกบริษทั (BU) เลือกประเภทของเอกสาร (Type) และแนบไฟล์
เอกสารท่ีตอ้งการจะเก็บบนัทึก (File) ส่วน Description นั้นจะเป็นรายละเอียดของเอกสาร จะกรอก
หรือไม่กรอกก็ได ้เม่ือกรอกครบแลว้ ใหค้ลิก Upload 
 

 
ภาพท่ี 4.1.25 หนา้จอการเพิ่มไฟลเ์อกสาร 

 เม่ือคลิก Upload แลว้ จะปรากฏหนา้ต่างป๊อปอพัแสดงขอ้ความวา่ “Upload Successfully.”  
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ภาพท่ี 4.1.26 หนา้จอแสดงไฟลเ์อกสาร 

 เม่ือ Upload เอกสารแลว้ เอกสารทั้งหมดจะแสดงตามบริษทัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะแสดงช่ือ
บริษทัทั้งหมดทางดา้นซา้ย และจะมีเอกสารของบริษทันั้น ๆ อยูด่า้นใน 
 

 
ภาพท่ี 4.1.27 หนา้จอแสดงไฟลเ์อกสาร 

 หนา้จอไฟลเ์อกสารสามารถคน้หาช่ือไฟล์เอกสารได ้สามารถแกไ้ขและลบไฟลเ์อกสารได ้
โดยจะมีปุ่มแกไ้ขและลบในหวัขอ้จดัการไฟล ์
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ภาพท่ี 4.1.28 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลเอกสาร 

 การแกไ้ขขอ้มูลเอกสารนั้น สามารถแกไ้ขไดเ้พียงช่ือเอกสาร ไฟลเ์อกสาร และรายละเอียด
ของเอกสารเท่านั้น เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ ใหค้ลิกท่ี Upload 
 

 
ภาพท่ี 4.1.29 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลเอกสาร 

 เ ม่ื อค ลิก ท่ี  Upload แล้ว  จะปรากฏหน้า ต่ าง ป๊อปอัพแสดงข้อความว่า  “Upload 
Successfully.” ใหค้ลิกตกลง 
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ภาพท่ี 4.1.30 หนา้จอการลบขอ้มูลเอกสาร 

 ในส่วนของการลบเอกสารนั้น ใหก้รอก Pass Code และคลิกท่ี DELETE 
 

 
ภาพท่ี 4.1.31 หนา้จอการลบขอ้มูลเอกสาร 

 เม่ือคลิกท่ี DELETE แลว้ จะพบกบัหนา้ต่างป๊อปอพั แสดงขอ้ความวา่ “if you continue to 
delete this topic is deleted permanently. Are you sure to delete it?” ใหค้ลิกตกลง 
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ภาพท่ี 4.1.32 หนา้จอการลบขอ้มูลเอกสาร 

 เม่ือคลิกตกลงแลว้ จะปรากฏหนา้ต่างป๊อปอพัแสดงขอ้ความวา่ “ลบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้.” 
ใหค้ลิกตกลง 
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4.2 การทดสอบโปรแกรม 
 

 
ภาพท่ี 4.2.1 ขอ้ความแสดงการแจง้เตือน 

 เม่ือกรอก Pass Code ไม่ครบ 6 ตวั หรือไม่กรอก Pass Code จะแสดงขอ้ความแจง้เตือน
ข้ึนมาวา่ “โปรดกรอกฟิลดน้ี์” 
 

 
ภาพท่ี 4.2.2 ขอ้ความแสดงการแจง้เตือน 

 เม่ือกรอกขอ้มูลการ Upload ไม่ครบ หรือไม่กรอกขอ้มูล จะมีแจง้เตือนแสดงขอ้ความว่า 
“โปรดกรอกฟิลดน้ี์”  
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นปัญหาในการสอนงานกบัพนกังานใหม่ของบริษทั การสอน
งานแบบเก่านั้นจะเสียเวลาค่อนขา้งมาก และรายละเอียดอาดไม่ชดัเจน ทางคณผูจ้ดัท าจึงเร่ิมพฒันา
ระบบการสนบัสนุนการจดัการฐานความรู้ (Knowledge Base Management Support : KMS) เพื่อให้
พนักงานใหม่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ในเร่ืองต่าง ๆ อาทิ การลง
โปรแกรม การแก้ปัญหาด้าน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และยงัสามารถเพิ่มขอ้มูลใหม่ๆเขา้ไปไดใ้น
ระบบ ผลท่ีไดรั้บ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้มาท างานใหม่และนกัศึกษาฝึกงานสหกิจในรุ่นต่อ ๆ
ไป เก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้พื้นฐานในการซพัพอร์ทงานดา้นไอที 

5.1.1 ปัญหาท่ีพบของโครงงานหรือวจิยั 

1. ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ป็นความลบัของบริษทัไม่สามารถเปิดเผยได้
2. ระยะเวลาในการท าโครงงานนอ้ย เน่ืองจากตอ้งท างานในบริษทัเป็นส่วนมาก

5.1.2 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีการแสดงจ านวนคร้ังท่ีเขา้ชม เพื่อบ่งบอกขอ้มูล และปัญหาท่ีพบเจอบ่อย
2. ปรับหนา้ตาของเวบ็ไซตใ์หผู้ใ้ชง้านใหม่ดูแลว้ใชง้านง่าย
3. เปล่ียนช่ือป้ายขอ้ความจาก Repeat เป็นค าวา่ Confirm
4. ควรมีบอกเก่ียวกบัการใส่ Pass Code วา่ใส่ไดจ้  านวนสูงสุดเท่าใด

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

1. ไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานและยงัไดป้ระสบการณ์ในการท างานท่ีแทจ้ริง
ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษานั้นให้ทราบถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการท างานท่ีมีความกดดนัจาก
งานและผูใ้ชง้านซ่ึงประกบการณ์เหล่าน้ีมีค่าอยา่งมากในการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

2. ไดรั้บความรู้ในเร่ืองการใชง้าน ดูแล บ ารุงรักษา และวธีิการซ่อมคอมพิวเตอร์
3. ไดท้ราบถึงในกระบวนการ Process ในการท างานของบริษทั และยงัไดรู้้ความรู้

ในการลงโปรแกรมต่าง ๆ ของทางบริษทัท่ีใชใ้นการท างาน 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1. การแกปั้ญหาท่ียงัไม่สามารถแกไ้ดด้ว้ยตนเอง
2. วธีิการแกปั้ญหาของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรมีความรู้เก่ียวกบัการดูแล และวธีิรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. ควรศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ช ้วา่เหตุเกิดจากอนัใด
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ภาคผนวก ก 
การออกแบบพฒันาระบบ 

ภาพท่ี ก.1 Program Map 

เวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนการจดัการฐานความรู้ 

หน้าหลกั อพัโหลดข้อมูล 

อพัโหลดขอ้มูล
การติดตั้ง
โปรแกรม 

อพัโหลดขอ้มูล
การแกไ้ขปัญหา 

อพัโหลดขอ้มูล
บุคลากร 

การติดตั้งโปรแกรม 

การแกไ้ขปัญหา 

บุคลากร 

 แผนท่ี 

อาคาร 

บริษทั 

เพิม่ข้อมูลบริษทั 

หนา้จอการเพ่ิม
ขอ้มูลของบริษทั 

อพัโหลดขอ้มูล
แผนท่ี 

เพิม่ข้อมูลอาคาร 

หนา้จอการเพ่ิม
ขอ้มูลของอาคาร 

ก าหนดรหัส 

หนา้จอการ
ก าหนดรหสั 
เปล่ียนรหสั 
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย) 
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ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 
ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

TblType 
TblTopic 
TblPass 
TblBuilding 
TblBU 

ตารางประเภทเอกสาร 
ตารางเอกสาร 
ตารางพาสโคด้ 
ตารางอาคาร 
ตารางบริษทั 

ตารางท่ี ก.2 รายการตารางประเภทเอกสาร (TblType) 
Name Type P M Refer to Description 
TypeID int (11) Yes Yes รหสัประเภท 
TypeName varchar (100) No Yes 

ตารางท่ี ก.3 รายการตารางเอกสาร (TblTopic) 
Name Type P M Refer to Description 
TopicID int (11) Yes Yes รหสัเอกสาร 
BuID int (11) No Yes TblBU. BuID รหสับริษทั 
TypeID int (11) No Yes TblType. TypeID รหสัประเภท 
countView int (11) No Yes ยอดการเขา้ชม 
TopicName varchar (100) No Yes ช่ือเอกสาร 
TopicPath varchar (100) No Yes ท่ีอยเูอกสาร 
TopicDes varchar (200) No Yes รายละเอียดเอกสาร 
TopicDate datetime No Yes วนั/เดือน/ปี เอกสาร 
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ตารางท่ี ก.4 รายการตารางพาสโคด้ (TblPass) 
Name Type P M Refer to Description 
PassID int (11) Yes Yes รหสัพาสโคด้ 
PassCode int (6) No Yes พาสโคด้ 
PassDate datetime No Yes วนั/เดือน/ปี พาสโคด้ 

ตารางท่ี ก.5 รายการตารางอาคาร (TblBuilding) 
Name Type P M Refer to Description 
Building_ID int (11) Yes Yes รหสัอาคาร 
Building_Name varchar (50) No Yes ช่ืออาคาร 

ตารางท่ี ก.6 รายการตารางบริษทั (TblBU) 
Name Type P M Refer to Description 
BuID int (11) Yes Yes รหสับริษทั 
Building_ID int (11) No Yes TblBuilding. Building_ID รหสัอาคาร 
BuName varchar (100) No Yes ช่ือบริษทั 

หมายเหตุ 
P = Primary Key 
M = Mandatory 
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ภาพท่ี ก.4 Dataflow Diagram Context Diagram 
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ภาพท่ี ก.5 Dataflow Diagram Level 0 : เวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนการจดัการฐานความรู้ 
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ภาพท่ี ก.6 Dataflow Diagram Level 1 Process 1 : การดูขอ้มูลเอกสารส าหรับปฏิบติังาน 
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ภาพท่ี ก.7 Dataflow Diagram Level 1 Process 2 : การอพัโหลดเอกสาร 
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ภาพท่ี ก.8 Dataflow Diagram Level 1 Process 3 : การจดัการอาคาร 
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ภาพท่ี ก.9 Dataflow Diagram Level 1 Process 4 : การจดัการบริษทั 
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ภาพท่ี ก.10 Dataflow Diagram Level 1 Process 5 : การจดัการพาสโคด้ 
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ภาคผนวก ข 
ขั้นตอนการติดตั้ง 

วธีิการติดตั้งฐานข้อมูล มีขั้นตอนดังนี ้
1. ใส่แผน่ DVD  
2. ไฟลใ์นแผน่จะปรากฏ DVD ช่ือไฟล ์KMS.rar 

 
ภาพท่ี ข.1 ขอ้มูลภายใน DVD 

3. จากนั้น Copy ไฟล ์KMS.rar มาวางไวท่ี้หนา้ Desktop และแยกไฟล ์

 
ภาพท่ี ข.2 แยกไฟลล์งหนา้ Desktop 

4. เม่ือแยกไฟล์เสร็จ ก็จะไดโ้ฟลเดอร์ KMS จากนั้น ก็เขา้ไปในโฟลเดอร์ KMS และคลิก
ติดตั้งโปรแกรม Appserv 8.6.0 
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ภาพท่ี ข.3 ติดตั้งโปรแกรม Appserv 8.6.0 

5. เม่ือคลิกติดตั้งโปรแกรมแลว้จะพบหนา้จอแสดงดงัในภาพท่ี ข.4 ใหค้ลิก Next 

 
ภาพท่ี ข.4 ภาพหนา้จอการติดตั้งโปรแกรม Appserv 8.6.0 
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6. เม่ือพบหนา้ License Agreement ใหค้ลิก I Agree 

 
ภาพท่ี ข.5 ภาพหนา้จอการติดตั้งโปรแกรม Appserv 8.6.0 

7. เม่ือพบหนา้ Choose Install Location ใหค้ลิก Next  

 
ภาพท่ี ข.6 ภาพหนา้จอการติดตั้งโปรแกรม Appserv 8.6.0 
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8. เม่ือพบหนา้ Select Components ใหค้ลิก Next 

 
ภาพท่ี ข.7 ภาพหนา้จอการติดตั้งโปรแกรม Appserv 8.6.0 

9. เม่ือพบหนา้ Server Information ใหค้ลิก Next 

 
ภาพท่ี ข.8 ภาพหนา้จอการติดตั้งโปรแกรม Appserv 8.6.0 
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10. เม่ือพบหน้า Server Configuration ให้ก าหนด Password ของ Server เป็น 12345678 ทั้ง
ช่องดา้นบนและดา้นล่าง และคลิก Install 

 
ภาพท่ี ข.9 ภาพหนา้จอการตั้ง Password ของ Server โปรแกรม Appserv 8.6.0 

11. จากนั้นโปรแกรมจะด าเนินการติดตั้ง ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพท่ี ข.10 ภาพหนา้จอการติดตั้งโปรแกรม Appserv 8.6.0 
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12. เม่ือโปรแกรมติดตั้งส าเร็จ ใหค้ลิก Finish 

 
ภาพท่ี ข.11 ภาพหนา้จอเม่ือติดตั้งโปรแกรม Appserv 8.6.0 ส าเร็จ 

13. จากนั้นให้พิมพค์  าว่า Localhost ท่ีช่อง URL ของ Browser เพื่อเขา้ระบบของโปรแกรม 
Appserv และคลิกหวัขอ้ phpMyAdmin Database Manager 

 
ภาพท่ี ข.12 ภาพหนา้จอการเขา้ระบบโปรแกรม Appserv 8.6.0 
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14. ระบบจะให้ใส่ Username และ Password ในช่องของ Username ให้ใส่ค าว่า root และ
ช่องของ Password ใหใ้ส่เลข 12345678 

 
ภาพท่ี ข.13 ภาพหนา้จอการล็อคอินเขา้ระบบโปรแกรม Appserv 8.6.0 

15. เม่ือเข้ามาจะพบกับหน้าจอของระบบ Appserv จากนั้นให้คลิก New เพื่อตั้ งช่ือของ 
Database 

 
ภาพท่ี ข.14 ภาพหนา้จอของระบบ Appserv 
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16. เม่ือเขา้มาท่ีหนา้จอน้ี จะพบช่องท่ีใหใ้ส่ช่ือของ Database ใหใ้ส่ช่ือของ Database ใหต้รง
กบัไฟล ์Sql ท่ีจะ Import เขา้มา (ช่ือไฟลท่ี์จะน ามาใชใ้น Database คือ dbgris.sql) จากนั้น
คลิก Create 

 
ภาพท่ี ข.15 ภาพหนา้จอการสร้าง Database 

17. เม่ือสร้าง Database มาแลว้ ให ้Import ไฟล ์dbgris.sql เขา้มา 

 
ภาพท่ี ข.16 ภาพหนา้จอการ Import Database 
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18. เม่ือคลิกเขา้ท่ี Import จะพบกบัหน้าจอ ท่ีให้ใส่ไฟล์ Sql ให้เราคลิก Choose File และ
เลือกไฟล์ dbgris.sql ท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์ KMS และเม่ือคลิกเลือกมาแลว้ ให้คลิกค าวา่ GO 
ดา้นล่าง 

 
ภาพท่ี ข.17 ภาพหนา้จอการเลือกไฟลท่ี์จะ Import Database 

19. เม่ือคลิกท่ีค าวา่ GO แลว้ ขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟล ์dbgris.sql ก็จะปรากฏ ก็เป็นอนัเสร็จส้ิน 

 
ภาพท่ี ข.18 ภาพหนา้จอแสดงฐานขอ้มูลท่ี Import เขา้มาแลว้ 
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วธีิการติดตั้งเวบ็ไซต์ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ใหเ้ขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ KMS 
2. จากนั้นจะพบกบัโฟลเดอร์ท่ีมีช่ือวา่ gris ให ้Copy โฟลเดอร์เอาไว ้

 
ภาพท่ี ข.19 ภาพการ Copy โฟลเดอร์ gris 

 
3. เม่ือ Copy โฟลเดอร์แลว้ใหเ้ขา้ไปท่ี ไดร์ C:\ และเขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ AppServ 

 
ภาพท่ี ข.20 ภาพการเขา้โฟลเดอร์ AppServ 
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4. จากนั้นเขา้ต่อไปท่ีโฟลเดอร์ www  

 
ภาพท่ี ข.21 ภาพการเขา้โฟลเดอร์ www 

5. เม่ือเขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ www แลว้ ใหว้างโฟลเดอร์ girs  

 
ภาพท่ี ข.22 ภาพการวางโฟลเดอร์ girs 
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6. เม่ือวางโฟลเดอร์ girs ลงท่ีโฟลเดอร์ www ให้ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ใช้งานได้หรือไม่ 
โดยการเขา้ Browser และพิมพต์รงช่อง URL ค าวา่ http://localhost/girs และเม่ือหนา้จอ
แสดงหนา้เวบ็ไซตข้ึ์นมา เสร็จส้ินการติดตั้งเวบ็ไซตล์งสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพท่ี ข.23 ภาพจอหนา้เวบ็ไซต ์KMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



67 
 

 

ภาคผนวก ค 
ภาพการปฏบิัติงาน 

 

 
ภาพท่ี ค.1 ขณะก าลงัลงโปรแกรมและ Config ระบบ 

 

 
ภาพท่ี ค.2 ขณะก าลงัส ารวจขอ้มูลการใชง้านปัญหาของ User 
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ภาพท่ี ค.3 ขณะก าลงัติดตั้ง Office 2016 For MAC 

 

 
ภาพท่ี ค.4 ขณะก าลงั Backup Data เพื่อลง Windows ใหม ่
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ภาพท่ี ค.5 ขณะก าลงั Setup Printer ใหก้บั User 

 

 
ภาพท่ี ค.6 ขณะก าลงัแกไ้ขและเช็ค ฮาร์ดแวร์ภายในโน๊ตบุค๊ 
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ภาพท่ี ค.7 ขณะก าลงัคียข์อ้มูลเอกสารในการท างาน 

 

 
ภาพท่ี ค.8 ขณะติดต่อกบั User เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆท่ีไดเ้ปิดงานมา 
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ภาพท่ี ค.9 ขณะรับเคร่ือง Pc, Notebook อุปกรณ์ท่ีน ามาส่งจากบริษทัต่าง ๆ 

ภาพท่ี ค.10 ขณะก าลงั Setup เคร่ือง ลงโปรแกรม Mac ของ Apple 
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ภาพท่ี ค.11 ขณะตั้งค่าโน๊ตบุ๊คและลบขอ้มูลท่ีไม่จ  าเป็น 

ภาพท่ี ค.12 ขณะ Setup Account เคร่ือง MAC เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมาใหม่ 
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ภาพท่ี ค.13 ขณะ Setup เคร่ืองโน๊ตบุค๊ท่ีมาส่งใหม่ 

ภาพท่ี ค.14 ขณะติดต่อและแกไ้ขงานใหก้บัผูใ้ชท่ี้แจง้ปัญหา 
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ภาพท่ี ค.15 ขณะประกอบหนา้จอ และเคร่ือง Computer ท่ีส่งมาใหม่ 
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ประวตัิผู้จัดท า/คณะผู้จดัท า 

รหสันกัศึกษา  : 5902100001 
ช่ือ – นามสกุล :  นายภากร คูหามุข 
คณะ                :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาขาวชิา  :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ีอยู ่ :  219/16 ถ.เดิมบาง 

ต.มหาชยั อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร 74000 

รหสันกัศึกษา : 5902100002 
ช่ือ – นามสกุล : นายนนทวฒัน์  ฟองเขียว 
คณะ : เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาขาวชิา :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ีอยู ่ :  1078/237 ถ.พรานนก 

แขวง.บางกอกนอ้ย 
จ.กรุงเทพฯ 10700 
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รหสันกัศึกษา  : 5902100003 
ช่ือ – นามสกุล :  นายวชัรินทร์ ผวิบาง 
คณะ  :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาขาวชิา  :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ีอยู ่ :  31/9 หมู่ 4 

ซอยปากน ้ากระโจมทอง17 
แขวงบางพรม  
เขตตล่ิงชนั 
จ.กรุงเทพฯ 10170 
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