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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ได้มีการใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสิ่ งต่างๆมากมายเพื่อใช้ในการ
พัฒนา และการดํารงชี วิตเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคคลที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู ้ จึงได้มีการ
พัฒ นาความสามารถโปรแกรม CAI เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นรู ้ ค ้น คว้า หาข้อ มู ล CAI ย่ อ มากจาก
(Computer Assisted Instruction) เป็ นโปรแกรมบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน เพื่ อมาสร้ างเป็ น
บทเรี ยนในวิชาต่างๆ หรื อใช้ในการศึกษาหาข้อมูล
ปั จจุ บ ันบริ ษ ทั ไทยพาณิ ชย์ป ระกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ได้มี ห น่ วยงานสารสนเทศ
ขึ้น มาเพื่ อตอบสนองความต้องการของพนัก งานภายในบริ ษ ทั โดยให้ค าํ ปรึ ก ษาและการแก้ไ ข
ปั ญหาที่ เกิดขึ้นภายในบริ ษทั ที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ไอทีท้ งั หมด รวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
ให้กบั พนักงาน ซึ่ งด้วยพนักงานฝ่ ายสารสนเทศมีจาํ นวนบุคลากรที่จาํ กัด จึงทําให้เกิดความล่าช้าใน
การทํางาน เนื่ องด้วยจํานวนพนักงานที่มีมากจึงทําให้การบริ การไม่ทวั่ ถึงทําให้เกิดความล่าช้าใน
การให้บริ การกับพนักงาน
ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึงได้มีแนวคิดในการทํา เว็บไซต์จดั การความรู ้ ของบริ ษทั ไทยพาณิ ช ย์
จํากัด (มหาชน) ขึ้น มาเพื่ อนํามาใช้ในการสอนการติ ดตั้งโปรแกรมต่างๆ และการแก้ไขปั ญ หา
พื้นฐานให้กบั พนักงาน เพื่อลดความล่าช้าในการให้บริ การ โดยมีแนวคิดมากจาก CAI ตัวโปรแกรม
ช่วยสอนนี้ สามารถอธิ บายขั้นตอนและวิธีการในการติดตั้งหรื อการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยมีคู่มือ
การใช้งานต่างๆ รวมไปถึงภาพอธิ บายประกอบ และคําอธิ บายประกรอบทําให้พนักงานได้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น พนักงานยังสามารถเรี ยนรู ้ ได้ด้วยตนเอง จากการค้นหาข้อมูล ได้จาก เว็บไซต์จดั การ
ความรู ้ของบริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) และยังสามารถอัพเดทข้อมูลเข้าไปให้เป็ นปั จจุบนั ได้
อีกด้วย ทําให้การค้นหาข้อมูลนั้นเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ยังช่วยลดความล่าช้าที่ เกิดขึ้น
ภายในบริ ษทั และพนักงานยังสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลา

2

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ จัดการความรู ้ของบริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 จัดการข้อมูลการสอน
1.3.1.1 เพิ่มข้อมูลการสอน
1.3.1.2 แก้ไขข้อมูลการสอน
1.3.1.3 ลบข้อมูลการสอน
1.3.2 จัดการผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.1 เพิ่มผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.2 แก้ไขผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.3 ลบข้อมูลผูด้ ูแลระบบ
1.3.3 แสดงข้อมูลการสอน
1.3.3.1 แสดงรู ปภาพอธิบายการสอน
1.3.3.2 แสดงข้อความอธิบายการสอน
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ช่วยในการติดตั้งโปรแกรมและไดร์เวอร์เองได้
1.4.2 ทําให้สะดวกและรวดเร็ วในการทํางาน
1.4.3 ลดความล่าช้าในการทํางาน
1.4.4 พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted lnstruction)
เป็ นโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการสอนให้เข้าใจ ทําหน้าที่เป็ นสื่ อการเรี ยนการ
สอนในบทเรี ยนต่างๆโดยสมารถทําให้ผทู ้ ี่เข้ามาเรี ยนรู ้ได้เข้าใจในสิ่ งต่างๆที่ได้ถ่ายทอดลงไปใน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประกอบไปด้วย ภาพนิ่ ง คําอธิ บาย และการตกแต่งที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้ไม่รู้สึก
เบื่ อ หน่ า ย อาศัย แนวคิ ด จากทฤษฏี ก ารเชื่ อ มโยงสิ่ ง เร้ า กับ การตอบสนอง โดยการออกแบบ
โปรแกรมจะเริ่ มต้นจากการตอบสนองจากผูท้ ี่เข้ามาเรี ยนรู ้และการตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนได้อย่างตรงจุด (สมรัก ปริ ยะวาที 2544)
2. ระบบฐานข้อมูล (Database system)
ระบบฐานข้อมูล เป็ นระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมีระบบ
และข้อมูลต่างๆที่ชดั เจน ในฐานข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลหลากหลายแฟ้มที่มีขอ้ มูล
ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบและวิธีการใช้งานข้อมูลของฐานข้อมูลของฐานข้อมูลจะมีความ
แตกต่ า งออกไปจากแฟ้ ม ข้อ มู ล และการใช้ง านของฐานข้อ มู ล จะประกอบไปด้วยฐานข้อ มู ล
Database Management System (DBMS) ซึ่ งผู ใ้ ช้ต้องใช้งานฐานข้อมู ล ผ่ านทางระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล (ทวีรัตน์ นวลช่วย, 2557)
2.1 ประโยชน์ของฐานข้อมูล (Database Benefits)
2.1.1 ลดการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ซ้ ํ าซ้ อ น เพราะมี ค นใช้ ข ้อ มู ล นี้ หลายคน เมื่ อ ใช้ ร ะบบ
ฐานข้อมูลจะช่วยลดความซํ้าซ้อนของข้อมูลลดน้อยลงได้
2.1.2 รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่ องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียวในกรณี ที่
มีขอ้ มูลชุดเดียวกันอยู่ ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกันด้วย และการแก้ไขข้อมูลจะแก้ไขให้ถูกต้องตรง
ตามกันหมด
2.1.3 การป้ องกันและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็จะทําได้สะดวก โดยสามารถ
ทําได้โดยเฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับตัวฐานข้อมูลเท่านั้น
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3. คุณลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ประการ
3.1 สารสนเทศ (Information) หมายถึง เนื้ อหาสาระที่ได้รับการเรี ยบเรี ยง ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ และความสนใจในสิ่ งที่ จะทํา การนําเสนออาจเป็ นไปในลักษณะทางตรง
หรื อทางอ้อมก็ได้ ทางตรงได้แก่ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ เช่นการอ่าน
การจําการทําความเข้าใจการฝึ กฝน และเรี ยนรู ้ ตัวอย่างการนําเสนอในทางอ้อมได้แก่
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและการจําลอง
3.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คือลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กันทางความเข้าใจ และการเรี ยนรู ้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ จะ เป็ นสื่ อประเภทหนึ่ งจึง
ได้รับการออกแบบให้มีลกั ษณะที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มาก
ที่สุด และทําให้เข้าใจมากที่สุดโดยเป็ นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้
3.3 การโต้ตอบ (Interaction) คือการโต้ตอบกันระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
การเรี ยนการสอน การช่วยเหลือผูใ้ ช้ให้สามารถทํางานในขอบเขตของตนเองและงาน
ประยุกต์ ตามเป้ าหมายให้สําเร็ จได้ และการเรี ยนการสอนที่ดีที่สุดก็คือการเปิ ดโอกาศ
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีการโต้ตอบกับผูส้ อนได้มากที่สุด
3.4 การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลป้อนกลับหรื อการให้คาํ ตอบนี้
ถื อ เป็ นการ เสริ ม แรงอย่า งหนึ่ ง การให้ ผ ลป้ อ นกลับ โดยทัน ที่ แก่ ผูเ้ รี ย น และการที่
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะสมบูรณ์ ได้ จะต้องมี การทอดสอบหรื อประเมิ นความรู ้และ
ความเข้าใจของผูท้ ี่เรี ยนในเนื้ อหาสาระ หรื อทักษะต่างๆของผูเ้ รี ยน ตามวัตถุประสงค์
ที่กาํ หนดไว้ (อนุวฒั น์ ศิริวฒั น์ 2556)
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2.2 เว็บไซต์ ที่เกีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั ทําได้คน้ หาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบช่วยสอนหรื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ
ภาษาที่ ใ ช้เขี ย น เพื่ อ ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของผู ใ้ ช้ง านและมี เว็บ ไซต์ เป็ นจํา นวนมาก เป็ น
แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

รู ปที่ 2.1 https://medium.com/@mosprogramer/เรี ยน-php-ฉบับเริ่ มต้น-ตอนที่-1-1be38d0dabbb
เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ ส อนการใช้ ง านพื้ น ฐานของภาษา PHP เป็ นการเขี ย นโปรแกรมบน
เว็บ ไซต์ และการใช้ค าํ สั่ ง งานสํ า หรั บ คอนโทรลต่ า ง ๆ เช่ น กล่ อ งข้อความ (Textbox) ป้ า ยชื่ อ
(Label) และปุ่ มคําสั่ง (Button) และการใช้ Syntax และ Variables เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.2 https://sites.google.com/site/ajyutt/khxmphiwtexr-chwy-sxn-cai
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ความรู ้เบื้องต้นในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) เช่น
ความหมาย และคุณ ลัก ษณะที่ เป็ นองค์ป ระกอบสําคัญ ของคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน ประเภทของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ (CAI) ข้อดีของระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนการสอน สามารถใช้อา้ งอิง
สําหรับผูส้ นใจทัว่ ไป
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รู ปที่ 2.3 http://pofb-animation.blogspot.com/2011/06/story-board.html
เป็ นเว็บไซต์ที่อธิ บายขั้นตอนในการจัดทํา Storry Board สอนวิธีการเรี ยบเรี ยบข้อความ
หรื อรู ปแบบ เพื่อทําให้งานนําเสนอออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ทําให้ดูแล้วเข้าใจง่ายและ ชัดเจน
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รู ปที่ 2.4 http://www.baanmaha.com/community/threads/16649-CAI
เป็ นเว็บไซต์ที่อธิ บายความหมายของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การจัดการเรี ยนการสอนที่
มุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เรี ย นรู ้ เป็ นสํ า คัญ ในการเรี ย นรู ้ และความเข้า ใจในสาระสํ า คัญ ที่ ก ํา หนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ในมาตรา 22 ซึ่ งได้อธิ บายข้อมูลไว้มากมาย และยังมี
ข้อพึงระวังของการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอีกด้วย โดยจะเห็นว่าสื่ อการเรี ยนการสอน นับว่าเป็ น
ปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ได้หรื อผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ สื่ อการเรี ยนการสอนประเภท “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน”
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รู ปที่ 2.5 http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355522/6.html
เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ อ ธิ บ ายถึ ง ความหมายของคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ความสํ า คัญ ของ
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และองค์ประกอบต่างๆ เช่น ประเภท ประโยชน์ และแนวทางการนําไปใช้
งาน รวมถึ งบทความทางวิชาการ แผนการสอนต่างๆ และผลงานต่างๆ โดยบุคคลทัว่ ไปและผูท้ ี่
เรี ยนรู ้สามารถเข้าไปค้นขว้าข้อมูลต่างๆ ได้จากเว็บไซต์น้ ี
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2.3 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั ทําได้ไปค้นคว้าหาข้อมูล งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเนื่ องจากได้ป ระโยชน์ ต่อการ
ดําเนิ น โครงงาน คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เพื่ อ จะนํามาประยุก ต์ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นการดําเนิ น
โครงงานได้ดงั ตัวอย่างดังนี้

รู ปที่ 2.6 สนุกกับมาตราตัวสะกด
จัก รพัน ธ์ พิ ม พ์งาม (2556) สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ สุ ริน ทร์ นําเสนอในเรื่ อง สนุ ก กับ มาตราตัวสะกด เป็ นสื่ อการ
เรี ยนการสอนที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดของภาษาไทยให้กบั นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
พัฒนาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS5
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รู ปที่ 2.7 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash
สุ ช ญา ธนสารกิ ตติ (2556) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยสอนเรื่ องราว เกี่ยวกับการใช้งานในส่ วนต่างๆ ของโปรแกรม
Adobe Flash รวมไปถึงการสอนการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash โปรแกรม
ที่ ใ ช้ พ ั ฒ นาคื อ Adobe Flash Professional CS6 ใช้ สํ า ห รั บ ตกแต่ ง ฉากต่ า งๆ และตั ว ละคร
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รู ปที่ 2.8 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
ศิรินทิพย์ จันทบูรณ์ (2556) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต โดยสอนเรื่ องราวเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ในส่ วนต่างๆ โดยจะ
เน้นไปที่แถบเมนู อธิ บายการทํางานในแต่ละส่ วน การตั้งค่าหน้ากระดาษ การใช้งานแถบมุมมอง
และการตั้งค่าต่างๆ ซึ่ งโปรแกรมที่ใช้พฒั นาคือ Adobe Flash Professional CS6 ใช้สําหรับตกแต่ง
ฉ า ก ตั ว ล ะ ค ร แ ล ะ ใ ช้ ใ น ก า ร ทํ า แ อ นิ เ ม ชั น
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รู ปที่ 2.9 การพัฒนาเว็บไซต์ ศรี ทิพย์ คลาสสิ ค สตีล
ศุภโชค พงษ์จิตปรี อาทร และธี ระศักดิ์ ไชยยะ (2559) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ ศรี ทิพย์ คลาสสิ ค สตีล เพื่อให้
เว็บไซต์ดูมีความทันสมัยมากขึ้น และยังรองรั บการทํางานได้กับทุกอุปกรณ์ สามารถเพิ่ม แก้ไข
และลบ ข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งทําการแก้ไขผ่านฐานข้อมูลโดยตรง และพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัด การฐาน
ข้
อ
ม
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รู ปที่ 2.10 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องโปรแกรมเพ้นท์ (Paint)
ประพิมพ์ วนิ ชลานันท์ (2552) โรงเรี ยนบ้านเขาดิ น โดยเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับการใช้
งานโปรแกรมเพ้น ท์ และการอธิ บ ายในส่ วนต่ างๆ ของโปรแกรม รวมไปถึ ง สอนการใช้ ง าน
เครื่ องมื อโปรแกรมเพ้นท์ในเบื้องต้น ซึ่ งโปรแกรมที่ ใช้พฒ
ั นาคือ Adobe Flash Professional CS6
ใช้สาํ หรับตกแต่งฉาก ตกแต่งตัวละคร และใช้ในการทําแอนิเมชัน่

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อ และที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

สถานที่ต้งั

1060 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400

เบอร์ โทรศัพท์

0-2655-3000

เบอร์ โทรสาร

0-2256-1742,02254-8033,0-2655-7082

อีเมล์

Scblife-cs@scblife.co.th

แผนที่

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต จํากัด มหาชน คือหน่วยงานสารสนเทศเป็ นหน่วยงานมี
การให้บริ การ เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางด้านไอที และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กบั
บุ ค ลากรใน หน่ วยงาน ต่ า งๆ ภายใน บริ ษั ท ไท ยพาณิ ชย์ ป ระกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (มหาชน )
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การ และการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างการจัดองค์การ และการบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตําแหน่ ง และลักษณ์ งานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1. ชื่อนักศึกษา

นายอภิชยั คุณากรพิสิฐ

ตําแหน่งงาน

IT Support

งานที่ได้รับมอบหมาย

สนั บ สนุ น งานด้ า น IT Support และสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ หรื อ โน๊ ต บุ ้ค เช่ น การลง Window การ
ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ การทําลายข้อมูลใน Hard disk ตรวจสอบ
แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม อุ ป ก รณ์ ค อ ม Support User ภ าย ใน ส ถ าน
ประกอบการ ติดตั้ง Conference Phone

3.5 ชื่ อ และตําแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา

: นายเมธิวฒั น์ ธรรมานุวฒั น์

ตําแหน่ง

: Assistant Supervisor

สถานที่ทาํ งาน

: บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอน และการดําเนินงาน
3.7.1 ศึกษาความต้องการและรวบรวมข้อมูล
ค้น คว้าและศึ ก ษาว่าความต้องการของผูใ้ ช้งาน และวางแผนการจัดการ
กระบวรการกั บ พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา รวมถึ ง ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ การทํ า งานให้ มี
ประสิ ทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดั ตั้งไว้
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การวิเคราะห์การทํางานของระบบ และระยะเวลาในการพัฒนา
ระบบ แบ่งแยกประเภทในการทํางานและกําหนดขอบเขตความเป็ นไปได้ สรุ ปความ
เป็ นไปได้ใ นการพัฒ นาระบบกับ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาระบบ และทํา การ
ตั ด สิ น ใ จ ที่ จ ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
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3.7.3 ออกแบบระบบ
การออกแบบหน้าจอของโปรแกรมช่วยสอนมีดงั นี้

รู ปที่ 3.3 หน้าจอเข้าสู่ระบบ
หน้าจอเข้าสู่ ระบบ โดยผูใ้ ช้งานทัว่ ไปให้คลิกที่ผใู ้ ช้ทวั่ ไป เพื่อทําการเข้าไปสู่ หน้าต่าง
ถัดไป แต่ถา้ ผูใ้ ช้งานเป็ น Admin ให้คลิกที่ผดู ้ ูแลระบบ จากนั้นจะมีการถาม Password ของผูท้ ี่เป็ น
Admin เพื่อเข้าสู่ หน้าต่างถัดไป
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รู ปที่ 3.4 หน้าจอของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
หน้าจอของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป โดยให้ผูใ้ ช้งาน คลิกเลือกหัวข้อที่อยากจะดูขอ้ หัวข้อนั้นๆ
พอกดคลิกเข้าไปจะโชว์ขอ้ มูลที่เราต้องการศึกษาขึ้นมา
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รู ปที่ 3.5 หน้าจอแสดงรายการที่ตอ้ งการศึกษา
หน้าจอแสดงรายการ ให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปเลือกหัวข้อที่ตอ้ งการจะดูข้ ึนมา จะแสดงหน้าจอ
ขึ้ น ม า เ ป็ น ร า ย ก า ร พ ร้ อ ม คํ า อ ธิ บ า ย ภ า พ ดู ห น้ า ถั ด ไ ป ใ ห้ ก ด Next
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รู ปที่ 3.6 หน้าจอ login ของผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอ login ของผูด้ ู แลระบบให้ท าํ การ ใส่ User id และ Password เพื่ อทําการ login
พอใส่ สร็ จให้ทาํ การกดยืนยัน เพื่อเข้าสู่ หน้าต่างถัดไป ถ้าไม่ตอ้ งการใช้งานให้กด ยกเลิก
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รู ปที่ 3.7 หน้าเพิ่มรายการข้อมูล
หน้าเพิ่มรายการข้อมูลที่ตอ้ งการเพิ่มลงไปโดย ระบุหัวเรื่ องที่จะเพิ่มแล้วกดบันทึกหัว
เรื่ องจากนั้นจะปรากฎหน้าต่างถัดไปขึ้นมา และสามารถเพิ่มข้อมูลแก้ไขข้อมูล หรื อลบข้อมูลได้

23

1)

รู ปที่ 3.8 หน้าเพิ่มข้อมูล
หน้าเพิ่มข้อมูล เราสามารถที่จะใส่ รูปภาพลงไปโดยการกด Choose File จะนั้นจะมีให้
เลื อ กรู ป ภาพ และเขี ย นข้อ ความประกอบได้ ท างขวามื อ โดยจะเลื อ กขนาดข้อ ความ สี จัด
หน้ากระดาษได้ เสร็ จแล้วให้กด บันทึ ก ถ้ากด รี เช็ตข้อความที่เขียนมาทั้งหมดจะว่างเปล่า ถ้าไม่
ต้ อ ง ก า ร ข้ อ ค ว า ม นี้ ใ ห้ ก ด ปุ่ ม ล บ ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด ก็ จ ะ ห า ย ไ ป
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รู ปที่ 3.9 หน้าจอรายการผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอรายการผูด้ ูแลระบบ สามารถตรวจสถานะผูด้ ูแลระบบได้โดยจะข้อมูลจะโชว์ที่
คําสั่งสถานะ ผูด้ ูแลระบบทัว่ ไปจะสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ และสามารถแก้ไขรหัสผ่านตัวเอง
ได้ แต่ ผูด้ ู แลระบบหลัก สามารถ แก้ไขข้อมู ล ได้เหมื อนกันและสามารถลบผูด้ ู แลระบบคนอื่ น
อ อ ก ไ ป ไ ด้
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ไ ด้
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รู ปที่ 3.10 หน้าจอเพิ่มผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอเพิ่ม ผูด้ ู แลลระบบ โดยผูด้ ู แลระบบสามารถ กรอก ชื่ อ ID Password แล้วกด
ยืนยันเพื่อยืนยันความเป็ น Admin ถ้าไม่ตอ้ งการเป็ น Adminให้กดยกเลิกจะกลับไปสู่ หน้าจอก่อน
ห
น้
า
นี้
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3.7.4 จัดทําหรื อพัฒนาระบบ
การจัดทําเว็บ ไซต์จดั การความรู ้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ได้กาํ หนดไว้ เพื่อให้ขอ้ มูล ที่
สามารถสามารถใช้งานจริ ง และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่างตรงจุด และพัฒนาไป
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
เมื่อทําเว็บไซต์จดั การความรู ้เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์แล้วได้มีการนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไป
ทดสอบกับผูใ้ ช้งาน โดยให้ผทู ้ ี่มีหน้าที่ในการตรวจสอบดู
3.7.6 จัดทําเอกสาร
ผูใ้ ช้งาน

จัด ทํารู ป เล่ม รายงานปฏิ บ ัติ งานสหกิ จศึ ก ษาและ สอนการใช้ง านในเบื้ องต้น ให้ กับ

3.7.7 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
1. เก็บข้อมูลความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน
2. กําหนดเป้าหมาย และ
วางแผน
3. นําข้อมูลไปให้ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบ
4. ขอคําแนะนําจากที่ปรึ กษา
5. ออกแบบระบบ
6. ทดสอบการใช้งาน
7. ปรับปรุ งข้อมูล
8. จัดทําเอกสาร

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

27

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 สําหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.8.1.1 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1) Inter (R) Core (TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
2) Ram 8.00 GB
3) DVD – RW Drive
4) Hard Disk 1000 TB
5) Nvidia Geforce Gtx 950M
3.8.1.2 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1) Microsoft Windows 10 Pro
2) Microsoft Office Word 2016
3) Microsoft Office PowerPoint 2016
4) Microsoft Office Visio 2010
5) PHP Language 5.6
6) phpMyAdmin 4.6.4
7) โปรแกรม FileZilla 3.31.0
3.8.2 สําหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.8.2.1 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
1) CPU Intel Pentium Dual E2140 1.60 GHz หรื อสู งกว่า
2) RAM 1GB หรื อสู งกว่า
3) DVD – RW Drive
4) Hard Disk 300 GB หรื อสู งกว่า
3.8.2.2 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
1) Microsoft Windows 7 Professional 32 bit หรื อ 64 bit
2) Browser Internet explorer หรื อ Google Chrome
3.8.2.3 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
1) CPU Intel Xeon E3-1230v2, 3.3GHz
2) Chipset Intel C216 Express Workstation
3) RAM 4GB DDR4 1600MHz with ECC

4) Hard Disk 500GB หรื อมากกว่า
5) Graphic FirePro 4900, 1GB DDR4
6) Network Dual Gigabit LAN BCM57781
3.8.2.4 ซอฟต์แวร์สาํ หรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
1) โปรแกรม FileZilla 3.31.0
2) PHP Language 5.6
3) phpMyAdmin 4.6.4
4) MySQL 3.2.2
5) เว็บไซต์จดั การความรู ้
6) Microsoft Windows 10 Pro

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1

รู ปที่ 4.1 หน้าผูเ้ ข้าใช้งาน
หน้าเข้าสู่ การใช้งาน ใช้เลือกตามสถานะผูเ้ ข้าใช้งาน ผูใ้ ช้ทว่ั ไป ผูด้ ูแลระบบ มีข้นั ตอนดังนี้
1) ให้เลือกการเข้าใช้งานตามสถานะการใช้งาน ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป หรื อ ผูด้ ูแลระบบ
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2
1

รู ปที่ 4.2 หน้าจอสถานะผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
หน้าจอของสถานะผูใ้ ช้งานทัว่ ไป มีข้นั ตอนดังนี้
1) ให้ผใู ้ ช้งานเลือกหัวข้อที่ตอ้ งการจะดูหรื อศึกษา
2) ถ้าต้องการเลิกใช้งานให้กด คําว่าออก มุมขวาบน
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4

3

1

2
รู ปที่ 4.3 หน้าจอแสดงข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษา

ดังนี้

หน้าจอแสดงข้อมูลของสิ่ งที่ จะศึ ก ษา คําอธิ บ ายจะอยู่ด้านข้างของรู ป ภาพ มีข้ นั ตอน
1)
2)
3)
4)

ต้องการไปสู่ หน้าถัดไปให้กด Next
คําอธิบายรายละเอียด
เปลี่ยนข้อมูลที่ตอ้ งการจะศึกษาโดยคลิกหัวข้อด้านซ้ายมือ
ถ้าต้องการกลับไปดูขอ้ มูลก่อนหน้านี้ให้กด Black
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4

รู ปที่ 4.4 หน้า Login เข้าสู่ ระบบของ Admin
หน้า Login เข้าสู่ ระบบของผูด้ ูแลระบบ เพื่อเข้าไปยังการแก้ไขหรื อเพิ่มข้อมูล มีข้นั ตอนดังนี้
1)
2)
3)
4)

ใส่ ID สําหรับการเข้าใช้งาน
ใส่ Password สําหรับการเข้าใช้งาน
ใส่ ID Password เสร็ จแล้วให้ทาํ การกดปุ่ มยืนยัน เพื่อทําการเข้าสู่ระบบ
ถ้าไม่ตอ้ งการเข้าสู่ ระบบให้กด ยกเลิกจะกลับไปสู่ หน้าหลัก
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอฝั่งผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอของผูด้ ู แลระบบ สามารถ เพิ่มข้อมูลลงไปและแก้ไขหรื อลบข้อมูลเก่าออกได้
และยังสามารถแต่งตั้งผูด้ ูแลระบบเพิ่มเติมได้ มีข้นั ตอนดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ใส่ หวั เรื่ องที่ตอ้ งการจะเสนอลงไป
พอใส่ หวั เรื่ องที่ตอ้ งการจะเพิ่มลงไปแล้วให้กดบันทึก
ถ้าจะเพิ่มข้อมูลหรื อแก้ไขข้อมูลลงไปให้กด คําว่า เพิ่ม/แก้ไข
ถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลให้กดคําว่าลบ
สามารถแต่งตั้งผูด้ ูแลระบบให้กบั คนอื่นได้ โดยเลือกที่จดั การผูด้ ูแลระบบ
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รู ปที่ 4.6 หน้าจอเพิ่มข้อมูล
หน้าจอเพิม่ ข้อมูล โดยใส่ รูปภาพลงไปและ เขียนคําอธิ บายภาพเพื่อสื่ อให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไป
ได้เข้าใจ มีข้นั ตอนดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เพิ่มรู ปภาพโดยไปที่คาํ ว่า Choose File
เขียนคําอธิบายภาพภายในกรอบข้อความ
เสร็ จแล้วให้กด บันทึก ข้อมูลข้อมูล
ถ้าต้องการที่จะลบข้อความทั้งหมด ให้กดปุ่ ม รี เซ็ต ข้อความทั้งหมดจะหายไป
ถ้าต้องการลบหน้านี้ออกให้กดปุ่ มลบ
ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วจะมาแสดงที่กรอบด้านล่าง
ถ้าจะเพิ่มข้อมูลหน้าถัดไปให้กดปุ่ มเพิ่ม
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รู ปที่ 4.7 หน้าจอเพิ่มผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอเพิ่มผูด้ ูแลระบบแทนผูด้ ูแลระบบหลัก สามารถแก้ไขข้อมูล เพิ่มรายการข้อมูล
แก้ไขข้อมูล และแก้ไข Password Admin หลักสามารถลบ Admin ทัว่ ไปออกได้ มีข้นั ตอนดังนี้
1) จะเพิ่มสมาชิก Adminให้ไปที่คาํ ว่า เพิ่ม Admin
2) ถ้าต้องการแก้ไข Password ให้ไปที่คาํ ว่าแก้ไข
3) ถ้าต้องการลบให้กดที่ปุ่มลบ
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รู ปที่ 4.8 หน้าจอแก้ไขข้อมูลของผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอแก้ไขข้อมูลของผูด้ ูแลระบบ มีข้นั ตอนดังนี้
1) เลือกข้อมูลที่ตอ้ งการจะแก้ไข
2) แก้ไขเสร็ จสิ้ นให้กดยืนยัน
3) ถ้าไม่ตอ้ งการแก้ไขให้กดยกเลิก
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รู ปที่ 4.9 หน้าจอเพิ่มผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอเพิ่มผูด้ ูแลระบบให้สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ มีข้นั ตอนดังนี้
1) ให้กรอกข้อมูล ชื่อ ID Password และ Confirm Password
2) กรอกข้อมูลเสร็ จให้กดยืนยัน เพื่อเข้าใช้งานในฝั่งผูด้ ูแลระบบ
3) ถ้าไม่ตอ้ งการที่จะเพิ่มผูด้ ูแลระบบ ให้กดยกเลิก

บทที่ 5
สรุปผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ เว็บไซต์จดั การความรู ้ของ บริ ษทั ไทยพาณชย์ ประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)
เพื่ อ อํา นวยความสะดวกและรวดเร็ ว ให้ กับ พนั ก งานในการแก้ไ ขปั ญ หาพื้ น ฐานเช่ น การลง
ซอฟต์แ วร์ ต่ า งๆ การติ ด ตั้ง โปรแกรม การลง Window สามารถทํา ได้โดยง่ า ย ทํา ให้ พ นั ก งาน
สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้เป็ นอย่างดีและมีคู่มือการใช้งานของตัวโปรแกรมเพื่อทํา
ให้พนักงานเข้าใจได้มากขึ้น
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทําได้เริ่ มจัดทําโครงงาน ซึ่งได้พบปัญหาดังนี้
5.1.2.1 ขาดทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP ทําให้งานเสร็ จล่าช้ากว่ากําหนด
5.1.2.2 ความต้องการของผูใ้ ช้งานมีมาก และไม่ได้กาํ หนดขอบเขตทําให้เก็บรวบรวม
ข้อมูลไม่ทนั ทําให้งานเสร็ จล่าช้ากว่ากําหนด
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 ควรทํา การพัฒ นาระบบให้ ส ามารถนําเสนอข้อ มู ล การสอนในรู ป แบบของ
ภาพเคลื่อนไหว
5.1.3.2 ควรทําการพัฒ นาระบบให้ผูใ้ ช้งานระบบสามารถสอบถามข้อมูล และเสนอ
ความคิดเห็น หรื อความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลการสอน
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP
5.2.1.2 ทําให้เข้าใจถึงสถานการณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
5.2.1.3 ทําให้เข้าใจถึงระบบการทํางานในรู ปแบบขององค์กร
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ปัญหาข้อผิดพลาดในการทํางานในช่วงแรกๆจึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดอยูเ่ สมอ
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5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ ในการ การเขียนโปรแกรม และการออกแบบโปรแกรมให้
น่าสนใจ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรศึกษาจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็ นประสบการณ์ในการทํางาน
5.2.3.2 ควรศึกษาเทคโนโลยีที่มีผพู ้ ฒั นาขึ้นใหม่อยูเ่ สมอ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การออกแบบระบบงาน

รู ปที่ ก.1 E-R Diagram ภาษาไทย

รู ปที่ ก.2 E-R Diagram ภาษาอังกฤษ

ตารางที่ ก.1 รายการตารางข้อมูล
ตาราง

คําอธิบาย

admins_system
Content
content_detail

ตารางผูด้ ูแลระบบ
ตารางหัวข้อการสอน
ตารางรายละเอียดการสอน

ตารางที่ ก.2 ตารางผูด้ ูแลระบบ (admins_system)
Name
admin_id
admin_name
admin_login_id
admin_login_pass

Type
Int (11)
Varchar (100)
Varchar (10)
Int (11)

P
Yes
No
No
No

M
Yes
Yes
Yes
Yes

Refer To

Description
รหัสผูด้ ูแลระบบ
ชื่อผูด้ ูแลระบบ
ชื่อเข้าใช้ระบบ
รหัสผ่าน

P M
Yes Yes
No Yes

Refer To

Description
รหัสหัวข้อการสอน
หัวข้อการสอน

ตารางที่ ก.3 ตารางหัวข้อการสอน (content)
Name
con_id
con_topic

Type
Int (11)
Varchar (200)

ตารางที่ ก.4 ตารางรายละเอียดการสอน (content_detail)
Name
con_id
con_number
con_image
con_text

Type
Int (11)
Int (11)
Varchar (100)
Varchar
(1000)

หมายเหตุ
P = Primary Key
M = Mandatory

P
Yes
Yes
No
No

M
Refer To
Yes content.con_id
Yes
Yes
Yes

Description
รหัสหัวข้อการสอน
รหัสการสอน
รู ปภาพการสอน
รายละเอียดการสอน

รู ปที่ ก.3 Context Diagram เว็บไซต์จดั การความรู ้

รู ปที่ ก.4 Data Flow Diagram Level 0 เว็บไซต์จดั การความรู ้

รู ปที่ ก.5 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: จัดการข้อมูลผูด้ ูแลระบบ

รู ปที่ ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: จัดการข้อมูลการสอน

รู ปที่ ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: แสดงข้อมูลการสอน

ภาคผนวก ข
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
Install Program
1. การติดตั้ง Web Server โดยใช้โปรแกรม FileZilla 3.31.0

รู ปที่ ข.1 หน้าจอสร้าง Site manager ของโปรแกรม FileZilla 3.31.0
เมื่อทําการเปิ ดตัวโปรแกรม FileZilla 3.31.0 เสร็ จสิ้ น ให้ทาํ การเลือกเมนู File จากนั้น
ให้ทาํ การคลิก Site manager เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ Site manager

รู ปที่ ข.2 การสร้าง Site manager ของโปรแกรม FileZilla 3.31.0
ทําการกดปุ่ ม New Site ให้ ท าํ การกรอกข้อมูล กําหนด Host และ Port เพื่ อที่ จะทําการ
ติดตั้งระบบ จากนั้นให้ทาํ การกรอก User และ Password ที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การเช่าพื้นที่เว็บไซต์
นั้นและกดปุ่ ม Connect เพื่อทําการเชื่อต่อกับ Site manager

รู ปที่ ข.3 การเลือก Domain หรื อ Subdomain ที่จะทําการติดตั้ง
ทางด้านซ้ายมือของตัวโปรแกรมให้ทาํ การค้นหาไฟล์จากแผ่น DVD RW ของโครงการ
ใน Folder System และทางด้านขวามือให้เลือก Domain หรื อ Subdomain ที่จะทําการติดตั้ง

รู ปที่ ข.4 การอัพโหลดเว็บไซต์
ทางด้านซ้ายมือของตัวโปรแกรม ให้ทาํ การเลือกไฟล์ท้งั หมดที่ได้ทาํ การค้นหา จากนั้นให้
ทําการคลิ ก ขวาบริ เวณไฟล์ที่ เลื อก แล้วเลื อกที่ ค าํ สั่ ง Upload เพื่ อทําการอัพ โหลดเว็ป ไซต์เข้าสู่
Server

4. การติดตั้งฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin Database Manager

รู ปที่ ข.5 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ phpMyAdmin Database Manager
ให้ทาํ การกรอก Username และ Password จากนั้นให้ทาํ การกดปุ่ ม Log in เพื่อ Log in เข้า
สู่ ระบบ phpMyAdmin Database Manager

รู ปที่ ข.6 หน้าจอสร้างฐานข้อมูล
ให้ ท ํา การกรอกชื่ อ ฐานข้อ มู ล teach_project และทํา การเลื อ กรู ป แบบภาษาเป็ น
utf8_general_ci เพื่อให้ฐานข้อมูลรองรับการใช้ภาษาไทย จากนั้นทําการกดปุ่ ม Create

รู ปที่ ข.7 หน้าจอการ Import ฐานข้อมูล
หลังจากทําการสร้างฐานข้อมูลเสร็ จสิ้ น ให้ท าํ การกดปุ่ ม Import แล้วกดปุ่ มเลือกไฟล์
เพื่อทําการค้นหาไฟล์ฐานข้อมูล

รู ปที่ ข.8 ไฟล์ teach_project.sql
ทําการเลือกไฟล์ teach_project.sql จาก DVD RW ของโครงการใน folder backup เพื่อ
ทําการติดตั้งฐานข้อมูล แล้วทําการกดปุ่ ม Go เพื่อยืนยันการ Import ไฟล์ฐานข้อมูล

5. การติดตั้งฐานข้อมูลเพื่อใช้งานบน Server โดยใช้ cPanel

รู ปที่ ข.9 หน้าจอเข้าสู่ ระบบเว็บไซต์ cPanel
ให้ทาํ การกรอก Username และ Password ที่ได้จากผูใ้ ห้บริ การเช่าพื้นที่ฐานข้อมูล จากนั้น
ให้ทาํ การกดปุ่ ม Log in เพื่อ Log in เข้าสู่ ระบบ

รู ปที่ ข.10 หน้าจอหลักของเว็บไซต์ cPanel
เมื่อทําการเข้าสู่ ระบบเสร็ จสิ้ นแล้ว จะแสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ cPanel จากนั้นให้
ทําการเลือกที่หวั ข้อ DATABASES และทําการคลิกที่ MySQL Databases

รู ปที่ ข.11 หน้าจอสร้างฐานข้อมูล
ให้ทาํ การกรอกชื่ อฐาน ข้อมูลจากนั้นให้ตรวจสอบชื่ อฐานข้อมูล และกดปุ่ ม Go เพื่อทํา
การเลือกไฟล์ฐานข้อมูล

รู ปที่ ข.12 ไฟล์ teach_project.sql
ทําการเลื อกไฟล์ teach_project.sql จาก DVD RW ของโครงการใน folder backup เพื่ อ
ทําการติดตั้งฐานข้อมูล

รู ปที่ ข.13 หน้าจอหลักของเว็บไซต์ cPanel
เมื่อได้ทาํ การสร้างฐานข้อมูลเสร็ จสิ้ น จะแสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ cPanel จากนั้น
ให้ทาํ การเลือกที่หัวข้อ DATABASES และทําการคลิกที่ phpMyAdmin เพื่อทําการตรวจสอบ การ
ติดตั้งฐานข้อมูล

ภาคผนวก ค
ภาพระหว่างปฏิบัติงาน
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