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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนั ไดมี้การใชเ้ทคโนโลยีในดา้นต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดส่ิงต่างๆมากมายเพื่อใชใ้นการ

พฒันา และการดาํรงชีวิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคคลท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ จึงไดมี้การ

พัฒนาความสามารถโปรแกรม CAI เพื่อใช้ในการเรียนรู้ค้นคว้าหาข้อมูล CAI ย่อมากจาก 

(Computer Assisted Instruction) เป็นโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อมาสร้างเป็น

บทเรียนในวิชาต่างๆ หรือใชใ้นการศึกษาหาขอ้มูล  

ปัจจุบันบริษทั ไทยพาณิชยป์ระกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ได้มีหน่วยงานสารสนเทศ

ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานภายในบริษทั โดยให้คาํปรึกษาและการแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในบริษทัท่ีเก่ียวกบั อุปกรณ์ไอทีทั้งหมด รวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ

ใหก้บัพนกังาน ซ่ึงดว้ยพนกังานฝ่ายสารสนเทศมีจาํนวนบุคลากรท่ีจาํกดั จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ใน

การทาํงาน เน่ืองดว้ยจาํนวนพนักงานท่ีมีมากจึงทาํให้การบริการไม่ทัว่ถึงทาํให้เกิดความล่าช้าใน

การใหบ้ริการกบัพนกังาน 

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงได้มีแนวคิดในการทาํ เว็บไซต์จดัการความรู้ของบริษทัไทยพาณิชย ์

จาํกัด (มหาชน) ขึ้นมาเพื่อนํามาใช้ในการสอนการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ และการแก้ไขปัญหา

พื้นฐานใหก้บัพนกังาน เพื่อลดความลา่ชา้ในการให้บริการ โดยมีแนวคิดมากจาก CAI ตวัโปรแกรม

ช่วยสอนน้ี สามารถอธิบายขั้นตอนและวิธีการในการติดตั้งหรือการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยมีคู่มือ

การใช้งานต่างๆ รวมไปถึงภาพอธิบายประกอบ และคาํอธิบายประกรอบทาํให้พนักงานไดเ้ขา้ใจ

มากยิ่งขึ้น พนักงานยงัสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการคน้หาขอ้มูลได้จาก เว็บไซต์จดัการ

ความรู้ของบริษทัไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และยงัสามารถอพัเดทขอ้มูลเขา้ไปใหเ้ป็นปัจจุบนัได้

อีกดว้ย ทาํให้การคน้หาขอ้มูลนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ยงัช่วยลดความล่าช้าท่ีเกิดขึ้น

ภายในบริษทั และพนกังานยงัสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อพฒันาเวบ็ไซต ์จดัการความรู้ของบริษทัไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 จดัการขอ้มูลการสอน 

         1.3.1.1 เพิ่มขอ้มูลการสอน 

                            1.3.1.2 แกไ้ขขอ้มูลการสอน 

                            1.3.1.3 ลบขอ้มูลการสอน   

1.3.2 จดัการผูดู้แลระบบ 

         1.3.2.1 เพิ่มผูดู้แลระบบ 

         1.3.2.2 แกไ้ขผูดู้แลระบบ 

         1.3.2.3 ลบขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

1.3.3 แสดงขอ้มูลการสอน 

         1.3.3.1 แสดงรูปภาพอธิบายการสอน 

         1.3.3.2 แสดงขอ้ความอธิบายการสอน 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยในการติดตั้งโปรแกรมและไดร์เวอร์เองได ้

1.4.2 ทาํใหส้ะดวกและรวดเร็วในการทาํงาน 

1.4.3 ลดความล่าชา้ในการทาํงาน 

1.4.4 พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้



 
 

บทที่ 2 

ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted lnstruction) 

         เป็นโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการสอนให้เขา้ใจ ทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือการเรียนการ

สอนในบทเรียนต่างๆโดยสมารถทาํให้ผูท่ี้เขา้มาเรียนรู้ไดเ้ขา้ใจในส่ิงต่างๆท่ีไดถ้่ายทอดลงไปใน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบไปดว้ย ภาพน่ิง คาํอธิบาย และการตกแต่งท่ีทาํให้ผูเ้รียนรู้ไม่รู้สึก

เบ่ือหน่าย อาศัยแนวคิดจากทฤษฏีการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากับการตอบสนอง โดยการออกแบบ

โปรแกรมจะเร่ิมตน้จากการตอบสนองจากผูท่ี้เขา้มาเรียนรู้และการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูเ้รียนไดอ้ยา่งตรงจุด (สมรัก ปริยะวาที 2544) 

2. ระบบฐานขอ้มูล (Database system) 

ระบบฐานขอ้มูล เป็นระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างมีระบบ 

และขอ้มูลต่างๆท่ีชดัเจน ในฐานขอ้มูลนั้นจะประกอบไปดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลากหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูล

ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบและวิธีการใชง้านขอ้มูลของฐานขอ้มูลของฐานขอ้มูลจะมีความ

แตกต่างออกไปจากแฟ้มข้อมูล และการใช้งานของฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยฐานข้อมูล 

Database Management System (DBMS) ซ่ึงผูใ้ช้ต้องใช้งานฐานข้อมูลผ่านทางระบบการจัดการ

ฐานขอ้มูล  (ทวีรัตน์ นวลช่วย, 2557) 

2.1 ประโยชน์ของฐานขอ้มูล (Database Benefits) 

 2.1.1 ลดการเก็บข้อมูลท่ีซํ้ าซ้อน เพราะมีคนใช้ข้อมูลน้ีหลายคน เม่ือใช้ระบบ

ฐานขอ้มูลจะช่วยลดความซํ้าซอ้นของขอ้มูลลดนอ้ยลงได ้

 2.1.2 รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล เน่ืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียวในกรณีท่ี

มีขอ้มูลชุดเดียวกนัอยู่ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งตรงกนัดว้ย และการแกไ้ขขอ้มูลจะแกไ้ขให้ถูกตอ้งตรง

ตามกนัหมด  

 2.1.3 การป้องกนัและการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลก็จะทาํไดส้ะดวก โดยสามารถ

ทาํไดโ้ดยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัตวัฐานขอ้มูลเทา่นั้น 
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3. คุณลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ประการ 

3.1 สารสนเทศ (Information) หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีไดรั้บการเรียบเรียง ทาํให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้และความสนใจในส่ิงท่ีจะทาํ การนําเสนออาจเป็นไปในลกัษณะทางตรง 

หรือทางออ้มก็ได ้ทางตรงไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ เช่นการอ่าน 

การจาํการทาํความเขา้ใจการฝึกฝน และเรียนรู้  ตวัอย่างการนาํเสนอในทางออ้มไดแ้ก่ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและการจาํลอง 

3.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล คือลกัษณะสําคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง

กนัทางความเขา้ใจ และการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีจะ เป็นส่ือประเภทหน่ึงจึง

ได้รับการออกแบบให้มีลกัษณะท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มาก

ท่ีสุด และทาํใหเ้ขา้ใจมากท่ีสุดโดยเป็นไปตามเป้าหมายท่ีเราตั้งไว ้

3.3 การโตต้อบ (Interaction) คือการโตต้อบกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน

การเรียนการสอน การช่วยเหลือผูใ้ชใ้ห้สามารถทาํงานในขอบเขตของตนเองและงาน

ประยกุต ์ตามเป้าหมายให้สําเร็จได ้และการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุดก็คือการเปิดโอกาศ

ใหผู้เ้รียนไดมี้การโตต้อบกบัผูส้อนไดม้ากท่ีสุด 

3.4 การใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) ผลป้อนกลบัหรือการใหค้าํตอบน้ี

ถือเป็นการ เสริมแรงอย่างหน่ึงการให้ผลป้อนกลับโดยทันท่ีแก่ผูเ้รียน และการท่ี

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสมบูรณ์ได้ จะตอ้งมีการทอดสอบหรือประเมินความรู้และ

ความเขา้ใจของผูท่ี้เรียนในเน้ือหาสาระ หรือทกัษะต่างๆของผูเ้รียน ตามวตัถุประสงค์

ท่ีกาํหนดไว ้  (อนุวฒัน์  ศิริวฒัน์ 2556) 
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2.2 เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้อง 

ผูจ้ดัทาํไดค้น้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบช่วยสอนหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ

ภาษาท่ีใช้เขียน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้งานและมีเว็บไซต์เป็นจาํนวนมาก เป็น

แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.1 https://medium.com/@mosprogramer/เรียน-php-ฉบบัเร่ิมตน้-ตอนท่ี-1-1be38d0dabbb 

เป็นเว็บไซต์ท่ีสอนการใช้งานพื้นฐานของภาษา PHP เป็นการเขียนโปรแกรมบน

เว็บไซต์ และการใช้คาํสั่งงานสําหรับคอนโทรลต่าง ๆ เช่น กล่องข้อความ (Textbox) ป้ายช่ือ 

(Label) และปุ่ มคาํสั่ง (Button) และการใช ้ Syntax และ Variables เป็นตน้ 

 

https://medium.com/@mosprogramer/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-php-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-1be38d0dabbb
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รูปท่ี 2.2 https://sites.google.com/site/ajyutt/khxmphiwtexr-chwy-sxn-cai 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เช่น 

ความหมาย และคุณลักษณะท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) ขอ้ดีของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน สามารถใช้อา้งอิง

สาํหรับผูส้นใจทัว่ไป 
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รูปท่ี 2.3 http://pofb-animation.blogspot.com/2011/06/story-board.html 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์อธิบายขั้นตอนในการจดัทาํ Storry Board สอนวิธีการเรียบเรียบขอ้ความ

หรือรูปแบบ เพื่อทาํใหง้านนาํเสนอออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ทาํใหดู้แลว้เขา้ใจง่ายและ ชดัเจน 

 

http://pofb-animation.blogspot.com/2011/06/story-board.html
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รูปท่ี 2.4 http://www.baanmaha.com/community/threads/16649-CAI 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การจดัการเรียนการสอนท่ี

มุ่งเน้นให้ ผู ้เรียนรู้เป็นสําคัญในการเรียนรู้ และความเข้าใจในสาระสําคัญท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ในมาตรา 22 ซ่ึงไดอ้ธิบายขอ้มูลไวม้ากมาย และยงัมี

ขอ้พึงระวงัของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกดว้ย โดยจะเห็นว่าส่ือการเรียนการสอน นบัว่าเป็น

ปัจจยัสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ไดห้รือผูเ้รียนเป็น

สาํคญั ส่ือการเรียนการสอนประเภท “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” 

http://www.baanmaha.com/community/threads/16649-CAI
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รูปท่ี 2.5 http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355522/6.html  

 เป็นเว็บไซต์ท่ีอธิบายถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความสําคัญของ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และองคป์ระกอบต่างๆ เช่น ประเภท ประโยชน์ และแนวทางการนาํไปใช้

งาน รวมถึงบทความทางวิชาการ แผนการสอนต่างๆ และผลงานต่างๆ โดยบุคคลทัว่ไปและผูท่ี้

เรียนรู้สามารถเขา้ไปคน้ขวา้ขอ้มูลต่างๆ ไดจ้ากเวบ็ไซตน้ี์ 

 

http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355522/6.html
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2.3 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

        ผูจ้ดัทาํไดไ้ปคน้ควา้หาขอ้มูล งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากได้ประโยชน์ต่อการ

ดําเนินโครงงาน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อจะนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนิน

โครงงานไดด้งัตวัอยา่งดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.6 สนุกกบัมาตราตวัสะกด 

จกัรพนัธ์ พิมพ์งาม (2556) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นําเสนอในเร่ือง สนุกกับมาตราตัวสะกด เป็นส่ือการ   

เรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัมาตราตวัสะกดของภาษาไทยให้กบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา

พฒันาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 
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รูปท่ี 2.7 การสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรม Adobe Flash 

สุชญา ธนสารกิตติ (2556) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม โดยสอนเร่ืองราว เก่ียวกบัการใชง้านในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม 

Adobe Flash รวมไปถึงการสอนการสร้างภาพเคล่ือนไหวโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash โปรแกรม

ท่ี ใช้พัฒ น าคื อ  Adobe Flash Professional CS6  ใช้สํ าห รับ ตก แต่ งฉ าก ต่ างๆ  แล ะตัวล ะค ร
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รูปท่ี 2.8 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชง้านโปรแกรม Microsoft Word 

ศิรินทิพย ์จนัทบูรณ์ (2556) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัภูเก็ต โดยสอนเร่ืองราวเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรม Microsoft Word ในส่วนต่างๆ โดยจะ

เน้นไปท่ีแถบเมนู อธิบายการทาํงานในแต่ละส่วน การตั้งค่าหน้ากระดาษ การใช้งานแถบมุมมอง 

และการตั้งค่าต่างๆ ซ่ึงโปรแกรมท่ีใช้พฒันาคือ 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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รูปท่ี 2.9 การพฒันาเวบ็ไซต ์ศรีทิพย ์คลาสสิค สตีล 

ศุภโชค พงษ์จิตปรีอาทร และธีระศกัด์ิ ไชยยะ (2559) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม โครงงานการพฒันาเว็บไซต ์ศรีทิพย ์คลาสสิค สตีล เพื่อให้

เวบ็ไซตดู์มีความทนัสมยัมากขึ้น และยงัรองรับการทาํงานไดก้ับทุกอุปกรณ์ สามารถเพิ่ม แก้ไข 

และลบ ขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งทาํการแกไ้ขผ่านฐานขอ้มูลโดยตรง และพฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐาน

ข้ อ ม
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รูปท่ี 2.10 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโปรแกรมเพน้ท ์(Paint) 

ประพิมพ์ วนิชลานันท์ (2552) โรงเรียนบา้นเขาดิน โดยเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัการใช้

งานโปรแกรมเพ้นท์ และการอธิบายในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม รวมไปถึงสอนการใช้งาน

เคร่ืองมือโปรแกรมเพน้ท์ในเบ้ืองตน้ ซ่ึงโปรแกรมท่ีใช้พฒันาคือ Adobe Flash Professional CS6 

ใชส้าํหรับตกแต่งฉาก ตกแต่งตวัละคร และใชใ้นการทาํแอนิเมชัน่ 

 



บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือ และท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือบริษัท  บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  

สถานท่ีตั้ง  1060 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี 

   กรุงเทพมหานคร 10400 

เบอร์โทรศัพท์  0-2655-3000 

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

อเีมล์   Scblife-cs@scblife.co.th 

แผนท่ี 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จาํกดั มหาชน คือหน่วยงานสารสนเทศเป็นหน่วยงานมี

การใหบ้ริการ เก่ียวกบัการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางดา้นไอที และอุปกรณ์ต่างๆ ใหก้บั

บุ ค ล าก รใน ห น่ วยงาน ต่างๆ  ภ ายใน บ ริษัท ไท ยพ าณิ ช ย์ป ระกัน ชี วิต  จํากัด  (ม ห าช น )

mailto:Scblife-cs@scblife.co.th
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร 

 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการจดัองคก์าร และการบริหารงานขององคก์ร 
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3.4 ตําแหน่ง และลกัษณ์งานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1. ช่ือนกัศึกษา นายอภิชยั คุณากรพิสิฐ  

 ตาํแหน่งงาน  IT Support 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  สนับสนุนงานด้าน IT Support และสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ ้ค เช่น การลง Window การ

ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ การทาํลายขอ้มูลใน Hard disk ตรวจสอบ

แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม  Support User ภ า ย ใ น ส ถ า น

ประกอบการ  ติดตั้ง Conference Phone 

3.5 ช่ือ และตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

           ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา         : นายเมธิวฒัน์ ธรรมานุวฒัน์ 

           ตาํแหน่ง                 : Assistant Supervisor 

           สถานท่ีทาํงาน                 : บริษทัไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

           16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ข้ันตอน และการดําเนินงาน 

           3.7.1 ศึกษาความตอ้งการและรวบรวมขอ้มูล 

 ค้นควา้และศึกษาว่าความต้องการของผูใ้ช้งาน และวางแผนการจัดการ

กระบวรการกับพนักงานท่ีปรึกษา รวมถึงทฤษฎีท่ี เก่ียวข้องต่อการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดจ้ดัตั้งไว ้

           3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน 

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการวิเคราะห์การทาํงานของระบบ และระยะเวลาในการพฒันา

ระบบ แบ่งแยกประเภทในการทาํงานและกาํหนดขอบเขตความเป็นไปได ้สรุปความ

เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบกับระยะเวลาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ และทําการ

ตั ด สิ น ใ จ ท่ี จ ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
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           3.7.3 ออกแบบระบบ 

การออกแบบหนา้จอของโปรแกรมช่วยสอนมีดงัน้ี 

 

รูปท่ี 3.3 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

หนา้จอเขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชง้านทัว่ไปใหค้ลิกท่ีผูใ้ชท้ัว่ไป เพื่อทาํการเขา้ไปสู่หนา้ต่าง

ถดัไป แต่ถา้ผูใ้ชง้านเป็น Admin ใหค้ลิกท่ีผูดู้แลระบบ จากนั้นจะมีการถาม Password ของผูท่ี้เป็น 

Admin เพื่อเขา้สู่หนา้ต่างถดัไป
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รูปท่ี 3.4 หนา้จอของผูใ้ชง้านทัว่ไป 

หน้าจอของผูใ้ช้งานทัว่ไป โดยให้ผูใ้ช้งาน คลิกเลือกหัวขอ้ท่ีอยากจะดูขอ้หัวขอ้นั้นๆ 

พอกดคลิกเขา้ไปจะโชวข์อ้มูลท่ีเราตอ้งการศึกษาขึ้นมา 
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รูปท่ี 3.5 หนา้จอแสดงรายการท่ีตอ้งการศึกษา 

หนา้จอแสดงรายการ ใหผู้ใ้ชง้านทัว่ไปเลือกหัวขอ้ท่ีตอ้งการจะดูขึ้นมา จะแสดงหนา้จอ

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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รูปท่ี 3.6 หนา้จอ login ของผูดู้แลระบบ 

หน้าจอ login ของผูดู้แลระบบให้ทาํการ ใส่ User id และ Password เพื่อทาํการ login 

พอใส่สร็จใหท้าํการกดยนืยนั เพื่อเขา้สู่หนา้ต่างถดัไป ถา้ไม่ตอ้งการใชง้านใหก้ด ยกเลิก 
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รูปท่ี 3.7 หนา้เพิ่มรายการขอ้มูล 

หน้าเพิ่มรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มลงไปโดย ระบุหัวเร่ืองท่ีจะเพิ่มแลว้กดบนัทึกหัว

เร่ืองจากนั้นจะปรากฎหนา้ต่างถดัไปขึ้นมา และสามารถเพิ่มขอ้มูลแกไ้ขขอ้มูล หรือลบขอ้มูลได ้
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1) 

 

 

รูปท่ี 3.8 หนา้เพิ่มขอ้มูล 

หน้าเพิ่มขอ้มูล เราสามารถท่ีจะใส่รูปภาพลงไปโดยการกด Choose File จะนั้นจะมีให้

เลือกรูปภาพ และเขียนข้อความประกอบได้ทางขวามือ โดยจะเลือกขนาดข้อความ สี  จัด

หน้ากระดาษได ้เสร็จแลว้ให้กด บนัทึก ถา้กด รีเช็ตขอ้ความท่ีเขียนมาทั้งหมดจะว่างเปล่า ถา้ไม่

ต้ อ ง ก า ร ข้ อ ค ว า ม น้ี 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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รูปท่ี 3.9 หนา้จอรายการผูดู้แลระบบ 

หนา้จอรายการผูดู้แลระบบ สามารถตรวจสถานะผูดู้แลระบบไดโ้ดยจะขอ้มูลจะโชวท่ี์

คาํสั่งสถานะ ผูดู้แลระบบทัว่ไปจะสามารถเขา้มาแกไ้ขขอ้มูลได ้และสามารถแกไ้ขรหัสผา่นตวัเอง

ได้ แต่ผูดู้แลระบบหลักสามารถ แก้ไขข้อมูลได้เหมือนกันและสามารถลบผูดู้แลระบบคนอ่ืน

อ อ ก ไ ป ไ ด้  แ ล ะ แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ไ ด ้
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รูปท่ี 3.10 หนา้จอเพิ่มผูดู้แลระบบ 

หน้าจอเพิ่มผูดู้แลลระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถ กรอก ช่ือ ID  Password  แลว้กด

ยืนยนัเพื่อยืนยนัความเป็น Admin  ถา้ไม่ตอ้งการเป็น Adminให้กดยกเลิกจะกลบัไปสู่หน้าจอก่อน

ห น้ า น้ี
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3.7.4 จดัทาํหรือพฒันาระบบ 

 การจดัทาํเว็บไซต์จดัการความรู้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กาํหนดไว ้เพื่อให้ขอ้มูลท่ี

สามารถสามารถใช้งานจริง และตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้งานได้อย่างตรงจุด และพฒันาไป

ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

 เม่ือทาํเวบ็ไซตจ์ดัการความรู้เสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ไดมี้การนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไป

ทดสอบกบัผูใ้ชง้าน โดยใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบดู 

3.7.6 จดัทาํเอกสาร 

 จดัทํารูปเล่มรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ สอนการใช้งานในเบ้ืองต้นให้กับ

ผูใ้ชง้าน 

3.7.7 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1. เก็บขอ้มูลความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้าน 

2. กาํหนดเป้าหมาย และ

วางแผน 

3.  นาํขอ้มูลไปใหท่ี้ปรึกษา

ตรวจสอบ 

4.  ขอคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษา 

5.  ออกแบบระบบ 

6.  ทดสอบการใชง้าน 

7.  ปรับปรุงขอ้มูล 

8.  จดัทาํเอกสาร 
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3.8 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.8.1 สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

3.8.1.1  ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

 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 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

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  สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.8.2.1 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

1)    CPU Intel Pentium Dual E2140 1.60 GHz หรือสูงกวา่ 

2)    RAM 1GB หรือสูงกวา่ 

3)    DVD – RW Drive 

4)    Hard Disk 300 GB หรือสูงกวา่ 

3.8.2.2 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

1)    Microsoft Windows 7 Professional 32 bit หรือ 64 bit 

2)    Browser Internet explorer หรือ Google Chrome 

3.8.2.3 ฮาร์ดแวร์สาํหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

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 หรือมากกวา่ 

5)   Graphic FirePro 4900, 1GB DDR4 

6)   Network Dual Gigabit LAN BCM57781 

3.8.2.4 ซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

1) โปรแกรม FileZilla 3.31.0 

2) PHP Language 5.6 

3) phpMyAdmin 4.6.4 

4) MySQL 3.2.2 

5) เวบ็ไซตจ์ดัการความรู้ 

6) Microsoft Windows 10 Pro 

 



บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้ผูเ้ขา้ใชง้าน 

หนา้เขา้สู่การใชง้าน ใชเ้ลือกตามสถานะผูเ้ขา้ใชง้าน ผูใ้ชท้ัว่ไป ผูดู้แลระบบ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ใหเ้ลือกการเขา้ใชง้านตามสถานะการใชง้าน ผูใ้ชง้านทัว่ไป หรือ ผูดู้แลระบบ  

 

 

 

 

1 
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รูปท่ี 4.2 หนา้จอสถานะผูใ้ชง้านทัว่ไป 

หนา้จอของสถานะผูใ้ชง้านทัว่ไป มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ใหผู้ใ้ชง้านเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการจะดูหรือศึกษา 

2) ถา้ตอ้งการเลิกใชง้านใหก้ด คาํวา่ออก มุมขวาบน 

  

1 

2 
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอแสดงขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา 

หน้าจอแสดงขอ้มูลของส่ิงท่ีจะศึกษา คาํอธิบายจะอยู่ด้านขา้งของรูปภาพ มีขั้นตอน

ดงัน้ี 

1) ตอ้งการไปสู่หนา้ถดัไปใหก้ด Next 

2) คาํอธิบายรายละเอียด 

3) เปล่ียนขอ้มูลท่ีตอ้งการจะศึกษาโดยคลิกหวัขอ้ดา้นซา้ยมือ 

4) ถา้ตอ้งการกลบัไปดูขอ้มูลก่อนหนา้น้ีใหก้ด Black 

1 

2 3 

4 
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รูปท่ี 4.4 หนา้ Login เขา้สู่ระบบของ Admin 

        หนา้ Login เขา้สู่ระบบของผูดู้แลระบบ เพื่อเขา้ไปยงัการแกไ้ขหรือเพิ่มขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ใส่ ID สาํหรับการเขา้ใชง้าน 

2) ใส่ Password สาํหรับการเขา้ใชง้าน 

3) ใส่ ID  Password เสร็จแลว้ใหท้าํการกดปุ่ มยนืยนั เพื่อทาํการเขา้สู่ระบบ 

4) ถา้ไม่ตอ้งการเขา้สู่ระบบใหก้ด ยกเลิกจะกลบัไปสู่หนา้หลกั 

 

  

1 

2 
4 3 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอฝ่ังผูดู้แลระบบ 

หน้าจอของผูดู้แลระบบ สามารถ เพิ่มขอ้มูลลงไปและแก้ไขหรือลบขอ้มูลเก่าออกได้

และยงัสามารถแต่งตั้งผูดู้แลระบบเพิ่มเติมได ้มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ใส่หวัเร่ืองท่ีตอ้งการจะเสนอลงไป 

2) พอใส่หวัเร่ืองท่ีตอ้งการจะเพิ่มลงไปแลว้ใหก้ดบนัทึก 

3) ถา้จะเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูลลงไปใหก้ด คาํวา่ เพิ่ม/แกไ้ข 

4) ถา้ตอ้งการท่ีจะลบขอ้มูลใหก้ดคาํวา่ลบ 

5) สามารถแต่งตั้งผูดู้แลระบบใหก้บัคนอ่ืนได ้โดยเลือกท่ีจดัการผูดู้แลระบบ 

5 

1 

3 

2 

4 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอเพิ่มขอ้มูล 

หนา้จอเพิ่มขอ้มูล โดยใส่รูปภาพลงไปและ เขียนคาํอธิบายภาพเพื่อส่ือใหผู้ใ้ชง้านทัว่ไป

ไดเ้ขา้ใจ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) เพิ่มรูปภาพโดยไปท่ีคาํวา่ Choose File 

2) เขียนคาํอธิบายภาพภายในกรอบขอ้ความ 

3) เสร็จแลว้ใหก้ด บนัทึก ขอ้มูลขอ้มูล 

4) ถา้ตอ้งการท่ีจะลบขอ้ความทั้งหมด ใหก้ดปุ่ ม รีเซ็ต ขอ้ความทั้งหมดจะหายไป 

5) ถา้ตอ้งการลบหนา้น้ีออกใหก้ดปุ่ มลบ 

6) ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกแลว้จะมาแสดงท่ีกรอบดา้นล่าง 

7) ถา้จะเพิ่มขอ้มูลหนา้ถดัไปใหก้ดปุ่ มเพิ่ม    

  

1 

5 
3 

4 

2 

6 

7 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอเพิ่มผูดู้แลระบบ 

หน้าจอเพิ่มผูดู้แลระบบแทนผูดู้แลระบบหลกั สามารถแกไ้ขขอ้มูล เพิ่มรายการขอ้มูล 

แกไ้ขขอ้มูล และแกไ้ข Password Admin หลกัสามารถลบ Admin ทัว่ไปออกได ้ มีขั้นตอนดงัน้ี   

1) จะเพิ่มสมาชิก Adminใหไ้ปท่ีคาํวา่ เพิ่ม Admin 

2) ถา้ตอ้งการแกไ้ข Password ใหไ้ปท่ีคาํวา่แกไ้ข 

3) ถา้ตอ้งการลบใหก้ดท่ีปุ่ มลบ 

  

3 2 

1 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลของผูดู้แลระบบ 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลของผูดู้แลระบบ  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการจะแกไ้ข 

2) แกไ้ขเสร็จส้ินใหก้ดยนืยนั 

3) ถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขใหก้ดยกเลิก   

  

3 

2 

1 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอเพิ่มผูดู้แลระบบ 

หนา้จอเพิ่มผูดู้แลระบบใหส้ามารถเขา้มาแกไ้ขขอ้มูลได ้มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ใหก้รอกขอ้มูล ช่ือ ID  Password และ Confirm Password 

2) กรอกขอ้มูลเสร็จใหก้ดยนืยนั เพื่อเขา้ใชง้านในฝ่ังผูดู้แลระบบ 

3) ถา้ไม่ตอ้งการท่ีจะเพิ่มผูดู้แลระบบ ใหก้ดยกเลิก    

 

 

1 

3 

2 



บทที่ 5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

        5.1.1 ผูจ้ดัทาํไดท้าํ เวบ็ไซตจ์ดัการความรู้ของ บริษทัไทยพาณชย ์ประกนัชีวิตจาํกดั (มหาชน) 

เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับพนักงานในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเช่น  การลง

ซอฟต์แวร์ต่างๆ การติดตั้ งโปรแกรม การลง Window สามารถทําได้โดยง่าย ทําให้พนักงาน

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเบ้ืองตน้ไดเ้ป็นอย่างดีและมีคู่มือการใช้งานของตวัโปรแกรมเพื่อทาํ

ใหพ้นกังานเขา้ใจไดม้ากขึ้น  

        5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดเ้ร่ิมจดัทาํโครงงาน ซ่ึงไดพ้บปัญหาดงัน้ี 

5.1.2.1 ขาดทกัษะในการพฒันาโปรแกรมภาษา PHP ทาํใหง้านเสร็จล่าชา้กวา่กาํหนด 

5.1.2.2 ความตอ้งการของผูใ้ช้งานมีมาก และไม่ไดก้าํหนดขอบเขตทาํให้เก็บรวบรวม

ขอ้มูลไม่ทนัทาํใหง้านเสร็จล่าชา้กวา่กาํหนด 

        5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1 ควรทําการพัฒนาระบบให้สามารถนําเสนอข้อมูลการสอนในรูปแบบของ

ภาพเคล่ือนไหว 

5.1.3.2 ควรทาํการพฒันาระบบให้ผูใ้ช้งานระบบสามารถสอบถามขอ้มูล และเสนอ

ความคิดเห็น หรือความตอ้งการเก่ียวกบัขอ้มลูการสอน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

        5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 พฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาโปรแกรมภาษา PHP 

5.2.1.2 ทาํใหเ้ขา้ใจถึงสถานการณ์ และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

                   5.2.1.3 ทาํให้เขา้ใจถึงระบบการทาํงานในรูปแบบขององคก์ร 

        5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.2.1 ปัญหาขอ้ผิดพลาดในการทาํงานในช่วงแรกๆจึงทาํใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดอยูเ่สมอ 
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5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ในการ การเขียนโปรแกรม และการออกแบบโปรแกรมให้

น่าสนใจ 

 

        5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรศึกษาจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นประสบการณ์ในการทาํงาน 

5.2.3.2 ควรศึกษาเทคโนโลยท่ีีมีผูพ้ฒันาขึ้นใหม่อยูเ่สมอ 
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ภาคผนวก 



 
 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

รูปท่ี ก.1 E-R Diagram ภาษาไทย  



 

 

รูปท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาองักฤษ 

  



ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ตาราง คาํอธิบาย 

admins_system ตารางผูดู้แลระบบ 

Content ตารางหัวขอ้การสอน 

content_detail ตารางรายละเอียดการสอน 

ตารางท่ี ก.2 ตารางผูดู้แลระบบ (admins_system)  

Name Type P M Refer To Description 

admin_id Int (11) Yes Yes  รหสัผูดู้แลระบบ 

admin_name Varchar (100) No Yes  ช่ือผูดู้แลระบบ 

admin_login_id Varchar (10) No Yes  ช่ือเขา้ใชร้ะบบ 

admin_login_pass Int (11) No Yes  รหสัผา่น 

ตารางท่ี ก.3 ตารางหวัขอ้การสอน (content)  

Name Type P M Refer To Description 

con_id Int (11) Yes Yes  รหสัหวัขอ้การสอน 

con_topic Varchar (200) No Yes  หวัขอ้การสอน 

ตารางท่ี ก.4 ตารางรายละเอียดการสอน (content_detail)  

Name Type P M Refer To Description 

con_id Int (11) Yes Yes content.con_id รหสัหวัขอ้การสอน 

con_number Int (11) Yes Yes  รหสัการสอน 

con_image Varchar (100) No Yes  รูปภาพการสอน 

con_text Varchar 

(1000) 

No Yes  รายละเอียดการสอน 

 

หมายเหตุ 

P = Primary Key 

M = Mandatory 

  



 

รูปท่ี ก.3 Context Diagram เวบ็ไซตจ์ดัการความรู้ 

  



 

รูปท่ี ก.4 Data Flow Diagram Level 0 เวบ็ไซตจ์ดัการความรู้  



 

รูปท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: จดัการขอ้มูลผูดู้แลระบบ  



 

รูปท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: จดัการขอ้มูลการสอน 

  



 

รูปท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: แสดงขอ้มูลการสอน 

  



ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program 

1. การติดตั้ง Web Server โดยใชโ้ปรแกรม FileZilla 3.31.0 

 

รูปท่ี ข.1 หนา้จอสร้าง Site manager ของโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

                   เม่ือทาํการเปิดตวัโปรแกรม FileZilla 3.31.0 เสร็จส้ิน ให้ทาํการเลือกเมนู File จากนั้น

ใหท้าํการคลิก  Site manager  เพื่อเขา้สู่หนา้จอ Site manager 

  



 

รูปท่ี ข.2 การสร้าง Site manager ของโปรแกรม FileZilla 3.31.0 

                 ทาํการกดปุ่ ม New Site ให้ทาํการกรอกข้อมูลกาํหนด Host และ Port เพื่อท่ีจะทําการ

ติดตั้งระบบ จากนั้นให้ทาํการกรอก User และ Password ท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้บริการเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์

นั้นและกดปุ่ ม Connect เพื่อทาํการเช่ือต่อกบั Site manager 

  



 

รูปท่ี ข.3 การเลือก Domain หรือ Subdomain ท่ีจะทาํการติดตั้ง 

                ทางดา้นซ้ายมือของตวัโปรแกรมให้ทาํการคน้หาไฟล์จากแผ่น DVD RW ของโครงการ

ใน Folder System และทางดา้นขวามือใหเ้ลือก Domain หรือ Subdomain ท่ีจะทาํการติดตั้ง 

  



 

รูปท่ี ข.4 การอพัโหลดเวบ็ไซต ์

               ทางดา้นซา้ยมือของตวัโปรแกรม ให้ทาํการเลือกไฟลท์ั้งหมดท่ีไดท้าํการคน้หา จากนั้นให้

ทาํการคลิกขวาบริเวณไฟล์ท่ีเลือก แล้วเลือกท่ีคาํสั่ง Upload เพื่อทําการอัพโหลดเว็ปไซต์เข้าสู่ 

Server 

  



4. การติดตั้งฐานขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม phpMyAdmin Database Manager 

 

รูปท่ี ข.5 หนา้จอเขา้สู่ระบบ phpMyAdmin Database Manager 

              ให้ทาํการกรอก Username และ Password จากนั้นให้ทาํการกดปุ่ ม Log in เพื่อ Log in เขา้

สู่ระบบ phpMyAdmin Database Manager 

  



 

รูปท่ี ข.6 หนา้จอสร้างฐานขอ้มูล 

                     ให้ทําการกรอกช่ือฐานข้อมูล teach_project และทําการเลือกรูปแบบภาษาเป็น 

utf8_general_ci เพื่อใหฐ้านขอ้มูลรองรับการใชภ้าษาไทย จากนั้นทาํการกดปุ่ ม Create 

  



 

รูปท่ี ข.7 หนา้จอการ Import ฐานขอ้มูล 

                 หลงัจากทาํการสร้างฐานขอ้มูลเสร็จส้ิน ให้ทาํการกดปุ่ ม Import แลว้กดปุ่ มเลือกไฟล ์

เพื่อทาํการคน้หาไฟลฐ์านขอ้มูล 

  



 

รูปท่ี ข.8 ไฟล ์teach_project.sql 

                   ทาํการเลือกไฟล์ teach_project.sql จาก DVD RW ของโครงการใน folder backup เพื่อ

ทาํการติดตั้งฐานขอ้มูล แลว้ทาํการกดปุ่ ม Go เพื่อยนืยนัการ Import ไฟลฐ์านขอ้มูล 

  



5. การติดตั้งฐานขอ้มูลเพื่อใชง้านบน Server โดยใช ้cPanel 

 

รูปท่ี ข.9 หนา้จอเขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์cPanel 

             ให้ทาํการกรอก Username และ Password ท่ีไดจ้ากผูใ้ห้บริการเช่าพื้นท่ีฐานขอ้มูล จากนั้น

ใหท้าํการกดปุ่ ม Log in เพื่อ Log in เขา้สู่ระบบ  



 

รูปท่ี ข.10 หนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์cPanel 

                เม่ือทาํการเขา้สู่ระบบเสร็จส้ินแลว้ จะแสดงหน้าจอหลกัของเวบ็ไซต์ cPanel จากนั้นให้

ทาํการเลือกท่ีหวัขอ้ DATABASES และทาํการคลิกท่ี MySQL Databases 

  



 

รูปท่ี ข.11 หนา้จอสร้างฐานขอ้มูล 

               ให้ทาํการกรอกช่ือฐาน ขอ้มูลจากนั้นให้ตรวจสอบช่ือฐานขอ้มูล และกดปุ่ ม Go เพื่อทาํ

การเลือกไฟลฐ์านขอ้มูล 

  



 

รูปท่ี ข.12 ไฟล ์teach_project.sql 

                  ทาํการเลือกไฟล์ teach_project.sql จาก DVD RW ของโครงการใน folder backup เพื่อ

ทาํการติดตั้งฐานขอ้มูล 

  



 

รูปท่ี ข.13 หนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์cPanel 

เม่ือไดท้าํการสร้างฐานขอ้มูลเสร็จส้ิน จะแสดงหนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์cPanel จากนั้น

ให้ทาํการเลือกท่ีหัวขอ้ DATABASES และทาํการคลิกท่ี phpMyAdmin เพื่อทาํการตรวจสอบ การ

ติดตั้งฐานขอ้มูล 

 

  



 
 

ภาคผนวก ค 

ภาพระหว่างปฏิบัติงาน 

 

รูปท่ี ค.1 ทาํการติดตั้งโปรแกรมและ Setup Ipad 

 

 

 

 

 



 

รูปท่ี ค.2 ทาํการลง Window Notebook 



 

รูปท่ี ค.3 ตรวจสอบสายสัญญาน 
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