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บทที่ 1 
 บทน ำ  

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันเทคโนโลยี  และการส่ือสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษย์เปล่ียนไปจากเดิม อุปกรณ์ส่ือสาร และเคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงไดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาคน้ควา้ และการท างานภายในองค์กร ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ท าให้องค์กรต่างๆ น าเทคโนโลยีเหล่าน้ีเขา้มาช่วยในการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการท างาน ดา้นการรับ – ส่งขอ้มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการจดัท า
เอกสาร ดา้นการท าธุรกิจ และดา้นการใหบ้ริการบนอินเทอร์เน็ต 

จากการท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดม้าปฏิบติังานในแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีมงานไอทีซพัพอร์ต ท่ี บริษทั คราทอส จ ากดั ไดพ้บวา่มีพนกังานในองคก์รบางส่วนยงัใชง้านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไม่ถูกตอ้ง ท าให้เวลาท่ีเกิดปัญหาในดา้นการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และตอ้งการ
ติดต่อกบัทีมงานไอทีซพัพอร์ต ซ่ึงการติดต่อกบัทางทีมงานไอทีซพัพอร์ตโดยส่วนมากจะติดต่อทาง
โทรศพัทเ์ป็นหลกั ท าใหเ้วลาท่ีพนกังานติดต่อกบัทีมงานไอทีซพัพอร์ต เพ่ือใหช่้วยเหลือในการแกไ้ข
ปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะใชเ้วลาในการด าเนินการล่าชา้ เน่ืองจากว่าพนกังานท่ีตอ้งการ
ใหช่้วยเหลือส่ือสารกบัทางทีมงานไอทีซพัพอร์ตเขา้ใจไม่ตรงกนั  

จากปัญหาดงักล่าวนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆ ดา้นการใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และน ามาพฒันาเป็นเวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั 
เพ่ือเป็นส่ือกลางระหว่างพนกังานภายในบริษทั คราทอส จ ากดั กบัทีมงานไอทีซพัพอร์ต โดยภายใน
เว็บไซต์จะประกอบไปดว้ย บทความท่ีเป็นความรู้ และคู่มือการใช้งานโปรแกรมไวใ้ห้พนักงาน
ภายในองค์กรไดเ้ขา้มาศึกษาความรู้เพ่ิมเติม และศึกษาการใชง้านโปรแกรมเฉพาะบางโปรแกรมได้
ดว้ยตนเอง บอร์ดสนทนาเป็นการท่ีใหพ้นกังานภายในองค์กรไดเ้ขา้มาตั้งกระทูถ้าม / ตอบ เก่ียวกบั
ปัญหาท่ีพบเจอในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างพนักงานภายใน
องค์กรดว้ยกนัเอง ซ่ึงบางปัญหาเป็นปัญหาพนกังานภายในองค์กรสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง ก็จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระงานให้กบัทางทีมงานไอทีซัพพอร์ต ในกรณีปัญหาท่ีพบยากเกินกว่าท่ีพนักงาน
ภายในองค์กรจะแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง ในเว็บไซต์จะมีช่องทางการแจง้ปัญหาซ่ึงเป็นแบบฟอร์มให้
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พนกังานภายในองค์กรไดก้รอกขอ้มูลปัญหาเพื่อแจง้ปัญหาท่ีพบเจอไปท่ีทีมงานไอทีซพัพอร์ต โดย
ขอ้มูลปัญหาจะถูกส่งมาทางอีเมลกลางของทางทีมงานไอทีซพัอร์ต หลงัจากท าการตรวจสอบปัญหา
ทางอีเมล ทีมงานไอทีซพัพอร์ตจะติดต่อกลบัเพื่อด าเนินการช่วยเหลือ 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1. เพ่ือสร้างแหล่งศึกษาความรู้เพ่ิมเติมบนเวบ็ไซตใ์หก้บัพนกังานภายใน บริษทั คราทอส จ ากดั 

2. เพื่อสร้างแหล่งชุมชนออนไลน์ให้กับพนักงานภายใน บริษทั คราทอส จ ากัด ได้ท าการ
แลกเปล่ียนความรู้ หรือปัญหาท่ีพบเจอในการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. เพ่ือเพ่ิมช่องการแจง้ปัญหาใหก้บัพนกังานภายใน บริษทั คราทอส จ ากดั 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

คุณสมบติัของเวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั มีดงัน้ี 

1. ส่วนของผูดู้แลระบบ 

1.1 หนา้จอจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 
- จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
- จดัการขอ้มูลหมวดหมู่บทความ 
- จดัการขอ้มูลประเภทปัญหา 
- จดัการขอ้มูลหมวดหมู่ค าถาม 

1.2  หนา้จอจดัการขอ้มูลบทความ 
- จดัการขอ้มูลบทความ 

1.3 หนา้จอจดัการขอ้มูลค าถาม 
- จดัการขอ้มูลค าถาม 
- จดัการขอ้มูลค าตอบ 

1.4 หนา้จอจดัการขอ้มูลแจง้ปัญหา 
- จดัการขอ้มูลแจง้ปัญหา 
- ส่วนของผูดู้แลระบบ 

2. ส่วนของผูใ้ชง้าน 

2.1 หนา้จอบทความ 

- แสดงเน้ือหาของบทความ 

- แสดงความคิดเห็น 
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2.2 หนา้จอค าถาม 

- แสดงรายการค าถาม 

- สร้างค าถาม 

- ตอบค าถาม 

2.3 หนา้จอแจง้ปัญหา 

- กรอกขอ้มูลแจง้ปัญหา 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. พนักงานภายใน บริษัท คราทอส จ ากัด ได้รับความรู้ และมีคู่มือวิธีใช้งานโปรแกรมท่ี
รวบรวมไวภ้ายในเว็บไซต์ให้ศึกษาความรู้ดา้นการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเอง เม่ือพนกังานภายใน บริษทั 
คราทอส จ ากดั มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ก็ช่วยใหก้ารท างานของ
ทีมงานไอทีซพัพอร์ตด าเนินการไดส้ะดวก รวดเร็วเพราะสามารถส่ือสารเขา้ใจตรงกนั 

2. พนกังานภายใน บริษทั คราทอส จ ากดั สามารถตั้งกระทูถ้าม – ตอบปัญหาดา้นการใชง้าน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ หรือปัญหาท่ีพบเจอในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงบางปัญหาอาจจะเคยเกิดข้ึนมาก่อน พนกังานภายใน บริษทั คราทอส จ ากดั 
จะไดศึ้กษาจากกรณีนั้น และสามารถด าเนินการแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

3. พนกังานภายใน บริษทั คราทอส จ ากดั  มีช่องทางการแจง้ปัญหาเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง พนกังานภายใน บริษทั คราทอส จ ากดั สามารถกรอกแบบฟอร์ม
แจง้ปัญหาท่ีอยูภ่ายในเวบ็ไซต ์และส่งมาทางอีเมลใหที้มงานไอทีซพัพอร์ตได ้ 



บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวความคดิ 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของเวบ็ไซต ์

 โครงสร้างการท างานของเว็บไซต์ มีรูปแบบการท างานหลกัๆ คือ ในส่วนของพนักงาน
ภายใน บริษัท คราทอส จ ากัด สามารถเข้ามาศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านโปรแกรมเฉพาะบางโปรแกรมไดด้ว้ยตนเอง สามารถตั้ง
กระทูถ้าม / ตอบเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบเจอในการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ และ
วิธีแกไ้ขปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระหว่างพนกังานดว้ยกนัเอง และยงัมีช่องทางการแจง้
ปัญหาในกรณีท่ีพนกังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง สามารถกรอกแบบฟอร์มแจง้ปัญหา
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ผ่านทางหนา้เวบ็ไซต์ เพ่ือแจง้ปัญหาให้กบัทีมงานไอทีซพัพอร์ตโดยเวบ็ไซต์จะบนัทึก และส่งผ่าน
ทางอีเมล ส่วนของทีมงานไอทีซพัพอร์ตจะไดรั้บอีเมลแจง้ปัญหาของพนกังานภายในบริษทั คราทอส 
จ ากดั ผ่านทางอีเมลกลางของทีมงาน และในส่วนของผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขเน้ือหาบนเวบ็ไซต์ 
และดูขอ้มูลการใชง้านผา่นทางส่วนหลงับา้นของเวบ็ไซต ์โดยขอ้มูลต่างๆบนเวบ็ไซตจ์ะถูกบนัทึกไว้
ท่ี MySQL Database และเว็บไซต์จะท างานผ่านทาง Apache Web Server ท่ีเป็นการจ าลองเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็น Web Server 

2.2 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

Content Management System หรือ เรียกย่อว่า CMS  คือ ระบบบริหารจดัการเน้ือหาต่างๆ
ของเวบ็ไซต ์โดยเคร่ืองมือน้ีช่วยใหก้ารเพ่ิม ลบ หรือแกไ้ขเน้ือหาต่างๆ ภายในเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยตรงผา่น
การใชร้ะบบของ CMS  
คุณสมบติัทัว่ไปของ CMS มีดงัต่อไปน้ี 

1. มีความสามารถในการเพ่ิมเน้ือ หรือ หนา้เวบ็ไซตไ์ดโ้ดยตรง 
2. สามารถจดัการเมนู  Navigation หรือการจดัวางขอ้มูล ภายในเวบ็ไซตไ์ด ้
3. จดัระเบียบขอ้มูลต่างๆบนเวบ็ไซตด์ว้ยหมวดหมู่  
4. สามารถปรับแต่งเวบ็ไซต ์เพ่ือท า SEO 
5. เพ่ิมความสามารถ CMS โดยการใชง้าน Plugins หรือ Software เสริม 
6. สามารถเปล่ียนธีม หรือ Template เพ่ือเพ่ิมความสวยงามใหก้บัเวบ็ไซต ์(พลากร, 2562) 
WordPress คือ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชส้ าหรับพฒันาเวบ็ไซต์ และจดัการเน้ือหาต่างๆบน

หน้า เว็บไซต์ด้วยเค ร่ืองมือท่ี มี ช่ือว่า  CMS หรือ Content Management System WordPress โดย 

WordPress เป็นเคร่ืองมือท่ีใชง้านไดส้ะดวกเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการพฒันาเวบ็ไซต์แต่ไม่มีความรู้
ดา้นการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถพฒันาเวบ็ไซต์ข้ึนมาดว้ยตนเองได ้เน่ืองจากเคร่ืองมือน้ีจะ
เขา้มาช่วยเหลือในการพฒันาเวบ็ไซต์โดยท่ีไม่ตอ้งเขียนโคด้โปรแกรม ท าให้เคร่ืองมือน้ีไดรั้บความ
นิยมจากผูค้นในปัจุบันเป็นจ านวนมาก การพฒันาเว็บไซต์ของ WordPress คือการจัดการเน้ือหา
โดยตรงจากการติดตั้งท่ีเวบ็โฮสต้ิง เพียงคร้ังเดียว และไม่ตอ้งอพัโหลดไฟลข์อ้มูลข้ึนไปท่ีเวบ็โฮสต้ิ
งอีกคร้ัง เม่ือมีการแกไ้ขขอ้มูล โดยสามารถแกไ้ขขอ้มูลต่างๆไดโ้ดยตรงภายในเวบ็โฮสต้ิงท่ีติดตั้งไว ้
ตวัอย่างเช่น การแกไ้ขเน้ือหาในบทความ ก็สามารถแกไ้ข และบนัทึกเพ่ือเป็นการอพัเดทขอ้มูลได้
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ในทนัที ซ่ึงต่างจาก Software แบบ Client อ่ืนๆท่ีตอ้งคอยอพัโหลดไฟลข์อ้มูลไปท่ีเวบ็โฮสต้ิงใหม่ทุก
คร้ังเม่ือขอ้มูลบนเวบ็ไซตมี์การเปล่ียนแปลง (จตุพล, 2557) 
ประเภทของ WordPress 

WordPress.com คือ WordPress ประเภทหน่ึงท่ีเป็นแพลตฟอร์มเปิดใหบ้ริการฟรี ส าหรับใช้
ในการพฒันาเวบ็ไซต์ แต่จะมีขอ้จ ากดับางอย่าง ตวัอย่างเช่น การปรับแต่งหนา้เวบ็ไซต์ดว้ย Theme 
เพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้กบัหน้าเว็บไซต์ หรือการติดตั้ง Plugin ต่างๆ ซ่ึงจะมีตวัเลือกส าหรับการ
ปรับแต่งใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ลือกใชน้อ้ยมาก WordPress.comจึงเหมาะส าหรับผูใ้ชง้านแบบเร่ิมตน้ตน้ หรือ
ผูใ้ชส้ าหรับเขียนบทความอย่างเดียว โดยไม่ไดป้รับแต่งหนา้เวบ็ไซต์ หรือมีฟังก์ชนัการท างานอ่ืนๆ
บนหนา้เวบ็ไซต์ ซ่ึงหากผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมตวัเลือกในการปรับแต่งหนา้เวบ็ไซต์ ผูใ้ชง้านสามารถ
อพัเกรดไดด้ว้ยการจ่ายเงินตั้งแต่ประมาณ 130 บาท ไปจนถึง 1,500 บาท เพ่ิมปลดลอ็คขอ้จ ากดัในการ
จดัการหนา้เวบ็ไซต ์

WordPress.org คือ WordPress ประเภทหน่ึงท่ีมีลักษณะเหมือนกับ WordPress.com คือ
สามารถโหลดมาใชง้านไดฟ้รี แต่ WordPress.org มีความยืดหยุ่น และให้อิสระกบัผูใ้ชง้านมากกว่า 
WordPress.com เพราะสามารถปรับแต่งหนา้เวบ็ไซต์ หรือแกไ้ขส่วนต่างๆไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากมี  
Theme และ Plugin ให้ผูใ้ชง้านเลือกติดตั้งไดม้ากกว่า แต่จะมีบางฟังก์ชนัใน Plugin ท่ียงัถูกล็อคไว้
ไม่ให้ใชง้านแต่สามารถปรับอพัเกรดเป็นสมาชิกแบบโปรเพ่ือปลดล็อคมาใชง้านไดเ้พ่ิมข้ึน ดงันั้น 
WordPress.org  จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดม้ากกว่า WordPress.com 
โดยสามารถติดตั้ ง Plugin และ Theme ได้อย่างอิสระ เพ่ือเพ่ิม Feature และความสวยงามให้กับ
เวบ็ไซต ์(พรรณกาญจน์, 2563) 
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2.3 เว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 

 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดท้ าการคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้มูลต่างๆ
ภายในเวบ็ไซตมี์ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงงาน โดยมีเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี  

 

ภาพท่ี 2.2 https://palamike.com/ 

 เป็นเวบ็ไซตส์อนการสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Wordpress และมีบทความเก่ียวกบัการพฒันาเวบ็ไซต์
ใหศึ้กษา 
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ภาพท่ี 2.3 https://bitnami.com/stack/wordpress 

เป็นเวบ็ไซตโ์หลดโปรแกรม Bitnami Wordpress เพ่ือน ามาติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
การพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย Wordpress.org 
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ภาพท่ี 2.4  https://wewebplaza.com/mnreproblem 

เป็นเว็บไซต์แจง้ปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยภายในเว็บไซต์มีแบบฟอร์มให้กรอกขอ้มูลปัญหาส าหรับผูท่ี้ตอ้งการแจง้ปัญหาด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ภาพท่ี 2.5  https://www.ordinateurs-occasions.com/ 

 เป็นเวบ็ไซต์ท่ีรวมเน้ือหาเก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์ วิธีการเลือกซ้ืออุปกรณ์ วิธีใชง้าน
โปรแกรม รวมถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีควรรู้เพื่อการใชง้านคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว  และเป็น
ความรู้เพ่ิมเติม 
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ภาพท่ี 2.6  https://th.wikihow.com 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมเน้ือหาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไวใ้หผู้ท่ี้มี
ความสนใจทางดา้นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มาศึกษาความรู้เพ่ิมเติม 
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2.4 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา
เวบ็ไซต ์โดยงานวิจยัท่ีศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.7 เวบ็ไซตใ์หค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร 

 กิจจา วิมลวรโชติ  นฐัพงษ ์วงศน์ ้าเพชร  และวสกล พรหมธีระวงศ ์(2558) ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เว็บไซต์ให้ค  าแนะน าและแกไ้ขปัญหา
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ขอบเขตงานเพ่ือสร้างเว็บไซต์ส าหรับให้ค  าแนะน า และแกไ้ข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ให้กบัผูใ้ชใ้นองค์กร หรือสถานท่ีท่ีมีผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ในจ านวนมากๆ 
ส าหรับโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาคือ Sublime Text 3 พฒันาดว้ยภาษา PHP v.5 เคร่ืองมือในการ
จดัการฐานขอ้มูลคือ MySQL v.5.6 
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ภาพท่ี 2.8 คู่มือการใชง้าน Egnyte Cloud  บริษทั ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 

กณวรรธน์ นิมิตรโภคานนัท์  และสุรภาพ วรรณชิโนรส (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม คู่มือการใชง้าน Egnyte Cloud  บริษทั ไอพีจี แอดเวอ
ไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั ขอบเขตงานเพ่ือช่วยให้การปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงาน และนักศึกษา
ฝึกงานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงจดัท าคู่มือการใชง้าน Egnyte Cloud  บริษทั ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง 
(ประเทศไทย) จ  ากดั ในรูปแบบของ E-book เพ่ือลดปัญหาของพนกังานในระหว่างการใชง้านระบบ 
Cloud และเพ่ือเป็นเอกสารอา้งอิง (คู่มืออิเล็กทรอนิกส์) และเพ่ิมความรวดเร็วในการเรียนรู้งานแก่
พนักงาน โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาคือ Microsoft Word 2010  Microsoft PowerPoint 2010 และ     
E-book 
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ภาพท่ี 2.9 เวบ็แอปพลิเคชนัคู่มือการใชง้านระบบส าเร็จรูปส าหรับการสร้างเวบ็ไซต ์
(OpenCart) 

 นิจวรีย์ ชะบังรัมย์  และรัชนีกร วิเศษสุทธ์ิ (2560) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เว็บแอปพลิเคชนัคู่มือการใชง้านระบบส าเร็จรูปส าหรับการสร้าง
เวบ็ไซต ์(OpenCart) ขอบเขตงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการศึกษาขอ้มูลวิธีการใชง้าน OpenCart 
ไดส้ะดวกส าหรับผูใ้ชง้าน โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาคือ Sublime Text 3  Microsoft Office 2016 
และ Illustrator CS6 พฒันาดว้ยภาษา HTML  Bootstrap และjQuery 
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ภาพท่ี 2.10 ระบบแจง้ปัญหางานใหก้บัพนกังานฝ่ายไอที 

ศรวิศิษฏ์ เสนะเปรม (2561) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสยาม ระบบแจง้ปัญหางานใหก้บัพนกังานฝ่ายไอที ขอบเขตงานเพื่อมีระบบแจง้ปัญหา
งานไวส้ าหรับจดัการความเป็นระเบียบและรวดเร็วในการปฏิบติังาน ใหก้บัพนกังานฝ่ายแกไ้ขปัญหา
ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ไอที โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาคือ Microsoft Visual Studio 2019  พฒันาดว้ย
ภาษา C# เคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูลคือ Microsoft SQL Server  2008 R2   
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ภาพท่ี 2.11 ระบบการจดัการแจง้ปัญหา กรณีศึกษา บริษทั วิสวอน ทรู เอชดี จ  ากดั 

 นรวิชญ์ เทียมเทศ  และปฏิญญา สาระทัน (2560) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบการจดัการแจง้ปัญหา กรณีศึกษา บริษทั วิสวอน ทรู เอชดี 
จ  ากดั ขอบเขตงานเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการขยายช่องทางการแจง้ปัญหาเก่ียวกบัระบบ ให้ใชง้าน
สะดวกมากข้ึน และเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดความผิดพลาดในการท างาน 
โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาคือ  Notepad++ v.7.3.3 พฒันาดว้ยภาษา PHP v.5 และ HTML เคร่ืองมือ
ในการจัดการฐานข้อมูลคือ  phpMy Admin v.5.6.26  MySQL Workbench v.5.6.26 แล XAMPP 
v.3.2.1 

 

 

 



บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบตังิาน 

3.1 ช่ือและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานที่ประกอบการ (ภาษาไทย) :   บริษทั คราทอส จ ากดั 

              (ภาษาองักฤษ) :   KRATOS Co.,Ltd.      

 ที่ตั้งสถานประกอบการ   :   968 อาคารอ้ือจือเหลียง ชั้น 5 ถนนพระรามท่ี 4  

          แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 หมายเลขโทรศัพท์   :   02–095–3889 , 02–095-3890 

 อเีมล     :   contact@kratos.co.th 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั คราทอส จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั คราทอส จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเพื่อ ปฏิบติังาน สนบัสนุน การบริการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากบริษัทจนเสร็จส้ินกระบวนการ รับผิดชอบงานด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการขาย ประสานงานดา้นการขายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหาร และลูกคา้ซพัพลายเออร์  

 บริษทั คราทอส จ ากดั ไดรั้บการยอมรับในฐานะ บริษทั ท่ีบ่มเพาะธุรกิจนวตักรรม และ
บริษทั ผูถื้อหุ้น บริษทั คราทอส จ ากดั จะให้ความช่วยเหลือ บริษทัในเครือข่ายโดยใชป้ระสบการณ์ 
และความสัมพนัธ์ สามารถยกระดบัประสบการณ์เหล่านั้นในนามของ บริษทัในเครือ บุคลากร และ
องคก์รจะเป็นตวัแทนของพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเหมาะสมส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเร่ิมตน้ และ
ขยายธุรกิจใหม่ บริษทัในเครือจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูน้  าในอุตสาหกรรมของตน 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร บริษทั คราทอส จ ากดั 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ช่ือ – นามสกลุ :   นายดนุสรณ์ มาลา  

 แผนก            :   Information Technology 

 ต าแหน่งงาน    :   IT Support 

 ลกัษณะงาน     :   คอยช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดา้นฮาร์ดแวร์      
และซอฟตแ์วร์ใหก้บัพนกังานภายในบริษทั  

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

ช่ือ – นามสกลุ :   นายศกัด์ิประสิทธ์ิ เส่ียงบุญ 

 แผนก            :   Information Technology 

 ต าแหน่งงาน    :   Head of Support  

ช่ือ – นามสกลุ :   นายทศพล สืบจากหลา้ 

 แผนก            :   Information Technology 

 ต าแหน่งงาน    :   IT Support 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สปัดาห์ 
 ตั้งแต่วนัจนัทร์ ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัศุกร์ท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
 วนัเวลาในการปฏิบติังานวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลปัญหาท่ีพบเจอระหว่างการท างาน และน ามาปรึกษากบัพนักงานท่ี
ปรึกษาเพ่ือท าการออกแบบเวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั 

3.7.2 ศึกษาวิธีการพฒันาเว็บไซต์ดว้ย  Wordpress ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการใช้งาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และวิธีการใชง้านโปรแกรมเฉพาะท่ีใชภ้ายในองคก์ร 

3.7.3 ติดตั้งโปรแกรม Bitnami WordPress ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต์ 

3.7.4 รวบรวมเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และจดัท าคู่มือวิธีการใช้
งานโปรแกรมเฉพาะ 
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3.7.5 ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์

การออกแบบหนา้เวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั 

 

ภาพท่ี 3.3 หนา้จอแรกของเวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั 

 หน้าจอแรกของเว็บไซต์ ประกอบไปดว้ยแถบเมนูส าหรับไปหน้าจออ่ืนๆ ประกอบด้วย
หนา้จอแสดงรายการบทความในหมวดหมู่ความรู้ หนา้จอแสดงรายการบทความในหมวดหมู่คู่มือการ
ใชง้าน หนา้จอบอร์ดสนทนา และหนา้จอแจง้ปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีปุ่มป๊อบอพั
ติดต่อเราซ่ึงเป็นปุ่มลดัท่ีมีในทุกหนา้ใชส้ าหรับติดต่อทางอีเมลกบัเบอร์โทร  
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ภาพท่ี 3.4 หนา้จอเขา้สู่ระบบ (ส าหรับผูใ้ชง้าน) 

 หน้าจอเข้าสู่ระบบส าหรับผูใ้ช้งาน ประกอบไปด้วยช่องกรอก ช่ือผูใ้ช้ หรืออีเมล และ
รหสัผา่น มีช่องในต๊ิกส าหรับจดจ าไวใ้นระบบ มีปุ่มเขา้สู่ระบบ ลิงคลื์มรหสัผา่นเพื่อไปหนา้จอเปล่ียน
รหสัผา่น ลิงคส์มคัรสมาชิกเพ่ือไปหนา้จอสมคัรสมาชิก  
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ภาพท่ี 3.5 ส่วนของแถบเมนูดา้นขวาของหนา้จอเวบ็ไซต ์

 ส่วนของแถบเมนูดา้นขวาของหนา้จอเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นแถบเมนูท่ีมีในทุกหนา้ ประกอบไปดว้ย
ช่องคน้หาบทความ แบบฟอร์มเขา้สู่ระบบ รายการหมวดหมู่ แสดงรายการบทความล่าสุดบนเวบ็ไซต ์
และแสดงรายการความคิดเห็นล่าสุดบนหนา้เวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 3.6 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น 

 หน้าจอเปล่ียนรหัสผ่าน  ประกอบไปด้วยช่องส าหรับกรอกอีเมล ปุ่มยืนยนัการเปล่ียน
รหสัผา่น  
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

 หนา้จอสมคัรสมาชิก ประกอบไปดว้ยแบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลสมาชิก ประกอบดว้ย
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลสมาชิกได้แก่ ช่ือผูใ้ช้ อีเมล รหัสผ่าน ยืนยนัรหัสผ่านอีกคร้ัง ช่ือ 
นามสกลุ ขอ้ความ “พนกังาน” แสดงระดบัสมาชิก และมีปุ่มยนืยนัการสมคัรสมาชิก  
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอขอ้มูลส่วนตวั 

 หนา้จอขอ้มูลส่วนตวั ประกอบไปดว้ยแบบฟอร์มขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย
อีเมล รหสัผ่าน ยืนยนัรหสัผ่านอีกคร้ัง ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศพัท ์ถนน จงัหวดั เขต รหสัไปรษณีย ์
ประเทศ และช่ือบริษทั ท่ีสามารถแกไ้ขได ้ส่วนขอ้มูลช่ือผูใ้ชก้บัระดบัสมาชิกไม่สามารถแกไ้ขได ้
และมีปุ่มบนัทึกขอ้มูลท่ีมีการแกไ้ข 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้จอแสดงรายการความรู้ 

หนา้จอแสดงรายการความรู้ ประกอบไปดว้ยช่ือของบทความท่ีสามารถลิงคไ์ปหนา้บทความ 
ตวัอยา่งเช่น บทความองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอตวัอยา่งบทความในหมวดหมู่ความรู้ 

หนา้จอตวัอย่างบทความในหมวดหมู่ความรู้เป็นหนา้จอแสดงรายการบทความในหมวดหมู่
ความรู้ ประกอบไปดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอรายการคู่มือการใชง้าน 

หนา้จอรายการคู่มือการใชง้านเป็นหนา้จอแสดงรายการบทความในหมวดหมู่คู่มือการใชง้าน 
ประกอบไปดว้ยช่ือของบทความท่ีสามารถลิงคไ์ปหนา้บทความ ตวัอยา่งเช่น บทความคู่มือการใชง้าน 
และวิธีติดตั้งโปรแกรม AnyDesk เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 3.12 หนา้จอตวัอยา่งบทความในหมวดหมู่คู่มือการใชง้าน 

หน้าจอตัวอย่างบทความในหมวดหมู่คู่มือการใช้งาน ประกอบไปด้วยเน้ือหาเก่ียวกับ
โปรแกรม E-Book วิธีการใชง้านโปรแกรม ไฟลส์ าหรับดาวน์โหลดคู่มือการใชง้าน  
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ภาพท่ี 3.13 หนา้จอตวัอยา่งท่ีถูกจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงไดเ้ฉพาะสมาชิก 

ตวัอย่างหนา้จอท่ีถูกจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงไดเ้ฉพาะสมาชิก ประกอบไปดว้ยลิงค์ส าหรับไป
หนา้จอเขา้สู่ระบบ หนา้จอสมคัรสมาชิก  
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ภาพท่ี 3.14 ส่วนแสดงความคิดเห็นในหนา้บทความ 

ส่วนแสดงความคิดเห็นในหนา้บทความท่ีจะอยูด่า้นล่างสุดของเน้ือหาในบทความซ่ึงมีอยูใ่น
ทุกหนา้ของบทความ ใชส้ าหรับแสดงความคิดเห็นของผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.15 หนา้จอบอร์ดสนทนา 

 หนา้จอบอร์ดสนทนา ประกอบไปดว้ย ช่องคน้หากระทูค้  าถามโดยมีฟิลเตอร์ช่วยกรองในการ
ค้นหาท่ีประกอบไปด้วยค้นหาจากทั้ งหมด สถานะเปิด สถานะมีค าตอบสมบูรณ์ สถานะปิด 
Unanswered (ไม่มีค าตอบ) My question (ค  าถามของฉัน) My subscribes (ท่ีฉันติดตาม) ปุ่มจดัเรียง
กระทูค้  าถามโดยมีตวัเลือกดงัน้ี Views ค าตอบ และVotes ตารางแสดงรายการกระทูค้  าถาม และปุ่ม
ส าหรับคลิกไปหนา้จอสร้างค าถาม  
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ภาพท่ี 3.16 หนา้จอตวัอยา่งค าถามในกระทูถ้าม / ตอบ 

 หน้าจอตัวอย่างค าถามในกระทู้ถาม / ตอบ ประกอบไป ปุ่มเลือกสถานะของค าถามท่ี
ประกอบดว้ยสถานะ เปิด มีค าตอบสมบูรณ์ ปิดซ่ึงสามารถแกไ้ขไดใ้นกรณีท่ีเป็นค าถามท่ีผูใ้ชง้านเป็น
คนสร้างข้ึนเอง ช่องส าหรับแสดงความคิดเห็นเพ่ือตอบค าถาม แบบฟอร์มส าหรับตอบค าถามท่ี
สามารถปรับแต่งตัวอัษรได้ ปุ่มเลือกสถานะการมองเห็นของค าตอบท่ีสามารถเลือกตัวเลือก 
สาธารณะ Only Me & Admin เพ่ือเลือกว่าใครจะสามารถเห็นค าตอบได้ และปุ่ม Submit ส าหรับ
ยนืยนัค าตอบเพื่อตอบค าถาม  
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ภาพท่ี 3.17 หนา้จอสร้างค าถาม 

 หนา้จอสร้างค าถาม ประกอบไปดว้ยแบบฟอร์มส าหรับสร้างค าถามโดยมีช่อง Title ส าหรับ
กรอกช่ือค าถาม ช่องกรอกขอ้มูลรายละเอียดของค าถามท่ีสามารถปรับแต่งตวัอกัษรได ้ปุ่มหมวดหมู่
เพ่ือเลือกหมวดหมู่ของค าถามไดแ้ก่ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตกบัเน็ตเวิร์ค และ
ปัญหาอ่ืนๆ ช่อง Tag ส าหรับกรอกขอ้มูลป้ายท่ีใชก้  ากบับทความ ปุ่ม Submit ใชย้ืนยนัสร้างค าถาม 
ปุ่ม Back ใชย้อ้นกลบั 
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ภาพท่ี 3.18 หนา้จอแจง้ปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 หน้าจอแจง้ปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประกอบไปดว้ยแบบฟอร์มส าหรับกรอก
ขอ้มูลปัญหาดา้นการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ ขอ้มูลสังกดั หมายเลขโทรศพัท ์ประเภทปัญหา 
และ รายละเอียดปัญหา และมีปุ่มแจง้ปัญหาส าหรับกดยืนยนัส่งแบบฟอร์มปัญหาท่ีบนัทึกขอ้มูลไป
หลงับา้น พร้อมกบัส่งไปทางอีเมลกลางของทางทีมงานไอทีซพัพอร์ต  
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ภาพท่ี 3.19 หนา้จอติดต่อเรา 

 หนา้จอติดต่อเรา ประกอบไปดว้ยช่ือแผนก ท่ีอยูบ่ริษทั ช่องทางการติดต่อ และแผนท่ีเดินทาง
มายงับริษทั  
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3.7.6 น าเสนอเว็บไซต์ท่ีไดอ้อกแบบ และพฒันาให้กบัอาจารย์ท่ีปรึกษา และพนักงานท่ี
ปรึกษาตรวจสอบ 

3.7.7 ปรับปรุงเว็บไซต์ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา และพนักงานท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทั 

3.7.8 จดัท าเอกสารรูปเล่มโครงงาน โดยการรวบรวมขอ้มูล และกระบวนการท างานของ
โครงงานทั้งหมดท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาเวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั ครา
ทอส จ ากดั เพ่ือน ามาจดัท าเป็นรูปเล่มรายงาน และน าเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา และพนกังานท่ีปรึกษา 

3.8 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 
1.รวบรวมขอ้มูลปัญหา      
2.ศึกษาวิธีการพฒันาเวบ็ไซต์      
3.ติดตั้งโปรแกรม      
4.รวบรวมเน้ือหา      
5.ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์      
6.น าเสนอเวบ็ไซต ์      
7.ปรับปรุงเวบ็ไซต ์      
8.จดัท าเอกสาร      
3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
 3.9.1 คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 
   3.9.1.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1. CPU Intel Core i5-8300H 2.30 GHz 
2. RAM 8 GB 
3. Hard Disk 1 TB 
4. Graphic NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 
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            3.9.1.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
1. CPU Intel Core i5-4460 2.30 GHz หรือสูงกวา่ 
2. RAM 4 GB หรือสูงกวา่ 
3. Hard Disk 250 GB หรือสูงกวา่ 
4. Graphic NVIDIA GeForce GTX 750 Ti หรือสูงกวา่ 

3.9.1.3 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
1. CPU Intel Core i5-4460 2.30 GHz หรือสูงกวา่ 
2. RAM 8 GB หรือสูงกวา่ 
3. Hard Disk 500 GB หรือสูงกวา่ 
4. Graphic NVIDIA GeForce GTX 750 Ti หรือสูงกวา่ 

 3.9.2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
         3.9.2.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
  1. Microsoft Windows 10 Pro 
  2. Bitnami WordPress v.5.5.1 
  3. Apache Web Server v.2 
  4. phpMyAdmin v.5.0.3 
  5. MySQL Database v.8.0.21 
  6. Internet Browser 

            3.9.2.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
   1. Microsoft Windows 7 later 
   2. Internet Browser 
  3.9.2.3 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
   1. Microsoft Windows 10  
   2. Internet Browser 
   3. Apache Web Server v.2 
   4. phpMyAdmin v.5.0.3 
   5. MySQL Database v.8.0.21 
   6. เวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั 



บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั มีวิธีการใชง้านดงัน้ี 

4.1.2 ส่วนของผูใ้ชง้าน 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอแรกของเวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั 

 หนา้จอแรกของเวบ็ไซตท่ี์ประกอบไปดว้ย แถบเมนู ปุ่มส าหรับคลิกไปหนา้จออ่ืน และ 
ปุ่มป๊อบอพัลดัส าหรับติดต่อโดยมีลกัษณะการใชง้านดงัน้ี 

1. แถบเมนูส าหรับคลิกไปจอหนา้จอต่างๆดงัน้ี 
  - หนา้แรก คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอแรก (ดงัภาพดา้นบน) 
  - ความรู้ คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอรายการความรู้  (ดงัภาพท่ี 4.2) 

- คู่มือการใชง้าน คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอรายการคู่มือการใชง้าน  (ดงัภาพท่ี 4.4) 
- บอร์ดสนทนา คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอบอร์ดสนทนา  (ดงัภาพท่ี 4.11) 

1 

2 
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- แจง้ปัญหา คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอแจง้ปัญหา  (ดงัภาพท่ี 4.14) 
- ติดต่อเรา คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอติดต่อเรา  (ดงัภาพท่ี 4.15) 

2. ปุ่มป๊อบอพัลดัส าหรับติดต่อส่ือสารท่ีจะปรากฏข้ึนทุกหนา้ฝ่ังซา้ย คลิกเพ่ือเลือกช่องทาง
ติดต่อ โดยจะมีใหเ้ลือก 2 ช่องทาง คือ เบอร์โทรศพัท ์และอีเมล 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอแสดงรายการความรู้ 

 หนา้จอแสดงรายการความรู้ จะแสดงรายช่ือบทความทั้งหมดในหมวดหมู่ความรู้ ท่ีผูใ้ชง้าน
สามารถคลิกท่ีช่ือบทความเพ่ือลิงคไ์ปยงัหนา้เน้ือหาของบทความ 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอตวัอยา่งบทความในหมวดหมู่ความรู้ 

หนา้จอตวัอยา่งบทความในหมวดหมู่ความรู้เป็นหนา้จอแสดงรายการบทความในหมวดหมู่
ความรู้ ประกอบไปดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอรายการคู่มือการใชง้าน 

 หน้าจอแสดงรายการในหมวดหมู่คู่มือการใช้งาน จะแสดงรายช่ือบทความทั้ งหมดใน
หมวดหมู่คู่มือการใชง้าน ท่ีผูใ้ชง้านสามารถคลิกท่ีช่ือบทความเพ่ือลิงคไ์ปยงัหนา้เน้ือหาของบทความ 

 

 

 

 

 



45 

 

ภาพท่ี 4.5 หนา้จอตวัอยา่งบทความในหมวดหมู่คู่มือการใชง้าน 

หนา้จอตวัอยา่งบทความในหมวดหมู่คู่มือการใชง้าน ท่ีจะแสดงเน้ือหาของคู่มือการใชง้านใน
รูปแบบของ E-Book และมีลิงคใ์หค้ลิกส าหรับดาวน์โหลดไฟลคู่์มือ โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 

1. ไอคอนลูกศรดา้นขวา คลิกเพ่ือเปิดหนา้ถดัไป 
2. ไอคอนจุด คลิกเพ่ือดาวน์โหลดไฟลคู่์มือ 
3. ไอคอนลูกศรดา้นซา้ย คลิกเพ่ือเปิดหนา้ยอ้นหลงั 
4. ไอคอนลูกศรดา้นขวา คลิกเพ่ือเปิดหนา้ถดัไป 
5. ไอคอนแวน่ขยาย คลิกเพ่ือซูมเขา้ – ออก 
6. ไอคอนขยายหนา้จอ คลิกเพ่ือขยาย E-Book ใหเ้ตม็จอ 
7. ไอคอนแชร์ คลิกเพ่ือแชร์ไฟลคู่์มือการใชง้าน 
8. ลิงคไ์ฟลคู่์มือ คลิกเพ่ือดาวน์โหลไฟลคู่์มือ 

1 

8 

3 4 5 6 7 

2 
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ภาพท่ี 4.6 ส่วนแสดงความคิดเห็นในหนา้บทความ 

ส่วนแสดงความคิดเห็นในหนา้บทความท่ีจะดูดา้นล่างสุดของเน้ือหาในบทความ ใชส้ าหรับ
แสดงความคิดเห็นของผูใ้ชง้าน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกขอ้ความคิดเห็นท่ีตอ้งการลงในช่อง 

2. ปุ่มโพสตค์วามคิดเห็น คลิกเพ่ือโพสตค์วามคิดเห็น 

 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอคู่มือการใชง้านท่ีถูกจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงไดเ้ฉพาะสมาชิก 

 ในกรณีท่ีไม่ไดล้๊อคอินเขา้สู่ระบบ หน้าจอจะมีการจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงเน้ือหา โดยวิธีการ
เขา้ถึงเน้ือหาในส่วนน้ีตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1. ลิงคเ์ขา้สู่ระบบ คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอเขา้สู่ระบบ (ดงัภาพท่ี 4.8) หรือ 
2. ลิงคส์มคัรสมาชิก คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอสมคัรสมาชิก (ดงัภาพท่ี 4.10) 

 

 

 

1 2 



48 

 

ภาพท่ี 4.8 หนา้จอเขา้สู่ระบบ  

 หนา้จอเขา้สู่ระบบใชส้ าหรับเขา้สู่ระบบเพ่ือเขา้ถึงเน้ือหาท่ีสมาชิกเท่านั้นท่ีจะเขา้ดูได ้โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้หรืออีเมล 
2. กรอกขอ้มูลรหสัผา่น 
3. ช่องจ าฉนัไวใ้นระบบ เพ่ือจดจ าช่ือผูใ้ช ้หรืออีเมล และรหสัผา่นไวใ้นระบบ 
4. ปุ่มเขา้สู่ระบบ คลิกเพ่ือเขา้สู่ระบบ 
5. ลิงคลื์มรหสัผา่น คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น (ดงัภาพท่ี 4.9) 
6. ลิงคส์มคัรสมาชิก คลิกเพื่อไปยงัหนา้จอสมคัรสมาชิก (ดงัภาพท่ี 4.10) 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น 

 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่นใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลอีเมลเพ่ือเปล่ียนรหสัผา่น โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. กรอกขอ้มูลอีเมล 

 2. ปุ่มเปล่ียนรหสั คลิกเพ่ือยนัยนัค าขอเปล่ียนรหสัผา่นโดยระบบจะส่งรหสัผา่นใหม่ไปยงั   
 อีเมลท่ีกรอกไว ้

 

 

 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

 หนา้จอสมคัรสมาชิกใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลเพ่ือสมคัรสมาชิก โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูล โดยใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้มูลดงัน้ี 
- ช่ือผูใ้ช ้
- อีเมล 
- รหสัผา่น 
- ยนืยนัรหสัผา่นอีกคร้ัง 
- ช่ือ 
- นามสกลุ 
- ระดบัสมาชิก ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้น่ืองจากมีอยูร่ะดบัเดียว 

2. ปุ่มสมคัรสมาชิก คลิกเพื่อยนืยนัการสมคัรสมาชิก 

1 

2 



51 

 

ภาพท่ี 4.11 หนา้จอบอร์ดสนทนา 

 หนา้จอบอร์ดสนทนาใชส้ าหรับจอแสดงรายการกระทูค้  าถามไวใ้หผู้ง้านสามารถเลือกอ่าน 
คน้หากระทูค้  าถาม โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 

1. ช่องคน้หา กรอกขอ้มูลช่ือค าถามท่ีตอ้งการคน้ 

2. ฟิลเตอร์ช่วยกรองในการคน้หาท่ีประกอบไปดว้ยคน้หาจากทั้งหมด สถานะเปิด สถานะมี
ค าตอบสมบูรณ์ สถานะปิด Unanswered (ไม่มีค าตอบ) My question (ค าถามของฉนั) My 
subscribes (ท่ีฉนัติดตาม) 

3. รายการกระทูถ้าม / ตอบ คลิกท่ีช่ือกระทูค้  าถามเพื่อไปหนา้จอกระทูถ้าม / ตอบ (ดงัภาพ
ท่ี 4.12) 

4. ปุ่มสร้างค าถาม คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอสร้างค าถาม (ดงัภาพท่ี 4.13) 
5. ปุ่มจดัเรียงกระทูค้  าถาม คลิกเพ่ือเลือกจดัล าดบักระทูค้  าถาม โดยมีตวัเลือกดงัน้ี Views 

ค าตอบ และ Votes 

1 

4 

3 

5 

2 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอตวัอยา่งค าถามในกระทูถ้าม / ตอบ 

หนา้จอตวัอยา่งค าถามในกระทูถ้าม / ตอบ ใชส้ าหรับอ่านค าถาม หรือค าตอบ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลความคิดเห็นท่ีตอ้งการตอบ 

2. ปุ่มโพสตค์วามคิดเห็น คลิกเพ่ือโพสตค์วามคิดเห็นเพื่อตอบค าถาม 

3. แบบฟอร์มส าหรับตอบค าถาม ใชก้รอกขอ้มูลส าหรับตอบค าถามท่ีสามารถปรับแต่ง
ขอ้ความได ้

4. ปุ่มเลือกสถานะการมองเห็นของค าตอบ คลิกเพ่ือเลือกการมองเห็นของค าตอบท่ีจะแสดง 
บนกระทูถ้าม / ตอบ โดยมีตวัเลือกดงัน้ี สาธารณะ และ Only Me & Admin เพ่ือเลือกวา่ทุก 
คนสามารถมองเห็น หรือมองเห็นแค่เรากบัผูดู้แลระบบท่ีจะสามารถเห็นค าตอบได ้
5. ปุ่ม Submit คลิกเพ่ือยนืยนัค าตอบท่ีตอ้งการโพสต ์

 

1 

2 

3 

4 5 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอสร้างค าถาม 

 หนา้จอสร้างค าถามใชส้ าหรับสร้างค าถามในกระทูถ้าม / ตอบ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลช่ือค าถาม 
2. กรอกขอ้มูลรายละเอียดของค าถาม หรือปัญหาท่ีตอ้งการจะถาม 
3. เลือกหมวดหมู่ของค าถาม โดยมีตวัเลือกดงัน้ี ซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ตกบัเน็ตเวิร์ค และปัญหาอ่ืนๆ 
4. กรอกขอ้มูล Tag เป็นค าสั้นๆส าหรับไวก้ารคน้หาค าถาม  
5. ปุ่ม Submit คลิกเพ่ือสร้างค าถาม 
6. ปุ่ม Back คลิกเพ่ือยอ้นกลบัไปหนา้จอบอร์ดสนทนา (ดงัภาพท่ี 4.11) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอแจง้ปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 หนา้จอแจง้ปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลเพื่อแจง้ปัญหา โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. เลือกสงักดัจากตวัเลือก 

2. กรอกขอ้มูลหมายเลขโทรศพัท ์

3. เลือกประเภทปัญหา ประกอบดว้ย ซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตกบั
เน็ตเวิร์ค และปัญหาอ่ืนๆ 

4. กรอกขอ้มูลรายละเอียดปัญหาท่ีตอ้งการแจง้ 

5. ปุ่มแจง้ปัญหา คลิกเพ่ือส่งแบบฟอร์มแจง้ปัญหา 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอติดต่อเรา 

 หนา้จอติดต่อเราใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลในการติดต่อกบัทางทีมงานไอทีซพัพอร์ต และมีแผน
ท่ีตั้งของบริษทัท่ีดึงขอ้มูลเสน้ทางมาจาก Google Maps สามารถเล่ือนเพื่อดูเสน้ทาง หรือซูมเขา้ – ออก
แผนท่ีได ้
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ภาพท่ี 4.16 ส่วนของแถบเมนูดา้นขวาของหนา้จอเวบ็ไซต ์

 ส่วนของแถบเมนูดา้นขวาของหนา้จอเวบ็ไซตใ์ชส้ าหรับช่วยเหลือผูใ้ชง้านในการใชง้าน
ค าสัง่ต่างๆ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ช่องคน้ กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา (ดงัภาพท่ี 4.17) 
 2. ลิงคแ์กไ้ขขอ้มูลส่วนตวั คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอขอ้มูลส่วนตวั (ดงัภาพท่ี 4.18) 
 3. ลิงคอ์อกจากระบบ คลิกเพ่ือออกจากระบบ 

 4. ลิงคร์ายช่ือหมวดหมู่ท่ีประกอบไปดว้ย ความรู้ และคู่มือการใชง้าน คลิกเพ่ือเลือกแสดง 

 รายการบทความเฉพาะหมวดหมู่ท่ีเลือก 

 5. ลิงคร์ายช่ือบทความล่าสุดบนเวบ็ไซต ์คลิกท่ีช่ือบทความเพ่ือดูบทความนั้น 

 6. ลิงคร์ายการความคิดเห็นล่าสุดบนเวบ็ไซต ์คลิกท่ีความคิดเห็นเพ่ือดูความคิดเห็นนั้น 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอตวัอยา่งผลลพัธ์ของการคน้หา 

 หนา้จอตวัอยา่งผลลพัธ์ของการคน้หาท่ีจะแสดงรายการบทความท่ีมีช่ือตรงกบัค าท่ีผูใ้ชท้  า
การคน้หา โดยวิธีการด าเนินการดงัน้ี 

 1. กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาลงในช่อง 
 2. กดปุ่มแวน่ขยายเพ่ือคน้หา 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอขอ้มูลส่วนตวั 

หนา้จอขอ้มูลส่วนตวัใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. แบบฟอร์มขอ้มูลส่วนตวัส าหรับใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้มูลดงัน้ี 

- อีเมล 

- รหสัผา่น 

- ยนืยนัรหสัผา่นอีกคร้ัง 

-  ช่ือ 

- นามสกลุ 

- เบอร์โทรศพัท ์

- ถนน 

- จงัหวดั 

- เขต 

- รหสัไปรษณีย ์

- ประเทศ 

- ช่ือบริษทั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีมีการแกไ้ข 
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ภาพท่ี 4.19 ปุ่มยอ้นข้ึนดา้นบนสุดของหนา้เวบ็ไซต ์

ปุ่มยอ้นข้ึนดา้นบนสุดของหนา้เวบ็ไซตท่ี์มีอยูทุ่กหนา้ของเวบ็ไซตท่ี์จะปรากฏข้ึนกต่็อเม่ือ
เล่ือนหนา้จอลงมาเกินคร่ึงนึง ใชส้ าหรับยอ้นข้ึนไปดา้นบนสุดของเวบ็ไซต ์
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4.1.2 ส่วนของผูดู้แลระบบ 

 

ภาพท่ี 4.20 หนา้จอเขา้สู่ส่วนผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอเขา้สู่ส่วนผูดู้แลระบบของเวบ็ไซตท่ี์สามารถเขา้ถึงไดจ้ากลิงคน้ี์
http://localhost/wordpress/wp-admin โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้หรืออีเมล 

2. กรอกขอ้มูลรหสัผา่น 

3. ช่องบนัทึกการใชง้านของฉนั เพ่ือจดจ าช่ือผูใ้ช ้หรืออีเมล และรหสัผา่นไวใ้นระบบ 

4. ปุ่มเขา้สู่ระบบ คลิกเพ่ือเขา้สู่หนา้จอควบคุม (ดงัภาพท่ี 4.22) 
5. ลิงคคุ์ณจ ารหสัผา่นไม่ได ้คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น (ดงัภาพท่ี 4.21) 
6. ลิงคก์ลบัสู่หนา้เวบ็ไซต ์คลิกเพ่ือไปยงัหนา้โฮมเพจของเวบ็ไซต ์(ดงัภาพท่ี 4.1) 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น 

 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น ใชส้ าหรับเปล่ียนรหสัผา่นในการเขา้สู่ระบบ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกช่ือผูใ้ชห้รือเมล 
2. คลิกปุ่ม ขอรหสัผา่นใหม่ เพ่ือยนืยนัขอรหสัผา่นใหม่ โดยรหสัผา่นใหม่จะถูกส่งไปยงัช่ือผูใ้ช้

หรืออีเมลท่ีกรอก 
3. คลิกลิงค ์เขา้สู่ระบบ เพ่ือไปยงัหนา้จอเขา้สู่ระบบ (ดงัภาพท่ี 4.20) 
4. คลิกลิงค ์กลบัสู่หนา้เวบ็ไซต ์เพ่ือไปยงัหนา้โฮมเพจของเวบ็ไซต ์(ดงัภาพท่ี 4.1) 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอควบคุม 

 หนา้จอควบคุมเป็นหนา้จอส าหรับผูดู้แลระบบเท่านั้นท่ีจะเขา้มาใชง้านได ้โดยหนา้จอน้ีใช้
ส าหรับ เพ่ิม แกไ้ข ลบขอ้มูลต่างๆของเวบ็ไซต ์และสามารถดูขอ้มูลการแจง้ปัญหา ขอ้มูลความคิดเห็น 
และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีถูกส่งมาจากส่วนหนา้บา้น 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอเร่ือง 

 หนา้จอเร่ืองเป็นหนา้จอแสดงรายการบทความทั้งหมดท่ีอยูภ่ายในเวบ็ไซต ์โดยผูดู้แลระบบ
สามารถ เพ่ิมบทความ แกไ้ข และลบบทความ มีวิธีการด าเนินการดงัน้ี 

1. ปุ่มเขียนเร่ืองใหม่ คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอเพ่ิมเร่ืองใหม่ (ดงัภาพท่ี 4.24) 
2. ส่วนของ Bulk action คลิกเพ่ือเคล่ือนยา้ยรายการบทความหลายรายการ โดยมีตวัเลือก

ไดแ้ก่ แกไ้ข และยา้ยไปถงัขยะ  
3. ปุ่มคดักรองรายการบทความ โดยมีตวัเลือกดงัน้ี 

-  วนัท่ีประกอบไปดว้ยวนัท่ีเผยแพร่บทความ และวนัท่ีทั้งหมด  
-  หมวดหมู่ประกอบดว้ย ความรู้ คู่มือการใชง้าน และหมวดหมู่ทั้งหมด 

4. คน้หาเร่ือง (ดงัภาพท่ี 4.25) 
5. ลิงคจ์ดัการขอ้มูลของบทความ ประกอบดว้ย 

- แกไ้ข คลิกเพ่ือไปหนา้จอแกไ้ข (ดงัภาพท่ี 4.26) 
- แกไ้ขอยา่งเร็ว คลิกเพ่ือแกไ้ขบทความบางส่วน (ดงัภาพท่ี 4.27) 
- ถงัขยะ คลิกเพ่ือยา้ยบทความไปถงัขยะ (ดงัภาพท่ี 4.28) 
- ดู คลิกเพ่ือดูบทความบนหนา้เวบ็ไซต ์(ดงัภาพท่ี 4.3) 
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอเพ่ิมเร่ืองใหม่ 

 หนา้จอเพ่ิมเร่ืองใหม่เป็นหนา้จอส าหรับเพ่ิมบทความบนหนา้เวบ็ไซต ์โดยมีวิธีการ
ด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกช่ือบทความ 

2. ปุ่มเพ่ิมส่ือ คลิกเพ่ือ ส่ือรูปภาพ หรือวีดีโอ 

3. ปุ่ม Insert Download คลิกเพ่ือเพ่ิม Short Code ไฟลส์ าหรับดาวนโ์หลด 
4. กรอกขอ้มูลเน้ือหา และปรับแต่งตวัอกัษรดว้ยแถบเมนูดา้นบนตวัอยา่งเช่น การก าหนด

ขนาดของตวัอกัษร เป็นตน้ 
5. ส่วนของการเผยแพร่ ประกอบดว้ย 

- ปุ่มบนัทึกฉบบัร่าง คลิกเพ่ือบนัทึกบทความ แต่ยงัไม่เผยแพร่ไปบนหนา้เวบ็ไซต ์
- ปุ่มดูก่อน คลิกเพ่ือดูบทความบนหนา้เวบ็ไซต ์
- ลิงคแ์กไ้ขสถานะ คลิกเพ่ือแกไ้ขสถานะของบทความ 
- ลิงคแ์กไ้ขการมองเห็น คลิกเพ่ือแกไ้ขสถานะการมองเห็นของบทความ 
- ลิงคแ์กไ้ขวนัท่ีเผยแพร่ คลิกเพ่ือแกไ้ขวนัท่ีเผยแพร่ 
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- ลิงคแ์กไ้ข Post View คลิกเพ่ือแกไ้ขจ านวน View 
- ปุ่มเผยแพร่ คลิกเพ่ือเผยแพร่บทความไปหนา้เวบ็ไซต ์

6. เลือกรูปแบบของบทความ ประกอบดว้ย มาตรฐาน ขา้งเคียง รูปภาพ วีดีโอ ค ากล่าวอา้ง 
ลิงค ์และสถานะ 

7. เลือกหมวดหมู่ของบทความ ประกอบดว้ย ความรู้ และคู่มือการใชง้าน 
8. เพ่ิมป้ายก ากบัใหบ้ทความ เพ่ือช่วยในการคน้หา 
9. จ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงของเน้ือหา 
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ภาพท่ี 4.25 ตวัอยา่งหนา้จอผลลพัธ์การคน้หาเร่ือง 

 เป็นหนา้จอแสดงรายการผลลพัธ์ของการคน้หาเร่ือง โดยมีวิธีการด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูล 
2. ปุ่มคน้หาเร่ือง คลิกเพ่ือคน้หา 
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอแกไ้ขเร่ือง 

 หนา้จอแกไ้ขเร่ืองเป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขเน้ือหาในบทความ โดยมีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. แกไ้ขเน้ือหาในส่วนต่างๆ 
2. ปุ่มดูการเปล่ียนแปลง คลิกเพ่ือดูบทความบนหนา้เวบ็ไซต ์
3. ปุ่มอปัเดต คลิกเพ่ือบนัทึก และอปัเดทเน้ือหาท่ีมีการแกไ้ขไปยงัหนา้เวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอแกไ้ขอยา่งเร็ว 

 หนา้จอแกไ้ขอยา่งเร็วเป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลบางส่วนของบทความ โดยมี
วิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. แกไ้ขขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีสามารถแกไ้ขไดมี้ดงัน้ี 
- ช่ือ 
- Slug 
- วนัท่ี 
- รหสัผา่น หรือส่วนตวั ในกรณีท่ีตอ้งการปิดบงับทความ 
- Post View 
- หมวดหมู่ 
- เทรมเพลต ประกอบดว้ย เทมเพลตเร่ิมตน้ Elementor Canvas  Elementor Full width 

และTheme 
- ป้ายก ากบั 
- สถานะ ประกอบดว้ย เผยแพร่แลว้ รอตรวจสอบ และฉบบัร่าง 
- ใหแ้สดงความเห็นได ้
- อนุญาต Pings 
- ปักหมุดเร่ืองน้ี 

2. ปุ่มยกเลิก คลิกเพ่ือยกเลิกการแกไ้ขอยา่งเร็ว 
3. อปัเดต คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล และอปัเดทเน้ือไปยงัหนา้เวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอรายการบทความในถงัขยะ 

 หนา้จอรายการบทความในถงัขยะเป็นหนา้จอแสดงรายการบทความท่ีถกูยา้ยมาในถงัขยะเพื่อ
ลบอยา่งถาวร หรือกูคื้นในกรณีท่ีเลือกผิด โดยมีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. ลิงคก์ูคื้น คลิกเพ่ือกูคื้นบทความ 
2. ลิงคล์บอยา่งถาวร คลิกเพ่ือลบบทความออกจากเวบ็ไซตอ์ยา่งถาวร 
3. ปุ่มลา้งถงัขยะ คลิกเพ่ือลบรายการท่ีอยูใ่นถงัขยะทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



70 

 

ภาพท่ี 4.29 หนา้จอหมวดหมู่ 

 หนา้จอหมวดหมู่เป็นหนา้จอส าหรับเพ่ิมหมวดหมู่ และแสดงรายการหมวดหมู่ท่ีมีในเวบ็ไซต ์
โดยมีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. สร้างหมวดหมู่ใหม่ ใหก้รอกขอ้มูลดงัน้ี 
- ช่ือ 
- Slug 
- เลือกหมวดหมู่หลกั ในกรณีท่ีตอ้งการใหห้มวดหมู่ใหม่เป็นหมวดยอ่ยของหมวดหมู่

เดิม 
- ค าอธิบาย 

2. ปุ่มสร้างหมวดหมู่ใหม่ คลิกเพ่ือเพ่ิมหมวดหมู่ใหม่ 
3. ส่วนของ Bulk action คลิกเพ่ือจดัการรายการหมวดหมู่ ประกอบดว้ย ลบ 
4. คน้หาหมวดหมู่ กรอกขอ้มูลเพ่ือคน้หาหมวดหมู่ 
5. ลิงคแ์ก ้คลิกเพ่ือแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมด (ดงัภาพท่ี 4.30) 
6. ลิงคแ์กอ้ยา่งเร็ว คลิกเพ่ือแกไ้ขขอ้มูลบางส่วน (ดงัภาพท่ี 4.31) 
7. ลิงคล์บ คลิกเพ่ือลบหมวดหมู่ 
8. ลิงคดู์ คลิกเพ่ือดูรายการบทความในหมวดหมู่ท่ีเลือก 
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ภาพท่ี 4.30 หนา้จอแกไ้ขหมวดหมู่ 

 หนา้จอแกไ้ขหมวดหมู่เป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลทั้งของหมวดหมู่ มีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 
1. แกไ้ขขอ้มูล ดงัน้ี 

- ช่ือ 
- Slug 
- เลือกหมวดหมู่หลกั ในกรณีท่ีตอ้งการใหห้มวดหมู่ใหม่เป็นหมวดยอ่ยของหมวดหมู่

เดิม 
- ค าอธิบาย 

2. ปุ่มอปัเดต คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูลหมวดหมู่ 
3. ปุ่มลบ คลิกเพ่ือลบขอ้มูลหมวดหมู่ 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอแกไ้ขหมวดหมู่อยา่งเร็ว 

 หนา้จอแกไ้ขหมวดหมู่อยา่งเร็วเป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลบางส่วนของหมวดหมู่ มี
วิธีด  าเนินการดงัน้ี  

1. แกไ้ขขอ้มูล ดงัน้ี 
- ช่ือ 
- Slug 

  2. ปุ่มยกเลิก คลิกเพ่ือยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูลหมวดหมู่ 
 3. ปุ่มอปัเดตหมวดหมู่ คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูลหมวดหมู่  
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ภาพท่ี 4.32 หนา้จอรายการความเห็น 

 หนา้จอรายการความเห็นเป็นหนา้จอแสดงรายการความคิดเห็นทั้งหมดท่ีมีในเวบ็ไซต ์โดยมี
วิธีจดัการขอ้มูลดงัน้ี 

1. แถบเลือกแสดงรายการความเห็น ประกอบดว้ย 

- ทั้งหมด 

- ของฉนั 

- รอตรวจสอบ 

- อนุมติัแลว้ 

- สแปม 

- ถงัขยะ 

2. ส่วนของ Bulk action  คลิกเพ่ือเลือกยา้ยรายการความเห็นหลายรายการจากตวัเลือก 
ประกอบดว้ย ไม่อนุมติั อนุมติั Mark as spam และยา้ยไปถงัขยะ 

3. ปุ่มคดักรอง กดเพื่อคดักรองประเภทความเห็น ประกอบดว้ย ประเภทความเห็นทั้งหมด 
และความเห็น 

4. ช่องส าหรับคน้หาความเห็น จากการกรองขอ้มูลในช่องวา่ง แลว้คลิกปุ่มคน้หาความเห็น 
5. ลิงคจ์ดัการขอ้มูลความเห็น ประกอบดว้ย 
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- ไม่อนุมติั คลิกเพ่ือไม่อนุมติัความเห็น ความเห็นนั้นกจ็ะไม่แสดงบนหนา้เวบ็ไซต ์

- ตอบกลบั คลิกเพื่อตอบกลบัความคิดเห็น (ดงัภาพท่ี 4.33) 

- แกไ้ขอยา่งเร็ว คลิกเพ่ือไปหนา้จอแกไ้ขความเห็นอยา่งเร็ว (ดงัภาพท่ี 4.34) 

- แกไ้ข คลิกเพ่ือไปหนา้จอแกไ้ขความเห็น (ดงัภาพท่ี 4.35) 

- ความเห็นสแปม คลิกเพ่ือยา้ยความเห็นไปในรายการความเห็นท่ีเป็นสแปม 

- ถงัขยะ คลิกเพ่ือยา้ยความเห็นไปท่ีถงัขยะ (ดงัภาพท่ี 4.36) 
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ภาพท่ี 4.33 หนา้จอตอบกลบัความเห็น 

 หนา้จอตอบกลบัความเห็นเป็นหนา้จอส าหรับใชต้อบกลบัความคิดเห็นระหวา่งผูดู้แลระบบ
กบัผูใ้ชง้าน โดยมีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. ช่องส าหรับกรอกรายละเอียดความเห็นท่ีจะตอบกลบั สามารถปรับแต่งตวัอกัษรจาก
ตวัเลือกดา้นบน เช่น ปรับตวัอกัษรเป็นตวัหนาดว้ยปุ่ม b เป็นตน้ 

2. ปุ่ม Reply คลิกเพ่ือตอบกลบัความเห็น 
3. ปุ่มยกเลิก คลิกเพ่ือยกเลิกการตอบกลบัความเห็น 
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ภาพท่ี 4.34 หนา้จอแกไ้ขความเห็นอยา่งเร็ว 

 หนา้จอแกไ้ขความเห็นอยา่งเร็วเป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลความเห็นบางส่วน โดยมี
วิธีการด าเนินการดงัน้ี 

1. ช่องส าหรับแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดความเห็น ท่ีสามารถปรับแต่งตวัอกัษรไดจ้ากตวัเลือก
ดา้นบน เช่น ปรับตวัอกัษรเป็นตวัหนาดว้ยปุ่ม b เป็นตน้ 

2. ช่องกรอกช่ือ ส าหรับกรอกขอ้มูล ช่ือ 
3. ช่องกรอกอีเมล ส าหรับกรอกขอ้มูล เมล 
4. ช่องกรอก URL ส าหรับกรอกขอ้มูล URL 
5. ปุ่มอปัเดตความเห็น คลิกเพ่ืออปัเดท และบนัทึกความเห็นท่ีแกไ้ข 
6. ปุ่มยกเลิก คลิกเพ่ือยกเลิกการแกไ้ขความเห็นอยา่งเร็ว 
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ภาพท่ี 4.35 หนา้จอแกไ้ขความเห็น 

 หนา้จอแกไ้ขความเห็นเป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลความเห็นทั้งหมด ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ย
กบัการแกไ้ขความเห็นอยา่งเร็วดงัภาพท่ี 4.34 แต่จะมีส่วนท่ีใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1. ตวัเลือกสถานะความเห็น คลิกเพ่ือเปล่ียนสถานะความเห็นจากตวัเลือก อนุมติัแลว้ รอ
ตรวจสอบ และสแปม 

2. ลิงคแ์กไ้ขวนัท่ีส่งความเห็น คลิกเพ่ือแกไ้ขวนัท่ีแสดงความเห็น 
3. ลิงคท่ี์มาของความเห็น คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอท่ีความเห็นน้ีอยู ่
4. ลิงคย์า้ยไปถงัขยะ คลิกเพื่อยา้ยความเห็นไปท่ีถงัขยะ 
5. ปุ่มอปัเดต คลิกเพ่ืออปัเดต และบนัทึกความเห็นท่ีแกไ้ข 
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ภาพท่ี 4.36 หนา้จอรายการความเห็นในถงัขยะ 

 หนา้จอรายการความเห็นในถงัขยะเป็นหนา้จอส าหรับจดัการรายการความเห็นในถงัขยะ โดย
มีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. ปุ่มลา้งถงัขยะ คลิกเพ่ือลา้งรายการความเห็นทั้งหมดท่ีอยูใ่นถงัขยะ 
2. ลิงคค์วามเห็นสแปม คลิกเพ่ือเปล่ียนสถานะความเห็นเป็นสแปม 
3. ลิงคก์ูคื้น คลิกเพ่ือกูคื้นความเห็น 
4. ลิงคล์บอยา่งถาวร คลิกเพ่ือลบความเห็นออกจากเวบ็ไซตถ์าวร 
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ภาพท่ี 4.37 หนา้จอรายการปัญหาท่ีแจง้ 

 หนา้จอรายการปัญหาท่ีแจง้เป็นหนา้จอแสดงรายการปัญหาท่ีผูใ้ชง้านแจง้ผา่นแบบฟอร์ม
หนา้เวบ็ไซต ์โดยมีวิธีการด าเนินการดงัน้ี 

1. ช่องคดักรองแสดงรายการ ใชค้ดักรองรายการท่ีจะแสดงจากตวัเลือก All Types Unread 
Read และTrashed 

2. ปุ่ม View Visual Report คลิกเพ่ือไปหนา้จอหนา้จอสถิติปัญหาท่ีแจง้ (ดงัภาพท่ี 4.39) 
3. ช่องคน้หา กรอกขอ้มูลเพ่ือคน้หา 
4. ปุ่ม Export คลิกเพ่ือเลืกประเภทไฟลท่ี์ตอ้งการ Export ไปใชง้านดา้นอ่ืน ประกอบไป

ดว้ยไฟลป์ระเภท CSV Excel ODS และ JSON Data 
5. ปุ่ม Advanced Filter คลิกเพ่ือเปิดการคน้หารายการปัญหาดว้ยวนัท่ี 
6. ปุ่มดูรายละเอียด คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายละเอียดปัญหาท่ีแจง้(ดงัภาพท่ี 4. 38) 
7. ปุ่มลบ คลิกเพ่ือลบรายการปัญหา 
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ภาพท่ี 4.38 หนา้จอตวัอยา่งรายละเอียดปัญหาท่ีแจง้ 

 หนา้จอตวัอยา่งรายละเอียดปัญหาท่ีแจง้เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดของปัญหาท่ีผูใ้ชง้าน
แจง้ผา่นทางแบบฟอร์ม โดยมีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. ปุ่ม Previous คลิกเพ่ือยอ้นไปหนา้จอรายละเอียดปัญหาก่อนหนา้ 

2. ปุ่ม Next คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายละเอียดปัญหาถดัไป 
3. ปุ่ม Back to Entries คลิกเพ่ือยอ้นกลบัไปหนา้จอแสดงรายการแจง้ปัญหา (ดงัภาพท่ี 

4.37) 
4. ปุ่ม Add Note คลิกเพ่ือเพ่ิมโน๊ตความเห็นใตร้ายละเอียด 
5. ปุ่มEdit คลิกเพ่ือแกไ้ขขอ้มูลผูแ้จง้ปัญหา 
6. ปุ่ม Change status to คลิกเพ่ือเปล่ียนสถานะของปัญหา ประกอบดว้ย Unread Read และ

Trashed 

 

 

2 3 

1 

4 

5 

6 



81 

 

ภาพท่ี 4.39 หนา้จอสถิติปัญหาท่ีแจง้ 

 หนา้จอสถิติปัญหาท่ีแจง้เป็นหนา้จอแสดงสถิติการแจง้ปัญหาต่างๆ โดยแสดงในรูปแบบของ
กราฟแท่ง และแผนภูมิวงกลม มีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. ปุ่ม View Regular Entries คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการแจง้ปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.37) 
2. ตวัเลือก Filter Data By Status คลิกเพื่อคดักรองขอ้มูลท่ีจะแสดงดว้ยสถานะจากตวัเลือก 

Unread Read และTrashed 
3. ปุ่ม Print this report คลิกเพ่ือพิมพร์ายงาน 
4. ปุ่ม Reset Form Analytics คลิกเพ่ือรีเซ็ตการวิเคราะห์ฟอร์ม 
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ภาพท่ี 4.40 หนา้จอผลลพัธ์การคน้หารายการแจง้ปัญหาดว้ย Advanced Filter 

หนา้จอผลลพัธ์การคน้หารายการแจง้ปัญหาดว้ย Advanced Filter เป็นหนา้จอแสดงผลลพัธ์
การคน้หารายการปัญหาดว้ยวนัท่ี โดยมีวธีิด าเนินการดงัน้ี 

1. ปุ่ม Advanced Filter คลิกเพ่ือเปิดการคน้หารายการปัญหาดว้ยวนัท่ี 

2. ช่อง Filter By Date Range คลิกเพ่ือเลือกช่วงวนัท่ี 
3. ปุ่ม Seach คลิกเพ่ือคน้หา 
4. ปุ่ม Hide คลิกเพ่ือซ่อนการคน้หาดว้ยวนัท่ี 
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ภาพท่ี 4.41 หนา้จอรายการค าถาม 

 หนา้จอรายการค าถามเป็นหนา้จอแสดงรายการค าถาม โดยวิธีการใชง้านเมนูต่างๆคลา้ยกบั
หนา้จอภาพท่ี 4.23 มีส่วนแตกต่างคือปุ่ม Add New Question คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมค าถาม ดงัภาพท่ี 
4.42 
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ภาพท่ี 4.42 หนา้จอเพ่ิมค าถาม 

 หนา้จอเพ่ิมค าถามเป็นหนา้จอส าหรับเพ่ิมค าถาม โดยวิธีการใชง้านเมนูต่างๆคลา้ยกบั
หนา้จอภาพท่ี 4.24 แต่มีส่วนท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

1. เลือกสถานะของค าถามท่ีประกอบดว้ย เปิด ก าลงัรอด าเนินการ มีค าตอบสมบูรณ์ เปิด
ใหม่ และปิด 

2. การสนทนา เลือกเพ่ือก าหนดการสนทนาในหนา้ของค าถามนั้นๆโดยมีตวัเลือก อนุญาต
การแสดงความเห็น และอนุญาต trackbacks และ pingbacks บนหนา้น้ี 

  

 

 

 

 

 

 

1 

2 



85 

 

ภาพท่ี 4.43 หนา้จอแกไ้ขค าถาม 

 หนา้จอแกไ้ขค าถามเป็นหนา้จอแกไ้ขค าถาม โดยมีวิธีการใชง้านคลา้ยกบัหนา้จอภาพท่ี 4.26 
และมีขอ้แตกต่างดงัภาพหนา้จอท่ี 4.42 
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ภาพท่ี 4.44 หนา้จอแกไ้ขค าถามอยา่งเร็ว 

 หนา้จอแกไ้ขค าถามอยา่งเร็วเป็นหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลบางส่วนของค าถาม โดยมีวิธีการใชง้าน
เมนูคลา้ยกบัหนา้จอภาพท่ี 4.27 
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ภาพท่ี 4.45 หนา้จอรายการค าตอบ 

 หนา้จอรายการค าตอบเป็นหนา้จอแสดงรายการค าตอบ โดยมีวิธีการใชง้านเมนูต่างๆคลา้ยกบั
หนา้จอภาพท่ี 4.23 แต่มีส่วนท่ีแตกต่างกนัคือ ปุ่ม Add New Answer ท่ีคลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมค าตอบ 
ดงัภาพท่ี 4.46 
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ภาพท่ี 4.46 หนา้จอแกไ้ขค าตอบ 

 หนา้จอแกไ้ขค าตอบเป็นหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมดของค าตอบ โดยมีวธีิการใชง้านเมนูต่างๆ
คลา้ยกบัหนา้จอภาพท่ี 4.26 
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ภาพท่ี 4.47 หนา้จอหมวดหมู่ค าถาม 

 หนา้จอหมวดหมู่ค าถามเป็นหนา้จอแสดงรายการหมวดหมู่ค าถาม และเพ่ิมหมวดหมู่ค าถาม 
โดยมีวิธีการใชง้านคลา้ยกบัภาพหนา้จอท่ี 4.29 
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ภาพท่ี 4.48 หนา้จอรายการสมาชิก 

 หนา้จอรายการสมาชิกเป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายการสมาชิก โดยมีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. แถบแสดงรายการ คลิกเพื่อเลือกแสดงรายการสมาชิกตามสถานะ Account State 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  All Active Inactive Activation Required Pending Incomplete แ ล ะ 
Expired 

2. คน้หาขอ้มูลสมาชิก ประกอบไปดว้ย 

- ช่องกรอกขอ้มูล คลิกเพ่ือกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 

- ปุ่มคัดกรองข้อมูลการค้นหาจาก Account State ประกอบด้วย  Active Inactive 

Activation Required Pending Incomplete และ Expired 

- ปุ่มคดักรองขอ้มูลการคน้หาจาก ระดบัสมาชิก ประกอบดว้ย ระดบัพนกังาน 

3. ส่วนของ Bulk action คลิกเพ่ือเปล่ียนสถานะ Account State และลบขอ้มูลสมาชิกพร้อม

กนัหลายรายการ โดยประกอบดว้ย Delete Set Status to Active Set Status to Inactive Set 

Status to Activation Required Set Status to Pending Incomplete และ Set Status to 

Expired 

4. ลิงค ์Edit/View คลิกเพ่ือไปหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก (ดงัภาพท่ี 4.50) 
5. ลิงค ์Delete คลิกเพ่ือลบสมาชิก 
6. ปุ่ม Add New คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมสมาชิก (ดงัภาพท่ี 4.49) 

4 

6 

5 

1 

3 

2 
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ภาพท่ี 4.49 หนา้จอเพ่ิมสมาชิก 

 หนา้จอเพ่ิมสมาชิกเป็นหนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลสมาชิกเพ่ือเพ่ิมสมาชิกใหม่ โดยมีวิธีการ
ด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
- ช่ือผูใ้ช ้
- อีเมล 
- รหสัผา่น 
- สถานะ ประกอบดว้ย Active Inactive Activation Required Pending Incomplete 

และ Expired 

1 

2 
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- ระดบัสมาชิก 
- วนัท่ี Access Starts 
- ช่ือ 
- นามสกลุ 
- เพศ (Gender) ประกอบดว้ย ชาย และหญิง 
- เบอร์โทรศพัท ์
- ถนน 
- จงัหวดั 
- เขต  
- รหสัไปรษณีย ์
- ประเทศ 
- บริษทั 
- วนัท่ี Access Since 

2. ปุ่ม Add New Member คลิกเพ่ือสร้างขอ้มูลสมาชิกใหม่ 
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ภาพท่ี 4.50 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 

 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกเป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก โดยมีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. แกไ้ขขอ้มูลต่างๆดงัน้ี 
- อีเมล 
- รหสัผา่น 
- สถานะ ประกอบด้วย Active Inactive Activation Required Pending Incomplete 

และ Expired 

1 

2 
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- Notify User (ต๊ิกในกรณีท่ีตอ้งการแจง้เตือนการแกไ้ขขอ้มูลให้ผูใ้ชง้านทราบผ่าน
ทางอีเมล โดยระบบส่งการแจง้เตือนไปทางอีเมลเม่ือกดปุ่ม Save Data) 

- ระดบัสมาชิก 
- วนัท่ี Access Starts 
- ช่ือ 
- นามสกลุ 
- เพศ (Gender) ประกอบดว้ย ชาย และหญิง 
- เบอร์โทรศพัท ์
- ถนน 
- จงัหวดั 
- เขต  
- รหสัไปรษณีย ์
- ประเทศ 
- บริษทั 
- วนัท่ี Member Since 
- Subscriber ID/Reference (รหสัสมาชิก / ขอ้มูลอา้งอิง) 

2. ปุ่ม Save Data คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
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ภาพท่ี 4.51 หนา้จอรายการระดบัสมาชิก 

 หนา้จอรายการระดบัสมาชิกเป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายการสมาชิก โดยมีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. ส่วนของ Bulk actions ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลหลายรายการจากตวัเลือก Delete  
2. ส่วนของการคน้หาขอ้มูล กรอกขอ้มูล และคลิกปุ่ม Search เพื่อคน้หาขอ้มูลระดบัสมาชิก 
3. ลิงค ์Edit คลิกเพ่ือไปหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลระดบัสมาชิก (ดงัภาพท่ี 4.52) 
4. ลิงค ์Delete คลิกเพ่ือลบระดบัสมาชิก 
5. ปุ่ม Add New คลิกเพ่ือไปหนา้เพ่ิมขอ้มูลระดบัสมาชิก(ดงัภาพท่ี 4.53) 

  

 

 

 

 

 

 

1 2 

4 

3 
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ภาพท่ี 4.52 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลระดบัสมาชิก 

หน้าจอแก้ไขข้อมูลระดับสมาชิกเป็นหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลระดับสมาชิก โดยมี
วิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. แกไ้ขขอ้มูลดงัน้ี 

- Membership Level Name (ช่ือระดบัสมาชิก) 
- Default WordPress Role (ก าหนดบทบาทของสมาชิก) ประกอบด้วย Translator 

สมาชิกรับข่าว ผูมี้ส่วนร่วม ผูเ้ขียน ผูต้รวจทาน และผูค้วบคุม 
- Access Duration (ก าหนดวนัหมดอายขุองระดบัสมาชิก) ประกอบดว้ยตวัเลือก ไม่มี

วนัหมดอายุ หมดอายุหลงัจากก่ีวนั หมดอายุหลงัจากก่ีสัปดาห์ หมดอายุหลงัจากก่ี
เดือน หมดอายหุลงัจากก่ีปี และก าหนดวนัเดือนปีท่ีจะหมดอาย ุ

- Email Activation ส าหรับเลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีจะแจง้ผูใ้ชง้านไปทางอีเมล 
2. ปุ่ม Save Membership Level คลิกเพ่ือบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 

 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.53 หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลระดบัสมาชิก 

หน้าจอเพ่ิมข้อมูลระดับสมาชิกเป็นหน้าจอส าหรับเพ่ิมข้อมูลระดับสมาชิกใหม่ โดยมี
วิธีด  าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลดงัน้ี 

- Membership Level Name (ช่ือระดบัสมาชิก) 
- Default WordPress Role (ก าหนดบทบาทของสมาชิก) ประกอบด้วย Translator 

สมาชิกรับข่าว ผูมี้ส่วนร่วม ผูเ้ขียน ผูต้รวจทาน และผูค้วบคุม 
- Access Duration (ก าหนดวนัหมดอายขุองระดบัสมาชิก) ประกอบดว้ยตวัเลือก ไม่มี

วนัหมดอายุ หมดอายหลงัจากก่ีวนั หมดอายหลงัจากก่ีสัปดาห์ หมดอายหลงัจากก่ี
เดือน หมดอายหลงัจากก่ีปี และก าหนดวนัเดือนปีท่ีจะหมดอาย ุ

- Email Activation ส าหรับเลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีจะแจง้ผูใ้ชง้านไปทางอีเมล 
2. ปุ่ม Add New Membership Level คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

1 

2 
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4.2 ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ 

 

 

ภาพท่ี 4.54 หนา้จอเขา้สู่ระบบ (ส าหรับผูใ้ชง้าน) 

ในหนา้จอเขา้สู่ระบบ (ส าหรับผูใ้ชง้าน) กรณีท่ีกรอกขอ้มูลรหสัผ่านไม่ถูกตอ้ง และ
คลิก ปุ่มเขา้สู่ระบบ จะมีขอ้ความ “รหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง” ข้ึนมาแจง้เตือนผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 
4.55 

 

ภาพท่ี 4.55 ตวัอยา่งขอ้ความแจง้เตือนในหนา้จอเขา้สู่ระบบ (ส าหรับผูใ้ชง้าน) 

ขอ้ความ “รหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง” จากกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 
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ภาพท่ี 4.56 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

ในหน้าจอสมคัรสมาชิกกรณีท่ีไม่กรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้และอีเมล แลว้ท าการคลิก ปุ่มสมคัร
สมาชิก จะมีข้อความในกรอบสีแดง “This field is required , Invalid Username”  “This field is 
required , Invalid email address” ข้ึนมาแจง้เตือนผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 4.57 

 

ภาพท่ี 4.57 ตวัอยา่งขอ้ความแจง้เตือนในหนา้จอสมคัรสมาชิก 

ขอ้ความในกรอบสีแดง “This field is required , Invalid Username”  “This field is required , 
Invalid email address”  จากกรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่กรอกช่ือผูใ้ช ้หรืออีเมล 
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ภาพท่ี 4.58 หนา้จอตวัอยา่งค าถามในกระทูถ้าม / ตอบ 

ในหน้าจอตวัอย่างค าถามในกระทูถ้าม / ตอบกรณีท่ีไม่กรอกขอ้มูลค าตอบ แลว้ท าการคลิก 
ปุ่ม Submit จะมีขอ้ความในกรอบสีแดง “Answer content is empty” ข้ึนมาแจง้เตือนผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 
4.59 

 

ภาพท่ี 4.59 ตวัอยา่งขอ้ความแจง้เตือนหนา้ตวัอยา่งค าถามในกระทูถ้าม / ตอบ 

ขอ้ความในกรอบสีแดง “Answer content is empty” จากกรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่กรอกขอ้มูล
ค าตอบ 
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ภาพท่ี 4.60 หนา้จอสร้างค าถาม 

ในหน้าจอสร้างค าถามกรณีท่ีไม่กรอกข้อมูลไม่ครบ แล้วท าการคลิก ปุ่ม Submit จะมี
ขอ้ความในกรอบสีแดง “You must enter a valid question title.” ข้ึนมาแจง้เตือนผูใ้ช้งาน ดงัภาพท่ี 
4.61 

 

ภาพท่ี 4.61 ตวัอยา่งขอ้ความแจง้เตือนในหนา้จอสร้างค าถาม 

 ขอ้ความในกรอบสีแดง “You must enter a valid question title.” จากกรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่ตั้งช่ือ
ค าถาม 
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ภาพท่ี 4.62 หนา้จอแจง้ปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ในหนา้จอแจง้ปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์กรณีท่ีไม่กรอกขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูลไม่
ครบทุกช่อง แลว้ท าการคลิก ปุ่มแจง้ปัญหา  จะมีขอ้ความสีแดง “กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง” ข้ึนมา
แจง้เตือนผูใ้ชง้าน 

  

ภาพท่ี 4.63 ตวัอยา่งขอ้ความแจง้เตือนในหนา้จอแจง้ปัญหาการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ขอ้ความสีแดง “กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง” จากกรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่กรอกขอ้มูลลงในช่อง
ต่างๆไม่ครบ 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
จากการรวบรวมขอ้มูลปัญหาท่ีพบเจอ และท าการศึกษาคน้ควา้เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

นกัศึกษาสหกิจศึกษาจึงไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์คู่มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั 
โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และคู่มือวิธีใช้งาน
โปรแกรมเฉพาะท่ีรวบรวมไวใ้ห้ศึกษาด้วยตนเอง ช่วยให้พนักงานภายในบริษทัใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้งมากข้ึน และสามารถส่ือสารกบัทางทีมงานไอทีซพัพอร์ตไดเ้ขา้ใจตรงกนัมาก
ข้ึน บอร์ดสนทนาส าหรับตั้งกระทูถ้าม / ตอบปัญหาดา้นการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ หรือปัญหาท่ีพบเจอในการใชง้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงบางปัญหาอาจจะเคยเกิดข้ึนมา
ก่อน พนกังานภายในบริษทั จะไดศึ้กษาจากกรณีนั้น และสามารถด าเนินการแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
ช่วยใหล้ดภาระงานบางส่วนของทีมงานซพัพอร์ตลง และช่องทางการแจง้ปัญหาใหก้บัพนกังานภาย
บริษทั เป็นแบบฟอร์มการแจง้ปัญหาท่ีสามารถกรอกขอ้มูล และส่งมาทางอีเมลให้ทีมงานไอทีซัพ
พอร์ต 

 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  จากการท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้ร่ิมจดัท าโครงงาน ซ่ึงไดพ้บปัญหาดงัน้ี 
  5.1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ไม่เคยใชง้านมาก่อน ท าใหด้  าเนินงาน 
  ล่าชา้ 
  5.1.2.2 มีเวลามีจ ากดัท าใหศึ้กษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาไดไ้ม่เตม็ท่ี 
  5.1.2.3 พฒันาเวบ็ไซตส์ าเร็จ แต่ยงัไม่สามารถอปัโหลดข้ึนเวบ็โฮสต้ิงได ้
 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
  5.1.3.1 ควรศึกษาวิธีการพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย WordPress เพ่ิมเติม 
  5.1.3.2 ควรมีการพฒันาต่อยอดใหเ้วบ็ไซตส์ามารถอปัโหลดข้ึนเวบ็โฮสต้ิงได ้
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  5.2.1.1 ช่วยเพ่ิมทกัษะดา้นการปฎิบติังานแบบเป็นทีม 
  5.2.1.2 ช่วยเพ่ิมทกัษะดา้นการส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงาน 
  5.2.1.3 ช่วยเพ่ิมทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 
 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ชง้าน 
  5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นดว้ยตนเอง 
  5.2.2.3 ยงัมีความรู้ดา้นฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ไม่เพียงพอ 
 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
  5.2.3.1 ควรศึกษาความรู้ดา้นฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์เพ่ิมข้ึน 
  5.2.3.2 ควรถามผูเ้ช่ียวชาญในกรณีท่ีพบเจอปัญหาท่ีซบัซอ้น เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ข 
  ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  5.2.3.3 ควรศึกษาวิธีการส่ือสารกบัผูใ้ชง้านเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยใหก้ารส่ือสารกบั 
  ผูใ้ชง้านมีความเขา้ใจตรงกนัมากข้ึน 
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แผนผงัระบบงาน 

 

ภาพท่ี ก.1 Program Map 
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ภาพท่ี ข.1 E-R Diagram ภาษาไทย 
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ภาพท่ี ข.2 E-R Diagram ภาษาองักฤษ 
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ตารางท่ี ข.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Account 

Answer 

Article 

Article_Category 

Member_Level 

Problem_Notify 

Problem_Type 

Question 

Question_Category 

บญัชีผูใ้ช ้

ค าตอบ 

บทความ 

หมวดหมู่บทความ 

ระดบัสมาชิก 

แจง้ปัญหา 

ประเภทปัญหา 

ค าถาม 

หมวดหมู่ค าถาม 
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ตารางท่ี ข.2 ตารางขอ้มลูบญัชีผูใ้ช ้(Account) 

Name Type P M Referto Description 

User_Id Int Yes Yes  รหสัผูใ้ช ้

Username Varchar(50) No Yes  ช่ือผูใ้ช ้

Email Varchar(50) No Yes  อีเมล 

Password Varchar(10) No Yes  รหสัผา่น 

Name Varchar(50) No Yes  ช่ือ 

Lastname Varchar(50) No Yes  นามสกลุ 

Tel Varchar(10) No Yes  เบอร์โทรศพัท ์

Street Varchar(50) No Yes  ถนน 

Province Varchar(50) No Yes  จงัหวดั 

District Varchar(50) No Yes  เขต 

Zip_Code Varchar(10) No Yes  รหสัไปรษณีย ์
County Varchar(50) No Yes  ประเทศ 
Company Varchar(50) No Yes  บริษทั 
Member_Level_Id Int No Yes Member_Level. 

Member_Level_Id 
รหสัระดบัสมาชิก 
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ตารางท่ี ข.3 ตารางขอ้มลูค าตอบ (Answer) 

Name Type P M Referto Description 

Answer_Id Int Yes Yes  รหสัค าตอบ 
Answer_Detail Varchar(Max) No Yes  รายละเอียด

ค าตอบ 
Date_Time_Answer Datetime No Yes  วนัท่ีและเวลาท่ี

ตอบ 

Question_Id Int No Yes Question. 
Question_Id 

รหสัค าถาม 

User_Id Int No Yes Account. User_Id รหสัผูใ้ช ้

ตารางท่ี ข.4 ตารางขอ้มลูบทความ (Article) 

Name Type P M Referto Description 

Article_Id Int Yes Yes  รหสับทความ 
Title Varchar(50) No Yes  หวัขอ้ 
Article_Detail Varchar(Max) No Yes  รายละเอียด

บทความ 

Date_Publish Date No Yes  วนัท่ีเผยแพร่ 

Article_category_Id Int No Yes Article_Category. 

Article_category_Id 

รหสัหมวดหมู่
บทความ 

User_Id Int No Yes Account. User_Id รหสัผูใ้ช ้
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ตารางท่ี ข.5 ตารางขอ้มลูหมวดหมู่บทความ (Article_Category) 

Name Type P M Referto Description 

Article_category_Id Int Yes Yes  รหสัหมวดหมู่
บทความ 

Article_category Varchar(50) No Yes  หมวดหมู่บทความ 

ตารางท่ี ข.6 ตารางขอ้มลูระดบัสมาชิก (Member_Level) 

Name Type P M Referto Description 

Member_Level_Id Int Yes Yes  รหสัระดบัสมาชิก 

Member_Level Varchar(50) No Yes  ระดบัสมาชิก 

ตารางท่ี ข.7 ตารางขอ้มลูแจง้ปัญหา (Problem_Notify) 

Name Type P M Referto Description 

Problem_Notify_Id Int Yes Yes  รหสัแจง้ปัญหา 

Affiliate Varchar(50) No Yes  สงักดั 

Tel Varchar(10) No Yes  เบอร์โทรศพัท ์

Problem_Detail Varchar(Max) No Yes  รายละเอียดปัญหา 

Date_Time_Notify Datetime No Yes  วนัท่ีและเวลาท่ี
แจง้ 

Problem_Type_Id Int No Yes Problem_Type. 
Problem_Type_Id 

รหสัประเภท
ปัญหา 

User_Id Int No Yes Account. User_Id รหสัผูใ้ช ้
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ตารางท่ี ข.8 ตารางขอ้มลูประเภทปัญหา (Problem_Type) 

Name Type P M Referto Description 

Problem_Type_Id Int Yes Yes  รหสัประเภท
ปัญหา 

Problem_type Varchar(50) No Yes  ประเภทปัญหา 

ตารางท่ี ข.9 ตารางขอ้มลูค าถาม (Question) 

Name Type P M Referto Description 

Question_Id Int Yes Yes  รหสัค าถาม 

Title Varchar(50) No Yes  หวัขอ้ 

Question_Detail Varchar(Max) No Yes  รายละเอียด
ค าถาม 

Question_Tag Varchar(50) No Yes  ป้ายค าถาม 

Date_Time_Create Datetime No Yes  วนัท่ีและเวลา
ท่ีสร้างค าถาม 

Question_Category_Id Int No Yes Question_Category. 
Question_Category_Id 

รหสัหมวดหมู่
ค าถาม 

User_Id Int No Yes Account. User_Id รหสัผูใ้ช ้
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ตารางท่ี ข.10 ตารางขอ้มูลหมวดหมู่ค าถาม (Question_Category) 

Name Type P M Referto Description 

Question_Category_Id Int Yes Yes  รหสัหมวดหมู่
ค าถาม 

Question_Category Varchar(50) No Yes  หมวดหมู่ค าถาม 

 

หมายเหตุ  
P = Primary Key 

 M = Mandatory 
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ภาพท่ี ข.3 Context Diagram เวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั 
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ภาพท่ี ข.4 Data Flow Diagram Level 0 เวบ็ไซตคู่์มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส 
จ ากดั 
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ภาพท่ี ข.5 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 : จดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี ข.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 : สร้างบทความ 
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ภาพท่ี ข.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 3  : แจง้ปัญหา 
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ภาพท่ี ข.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 4  : สร้างค าถาม 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 
 

ภาพท่ี ข.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 5  : ตอบค าถาม 



 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพขณะปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 

ภาพท่ี ค.1 เปล่ียนพาวเวอร์ซพัพลายใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ค.2 ติดตั้งโทรศพัทป์ระเภท IP Phone ใหก้บัพนกังาน 

 



126 
 

 

 

ภาพท่ี ค.3 ติดตั้งวินโดวใ์หก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของพนกังาน 
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ภาพท่ี ค.4 เขา้หวัสายแลนส าหรับใชเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพส์ านกังาน 
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ภาพท่ี ค.5 ติดตั้งไดร์เวอร์เคร่ืองพิมพใ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของพนกังาน 
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