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บทคัดย่อ 

             นักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบติังาน  ท่ี บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากัด พบว่ามีพนักงาน

จ านวนมากท่ียงัไม่สามารถใช้งานโปรแกรม TrueVWork ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เวลาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เกิด

ปัญหาต่างๆ การท่ีพนกังานจะท าการติดต่อมายงัแผนกไอทีซพัพอร์ทเป็นไปไดย้ากเน่ืองจาก พนกังานไอ

ทีซัพพอร์ทอาจไม่มีเวลาในการให้บริการ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนา เว็บไซต์คู่มือการใช้งาน

โปรแกรม TrueVWork บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากดั ดว้ยโปรแกรม WordPress เพื่อเป็นช่องทางใหก้บัพนกังาน

ภายในบริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากัด โดยภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วย คู่มือการใช้งานโปรแกรมเพื่อให้

พนกังานภายในองคก์รไดเ้ขา้มาศึกษาขอ้มูลวิธีการใชง้านโปรแกรมไดด้ว้ยตนเอง 

 

ค าส าคญั : คู่มือการใชง้าน / โปรแกรม / เวบ็ไซต ์ 
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Abstract 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

           ปัจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินชีวิตของมนุษย ์
เปล่ียนไปจากเดิม อุปกรณ์ส่ือสาร อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ จึงได้เขา้มามีบทบาทมากขึ้นในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์และในช่วงปี พ.ศ.2563 ถึง ปัจจุบนั ไดเ้กิดโรคระบาดท่ีเป็นอนัตรายต่อ
ชีวิต และสามารถแพร่ได้อย่างง่าย คือ โรคโควิด 19 ท าให้การไปในสถานท่ีท่ีมีผูค้นแออดัเป็นไปได้
ล าบาก การท างานผ่านโปรแกรมศูนยก์ลางท่ีสามารถท าให้การท างานในองคก์รสามารถท าไดจ้ากท่ีบา้น
จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก ดงันั้นการจดัหาโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัการท างานจากบา้น ท่ีตอบสนองการ
ท างานตามระบบขององค์กร ตรวจสอบเวลาการท างานได ้มีระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ และสามารถ
ติดต่อแผนกไอทีซัพพอร์ตได้โดยตรงเม่ือคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาทางบริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากัด จึงน า 
โปรแกรม TrueVWork มาใชง้าน เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

           จากการท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดม้าปฏิบติังานในแผนก เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีมงาน
ไอทีซัพพอร์ต พบว่า มีพนกังานจ านวนมากยงัไม่สามารถใชง้านโปรแกรม TrueVWork ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
และยงัไม่กลา้ทดลองใช้งาน เวลาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาต่างๆ การท่ีพนักงานจะท าการติดต่อ
มายงัแผนกไอทีซพัพอร์ทเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากอาจเกิดปัญหาตวัอยา่งเช่น พนกังานไอทีซพัพอร์ทไม่อยู่
ท่ีโต๊ะท างาน สายโทรศัพท์เกิดการสายเรียกซ้อนเน่ืองจากมีโทรศัพท์ภายในแผนกไอทีซัพพอร์ทไม่
เพียงพอ  

           จากปัญหาดงักล่าวนกัศึกษาสหกิจจึงไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆ ดา้นการใชง้านโปรแกรม TrueVWork 

และน ามาพฒันาเป็นเว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม TrueVWork บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากัด เพื่อเป็น
ส่ือกลางให้กบัพนักงานภายในบริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากดั โดยภายในเว็บไซต์ประกอบไปดว้ย คู่มือการใช้
งานโปรแกรมท่ีช่วยใหพ้นกังานภายในองคก์รไดเ้ขา้มาศึกษาวิธีการใชง้านโปรแกรมไดด้ว้ยตนเอง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

        1.2.1 เพื่ อส ร้างแหล่ง ศึกษาความ รู้  ให้ค  าแนะน าในการใช้โปรแกรม TrueVWork  ให้  
              ถูกต้อง และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

          1.2.2 เพื่อลดความผิดพลาดในการใชโ้ปรแกรม TrueVWork 
          1.2.3 เพื่ อเพิ่ มช่องทางการแจ้งปัญหาด้านระบบ สารสนเทศ ให้กับพนักงานให้สามารถแจ้ง 
                   พนกังานไอทีซพัพอร์ทไดโ้ดยตรง 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

          คุณสมบติัของเวบ็ไซตค์ู่มือการใชง้านโปรแกรม TrueVWork มีดงัน้ี 

          1. ส่วนของผูดู้แลระบบ 
1.1 หนา้จอจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
       - จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
       - จดัการขอ้มูลประเภทเน้ือหาบทความ 
       - จดัการขอ้มูลประเภทปัญหา 

                     1.2  หนา้จอจดัการขอ้มูลเน้ือหาบทความ 

                            - เพื่มขอ้มูลเน้ือหาบทความ 

                            - แกไ้ขขอ้มูลเน้ือหาบทความ 

                     1.3  หนา้จอจดัการขอ้มูลแจง้ปัญหา 

        2. ส่วนของผูใ้ชง้าน 

             2.1 หนา้จอเรียกดูเน้ือหาบทความ 

                      2.2 หนา้จอแจง้ปัญหา 

                            - กรอกขอ้มูลแจง้ปัญหา 
                            - เรียกดูค าตอบของปัญหา 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

           1. พนกังานภายในบริษทัไดรั้บความรู้ และมีคู่มือวิธีการใชง้านโปรแกรม TrueVWork ท่ีผูจ้ดัท าได ้
               ท าการรวบรวมไว้ในเว็บไซต์  เพื่ อให้สามารถท าความเข้าใจ  และสามารถใช้งาน  
           โปรแกรมได้อยา่งถูกตอ้ง 
           2. เพิ่มช่องทางการติดต่อระหวา่งพนกังานภายในบริษทักบัพนกังานไอทีซพัพอร์ท โดยท่ีสามารถ 
               ติดต่อพนกังานไอทีซพัพอร์ท ผา่นทางทางเวบ็ไซตค์ู่มือการใชง้านโปรแกรม TrueVWork ไดเ้ลย 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎี และ งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของเวบ็ไซต์ 

           โครงสร้างการท างานของเวบ็ไซต ์คู่มือการใชง้านโปรแกรม TrueVWork มีหลกัการท างานคือ ใน
ส่วนของพนักงานภายใน บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากัด สามารถเขา้มาศึกษาความรู้ วิธีการใช้งาน เก่ียวกับ
โปรแกรม TrueVWork สามารถแจง้ปัญหาต่างๆในการใชง้านโปรแกรม ในกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
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เองได้ สามารถกรอกฟอร์มการแจ้งปัญหาผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เพื่อแจ้งปัญหาให้กับทีมงานไอทีซัพ
พอร์ตโดยเวบ็ไซตจ์ะท าการบนัทึกปัญหาไวเ้ป็นกระทูท่ี้สามารถให้ทีมงานไอทีซัพพอร์ตเขา้ไปช่วยตอบ
ปัญหาในการแกไ้ขปัญหาได ้ในส่วนของผูดู้แลระบบจะสามารถแกไ้ขขอ้มูลเน้ือหา ความรู้ วิธีการใชง้าน 
บนหนา้เวบ็ไซตไ์ดแ้ละยงัสามารถจดัการบญัชีของผูใ้ชไ้ด ้เช่น เปล่ียนรหัสผ่าน แกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 
ขอ้มูลต่างๆ ของเวบ็ไซตจ์ะถูกบนัทึกไปท่ี MySQL Database และท างานผ่าน Apache Web Server ท่ีเป็น
การจ าลอง Web Server 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

           WordPress คือ โปรแกรมท่ีช่วยในการสร้าง และบริหารเวบ็ไซตแ์บบส าเร็จรูป ท่ีสามารถติดตั้งบน
เวบ็ server เพื่อสร้างเวบ็ไซต ์ซ่ึงจะมีระบบจดัการบทความ (Content Management System : CMS ) ไวช่้วย
ในการจดัการขอ้มูล ท าให้สะดวกต่อการใชง้านยิง่ ถือเป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจมาก ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการ
สร้างเวบ็ไซต ์ 
เหตุผลในการใช ้WordPress 
           สร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และสวยงาม WordPress มี Plugins (โปรแกรมเสริม) หลากหลาย 
ช่วยใหเ้วบ็ไซตมี์ประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงตามความตอ้งการ สะดวกต่อการเรียนรู้ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ใช้
งาน มีหนา้ต่าง Interface ท่ีเรียบง่าย เขา้ใจง่าย เหมาะแก่การศึกษามีการอพัเดต Version ใหมี้ความทนัสมยั
และน่าใชอ้ยู่เสมอWordPress มีประสิทธิภาพในการท าให้เวบ็ไซด์ติดอนัดบัหนา้แรกๆ ในการคน้หาดว้ย 
Search Engine อย่าง Google หรือท่ีเรียกว่า การท า SEO (Search engine optimization) เพราะมีโครงสร้าง
ต่างๆ รวมถึงเคร่ืองมือ ท่ีมีมาใหน้ั้นช่วยใหผู้ใ้ชง้านปรับแต่งไดส้ะดวกมากยิง่ขึ้น (Jatupon, 2557) 
ส่วนประกอบของ WordPress 
           WordPress เขียนด้วยภาษา PHP และใช้ Apache, MySQL และ PhpMyAdmin ในการท างานเป็น
เซิฟเวอร์ สามารถทดลองใช้งานโปรแกรม DesktopServer เพื่อจ าลองเซิฟเวอร์ส าหรับติดตั้งและใชง้าน 
WordPress ได้ เน่ืองจาก WordPress นั้นท างานอยู่บนเซิฟเวอร์ จึงตอ้งมีเคร่ืองมือจ าลองเซิฟเวอร์ก่อน 
(นายป๊ืก, 2564)
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2.3 เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้อง 

             นกัศึกษาปฎิบติังานสหกิจศึกษาไดท้ าการคน้หาเว็บไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้มูลต่างๆภายใน
เวบ็ไซตมี์ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงงาน โดยมีเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2 https://wordpress.org/download/ 

             เป็นเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress เพื่อน ามาติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ
พฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย WordPress.org 
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ภาพท่ี 2.3 https://contentshifu.com/blog/wordpress-for-beginners 

             เว็บไซต์สอนวิธีการใช้งาน WordPress.org อย่างละเอียดตั้งแต่เร่ิมตน้ มีทั้งการสอนการใช้งาน 
ปลัก๊อินต่างๆ ของ WordPress สอนการตั้งค่าหนา้เวบ็ไซต ์และการสร้างหนา้เวบ็ไซตข์ึ้นมาใหม่ 
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ภาพท่ี 2.4 https://graphicbuffet.co.th/ 

             เวบ็ไซตท่ี์ช่วยในการออกแบบตกแต่งเวบ็ไซต์จดัหนา้เวบ็ไซต์ คู่สีท่ีเหมาะสมต่อการท าเว็บไซต์ 
และการออกแบบเวบ็ไซตต์าม Fashion Trends เช่น การออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบ Less in More (นอ้ย
แต่มาก) การออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่เนน้การใส่เอฟเฟ็กมาก 
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ภาพท่ี 2.5 https://www.apachefriends.org/download.html 

             เว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม XAMPP เพื่อช่วยในการจ าลอง Live server ในการใช้งาน 
WordPress.org เพื่อไว้ทดสอบ สคริปต์หรือเว็บไซต์ท่ีท าการพัฒนา โดยท่ีไม่ต้องท าการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต และไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายใดๆ 
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ภาพท่ี 2.6 https://www.webmonsterlab.com/howto-install-wordpress-on-xampp/ 

             เว็บไซต์สอนการติดตั้ง WordPress บน Localhost เพื่อจะได้น าวิธีการติดตั้งมาใช้ในการพฒันา
เว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม TrueVWork โดยท่ีใช้การจ าลองเว็บไซต์เพื่อท่ีจะได้ทดสอบใช้งาน
ก่อนเสียค่าใชจ่้ายในการอพัโหลดลง Domain 
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2.4 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

             นกัศึกษาปฎิบติังานสหกิจศึกษาไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
เวบ็ไซต ์โดยงานวิจยัท่ีศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.7 การพฒันาเวบ็ไซตแ์ละส่ือมลัติมีเดียเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน อ าเภอ 

บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

           ปวนันพสัสตร์ ศรีทรงเมือง วรรษา พรหมศิลป์ สุมนา บูษบก และอาณติั รัตนถิรกุล (2563) ภาควิชา
ระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยพ์ื้นท่ีอยุธยาหันตรา พฒันางานวิจยั
เพื่อศึกษาขอ้มูลเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลส าหรับการออกแบบส่ือมลัติมีเดียการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตค์ือ Visual Studio code 1.34.0 และ Wondershare 
Flimora9 Video Editor  
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ภาพท่ี 2.8 การพฒันาเวบ็ไซตศ์ูนยก์ลางขอ้มูลสารสนเทศ 

             ชรินทร์ญา กลา้แขง็ (2554) คณะวิทยการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย ไดท้ าการพฒันาเวบ็ไซต์
ของคณะวิทยาการจดัการ เพื่อใหเ้ป็นเวบ็ศูนยก์ลางขอ้มูล และองคค์วามรู้ เป็นไปตามนโยบายการประกนั
คุณภาพการศึกษา โปรแกรมท่ีใชพ้ฒันาเวบ็ไซตค์ือ Joomla 
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ภาพท่ี 2.9 การผลิตเวบ็ไซตเ์พื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

             รุจิรา จูเจริญ (2559) ภาควิชาส่ือสารเชิงกลยทุธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยลยัราชภฎัเชียงใหม่ ท า
การพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเพื่อเป็นเป้าหมายหลักในการตัดสินใจของ
นักท่องเท่ียว เพื่อค้นหาข้อมูล ศึกษา ตลอดจนจูงใจนักท่องเท่ียว โปรแกรมท่ีใช้พฒันาเว็บไซต์คือ 
WordPress 
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ภาพท่ี 2.10 การพฒันาเวบ็ไซตค์ู่มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

             ดนุสรณ์ มาลา (2563) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
สยาม เวบ็ไซตค์ู่มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษทั คราทอส จ ากดั เพื่อแกปั้ญหาการใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ภายในบริษทั นกัศึกษาจึงจดัท า คู่มือการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเวบ็ไซต ์เพื่อให้
ความรู้แลกเปล่ียนปัญหาผ่านทางเว็บไซต์น้ีได้ โปรแกรมท่ีใช้พฒันาคือ WordPress และ Apache Web 
Server v.2 โดยระบบฐานขอ้มูลท่ีใชค้ือ MySQL Database v.8.0.21  
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ภาพท่ี 2.11 การพฒันาเวบ็ไซตแ์ละส่ือออนไลน์เพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑต์ุ๊กตาหมอนผา้ห่ม น าเขา้จาก

ประเทศจีน 

             วิภาวี เทียนทอง (2559) สาขาวิชาการจดัการธุรกิจโลก วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
งานวิจยัเพื่อมุ่งศึกษาการพฒันาส่ือออนไลน์ เพื่อด าเนินการตลาดออนไลน์ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดย
ผ่านการพัฒนาเว็บไซต์ และการสร้างเพจเฟสบุ๊ค  พัฒนาขึ้ นโดยใช้รูปแบบเว็บไซต์ส าเร็จรูปจาก 
Inwshop.com 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

           บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ำกดั ซ่ึงตั้งอยู่ 6 หมู่ 4 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลบำงครุ อ ำเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปรำกำร 10130 โทรศพัท ์(02) 818-8004-6 

 

ภำพท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ำกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภณัฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

           บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ำกดั ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2479 กิจกำรเร่ิมแรกคือกำรเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำย 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองครัวอลูมิเนียม ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ "ตรำจระเข"้ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัมำนำนกว่ำ 84 ปี ดว้ย
คุณภำพมำตรฐำนท่ีทนทำนและบริสุทธ์ิ ต่อมำบริษทัฯไดข้ยำยกิจกำรจำกกำรผลิตเคร่ืองครัว โดยไดเ้ร่ิม
ผลิตโคมไฟและเสำธงเหล็ก CCH แผ่นรำวเหล็กลูกฟูกกนัรถส ำหรับทำงหลวง มุง้ลวดและบำนเกลด็ เม่ือ
ปี พ.ศ. 2509 โดยแรกเร่ิมไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในกำรผลิตเสำไฟฟ้ำ
ชุบสังกะสี โดยใช้ผลิตภณัฑ์ตรำจระเขท่ี้ รู้จกักันอย่ำงแพร่หลำย บริษทัฯ ได้พฒันำระบบกำรผลิตดว้ย
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมำโดยตลอด โดยบริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในกำรวิจยั และพฒันำคุณภำพมำตรฐำนดำ้น
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงบนถนนให้ไดม้ำตรฐำนจนเป็นท่ียอมรับจำกทัว่โลก เช่น มำตรฐำนจำกองักฤษ ASTM, 
AASHTO และ JIS ซ่ึงเป็นเหตุผลส ำคญัท่ีได้รับควำมไวว้ำงใจจำกหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ และ
ภำคเอกชน ท ำให้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2522-2534 มีผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ครอบคลุมระบบไฟบนถนนและ
ทำงหลวง เกือบทั้งประเทศไทย ดว้ยคุณภำพในผลิตภณัฑท่ี์บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ำกดั ไดม้อบและบริกำรสู่
สำธำรณะชนจนเป็นท่ียอมรับมำเป็นเวลำยำวนำนนั้น ท ำให้บริษทัฯ ไดรั้บเกียรติอนัสูงสุดโดยกำรไดรั้บ
พระบรมรำชำนุญำต พระรำชทำนเคร่ืองหมำยตรำครุฑ "โดยพระบรมรำชำนุญำต" เม่ือปี พ.ศ. 2516 ซ่ึง
นบัเป็นเกียรติประวติัอนัภำคภูมิใจของ บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ำกดั  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารหลกัขององค์กร 

 

ภำพท่ี 3.2 แผนผงัโครงสร้ำงแผนกสำรสนเทศ บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ำกดั 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

           ช่ือ – นำมสกุล   : นำยจิตริน ไม่หวำดยทุธ 
           แผนก                 : Information Technology 

           ต ำแหน่งงำน      :  IT Support 

           ลกัษณะงำน       :  ช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหำกำรใชง้ำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งดำ้นฮำร์ดแวร์ และ 

                                         ซอฟตแ์วร์ใหก้บัพนกังำนภำยในบริษทั                            

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานที่ปรึกษา 

           ช่ือ - นำมสกุล    : อรศิริ ป้ันศิริ 

           แผนก                 : Information technology 

           ต ำแหน่งงำน      :  IT Support      

3.6 ระยะเวลาปฎิบัตงิาน 

           เร่ิมปฎิบัติงำนตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหำคม พ.ศ. 2564 รวมเป็น
ระยะเวลำ 16 สัปดำห์ วนัเวลำในกำรปฎิบติังำน วนัจนัทร์ – วนัเสำร์ เวลำ 08.00 – 17.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

           3.7.1 รวบรวมขอ้มูลปัญหำในกำรใช้งำนโปรแกรม TrueVWork และน ำมำปรึกษำกบัพนักงำนท่ี
ปรึกษำเพื่อท ำกำรออกแบบเวบ็ไซตค์ู่มือวิธีกำรใชง้ำนโปรแกรม TrueVWork ของพนกังำนภำยในบริษทั  
           3.7.2 ศึกษำวิธีกำรพฒันำเว็บไซตด์ว้ย WordPress ศึกษำวิธีกำรใชง้ำนโปรแกรม TrueVWork เพื่อ
น ำมำใชใ้นกำรพฒันำเวบ็ไซต ์
           3.7.3 ติดตั้งโปรแกรม XAMPP โปรแกรม Apache และ MySql ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นกำร
พฒันำเวบ็ไซต ์
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           3.7.4 ออกแบบและพฒันำเวบ็ไซต ์

           กำรออกแบบหนำ้เวบ็ไซตค์ู่มือกำรใชง้ำนโปรแกรม TrueVWork ของบริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ำกดั 

 

ภำพท่ี 3.3 หนำ้จอแรกของเวบ็ไซต ์

             หนำ้จอแรกของเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ยแถบเมนูส ำหรับไปท่ีหนำ้จออ่ืนๆ ประกอบไปดว้ย หนำ้จอ
สมคัรสมำชิก หน้ำจอเขำ้สู่ระบบ หน้ำจอจดักำรบญัชีผูใ้ช้ หน้ำจอควำมรู้ หน้ำจอวิธีกำรใช้งำน หน้ำจอ
แจ้งปัญหำ หน้ำจอค ำถำมท่ีพบบ่อย และหน้ำจอติดต่อเรำ และมีปุ่ มเช่ือมโยงเข้ำสู่ เว็บไซต์ ของ 
TrueVWork และปุ่ มดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ TrueVWork ส ำหรับระบบไอโอเอส และระบบแอนดรอยด์ 
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ภำพท่ี 3.4 หนำ้จอสมคัรสมำชิก 

           หนำ้จอสมคัรสมำชิก ประกอบไปดว้ยแบบฟอร์มส ำหรับกรอกขอ้มูลสมำชิก ประกอบดว้ย ช่ือจริง 
นำมสกุล อีเมล ช่ือผูใ้ช ้รหสัผำ่น ยนืยนัรหสัผำ่น และปุ่ ม Submit  
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ภำพท่ี 3.5 หนำ้จอเขำ้สู่ระบบ 

             หนำ้จอเขำ้สู่ระบบ ประกอบไปดว้ยช่องกรอกช่ือผูใ้ช ้หรืออีเมล  
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ภำพท่ี 3.6 หนำ้จอตวัอยำ่งบทควำมในหมวดหมู่ควำมรู้ 

             หนำ้จอตวัอยำ่งบทควำมในหนำ้จอควำมรู้ ประกอบไปดว้ย ภำพไอคอน ขอ้ควำมประกอบเน้ือหำ
บทควำม ส่วนเน้ือหำบทควำม ส่วนภำพประกอบเน้ือหำบทควำม 
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ภำพท่ี 3.7 หนำ้จอบทควำมวิธีกำรใชง้ำนโปรแกรม TrueVWork 

             หน้ำจอตวัอย่ำงวิธีกำรใช้งำน ประกอบไปด้วยภำพเว็บเพจกำรใช้งำนโปรแกรม TrueVWork 
ขอ้ควำมอธิบำยวิธีกำรใชง้ำน 
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ภำพท่ี 3.8 หนำ้จอแจง้ปัญหำ 

             หนำ้จอกำรแจง้ปัญหำส ำหรับพนกังำน สำมำรถเลือกประเภทของปัญหำกำรใชง้ำนตำมหัวขอ้ มี
กล่องข้อควำมให้กรอกข้อควำมปัญหำ และมีปุ่ ม  SUBMIT เพื่อท่ีจะตั้งเป็นกระทู้ให้ผูใ้ช้งำนอ่ืนหรือ 
แอดมินเขำ้มำตอบปัญหำได ้
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ภำพท่ี 3.9 หนำ้จอตอบค ำถำมจำกปัญหำท่ีแจง้ 

             หนำ้จอกระทูถ้ำมตอบค ำถำมท่ีแจง้ ประกอบไปดว้ย ช่องแสดงค ำถำม ช่องให้กรอกค ำตอบ ช่อง
ใหแ้สดงควำมคิดเห็น ปุ่ ม SUBMIT เพื่อโพสค ำตอบ 
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ภำพท่ี 3.10 หนำ้จอบอร์ดสนทนำ 

             หนำ้จอบอร์ดสนทนำ ประกอบดว้ย เคร่ืองมือส ำหรับคน้หำกระทูค้  ำถำมเป็นรูปแวน่ขยำย กระทู้
ค  ำถำมท่ีตั้งไว ้ฟิลเตอร์คดักรองกระทู ้
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ภำพท่ี 3.11 หนำ้จอติดต่อ 

             หนำ้จอติดต่อ ประกอบดว้ย ช่ือแผนก ท่ีอยู ่ช่องทำงกำรติดต่อ และแผนท่ีกำรเดินทำง 
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           3.7.5 น ำเสนอเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบ ใหก้บัพนกังำนท่ีปรึกษำ และอำจำรยท่ี์ปรึกษำ ตรวจสอบ 
           3.7.6 ปรับปรุงเวบ็ไซตต์ำมท่ีพนกังำนท่ีปรึกษำ และอำจำรยท่ี์ปรึกษำใหค้  ำแนะน ำเพื่อให ้ 
                    สอดคลอ้งตำมควำมตอ้งกำร 
           3.7.7 จดัท ำเอกสำรรูปเล่มโครงงำน โดยกำรรวบรวมขอ้มูล และกระบวนกำรท ำงำนของโครงงำน 
                    ทั้งหมดท่ีไดท้ ำกำรศึกษำเก่ียวกบักำรพฒันำเวบ็ไซตค์ู่มือกำรใชง้ำน โปรแกรม TrueVWork  
                    บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ำกดั เพื่อน ำมำจดัท ำเป็นรูปเล่มรำยงำน และน ำเสนอแก่พนกังำนท่ีปรึกษำ 
                    และอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  

3.8 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 
1.รวบรวมขอ้มูล     
2.ศึกษำวิธีกำรพฒันำเวบ็ไซต ์     
3.ติดตั้งโปรแกรมท่ีใชพ้ฒันำเวบ็ไซต ์     
4.ออกแบบและพฒันำเวบ็ไซตค์ู่มือ     
5.น ำเวบ็ไซตท่ี์ไดอ้อกแบบส่งใหพ้นกังำนท่ีปรึกษำ 
   ตรวจสอบทุกสัปดำห์ 

    

6.ปรับปรุงเวบ็ไซต ์     
7.จดัท ำเอกสำร     
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3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

           3.9.1  คุณสมบติัของฮำร์ดแวร์ 

                     3.9.1.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูส้ ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

                           1. CPU AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor 4.00 GHz 
                           2. RAM 8 GB 
                           3. Hard Disk 1 TB 
                           4. Graphic Nvidia GeForce GTX 1060 
                      3.9.1.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

                           1. CPU Intel Core i3-4130 3.4 GHz หรือสูงกวำ่ 
                           2. RAM 4 GB หรือสูงกวำ่ 
                           3. Hard Disk 500 GB หรือสูงกวำ่ 
                           4. Graphic NVIDIA GeForce GTX 550 Ti หรือสูงกวำ่ 

           3.9.2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

                    3.9.1.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูส้ ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

                           1. Microsoft Windows 10 Pro 
                           2. XAMPP 8.0.9 
                           3. Apache Web Server  
                           4. MySQL Database 
                           5. WordPress 5.8 
                           6. Internet Browser 
                    3.9.2.2 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

                           1. Microsoft Windows 7 later 
                           2. Internet Browser 
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           3.9.1.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

                           1. Microsoft Windows 10 
                           2. Internet Browser 
                           3. Apache Web Server 
                           4. MySQL Database 
                           5. เวบ็ไซตค์ู่มือกำรใชง้ำนโปรแกรม TrueVWork บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ำกดั 
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บทที ่4 

ผลการปฎิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฎิบตัิงาน 

              เวบ็ไซตค์ู่มือการใชง้านโปรแกรม TrueVWork บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากดั  มีวิธีการใชง้านดงัน้ี 

 4.1.1 ส่วนของผูใ้ชง้าน 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอแรกของเวบ็ไซตค์ู่มือการใชง้านโปรแกรม TrueVWork บริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว 

           หน้าจอแรกของเว็บไซต์ประกอบไปดว้ย แถบเมนู ปุ่ มทางลดัไปท่ีหน้าจอการใชง้านอ่ืน และปุ่ ม
เช่ือมโยงลิงคไ์ปท่ีเวบ็ไซต ์https://truevirtualworld.com/vwork/ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี                                       
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           1. แถบเมนูส าหรับคลิกไปท่ีหนา้จอต่างๆ ประกอบดว้ย 
                     - Homepage คลิกเพื่อไปยงัหนา้จอแรก (ดงัภาพดา้นบน) 
                     - Register เพื่อไปยงัหนา้จอสมคัรสมาชิก (ดงัภาพท่ี 4.2) 
                     - Login เพื่อไปยงัหนา้จอเขา้สู่ระบบ (ดงัภาพท่ี 4.3) 
                     - Account เพื่อไปยงัหนา้จอจดัการบญัชีสมาชิก (ดงัภาพท่ี 4.4) 
                     - ความรู้ เพื่อไปยงัหนา้จอความรู้ (ดงัภาพท่ี 4.6) 
                     - วิธีการใชง้าน เพื่อไปยงัหนา้จอวิธีการใชง้าน (ดงัภาพท่ี 4.7) 
                     - แจง้ปัญหา เพื่อไปยงัหนา้จอการแจง้ปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.8) 
                     - ค  าถามท่ีพบบ่อย เพื่อไปยงัหนา้จอค าถามท่ีพบบ่อย (ดงัภาพท่ี 4.9) 
                     - ติดต่อ เพื่อไปยงัหนา้จอติดต่อ (ดงัภาพท่ี 4.10) 
           2. ปุ่ มคลิกเพื่อเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต ์TrueVWork 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

           หนา้จอสมคัรสมาชิกใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลเพื่อสมคัรสมาชิก มีขั้นตอนดงัน้ี 
           1. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลเพื่อสมคัรสมาชิก โดยกรอกขอ้มูลดงัน้ี 
                     - First Name กรอกช่ือจริง เช่น จิตริน เป็นตน้ 
                     - Last Name กรอกนามสกุล เช่น ไม่หวาดยทุธ เป็นตน้ 
                     - Email กรอกอีเมล เช่น Acare-911@hotmail.com เป็นตน้ 
                     - Username ช่ือผูใ้ช ้เช่น benz2599 เป็นตน้ 
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                     - Enter Password รหสัผา่น เช่น benz2599 เป็นตน้ 
                     - Confirm Password ยนืยนัรหสัผา่น เช่น benz2599 เป็นตน้ 
           2. คลิกปุ่ ม SUBMIT เพื่อท าการสมคัรสมาชิก  
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

           หนา้จอเขา้สู่ระบบใชส้ าหรับเขา้สู่ระบบเพื่อเขา้ถึงเน้ือหาท่ีสมาชิกสามารถเขา้ดูได ้โดยกรอกช่ือ
ผูใ้ช ้หรืออีเมลแลว้กดปุ่ ม Enter ตวัอยา่งเช่น ช่ือผูใ้ช ้benzdev แลว้กด Enter 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิก 

           หน้าจอจดัการขอ้มูลสมาชิกใช้ส าหรับจดัการขอ้มูลต่างๆ เช่น  เปล่ียนรหัสผ่าน ออกจากระบบ มี
ส่วนประกอบดงัน้ี 
           1. กดปุ่ ม Dashboard เพื่อแสดงช่ือผูใ้ชง้านตวัอยา่งเช่น Welcome, benzdev เป็นตน้ 
           2. กดปุ่ ม Change Password เอาไวเ้ปล่ียนรหสัผา่นเขา้เวบ็ไซต์ 
           3. กดปุ่ ม Logout ออกจากระบบสมาชิก โปรแกรมจะกลบัไปท่ีหนา้จอ Homepage 
           4. กดปุ่ ม Sign out เพื่อออกจากระบบทนัที 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอเปล่ียนรหัสผา่นเขา้เวบ็ไซต์ 

          หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่นเขา้เวบ็ไซตใ์ชใ้นการเปล่ียนรหสัผา่นส าหรับสมาชิกของเวบ็ไซต ์มี

ส่วนประกอบดงัน้ี 

           1. กรอกรหสัผา่นเดิม Current password กรอกรหสัผา่นใหม่ New password ยนืยนัรหสัผา่นใหม่  

               Confirm new password 

           2. คลิกปุ่ ม Save Changes เพื่อบนัทึกการเปล่ียนรหัส 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอตวัอยา่งบทความความรู้ 

           หนา้จอบทความแสดงเน้ือหาบทความในหมวดความรู้  ประกอบดว้ย 
            1. ไอคอนแสดงเคร่ืองหมายการท างาน 
            2. ขอ้ความอธิบายการท างานของโปรแกรม TrueVWork 
            3. รูปภาพประกอบขอ้ความ 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอตวัอยา่งบทความในหมวดวิธีการใชง้าน 

           หนา้จอบทความในหมวดวิธีการใชง้านแสดงเน้ือหาบทความในหมวดวิธีการใชง้าน ประกอบไป
ดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการใชง้านโปรแกรม TrueVWork มีเน้ือหาการใชง้านทั้งหมด 10 ขั้นตอน ตวัอยา่ง
ในรูปแสดงขั้นตอนท่ี 1 เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์https://truevirtualworld.com/vwork/ 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอแจง้ปัญหา 

           หนา้จอแจง้ปัญหาใชส้ าหรับสร้างกระทู ้โดยขั้นตอนดงัน้ี 
           1. Title กรอกหัวขอ้ของปัญหา เช่น รหสัผา่นเวบ็ไซต ์TrueVWork เป็นตน้ 
           2. กรอกรายละเอียดของปัญหา เช่น ไม่สามารถตั้งรหสัผา่นเวบ็ไซต ์TrueVWork ได ้เป็นตน้ 
           3. เลือกหมวดของปัญหา เช่น ติดปัญหาในการสมคัรสมาชิกเวบ็ TrueVWork เป็นตน้ 
           4. คลิกปุ่ ม SUBMIT เพื่อสร้างกระทูค้  าถาม 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอตวัอยา่งปัญหาในกระทูถ้าม/ตอบ 

           หนา้จอตวัอยา่งปัญหาในกระทูถ้าม/ตอบ ใชส้ าหรับอ่าน หรือตอบค าถามโดยมีแถบแสดงปัญหาใน
กระทูถ้ามตอบ มีขั้นตอนดงัน้ี 
           1. กรอกขอ้มูลความคิดเห็นท่ีตอ้งการตอบในช่อง Comment เช่น ตั้งรหสัผา่นโดยมี ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัพิมพเ์ลก็ สัญลกัษณ์พิเศษเช่น # @ ! เป็นตน้ 
           2. ในกรณีท่ีตอ้งการเพิ่มค าตอบใหก้รอกขอ้ความในช่อง Your Answer เช่น ตั้งรหสัผา่นโดยมี 
ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัพิมพเ์ลก็ สัญลกัษณ์พิเศษเช่น # @ ! เป็นตน้ 
           3. คลิกปุ่ ม SUBMIT เพื่อโพสความคิดเห็นต่อค าถาม 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอติดต่อ 

           หนา้จอติดต่อใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลในการติดต่อกบัทีมงานไอทีซัพพอร์ท มีแผนท่ีของบริษทั ฉ่ือ 
จ้ิน ฮั้ว จ ากดัท่ีดึงขอ้มูลมาจาก Google Maps  
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4.1.2 ส่วนของผูดู้แลระบบ 

 

ภาพท่ี 4.11 หนา้จอเขา้สู่ระบบส่วนผูดู้แลระบบ 

           หนา้จอเขา้สู่ระบบผูดู้แลเวบ็ไซตท่ี์สามารถเขา้ถึงไดจ้ากลิงคน้ี์ http://localhost/wp_kittruework/ มี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
           1. กรอกช่ือผูใ้ช ้หรืออีเมล ตวัอยา่งเช่น benzdev 
           2. กรอกขอ้มูลรหสัผา่น และคลิก Remember Me เพื่อใหร้ะบบจดจ าการเขา้สู่ระบบ 
           3. คลิกปุ่ มลอ็กอินเพื่อเขา้สู่ระบบ  
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอควบคุม 

           หนา้จอควบคุมเป็นหนา้จอส าหรับผูดู้แลควบคุมระบบ ใชส้ าหรับ เพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลต่างๆ ของ
เวบ็ไซต ์สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทุกอยา่งท่ีเกิดขึ้นภายในเวบ็ไซตไ์ด ้มีหลกัการท างานดงัน้ี 
           1. แถบไปท่ีหนา้ Homepage ประกอบดว้ย  
               -Home คลิกเพื่อไปท่ีหนา้หลกัของ Dashboard 
               -Updates คลิกเพื่อไปท่ีหนา้ Update Plugins 
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               -Insights เพื่อไปท่ีหนา้จดัการ Plugins Insights 
           2. แถบจดัการหนา้ต่างๆ ของเวบ็ไซต ์
               -Posts คลิกเพื่อไปยงัหนา้จดัการ Post ของเวบ็ไซต ์
               -Media คลิกเพื่อจดัการรูปภาพต่างๆของเวบ็ไซต ์
               -Pages คลิกเพื่อไปท่ีหนา้จดัการหนา้ต่างๆของเวบ็เพจ (ดงัภาพท่ี 4.13) 
               -Comments คลิกเพื่อไปท่ีหนา้การความคิดเห็นของเวบ็ไซต ์
               -User Registration คลิกเพื่อไปยงัหนา้จอจดัการ การสมคัรผูใ้ช ้(ดงัภาพท่ี 4.16) 
               -WPForms คลิกเพื่อไปยงัหนา้จอจดัการฟอร์มค าถาม (ดงัภาพท่ี 4.18) 
           3. แถบตกแต่งหนา้ต่างๆของเวบ็ไซต ์
               -Appearance คลิกเพื่อไปยงัหนา้จอจดัการการตกแต่งเวบ็เพจ 
               -Plugins คลิกเพื่อยงัหนา้จอจดัการ Plugins 
               -User คลิกเพื่อไปยงัหนา้จอจดัการผูใ้ช ้
               -Tools คลิกเพื่อยงัหนา้จอจดัการเคร่ืองมือต่างๆของเวบ็เพจ 
               -Orbit Fox คลิกเพื่อยงัหนา้จอจดัการ Plugins Orbit Fox 
               -Settings คลิกเพื่อไปยงัหนา้จอตั้งค่า WordPress 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอเร่ือง 

           หน้าจอเร่ืองเป็นหน้าจอแสดงรายการหน้าจอทั้งหมดท่ีอยู่บนเว็บไซต์ โดยผูดู้แลระบบ สามารถ 
เพิ่ม แกไ้ข และลบบทความ มีวิธีการด าเนินการดงัน้ี 
           1. ปุ่ ม Add New ใชเ้พื่อเพิ่มหนา้จอใหม่เม่ือกดจะแสดงผล (ดงัภาพท่ี 4.14) 
           2. ส่วนของ Bulk action มีหนา้ท่ีเคล่ือนยา้ยรายการบทความหลายรายการ โดย 
               มีตวัเลือกไดแ้ก่ แกไ้ข และยา้ยไปถงัขยะ 
           3. คน้หาหนา้จอ โดยการพิมพช่ื์อหนา้จอลงไป เช่น Homepage เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอเพิ่มเร่ืองใหม่ 

           หนา้จอส าหรับเพิ่มบทความบนหนา้เวบ็ไซต ์โดยมีวิธีการดงัน้ี 
           1. ปุ่ ม Publish มีไวเ้ผยแพร่เวบ็ไซตเ์ม่ือเสร็จส้ิน 
           2. กรอกช่ือในหวัขอ้ Add title เช่น Homepage และเน้ือหาของบทความในช่อง Type/ or choose a  
               block ท่ีตอ้งการ เผยแพร่เช่น TrueVWork 
           3. แถบเคร่ืองมือเอาไวใ้ชป้รับแต่งเน้ือหาหนา้จอ 
               3.1 บอกสถานะของเวบ็ไซตว์า่อยูใ่นสถานะไหน เช่น เผยแพร่แลว้ ก าลงัร่าง เป็นตน้ 
               3.2 จดัรูปแบบของเวบ็ไซต ์เช่น แบบเตม็หนา้จอ แบบคร่ึงซา้ย 
               3.3 ตั้งค่าหนา้จอวา่จะใหเ้ป็นหนา้ท่ีเท่าไหร่ของเวบ็ไซต ์
  



49 

 

 

ภาพท่ี 4.15 หนา้จอเพิ่มหวัขอ้ของปัญหา 

           หนา้จอเพิ่มหวัขอ้ของปัญหาสามารถใชเ้พิ่มหวัขอ้ แบ่งประเภทของปัญหาเป็นหวัขอ้ มีวิธีการใช้
งานดงัน้ี 
           1. Name เพิ่มช่ือหัวขอ้ของปัญหา 
           2. ส่วนของ Bulk actions มีหนา้ท่ีเคล่ือนยา้ยรายการบทความหลายรายการ 
           3. ส่วนจดัการหวัขอ้ของปัญหา สามารถใช ้ลบ แกไ้ข ได ้
           4. Add New Question Category ปุ่ มเพิ่มหวัขอ้ของปัญหา 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอสร้างฟอร์มขอ้มูลสมคัรสมาชิก 

           หน้าจอสร้างฟอร์มข้อมูลสมัครสมาชิกมีหน้าท่ีสร้างฟอร์มการสมัครสมาชิกดังภาพท่ี 4.2 มี
วิธีการใชง้านดงัน้ี 
           1. Add New ปุ่ มเพิ่มฟอร์มการสมคัรสมาชิก (ดงัภาพท่ี 4.17) 
           2. ส่วนของ Bulk actions มีหนา้ท่ีเคล่ือนยา้ยรายการบทความหลายรายการ และยงัใชใ้นการ แกไ้ข  
               ยา้ยไปยงัถงัขยะได ้
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอการสร้างฟอร์มสมคัรสมาชิก 

           หนา้จอการสร้างฟอร์มสมคัรสมาชิกใชใ้นการสร้างฟอร์มสามารถเลือกไดจ้ากตวัเลือกในภาพ มี
วิธีการใชง้านดงัน้ี 
           1. ใชเ้พิ่มช่ือของฟอร์มสมคัรสมาชิก 
           2. สร้างฟอร์มกรอกอีเมลของผูใ้ชง้านเพื่อในการเขา้สู่ระบบ 
           3. สร้างฟอร์มรหสัผา่นของผูใ้ชง้านเพื่อในการเขา้สู่ระบบ 
           4. ฟังกช์ัน่เพิ่มฟอร์มต่างๆของฟอร์มสมคัรสมาชิก 
               -Email เพิ่มฟังกช์ัน่กรอกอีเมล 
               -Confirm Email เพิ่มฟังกช์ัน่คอนเฟิร์มอีเมล 
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               -Password เพิ่มฟังก์ชัน่กรอกรหสัผา่น 
               -Confirm Password เพิ่มฟังกช์ัน่คอนเฟิร์มรหสัผ่าน 
               -Username เพิ่มฟังกช์ัน่กรอกช่ือผูใ้ช ้
               -Nickname เพิ่มฟังกช์ัน่กรอกช่ือเล่น 
               -First Name เพิ่มฟังกช์ัน่กรอกช่ือจริง 
               -Last Name เพิ่มฟังกช์ัน่กรอกนามสกุล 
               -Website เพิ่มฟังกช์ัน่กรอกเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
               -Display Name เพิ่มฟังกช์ัน่แสดงช่ือผูใ้ช ้
               -User Bio เพิ่มฟังก์ชัน่กรอกประวติัของผูใ้ช ้
           5. Add New เพิ่มฟอร์มใหม่ในหนา้จอสมคัรสมาชิก 
           6. Create Form ปุ่ มสร้างฟอร์มสมคัรสมาชิก 
  



53 

 

 

ภาพท่ี 4.18 หนา้จอจดัการฟอร์มสร้างค าถาม 

           หนา้จอจดัการฟอร์มสร้างค าถามมีไวเ้พื่อจดัการฟอร์มค าถามท่ีสร้างขึ้นมา ลบ แกไ้ข ฟอร์มค าถาม 
           1. Add New ปุ่ มเพิ่มฟอร์มสร้างค าถาม (ดงัภาพท่ี 4.19) 
           2. ส่วนของ Bulk actions มีหนา้ท่ีจดัการฟอร์มค าตอบหลายรายการ ลบ แกไ้ข บทความ สามารถ  
               เลือกลบไดห้ลายรายการในคร้ังเดียว 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอสร้างฟอร์มแจง้ปัญหา 

           หนา้จอสร้างฟอร์มแจง้ปัญหาใชเ้พื่อสร้างฟอร์มแจง้ปัญหาดงัภาพท่ี 4.8 มีวิธีการใชง้านดงัน้ี 
           1. Standard Fields ฟังกช์ัน่ของฟอร์มการสร้างค าถามสามารถเลือกใชไ้ด ้
                  - Single Line Text เพิ่มตวัเลือกแบบแถวเดียว 

- Dropdown เพิ่มตวัเลือกแบบ Dropdown 
- Checkboxes เพิ่มตวัเลือกแบบ Checkbox 
- Name เพิ่มช่ือผูส้ร้างค าถาม 
- Number Slider เพิ่มช่องกรอกตวัเลขแบบปรับได ้
- Paragraph Text เพิ่มเลขพารากราฟ 
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- Multiple Choice เพิ่มตวัเลือกใหเ้ลือก 
- Number เพิ่มหมายเลขของค าถาม 
- Email เพิ่มอีเมลผูส้ร้างค าถาม 
- CAPTCHA เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยั Captcha 

           2. หนา้จอสร้างการแจง้ปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.8) 
           3. Save บนัทึกฟอร์มการสร้างค าถาม 
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4.2 ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ 

 

ภาพท่ี 4.20 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

          ในหนา้จอสมคัรสมาชิก (ส าหรับผูใ้ชง้าน) กรณีท่ีไม่ไดก้รอกขอ้มูลแลว้กดปุ่ ม Submit จะมีขอ้ความ 
“This field is required” ขึ้นมาแจง้เตือนผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 4.21   
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ภาพท่ี 4.21 ขอ้ความแจง้เตือนเม่ือไม่ท าการกรอกขอ้มูลสมคัรสมาชิก 

           เม่ือไม่ไดก้รอกขอ้มูลตามฟอร์มสมคัรสมาชิกระบบจะท าการแจง้เตือนดว้ยค าว่า “This field is 
required” 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

           ในกรณีท่ีกรอกอีเมลท่ีเคยสมคัรสมาชิกไวแ้ลว้ ระบบจะแจง้เตือนวา่ อีเมลน้ีไดท้ าการสมคัรสมาชิก
ไวแ้ลว้ตามขอ้ความ “Email already exists” 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอกระทูถ้ามตอบ 

          ในหนา้จอกระทูถ้าม / ตอบกรณีท่ีไม่กรอกขอ้มูลค าตอบ แลว้ท าการคลิกปุ่ ม Submit จะมีขอ้ความ
ในกรอบสีแดง “Answer content is empty” ขึ้นมาแจง้เตือนผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 4.24  
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอตวัอยา่งกระทูถ้าม/ตอบ 

           ในกรณีท่ีไม่ไดก้รอกขอ้มูลค าตอบ ของกระทูถ้าม/ตอบ ระบบจะท าการแจง้เตือนดว้ยตวัอกัษรสี
แดงค าวา่ “Answer content is empty” 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอแจง้ปัญหา 

           ในหนา้จอแจง้ปัญหา กรณีท่ีไม่กรอกขอ้มูลปัญหา แลว้ท าการคลิกปุ่ ม Submit จะมีขอ้ความใน
กรอบสีแดง “You must enter a valid question title” ขึ้นมาแจง้เตือนผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 4.26 
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอแจง้ปัญหา 

           ในกรณีท่ีไม่กรอกขอ้มูลการแจง้ปัญหาและท าการคลิกท่ีปุ่ ม Submit จะมีขอ้ความแจง้เตือนขึ้นวา่ 
“You must enter a valid question title.” 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

           จากการปฎิบติังานสหกิจศึกษาในบริษทั ฉ่ือ จ้ิน ฮั้ว จ ากดั ในต าแหน่งพนกังานไอทีซัพพอร์ท และ
จากการท่ีรวบรวมขอ้มูลปัญหาในระหว่างการปฎิบติังาน นกัศึกษาสหกิจศึกษาไดพ้ฒันาเวบ็ไซตค์ู่มือการ
ใช้งานโปรแกรม TrueVWork เพื่อท่ีจะได้แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม และสามารถส่ือสารกับ
พนักงานไอทีซัพพอร์ทของบริษทั โดยท่ีเว็บไซต์ จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 
TrueVWork มากยิง่ขึ้น อีกทั้งยงัมีกระทูถ้ามตอบเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และวิธีการแกปั้ญหา 

           5.1.1  ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
                     5.1.1.1 ไม่เคยไดใ้ชง้านเคร่ืองมือการสร้างเวบ็ไซต ์WordPress  มาก่อน  
                                  จึงท าใหด้ าเนินการไดล้่าชา้    
                     5.1.1.2 ขาดการศึกษาวิธีการพฒันาเวบ็ไซตท์ าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการพฒันามากขึ้น 
           5.1.2 ขอ้เสนอแนะ 
                     5.1.2.1 ควรแบ่งระยะเวลาการท างานอยา่งเป็นระบบ ระยะเวลาการศึกษาโปรแกรม การ 
                                 ออกแบบเวบ็ไซตใ์หส้วยงาม และการท างานของ WordPress   
                     5.1.2.2 ควรศึกษาวิธีการพฒันาเวบ็ไซตอ์ยา่งละเอียดใหค้รบทุกฟังกช์ัน่ก่อนลงมือปฎิบติั 

5.2 สรุปผลการปฎิบัตงิานสหกจิศึกษา 

                           5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
                                    5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้การท างานในรูปแบบองคก์ร การท างานของแผนกไอทีซพัพอร์ท 
                                    5.2.1.2 เพิ่มทกัษะในการท างานร่วมกบัคนในองคก์ร 
                                    5.2.1.3 เพิ่มทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การท าตามค าสั่งของพนกังานท่ี 
                                                ปรึกษา 
                           5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
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                                    5.2.2.1 ความรู้ในการแกไ้ขปัญหาดา้นซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ ยงัมีไม่เพียงพอ 
                                    5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ในการท างานรูปแบบองคก์ร ท าใหข้ดัขอ้งใน 
                                                 การส่ือสารบ่อยคร้ัง 
                           5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
                                    5.2.3.1 ควรศึกษาวิธีการท างานของแผนกไอทีซพัพอร์ท 
                                    5.2.3.2 ควรศึกษาการแกไ้ขปัญหาของทั้งซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์เพื่อใหก้าร 
                                                ท างานเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก 
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ภาคผนวก 

  



67 

 

ภาคผนวก ก 

แผนผังระบบงาน 

 

ภาพท่ี ก.1 Program Map 

  



68 

 

ภาคผนวก ข 

การติดตั้งโปรแกรม Wordpress.org 

 

ภาพท่ี ข.1 ดาวน์โหลดโปรแกรม XAMPP 

           ไปท่ีเว็บไซต์ https://www.apachefriends.org/download.html เพื่อท าการดาวน์โหลดโปรแกรม 
XAMPP เพื่อเอาไวใ้ชจ้ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ท างานในลกัษณะ web server และสามารถใช ้internet 
browser ใหท้ างานไดผ้า่น Localhost 
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ภาพท่ี ข.2 ไฟล ์Winrar ของโปรแกรม XAMPP 

           เม่ือดาวน์โหลดเสร็จส้ินจะไดไ้ฟล ์Winrar ของโปรแกรม XAMPP มาให้ท าการ Extract file ไปท่ี
ไดร์ฟ C ของคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ข.3 โฟลเดอร์ของโปรแกรม XAMPP 

                           เม่ือท าการ Extract file เสร็จส้ินจะได ้Folder ของโปรแกรม XAMPP ขึ้นมา 
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ภาพท่ี ข.4 ดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress 

           ท าการดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress ท่ีเวบ็ไซต ์https://wordpress.org/download/ 
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ภาพท่ี ข.6 สร้าง Folder งานของเวบ็ไซต ์

           สร้างโฟลเดอร์งานของเวบ็ไซตข์ึ้นมาเพื่อท่ีจะได ้Extract file ของ WordPress ลงไปในท่ีน้ีตั้งช่ือ 
folder วา่ wp_kittruework 
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ภาพท่ี ข.7 Extract file ของ WordPress ไปใน Folder ท่ีสร้างไว ้

           Extract file ของ WordPress ไปใน Folder ท่ีสร้างไวท่ี้ช่ือวา่ wp_kittruework 
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ภาพท่ี ข.8  เปิดโปรแกรม xampp-control.exe ขึ้นมา 

           ดบัเบิ้ลคลิกท่ี xampp-control.exe เพื่อเปิดใชง้านโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.9 หนา้จอโปรแกรม XAMPP 

           เม่ือเปิดโปรแกรม XAMPP ขึ้นมาให้กด Start ท่ี Apache และ MySQL เม่ือโปรแกรมท างานเสร็จ
สมบูรณ์ใหเ้ขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 
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ภาพท่ี ข.10 ท่ีหนา้ dashboard ของ XMAPP 

           พิมพ์ URL เว็บไซต์ http://localhost/dashboard/ แล้วไปท่ี phpMyAdmin เพื่อไปท าการสร้าง 
Database ของ MySQL Server 
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ภาพท่ี ข.11 สร้าง Database 

           ท าการสร้าง database โดยตั้งช่ือของ Database ลงไป ให้เหมือนช่ือของ Folder งานท่ีสร้างไวใ้น 
XAMPP แลว้เลือกประเภทของ database ใหเ้ป็น utf8mb4_unicode_ci แลว้กด create 
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ภาพท่ี ข.12 ปรับแต่งไฟล ์wp-config-sample.php 

           ท าการปรับแต่งไฟล ์wp-config-sample.php ปรับแต่งดงัน้ี 
DB_NAME – ใหใ้ส่ ช่ือของ database ท่ีสร้างมา 
DB_USER –  บน localhost ตั้งใหเ้ป็น root 
DB_PASSWORD –ปล่อยวา่งไว ้
DB_HOST – ใช ้localhost  
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ภาพท่ี ข.13 save file 

           ท าการ save file โดยตั้งช่ือไฟลว์า่ wp-config.php และท าการบนัทึกไวใ้นโฟลเดอร์เดียวกนั 
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ภาพท่ี ข.14 ไปท่ี URL http://localhost/wp_kittruework/wp-admin/install.php 

           ให้ใช้ internet browser ไปท่ี URL http://localhost/wp_kittruework/wp-admin/install.php เพื่อท า
การติดตั้ง WordPress 
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ภาพท่ี ข.15 ท าการสมคัรสมาชิก WordPress 

           ท าการสมคัรสมาชิกเวบ็ไซต ์WordPress ตั้งช่ือ เวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการสร้าง ตั้ง username ตั้ง password 
และกรอกอีเมล จากนั้นคลิกท่ีปุ่ ม install WordPress ก็จะติดตั้งเสร็จส้ิน 
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ภาคผนวก ค 

ภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

ภาพท่ี ค.1 ท าความสะอาดเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
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ภาพท่ี ค.2 ติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตให้หอ้งประชุม 
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ภาพท่ี ค.3 ประกอบคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ค.4 ตั้งค่า Hub เพื่อเช่ือมต่อเน็ตเวิร์กใหส้ านกังาน 
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ภาพท่ี ค.5 ตั้งค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถเขา้สู่ระบบเน็ตเวิร์กของส านกังาน 
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