
บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  
การพัฒนาระบบจัดการความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทองได

ผลลัพธจากการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว มีดังตอไปนี ้
4.1  ศึกษาหาขอมูลพื้นฐานและข้ันตอนการทาํงานของโครงการ 

4.2  ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาระบบจัดการองคความรู  
4.3  ผลการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาแบบ Incremental  

4.4  ประเมินและสรุปผลงานวิจัยท่ีได (บทท่ี 5) 

4.5  จัดทําเอกสารกิจกรรมทางวิศวกรรมซอฟตแวรท่ีตองใชสําหรับการพัฒนาซ่ึงประกอบดวย  
       15 กิจกรรม (ภาคผนวก) 

 
4.1 ศึกษาหาขอมูลพื้นฐานและข้ันตอนการทาํงานของโครงการ 

หลังจากศึกษาขอมูลพื้นฐานและข้ันตอนการทํางานของโครงการศูนยพัฒนาเด็กฯโดยใช
วิธีศึกษาขอมูลพื้นฐาน (Domain Study) และเก็บความตองการของผูใช (User Requirement) 
พบวากิจกรรมตางๆท่ีโครงการจัดใหเด็กในแตละปจะเปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะตอเนือง กลาวคือ
กิจกรรมแตละกิจกรรมท่ีตอเนืองกันจะมีการจัดอีกคร้ังในปตอๆไป ดังนั้นการจัดการองคความรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการทํางานโครงการศูนยพัฒนาเด็กฯ มีกระบวนการเก็บองคความรู 2 

ประเภทดังนี ้
4.1.1 การเก็บองคความรูท่ีมาจากประสบการณของผูเช่ียวชาญ 

4.1.1.1 เร่ิมจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  
4.1.1.2 เรียบเรียงบทสัมภาษณของผูเช่ียวชาญออกเปนตัวอักษร (เอกสาร) 
4.1.1.3 นําเอกสารการสัมภาษณมาทําการ Capture เพื่อใหไดความรู ในรูปแบบผังความรู 
4.1.1.4 นําความรูท่ีได มาจากการ Capture มายืนยันความถูกตองกับผูเช่ียวชาญ ถาถูกตอง

ก็จะทําการจัดเก็บลงคลังขอมูล ถาไมถูกตองก็จะตองทํา ขอ 4.1.1.1 ใหม 
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กําหนดผูเชี่ยวชาญ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญ

เรียบเรียงบทสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญ

Capture ความรูที่ไดในรูปแบบผังความรู

นําความรูที่ไดเทียบความถูกตองกับผูเชี่ยวชาญ

นําความรูที่ไดเก็บลงคลังขอมูล

 
รูป 4.1 แสดงการเก็บองคความรูท่ีมาจากประสบการณของผูเช่ียวชาญ 

 
4.1.2 ความรูท่ีมีอยูแลวในองคกร แตตองการพัฒนางานท่ีทําใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี้ 
4.1.2.1 กําหนดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ Define Activity and Process โดยข้ันตอนนี้

ไดจากการประชุมของเจาหนาท่ีฝายบริหารและเจาหนาท่ีโครงการศูนยพัฒนาเด็กฯ 
ซ่ึงถือเปนผูเช่ียวชาญ ท่ีมีประสบการณกับงานเปนผูกําหนดวาแตละกิจกรรมที่จัด
ใหเด็กมีกิจกรรมยอยอะไรบาง ภายในกิจกรรมยอยมีแนวทางปฏิบัติอะไร และ
กิจกรรมแตละกิจกรรมมีข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร  
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8.30 
รวมตัวกันที่หองประชุม

9.00 ถายรูปรวมกัน

เดินขบวน

กลับโครงการฯ

ยานพาหนะ การทําปาย
ส่ิงท่ีตองเตรียมสําหรับ

เดินขบวน

 
รูป 4.2 แสดงตัวอยางผลการกําหนดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติของกิจกรรมวนัวาเลนไทน 

 

4.1.2.2 มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ (Assign Job) หลังจากการกําหนดกิจกรรมและ
แนวทางปฏิบัติแลวฝายบริหารจะเปนผูมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรมท่ีกําหนดไวใหกับเจาหนาท่ีหรือผูเกี่ยวของในการรับผิดชอบ 

4.1.2.3 ข้ันตอนการตรวจสอบ (Monitor) ข้ันตอนนี้จะทําตอนปฏิบัติงานจริง โดย
เจาหนาท่ีผูไดรับหนาท่ีรับผิดชอบเอง และฝายบริหาร ท้ังคูจะเก็บขอมูลในระหวาง
ปฏิบัติงานวาผูรับผิดชอบไดปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบแนวปฏิบัติหรือไม และ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเองจะเก็บขอมูลวาแนวปฏิบัติท่ีไดรับขาดตกบกพรองสวน
ไหนบาง 

4.1.2.4 การประเมินผล (Evaluate) เปนการประชุมประเมินผลหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรม 

ท่ีไดโดยเจาหนาท่ีโครงการและฝายบริหาร โดยนําขอมูลท่ีไดจัดเก็บไวขณะทําการ
ตรวจสอบ เพื่อทําการระบุปญหา ขอเสนอแนะ และวิธีแกไข 
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รูป 4.3 แสดงข้ันตอนการจดัองคความรูของโครงการ 

 
4.1.2.5 จัดเก็บปญหาและขอเสนอหลังส้ินสุดการประชุมประเมินผลเจาหนาท่ีจะนําขอมูล

ปญหาและขอเสนอแนะพรอมวิธีแกไขท่ีได จัดเก็บลงในองคความรู 
 

4.1.3 ผลการสัมภาษณผูบริหารการทดสอบสรุปไดดังนี้ 
โดยวัตถุประสงคหลักของการทําองคความรูนี้ เพื่อใหการทํางานของเจาหนาท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อจัดเก็บความรูของเจาหนาท่ีใหเปนระบบ โดยปริมาณการใชงาน
ระบบของเจาหนาท่ีในหนวยงานมีดังนี้  

  

ผูใช รอยละ องคความรูท่ีตองการทํา 

ผูบริหาร 

 
 

25% 

-   เร่ืองการจัดทําแผนงบฯ 

-   การตรวจสอบแผนการดําเนินโครงการตามท่ีได 
    วางไว ตามแผนประจําป 

เจาหนาท่ีท่ัวไป 

 
 

75% 

-   การทํากิจกรรมของเด็ก 

-   การเขียนจดหมายของเด็ก 

-   การสงเอกสารตางๆของโครงการ 
 

ตาราง 4.1 ตารางแสดงการใชงานระบบของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
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4.1.4 การนํา BSC มาใชในการบริหารการจัดการองคความรู โดยการวางแผนการบริหารตาม
มุมมองท้ัง 4 ดานตามท่ี Balanced Scorecard ไดกําหนดไวดังนี ้
o โครงการศูนยพัฒนาเดก็ฯ ตอบสนองลูกคา (เด็กในโครงการ) อยางไร  (มุมมองลูกคา) 
o โครงการศูนยพัฒนาเดก็ฯดเีดนในเร่ืองใด (มุมมองกระบวนการภายใน) 

o โครงการศูนยพัฒนาเดก็ฯ จะสามารถพัฒนาและสรางสรรคคุณคาตอไปไดอยางไร 

(มุมมองการเรียนรูและการพฒันา) 
o ผลการดําเนินงานทางการเงินของโครงการเปนอยางไร (มุมมองดานการเงิน) 
 
ซ่ึงสามารถสรุปแผนการบริหารโครงการไวดังรูปท่ี 4.5 
 

มุมมองดานการเงิน

มุมมองดานลูกคา

มุมมองดานกระบวนการภายใน

มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา

ทุนจากโครงการ = เงินทุนและคาใชจาย

เด็กจะไดรับการพัฒนาตามแผนที่โครงการ
กําหนดไว

ผานการประเมินจากผูใหทุน

เจาหนาทีในโครงการมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานยิ่งข้ึน

การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

คน / ระบบ / เทคโนโลยี / เครื่องมือ
องคความรู

งานพัฒนาคุณภาพเจาหนาที่
เจาหนาท่ีจะไดรับคาตอบแทน ตามงานท่ีทํา

รูป 4.4 แผนการบริหารงานโครงการโดยใชตามมุมมองของ Balanced Scorecard 
 



 29

4.1.5 ความตองการของผูใช 
 หลังจากศึกษาความตอการของผูใชโดยใชวิธีการสาธิตการระบบการจดัการองคความรู
แลวจึงสอบถามความตองการของผูใช ซ่ึงไดความตองการผูใชดังนี ้

ระบบการจัดการองคความรู (KMS) เปนระบบท่ีจัดเก็บองคความรูซ่ึงประกอบดวย 
ผังความรู, กระดานกระทูถามตอบ(Web board) เปนหลัก และมีสวนยอยท่ีองคความรู
สามารถเช่ือมเขาไปไดคือ คลังเอกสาร, Blog หรือ ตารางบันทึกประจําวัน(Event) หนาท่ี
หลักของระบบจัดการองคความรูโครงการศูนยพัฒนาเดก็ฯ คือจัดความรูขององคใหอยูใน
รูปของผังความรูเพื่อใหเจาหนาท่ีสามารถเขาถึงความรูไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- ขอมูลของผังความรูจะเปนแฟมรูป โดยผูใชสามารถคลิกเขาไปดูขอมูลความรูท่ี
เช่ือมโยงกับกลองความรูได 

- Menu ท่ีอยูดานซายมือจะสามารถจําแนกหมวดหมูขององคความรูท่ีอยูในองคกร  
- ดานลางของผังความรูจะมีหมายเลขตันฉบับระบุไว ซ่ึงถาผูดูแลระบบ เห็นวา

ความรูเดิมท่ีเคยทําไวมีประโยชนตอผูใชงาน ก็จะอนุญาตใหผูใชสามารถ คลิกเขา
ไปดูตนฉบับเดิมได 

- แตละองคความรูจะมีกระดานความคิดเห็นเพื่อใชเปนท่ีแลกเปล่ียนความรูของ
พนักงานในองคกร โดยมีความสามารถดังนี้  
- กําหนดใหหนาแสดงหวัขอท้ังหมดแสดงผลหนาละ 25 รายการ เกนิกวานั้น

จะแสดงผลในหนาถัดไป และ เร่ิมแสดงผลจากกระทูลาสุด เรียงไปจนถึง
กระทูเกาสุด การแสดงผลประกอบดวย หมายเลขกระทู, หัวขอกระทู, วันท่ีต้ัง
กระทู, และจํานวนผูตอบกระทู 

- มีการตรวจสอบผูใชกับรหัสผานกอนต้ังกระทู หรือตอบกระทู 
- หนารายละเอียดของกระทู ประกอบดวย ช่ือ, เวลา, จํานวนผูตอบกระทู, และ

หนาดังกลาวสามารถใหผูอานกระทูแสดงความเห็นได โดยจะมีแบบฟอรม 
ประกอบดวยชอง ช่ือ ชองแสดงความเหน็ใหผูตอบกรอก ขอมูลดังกลาวจะถูก
แสดงอยูตรงสวนลางของหนารายละเอียดของกระทู 

- หนาจอการตั้งกระทูใหม จะประกอดดวยแบบฟอรมสําหรับใสขอมูลตางๆ 
คือ ช่ือ หัวขอและรายละเอียดขอมูล ผูใชสามารถแทรก  รูปภาพ แฟมจาก
คลังขอมูล หรือเช่ือโยงขอมูลจากท่ีอ่ืนได(Link) เม่ือผูใชคลิกท่ี ต้ังกระทูใหม 
ก็จะไปยังหนาจบการโพสกระทู 
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ระบบคลังขอมูล (File Repository)  หนาท่ีหลักคือเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู 
งายตอการคนหาซ่ึงประกอบดวย 2 สวนใหญๆ คือระบบคลังขอมูลและระบบคนหาขอมูล 
     -      หนา Upload ขอมูลข้ึนไปยังคลังขอมูล ประกอบดวย ช่ือผู Upload หมวดหมูของ 

แฟมขอมูล คําอธิบาย ของขอมูล (Meta Data) ผู Upload จะตองปอนขอมูลให
ครบทุกชองตามท่ีกําหนดไว เม่ือผูโพสกดปุม “Upload” จะไปยังหนาจบการ 
Upload 

- หนาคนหาขอมูล (Search Engine) ประกอบดวย คําท่ีตองการคนหา ตัวเลือก
ของการคนหาซึ่งมีตัวเลือกแบงเปนลําดับดงันี้ คนหาทัง้หมด, คนหาขอมูลใน
คลังขอมูล, คนหาขอมูลในผังความรู, คนหาขอมูลในกระดานกระทู, คนหาขอมูล
ใน Blog เม่ือผูใชคลิกท่ีปุม คนหา ก็จะไปยังหนาจอ แสดงผลลัพธของการคนหา 

- หนาผลลัพธของการคนหาประกอบดวย ช่ือแฟม, วันท่ี, ผู Upload, หมวดหมู, 
หมายเลขตนฉบับ ปุมสําหรับแสดงท่ีอยูจริงในเคร่ืองแมขาย (Absolute Path) 

เม่ือผูใชคลิกท่ีปุมแสดงท่ีอยู ก็จะเขาไปยังหนาแสดงท่ีอยู แตถาคลิกท่ีช่ือแฟม กจ็ะ
เปนการเปดแฟมข้ึนมาอาน 

- หนาแสดงท่ีอยูจริงของแฟมขอมูลจะประกอบดวย ช่ือแฟม, วันท่ี, ผู Upload, 
หมวดหมู, หมายเลขตนฉบับ, ท่ีอยูจริงในเคร่ืองแมขาย, และคําอธิบายของ
แฟมขอมูล เม่ือผูใชคลิกท่ีปุมแสดงท่ีอยู กจ็ะเขาไปยังหนาแสดงท่ีอยู แตถาคลิกท่ี
ช่ือแฟม ก็จะเปนการเปดแฟมข้ึนมาอาน 

Web Blog  เปนแหลงเก็บความรูสวนตัวของพนกังานแตละคน ท้ังยังเปนถือเปน
พื้นท่ีเล็กๆ ท่ีพนักงานในองคกรสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆของตัวเอง ไมวาจะเปน
ความคิดเหน็ตอองคกร หรือความคิดเหน็ตางๆ หรือความรูอ่ืนท่ีมีอยูและอยากจะแบงปน
ใหพนกังานคนอ่ืนรู 
- หนาการสราง Blog ประกอบดวย หวัขอท่ีตองการสราง หมวดหมูของ Blog และ

รายละเอียดของ Blog โดยตรงรายละเอียดนัน้ผูสรางสามารถแทรกรูป หรือ
เอกสารอ่ืนๆ ได รวมท้ังสามารถ Upload เอกสารางๆ ข้ึนไปยังเคร่ืองแมขายได 
เม่ือผูสราง คลิกปุม สราง ก็จะไปยังหนาจอสรางเสร็จ 

- ระบบตรวจสอบการเปนเจาของ Blog  คือผูเปนเจาของจะสามารถสราง Blog 

และตอบคําถาม ในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ Blog ขณะท่ีผูชม จะสามารถ
แสดงความคิดเห็นเทานั้น 
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- หนาแสดง Blog ประกอบดวยขอมูลตางๆ ท่ีผูสราง ไดทําไว และดานลาง
ประกอบดวยหมายเลขตนฉบับของ Blog ผูเยี่ยมชมสามารถเขาชมตนฉบับเกาได
ก็ตอเม่ือผูสราง อนุญาตใหเขาชมเทานั้น ดานลางจะประกอบดวยสวนแสดงความ
คิดเห็น ผูชม หรือผูสรางสามารถแสดงความคิดเหน็ไดในทันที โดยปอนขอมูล
แสดงความคิดเห็น และกดปุม แสดงความคิดเห็น จากนั้นก็จะไปยังหนาท่ีแสดง
ความคิดเหน็เสร็จแลว 

- หนาจอแรก จะประกอบดวย link หมวดหมู รายช่ือเพือ่นสนิท และแสดงขอมูล 
Blog ลาสุด 

 
ระบบควบคุมตนฉบับ Version Control  สําหรับจัดการควบคุมตนฉบับของ          

ผังความรู , Blog และคลังขอมูล วัตถุประสงคของการควบคุมตนฉบับคือ เพือ่จัดเก็บ
ความรูเดิมขององคกรเดิมท่ีมีอยู เพื่อปองกันไมใหขอมูลเดิมนั้นสูญหายไป โดยข้ันตอน
การทํางานดังนี้ การ Check in คือการ สรางตนฉบับใหมและหมายเลขตนฉบับไปในตัว
พรอมกับการ Check Out คือการนําขอมูลท่ีมีอยูออกมาแกไข 

- หนาแสดงเคร่ืองมือระบบควบคุมตนฉบับ 

- ระบบยอยท่ีควบคุมดวยระบบควบคุมตนฉบับ จะสามารถแสดงหมายเลขต้ันฉบับ
อัตโนมัติ เม่ือมีการ Check in  

- คําส่ัง Check in มี 2 คําส่ังดวยกัน คือ การ Check in เพือ่สรางใหม ประกอบดวย
แฟมขอมูลท่ีตองการนําเขา และปุม Check in เม่ือ คลิกแลวจะแสดงขอความวา 
Check in สําเร็จแลว สวนคําส่ังท่ี 2 คือการ Check in เพื่อ Update Version 

หนาจอนีจ้ะประกอบดวย ขอมูลแฟมขอมูลเดิม หมายเลขตนฉบับเดิม และปุม 
Check in เม่ือ คลิกแลวก็จะแสดงขอความวา Check in สําเร็จแลว 

- หนา Check out ประกอบดวย ช่ือแฟมขอมูล หมายเลขตนฉบับ เม่ือผูใชคลิกท่ี       
ช่ือแฟม ระบบจะจัดเก็บแฟมท่ีเลือกไว เพือ่ใหผูใชสามารถนําขอมูลมาแกไขไหม 

 
Events วัตถุประสงคการสราง เพื่อใหพนักงานในองคกรสามารถจัดเก็บขอมูลตาราง

นัดหมาย และตารางบันทึกการทํางานของแตละคนไว มีข้ันตอนการทาํงานโดยเร่ิมจากการ
ปอน ขอมูลนัดหมาย จากน้ันผูใชจะสามารถดูตารางนัดหมายของตนเองโดยแสดงในรูป
วัน เดือน และ ป  
- หนาจอการปอน Event ประกอบดวย หวัขอ, เวลาเร่ิมตน, เวลาส้ินสุด, ท่ีต้ัง, 

เนื้อความ เม่ือผูใชกดปุมเพิ่ม ก็จะกลับไปแสดงท่ีหนาขอมูลเหตุการณของเดือน 
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- หนาจอแสดงตารางนัดหมายท้ังป ถาผูใชคลิกท่ีหัวขอนดัหมายจะเขาไปยังหนาจอ 
แกไข Event แตถาคลิกท่ี เวลา จะเขาสูหนาจะปอน Event แตถาคลิกท่ีเดือนกจ็ะ
เขาไปสูหนาจอแสดงนัดรายเดือน 

- หนาจอแสดงตารางนัดหมายรายเดือนจะแสดงรายการนดัหมายท้ังเดือน ถาผูใช
คลิกท่ีหัวขอนดัหมายจะเขาไปยังหนาจอ แกไข Event แตถาคลิกท่ี เวลา จะเขาสู
หนาจะปอน Event 

- หนาจอแสดงตารางนัดหมายประจําวัน จะแสดงขอมูลการนัดหมายประจําวนัโดย
แยกตามเวลา เม่ือผูใชคลิกท่ีหัวขอนดัหมายจะเขาไปยังหนาจอ แกไข Event แต
ถาคลิกท่ี เวลา จะเขาสูหนาจะปอน Event 

 
4.2 ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาระบบจัดการองคความรู  

4.2.1 ผลของการศึกษาซอฟตแวรระบบเปดทําใหไดซอฟตแวรดังตอไปนี้สําหรับการพัฒนา
ระบบ  

- CentOS Linux ใชเปนระบบปฏิบัติการของเคร่ืองแมขาย สาเหตุท่ีเลือกใช 
CentOs เพราะใชงานงาย ติดต้ังซอฟตแวรเพิ่มเติมงาย และมีความเสถียร เพราะ 
Cent OS พัฒนาจาก Red hat Enterprise   

- ระบบฐานขอมูลใช PostgreSql  

- หนาจอการปอนขอมูลตางๆของระบบจะใช FCK-Editor  

- ระบบการปอนตารางบันทึกประจําวันพฒันาตอยอดจาก ltwCalendar โดยการ
แกไขใหสามารถใชงานกับฐานขอมูลของ PostgreSql 

- ระบบคลังขอมูลบางสวนจะใช xajaxfilemanager โดยใช xajaxfilemanager 
เปนโครงรางยกเวนระบบกฎการต้ังช่ือ Naming Conversion และระบบรายช่ือ
แฟมในฐานขอมูล 

4.2.2 ภาษาและระบบสถาปตยกรรมท่ีใชสําหรับการพัฒนา ภาษาท่ีเลือกใชสําหรับการ
พัฒนาระบบนัน้จะเลือกภาษา PHP โดยระบบท่ีพัฒนาจะอยูในรูปแบบของ Web 

Base และใชสถาปตยกรรมแบบ Client-Server ดังรูป 
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` ` `

(Linux Serv) 
Apache+Tomcat+
PHP+Postgresql

(Client) Microsoft Internet Explore 6.0 , Firefox 2.0

Ms Window Liux Mac OS

` ` `

 
รูป 4.5 แสดงแสดงสถาปตยกรรม ของระบบจัดการความรูสําหรับโครงการฯ 

 
การนําองคความรูแบงปนใหกับผูคนท่ีเกี่ยวของ Knowledge Deployment ระบบจัดการ

ความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทอง จึงไดพัฒนาอยูในรูปแบบของ Web 

Application ซ่ึงใชงานในระบบ Intranet ภายในองคกร ทําใหเจาหนาท่ีโครงการฯ ทุกคนสามารถ
เขาถึงขอมูลองคความรูไดตลอดเวลา ท้ังนี้ระบบนี้ยังสนับสนุนการใชงานระบบ Internet ใน
อนาคตดวย 
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4.3 ผลการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาแบบ Incremental Model 

4.3.1 ผลการออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบจะอยูในรูปแบบของ Use Case Diagram และ ออกแบบ User 

Interface ท่ีใชติดตอกับผูใชระบบ  สวนการพัฒนาระบบนั้นจะพัฒนาตามเอกสารการออกแบบ 
เม่ือพัฒนาระบบเสร็จก็จะทําการทดสอบระบบงาน 

ระบบระบบจดัการความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเดก็คริสตจักรเวยีงทองจะแบงผูใชงาน
ออกเปน 4 ประเภทคือ สมาชิก , เจาหนาท่ี, วิศวกรความรู,และผูดูแลระบบ 

- ผูใชท่ีเปนสมาชิก จะตองสมัครกอน และไดรับสิทธ์ิจากผูดูแลระบบแลวก็จะสามารถดู
ขอมูลในกระทูถามตอบ และ Blog ได 

- ผูใชท่ีเปนพนกังานจะสามารถบันทึกตารางนัดหมายประจําวัน, มี Web Blog สวนตัว, 

สามารถใชกระทูถามตอบ, และยังสามารถใชงานผังความรุได 
o เร่ิมตน ระบบจะทําการตรวจสอบผูใช วาเปนผูท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาใชังาน

ระบบหรือไมโดยผานการทาํตรวจสอบผูใช เม่ือผานการตรวจสอบก็จะสามารถ
เขามาใชงานระบบ ตามท่ีระบุไวขางตน 

o Web blog, ผังความรู และคลังขอมูลจะสามารถเรียกใชงานระบบควบคุม
ตนฉบับได 

o ขณะท่ี Web blog, ผังความรู, บันทึกประจําวนั สามารถแทรกแฟมขอมูลจาก
คลังขอมูลได 

o แตละระบบยอยจะมี Class UI  ของตัวเองเพื่อควบคุม Graphic User Interface 

o คลังขอมูลจะแบบเปน 2 ประเภท คือ คลังขอมูลกลางสําหรับใชงานรวมกัน และ 
คลังขอมูลสวนตัว ไวสําหรับทํา Blog หรือ ทําตารางนัดหมาย 
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รูป 4.6 แสดงแผนภาพ Use Case ของเจาหนาท่ีโครงการฯ 
 
- ผูใชประเภทวศิวกรองคความรู จะสามารถใชงานทุกอยางท่ีพนักงานแตจะมีคําส่ังเพิม่เติมท่ี

สามารถทํางานเพิ่มเติมคือ การสราง และจัดการองคความรู 
 

 

 
รูป 4.7 แสดงแผนภาพ Use Case ของวิศวกรองคความรู 

 
- ผูใชท่ีมีสถานะเปนผูดแูลระบบจะสามารถใชงานคําส่ังท้ังหมดของระบบ โดยมีส่ิงท่ีเพิ่ม

เขามาจาก วิศวกรรมความรูคือ 

o สามารถกําหนดสิทธ์ิ ไปจนถึงเพิ่ม – แกไข – ลบ รายช่ือผูใชงาน 

o สามารถแกไข ลบ เพิ่ม ขอมูลของระบบคลังขอมูลท้ังหมด 
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o สามารถบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 

o สามารถเพ่ิม – แกไข Menu  

โดยเร่ิมจากเจาหนาท่ีผูดูแลระบบจะยืนยนัตัวตนเขาสูระบบผานตรวจสอบผูใช 
จากนั้นผูดูแลระบบสามารถเลือกวาจะบริหารจัดการกับระบบงานสวนไหน และจากนั้น
ผูดูแลระบบเลือกรายการท่ีจะแกไข ระบบแสดงขอมูลท่ีตองการแกไขนั้นๆ เพื่อใหผูดูแล
แกไขเปนลําดบัตอไป 

 

 
รูป 4.8 แสดงแผนภาพ Use Case ของผูดูแลระบบ 
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ตัวอยางผลการออกแบบ User Interface (ภาคผนวก. Requirement Specification 

Document) 
o Knowledge Management UI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.9 แสดงการออกแบบ GUI ของ Knowledge Management 



 38

ตัวอยางผลการออกแบบ Database Diagram (ภาคผนวก. Software Design Document) 
หลังจากการทาํ Use Case เราสามารถแบงระบบ ออกเปนระบบยอย ( Sub System ) ได

ดังตอไปนี้ และฐานขอมูลจะออกแบบตามแตละระบบยอย 

o KM_Map 

o Webboard 

o Web Blog 

o Web Board 

o File Repository 

o Version Control 

Database Diagram สําหรับระบบยอย Version_control 

 
 
 รูป 4.10 ระบบยอย Version Control 
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4.3.2 ผลการพัฒนา ไดระบบดังตอ  ทําใหไดโปรแกรมท่ีมีหนาจอดังนี ้
- โปรแกรมวาดผังความรู เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาจากภาษา Java เพื่อใชสําหรับการวาด        

ผังความรูสําหรับการสรางองคความรู 
 

 
รูป 4.11 แสดงหนาจอการสรางผังความรู 
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หนาจอแสดงองคความรูในรูปแบบของผังความรู ภายหลังการวาดผังความรูแลว ผูใช
สามารถนําผังความรูท่ีสรางมาแสดงในรูปแบบของ Web Page  

 
รูป 4.12 แสดงหนาจอองคความรู 

- กระดานกระทูถามตอบท่ีใชสําหรับการตอบปญหาเกี่ยวกบัองคความรูท่ีทําอยู 

 
 
 รูป 4.13 แสดงหนาจอการต้ังกระทูถามใน Web board 
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 ตัวอยางรหัส คําส่ังการการตรวจจําการเคล่ือนไหวของตัวชีตําแหนงในระบบยอยผังความรู 
โดยทําการตรวจสอบการเคล่ือนไหวของตัวช้ีตําแหนงเม่ือเคล่ือนท่ีมายังแตละสัญลักษณของผัง
ความรู โดยเร่ิมจากคําส่ังการอานขอมูลตําแหนงของสัญลักษณตางๆ ในฐานขอมูลเก็บลงตัวแปร 
rcData จากนัน้แสดงขอมูลพิกัดของแตละสัญลักษณออกมาแสดงโดยกําหนดวา เม่ือตัวช้ีตําแหนง
เคล่ือนท่ีมายังพิกัดนัน้ๆ ใหเรียกคําส่ัง xajax_ShowDetail เพื่อแสดงขอมูลความรูของแตละ
สัญลักษณออกมา 

 

 ตัวอยางรหัส คําส่ังการแสดงกระทูในกระดานถามตอบ เร่ิมจากการอานขอมูลกระทูใน
ฐานขอมูลแลวเก็บขอมูลลงตัวแปล result จากนั้นนาํขอมูลท่ีไดมาแสดงผลโดยใชคําส่ัง 
show_b_list 

 
 

 
 

$rcData=$this->db->get_results("SELECT * FROM rec_url where 
km_id=".$km_id." ORDER BY rec_id");     
echo "<MAP NAME='KIMAP'>"; 
$i=1; 
if ($rcData) 
foreach ($rcData as $dt) 
{ 

$x2=$dt->x + $dt->width; 

$y2=$dt->y + $dt->height; 
echo "<AREA SHAPE='Rect' 
onMouseOver=\"xajax_ShowDetail(".$dt->km_id.",".$dt->rec_id.")\"; 
COORDS='".$dt->x.",".$dt->y.",".$x2.",".$y2."'>"; 
$i++; 

} 
echo "</MAP>"; 

$query = "SELECT * from ". $this->topic_table . " where board_id='" . $board_id . "'" 
; 
$result = $this->db->db_query($query); 
while($row = $this->db->db_fetch_array($result) ){  

$topic="<a href='".$this-
>php_self."btask=show_topic&msg_id=".$row['msg_id']."'>". $row['title'] . 
"</a>"; 

 $this->ui->show_b_list($topic,$row['usr'],$row['idate']); 
} 
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- Web Blog ถือเปนแหลงแบงปนความรูสวนตัว ของเจาหนาท่ีในองคกร ซ่ึงเจาหนาท่ีแต

ละคนจะมี Blog สวนตัวเพือ่ใชสําหรับการแบงกันความรู โดยมีหนาจอดังนี ้

 

รูป 4.14 แสดงหนาการสรางหรือแกไข Web Blog โดยใช FCK-Editor 

ตัวอยางรหัส คําส่ังการสรางหนา Blog ใหม เร่ิมจาก Class UI (User Interface) จะทํา
การเตรียมหนาจอ จากนัน้ก็จะทําการโหลดขอมูลท่ีตองการแสดงผลลงในตัวแปรตางๆ สุดทายจะ
ส่ังให UI แสดงหนาจอการสราง Blog  

function new_topic($board_id){ 
 $this->blog_id=$board_id; 
 $this->ui->load_head($board_id);  
 $this->ui->show_owner($board_id); 
 $frm="<form action=\"".$this->php_self."?btask=add&blog=".$board_id."\" 
method=\"POST\" name=\"addedit\">"; 
 $this->cat_cmb="<select name='cat_cmb'><option value=0>None</optoin>"; 
 $this->wp_dropdown_cats(''); 
 $this->cat_cmb=$this->cat_cmb."</select>"; 
 $tgs='';  
 for($j=0;$j<=7;$j++) $tgs=$tgs. "<input type='text' name='tags[$j]'>";  
 $this->ui->input_fedit_topic($frm,'','',$this->cat_cmb,$tgs);  
} 
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- File Repository ระบบคลังขอมูลท่ีใชในการเก็บขอมูลองคความรูขององคกรท้ังหมด ซ่ึง
สามารถเช่ือมตอกับ ระบบคนหาเอกสาร 
 

 
รูป 4.15 แสดงหนาจอระบบคลังขอมูล 

 
- Search Engine หนาจอแสดงผลการคนหาที่ไดจากระบบคนหา 

 

 
 

รูป 4.16 แสดงผลการคนหาดวยระบบคนหาขอมูล 
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 ตัวอยางรหัส คําส่ังระบบกฎการต้ังช่ือ(Naming Conversion) ในระบบยอยคลังขอมูล ซ่ึง
แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 แสดงขอมูลกฎการต้ังช่ือ โดยเร่ิมจากการอานขอมูลกฎการต้ังช่ือของ Folder ท่ีจะทํา
การ Upload แฟมขอมูล ลงในตัวแปร name_txt จากนัน้แสดงกฎการต้ังช่ือลงใน Text Box  

 
ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนการจดัเก็บกฎการต้ังช่ือลงในฐานขอมูล โดยจะรับขอมูลท่ีผูใชปอนใน Text 

box แลวบันทึกลงฐานขอมูล 

 
ตัวอยางรหัส คําส่ังการคนหาขอมูลใน Web Blog ในระบบยอย Search Engine โดยใช

คําส่ัง search_blog และสงคําท่ีตองการคนหาลงใน จากน้ันขอมูลท่ีคนพบจะถูกสงคืนมาเก็บไวท่ี
ตัวแปร txt  จากนั้นก็นําตัวแปร txt ออกมาแสดงผล 

 
 
 
 

$data=$db->get_results("select * from file_db where 
folder='".getParentPath($folderInfo['path'])."/' and 
file_name='".getBaseName($folderInfo['path'])."'");      
if($data) 
 $name_txt=trim($data[0]->naming); 

...... 

...... 
<input class="input" type="text" name="f_naming" value="<?php echo $name_txt; 
?>" size="35"/> 

$naming=trim($frm_tags['f_naming']); 
 
$query="insert into file_db (folder,file_name,cat_id,metadata,naming,usr) values('" 
.$frm_folder['currentFolderPath']."','".$frm_folder['new_folder']."',".$frm_tags['main_id'
].",'".$frm_tags['metadata']."','".$naming."','admin')"; 
 
$db->db_query($query);  

$txt=$txt.$sch_en->search_blog($frm['search_txt'],'blog'); 
$txt=$txt.$sch_en->s_blog_tag($frm['search_txt']); 
$txt=$txt."<tr> <td> <div id='DivSendURL'> </div></td></tr></table>"; 
echo $txt; 
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- Event ระบบตารางบันทึกประจําวนั 
 

 
รูป 4.17 แสดงหนาหนาจอตารางบันทึกประจําวนั 

 
 
- แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของ Version Control ท่ีใชสําหรับการพัฒนาระบบ 

ระบบควบคุมตนฉบับสามารถแบงข้ันตอนการทํางานออกเปน 2 สวนใหญๆ คือสวน 
แสดงขอมูลหมายเลขตนฉบับ สําหรับขอมูลท่ีไดทําการควบคุมตนฉบับไว และสวนท่ีสองคือ
การสรางขอมูลตนฉบับ (การจัดเก็บขอมูล) ซ่ึงสามารถอธิบายข้ันตอนการทํางานดังนี้ 

- แสดงขอมูลหมายเลขตนฉบบ ข้ันตอนนี้ระบบจะทําการอานขอมูลในฐานขอมูล
วางานท่ีผูใชรองขอนั้นมีอยูในฐานขอมูลของระบบควบคุมตนฉบับหรือไม ถามี
ระบบก็จะแสดงหมายเลขตนฉบับ 

- การสรางขอมูลตนฉบับ (การจัดเก็บขอมูล) และการแสดงขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลของระบบควบคุมตนฉบับ โดยขั้นตอนนี้แบงงานออกเปน 2 งานยอย 
คือการจัดเก็บ ( Check In ) ซ่ึงระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลลงใน ฐานขอมูล
พรอมระบบหมายเลขตนฉบับ จากนั้นก็จะทําการ Upload File ท่ีเกี่ยวของเขาไป
ไวในคลังขอมูล สวนงานยอยท่ีสอง คือการนําขอมูลในระบบควบคุมตนฉบับ
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ออกมาแสดง ( Check Out ) ระบบจะคนหาขอมูลในฐานขอมูลจากนั้นจะนํา
ออกมาแสดงพรอมท้ังนําขอมูลท่ีเกี่ยวของในคลังขอมูลออกมาแสดงดวย 

 

Version_CTL

Check In

Check Out

Write Table

Read Table

Upload

Download

Upload

Download

Show Read Version Show Data

Version 
Control

 
รูป 4.18 แสดงแผนภาพข้ันตอนการทํางานของระบบควบคุมตนฉบับ 

 
ผลการพัฒนาและผลการทดสอบการรวมตัวของระบบยอยระบบเทียบกับแผนท่ีวางไว 

 

ระบบยอย แผน พัฒนาเสร็จ ผล โดย 

Manage and 
Display  KM 29/2/08 22/2/08 Complete สุรศักดิ์ 

Web Blog 31/01/08 19/1/08 Complete สุรศักดิ ์
Repository 31/01/08 25/1/08 Complete สุรศักดิ์ 

Admin 21/02/08 17/02/08 Complete สุรศักดิ์ 
Events 31/12/07 28/12/07 Complete สุรศักดิ์ 

Version Control 21/01/07 18/01/07 Complete สุรศักดิ์ 
Webboard 31/12/07 28/12/07 Complete สุรศักดิ์ 
Naming 

Conversion 7/01/07 5/01/07 Complete สุรศักดิ์ 

Draw KM 21/01/07 18/01/07 Complete สุรศักดิ์ 
ตาราง 4.2 ผลการพัฒนาและการทดสอบระบบ 

A 

B 
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4.4 ประเมินและสรุปผลงานวิจัยท่ีได  

ผลการทดสอบระบบ 
 
ขอท่ี Requirement Result 

1 

1.1 

 

1.2 

 

 

ระบบการจัดการองคความรู (KMS) 

ขอมูลของผังความรูจะเปนแฟมรูป ผูใชสามารถคลิกเขาไปดูขอมูล
ความรูท่ีเช่ือมโยงกับกลองความรูได 
Menu ท่ีอยูดานซายมือจะสามารถจําแนกหมวดหมูขององคความรูท่ี
อยูในองคกร ดานลางผังความรูจะมีหมายเลขตนฉบับระบุไว ซ่ึงถา
ผูดูแลระบบเหน็วาความรูเดมิท่ีเคยทําไว มีประโยชนตอผูใชงาน ก็จะ
อนุญาตใหผูใชสามารถคลิกเขาไปดูตนฉบับเดิมได โดยแตละองค
ความรูจะมีกระดานกระทูถามตอบเพ่ือใชเปนท่ีแลกเปล่ียนความรู
ของพนักงานในองคกร 
 

Passed 

2 

2.1 
 
 
 

 

2.2 
 
 
 
 
 
 

2.3 

 

 

2.4 

ระบบคลังขอมูล (File Repository) 

หนา Upload ขอมูลข้ึนไปยังคลังขอมูล ประกอบดวย ช่ือผู Upload 

หมวดหมูของแฟมขอมูล คําอธิบาย ของขอมูล (Meta Data) ผู 
Upload จะตองปอนขอมูลใหครบทุกชองตามท่ีกําหนดไว เม่ือผูใช 
กดปุม “Upload” จะไปยังหนาจบการ Upload 

หนาคนหาขอมูล (Search Engine) ประกอบดวย คําท่ีตองการคนหา 
ตัวเลือกของการคนหาซ่ึงมีตัวเลือกแบงเปนลําดับดังนี้ คนหาทั้งหมด 

, คนหาขอมูลในคลังขอมูล, คนหาขอมูลในผังความรู , คนหาขอมูล
ในกระดานกระทูถามตอบ, คนหาขอมูลใน Blog เม่ือผูใชคลิกท่ีปุม 
คนหา ก็จะไปยังหนาจอ แสดงผลลัพธของการคนหา 

หนาผลลัพธของการคนหาประกอบดวย ช่ือแฟม, วันท่ี, ผู Upload, 

หมวดหมู, หมายเลขตนฉบับ ปุมสําหรับแสดงท่ีอยูจริงในเครื่องแม
ขาย (Absolute Path) เม่ือผูใชคลิกท่ีปุมแสดงท่ีอยู ก็จะเขาไปยงั
หนาแสดงท่ีอยู แตถาคลิกท่ีช่ือแฟม ก็จะเปนการเปดแฟมข้ึนมาอาน 

หนาแสดงท่ีอยูจริงของแฟมขอมูล จะประกอบดวย ช่ือแฟม , วันท่ี , 

Passed 
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ผู Upload, หมวดหมู, หมายเลขตนฉบับ, ท่ีอยูจริงในเคร่ืองแมขาย 

(Absolute Path), และคําอธิบายของแฟมขอมูล เม่ือผูใชคลิกท่ีปุม
แสดงท่ีอยู ก็จะเขาไปยังหนาแสดงท่ีอยู แตถาคลิกท่ีช่ือแฟม ก็จะเปน
การเปดแฟมข้ึนมาอาน 

3 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 

3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 

Web Blog 

หนาการสราง Blog ประกอบดวย หัวขอท่ีตองการสราง หมวดหมู
ของ Blog และรายละเอียดของ Blog โดยตรงรายละเอียดนั้นผูสราง
สามารถแทรกรูป หรือเอกสารอ่ืนๆ ได รวมท้ังสามารถ Upload 

เอกสารตางๆ ข้ึนไปยังเคร่ืองแมขายได เมือผูสราง คลิกปุม สราง ก็จะ
ไปยังหนาจอสรางเสร็จ 

ระบบตรวจสอบการเปนเจาของ Blog  คือผูเปนเจาของจะสามารถ
สราง Blog และตอบคําถาม ในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ Blog 

ขณะท่ีผูชม จะสามารถแสดงความคิดเหน็เทานั้น 

หนาแสดง Blog ประกอบดวยขอมูลตางๆ ท่ีผูสราง ไดทําไว และ
ดานลางประกอบดวยหมายเลขตนฉบับของ Blog ผูเยี่ยมชมสามารถ
เขาชมตนฉบับเกาไดก็ตอเม่ือผูสรางอนุญาตใหเขาชมเทานั้น ดานลาง
จะประกอบดวยสวนแสดงความคิดเหน็ ผูชม หรือผูสรางสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดในทันที โดยปอนขอมูลแสดงความคิดเห็น และ
กดปุม แสดงความคิดเหน็ จากนั้นแสดงหนาแสดงความคิดเห็นเสร็จ
แลว 

หนาจอแรก จะประกอบดวย link หมวดหมู รายช่ือเพือ่นสนิท และ
แสดงขอมูล Blog ลาสุด 

Passed 

4 

4.1 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 

Version Control 

การแสดงหมายเลขตนฉบับ ระบบยอยท่ีควบคุมดวยระบบจดัการ
ตนฉบับจะสามารถแสดงหมายเลขตันฉบับอัตโนมัติ 

หนา Check in มี 2 กรณีดวยกัน คือ การ Check in เพื่อสรางใหม 
ประกอบดวยแฟมขอมูลท่ีตองการนําเขา และปุม Check in เม่ือ คลิก
จะแสดงขอความวา Check in สําเร็จแลว สวนกรณีท่ี 2 คือการ 
Check in เพื่อ Update Version หนาจอนีจ้ะประกอบดวย 

Passed 
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4.3 

แฟมขอมูลเดมิ หมายเลขตนฉบับเดิม และปุม Check in เม่ือ คลิก
แลวก็จะแสดงขอความวา Check in สําเร็จแลว 

หนา Check out ประกอบดวย ช่ือแฟมขอมูล หมายเลขตนฉบับ เม่ือ
ผูใชคลิกท่ีช่ือแฟม ระบบกจ็ะเปดใหผูใชแกไขแฟมตนนั้นๆ แตเม่ือ 
Update ระบบจะทําการบันทึกเปนอีกฉบับหนึ่งแทน 

5 

5.1 
 
 
 
 
5.2 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 

5.4 

Events 
หนาจอการปอน Event ประกอบดวย หัวขอ, เวลาเริ่มตน, เวลา
ส้ินสุด, ท่ีต้ัง, เนื้อความ เม่ือผูใชกดปุมเพิม่ ก็จะกลับไปแสดงท่ีหนา
ขอมูลเหตุการณของเดือน 

หนาจอแสดงตารางนัดหมายท้ังป ถาผูใชคลิกท่ีหัวขอนดัหมายจะเขา
ไปยังหนาจอ แกไข Event แตถาคลิกท่ี เวลา จะเขาสูหนาจะปอน 
Event แตถาคลิกท่ีเดือนกจ็ะเขาไปสูหนาจอแสดงนัดรายเดือน 

หนาจอแสดงตารางนัดหมายรายเดือน จะแสดงรายการนัดหมายท้ัง
เดือน ถาผูใชคลิกท่ีหัวขอนดัหมายจะเขาไปยังหนาจอ แกไข Event 

แตถาคลิกท่ี เวลา จะเขาสูหนาจะปอน Event 

หนาจอแสดงตารางนัดหมายประจําวัน จะแสดงขอมูลการนัดหมาย
ประจําวนัโดยแยกตามเวลา เม่ือผูใชคลิกท่ีหัวขอนดัหมายจะเขาไปยัง
หนาจอ แกไข Event แตถาคลิกท่ี เวลา จะเขาสูหนาจะปอน Event 

Passed 

 
 


