บทที่ 4
ผลการวิจัย
การพั ฒนาระบบจัดการความรูสํา หรับโครงการศูน ยพัฒนาเด็กคริสตจั ก รเวียงทองได
ผลลัพธจากการดําเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนไว มีดังตอไปนี้
4.1 ศึกษาหาขอมูลพื้นฐานและขั้นตอนการทํางานของโครงการ
4.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบจัดการองคความรู
4.3 ผลการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาแบบ Incremental
4.4 ประเมินและสรุปผลงานวิจัยที่ได (บทที่ 5)
4.5 จัดทําเอกสารกิจกรรมทางวิศวกรรมซอฟตแวรที่ตองใชสําหรับการพัฒนาซึ่งประกอบดวย
15 กิจกรรม (ภาคผนวก)
4.1 ศึกษาหาขอมูลพื้นฐานและขั้นตอนการทํางานของโครงการ

หลังจากศึกษาขอมูลพื้นฐานและขั้นตอนการทํางานของโครงการศูนยพัฒนาเด็กฯโดยใช
วิธีศึกษาขอมูลพื้นฐาน (Domain Study) และเก็บความตองการของผูใช (User Requirement)
พบวากิจกรรมตางๆที่โครงการจัดใหเด็กในแตละปจะเปนกิจกรรมที่มีลักษณะตอเนือง กลาวคือ
กิจกรรมแตละกิจกรรมที่ตอเนืองกันจะมีการจัดอีกครั้งในปตอๆไป ดังนั้นการจัดการองคความรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการทํางานโครงการศูนยพัฒนาเด็กฯ มีกระบวนการเก็บองคความรู 2
ประเภทดังนี้
4.1.1 การเก็บองคความรูที่มาจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ
4.1.1.1 เริ่มจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
4.1.1.2 เรียบเรียงบทสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญออกเปนตัวอักษร (เอกสาร)
4.1.1.3 นําเอกสารการสัมภาษณมาทําการ Capture เพื่อใหไดความรู ในรูปแบบผังความรู
4.1.1.4 นําความรูที่ได มาจากการ Capture มายืนยันความถูกตองกับผูเชี่ยวชาญ ถาถูกตอง
ก็จะทําการจัดเก็บลงคลังขอมูล ถาไมถูกตองก็จะตองทํา ขอ 4.1.1.1 ใหม
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กําหนดผูเชี่ยวชาญ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

เรียบเรียงบทสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญ

Capture ความรูที่ไดในรูปแบบผังความรู

นําความรูที่ไดเทียบความถูกตองกับผูเชี่ยวชาญ

นําความรูที่ไดเก็บลงคลังขอมูล

รูป 4.1 แสดงการเก็บองคความรูที่มาจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ
4.1.2

ความรูที่มีอยูแลวในองคกร แตตองการพัฒนางานที่ทําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีแนว
ปฏิบัติดังนี้
4.1.2.1 กําหนดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ Define Activity and Process โดยขั้นตอนนี้
ไดจากการประชุมของเจาหนาที่ฝายบริหารและเจาหนาที่โครงการศูนยพัฒนาเด็กฯ
ซึ่งถือเปนผูเชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณกับงานเปนผูกําหนดวาแตละกิจกรรมที่จัด
ใหเด็กมีกิจกรรมยอยอะไรบาง ภายในกิจกรรมยอยมีแนวทางปฏิบัติอะไร และ
กิจกรรมแตละกิจกรรมมีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร
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ยานพาหนะ

สิ่งที่ตองเตรียมสําหรับ
เดินขบวน

การทําปาย

8.30
รวมตัวกันที่หองประชุม
9.00 ถายรูปรวมกัน

เดินขบวน

กลับโครงการฯ

รูป 4.2 แสดงตัวอยางผลการกําหนดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติของกิจกรรมวันวาเลนไทน
4.1.2.2 มอบหมายหน าที่รับผิดชอบ (Assign

Job) หลังจากการกําหนดกิจกรรมและ

แนวทางปฏิ บั ติ แ ล ว ฝ า ยบริ ห ารจะเป น ผู ม อบหมายหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะ
กิจกรรมที่กําหนดไวใหกับเจาหนาที่หรือผูเกี่ยวของในการรับผิดชอบ
ขั้นตอนนี้จะทําตอนปฏิบัติงานจริง โดย
4.1.2.3 ขั้ น ตอนการตรวจสอบ (Monitor)
เจาหนาที่ผูไดรับหนาที่รับผิดชอบเอง และฝายบริหาร ทั้งคูจะเก็บขอมูลในระหวาง
ปฏิบัติงานวาผูรับผิดชอบไดปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบแนวปฏิบัติหรือไม และ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเองจะเก็บขอมูลวาแนวปฏิบัติที่ไดรับขาดตกบกพรองสวน
ไหนบาง
4.1.2.4 การประเมินผล (Evaluate) เปนการประชุมประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
ที่ไดโดยเจาหนาที่โครงการและฝายบริหาร โดยนําขอมูลที่ไดจัดเก็บไวขณะทําการ
ตรวจสอบ เพื่อทําการระบุปญหา ขอเสนอแนะ และวิธีแกไข
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รูป 4.3 แสดงขั้นตอนการจัดองคความรูของโครงการ
4.1.2.5 จัดเก็บปญหาและขอเสนอหลังสิ้นสุดการประชุมประเมินผลเจาหนาที่จะนําขอมูล

ปญหาและขอเสนอแนะพรอมวิธีแกไขที่ได จัดเก็บลงในองคความรู
ผลการสัมภาษณผูบริหารการทดสอบสรุปไดดังนี้
โดยวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของการทํ า องค ค วามรู นี้ เ พื่ อ ให ก ารทํ า งานของเจ า หน า ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อจัดเก็บความรูของเจาหนาที่ใหเปนระบบ โดยปริมาณการใชงาน
ระบบของเจาหนาที่ในหนวยงานมีดังนี้
4.1.3

ผูใช

รอยละ
-

ผูบริหาร

25%

-

-

เจาหนาที่ทวั่ ไป

75%

-

องคความรูที่ตองการทํา
เรื่องการจัดทําแผนงบฯ
การตรวจสอบแผนการดําเนินโครงการตามที่ได
วางไว ตามแผนประจําป
การทํากิจกรรมของเด็ก
การเขียนจดหมายของเด็ก
การสงเอกสารตางๆของโครงการ

ตาราง 4.1 ตารางแสดงการใชงานระบบของเจาหนาทีใ่ นหนวยงาน
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4.1.4

การนํา BSC มาใชในการบริหารการจัดการองคความรู โดยการวางแผนการบริหารตาม
มุมมองทั้ง 4 ดานตามที่ Balanced Scorecard ไดกําหนดไวดังนี้
o โครงการศูนยพัฒนาเด็กฯ ตอบสนองลูกคา (เด็กในโครงการ) อยางไร (มุมมองลูกคา)
o โครงการศูนยพัฒนาเด็กฯดีเดนในเรื่องใด (มุมมองกระบวนการภายใน)
o โครงการศูนยพัฒนาเด็กฯ
จะสามารถพัฒนาและสรางสรรคคุณคาตอไปไดอยางไร
(มุมมองการเรียนรูและการพัฒนา)
o ผลการดําเนินงานทางการเงินของโครงการเปนอยางไร (มุมมองดานการเงิน)
ซึ่งสามารถสรุปแผนการบริหารโครงการไวดังรูปที่ 4.5
มุมมองดานการเงิน
ทุนจากโครงการ = เงินทุนและคาใชจาย

มุมมองดานลูกคา
เด็กจะไดรับการพัฒนาตามแผนที่โครงการ
กําหนดไว

ผานการประเมินจากผูใหทุน

มุมมองดานกระบวนการภายใน
เจาหนาทีในโครงการมีประสิทธิภาพในการ การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดําเนินงานยิ่งขึ้น
มากยิ่งขึ้น

มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา
คน / ระบบ / เทคโนโลยี / เครื่องมือ
องคความรู
งานพัฒนาคุณภาพเจาหนาที่

เจาหนาที่จะไดรับคาตอบแทน ตามงานที่ทํา

รูป 4.4 แผนการบริหารงานโครงการโดยใชตามมุมมองของ Balanced Scorecard
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ความตองการของผูใช
หลังจากศึกษาความตอการของผูใชโดยใชวิธีการสาธิตการระบบการจัดการองคความรู
แลวจึงสอบถามความตองการของผูใช ซึ่งไดความตองการผูใชดังนี้
ระบบการจัดการองคความรู (KMS) เปนระบบที่จัดเก็บองคความรูซึ่งประกอบดวย
ผังความรู, กระดานกระทูถามตอบ(Web board) เปนหลัก และมีสวนยอยที่องคความรู
สามารถเชื่อมเขาไปไดคือ คลังเอกสาร, Blog หรือ ตารางบันทึกประจําวัน(Event) หนาที่
หลักของระบบจัดการองคความรูโครงการศูนยพัฒนาเด็กฯ คือจัดความรูขององคใหอยูใน
รูปของผังความรูเพื่อใหเจาหนาที่สามารถเขาถึงความรูไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ขอมูลของผังความรูจะเปนแฟมรูป โดยผูใชสามารถคลิกเขาไปดูขอมูลความรูที่
เชื่อมโยงกับกลองความรูได
- Menu ที่อยูดานซายมือจะสามารถจําแนกหมวดหมูขององคความรูที่อยูใ นองคกร
- ดานลางของผังความรูจะมีหมายเลขตันฉบับระบุไว ซึง่ ถาผูดูแลระบบ เห็นวา
ความรูเดิมที่เคยทําไวมีประโยชนตอผูใชงาน ก็จะอนุญาตใหผูใชสามารถ คลิกเขา
ไปดูตนฉบับเดิมได
- แตละองคความรูจะมีกระดานความคิดเห็นเพื่อใชเปนทีแ่ ลกเปลี่ยนความรูของ
พนักงานในองคกร โดยมีความสามารถดังนี้
- กําหนดใหหนาแสดงหัวขอทั้งหมดแสดงผลหนาละ 25 รายการ เกินกวานั้น
จะแสดงผลในหนาถัดไป และ เริ่มแสดงผลจากกระทูลา สุด เรียงไปจนถึง
กระทูเกาสุด การแสดงผลประกอบดวย หมายเลขกระทู, หัวขอกระทู, วันที่ตั้ง
กระทู, และจํานวนผูตอบกระทู
- มีการตรวจสอบผูใชกับรหัสผานกอนตั้งกระทู หรือตอบกระทู
- หนารายละเอียดของกระทู ประกอบดวย ชื่อ, เวลา, จํานวนผูตอบกระทู, และ
หนาดังกลาวสามารถใหผูอานกระทูแ สดงความเห็นได โดยจะมีแบบฟอรม
ประกอบดวยชอง ชื่อ ชองแสดงความเห็นใหผูตอบกรอก ขอมูลดังกลาวจะถูก
แสดงอยูตรงสวนลางของหนารายละเอียดของกระทู
- หนาจอการตั้งกระทูใหม จะประกอดดวยแบบฟอรมสําหรับใสขอมูลตางๆ
คือ ชื่อ หัวขอและรายละเอียดขอมูล ผูใชสามารถแทรก รูปภาพ แฟมจาก
คลังขอมูล หรือเชื่อโยงขอมูลจากที่อื่นได(Link) เมื่อผูใชคลิกที่ ตั้งกระทูใหม
ก็จะไปยังหนาจบการโพสกระทู

4.1.5
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ระบบคลังขอมูล (File Repository) หนาที่หลักคือเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู
งายตอการคนหาซึ่งประกอบดวย 2 สวนใหญๆ คือระบบคลังขอมูลและระบบคนหาขอมูล
- หนา Upload ขอมูลขึ้นไปยังคลังขอมูล ประกอบดวย ชื่อผู Upload หมวดหมูของ
แฟมขอมูล คําอธิบาย ของขอมูล (Meta Data) ผู Upload จะตองปอนขอมูลให
ครบทุกชองตามที่กําหนดไว เมื่อผูโพสกดปุม “Upload” จะไปยังหนาจบการ
Upload

หนาคนหาขอมูล (Search Engine) ประกอบดวย คําที่ตองการคนหา ตัวเลือก
ของการคนหาซึ่งมีตัวเลือกแบงเปนลําดับดังนี้ คนหาทัง้ หมด, คนหาขอมูลใน
คลังขอมูล, คนหาขอมูลในผังความรู, คนหาขอมูลในกระดานกระทู, คนหาขอมูล
ใน Blog เมื่อผูใชคลิกที่ปุม คนหา ก็จะไปยังหนาจอ แสดงผลลัพธของการคนหา
- หนาผลลัพธของการคนหาประกอบดวย ชือ
่ แฟม, วันที,่ ผู Upload, หมวดหมู,
หมายเลขตนฉบับ ปุมสําหรับแสดงที่อยูจริงในเครื่องแมขาย (Absolute Path)
เมื่อผูใชคลิกที่ปุมแสดงที่อยู ก็จะเขาไปยังหนาแสดงที่อยู แตถาคลิกทีช่ ื่อแฟม ก็จะ
เปนการเปดแฟมขึ้นมาอาน
- หนาแสดงที่อยูจริงของแฟมขอมูลจะประกอบดวย ชื่อแฟม, วันที,่ ผู Upload,
หมวดหมู, หมายเลขตนฉบับ, ที่อยูจริงในเครื่องแมขาย, และคําอธิบายของ
แฟมขอมูล เมื่อผูใชคลิกที่ปุมแสดงที่อยู ก็จะเขาไปยังหนาแสดงที่อยู แตถาคลิกที่
ชื่อแฟม ก็จะเปนการเปดแฟมขึ้นมาอาน
Web Blog เปนแหลงเก็บความรูสวนตัวของพนักงานแตละคน ทั้งยังเปนถือเปน
พื้นที่เล็กๆ ทีพ่ นักงานในองคกรสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆของตัวเอง ไมวาจะเปน
ความคิดเห็นตอองคกร หรือความคิดเห็นตางๆ หรือความรูอื่นที่มีอยูและอยากจะแบงปน
ใหพนักงานคนอื่นรู
- หนาการสราง Blog ประกอบดวย หัวขอทีต
่ องการสราง หมวดหมูของ Blog และ
รายละเอียดของ Blog โดยตรงรายละเอียดนัน้ ผูสรางสามารถแทรกรูป หรือ
เอกสารอื่นๆ ได รวมทั้งสามารถ Upload เอกสารางๆ ขึ้นไปยังเครื่องแมขายได
เมื่อผูสราง คลิกปุม สราง ก็จะไปยังหนาจอสรางเสร็จ
- ระบบตรวจสอบการเปนเจาของ Blog คือผูเปนเจาของจะสามารถสราง Blog
และตอบคําถาม ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Blog ขณะที่ผูชม จะสามารถ
แสดงความคิดเห็นเทานั้น
-
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-

-

หนาแสดง Blog ประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่ผูสราง ไดทําไว และดานลาง
ประกอบดวยหมายเลขตนฉบับของ Blog ผูเยี่ยมชมสามารถเขาชมตนฉบับเกาได
ก็ตอเมื่อผูสราง อนุญาตใหเขาชมเทานั้น ดานลางจะประกอบดวยสวนแสดงความ
คิดเห็น ผูชม หรือผูสรางสามารถแสดงความคิดเห็นไดในทันที โดยปอนขอมูล
แสดงความคิดเห็น และกดปุม แสดงความคิดเห็น จากนั้นก็จะไปยังหนาที่แสดง
ความคิดเห็นเสร็จแลว
หนาจอแรก จะประกอบดวย link หมวดหมู รายชื่อเพือ่ นสนิท และแสดงขอมูล
Blog ลาสุด

ระบบควบคุมตนฉบับ Version Control
สําหรับจัดการควบคุมตนฉบับของ
ผังความรู , Blog และคลังขอมูล วัตถุประสงคของการควบคุมตนฉบับคือ เพือ่ จัดเก็บ
ความรูเดิมขององคกรเดิมทีม่ ีอยู เพื่อปองกันไมใหขอมูลเดิมนั้นสูญหายไป โดยขั้นตอน
การทํางานดังนี้ การ Check in คือการ สรางตนฉบับใหมและหมายเลขตนฉบับไปในตัว
พรอมกับการ Check Out คือการนําขอมูลที่มีอยูออกมาแกไข
- หนาแสดงเครื่องมือระบบควบคุมตนฉบับ
- ระบบยอยที่ควบคุมดวยระบบควบคุมตนฉบับ จะสามารถแสดงหมายเลขตั้นฉบับ
อัตโนมัติ เมื่อมีการ Check in
่ สรางใหม ประกอบดวย
- คําสั่ง Check in มี 2 คําสั่งดวยกัน คือ การ Check in เพือ
แฟมขอมูลที่ตองการนําเขา และปุม Check in เมื่อ คลิกแลวจะแสดงขอความวา
Check in สําเร็จแลว สวนคําสั่งที่ 2 คือการ Check in เพื่อ Update Version
หนาจอนีจ้ ะประกอบดวย ขอมูลแฟมขอมูลเดิม หมายเลขตนฉบับเดิม และปุม
Check in เมื่อ คลิกแลวก็จะแสดงขอความวา Check in สําเร็จแลว
- หนา Check out ประกอบดวย ชื่อแฟมขอมูล หมายเลขตนฉบับ เมื่อผูใชคลิกที่
ชื่อแฟม ระบบจะจัดเก็บแฟมที่เลือกไว เพือ่ ใหผูใชสามารถนําขอมูลมาแกไขไหม
วัตถุประสงคการสราง เพื่อใหพนักงานในองคกรสามารถจัดเก็บขอมูลตาราง
นัดหมาย และตารางบันทึกการทํางานของแตละคนไว มีขั้นตอนการทํางานโดยเริ่มจากการ
ปอน ขอมูลนัดหมาย จากนั้นผูใชจะสามารถดูตารางนัดหมายของตนเองโดยแสดงในรูป
วัน เดือน และ ป
- หนาจอการปอน Event ประกอบดวย หัวขอ, เวลาเริม
่ ตน, เวลาสิ้นสุด, ที่ตั้ง,
เนื้อความ เมื่อผูใชกดปุมเพิ่ม ก็จะกลับไปแสดงที่หนาขอมูลเหตุการณของเดือน
Events
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-

-

-

4.2

หนาจอแสดงตารางนัดหมายทั้งป ถาผูใชคลิกที่หัวขอนัดหมายจะเขาไปยังหนาจอ
แกไข Event แตถาคลิกที่ เวลา จะเขาสูหนาจะปอน Event แตถาคลิกที่เดือนก็จะ
เขาไปสูหนาจอแสดงนัดรายเดือน
หนาจอแสดงตารางนัดหมายรายเดือนจะแสดงรายการนัดหมายทั้งเดือน ถาผูใช
คลิกที่หัวขอนัดหมายจะเขาไปยังหนาจอ แกไข Event แตถาคลิกที่ เวลา จะเขาสู
หนาจะปอน Event
หนาจอแสดงตารางนัดหมายประจําวัน จะแสดงขอมูลการนัดหมายประจําวันโดย
แยกตามเวลา เมื่อผูใชคลิกที่หัวขอนัดหมายจะเขาไปยังหนาจอ แกไข Event แต
ถาคลิกที่ เวลา จะเขาสูหนาจะปอน Event

ศึกษาเครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบจัดการองคความรู
4.2.1 ผลของการศึกษาซอฟตแวรระบบเปดทําใหไดซอฟตแวรดังตอไปนี้สําหรับการพัฒนา
ระบบ
- CentOS Linux ใชเปนระบบปฏิบัติการของเครื่องแมขาย สาเหตุที่เลือกใช
CentOs เพราะใชงานงาย ติดตั้งซอฟตแวรเพิ่มเติมงาย และมีความเสถียร เพราะ
Cent OS พัฒนาจาก Red hat Enterprise
- ระบบฐานขอมูลใช PostgreSql
- หนาจอการปอนขอมูลตางๆของระบบจะใช FCK-Editor
- ระบบการปอนตารางบันทึกประจําวันพัฒนาตอยอดจาก ltwCalendar โดยการ
แกไขใหสามารถใชงานกับฐานขอมูลของ PostgreSql
- ระบบคลังขอมูลบางสวนจะใช xajaxfilemanager โดยใช xajaxfilemanager
เปนโครงรางยกเวนระบบกฎการตั้งชื่อ Naming Conversion และระบบรายชื่อ
แฟมในฐานขอมูล
ภาษาที่เลือกใชสําหรับการ
4.2.2 ภาษาและระบบสถาปตยกรรมที่ใชสําหรับการพัฒนา
พัฒนาระบบนัน้ จะเลือกภาษา PHP โดยระบบที่พัฒนาจะอยูใ นรูปแบบของ Web
Base และใชสถาปตยกรรมแบบ Client-Server ดังรูป
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`

`

`

(Linux Serv)
Apache+Tomcat+
PHP+Postgresql

`
Ms Window

`
Liux

`
Mac OS

(Client) Microsoft Internet Explore 6.0 , Firefox 2.0

รูป 4.5 แสดงแสดงสถาปตยกรรม ของระบบจัดการความรูสําหรับโครงการฯ
การนําองคความรูแบงปนใหกับผูคนที่เกี่ยวของ Knowledge Deployment ระบบจัดการ
ความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทอง จึงไดพัฒนาอยูในรูปแบบของ Web
Application ซึ่งใชงานในระบบ Intranet ภายในองคกร ทําใหเจาหนาที่โครงการฯ ทุกคนสามารถ
เขาถึงขอมูลองคความรูไดตลอดเวลา ทั้งนี้ระบบนี้ยังสนับสนุนการใชงานระบบ Internet ใน
อนาคตดวย
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ผลการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาแบบ Incremental Model
4.3.1 ผลการออกแบบระบบ
การออกแบบระบบจะอยูในรูปแบบของ Use Case Diagram และ ออกแบบ User
Interface ที่ใชติดตอกับผูใชระบบ สวนการพัฒนาระบบนั้นจะพัฒนาตามเอกสารการออกแบบ
เมื่อพัฒนาระบบเสร็จก็จะทําการทดสอบระบบงาน
ระบบระบบจัดการความรูสาํ หรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทองจะแบงผูใชงาน
ออกเปน 4 ประเภทคือ สมาชิก , เจาหนาที,่ วิศวกรความรู,และผูดูแลระบบ
- ผูใชที่เปนสมาชิก จะตองสมัครกอน และไดรับสิทธิ์จากผูดูแลระบบแลวก็จะสามารถดู
ขอมูลในกระทูถามตอบ และ Blog ได
- ผูใชที่เปนพนักงานจะสามารถบันทึกตารางนัดหมายประจําวัน, มี Web Blog สวนตัว,
สามารถใชกระทูถามตอบ, และยังสามารถใชงานผังความรุได
o เริ่มตน ระบบจะทําการตรวจสอบผูใช วาเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใชังาน
ระบบหรือไมโดยผานการทําตรวจสอบผูใช เมื่อผานการตรวจสอบก็จะสามารถ
เขามาใชงานระบบ ตามที่ระบุไวขางตน
o Web blog, ผังความรู และคลังขอมูลจะสามารถเรียกใชงานระบบควบคุม
ตนฉบับได
o ขณะที่ Web blog, ผังความรู, บันทึกประจําวัน สามารถแทรกแฟมขอมูลจาก
คลังขอมูลได
o แตละระบบยอยจะมี Class UI ของตัวเองเพื่อควบคุม Graphic User Interface
o คลังขอมูลจะแบบเปน 2 ประเภท คือ คลังขอมูลกลางสําหรับใชงานรวมกัน และ
คลังขอมูลสวนตัว ไวสําหรับทํา Blog หรือ ทําตารางนัดหมาย
4.3
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รูป 4.6 แสดงแผนภาพ Use Case ของเจาหนาที่โครงการฯ
-

ผูใชประเภทวิศวกรองคความรู จะสามารถใชงานทุกอยางที่พนักงานแตจะมีคําสั่งเพิม่ เติมที่
สามารถทํางานเพิ่มเติมคือ การสราง และจัดการองคความรู

รูป 4.7 แสดงแผนภาพ Use Case ของวิศวกรองคความรู
-

ผูใชที่มีสถานะเปนผูดแู ลระบบจะสามารถใชงานคําสั่งทั้งหมดของระบบ โดยมีสงิ่ ที่เพิ่ม
เขามาจาก วิศวกรรมความรูค ือ
o สามารถกําหนดสิทธิ์ ไปจนถึงเพิ่ม – แกไข – ลบ รายชื่อผูใชงาน
o สามารถแกไข ลบ เพิ่ม ขอมูลของระบบคลังขอมูลทั้งหมด
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สามารถบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
o สามารถเพิ่ม – แกไข Menu
โดยเริ่มจากเจาหนาที่ผูดูแลระบบจะยืนยันตัวตนเขาสูระบบผานตรวจสอบผูใช
จากนั้นผูด ูแลระบบสามารถเลือกวาจะบริหารจัดการกับระบบงานสวนไหน และจากนั้น
ผูดูแลระบบเลือกรายการที่จะแกไข ระบบแสดงขอมูลที่ตองการแกไขนั้นๆ เพื่อใหผูดูแล
แกไขเปนลําดับตอไป
o

รูป 4.8 แสดงแผนภาพ Use Case ของผูดูแลระบบ
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ตัวอยางผลการออกแบบ User
Document)

Interface (ภาคผนวก.

Requirement

Specification

o Knowledge Management UI

รูป 4.9 แสดงการออกแบบ GUI ของ Knowledge Management
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ตัวอยางผลการออกแบบ Database Diagram (ภาคผนวก. Software Design Document)
หลังจากการทํา 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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ผลการพัฒนา ไดระบบดังตอ ทําใหไดโปรแกรมที่มีหนาจอดังนี้
โปรแกรมวาดผังความรู เปนโปรแกรมทีพ่ ัฒนาจากภาษา Java เพื่อใชสําหรับการวาด
ผังความรูสําหรับการสรางองคความรู

4.3.2
-

รูป 4.11 แสดงหนาจอการสรางผังความรู
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หนาจอแสดงองคความรูในรูปแบบของผังความรู ภายหลังการวาดผังความรูแลว ผูใช
สามารถนําผังความรูที่สรางมาแสดงในรูปแบบของ Web Page

รูป 4.12 แสดงหนาจอองคความรู
-

กระดานกระทูถ ามตอบที่ใชสําหรับการตอบปญหาเกี่ยวกับองคความรูที่ทําอยู

รูป 4.13 แสดงหนาจอการตั้งกระทูถามใน Web board
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ตัวอยางรหัส คําสั่งการการตรวจจําการเคลื่อนไหวของตัวชีตําแหนงในระบบยอยผังความรู
โดยทําการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตัวชี้ตําแหนงเมื่อเคลื่อนที่มายังแตละสัญลักษณของผัง
ความรู โดยเริ่มจากคําสั่งการอานขอมูลตําแหนงของสัญลักษณตางๆ ในฐานขอมูลเก็บลงตัวแปร
rcData จากนัน
้ แสดงขอมูลพิกัดของแตละสัญลักษณออกมาแสดงโดยกําหนดวา เมื่อตัวชี้ตําแหนง
เคลื่อนที่มายังพิกัดนัน้ ๆ ใหเรียกคําสั่ง xajax_ShowDetail เพื่อแสดงขอมูลความรูของแตละ
สัญลักษณออกมา
$rcData=$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>";

ตัวอยางรหัส คําสั่งการแสดงกระทูในกระดานถามตอบ เริ่มจากการอานขอมูลกระทูใน
ฐานขอมูลแลวเก็บขอมูลลงตัวแปล
result
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาแสดงผลโดยใชคําสั่ง
show_b_list
$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']);
}

42

-

ถือเปนแหลงแบงปนความรูส วนตัว ของเจาหนาทีใ่ นองคกร ซึ่งเจาหนาที่แต
ละคนจะมี Blog สวนตัวเพือ่ ใชสําหรับการแบงกันความรู โดยมีหนาจอดังนี้

Web Blog

รูป 4.14 แสดงหนาการสรางหรือแกไข Web Blog โดยใช FCK-Editor
ตัวอยางรหัส คําสั่งการสรางหนา Blog ใหม เริ่มจาก Class UI (User Interface) จะทํา
การเตรียมหนาจอ จากนัน้ ก็จะทําการโหลดขอมูลที่ตองการแสดงผลลงในตัวแปรตางๆ สุดทายจะ
สั่งให 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 ระบบคลังขอมูลที่ใชในการเก็บขอมูลองคความรูขององคกรทั้งหมด

สามารถเชื่อมตอกับ ระบบคนหาเอกสาร

รูป 4.15 แสดงหนาจอระบบคลังขอมูล
-

Search Engine หนาจอแสดงผลการคนหาที่ไดจากระบบคนหา

รูป 4.16 แสดงผลการคนหาดวยระบบคนหาขอมูล

ซึ่ง
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ตัวอยางรหัส คําสั่งระบบกฎการตั้งชื่อ(Naming Conversion) ในระบบยอยคลังขอมูล ซึ่ง
แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แสดงขอมูลกฎการตั้งชื่อ โดยเริ่มจากการอานขอมูลกฎการตั้งชื่อของ Folder ที่จะทํา
การ Upload แฟมขอมูล ลงในตัวแปร name_txt จากนัน้ แสดงกฎการตั้งชื่อลงใน Text Box
$data=$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"/>

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการจัดเก็บกฎการตัง้ ชื่อลงในฐานขอมูล โดยจะรับขอมูลที่ผูใชปอนใน
box แลวบันทึกลงฐานขอมูล

Text

$naming=trim($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);

ตัวอยางรหัส คําสั่งการคนหาขอมูลใน Web Blog ในระบบยอย Search Engine โดยใช
คําสั่ง search_blog และสงคําที่ตองการคนหาลงใน จากนั้นขอมูลทีค่ นพบจะถูกสงคืนมาเก็บไวที่
ตัวแปร txt จากนั้นก็นําตัวแปร txt ออกมาแสดงผล
$txt=$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 ระบบตารางบันทึกประจําวัน

รูป 4.17 แสดงหนาหนาจอตารางบันทึกประจําวัน
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของ Version Control ที่ใชสําหรับการพัฒนาระบบ
ระบบควบคุมตนฉบับสามารถแบงขั้นตอนการทํางานออกเปน 2 สวนใหญๆ คือสวน
แสดงขอมูลหมายเลขตนฉบับ สําหรับขอมูลที่ไดทําการควบคุมตนฉบับไว และสวนที่สองคือ
การสรางขอมูลตนฉบับ (การจัดเก็บขอมูล) ซึ่งสามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานดังนี้
- แสดงขอมูลหมายเลขตนฉบบ ขั้นตอนนี้ระบบจะทําการอานขอมูลในฐานขอมูล
วางานที่ผูใชรองขอนั้นมีอยูในฐานขอมูลของระบบควบคุมตนฉบับหรือไม ถามี
ระบบก็จะแสดงหมายเลขตนฉบับ
- การสร า งข อ มู ล ต น ฉบั บ
(การจั ด เก็ บข อมู ล ) และการแสดงข อมู ล ในระบบ
ฐานขอมูลของระบบควบคุมตนฉบับ โดยขั้นตอนนี้แบงงานออกเปน 2 งานยอย
คือการจัดเก็บ ( Check In ) ซึ่งระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลลงใน ฐานขอมูล
พรอมระบบหมายเลขตนฉบับ จากนั้นก็จะทําการ Upload File ที่เกี่ยวของเขาไป
ไวในคลังขอมูล สวนงานยอยที่สอง คือการนําขอมูลในระบบควบคุมตนฉบับ
-
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ออกมาแสดง ( Check Out ) ระบบจะคนหาขอมูลในฐานขอมูลจากนั้นจะนํา
ออกมาแสดงพรอมทั้งนําขอมูลที่เกี่ยวของในคลังขอมูลออกมาแสดงดวย
Upload

Upload

A

Check In

Write Table

Version_CTL
Read Table
Check Out

Download

Download

Version
Control

B

Show

Read Version

Show Data

รูป 4.18 แสดงแผนภาพขัน้ ตอนการทํางานของระบบควบคุมตนฉบับ
ผลการพัฒนาและผลการทดสอบการรวมตัวของระบบยอยระบบเทียบกับแผนที่วางไว
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

Repository

31/01/08

25/1/08

Complete

Admin

21/02/08

17/02/08

Complete

Events

31/12/07

28/12/07

Complete

Version Control

21/01/07

18/01/07

Complete

Webboard

31/12/07

28/12/07

Complete

สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
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
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4.4

ขอที่
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

2.4

ประเมินและสรุปผลงานวิจัยที่ได
ผลการทดสอบระบบ
Requirement

Result

ระบบการจัดการองคความรู (KMS)
ขอมูลของผังความรูจะเปนแฟมรูป ผูใชสามารถคลิกเขาไปดูขอมูล
ความรูที่เชื่อมโยงกับกลองความรูได
Menu ที่อยูดา นซายมือจะสามารถจําแนกหมวดหมูขององคความรูที่
อยูในองคกร ดานลางผังความรูจะมีหมายเลขตนฉบับระบุไว ซึ่งถา
ผูดูแลระบบเห็นวาความรูเดิมที่เคยทําไว มีประโยชนตอ ผูใชงาน ก็จะ
อนุญาตใหผูใชสามารถคลิกเขาไปดูตนฉบับเดิมได โดยแตละองค
ความรูจะมีกระดานกระทูถามตอบเพื่อใชเปนที่แลกเปลีย่ นความรู
ของพนักงานในองคกร

Passed

ระบบคลังขอมูล (File Repository)

Passed

หนา Upload ขอมูลขึ้นไปยังคลังขอมูล ประกอบดวย ชื่อผู Upload
หมวดหมูของแฟมขอมูล คําอธิบาย ของขอมูล (Meta Data) ผู
Upload จะตองปอนขอมูลใหครบทุกชองตามที่กําหนดไว เมื่อผูใช
กดปุม “Upload” จะไปยังหนาจบการ Upload
หนาคนหาขอมูล (Search Engine) ประกอบดวย คําทีต่ องการคนหา
ตัวเลือกของการคนหาซึ่งมีตัวเลือกแบงเปนลําดับดังนี้ คนหาทั้งหมด
, คนหาขอมูลในคลังขอมูล, คนหาขอมูลในผังความรู , คนหาขอมูล
ในกระดานกระทูถามตอบ, คนหาขอมูลใน Blog เมื่อผูใชคลิกที่ปุม
คนหา ก็จะไปยังหนาจอ แสดงผลลัพธของการคนหา
หนาผลลัพธของการคนหาประกอบดวย ชือ่ แฟม, วันที,่ ผู Upload,
หมวดหมู, หมายเลขตนฉบับ ปุมสําหรับแสดงที่อยูจริงในเครื่องแม
ขาย (Absolute Path) เมื่อผูใชคลิกที่ปุมแสดงที่อยู ก็จะเขาไปยัง
หนาแสดงที่อยู แตถาคลิกทีช่ ื่อแฟม ก็จะเปนการเปดแฟมขึ้นมาอาน
หนาแสดงที่อยูจริงของแฟมขอมูล จะประกอบดวย ชื่อแฟม , วันที่ ,
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ผู

หมวดหมู, หมายเลขตนฉบับ, ที่อยูจริงในเครื่องแมขาย
(Absolute Path), และคําอธิบายของแฟมขอมูล เมื่อผูใชคลิกที่ปุม
แสดงที่อยู ก็จะเขาไปยังหนาแสดงที่อยู แตถาคลิกที่ชื่อแฟม ก็จะเปน
การเปดแฟมขึ้นมาอาน
3
3.1

3.2

3.3

Upload,

Web Blog

หนาการสราง Blog ประกอบดวย หัวขอที่ตองการสราง หมวดหมู
ของ Blog และรายละเอียดของ Blog โดยตรงรายละเอียดนั้นผูสราง
สามารถแทรกรูป หรือเอกสารอื่นๆ ได รวมทั้งสามารถ Upload
เอกสารตางๆ ขึ้นไปยังเครื่องแมขายได เมือผูสราง คลิกปุม สราง ก็จะ
ไปยังหนาจอสรางเสร็จ
ระบบตรวจสอบการเปนเจาของ Blog คือผูเปนเจาของจะสามารถ
สราง Blog และตอบคําถาม ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Blog
ขณะที่ผูชม จะสามารถแสดงความคิดเห็นเทานั้น
หนาแสดง Blog ประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่ผูสราง ไดทําไว และ
ดานลางประกอบดวยหมายเลขตนฉบับของ Blog ผูเยี่ยมชมสามารถ
เขาชมตนฉบับเกาไดก็ตอเมือ่ ผูสรางอนุญาตใหเขาชมเทานั้น ดานลาง
จะประกอบดวยสวนแสดงความคิดเห็น ผูชม หรือผูสรางสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดในทันที โดยปอนขอมูลแสดงความคิดเห็น และ
กดปุม แสดงความคิดเห็น จากนั้นแสดงหนาแสดงความคิดเห็นเสร็จ
แลว

3.4

หนาจอแรก จะประกอบดวย link หมวดหมู รายชื่อเพือ่ นสนิท และ
แสดงขอมูล Blog ลาสุด

4

Version Control

4.1

4.2

Passed

การแสดงหมายเลขตนฉบับ ระบบยอยที่ควบคุมดวยระบบจัดการ
ตนฉบับจะสามารถแสดงหมายเลขตันฉบับอัตโนมัติ
หนา Check in มี 2 กรณีดว ยกัน คือ การ Check in เพื่อสรางใหม
ประกอบดวยแฟมขอมูลที่ตองการนําเขา และปุม Check in เมื่อ คลิก
จะแสดงขอความวา Check in สําเร็จแลว สวนกรณีที่ 2 คือการ
Check in เพื่อ Update Version หนาจอนีจ้ ะประกอบดวย

Passed
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แฟมขอมูลเดิม หมายเลขตนฉบับเดิม และปุม Check
แลวก็จะแสดงขอความวา Check in สําเร็จแลว
4.3

5
5.1

5.2

5.3

5.4

in

เมื่อ คลิก

หนา Check out ประกอบดวย ชื่อแฟมขอมูล หมายเลขตนฉบับ เมื่อ
ผูใชคลิกที่ชื่อแฟม ระบบก็จะเปดใหผใู ชแกไขแฟมตนนั้นๆ แตเมื่อ
Update ระบบจะทําการบันทึกเปนอีกฉบับหนึ่งแทน
Events

หนาจอการปอน Event ประกอบดวย หัวขอ, เวลาเริ่มตน, เวลา
สิ้นสุด, ที่ตั้ง, เนื้อความ เมือ่ ผูใชกดปุมเพิม่ ก็จะกลับไปแสดงที่หนา
ขอมูลเหตุการณของเดือน
หนาจอแสดงตารางนัดหมายทั้งป ถาผูใชคลิกที่หัวขอนัดหมายจะเขา
ไปยังหนาจอ แกไข Event แตถาคลิกที่ เวลา จะเขาสูหนาจะปอน
Event แตถาคลิกที่เดือนก็จะเขาไปสูหนาจอแสดงนัดรายเดือน
หนาจอแสดงตารางนัดหมายรายเดือน จะแสดงรายการนัดหมายทั้ง
เดือน ถาผูใชคลิกที่หัวขอนัดหมายจะเขาไปยังหนาจอ แกไข Event
แตถาคลิกที่ เวลา จะเขาสูหนาจะปอน Event
หนาจอแสดงตารางนัดหมายประจําวัน จะแสดงขอมูลการนัดหมาย
ประจําวันโดยแยกตามเวลา เมื่อผูใชคลิกที่หัวขอนัดหมายจะเขาไปยัง
หนาจอ แกไข Event แตถาคลิกที่ เวลา จะเขาสูหนาจะปอน Event

Passed

