บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
บริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ออกแบบแปลนบาน ออกแบบเว็บไซตและพัฒนาซอฟตแวร โดยปจจุบันบริษัทไดรับความ
ไววางใจจากลูกคาทั้งในและนอกประเทศจํานวนมาก ทําใหตองมีการทํางานที่มีลําดับขั้นตอนใน
การดําเนินงานอยางถูกตองเพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ จากนโยบายของบริษทั ในเครือเอ็นพีที
กรุป ที่ตองผลิตผลงานใหมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ทําใหการทํางานของ
บริษัทตองดําเนินไปไดอยางมีระบบ และสอดคลองกับนโยบายของบริษัท จึงจําเปนตองมีการ
วางแผน กําหนดระยะเวลา และติดตามผลของการดําเนินการ เพื่อใหการทํางานอยูใ นชวงระยะเวลา
ที่กําหนดและอยูภายใตขอจํากัดของงบประมาณในโครงการ
ในการศึกษานี้ ผูพัฒนาระบบจะไดเสนอระบบสารสนเทศที่สามารถใชดําเนินการบริหาร
โครงการซอฟตแวรโดยผานระบบอินเตอรเน็ต
ซึ่งจะชวยใหผูดแู ลโครงการสามารถกําหนด
ระยะเวลา เพื่อวางแผนการทํางาน และชวยใหผูบริหารสามารถสอบถามความกาวหนาของ
โครงการ ขณะเดียวกันนักพัฒนาระบบยังจะสามารถนําตารางเวลาการทํางานทีไ่ ด ไปพัฒนา
ระบบงานใหอยูในระยะเวลาที่กําหนด
ปจจุบันการจัดตารางเวลาการทํางานของบริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด ได
ถูกบันทึกขอมูลอยูในรูปแบบของเอกสาร ผูดูแลโครงการตองใชความละเอียดรอบคอบในการจัด
ตารางเวลา เนื่องจากตองพิจารณาวาพนักงานแตละคนสามารถทํางานใดไดบาง เพื่อปองกันการ
ซ้ําซอนในการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมีผูบริหารและพนักงานบางกลุมที่ดําเนินงานนอกสถานที่
ทําใหยากตอการสอบถามรายละเอียดของตารางเวลา สงผลใหการดําเนินงานมีความยากลําบาก การ
พัฒนาระบบการบริหารโครงการซอฟตแวรผานอินเตอรเน็ต จึงชวยในการเก็บขอมูลของการจัด
ตารางเวลาการทํางาน เพื่อเปนแนวทางในการจัดตารางเวลาใหกับโครงการอื่นในอนาคตได ทัง้ นี้
แมวาปจจุบันไดมีซอฟตแวรที่ใชดําเนินการทํางานดังกลาวได
อาทิเชนไมโครซอฟตโปรเจค
(Microsoft Project) แตรูปแบบการประมวลผลนั้นอยูใ นของเอกสาร ซึ่งไมสามารถเก็บบันทึกลง
ฐานขอมูลได หรือหากทําไดก็จะตองผานกระบวนการนําขอมูลเขาฐานขอมูลที่มีความซับซอน
ดังนั้นจึงตองนําเอาระบบสารสนเทศเขามาชวยแกปญหาดังกลาว โดยจัดทําเปนระบบการบริหาร
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โครงการดังกลาวขึ้น การพัฒนาระบบในครั้งนี้จะดําเนินการตามหลักการของการบริหารโครงการ
ซอฟตแวร (Software Project Management) ซึ่งเครื่องมือที่นํามาใชพฒ
ั นาระบบ ผูศ ึกษาไดเลือกใช
ภาษาพีเอชพี (PHP) และใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยทั้งภาษาพีเอชพีและมายเอสคิว
แอลนั้นเปนซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส (Open Source) รวมทั้งพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต (Hosting)
ของทางบริษัทเองก็รองรับภาษาเหลานี้ดว ย รูปแบบการพัฒนาระบบจะทําตามแบบจําลองน้ําตก
(Waterfall model) ทั้งนี้ในการออกแบบพัฒนาระบบจะอางอิงตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย
(TQS) ซึ่งเปนเกณฑการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตซอฟตแวร เพื่อสนับสนุนตอ
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรดังกลาวใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อจัดทําระบบการบริหารโครงการผานอินเตอรเน็ตของบริษัท นําไปใชกําหนด
แผนงาน ระยะเวลาและนําไปปฏิบัติ ในการทํางาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
1.2.2 เพื่อจัดทําฐานขอมูลของระบบการบริหารโครงการของบริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรด
ดิ้ง ไพรเวทจํากัด
1.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎี และ/หรือเชิงประยุกต
1.3.1 เพื่อใหไดระบบการบริหารโครงการซอฟตแวรผานอินเตอรเน็ต
1.3.2 เพื่อใหไดฐานขอมูลสําหรับผูบริหารและผูดูแลโครงการ สามารถวางแผนและกําหนด
ระยะเวลาของการทํางานได
1.3.3 เพื่อใหพนักงานบริษัทสามารถนําตารางเวลาจากการจัดการบริหารโครงการซอฟตแวร
ไปใชควบคุมการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผนงานทีก่ ําหนด
1.3.4 เพื่อใหไดเอกสารประกอบการพัฒนาระบบบริหารโครงการซอฟตแวรของ บริษัท
นอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
1.4 แผนการดําเนินงาน ขอบเขต และวิธีการศึกษา
1.4.1 แผนการดําเนินการ
1.4.1.1 ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) ศึกษาคนควาขอมูลระบบการบริหารโครงการซอฟตแวร
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2) เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการออกแบบฐานขอมูลของระบบบริหาร
โครงการซอฟตแวร บริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
3) ศึกษาตัวอยางระบบงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.4.1.2 ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
ใชแบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบน้ําตก (Waterfall Model) แบงการ
ทํางานออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก
1) การกําหนดความตองการ (Requirement Definition) คือ กําหนดความตองการ
ระบบบริหารโครงการซอฟตแวร บริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด และวางแผนการ
ดํ า เนิ น งาน กํ า หนดรายละเอี ย ดของข อ มู ล เพื่ อ จั ด สร า งสารสนเทศของการบริ ห ารโครงการ
ซอฟต แวร บริ ษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด ถือเปน กิจกรรมหนึ่ งในการบริห าร
โครงการ
2) การออกแบบซอฟตแวรและระบบ (System and Software Design) ออกแบบ
ระบบบริหารโครงการซอฟตแวร บริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัดผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ในการออกแบบระบบ ตองคํานึงถึงโครงสรางของฮารดแวรและซอฟตแวรที่
จําเปนตองพัฒนา สวนในการออกแบบซอฟตแวรเปนการกําหนดโครงสรางหลักของการโปรแกรม
ที่จะพัฒนา
3) การลงมือทําและทดสอบระดับหนวย (Implementation and Unit Testing) ทํา
การเขียนโปรแกรมบริหารโครงการซอฟตแวร บริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
ตามที่ไดออกแบบไว และทําการตรวจสอบความถูกตองหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นเพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงค
4) การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) ทําการ
ตรวจสอบหลังจากนําโปรแกรมยอยในแตละสวนมารวมกัน โดยทดสอบระบบวามีความถูกตอง
ตามที่ไดวเิ คราะหออกแบบไวมากนอยเพียงใด
และทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของ
ระบบงานใหถูกตองและเหมาะสมตรงตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว
5) การนําไปใชและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance) คือ การติดตั้งใชงาน
และการบํารุงรักษา ซึ่งเปนขั้นตอนที่ใชเวลานานที่สุด
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1.4.2 ขอบเขต
โปรแกรมตนแบบ การพัฒนาระบบการบริหารโครงการที่จัดทําขึ้น จะครอบคลุมใน
การทํางานผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีขอบเขตการทํางานดังนี้
1) สามารถจัดทําระบบฐานขอมูลการบริหารงานของการพัฒนาซอฟตแวร ระบบ
สามารถบันทึกขอมูลของลูกคา โครงการ และโปรแกรมที่ใชในการทํางานของ
บริษัทนอรท เธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
2) สามารถบริหารงานในสวนของการพัฒนาซอฟตแวร ของบริษัทนอรทเธิรน พีคส
เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
3) สามารถรักษาความปลอดภัยของขอมูล ของบริษัทนอรทเธิรน พีคส
เทรดดิ้ง
ไพรเวทจํากัด
4) สามารถสั่งงานและติดตามการทํางานของนักพัฒนาระบบ
บริษัทนอรทเธิรน
พีคส เทรดดิง้ ไพรเวทจํากัด
5) สามารถนําเสนอรายงาน โดยใหขอมูล
- รายละเอียดของลูกคา โครงการ และโปรแกรมที่ใชในการทํางาน
- เปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงานในการบริหารโครงการ
- ตารางเวลาการทํางาน
- สรุประยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ
6) พัฒนาโปรแกรมโดยยึดหลักการพัฒนาระบบตามกระบวนการทางวิศวกรรม
ซอฟตแวร ใหครอบคลุม 15 กระบวนการดังตอไปนี้
- การจัดซื้อจัดจาง (Acquisition)
- การสํารวจความตองการ (Requirement Elicitation)
- การวิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis)
- การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System Architecture Design)
- การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement
Analysis)
- การออกแบบซอฟตแวร (Software Design)
- การสรางซอฟตแวร (Software Construction)
- การประกอบซอฟตแวร (Software Integration)
- การทดสอบซอฟตแวร (Software Testing)
- การติดตั้งซอฟตแวร (Software Installation)
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-

การบํารุงรักษาซอฟตแวร (Software & System Maintenance)
การบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration Management)
การบริหารโครงการ (Project Management)
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Request Management)

1.4.3 วิธีการศึกษา
1) ศึกษาความตองการของบริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
2) ศึกษาระบบการพัฒนาระบบการบริหารโครงการ
3) วิเคราะห ออกแบบระบบตามทฤษฎีและมาตรฐานทีก่ ําหนดไว
4) พัฒนาโปรแกรมสําหรับการพัฒนาระบบการบริหารโครงการ
5) ทดสอบการทํางานของระบบการบริหารโครงการซอฟตแวรของ บริษัทนอรท
เธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
6) ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่พบ
1.5 สถานที่ที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล
1.5.1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.5.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.5.3 บริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด
1.6 รายละเอียดเครื่องมือที่ใชในการจัดทําโครงการ
1.6.1 ฮารดแวร
1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล Pentium IV 2.4 GB
2) หนวยความจํา (RAM) 768 MB
3) หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) 60 GB
4) จอมอนิเตอร 17” VGA Card
5) LAN Card 10/100 MB
6) เครื่องพิมพ
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1.6.2 ซอฟตแวร
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวสเอ็กซพี(Microsoft Windows XP)
2) โปรแกรมมาโครมิเดียดรีมเว็บเวอรเอ็มเอ็กซ (Macromedia
Dreamweaver MX)
3) โปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟศ 2003 (Microsoft Office 2003 )
4) โปรแกรมพาวเวอรดีไซนเนอร 12 (PowerDesigner12)
5) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP)
6) โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรอาพาเช (Apache)
7) โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (Mysql)
1.7 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551 รวมเปนระยะเวลา 6 เดือน

