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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของโครงการ 

ในทุก ๆ ปการศึกษา ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะทําการเปดรับสมัคร
นักศึกษา โดยการขายใบสมัคร ซ่ึงมีคาใชจายในดานตาง ๆ คอนขางมาก และตองจัดเจาหนาที่เพื่อ
มารับผิดชอบเปนจํานวนมาก การรับสมัครนักศึกษาจะมีชวงเวลาตามที่กําหนดในคูมือการสมัคร 
โดยผูสมัครตองเดินทางมาสมัครตามชวงเวลาที่กําหนดไว  ในการสมัครนั้นทางผูสมัครตอง
เดินทางมาสมัครเรียนตามวันที่กําหนดในคูมือการสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดวยตนเอง 
ในกรณีที่ผูสมัครลืมเอกสาร หรือไมทราบรายละเอียดเอกสารที่ตองใชในการสมัคร ผูสมัครจะตอง
เดินทางกลับไปเอาเอกสาร ทําใหเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น สวนในการ
จัดเก็บขอมูลเปนการเก็บขอมูลบนระบบฐานขอมูลฟอกซเบส (Foxbase) โดยมีเจาหนาที่เปน
ผูปอนขอมูลของผูสมัครลงในฐานขอมูล และในการออกใบเสร็จรับเงินใหผูสมัคร ถาผูสมัครมี
จํานวนมากตองเสียเวลาในการรอใบเสร็จรับเงินเปนเวลานาน ในสวนของขาวประชาสัมพันธตาง 
ๆ ก็ยากแกการรับรูเพราะทางผูสมัครตองติดตามขาวสารประชาสัมพันธเองโดยที่ไมมีเว็บไซต
สําหรับการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยตรง  
 จากปญหาขางตน จึงเกิดแนวคิดในการจัดสรางระบบการรับสมัครนักศึกษา ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขึ้น เพื่อนํามาแกปญหาตางๆ ดังกลาว ระบบการรับ
สมัครนักศึกษา ผานเครือขายอินเตอรเน็ตนี้สามารถใหผูสมัครกรอกรายละเอียดการสมัคร ขอมูล
สวนตัว ประวัติการศึกษา ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตได  ระบบสามารถที่จะประชาสัมพันธ
ขาวสารการสมัครเรียนและขาวสารตาง ๆ ของทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดทําให
งายตอการรับรูของผูสมัคร ระบบประกาศเลขที่นั่งสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบได  ระบบจะ
ประกาศผลการสอบใหแกผูสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาผานทางเครือขาย
อินเตอรเน็ต ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลของผูสมัครลงฐานขอมูล และระบบสามารถนําสารสนเทศ
ที่ไดไปใชเพื่อการบริหารองคกรตามที่ ผูบริหารตองการ  เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดเก็บขอเสนอแนะ ปญหาขอคิดเห็น หรือคําติชมจากผูที่
เขามาเยี่ยมชมหรือใชบริการของระบบ  เพื่อที่จะไดนําขอมูลเหลานี้ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อ
ปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบการสมัครเรียนในอนาคตได ซ่ึงระบบรับสมัครนักศึกษานี้ถือเปนโครงการ 
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หนึ่งที่ตองมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ไดจัดทําขึ้น โดยแตละกิจกรรมจะมีวันเริ่มตนและ
ส้ินสุด เพื่อบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว ภายใตระยะเวลา ทรัพยากร และ
งบประมาณที่กําหนด  ดังนั้นจึงกลาวไดวาโครงการจะตองมีลักษณะสําคัญ  ไดแก  มีวัตถุประสงค
ที่ชัดเจน มีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ประกอบไปดวยกลุมของงาน (Task) ดําเนินงานภายใต
เงื่อนไขของเวลา (Time) ตนทุน (Cost) และคุณภาพ (Quality) ของงาน นอกจากนี้ โครงการยังมี
ลักษณะเปนแบบชั่วคราว คือ เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขึ้นอยูกับความซับซอน 
ความยากงายและประเภทของโครงการ ดวยลักษณะดังกลาวของโครงการ จึงจําเปนตองอาศัยการ
จัดการดําเนินงานและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นคือ การบริหารโครงการ (Project 
management) และเพื่อใหระบบรับสมัครนักศึกษาสามารถควบคุมไดและทราบถึงความคุมคากับ
งบประมาณ รวมถึงการคํานวณแรงงาน เวลาและคาใชจาย จึงนําการบริหารจัดการโครงการ เขามา
ควบคุมระบบงานโดยการใชเทคนิคการทําเพิรธชารต (Project Evaluation Review Technique:   
Pert Chart)   

การคนควาแบบอิสระนี้จะนําเทคนิคการทําเพิรธชารต  มาเปนเทคนิคในการวิเคราะหและ
ประเมินเวลาที่ตองใชในแตละกิจกรรมของโครงการ โดยแสดงเปนแผนภาพกิจกรรมของโครงการ
ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะของเครือขาย (ขายงาน) ทําใหทราบวาจะตองดําเนินกิจกรรมใดใหเสร็จ
ส้ินกอนจะดําเนินกิจกรรมถัดไป ตลอดจนกิจกรรมวิกฤติ โดยแตละกิจกรรมจะแทนดวยเสนลูกศร 
(Activity on Arrow: AOA) และเชื่อมกันดวยวงกลม เพื่อบอกใหทราบถึงจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด
ของแตละกิจกรรม  เพิรธชารตเหมาะสําหรับโครงการใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นเลย ดังนั้น  การ
กําหนดเวลาจึงเปนการกําหนดในรูปของความนาจะเปน จุดเดนของเพิรธชารต  คือ การคํานวณหา
เสนทางวิกฤติ (Critical Path) และเวลายืดหยุน (Slack Time)ในการดําเนินกิจกรรม ชวยใหผูบริหาร
โครงการคํานวณหาเวลาไดหลายลักษณะ เชน เวลาเร็วสุดของแตละกิจกรรม (Earliest Time: ET) 
เวลาชาที่สุดของแตละกิจกรรม (Latest Time: LT)  นอกจากนี้ยังชวยใหคํานวณระยะเวลาเมื่อตอง
เรงการทํางานของโครงการ คํานวณคาใชจายและแรงงานเมื่อตองเรงโครงการไดอีกดวย 
 
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1.2.1 เพื่อศึกษาการใชการบริหารโครงการในการพัฒนาซอฟตแวร โดยใชกรณีศึกษา
ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

1.2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมตนแบบของระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
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1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.3.1  เขาใจวิธีการใชการบริหารโครงการในการพัฒนาซอฟตแวร 
1.3.2 ไดโปรแกรมตนแบบของระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต 
 

1.4  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
1.4.1 ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล  

1)  ศึกษาคนควาขอมูลระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
2) เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการออกแบบฐานขอมูลของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
3)  ศึกษาตัวอยางระบบงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.4.2 ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
          ใชแบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบเอ็กซทรีม โปรแกรมมิ่ง (Extreme 

Programming: XP) แบงการทํางานออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน ออกแบบ เขียน
โปรแกรม และทดสอบ           

1) การวางแผน (Planning) คือ กําหนดความตองการระบบการรับสมัครนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และวางแผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดของขอมูล เพื่อ
จัดสรางสารสนเทศของการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ถือเปนกิจกรรมหนึ่ง
ในการบริหารโครงการ 
 2) การออกแบบ (Design) ออกแบบระบบการรับสมัครนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

3) การขียนโปรแกรม (Coding) ทําการเขียนโปรแกรมการรับสมัครนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ตามที่ไดออกแบบ และวางแผนไว เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 4) การทดสอบโปรแกรม (Testing) ทดสอบระบบวามีความถูกตองตามที่ได
วิเคราะหออกแบบไวมากนอยเพียงใด และทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของระบบงานให
ถูกตองและเหมาะสมตรงตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว และจัดทําคูมือการใชงาน 
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1.5  ขอบเขตการจัดทําโครงการ 
1.5.1 ขอบเขตของการคนควาแบบอิสระ 
 1) ใชการบริหารโครงการในการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อวิเคราะหและประเมินเวลาที่

ตองใชในแตละกิจกรรมของโครงการ โดยใช 

•  เทคนิคการทําแกนตชารต (Gantt Chart) 

•  เทคนิคการทําเพิรธชารต (Pert Chart)   

•  การคํานวณหาเสนทางวิกฤติ (Critical Path) 

•  การคํานวณหาเวลายืดหยุน (Slack Time) 
2) หาเวลาเร็วสุดของแตละกิจกรรม (Earliest Time: ET) โดยคํานวณ 

•  เวลาที่เร็วที่สุดที่เร่ิมทํากิจกรรมได (Early start time) 

•  เวลาที่เร็วที่สุดที่จะทํากจิกรรมนั้นเสร็จได (Early finish time) 
3) หาเวลาชาที่สุดของแตละกิจกรรม (Latest Time: LT) โดยคํานวณ 

•  เวลาที่ชาที่สุดที่จะเริ่มทํากิจกรรมใหเสร็จ (Late start time) 

•  เวลาที่ชาที่สุดที่ตองทํากิจกรรมใหเสร็จ (Late finish time) 
1.5.2 พัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ 12207 (ISO 12207) โดยเลือกทํา 15 

กิจกรรมของกลุมกระบวนการตางๆ ดังนี้ 
1) วัฏจักรกระบวนการพืน้ฐาน (Primary Life Cycle Process) 

  - กลุมกระบวนการพัฒนาทกัษะ (Acquisition Process Group ) 

•  การจัดซื้อจัดจาง (Supplier monitoring) 
  - กลุมกระบวนการวิศวกรรม (Engineering Process Group) 

•  การสํารวจความตองการ (Requirements elicitation) 

•  การวิเคราะหความตองการของระบบ (System requirements analysis) 

•  การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System architectural design) 

•  การวเิคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software requirements analysis) 

•  การออกแบบซอฟตแวร (Software design) 

•  การสรางซอฟตแวร (Software construction) 

•  การประกอบซอฟตแวร (Software integration) 

•  การทดสอบซอฟตแวร (Software testing) 

•  การติดตั้งซอฟตแวร (Software installation) 
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•  การบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ (Software and system maintenance) 
2)  วัฏจักรกระบวนการจัดการ (Organizational Life Cycle Process) 

  - กลุมกระบวนการบริหาร (Management Process Group) 

•  การบริหารโครงการ (Project management) 
3)  วัฏจักรกระบวนการสนบัสนุน (Supporting Life Cycle Process) 

  - การประกนัคุณภาพ (Quality assurance) 

•  การประกันคณุภาพ (Quality assurance) 
   - การควบคมุโครงรางซอฟตแวร (Configuration control) 

•  การบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration management) 

•  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change request management) 
1.5.3 ขอบเขตของระบบงานสวนติดตอกับผูใชระบบ  คือ หนาจอหลักที่ใชในการสมัครศึกษา  

1)  ดานขอมูล  ผูใชระบบสามารถเพิ่ม / ลบ/ และแกไขขอมูล ดังนี้ 

• ขอมูลการสมัคร 

• ขอมูลคําแนะนําและคําติชม 

• ขอมูลคําถาม และคําตอบ 
  2)  ดานการประมวลผล  ระบบสามารถทําการประมวลผลขอมูลดังนี้ 

• ประมวลผลการสืบคนเลขที่นั่งสอบของผูสมัคร 

• ประมวลผลการสืบคนสถานที่สอบของผูสมัคร 

• ประมวลผลการสืบคนผลการสอบของผูสมัคร 

• สืบคนขาวประชาสัมพันธของระบบการรับสมัครนักศึกษา  
  3) ดานการแสดงผล  ระบบสามารถแสดงผลไดดังนี้ 

• ขอมูลผูสมัคร 

• ขอมูลการประกาศเลขที่นั่งสอบของผูสมัคร  

• ขอมูลการประกาศสถานที่สอบของผูสมัคร 

• ขอมูลผลการสอบของผูสมัคร 

• ขอมูลสาขาวิชาที่สมัครสอบ 

• ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ 

• ขอมูลคําแนะนําและคําติชม  

• ขอมูลคําถาม และคําตอบ 
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1.5.4 ขอบเขตของระบบงานสวนติดตอกับผูดูแลระบบ คือ สวนที่ใชจดัการระบบรับสมัคร
นักศึกษา 
  1) ดานขอมูล  ผูดูแลระบบสามารถเพิ่ม /  ลบ / และแกไขขอมูล ดังนี้ 

• ขอมูลการสมัคร 

•  ขอมูลผูดูแลระบบ 

•  ขอมูลการชําระเงินคาสมัคร 

•  ขอมูลผลการสอบ 

•  ขอมูลเลขที่นั่งสอบ 

•  ขอมูลสาขาวิชา 

•  ขอมูลหลักสูตร 

•  ขอมูลสถานที่สอบ 

•  ขอมูลวิชาสอบทักษะ 

•  ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธของระบบการรับสมัครนักศึกษา 
2) ดานการประมวลผล ระบบสามารถทําการประมวลผลขอมูลดังนี้ 

• ประมวลผลยอดผูสมัครแตละสาขาวิชา 

•  ประมวลผลสถานที่สอบของผูสมัคร 
3) ดานการแสดงผล  ระบบสามารถแสดงผลไดดังนี้ 

• รายงานจํานวนผูสมัครแตละสาขาวิชา 

• รายงานสาขาวิชาที่เปดรับ 

•  รายงานหลักสูตรการเรียน 

• รายงานสถิติจํานวนผูสมัครในแตละปการศึกษา 

•  สถิติการรับสมัครแยกตามสาขา, คณะ 
 

1.6 สถานที่ท่ีใชในการดําเนนิการวิจัยและรวบรวมขอมูล  
1.6.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1.6.2  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1.6.3  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1.6.4  วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.6.5  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1.7  รายละเอียดเครื่องมือท่ีใชในการจัดทําโครงการ 
1.7.1 ฮารดแวร (Hardware) 

 1)  เครื่องคอมพิวเตอรสวนบคุคล หนวยประมวลผลกลาง Pentium4 2.8 GHz 
  2)  หนวยความจําหลัก 512 MB 
  3)  อุปกรณบนัทึกผล 60 GB 
 1.7.2 ซอฟตแวร (Software)  

1) ระบบปฏิบัติการเครื่องเซิรฟเวอรลีนุกส (Linux) 
2) ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นทไมโครซอฟตวินโดวสเอ็กซพี (Microsoft Windows 

XP) 
3) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) 
4) โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรอาพาเช (Apache) 
5) โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (Mysql) 
6) โปรแกรมสรางเว็บไซตมาโครมิเดียดรีมเวบ็เวอรเอ็มเอ็กซ (Macromedia 

Dreamweaver MX) 
 


