
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟา ประเภท เอสเอ็มอี (SME) มีการดําเนินงานของ
กิจการ ในดานการวางระบบไฟฟา การติดตั้งอุปกรณ และดูแลตรวจสอบระบบไฟฟาสําหรับ
องคกร การทํางานของบุคลากรในกิจการจะดําเนินการออกปฏิบัติงานตามสถานท่ีรับบริการ ซ่ึงแต
ละสถานท่ีตางกัน มีระยะทางในการเดินทางและใชเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 โดยกิจการทําการสงบุคลากรออกปฏิบัติงานตามสถานท่ีตาง ๆ ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการนั้น ผูจัดการจะตองเดินทางไปในสถานท่ีปฏิบัติงานทุกท่ี เพ่ือทําการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีจํานวนมากและอยูใน
ระยะทางท่ีไกลโดยปญหาท่ีพบในธุรกิจคือ 

- ไมมีการวางแผนการดําเนินของโครงการเนื่องจาก สถานท่ีปฏิบัติงานแตละ
โครงการอยูในระยะทางไกล ทําใหการรับรูขอมูลการดําเนินโครงการ ของผูเกี่ยวของทําใหยาก 

- มีการมอบหมายงานในแตละกิจกรรมโดยไมคํานึงของภาระงานของบุคลากร 
- การจัดทําตารางเวลางานในรูปเอกสาร ทําให ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการไม

สามารถเขาถึงขอมูลได 
- การรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ ลาชา 
- การติดตามงานเกิดความลาชาทําให สงผลตอการปฏิบัติงานบางครั้งไมไดตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว ทําใหลูกคาท่ีใชบริการของกิจการเกิดความไมพึงพอใจตองานท่ีไดรับสงมอบ
งาน  
 จากปญหาดังกลาว ทําใหผูจัดการ ไมสามารถติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ของโครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ทําใหการบริหารงาน
โครงการเกิดความลาชา เนื่องจากบางกิจกรรม อาจจะ เกิดปญหาระหวางดําเนินการ จําเปนตองแจง
ใหผูจัดการ 
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โครงการทราบ ซ่ึงการสงขอมูลดังกลาวเกิดความลาชา ทําใหสงผลกระทบตอโครงการหรือ
กิจกรรม 
 ดวยเหตุผลดังกลาวใหผูศึกษาคนควาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบ
ติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟา เพ่ือใหธุรกิจไดมีการเก็บขอมูลการ
ปฏิบัติงานของโครงการเพื่อใหประสิทธิภาพตรวจสอบได สามารถแสดงขอมูลลําดับการ 
ปฏิบัติงาน      ของกิจกรรมในโครงการ รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานของโครงการ ให 
ผูจัดการโครงการ และผูจัดการ เพื่อให ธุรกิจทราบผลความกาวหนาของงานในแตละโครงการได  
สามารถสงขอมูล   การปฏิบัติงานจากผูปฏิบัติงาน ไปยังผูจัดการโครงการ และมีการสงเอสเอ็มเอส 
(SMS)แจงเตือนภาระหนาท่ีการปฏิบัติงานของโครงการใหแดผูท่ีเกี่ยวของทราบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานผลสําเร็จของงานใหลูกคาทราบได เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีแดลูกคาในดานการ
ติดตามผลการดําเนินงานในโครงการ ซ่ึงการพัฒนาระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับ
กิจการติดตั้งระบบไฟฟา ใชเทคโนโลยีของพีเอชพี(PHP)และการนําภาษาเอสคิวแอล(SQL)มาใช
ในการพัฒนาฐานขอมูลขอดีของการนําระบบมาใชบนเว็บเพจหรือระบบอินเตอรเน็ตคือเครื่อง
ขอรับบริการสามารถใชงานระบบเหลานี้ไดโดยไมยึดติดกับแพลตฟอรม(Platform)ซ่ึงหมายถึง
ระบบปฏิบัติการ(Operating System)ซ่ึงชวยใหการพัฒนาระบบงานเปนแบบwrite once run 

anywhere คือพัฒนาระบบเพียงคร้ังเดียวก็สามารถใชงานกับเครื่องทุกรุนทุกแพลตฟอรมชวยลด
ภาระการเขียนระบบงานเปนรุนตางๆตามแพลตฟอรมหรือระบบปฏิบัตกิารท่ีเครื่องขอรับบริการ 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบ
ไฟฟาไดนําไปใชกําหนดแผนงาน ระยะเวลาและนําไปปฏิบัติ ในการทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
1.3 ประโยชนที่รับไดรับจาการศึกษาเชิงทฤษฏี และหรือเชิงประยุกต 
 1.3.1 ระบบติดตามความกาวหนาโครงการ สําหรับกิจการติดตั้งระบบไฟฟา 
 1.3.2 เพื่อใหไดระบบสารสนเทศสําหรับเจาของธุรกิจ และผูจัดการโครงการ สามารถ
ติดตามขอมูลผลการดําเนินโครงการ ระยะเวลาของการทํางานได 
 1.3.3 เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการสามารถวางแผนและกําหนดระยะเวลาของการ
ทํางานได 
1.4 แผนการดําเนินงาน ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
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 1.4.1 แผนการดําเนินงาน 
  1.4.1.1 ใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก 
 1.4.1.2 พัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ (ISO 29110)โดยเลือก
ทํา 15 กิจกรรมดังนี ้

1. วัฏจักรกระบวนการพ้ืนฐาน (Primary Life Cycle Process) 
• กลุมกระบวนการพัฒนาทักษะ (Acquisition Process 

Group ) 
- การจัดซ้ือจัดจาง (Supplier monitoring) 

• กลุมกระบวนการวิศวกรรม (Engineering Process Group) 
- การสํารวจความตองการ (Requirements elicitation) 
- การวิเคราะหความตองการของระบบ (System 

requirements analysis) 
- การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System 

architectural design) 
- การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software 

requirements analysis) 
- การออกแบบซอฟตแวร (Software design) 
- การสรางซอฟตแวร (Software construction) 
- การประกอบซอฟตแวร (Software integration) 
- การทดสอบซอฟตแวร (Software testing) 
- การติดตั้งซอฟตแวร (Software installation) 
- การบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ (Software and 

system maintenance) 
2. วัฏจักรกระบวนการจัดการ(Organizational Life Cycle 

Process) 
• กลุมกระบวนการบริหาร (Management Process Group) 

- การบริหารโครงการ (Project management) 
3. วัฏจักรกระบวนการสนับสนุน(Supporting Life Cycle Process) 

• การประกันคุณภาพ (Quality assurance) 
- การประกันคุณภาพ (Quality assurance) 

• การควบคุมโครงรางซอฟตแวร (Configuration control) 
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- การบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration 
management) 
 1.4.1.3 การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change request management) 

 1.4.2 ขอบเขต 
 1.4.2.1 ระบบงานมีการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงผูใชงานสามารถเขาใช
ระบบงานจะตองมี ช่ือผูใช(Username)และรหัสผาน (Password)ถึงจะเขามาใชระบบได 
 1.4.2.2 ระบบบันทึกขอมูลโครงการ กิจกรรมยอยภายในโครงการ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของกิจกรรมยอย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบโครงการ และ
ผูรับผิดชอบกิจกรรมยอย ภายในโครงการ 
 1.4.2.3 ระบบบันทึกขอมูลการประมาณการคาใชจายท่ีใชในโครงการ 
 1.4.2.4 ระบบแสดงขอมูลโครงการในรูปแบบของ Gantt Chartได และ 
แสดง Critical Pathของโครงการ 
 1.4.2.5 ระบบสามารถแสดงขอมูลลําดับการเริ่มดําเนินงานของแตละ
กิจกรรมยอย ของโครงการจนกระท่ังส้ินสุดโครงการ 
 1.4.2.6 ระบบสามารถบันทึกสถานะและขอมูลผลการดําเนินงานของ
กิจกรรมยอย แตละโครงการได 
 1.4.2.7 ระบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมยอยของ
โครงการ 
 1.4.2.8 ระบบบันทึกคาใชจายสําหรับโครงการ และจําแนกคาใชจายใน
ระดับกิจกรรม 
 1.4.2.9 ระบบบันทึกขอมูลความกาวหนาของกิจกรรมและคาใชจายใน
ระหวางการดําเนินงานของกิจกรรม 
 1.4.2.10 ระบบบันทึกขอมูลผลการติดตามโครงการ 
 1.4.2.11 ระบบสามารถแจงเตือนผลการดําเนินงานของโครงการผานทาง 
SMSใหผูจัดการโครงการ และผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ได 
 1.4.2.12 ระบบสามารถแจงเตือนระยะเวลาปฏิบัติงานผานทาง SMSให 
ผูรับผิดชอบ 
 1.4.2.13 ระบบแสดงผลการดําเนินกิจกรรมยอยและโครงการได 
 1.4.2.14 ระบบแสดงผลรายงาน  

- รายงานสรุประยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ 
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- รายงานแสดงผลความกาวหนาของโครงการ 
- รายงานสรุปผลการแจงเตือน SMSใหผูรับผิดชอบ

กิจกรรม ผูจัดการโครงการทราบ 
 1.4.2.15 รายงานเปรียบเทียบสรุปคาใชจายในการดําเนินการโครงการ
เบ้ืองตน 
 1.4.3 วิธีการศึกษา 
 1.4.3.1 ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บขอมูล 

• ศึกษาความเปนไปไดในดานแนวความคิดผลกระทบ
ของเทคโนโลยีตอการประยุกตใชในองคกรธุรกิจ 

• ศึกษาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ขอมูลดานการ
ติดตามโครงการ,ขอมูลการสงขอมูล SMS 

• ศึกษา ทฤษฎี เทคนิค และระบบท่ีเกี่ยวของ 
 1.4.3.2 ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
  ใชกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตกการวิเคราะห 
ออกแบบ พัฒนาระบบงาน โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี ้

• การวางแผน  วิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา
ระบบ 

• การวิเคราะหระบบ สํารวจและวิเคราะหความตองการ
ของผูใช แลวนํามากําหนดเปนเอกสารความตองการของระบบงาน 

• การออกแบบระบบ ตามเอกสารความตองการท่ีไดจาก
การวิเคราะหระบบ 

• การพัฒนา เปนการพัฒนาระบบใหไดตามขอกําหนดท่ี
ไดออกแบบเอาไว และทดสอบในระดับหนวย เพื่อตรวจสอบความถูกตองการทํางานในแตละสวน 
 1.4.3.3 การประกอบ เปนการนําเอาแตละสวนท่ีไดจากขั้นตอนการพัฒนา
มารวมเขาดวยกันและทดสอบการทํางานของท้ังระบบ โดยจะมีการทดสอบการใชงาน กับองคกร
ธุรกิจจริง คือหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมอินเตอรซัพพลาย 

 
1.5 สถานที่ที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

- หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมอินเตอรซัพพลาย 
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- หองสารสนเทศและการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

1.6 รายละเอียดเคร่ืองมือที่ใชในการจัดทําโครงการ 
 1.6.1 ฮารดแวร 

- หนวยประมวลผลกลาง Dual Core 2.5GHz 
- หนวยความจําหลัก1 GB 
- อุปกรณบันทึกขอมูล 250 GB 

 1.6.2 ซอฟตแวร 
- ระบบปฏิบัติการ(Operation System)วินโดวสเซเวน (Windows7) 
- โปรแกรมแอปเซิรฟ-วิน32-รุน 2.5.9 (Appserv-win32-2.5.9) 
- โปรแกรมเพอเซอนอล ไฮเปอรเท็กซ พรีโปรเซสเซอร เวอรช่ัน 5 (Personal 

Hypertext Preprocessor:PHP Version 5.0) 
- โปรแกรมมายเอสคิวแอล รุน 4.0 (MySQL 4.0) 
- โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน เวอรช่ัน 2.5.7 (PhpMyAdmin Version 

2.5.7) 
- จาวาสคริปต (Java Script) 
- เจควีร ี(jQuery) 
- สไตลชีท(Casdacing Style Sheets) 
- โปรแกรมดรีมวีเวอรรุน CS4 (Dreamweaver CS4) 
- โปรแกรมโฟโตชอป เวอรช่ัน ซีแอส 4 (Adobe Photoshop CS4) 

 
1.7 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 

เริ่มตั้งแต พฤศจิกายน 2553 ถึงเดือน พฤษภาคม 2554 รวมเปนระยะเวลา 7 เดือน 
 
 

 


