
บทที่ 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
2.1 การบริหารโครงการ (Project Management) 
 โสภิดา  ทองคู (2551) การบริหารโครงการ(Project Management)เปนการวางแผน

และการบริหารทรัพยากร ท้ังตัวมนุษยและในเรื่องของงาน โดยคาดคะเนทิศทางของโครงการตั้งแต

วันเริ่มตนจนถึงวันเสร็จงาน รวมถึงกําหนดชวงเวลาในการปฏิบัติงานท่ีทําใหมีประสิทธิภาพและ

สามารถท่ีจะประมาณราคาของโครงการได 

 การบริหารโครงการมีหัวใจสําคัญคือการบริหารความสัมพันธระหวาง เวลา ราคา และ 

คุณภาพ ในทรัพยากรท่ีกําหนดเพ่ือใหไดเปาหมายตามตองการ ซ่ึงภายใตขอจํากัดหลายอยาง ไมวา

จะเปนแรงงาน ตนทุน เวลา หากการบริหารโครงการบกพรองและสงผลเสียตอโครงการอยางมาก 

คือ อาจทําใหการสงมอบโครงการไมทันเวลา ใชตนทุนเกินท่ีคาดการณ และงานท่ีไดไมมีคุณภาพ 

ไมตรงตามขอกําหนดความตองการ 

 ขั้นตอนและกระบวนการบริหารโครงการ 

- การกําหนดโครงการ 

- การจัดเตรียมโครงการ 

- การประเมินโครงการและการอนุมัติโครงการ 

- การนําโครงการไปปฏิบัต ิ

- การประเมินผลโครงการ 

 

2.2 เทคนิคการบริหารโครงการ  
 สุทธิมา ชํานาญเวช (2543)  เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ(Program 

Evaluation and Review Technique, PERT) และระเบียบการหาเสนทางวิธีวิกฤต(Critical 

Path Method, CPM) เปนเทคนิคเชิงปริมาณ ดานการวิเคราะหขายงาน (Network Analysis)ใช

กันอยางแพรหลายในการวางแผนและควบคุมงานท่ีมีลักษณะเปนโครงการ กลาวคือ เปนงานท่ีมี

จุดเริ่มตน และจุดส้ินสุดท่ีแนนอน และสามารถกระจายเปนงานยอย ซ่ึงมีความสัมพันธกันได 

โดยเฉพาะโครงการใหญ ๆ ท่ีประกอบดวยงานยอย ๆ จํานวนมาก มีขึ้นตอนในการดําเนินงานท่ี

ซับซอน ใช 
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คนงาน เครื่องมือ ตลอดจนเงินทุนสูง การนําเทคนิค PERTและ CPMมาชวยในการวางแผนงาน

การจัดการ และการควบคุมโครงการ สามารถดําเนินงานโครงการใหสําเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

 แผนภูมิแกนต (Gantt Chart)โดย เฮนรี แอล แกนต (Henry L. Gantt)เปนผูพัฒนา

เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวางแผนและการกําหนดเวลาในการทํางานของโครงการ ท่ีไมซับซอนมาก 

สามารถ 
แสดงผลกาวหนาของแผนท่ีวางไว และความกาวหนาท่ีเกิดขึ้นจริงของงานตาง ๆ โดย

เสนอเทียบกับแกนเวลาในแนวนอน  งายตอการอาน ทําใหเราทราบถึงสถานะท่ีเปนอยูในปจจุบัน

ของงานแตละกลุมเปรียบเทียบกบัระดับความกาวหนาท่ีวางแผนไวสําหรับงานกลุมนั้น ขอจํากัด

ของแผนภูมิแกนต ทําใหการนําไปใชในการวางแผนและควบคุม โครงการไมใหประโยชนเต็มท่ี 

ดังนั้นในโครงการใหญ ๆ หรือโครงการท่ีใชเงินสูง หรือตองการความแนนอนในเร่ืองของการ

กําหนดงาน และการควบคุม จึงมักนิยมนําเทคนิค PERT/CPMมาชวยในการบริหารโครงการ 

CPMและ PERTมีวัตถุประสงคเพ่ือ การควบคุมเวลาการปฏิบัติงาน หรือการติดตาม

ผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ อยางสมํ่าเสมอใหโครงการแลวเสร็จไดอยางรวดเร็วท่ีสุด ถือวา

ระยะเวลาของงานหรือกิจกรรมไมทราบคาท่ีแนนอน จะตองประมาณเวลาของงานหรือกิจกรรม

เปน 3 คา คือระยะเวลาท่ีงานจะแลวเสร็จเร็วท่ีสุด (Optimistic Duration)ระยะเวลาท่ีงานแลว

เสร็จชาท่ีสุด (Pessimistic Duration)และระยะเวลาท่ีควรจะเปนมากท่ีสุดท่ีงานจะแลวเสร็จ

(Most Likely Duration)สําหรับเทคนิค CPMจะบอกถึงระยะเวลาและกิจกรรมแลวยังบอกถึง

ตนทุน คาใชจาย ผลประโยชนท่ีจะไดรับ กลาวคือถามีคาใชจายนอย ตองใชเวลามาก CPMใช

เรงรัดใหโครงการเสร็จส้ินโดยเร็วโดยใหมีคาใชจายนอยท่ีสุด 

ท้ัง PERTและ CPM ไดพัฒนาขึ้น โดยมีขายงาน (Network)เปนปจจัยสําคัญของท้ัง

สองวิธี กลาวคือ โครงการจะถูกกําหนดเปนงานหรือกิจกรรม(Jobs or Activities)ยอย ๆ ที่ตองทํา 

โดยมีความสัมพันธของขั้นตอนการดําเนินงานกอน-หลัง แสดงเปน “แผนภูมิขายงาน” PERTและ 

CPMเปนวิธีของการบริหารโครงการท่ีใหประโยชนในงาน 3 ดานดังนี ้

1. การวางแผน (Planning) 

การกําหนดงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีตองทําในโครงการ การกําหนดรายละเอียด

ความสัมพันธของขั้นตอนทํางานกอน-หลังเปนแผนภูมิขายงาน การประมาณจํานวนทรัพยากรท่ี

ตองใช และระยะเวลาของแตละงานหรือกิจกรรม 

2. การจัดทํากําหนดการ (Scheduling) 
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การกําหนดเวลาเร่ิมตนของแตละงานอยางเร็วท่ีสุดและอยางชาท่ีสุด การ

กําหนดเวลาแลวเสร็จของแตละงานอยางเร็วท่ีสุดและอยางชาท่ีสุด การกําหนดงานวิกฤตและสาย

งานวิกฤต และเวลาเหลือของทุกงานท่ีไมใชงานวิกฤต 

 

3. การควบคุมโครงการ(Controlling) 

การตรวจสอบความแตกตางระหวาง ผลการดําเนินงานท้ังความกาวหนาและการใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานโครงการท่ีเกิดขึ้นจริง กับแผนท่ีกําหนดไว รวมท้ังวิเคราะหและ

ปรับปรุงแกไขในผลแตกตางท่ีเกิดขึ้น อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน 

 กิตตินุช ชุลิกาวิทย (2552) การจัดลําดับกิจกรรม (Activity sequencing) เปนการ

ระบุความสัมพันธระหวางกิจกรรมของโครงการไวอยางเปนลายลักษณอักษร กระบวนการ

จัดลําดับกิจกรรมนี้จะเริ่มจากการพิจารณากิจกรรมตางๆ ใน WBSรายละเอียดคุณสมบัติของสินคา

หรือบริการท่ีโครงการจะผลิต ขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของ และขอจํากัด เพ่ือกําหนดความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรมของโครงการ รวมถึงการประเมินถึงความเปนเหตุเปนผลของความสัมพันธท่ี

กําหนดขึ้นและประเภทของความสัมพันธระหวางกิจกรรมเหลานั้น 

 ความสัมพันธ (Relationship) เปนการแสดงการจัดลําดับกิจกรรมของโครงการ 

เชน การแสดงใหเห็นวา กิจกรรมใดควรมากอนกิจกรรมใด กิจกรรมใดควรจะแลวเสร็จกอน

กิจกรรมถัดไปถึงจะเริ่มตนดําเนินการได หรือกิจกรรมใดบางท่ีสามารถกระทําไปไดพรอมๆ กัน 

เปนตน การกําหนดความสัมพันธระหวางกิจกรรมเหลานี้ จงึถือเปนเรื่องท่ีสําคัญและมีผลกระทบ

ตอการสรางและการบริหารตารางเวลาโครงการเปนอยางมาก ความสัมพันธระหวางกิจกรรมใน

โครงการโดยท่ัวไปมีอยู 3 ประเภท หลักๆ คือ 

1. ความสัมพันธท่ีจําเปนตองมี(Mandatory relationship) เปนความสัมพันธโดย

ธรรมชาติ ท่ีถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของในโครงการและไมสามารถขาดได 

ยกตัวอยางเชน การสราง WBSจะกระทํากอนการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของลูกคาไมได 

เปนตน 

2. ความสัมพันธท่ีกําหนดตามความเหมาะสม (Discretionary relationship) เปน

ความสัมพันธท่ีถูกกําหนดขึ้นโดยทีมงานโครงการ ตามความเหมาะสมของแตละโครงการ 

ความสัมพันธลักษณะนี้จะตองถูกกําหนดขึ้นอยางระมัดระวังเนื่องจากการกําหนดความสัมพันธ

ดังกลาว อาจมีผลกระทบตอจํานวนทางเลือกในการบริหารตารางเวลาในภายหลังได ยกตัวอยาง 
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เชน การเริ่มตนออกแบบระบบสารสนเทศในโครงการ จะกระทําไดตอเม่ือผูจัดการโครงการได

อนุมัติผลการวิเคราะหระบบสารสนเทศนั้นอยางเปนทางการเปนท่ีเรียบรอยแลว เปนตน 

3. ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก (External relationship) เปน

ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้น ระหวางกิจกรรมของโครงการกับกิจกรรมภายนอกโครงการ ยกตัวอยาง 

เชน ความสัมพันธระหวางการดําเนินการทําสัญญาโครงการกับการอนุมัติโครงการโดยประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการของลูกคา หรือผูใช เปนตน 
 

 ในระหวางการดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ หลังจากท่ีไดมีการกําหนดความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรมในโครงการแลว โดยท่ัวไป กิจกรรมท้ังหมดของโครงการพรอมท้ังความสัมพันธ

จะถูกนํามาเขียนเปนแผนผัง (Diagram)เพ่ือใหเห็นความสัมพันธตามลําดับกอนหลังระหวาง

กิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน แผนผังแสดงความสัมพันธดังกลาวท่ีเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย

มากท่ีสุดในปจจุบัน เรียกวา แผนผังเครือขาย (Network diagram) ดังเชนท่ีเห็นในรูปท่ี 2.1 ซ่ึงถือ

เปนแผนผังแสดงความสัมพันธอยางมีเหตุมีผลตามลําดับกอนหลัง ระหวางกิจกรรมของโครงการ

ไดอยางดีมากแผนผังหนึ่ง  

 โดยท่ัวไป แผนผังเครือขายสามารถถูกสรางได 2 วิธี คือ 

1. ตามหลักการของกิจกรรมบนลูกศร (Activity-on-arrow (AOA) หรือ Arrow 
diagramming method (ADM)) 

2. ตามหลักการของกิจกรรมบนจุดเช่ือมตอ (Activity-on-node (AON)หรือ 
Precedence diagramming method (PDM)) 

 

• หลักการของกิจกรรมบนลูกศร (Activity-on-arrow (AOA)) 
 แผนผังเครือขายดังรูปท่ี 2.1 ถูกสรางขึ้นโดยใชหลักการของกิจกรรมบนลูกศร 

(Activity-on-arrow หรือ AOA)ในการสราง ซ่ึงเปนแผนผังเครือขายท่ีงายแกการสรางและทํา

ความเขาใจ โดยลูกศร (Arrow)1 ลูกศร จะเปนตัวแทนของกิจกรรมยอย 1 กิจกรรม ซ่ึงถูกเช่ือมตอ

กันดวยจุดเช่ือมตอ (Node) และขณะเดียวกนั ลูกศรแตละลูกศรยังชวยแสดงความสัมพันธ

ตามลําดับกอนหลังของกิจกรรมแตละกิจกรรมในโครงการอีกดวย   ถาสมมติให     ระยะเวลาใน

การดําเนินกิจกรรมใน 
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แหลงที่มา:Schwalbe, Kathy. Information Technology Project Management. 
Canada: Thomson, 2004. 

รูปที่ 2.1 แสดงตัวอยางแผนผังเครือขายดวยวิธี AOAพรอมระยะเวลาของแตละกิจกรรม 

แผนผังมีหนวยเปนวันแลว A=1ในรูปท่ี 2.1 หมายความวา กิจกรรม A มีระยะเวลาเทากับ 1 วัน 

จากรูปจะเห็นวา โครงการทั้งโครงการมีกิจกรรมหลักอยูท้ังหมด 10 กิจกรรม คือ กิจกรรม A, B, 

C, D, E, F, G, H, IและJตามลําดับ กิจกรรมท้ัง 10 กิจกรรมนี้ ถูกนํามาจาก WBSท่ีไดสรางขึ้นไว

แลวในขั้นตอนกอนหนานี้ กิจกรรมดังกลาวทุกกิจกรรมจําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ และมี

ความสัมพันธกันอยูอยางหลีกเล่ียงไมได เพ่ือท่ีจะใหโครงการท้ังโครงการเสร็จส้ินสมบูรณลงได 

กิจกรรมทุกกิจกรรมบนแผนผังเครือขายของโครงการ จะตองถูกจัดทําตามลําดับท่ีกําหนดไวกับ

ความสัมพันธจุดเช่ือมตอ หรือ Nodeแสดงถึงจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของกิจกรรมแตละกิจกรรม

เทานั้น นอกจากนั้น จุดเช่ือมตอแรกยังแสดงถึงจุดเริ่มตนของโครงการและจุดเช่ือมตอสุดทายแสดง

ถึงจุดส้ินสุดของโครงการอีกดวย 

 ในแผนผังเครือขายแบบ AOAนั้น บางคร้ังจําเปนตองใชกิจกรรมสมมุติหรือ

กิจกรรมจําลอง (Dummy activity)ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเพียงแตสมมุติขึ้นมาโดยไมมีตัวตนท่ีแทจริง 

ดวยเหตุผลเพียงอยางเดียว คือ เพ่ือขจัดปญหาการเขียนแผนผังเครือขายแบบ AOAในกรณีท่ีไม

สามารถเขียนแผนผังแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมตอไดในบางครั้ง ดังนั้น กิจกรรมสมมุติ

จะไมมีระยะเวลาในการทํากิจกรรม (Duration = 0)และไมใชทรัพยากรใดๆ ท้ังส้ิน (Resources 

= 0) นอกจากนั้น เพ่ือไมใหเกิดความสับสนระหวางกิจกรรมปกติกับกิจกรรมสมมุติ กิจกรรม

สมมุติจะถูกแสดงดวยสัญลักษณลูกศรท่ีเปนเสนประ ยกตัวอยาง เชน จากรูปท่ี 2.1 ถาสมมุติวา 

กิจกรรม Bจะตองมากอนกิจกรรม Dดวย เราสามารถลากลูกศรเสนประเพื่อแทนกิจกรรมสมมุติขึ้น

ระหวาง Node #3และ Node #2เพ่ือแสดงความสัมพันธดังกลาวได 
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• หลักการของกิจกรรมบนจุดเช่ือมตอ (Activity-on-node (AON)) 
 แผนผังเครือขายตามหลักการของกิจกรรมบนจุดเช่ือมตอ (Activity-on-nodeหรือ 

AON) เปนแผนผังเครือขายท่ีมักจะเห็นกันอยูโดยท่ัวไป และเปนท่ีนิยมใชกันมากกวาแผนผัง

เครือขายแบบ AOAโดยกลองหรือวงกลม (ซ่ึงเปนสัญลักษณแทนจุดเช่ือมตอ หรือ Node) ใน

แผนผังประเภทนี้จะเปนตัวแทนของกิจกรรม ดังรูปท่ี 2.2 (ถูกสรางโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

Microsoft Project) สวนลูกศรเปนตัวแทนของความสัมพันธระหวางกิจกรรม สาเหตุท่ีแผนผัง

เครือขายแบบ AONเปนท่ีนิยมใชกันมากกวาแผนผังเครือขายแบบ AOAนั้นเนื่องมาจาก 1) 

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชสําหรับการบริหารจัดการโครงการ สวนใหญใชหลักการของแผนผัง

เครือขายแบบ AON 2)แผนผังเครือขายแบบAONตัดปญหาการใชกิจกรรมสมมุติ (Dummy 

activity)หรือพูดอีกแงหนึ่งก็คือ หลักการของแผนผังเครือขายแบบ AONไมมีความจําเปนตองใช

กิจกรรมสมมุติ และ 3) แผนผังเครือขายแบบ AON สามารถแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรม

ไดในหลากหลายรูปแบบ ขณะท่ีแผนผังเครือขายแบบ AOAสามารถแสดงความสัมพันธระหวาง

กิจกรรมไดในรูปแบบเดียว คือ แบบ Finish-to-startซ่ึงโดยท่ัวไป ความสัมพันธระหวางกิจกรรม

สามารถมีลักษณะท่ีแตกตางกันไดถึง 4 ประเภทดวยกัน (ดังรปูท่ี 2.3)คือ 

 

แหลงท่ีมา:Schwalbe, Kathy. Information Technology Project Management. 
Canada: Thomson, 2004. 

รูปท่ี 2.2 แสดงตัวอยางแผนผังเครือขายดวยวิธี AONพรอมรายละเอียดของแตละกิจกรรม 
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1. Finish-to-startเปนความสัมพันธท่ี “กิจกรรมกอน” ตองเสร็จแลว กอนท่ี 

“กิจกรรมหลัง” จะเริ่มทําไดยกตัวอยาง เชนเราจะไมสามารถจัดฝกอบรมใหผูใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศได จนกวาโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศใหมนั้น 

ไดถูกติดตั้งเปนท่ีเรียบรอยแลวความสัมพันธในลักษณะนี้เปนความสัมพันธท่ีมีใหเห็นท่ัวไปมาก

ท่ีสุด 

2. Start-to-startเปนความสัมพันธท่ี “กิจกรรมกอน” ไมสามารถเริ่มไดจนกวา 

“กิจกรรมหลัง” จะเริ่ม ยกตัวอยาง เชน กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมของโครงการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศจะเริ่มตนพรอมๆ กัน เม่ือเริ่มตนใชระบบสารสนเทศใหมเปนครั้งแรก เปนตน 

3. Finish-to-finishเปนความสัมพันธท่ี “กิจกรรมกอน” ตองแลวเสร็จกอนท่ี 

“กิจกรรมหลัง” จะแลวเสร็จ ในกรณีนี้ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไมสามารถแลวเสร็จกอนท่ีอีก

กิจกรรมหนึ่งจะแลวเสร็จได ยกตัวอยาง เชน การควบคุมดานคุณภาพไมสามารถแลวเสร็จกอนการ

ผลิตแลวเสร็จไดถึงแมวากิจกรรมท้ังสองจะสามารถดําเนินไปรวมกันไดในเวลาเดียวกัน 

4. Start-to-finishเปนความสัมพันธท่ี “กิจกรรมกอน” ตองเริ่มกอนท่ี “กิจกรรม

หลัง” จะแลวเสร็จ อยางไรก็ตาม ความสัมพันธในลักษณะนี้ไมคอยปรากฏใหเห็นเทาใดนัก 

รูปท่ี 2.3 แสดงความสัมพันธท้ัง 4 ประเภท ในลักษณะรูปภาพเพ่ือใหเขาใจไดงาย

ยิ่งขึ้น 

 

แหลงที่มา:Schwalbe, Kathy. Information Technology Project Management. 
Canada: Thomson, 2004. 

รูปท่ี 2.3 แสดงประเภทของความสัมพันธระหวางกิจกรรม 
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 รูปท่ี 2.4 แสดงตารางเปรียบเทียบการเขียนแผนผังเครือขายตามหลักการของกิจกรรม

บนลูกศร (Activity-on-arrow (AOA) และกิจกรรมบนจุดเช่ือมตอ (Activity-on-node 

(AON)ซ่ึงจะเห็นไดวา แผนผังเครือขายแบบ AOAงายตอการทําความเขาใจแตจําเปนตองใช

กิจกรรมสมมุติ (Dummy activity)เขามาชวยในการเขียนบางครั้งเม่ือจําเปน 

 กิจกรรมทุกกิจกรรมบนแผนผังเครือขายเปนกิจกรรมท่ีจําเปนตองทํา เพ่ือใหโครงการ

ท้ังโครงการแลวเสร็จ ในทางปฏิบัติ กิจกรรมยอยบางกิจกรรมท่ีถูกกําหนดไวใน WBS อาจไม

จําเปนตองปรากฏอยูบนแผนผังเครือขาย เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีมีขนาดเล็กเกินไปโดยเฉพาะใน

โครงการขนาดใหญ ในกรณีท่ีตองการจะแสดงกิจกรรมยอยๆ บนแผนผังเครือขายของโครงการ

ขนาดใหญ ทีมงานโครงการอาจจัดทําแผนผังเครือขายยอยเพ่ือประกอบแผนผังเครือขายใหญอีกที

หนึ่งก็ได นอกจากนั้น สําหรับกิจกรรมยอยท่ีเห็นไดชัดวาเปนกิจกรรมท่ีจําเปนจะตองทําอยาง

แนนอนหลีกเล่ียงไมไดโดยไมตองคํานึงถึงกิจกรรมอ่ืนใดนั้น ก็ไมมีความจําเปนท่ีจะตองนํามา

แสดงไวบนแผนผังเครือขายอีกเชนกัน 

 

แหลงที่มา: Heizer, Jay, and Barry Render. Operations Management. 
New Jersey: Pearson Education, Inc., 2004. 
รูปท่ี 2.4 แสดงการเขียนแผนผังเครือขายแบบ AONและAOA 
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2.3 การสงขอความผานเว็บ(SMS Gateway) 
 พสุมนต สุวรรณมณ ี (2552) การบริการสงขอความผานเว็บไซตSMSเขาสู

โทรศัพทมือถือโดยใชระบบSMS Gatewayซ่ึงเปนระบบท่ีสามารถสงขอความไปยัง

โทรศัพทมือถือผานหนาเว็บไซตไดอยางสะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจายกวาการสงขอความ

จากเคร่ืองโทรศัพทมือถือโดยใชระบบเติมเงินท่ีสามารถสะสมวันได สามารถนําระบบSMS 

Gatewayไปประยุกตใชงานไดหลากหลาย เชน ระบบตอบรับอัตโนมัต,ิ ระบบยืนยันตัวตน, ระบบ

แจงยอดชําระคาบริการ, ระบบแจงขาวสารโดยมีคุณสมบัติการดําเนินการดังนี ้
• สงSMSผานหนาเว็บไซตไปยังโทรศัพทมือถือทุกคายAIS, DTAC, True 

MoveหรือHutch  

• สงไดท้ังตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ 

• ขอความภาษาอังกฤษ สามารถสงได 160 ตัวอักษรตอหนึ่งขอความ 

• ขอความภาษาไทย สามารถสงได 70 ตัวอักษรตอหนึ่งขอความ 

• ขอความภาษาอังกฤษและไทย สามารถสงได 70 ตัวอักษรตอหนึ่งขอความ 

• สามารถตั้งเวลาสงลวงหนาไดระบุเวลาไดนาทีตอนาที 

• เรียกดูประวัติการสงไดตลอดเวลา 

 

2.4 ส่ือโทรศัพทมือถือและประโยชนในการใชงาน 
 พสุมนต สุวรรณมณ ี(2552) การรับ-สงสารผานชองทางโทรศัพทมือถือนอกจากจะเปน

การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) แลว ยังสามารถส่ือสารในระดับ

มวลชน (Mass Communication)ไดอีกดวยโดยท่ีจะเปนการเขาถึงมวลชนใน ระดับรายบุคคล 

(One-to-one Communication)ไดซ่ึงถือเปนเคร่ืองมือส่ือสารชนิดแรกท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ

รวบเอาการส่ือสารในทุกระดับไวดวยกันโดยอาศัยเอกลักษณอันโดดเดนของตัวเอง คือ ความเปน

มัลติมีเดีย อินเตอรแอคทีฟและขนาดท่ีเล็กจนสามารถพกพาไปไหนตอไหนได ท่ีสําคัญย่ิงไปกวา

นั่นก็คือ นอกจากโทรศัพทมือถือจะเปน "ส่ือ"แลวยังกลายเปนศูนยรวมของส่ืออ่ืน ๆ มากมาย 

(Media Convergence)ท้ังส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส (โทรทัศน วิทยุ)รวมท้ังแตส่ือใหมอยาง

อินเทอรเน็ตดังคํากลาวท่ี วา "ไมมีอะไรท่ีโทรศัพทมือถือทําไมได" เพราะ ณ ปจจุบันนี้ การรับชม

โทรทัศนฟงวิทยุอานหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือแมกระท่ังเลนอินเทอรเน็ตก็สามารถทําได ครบ

ครันผานหนาจอเล็ก ๆ ของโทรศัพทมือถือส่ิงนี้เองท่ีถือเปนปรากฏการณครั้งสําคัญท่ีจะตอง

วิเคราะหถึงอัตลักษณและบทบาทของส่ือใหมนี้อยางใกลชิด ในเบ้ืองตนจะอยูในรูปแบบของ
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ตัวอักษรผานทางขอความส้ันไปยังโทรศัพทมือถือ หรือท่ีเรียกกันวา เอสเอ็มเอส มารเก็ตติ้ง(SMS 
Marketing) 

 

2.5 ความหมายของการติดตามงาน 
 สุพจน  โกสิยะจินดา (2537) วัตถุประสงคหลักของการติดตามงานดังนี้ เพ่ือให

โครงการอยูในความดูแลไดท่ัวถึง และมีงานใดท่ีไมสามารถควบคุมได 

 วัตถุประสงครอง เพ่ือเปนขอมูลในการทําการประมาณการใหม เม่ือมีการดําเนินการผิด

ไปจากแผนงาน ซ่ึงโครงการตาง ๆ มักจะพบวาการดําเนินการอาจจะไมเปนไปตามแผน เกิดจาก 

1. แผนงานไมมีรายละเอียดเพียงพอ 

2. มีการประมาณการผิดพลาด 

3. บุคลากรท่ีไดมามีคุณภาพและประสบการณไมเปนไปตามความคาดหมาย 

4. ทรัพยากรท่ีตองการใชในการพัฒนาระบบงานไมไดมาตามท่ีจําเปน หรือไมก็

ลาชาเปนตน 

 

 ผูท่ีมีหนาท่ีตามงานคือ 

1. สมาชิกในคณะทํางานแตละคนติดตามงานของตัวเองตามท่ีไดรับมอบหมายไว 

เพ่ือใหงานเปนไปตามแผนงานของแตละคน 

2. ผูจัดการโครงการตามดูงานโครงการโดยรวม ดูจากการทํางานของบุคลากรใน

คณะทํางาน 

 ในการติดตามงานใหดูจาก 

1. การตามงานเปนรายสัปดาห 

- แตละคนตามดูงานของตัวเองใหเสร็จส้ินตามแผนงาน 

- ผูจัดการโครงการเขาไปตรวจสอบใหแตละสัปดาห อาจจะใชวิธีการ 

MBWA (Management By Walking Around)คือการเขาไปตรวจสอบโดยไมแจงลวงหนาใน

เวลาใดก็ได 

2. การตามงานเปนรายเดือน 

จากการท่ีแตละคนในคณะทํางานไดติดตามผลการดําเนินงานของตัวเองเปนราย

สัปดาหรวมกับผูจัดการโครงการซ่ึงเปนการภายในคณะทํางาน เพื่อท่ีจะใหทุกคนที่เกี่ยวของกับ

โครงการไดรับทราบความคืบหนา จึงไดจัดทํารายงานประจําเดือนเพ่ือแจกและเก็บไวใหทราบ
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ความกาวหนาของโครงการ รายงานประจําเดือนนี้เปนเครื่องมือท่ีดีมากสําหรับผูเกี่ยวของทุกระดับ

ท่ีจะติดตามผลการดําเนินการของโครงการ ในตัวรายงานไดบอกสถานภาพของงานเปนระยะ  ๆ

 

3. รายประจําไตรมาส 

รายงานนี้จัดทําขึ้นใหแกคณะผูบริหารโครงการ เฉพาะรายการท่ีมีความสําคัญและ

ตองการใหผูบริหารโครงการไดรับทราบ ตัดสินใจ หรือขอคําแนะนํา โดยผูจัดการโครงการจัดทํา

ขึ้นเพ่ือใชในการประชุมกับคณะผูบริหารโครงการประจําไตรมาส 

4. ใหมีการทบทวนท่ีกําหนดเวลาไวแนนอน เพ่ือจะไดปรับเปล่ียนตามสถานการณ 

  เม่ือมีปญหาเกิดขึ้นควรทําอยางไร กระบวนการแกปญหา ตองสอบหาสาเหตุ

แทจริง โดยดําเนินการดังนี้ 

1. สอบหาสาเหตุท่ีเกิดขึ้น 

2.   แนใจวาสาเหตุท่ีพบนั้นเปนปญหาท่ีแทจริงไมใชปญหาท่ีเกิดจากเหตุ

ตอเนื่อง 

2. ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปญหานั้น 

3. วางแผนการแกปญหานั้น 

4. ปฏิบัติตามแผน 

5. ติดตามผลวาการแกไขนั้นเกิดผลตามท่ีประมาณการไว 

 

  หลังจากติดตามดูแลว พบวาโครงการไมเปนตามท่ีประมาณการหรือวางแผนไว 

ส่ิงท่ีควรจะทําคือ 

1. การปรับแผนเพื่อใหเปนไปตามความเปนจริงท่ีเกิดขึ้น 

2. ทําการประมาณการเวลาและแรงงานท่ีตองใชใหม 

 

2.6 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) 
 มงคลหลาดวงดี (2552) แบบจําลองน้ําตกประกอบไปดวยขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเรียง

ตอเนื่องกันเปนลําดับ ขั้นตอนตอไปจะเริ่มตนดําเนินการไดจะตองรอใหขั้นตอนกอนหนาเสร็จส้ิน

กอน โดยขั้นตอนพ้ืนฐานในการดําเนินงานพัฒนาซอฟตแวรในแบบจําลองน้ําตก มี 5 ขั้นตอน

ไดแก การกําหนดความตองการ (Requirement Definition) การออกแบบซอฟตแวรและระบบ 

(System and Software Design) การลงมือพัฒนาและทดสอบในระดับหนวย (Implementation and 
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Unit Testing) การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) การนําไปใช

และบํารุงรักษา (Operation and Maintenance) ดังรูปท่ี 2.5 

 

 
รูปท่ี 2.5 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก 

 

หหหหหหหหเนื่องจากตองรอใหขั้นตอนกอนหนาดําเนินการเสร็จกอน จึงทําใหแบบจําลองน้ําตก 

มีขอเสียคือ ไมสามาถรองรับความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วได อยางไรก็ตาม 

ขอดีของแบบจําลองชนิดนี้ก็คือ มีการสรางเอกสารในทุก ๆ ขั้นตอนหรือทุกระยะ 

 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 เรื่อง “กรณีศึกษา Micro level (Patient interaction)”ในประเทศแอฟริกาใต มี

ผูปวยวัณโรคเพียง 20%  ท่ีมี adherence to long term therapies  ในขณะท่ีเจาหนาท่ีในการ 

DOTS ไมสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง  หนวยบริการสุขภาพในCaptown  จึงมีการตั้งศูนย 

Compliance service (Simpill)โดยใชอุปกรณคอมพิวเตอรในสํานักงานของ UUNET  โดยนํา

ขอมูลของผูปวยใสใหระบบ SMSเขาโทรศัพทมือ ถือของผูปวย  เพื่อแจงเตือนการรับประทานยา 

และ นัดหมายมาโรงพยาบาล ตอมาเม่ือผูปวย feedbackวาการรับขอความเดิมๆนาเบ่ือ  จึงเพ่ิมให

การสงขอความแตละครั้งจะนําดวย ขอความขบขัน  , เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ จึงตามดวยขอความ

หลัก เชน  ถึงเวลารับประทานยา...  หรือ  คุณมีนัดกับแพทยวันพรุงนี้  เปนตน  ซ่ึงพบวา คาใชจาย

ในการดําเนินกิจกรรมนี้ไมสูง คือเฉล่ีย 1 USD ตอคน ตอเดือน  ไดผลตอบรับเชิงบวกดานความพึง

พอใจ  เม่ือติดตามดูผลลัพธพบวา ผูปวยมี adherence ไมนอยกวาการ DOTSแบบเดิม ใน pilot 

studyพบวาผูปวยท่ีเขาโครงการ 138 คนมีรักษาลมเหลวเพียงคนเดียว  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การใช

มือถือความแพรหลายในพ้ืนท่ีนั้น  ในชวงท่ีมีการศึกษา(ป 2002)  ในประเทศแอฟริกาใตขณะท่ีมี
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การใชมือถือโดยเฉล่ีย 70% ของประชากร   แมในกลุมประชากรท่ียากจนท่ีสุดก็ยังมีโทรศัพทมือถือ 

30%   การศึกษาหลังๆ ในอเมริกาและเกาหลีใตยิ่งมีจํานวนการใชมือถือเกิน 100% ตอประชากร 

และมีการใชอินเตอรเน็ตถึง 80% ของครัวเรือน 

- การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับความเปนมนุษย คือ ใชฐานขอมูลเปนตัวเตือน

ตามเวลาเหมือนนาฬิกาปลุก  แตก็การมีขอความนําท่ีผูสงขอความใหความรูนํากอนหรือ ความ

ขบขันนํากอนขอความเตือน เปนแรงจูงใจใหผูรับขอความเปดอาน  และเปนการส่ือสารสองทางทั้ง

สงขอมูลและตอบคําถาม  ทําใหผูรับบริการรูสึกไมหางเหินจากผูใหบริการ 

- โครงสรางพ้ืนฐาน  โครงการ UUNET Bandwidth barn  เปนความรวมมือ

ระหวางองคกรภาครัฐของ Captownกับบริษัท Microsoftและ Telkomในการจัดทําสํานักงานท่ีมี

เครื่องมือเทคโนโลยีส่ือสาร โดยหลักการใชทรัพยากรสํานักงานรวมกัน และมีเงินสนับสนุนจาก

ฝายรัฐทําใหตนทุนเทคโนโลยีต่ําลง   เพ่ือความชวยเหลือใหองคกรหรือผูประกอบการขนาดเล็ก 

สามารถใชเทคโนโลยีไดในราคายอมเยา   รวมท้ังเปนการสรางตลาดแรงงาน ITใหกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีกิตติพงษ อรุณรัตน(2550) เรื่อง”ระบบการแจงเตือนผานเครื่องโทรศัพทมือถือสําหรับผูดูแล

ระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษา: บริษัท เอเชียบุคส “ไดพัฒนาระบบการแจงเตือนผาน

โทรศัพทมือถือสําหรับเจาหนาท่ีผูดูแลระบบซ่ึงเปนกรณีศึกษาของบริษัท เอเชียบุคส ไดดําเนินการ

ทําการประเมินผล ซ่ึงโปรแกรมสามารถทํางานจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูล รับและสง SMSดูแล

สถานการณทํางานของ serverส่ังทําการ start/stop/restartระบบการแสดงผลผาน reportและการ

ทํางานท่ีมีระบบความปลอดภัย และสามารถทํางานไดอยางด ี


