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ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
การติดต้ังระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัดในสวนของ

เซิรฟเวอรนั้นจําเปนตองมีการติดต้ังโปรแกรมระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล พรอมกับเว็บ
เซิรฟเวอร และโปรแกรมภาษาพีเอชพี ซ่ึงโปรแกรมดังกลาวไดถูกติดต้ังอยู ท่ีเซิรฟเวอรบน
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวเอ็กซพีเรียบรอยแลว ซ่ึงความตองการของระบบคือ 

- พีเอชพี (PHP) 5.2 ข้ึนไป 
- มายเอสคิวแอล (MySQL)  5.0 ข้ึนไป 
- อาปาเช เวปเซิรฟเวอร (Apache) 1.3 ข้ึนไป 
ในสวนของการติดต้ังฐานขอมูล และโปรแกรม จะมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

ก.1 สรางฐานขอมูล  
สรางฐานขอมูลเพื่อใชในการเก็บและเรียกใชขอมูลท้ังหมด ซ่ึงมีข้ันตอนในการสราง

ฐานขอมูลดงันี้ 
1) เปดโปรแกรมท่ีสามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน พีเอชพีมายแอด

มิน(phpMyAdmin) หากใชโปรแกรมอ่ืนตองทําการเช่ือมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรให
เรียบรอยกอน 

2) ทําการสรางฐานขอมูล โดยเขารหัสแบบ UTF-8 ดังรูป ก.1 แลวจึงกด “สราง” 
3) หลังจากนั้นเลือกฐานขอมูลท่ีสรางข้ึนและเลือกไฟล inconn2 โดยกดปุม “เรียกดู” 

และเม่ือเลือกแลวใหกดปุม “ลงมือ” ดังรูป ก.2 
4) หลังจากทําการสรางฐานขอมูลแลวจะปรากฏหนาจอ ดังรูป ก.3 เปนอันเสร็จส้ิน

การสรางฐานขอมูล 
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รูป ก.1 การใชphpMyAdminในการสรางฐานขอมูล 

 

 
รูป ก.2 ทําการเลือกไฟล inconn2 
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รูป ก.3 หนาจอเม่ือทําการสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 

 
ก.2 ติดตั้งโปรแกรมพีเอชพี (PHP)  

 
รูป ก.4 หนาจอโปรแกรม FileZilla สําหรับการคัดลอกโปรแกรมไปยังเซิรฟเวอร 
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เปนสวนของโปรแกรมท้ังหมดของระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรโดยจะ
อยูในแฟม (Folder) วา inconn และทําการคัดลอกแฟมขอมูลไปไวท่ีเซิรฟเวอรตามตําแหนงท่ี
กําหนดใหคือ htdocs หรือตามท่ีเซิรฟเวอรกําหนด โดยใช FileZilla ในการคัดลอก ดังรูป ก.4 
 
ก.3 การสํารองฐานขอมูล 

เพื่อเปนการปองกันขอมูลสูญหายจึงตองมีการสํารองขอมูลไว ซ่ึงมีข้ันตอนในการ
สํารองฐานขอมูลดังนี้ 

การสํารองขอมูลโดยใช phpMyAdmin 
1) เปดโปรแกรมท่ีสามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน พีเอชพีมายแอด

มิน(phpMyAdmin) หากใชโปรแกรมอ่ืนตองทําการเช่ือมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรให
เรียบรอยกอน 

2) เลือกฐานขอมูล inconn2 แลวจึงกด “สงออก” ดังรูป ก.5 
3) ใหเลือก save as file แลวจึงกด “ลงมือ” 
4) หลังจากเลือกเก็บไฟลเ รียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางใหม ข้ึนมาให เซฟ

ไฟลขอมูล 

 
รูป ก.5 การใชphpMyAdminในการสํารองฐานขอมูล 

 
 
 



ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงานโปรแกรม 

 
การเขาใชงานระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัดนั้น 

ผูใชงานจะตองพิมพท่ีอยูนี้บนเว็บบราวเซอร http://192.168.247.128 ซ่ึงจะปรากฏหนาจอดังรูป ข.1 

 
รูป ข.1 หนาจอการเขาสูระบบ 

 
เม่ือเขามายังหนาจอการเขาสูระบบแลว ผูใชงานจะตองทําการปอนขอมูลผูใชงานและ

รหัสผาน ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธ์ิและแสดงหนาจอหลักการจัดการขอมูลตามสิทธ์ิของผูใช 
โดยระบบการบริหารโครงการนี้ไดแบงกลุมผูใชงาน ดังนี้ 

- ผูบริหาร 
- ผูจัดการโครงการ 
- ผูดูแลระบบ 
- พนักงาน 
หนาจอหลักการจัดการขอมูลในกลุมผูใชงาน ไดแก ผูบริหาร ผูจัดการโครงการ และ

ผูดูแลระบบ จะแสดงหนาจอหลักท่ีเหมือนกัน ดังรูป ข. 2   
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รูป ข.2 หนาจอหลักการจัดการขอมูลของผูบริหาร ผูจัดการโครงการและผูดูแลระบบ 

 
หนาจอหลักการจัดการขอมูลของพนักงานนั้นจะมีหนาจอท่ีตางกันออกไป เนื่องจาก

พนักงานจะไดสิทธ์ิในการจัดการขอมูลเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวของกับตนเองเทานั้น แสดงดังรูป ข.3 

 
รูป ข.3 หนาจอหลักการจัดการขอมูลของพนักงาน 

 
ในทุกหนาของระบบบริหารจัดการโครงการนี้ ผูใชงานสามารถเปล่ียนรหัสผานไดทุก

หนา ดังจะเห็นไดจาก คําวา “Change password” ท่ีแสดงอยูดานบนตรงแถบแสดงสถานะการเขาใช
งานในระบบ 
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ข.1 การจัดการขอมูลพื้นฐาน 
การจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบน้ี เปนการจัดการกับขอมูลท่ีมีความสําคัญเปนหลัก

ของการดําเนินงานการบริหารโครงการ ขอมูลพื้นฐานไดแก 
- ขอมูลพนักงาน 
- ขอมูลประเภทโครงการ 
- ขอมูลมาตรฐานบริษัท 
- ขอมูลลูกคา 
หนาจอการจัดการขอมูลพนักงาน แบงสวนการแสดงการใชงานออกเปน สวนการ

คนหาพนักงานตามเง่ือนไขตางๆ สวนการเพ่ิมขอมูลพนักงานใหม และสวนของการแสดงขอมูล
พนักงานทุกคนในระบบ ดังรูป ข.4 โดยจะมีปุมควบคุมการทํางาน ดังนี้ ปุมดูรายละเอียดขอมูล     
ปุมแกไขขอมูล       และปุมการลบขอมูล   

 
รูป ข.4 หนาจอการจัดการขอมูลพนักงาน
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หนาจอการคนหาขอมูลตามเง่ือนไขตางๆ และการแสดงผลขอมูลจากการคนหาตามท่ี
ไดเลือกดังรูป ข. 5 

 
รูป ข.5 หนาจอแสดงผลขอมูลจากการคนหา 

 
หากตองการเพิ่มขอมูลพนักงานคนใหมลงระบบ คลิกคําวา“Add New Employee” จะ

แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลพนักงาน ดังรูป ข.6 และในระบบการบริหารโครงการนี้ จะมีปุมควบคุม
การทํางานในระบบยอยท่ีเหมือนกัน ไดแก 

- “Add new” การบันทึกขอมูลท่ีเพิ่มใหม 
- “Cancel” การลางขอมูล 
- “Back” การกลับไปยังหนาจอหลักในระบบยอย 
- “Update” บันทึกการเปล่ียนแปลงขอมูล 
-    การเรียกดูรายละเอียดขอมูล  
-    การแกไขขอมูล 
-    การลบขอมูล 
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รูป ข.6 หนาจอการเพ่ิมขอมูลพนักงาน 

 
เม่ือตองการเรียกดูรายละเอยีดของพนักงานแตละคน ใหคลิกปุม   จะแสดงหนาจอที่

มีรายละเอียดของพนักงานคนนั้น ดังรูป ข.7
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รูป ข.7 หนาจอการเรียกดูรายละเอียดพนกังาน 

 
การแกไขขอมูลพนักงาน สามารถทําไดโดยคลิกท่ีปุม   จะแสดงหนาจอใหแกไข

ขอมูลดังรูป ข.8  

 
รูป ข.8 หนาจอการแกไขขอมูลพนักงาน 
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เง่ือนไขในการลบพนักงานออกจากระบบนั้น ถาพนักงานไดรับมอบหมายใหทํางาน
แลว จะไมสามารถลบขอมูลพนักงานนั้นออกได เม่ือตองการลบขอมูลพนักงานออกจากระบบ 
เพียงคลิกท่ีปุม  จะปรากฏขอความดังรูปท่ี ข.9 ซ่ึงเปนขอความท่ีถามย้ําความตองการอีกคร้ังกอน
การลบขอมูลออกจากระบบ หากตองการลบขอมูลใหคลิกคําวา “ตกลง”  

 
รูป ข.9 ขอความตรวจสอบความตองการลบขอมูลพนักงาน 

หมายเหตุ ขอความ “ตกลง” และ “ยกเลิก” นั้นจะเปล่ียนไปตาม Browser ท่ีใช 
 

หนาจอการจัดการขอมูลประเภทโครงการ มีสวนของการแสดงช่ือประเภทโครงการ
และปุมควบคุมการจัดการขอมูล ดังรูป ข.10  

 
รูป ข.10 หนาจอการจัดการขอมูลประเภทโครงการ 

 
หนาจอการเพ่ิมขอมูลประเภทโครงการใหมลงระบบ ทําไดโดยคลิกคําวา“Add New 

Job Type” ซ่ึงจะแสดงหนาจอใหกรอกรายละเอียดขอมูลดังรูป ข. 11  
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รูป ข.11 หนาจอการเพ่ิมขอมูลประเภทโครงการ 

 
การแกไขปรับปรุงขอมูลประเภทโครงการ คลิกตรงปุม   หลังประเภทโครงการท่ี

ตองการแกไข จะเขาสูหนาจอการแกไขขอมูลดังรูป ข.12  

 
รูป ข.12 หนาจอการแกไขขอมูลประเภทโครงการ 

 
หากตองการลบขอมูลประเภทโครงการก็เพียงคลิกท่ีปุม  ก็จะปรากฏขอความดังรูป ข.13 

 
รูป ข.13 ขอความตรวจสอบความตองการลบขอมูลประเภทงาน 
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หนาจอการจัดการขอมูลมาตรฐานบริษัท ไดแสดงขอมูลประเภทโครงการท่ีมี
รายละเอียดมาตรฐานบริษัทตางๆประกอบอยูดวย ดังรูป ข.14 และสวนของการเพ่ิมขอมูลมาตรฐาน
ใหม 

 
รูป ข.14 หนาจอการจัดการขอมูลมาตรฐานบริษัท 

 
หนาจอการเพ่ิมขอมูลมาตรฐานบริษัทใหมลงระบบ ทําไดโดยคลิกคําวา“Add New 

Standard” ซ่ึงจะแสดงหนาจอใหกรอกรายละเอียดขอมูลดังรูป ข. 15 

 
รูป ข.15 หนาจอการเพ่ิมขอมูลมาตรฐานบริษัท 
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หากตองการแกไขขอมูลมาตรฐานบริษัท คลิกตรงปุม   หลังมาตรฐานท่ีตองการ
แกไข จะแสดงหนาจอการแกไขขอมูลดังรูป ข.16 

 
รูป ข.16 หนาจอการแกไขขอมูลมาตรฐาน 

 
การลบขอมูลมาตรฐานบริษัทออกจากระบบนั้นจะแสดงขอความดังรูป ข.17 เพื่อ

ตรวจสอบความตองการลบขอมูล 

 
รูป ข.17 ขอความตรวจสอบความตองการลบขอมูลมาตรฐานบริษัท 

 
การจัดการขอมูลพื้นฐานอีกขอมูลท่ีมีความสําคัญกับระบบบริหารโครงการ คือขอมูล

ลูกคา หนาจอการจัดการขอมูลลูกคามีสวนของการแสดงขอมูลช่ือลูกคากับสถานะของลูกคาดังรูป 
ข.18 หากลูกคารายนั้นไดมีการเร่ิมทําโครงการกับบริษัทแลวจะแสดงสถานะ “Idle Project” และจะ
ไมสามารถลบขอมูลลูกคารายนี้ได หากลูกคารายนั้นยังไมไดเร่ิมการทําโครงการกับบริษัทจะแสดง
สถานะ “None Project”  
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รูป ข.18 หนาจอการจัดการขอมูลลูกคา 

 
เม่ือตองการเพิ่มขอมูลลูกคา ใหคลิกตรงคําวา “Add New Customer” จะแสดงหนาจอ

การกรอกขอมูลลูกคาดังรูป ข.19 

 
รูป ข.19 หนาจอการเพ่ิมขอมูลลูกคา 
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การเรียกดูรายละเอียดของลูกคา คลิกตรงปุม    หลังรายช่ือลูกคานั้นจะแสดงหนาจอ
ท่ีมีรายละเอียดลูกคาดังรูป ข.20 

 
รูป ข.20 หนาจอการเรียกดูขอมูลลูกคา 

 
เม่ือตองการแกไขขอมูลลูกคา ใหเลือกคลิกปุม  หลังรายช่ือลูกคานั้น จะแสดง

หนาจอดังรูป ข.21  

 
รูป ข.21 หนาจอการแกไขขอมูลลูกคา 
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การลบขอมูลลูกคาท่ียังไมไดเร่ิมดําเนินโครงการกับบริษัทออกจากระบบ คลิกท่ีปุม 
 จะแสดงขอความตรวจสอบความตองการลบขอมูล ดังรูป ข. 22 

 
รูป ข.22 ขอความตรวจสอบความตองการลบขอมูลลูกคา 

 
ข.2 การจัดการขอมูลโครงการและขอมูลงาน 

การจัดการขอมูลโครงการและขอมูลงาน เปนการนําขอมูลพื้นฐานในระบบมาใชเพื่อ
การวางแผนดําเนินโครงการ สวนของการจัดการขอมูลนี้ไดแบงเปน 

- การจัดการขอมูลโครงการ  
- การจัดการขอมูลงานของแตละโครงการ 
- การจัดการโครงการโดย PERT/CPM 

  
การจัดการขอมูลโครงการ เปนการบันทึกขอมูลของโครงการ การกําหนดระยะเวลา

ดําเนินโครงการ และการจัดสรรงาน โดยมีหนาจอการจัดการขอมูลโครงการ ซ่ึงแบงเปนสวนการ
แสดงรายช่ือโครงการกับช่ือลูกคาเจาของโครงการนั้นๆ และสวนของการเพ่ิมโครงการใหม ดังรูป 
ข.23 

 
รูป ข.23 หนาจอการจัดการขอมูลโครงการ 
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เม่ือตองการเพิ่มขอมูลโครงการใหม คลิกท่ีคําวา “Add New Project” จะแสดงหนาจอ
ดังรูป ข.24 

 
รูป ข.24 หนาจอการเพ่ิมขอมูลโครงการ 

 
หากตองการเรียกดูขอมูลโครงการ ใหคลิกท่ีปุม   ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดโครงการ

และตารางการดําเนินโครงการ ดังรูป ข.25 ในตารางเวลาดําเนินโครงการนั้นจะมีการบอกสถานะ
งานของโครงการ ดังนี้ 

- Estimate Task Schedule.  วันท่ีเร่ิมตนและส้ินสุดของงานท่ีประเมินไว 
- In progressing and on time.  กําลังดําเนินงานและอยูในเวลาท่ีกําหนดไว 
- finished in time.      สําเร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
- In progressing and not on time.    กําลังดําเนินการและไมอยูในเวลาท่ีกําหนดไว 
- Start delayed but finished in time.   เร่ิมชาแตสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
- finished and behind the schedule. สําเร็จและลาชากวาท่ีกําหนดไว 
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รูป ข.25 หนาจอรายละเอียดโครงการและตารางเวลาโครงการ 

 
ในหนาจอการเรียกดูขอมูลโครงการนั้น จะมีปุมพิมพ  เพื่อเรียกดูรายละเอียดขอมูล

โครงการกอนการพิมพออกมาดูได ซ่ึงจะแสดงขอมูลดังรูป ข.26 

 
รูป ข.26 หนาจอพิมพขอมูลโครงการ 
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การแกไขขอมูลโครงการนั้น ผูจัดการโครงการของโครงการน้ันเทานั้นท่ีมีสิทธ์ิแกไข
ขอมูลงานได คลิกท่ีปุม   ระบบจะแสดงหนาจอการจัดการโครงการดังรูป ข. 27 หากไมไดเปน
ผูจัดการโครงการ หรือเปนผูใชงานอ่ืนๆ ระบบก็จะแสดงหนาจอดังรูป ข.28  

 
รูป ข.27 หนาจอการแกไขขอมูลโครงการ 

 

 
รูป ข.28 หนาจอขอมูลโครงการสําหรับผูใชงานท่ีไมไดรับสิทธ์ิแกไขขอมูล 

  
เม่ือตองการลบขอมูลโครงการออกจากระบบนั้น จะทําไดก็ตอเม่ือโครงการนั้นมิไดมี

การกําหนดงานใหกับโครงการเลย และผูจัดการโครงการของโครงการนั้นๆ เทานั้นท่ีมีสิทธ์ิลบ
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ขอมูล ซ่ึงจะมีปุม  นี้ปรากฏอยูหลังโครงการนั้น เม่ือคลิกลบก็จะแสดงขอความตรวจสอบความ
ตองการลบขอมูล ดังรูป ข.29 

 
รูป ข.29 ขอความตรวจสอบความตองการลบขอมูลโครงการ 

 
การจัดการขอมูลงานของแตละโครงการนั้น เปนการกําหนดวาโครงการนั้น มีงานหรือ

กิจกรรมอะไรบางต้ังแตเร่ิมโครงการ จนส้ินสุดโครงการ การจัดการงานนั้นเปนการจัดสรร
ทรัพยากรดวยเชนกัน เนื่องจากมีการมอบหมายงานแบงออกไปตามชนิดของงานนั้นท่ีสัมพันธกับ
ความสามารถของพนักงานนั้นๆ หนาจอการจัดการขอมูลงาน แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนการ
คนหาขอมูลงาน สวนการเพิ่มขอมูลงานใหม และสวนแสดงขอมูลของงานตางๆ ดังรูป ข.30 ใน
สวนของสถานะของโครงการนั้น ระบบจะทําการต้ังคาเร่ิมตนใหโครงการเปน “New” หรือ “งาน
ใหม” การเปล่ียนสถานะนั้น ผูจัดการโครงการและผูรับผิดชอบงานนั้นจะเปนผูมีสิทธ์ิเปล่ียน
สถานะได การเปล่ียนสถานะจาก “งานใหม” เปน “Inprogress” หรือ “กําลังดําเนินการ” ระบบจะ
เก็บคาวันท่ีเร่ิมทํางานจริงและวันท่ีงานสําเร็จจริง ซ่ึงจะแสดงขอมูลในชอง “Working Time”  
สถานะของงานในระบบมีดังนี้  

New  งานใหม 
Inprogress  กําลังดําเนินการ 
Paused  หยุด 
Solved  สําเร็จ 
Closed  ยกเลิก 
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รูป ข.30 หนาจอการจัดการขอมูลงาน 

 

 
รูป ข.31 หนาจอการคนหาขอมูลงานและผลจากการคนหา 
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การคนหาขอมูลงานตางๆ นั้น สามารถท่ีจะคนหาไดตามเง่ือนไขตางๆ เชน คนหาจาก
ประเภทงาน คนจากผูท่ีไดรับมอบหมายงาน คนหาจากสถานะของงาน หรือเลือกคนหางานตาม
ชวงเวลาได ในท่ีนี้ไดเลือกท่ีจะคนหาจากงานประเภท ASP Programming โดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนๆอีก 
จึงไดผลขอมูลออกมาตามท่ีเลือกคนหาเอาไว ดังรูป ข.31 

การเพิ่มขอมูลงาน หรือเรียกอีกอยางวากิจกรรมของแตละโครงการนั้น สามารถเพ่ิม
โดยคลิกท่ีปุม “Add New Task” ก็จะแสดงหนาจอดังรูป ข.32 เพื่อเพิ่มงานใหม 

 
รูป ข.32 หนาจอเพิ่มขอมูลงาน 

 
เม่ือทําการเพ่ิมขอมูลงานใหมเสร็จแลว ระบบจะทําการสงอีเมลหาพนักงานคนท่ีไดรับ

มอบหมายงาน และผูมอบหมายงาน ดังรูป ข.33 
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รูป ข.33 หนาจอการสงอีเมลถึงผูเกี่ยวของโครงการ 

 
การเรียกดูขอมูลรายละเอียดของงานตางๆ ใหคลิกท่ีปุม  ก็จะแสดงหนาจอ

รายละเอียดของงาน พรอมท้ังแสดงตารางเวลางานท่ีบงบอกสถานะของงานดวย ดังรูป ข.34 

 
รูป ข.34 หนาจอรายละเอียดขอมูลงานและตารางเวลางาน 

 
การแกไขขอมูลงาน ใหคลิกตรงปุม   จะแสดงหนาจอดังรูป ข.35 เพื่อใหแกไข

ขอมูล แลวทําการบันทึก ผูจัดการโครงการของโครงการนั้นเทานั้นท่ีมีสิทธ์ิแกไขขอมูลงานได 
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รูป ข.35 หนาจอแกไขขอมูลงาน 

 
 การลบขอมูลงานออกจากระบบนั้นจะตองเปนงานท่ีไมไดมีการเร่ิมดําเนินการเลย ผูจัดการ
โครงการเทานั้นท่ีมีสิทธในการลบขอมูล โดยคลิกท่ีปุม  จะแสดงขอความตรวจสอบความ
ตองการลบขอมูล ดังรูป ข.36 

 
รูป ข.36 ขอความตรวจสอบความตองการลบขอมูลงาน 
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การจัดการโครงการโดย PERT/CPM เปนการนําขอมูลงานมาทําการวางแผนการ
ดําเนินงานโดยการคํานวณแบบ PERT และ CPM เร่ิมจาการเลือกโครงการจากรายช่ือโครงการ
ท้ังหมด เม่ือตองการการคํานวณโดยวิธี CPM ก็เพียงเลือกช่ือโครงการเทานั้น หากตองการการ
คํานวนโดยวิธี PERT ใหเลือกคลิกตรงชองคําวา PERT  ดังรูป ข.37 

 
รูป ข.37 หนาจอการเลือกโครงการเพื่อนาํมาคํานวณ 

 

 
รูป ข.38 หนาจอการจัดโครงการโดย CPM 
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เม่ือทําการเลือกโครงการแลว ระบบจะทําการคํานวณใหเปนวิธี CPM และแสดงผล
ตารางเวลาออกมาดังรูป ข.38 มีการแสดงเสนทางวิกฤติดวยเสนสีแดง พรอมท้ังสรุปผลวางานหรือ
กิจกรรมใดบางเปนเสนทางวิกฤติ มีจํานวนวันกี่วัน และยังแสดงตารางขอมูลโครงการท่ีเปน
เสนทางวิกฤติ 

ในหนาจอการจัดการโครงการโดย CPM นั้นสามารถเลือกใหทําการคํานวณในแบบ 
PERT ไดโดยการคลิกตรงชอง คําวา PERT จะทําการคํานวณและแสดงผลออกมาเปนตาราง PERT 
ดังรูป ข.39 ซ่ึงมีการแสดงเสนทางวิกฤติดวยเสนสีแดง พรอมท้ังสรุปผลวางานหรือกิจกรรมใดบาง
เปนเสนทางวิกฤติ และมีจํานวนวันกี่วันเชนกัน 

 
รูป ข.39 หนาจอการจัดการโครงการโดย PERT 
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ข.3 การออกรายงาน 
รายงานในระบบบริหารโครงการนี้ มีการออกรายงานเปน 2 สวนดวยกัน สวนแรกคือ 

รายงานท่ีสามารถพิมพออกมาดูได สวนท่ีสองคือ รายงานท่ีแสดงผลเฉพาะหนาจอในระบบเทานั้น 
รายงานท่ีพิมพ คือ รายงานโครงการ ดังรูป ข.40 และรูป ข.41 สวนรายงานท่ีแสดงผลบนหนาจอ 
คือ รายงานขอมูลการทํางานของพนักงาน ดังรูป ข.42  

 
รูป ข.40 รายงานขอมูลโครงการ 

 

 
รูป ข.41 รายงานขอมูลโครงการสําหรับพิมพ 
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รูป ข.42 รายงานขอมูลการทํางานของพนักงาน 

 
เม่ือผูใชทํางานในระบบบริหารโครงการนี้เสร็จส้ินแลว และตองการออกจากระบบให

คลิกท่ีปุม “Logout” ท่ีอยูบริเวณแถบเมนู เม่ือออกจากระบบแลวจะกลับไปยังหนาจอการปอน
ขอมูลผูใชและรหัสผานเพื่อเขาใชระบบ 



ภาคผนวก ค 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

การใชงานระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด 

 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความงายในการใชงาน      
2. ความสวยงามของหนาจอ      
3. ความสะดวกในการเรียกดขูอมูล      
4. ความสะดวกในการแกไขขอมูล      
5. ความสะดวกในการคนหาขอมูล      
6. ความสมบูรณของรายงาน      
7. ความถูกตองของระบบในการปฏิบัติงาน      
8. การเปนแหลงขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ      
9. คูมือการใชงานโปรแกรมเขาใจงายและชัดเจน      
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 

  ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 



ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ   ภัทรภร โพธิแกว 
วัน เดือน ปเกดิ  25 พฤษภาคม 2524 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2548 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั 
จังหวดัเชียงใหม ปการศึกษา 2542 

 
ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2548 – 2549 เจาหนาท่ีกรองขอมูล บริษัท ตรีศิลา จํากัด  
   พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน เจาหนาท่ีทดสอบระบบ บริษัทอินคอน จํากัด 


