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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําการพัฒนาระบบบริหารโครงการการ

พัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด โดยผูศึกษาไดออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการบริหารการ
ดําเนินโครงการใหสําเร็จตามเปาหมาย  โดยมีระบบชวยในการวางแผนโครงการ การกําหนดเวลา
งานโครงการและการควบคุมโครงการท้ังวิธีPERTและCPM มีระบบชวยในการบริหารทรัพยากร
ของบริษัทใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัดพัฒนาขึ้นบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โดยใชโปรแกรมพีเอชพีในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใช
โปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนระบบฐานขอมูล 

ระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด มีผูใชงาน 4 สวนคือ 
ผูบริหาร ผูจัดการโครงการ ผูดูแลระบบ และพนักงาน ผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานตางๆ จาก
ขอมูลในระบบ ผูจัดการโครงการสามารถจัดการขอมูลพื้นฐานตางๆของโครงการ และจัดการ
ขอมูลโครงการผูดูแลระบบนั้นจะเปนผูจัดการขอมูลผูใชในระบบและขอมูลพื้นฐานท่ัวไป สวน
พนักงานนั้นสามารถจัดการกับขอมูลสวนตัวและเรียกดูรายงานขอมูลโครงการท่ีไดรับมอบหมาย 
 



 จ

ผลการประเมินการทํางานของระบบจากผูบริหาร 1 คน ผูจัดการโครงการ 2 คน ผูดูแล
ระบบ 1 คน และพนักงาน 4 คน พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา 
4.06 ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก
นั่นคือระบบสามารถชวยบริหารโครงการซอฟตแวรของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 
The objective of  this independent study is to develop the Management System 

Development of Software Development Project for Inconn Company,Limited. The main purpose 
is designed to manage or control company resource on a given activity, within time, within cost, 
and within performance. The Project have a supporting tools for planning, scheduling, and 
controlling that work by those of PERT and CPM. 

The Management System Development of Software Development Project for Inconn 
Company,Limited is developed on Windows XP operating system. PHP (Personal Home Page) 
program is used for web application and MySQL program is used for database software. 

This software has 4 groups of user which are Executive, Project managers, 
Administrator and Workers. Executive can view all reports. Project manager is responsible for 
defining the task and providing sufficient resources to accomplish the objective. Administrator is 
responsible for managing the basic data, database and users. Workers can view their own task and 
manage their own data. 
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The system is evaluated by 1 executive, 2 project managers, 1 administrator, and 4 
workers. Upon an evaluation of the system, the average score is 4.06, this results presented that 
users are satisfy the system and can also efficiently helping to manage software project. 
 
 


