
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมการทําซอฟตแวรในปจจุบันเจริญเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจาก
ซอฟตแวรไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการผลักดันใหธุรกิจตางๆมีการขยายตัวไปในทางท่ีดีข้ึน 
และซอฟตแวรประยุกตยังมีสวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนในโลกเทคโนโลยีปจจุบันให
ไดรับความสะดวกสบายหลากหลายดาน ดวยความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมากข้ึน ทํา
ใหมูลคาการตลาดของอุตสาหกรรมซอฟตแวรสูงมากข้ึนตาม ทางดานผูประกอบการซอฟตแวรจึง
ตองเรงพัฒนาผลงานของตนใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันในตลาดซอฟตแวร 

บริษัทอินคอน จํากัด เปนบริษัทพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีสํานักงานใหญต้ังอยูในเมือง  
ฮัมบวรก ประเทศเยอรมนี ในสวนของสํานักงานใหญนั้นจะเปนสวนของการตลาดและลูกคา
สัมพันธ และสวนของบริษัทอินคอนไทยแลนด จํากัดนั้นเปนฝายการผลิต บริษัทอินคอนจํากัด ได
กอต้ังมานานกวา 5 ป ปจจุบันมีพนักงานอยูท้ังหมด 16 คน บริษัทไดพัฒนาซอฟตแวรดวย
มาตรฐานทางยุโรปแกธุรกิจท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก นอกจากน้ันบริษัทอินคอนยังบริการดูแล
ฐานขอมูล วางแผนการตลาดและงานดานเว็บกราฟกตางๆ ใหกับลูกคาในประเทศเยอรมนี และ
ประเทศในแถบยุโรป จากปรัชญาของบริษัทท่ีตองสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยงานท่ีมีคุณภาพ 
ความถูกตอง และมีความปลอดภัยสูงสุดนั้น พนักงานจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรักษามาตรฐาน และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสงงานใหลูกคาตามกําหนดเวลา ดวย
มาตรฐานท้ังหมดนี้บริษัทอินคอนจึงไดรับความไววางใจจากลูกคา สงผลใหมีจํานวนลูกคามากข้ึน 
บริษัทไดรับทําโครงการโดยเฉลี่ยสามโครงการตอเดือน ท้ังท่ีเปนโครงการใหมและโครงการเกาท่ี
คอยดูแลฐานขอมูลและยังมีโครงการกราฟกในทุกสัปดาห เม่ือมีลูกคามากข้ึนจึงเกิดปญหาการทับ
ซอนของตารางเวลาการทํางานตามมา การสงงานลาชาเกินกวากําหนด ในบางคร้ังพนักงานทํางาน
ขามหนาท่ีกันหรือหลงลืมส่ิงท่ีตนเองตองทํา การติดตามดูสถานะของการทํางานของผูบริหารและ
ลูกคานั้นทําไดยาก ท้ังการตรวจสอบคุณภาพงานอยางเรงดวนทําใหงานท่ีสงใหลูกคาไมมีคุณภาพ
เทาท่ีควร มักเกิดการวิจารณผลงานอยูบอยคร้ัง อีกท้ังการท่ีบริษัทมีสํานักงานอยูคนละท่ีทําใหการ
ติดตอส่ือสารระหวางกันจึงมีขอจํากัด ไมวาจะเปนเร่ืองเวลาและภาษา 
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จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเพ่ือใหผูบริหาร ผูจัดการโครงการ และพนักงานทุก
แผนกสามารถทํางานรวมกันอยางสะดวก ผูจัดการโครงการท้ังแผนกซอฟตแวรและแผนกกราฟกมี
เคร่ืองมือชวยในการวางแผนงานอยางรอบคอบ การคํานวณระยะเวลาตางๆ การกําหนดระยะเวลา
การดําเนินโครงการท่ีจะชวยใหกระบวนการทํางานบรรลุวัตถุประสงค ในดานของการจัดสรรงาน
ใหแกพนักงาน ผูจัดการโครงการยังจัดสรรงานใหพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานจะ
ไดรับมอบหมายงานตรงตามความสามารถของตน ไมไดรับงานท่ีหนักหรือนอยจนเกินไป เปนการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา   ในระดับผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนาของโครงการจากระบบ
บันทึกการปฏิบัติงาน ดวยระบบนี้ยังทําใหผูบริหารไดทราบรายละเอียดและปญหาในการทํางาน
ของพนักงานเปนรายบุคคล เพื่อหาทางพัฒนา แกไขไดถูกตอง ในสวนของการบันทึกการทํางาน
ของพนักงานลงระบบนั้นยังเปนการตรวจสอบ ทบทวน ย้ําเตือนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
บริษัทและมาตรฐานของการทําซอฟตแวรดวย  และภายในพนักงานดวยกันยังไดทราบ
ความกาวหนาในงานของเพื่อนรวมงาน ซ่ึงเปนการส่ือสารกันอีกทางหน่ึง ในสวนของการออก
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานเชิงสถิติทําใหผูบริหารนําไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกลยุทธในการดําเนินงานได และแมวาโปรแกรมไมโครซอฟทโปรเจคจะมีความสามารถ
ในจัดการโครงการไดดีมาก แตยังไมมีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานการทําซอฟตแวรดังท่ี
บริษัทอินคอน จํากัดตองการ ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงตองการศึกษา และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด 
2) เพื่อจัดทําฐานขอมูลโครงการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อชวยในการบริหารโครงการ 

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1) ไดระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษทัอินคอน จํากัด 
2) ไดฐานขอมูลสําหรับผูบริหารเพ่ือชวยในการวัดผลการทํางานในแตละโครงการ

ของบ ริษัท  การติ ดตามการป ฏิ บั ติ ง านของพนั ก ง านและส รุปผลงานของพนั ก ง าน
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1.4 แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
1.4.1 แผนดาํเนินการ 

จากการรวบรวมและศึกษาคนควาขอมูลแลว สามารถกําหนดแผนในการดําเนินงานได 
ดังนี้ 

1) ศึกษาแผนการดําเนินงานของบริษัทอินคอน จํากัด สอบถามผูบริหารเกี่ยวกับ         
กระบวนการทํางานของในปจจุบัน ปญหาในการติดตามการทํางานของพนักงาน สอบถามผูจัดการ
โครงการเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาการทํางาน การจัดสรรงานแกพนักงานและปญหาการรายงานผล
การทํางานแกลูกคา สอบถามโปรแกรมเมอรและกราฟกในดานการติดตอประสานงานระหวางกัน 
เพื่อหาแนวทางในการจัดทําระบบ แลวทําการวิเคราะหระบบโดยรวม 

2) ออกแบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยตอง
ออกแบบโปรแกรมใหใชงานงายและอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด เพื่อสะดวกตอตรวจดูระยะเวลา
การดําเนินโครงงาน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พรอมออกแบบฐานขอมูล เพื่อ
พิจารณาการไหล และการเช่ือมโยงของขอมูล 

3) พัฒนาโปรแกรม ระบบบริหารจัดการโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน 
จํากัด ทําการพัฒนาโปรแกรมทีละสวน ตามระบบงานท่ีไดวิเคราะหและแบงระบบงานยอยไว โดย
พัฒนาเรียงตามลําดับการทํางาน เพื่อใหสามารถทดสอบการไหลของขอมูลในแตละงานใหเปนไป
ตามลําดับ และทําการทดสอบผลในแตละระบบงานยอยพรอมๆไปกับการพัฒนาโปรแกรม 

4) ทดสอบระบบตัวตนแบบ ทดสอบการทํางานของโปรแกรมในแตละระบบยอย และ
การไหลของขอมูลในระบบ รวมถึงการทดสอบระบบโดยรวมท้ังหมด 

5) ประเมินความถูกตองของระบบ หลังจากท่ีนําระบบไปใชงานจริงแลว ตองการทํา
การประเมินระบบ จากการใชงานจริงของผูใชเพื่อนําไปพัฒนาตอไป 

6) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 
 

1.4.2 ขอบเขต 
1) พัฒนาฐานขอมูลการบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร บริษัทอินคอน จํากัด    

โดยจะเก็บขอมูลโครงการซอฟตแวรและโครงการกราฟก ขอมูลลูกคา ขอมูลของพนักงานท่ี
ประกอบไปดวย ผูจัดการโครงการ โปรแกรมเมอร กราฟกและผูดูแลระบบ ท่ีจะบันทึกท้ังประวัติ
และทักษะความสามารถ 

2) พัฒนาสวนงานสําหรับชวยในการวางแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
คํานวณระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยรองรับท้ัง PERT และ CPM 
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3) พัฒนาสวนสําหรับจัดสรรทรัพยากรกับโครงการ โดยจัดตามความสามารถของ
พนักงานใหไดรับงานท่ีเหมาะสมกับท้ังความสามารถและเวลาการทํางาน รวมท้ังสงผลการจัดสรร
ไปยังผูบริหาร ผูจัดการโครงการและผูเกี่ยวของโครงการ 

4) พัฒนาสวนบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน ท่ีมีการตรวจสอบมาตรฐานของ
บริษัท 

5) พัฒนาสวนออกรายงานตางๆ อยางเชน ตารางเวลาการดําเนินงานโครงการ 
ตารางเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน รายงานขอมูลโครงการท่ีลาชา รายงานการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
1) ศึกษากระบวนการทํางานของบริษัทอินคอน จํากัด และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณผูบริหาร ผูจัดการโครงการและพนักงานแผนกโปรแกรมเมอรและกราฟก รวมทั้งศึกษา
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 

2) ออกแบบฐานขอมูลโดยใชองคความรูท่ีไดรวบรวมมาใหสอดคลองกับความ
ตองการในระบบ 

3) พัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษาพีเอชพีและพัฒนาสวนคํานวณโครงการโดยใช PERT 
และ CPM 

4) ทดสอบระบบโดยใหพนักงานเปนผูทดลองใช 
5) ประเมินผลการใชงานของระบบ 

 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1.5.1 ฮารดแวร (Hardware) 
1) คอมพิวเตอรจํานวน 1 เคร่ือง ประกอบดวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Core 2 Duo 1.66 กิกะเฮิรตซ 
- หนวยความจําหลัก (RAM)  ขนาด 1 กิกะไบต 
- อุปกรณบันทึกขอมูล (HDD)  ขนาด 120 กิกะไบต 
- หนาจอแสดงผล (Monitor)  14 นิ้ว 

2) เคร่ืองพิมพ (Printer) 
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1.5.2 ซอฟตแวร (Software) 
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
2) ระบบจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) 
3) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP)  
4) โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (PHPMyAdmin)  
5) เคร่ืองมือในการจัดทําเอกสารไมโครซอฟทออฟฟศ 2003 (Microsoft Office 2003) 

 
1.6 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1) บริษัทอินคอน จํากัด จังหวัดเชียงใหม 
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) ส าข า วิ ช า เ ท ค โนโล ยี ส า รสน เ ทศแล ะก า ร จั ด ก า ร  บัณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


