
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบบริหารโครงการการ

พัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด ผูศึกษาพบวามีแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 

1) การบริหารโครงการ 
2) การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร 
3) การประมาณการ 
4) CPM เทคนิคในการบริหารงานโครงการ 
5) ระเบียบปฏิบัติของการดําเนนิงานโครงงานใหลูกคา 
6) กฎระเบียบปฏิบัติในการผลิตผลงานของพนักงานบริษัทอินคอน จํากดั 

 
2.1 การบริหารโครงการ 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2544) อธิบายวา การบริหารโครงการเปนสหวิทยาการท่ีตอง
อาศัยองคความรูเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการโครงสรางองคกร การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การควบคุมและการประเมินผล เพื่อกําหนดกิจกรรมตางๆ ของโครงการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดท้ังทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ 
เคร่ืองมือ รวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆใหเหมาะสม โดยมีจุดประสงคสําคัญคือ การ
ดําเนินงานใหเสร็จสมบูรณตามท่ีกําหนดไว โดยผูจัดการโครงการจะตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ ความเปนเอกภาพของโครงการ การ
พึ่งพากันระหวางโครงการและหนวยงานในองคกร และการติดตอส่ือสาร รวมท้ังความสามารถใน
การขจัดความขัดแยงในโครงการซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา การบริหารโครงการเปนลักษณะงาน
เฉพาะกิจท่ีมีระยะเวลาเร่ิมตนและส้ินสุด 

การวางแผนโครงการสามารถกระทําใหเห็นไดดวยการแสดงเปนรูปกราฟหรือ
ตารางเวลาการทํางานต้ังแตจุดเร่ิมตนของการทํางานจนกระท่ังถึงจุดส้ินสุดของโครงการ ระบบ
ขอมูลในการจัดทําแผนควรประกอบดวย 

1) วันเร่ิมตนและวันส้ินสุดของทุกกิจกรรมในโครงการ 
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2) จํานวนของทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในแตละกิจกรรมและในแตละ
ชวงเวลา 

3) งบประมาณสําหรับแตละชวงเวลา รวมทั้งงบประมาณสะสมท่ีไดใชไปต้ังแต
เร่ิมตนโครงการ จนกระท่ังถึงแตละชวงเวลาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําลังดําเนินการอยู 
 
2.2 การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร 

สุพจน โกสิยะจินดา (2544) อธิบายวา เม่ือมีแผนโครงการและปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนดไว แตหากไมมีกระบวนการติดตามผลการดําเนินการ ผลท่ีออกมาจะไมเปนไปตามท่ีได
กําหนดตามแผน การติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และทบทวน เปนกระบวนการระหวางท่ีมี
การพัฒนาระบบงาน โดยผูทําการติดตามการใชแผนงานและแผนการจัดการบุคลากรเปนคูมือใน
การติดตามผลดําเนินการ ทําใหงานตางๆในโครงการสําเร็จไดตามที่ไดกําหนดไว หากไมมี
กระบวนการติดตามก็จะไมสามารถทราบผลดําเนินการวาไดเปนไปตามแผนงานหรือไม 
กระบวนการนี้ประกอบดวย 

1) การติดตามดูแลงาน ( Tracking ) 
2) การควบคุม ( Control )  
3) การตรวจสอบ ( Review ) 
การติดตามงาน วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหโครงการอยูในความดูแลไดท่ัวถึง ในการ

ตามงานใหดูจาก  
- แผนงานไดมีการเปล่ียนแปลงและเปนปจจุบัน 
- ตรวจสอบงานท่ีทําสําเร็จแลวกับแผนงานท่ีใชอยู 
- ตรวจดูวาไดใชทรัพยากรใหเปนไปตามแผนงาน 
- ตรวจสอบวาปญหาท่ีไดรับรายงานไดดําเนินการแกไข 
การควบคุมโครงการ เปนท่ีทราบกันวา การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดต้ังแตเร่ิมโครงการ 

ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการควบคุมใหการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถดูแลไดท่ัวถึงและควบคุมได 
มิฉะนั้นจะทําใหตองเสียเงินเพิ่มข้ึนและโครงการไมเสร็จตามกําหนดเวลา อยางไรก็ตาม เพื่อเปน
การไมประมาทแลว ควรจะมีงบประมาณสวนหนึ่งท่ีต้ังไวสําหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
เพราะรูอยูแลววาจะตองมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนแนนอนไมวาจะเปนโครงการใด สวนงบประมาณ
ท่ีต้ังไวนี้จะมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับประสบการณท่ีมีอยูกับหนวยงาน เพราะแตละแหงมีระเบียบ
วิธีการที่ตางกัน 
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การตรวจสอบและทบทวนโครงการ จุดประสงคของการทบทวนเพื่อจะไดทราบ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนและท่ีมีแนวโนมจะเกิดข้ึน ทําใหสามารถเสนอแนะการแกปญหาเหลานั้น หรือ
ปองกันไวกอน และทบทวนหนาท่ีและความรับผิดชอบบุคคลตางๆ ในโครงการวามีบุคคลครบ
ตามท่ีตองการ แตละคนสามารถทํางานไดตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2.3 การประมาณการ 

สุพจน โกสิยะจินดา (2544) อธิบายวา การประมาณการเปนกรรมวิธีท่ีคอยๆ เปนคอยๆ 
ไป เม่ือไดขอมูลเพิ่มข้ึน ขอสนเทศมากข้ึนหรือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน การประมาณการนั้น
จะตองแกไขปรับเปล่ียนทําใหมีความเปนจริงมากข้ึน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการทบทวนการ
ประมาณการเปนระยะๆ  

เหตุท่ีเราตองประมาณการโครงการเพราะ 
1) ไมสามารถคาดการณในอนาคตได 
2) ใชสําหรับการทําแผนงาน 
3) เพื่อนําไปมอบหมายงานใหบุคลากรในคณะทํางาน 
4) เพื่อการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อใหฝายบริหารระดับสูงไดเปนขอมูลในการตัดสินใจสําหรับโครงการประมาณ

การในเร่ือง ดังตอไปนี้ 
(1) ขอบขายงาน (Scope)  
(2) ทรัพยากร (Resource) 
(3) เวลา (Time) 

ปจจัยท้ังสามประเภทน้ีมีความเก่ียวพันกัน  หรือปฏิสัมพันธกันซ่ึงกันและกัน 
หมายความวาการท่ีขอบขายงานข้ึนหนึ่งสวนจะมีความสัมพันธทําใหตองเพ่ิมทรัพยากรและเวลา
สวนจะเปนเทาไหรนั้นข้ึนอยูกับความยากงายของขอบขายงาน 

วิธีการประมาณการ 
1) ประสบการณเปนวิธีการที่ใชมากท่ีสุด และไดผลแนนอน เนื่องจากผูใชวิธีการนี้มี

ความรอบรูความสามารถ 
2) เปรียบเทียบกับโครงการท่ีคลายคลึงกัน โดยใชประสบการณของบุคคลกลุมหนึ่ง

เพื่อพัฒนาระบบท่ีใกลเคียงกัน 
3) การใชสูตร สมการ การคิดโดยมีคาถวงน้ําหนัก 
4) การแบงงานออกเปนสวนยอยเพื่องายแกการดําเนินการ 
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2.4 CPM เทคนิคในการบริหารงานโครงการ 
วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ (2548: ออนไลน) Critical Path Method ( CPM ) เปนเทคนิคท่ี

ใชในการบริหารโครงการ โดยการนํากิจกรรมตางๆ มาเขียนเครือขายแสดงความสัมพันธ และ
คํานวณหาเวลาท่ีควรเร่ิมตนทํากิจกรรมและเวลาส้ินสุดของแตละกิจกรรม เพื่อทําใหโครงการ
สําเร็จโดยใชเวลาส้ัน 

ข้ันตอนการทํา CPM 
1) เขียนเครือขายแสดงความสัมพันธของงาน 
2) คํานวณเวลาในการทํากิจกรรม ซ่ึงประกอบดวย 

(1) เวลาท่ีเร็วท่ีสุดท่ีเร่ิมตนกิจกรรมได 
(2) เวลาท่ีเร็วท่ีสุดท่ีกิจกรรมจะเสร็จ 
(3) เวลาท่ีชาท่ีสุดท่ีจะเร่ิมตนงานโดยไมกระทบกระเทือนเวลาเสร็จส้ินโครงการ 
(4) คํานวณเวลาท่ีชาท่ีสุดท่ีจะเสร็จงานโดยไมกระทบกระเทือนเวลาเสร็จส้ิน

โครงการ 
3) หางานวิกฤติ ซ่ึงหมายถึง งานท่ีตองเร่ิมทําและทําใหเสร็จโดยเร็วท่ีสุดตามท่ี

กําหนดไว ถางานนั้นตองยืดเยื้อไปจากท่ีกําหนด ก็จะมีผลใหเวลาเสร็จส้ินโครงการตองพลอยถูก
เล่ือนออกไปดวย 

สายงานวิกฤติ ( Critical Path ) หมายถึง สายงานในเครือขายท่ีประกอบดวยงานท่ีไม
สามารถเล่ือนวันท่ีเร่ิมดําเนินการออกไปได มิฉะนั้น จะสงผลใหเวลาส้ินสุดของโครงการลาชา
ออกไป 
 

พิภพ ลลิตาภรณ (2539) อธิบายวา ในปจจุบันนี้ ไดมีการนําเอาวิธี CPM และ PERT 
ไปใชในการวางแผนและควบคุมโครงการกันอยางแพรหลาย และท้ัง 2 วิธีนี้ไดรับการพัฒนาจนมี
สวนท่ีคลายคลึงกันมาก โดยตางก็ใชวิธีหาสายงานวิกฤติเชนเดียวกัน แตก็ยังมีส่ิงปลีกยอยบางอยาง
ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงพอจะแยกออกใหเห็นไดดังนี้ คือ 

1) วิธีของ CPM ไดรับการพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผนโครงการ 
การกําหนดเวลางาน โครงการและการควบคุม(Controling)โครงการ ซ่ึงผูวางแผนจะตองมี
ประสบการณในงานนั้นเปนอยางดี จุดประสงคของ CPM  อีกประการหน่ึงคือ ตองการจะเนนท่ี
งานยอย ฉะนั้นนอกจากจะทราบเวลาท่ีใชท้ังหมดของโครงการแลว ยังตองทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยากรตางๆท่ีใชและคาใชจายของแตละงาน 
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สําหรับวิธีของ PERT ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการปรับปรุงวิธีการวางแผนงาน
และการประเมินโครงการวิจัยใหมๆ ซ่ึงผูวางแผนไมเคยมีประสบการณในงานน้ันๆ มากอน และ
ระหวางการปฏิบัติงานมักจะมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดของงานบอยๆ และจุดประสงคของ 
PERT  อีกประการหนึ่งคือตองการเนนความสําคัญท่ีเหตุการณไมใชท่ีงาน 

2) เวลาท่ีใชในการทํางานของแตละงานในโครงขาย CPM จะมีเวลาท่ีตองใชในการ
ทํางานแนนอน คือมีการประมาณเวลาเพียงคาเดียว (one-time estimate) ผูวางแผนจะกําหนดเวลา
งานโดยอาศัยสถิติเกาๆของงานชนิดเดียวกัน หรือบางคร้ังอาจจะใชเวลามาตรฐาน (standard time) 
ซ่ึงไดมีการกําหนดไวแลว สําหรับวิธีของ PERT งานแตละงานจะมีเวลาท่ีใชไมแนนอน คือมีการ
ประมาณเวลาถึง 3 คา (three-time estimates) และตองอาศัยทฤษฎีความนาจะเปนในการคํานวณ
เวลาดวย ท้ังนี้เพราะสวนใหญ PERT ใชในการวางแผนโครงการใหมท่ีไมเคยทํามากอน 

ข้ันตอนการวางแผนและควบคุมโครงการดวยโครงขายโดยสรุป ( Summery of 
Network Based Planing and Control Procedures) 

ในการวางแผนโครงการโดยการประยุกตเอาวิธีการพื้นฐานของเทคนิคโครงขายไปใช
นั้น อาจกลาวไดวาไมสามารถกําหนดเปนข้ันตอนปฏิบัติไดแนนอน แตอาจจะตองปฏิบัติยอนกลับ
ไปกลับมาหลายๆครั้ง (dynamic procedure) จนกวาจะไดผลลัพธจนเปนท่ีพอใจ สําหรับรูปแบบที่
แสดงใหเปนถึงแนวทางการปฏิบัติในการวางแผนและควบคุมโครงการท่ีเปนท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไปจะเปนลักษณะของระบบควบคุมยอนกลับแบบวงจรปด (closed loop feedback control 
system) ดังแสดงในรูป 2.1 

 
รูป 2.1 ข้ันตอนการปฏิบัติในการวางแผนและควบคุมโครงการดวย CPM และPERT 
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2.5 ระเบียบปฏิบัติของการดําเนินงานโครงงานใหลูกคา 
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- Customer Detail

- Structure

Timeline Plan
Assign Job

Dummy Work

Present 
Dummy

No

Coding

Step test

Progress Present

Compile All 
Program

System Final 
Test

Data Entry

Close Project

Present to 
Customer

No

Yes

Web 
Flash

Graphic
Work

Yes

No

Yes

Data Final 
Test

Yes

No

Yes

No

รูป 2.2 แผนภาพกระบวนการดําเนินโครงการบริษัทอินคอน จํากัด โดย อนันต พนิิจเวชการ 
(ผูบริหารบริษัทอินคอน จํากดั) 
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จากรูป 2.2 แผนภาพกระบวนการดําเนินโครงการบริษัทอินคอน จํากดันั้นสามารถ
อธิบายกระบวนการดําเนินโครงการไดดังนี้ 

1) Project  
ผูจัดการโครงการประชุมแจงใหพนกังานทราบวามีโครงการใหม 

2) Document prepare and Translate   
พนักงานฝายประสานงานทําการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับขอมูลลูกคาและสงมาให

พนักงานดานภาษาแปลเอกสารขอมูลลูกคา 
3) Present and get Requirement  

พนักงานดานภาษานําเสนอขอมูลลูกคาในที่ประชุม หลังจากนั้นประชุมกับลูกคา
สอบถามถึงความตองการ พรอมท้ังพนักงานนําเสนอแนวคิดใหลูกคาไดตัดสินใจ 

4) Timeline Plan and Assign Job 
ผูจัดการโครงการทําการวางแผนเวลาการดําเนินงาน และเสนอแกลูกคา เม่ือลูกคา

เห็นชอบจึงทําการมอบหมายงานใหตามความสามารถของพนักงาน 
5) Dummy Work 

พนักงานท่ีไดรับมอบหมายงานจัดทําโครงการตนแบบนําเสนอแกลูกคา เม่ือตรง
ตามความตองการแลวจึงเร่ิมดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดเอาไว หากไมตรงตามความตองการ 
ตองนํากลับมาปรับปรุงแกไขใหมจนตรงความตองการของลูกคา 

6) Graphic Work 
พนักงานกราฟกจัดทํางาน พรอมนําเสนอแกลูกคา ทําการเพ่ิมขอมูลท่ีลูกคาใหมา

ลงไปในงานกราฟกนั้นๆ จากนั้นทําการทดสอบงานกอนสงลูกคา หรือสงงานใหโปรแกรมเมอรรับ
งานตอในงานดานการทําระบบ  

7) Coding 
โปรแกรมเมอรจัดทําระบบ พรอมกันนั้นตองทําการทดสอบระบบไปทุกๆระบบ

ยอยท่ีไดทําสําเร็จ มีการประชุมถึงความคืบหนาของงานใหผูจัดการโครงการนั้นทราบเม่ือระบบ
ยอยจัดทําเสร็จแลวจึงทําการรวมทุกระบบเขาดวยกัน ในการตรวจและทดสอบระบบคร้ังสุดทายทํา
โดยการใสขอมูลลงในระบบ และข้ันตอนสุดทายคือการทดสอบขอมูลในระบบท้ังหมดกอนการสง
มอบงานใหลูกคา 
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2.6 กฎระเบียบปฏิบัติในการผลิตผลงานของพนักงานโดย อนันต พินิจเวชการ ผูบริหารบริษัท 
อินคอน จํากัด 

1) การทํางานใหตรงตามเวลาทํางาน 
พนักงานจะตองทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลาท่ีไดตกลงไว โดยงานท่ีสงมอบ

ตองครบถวนสมบูรณ 
2) ความถูกตองครบถวนของงาน 

- ตรงตามความตองการของลูกคา พนักงานตองทํางานใหครบถวนตามเอกสาร
กํากับงาน 

- ไมมีขอผิดพลาดของงานท่ีไดวาจาง พนักงานตองทํางานโดยไมมีขอผิดพลาดท่ี
จะตามมาในภายหลัง พนักงานจะตองมีการทดสอบใหแนใจทุกกระบวนการ
ทํางาน 

- ความปลอดภัยในงานตามมาตรฐานสากล พนักงานตองทํางานใหไดคุณภาพใน
ดานความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล หรือตามท่ีหัวหนางานกําหนด 

- ความปลอดภัยดานขอมูล พนักงานตองใชท้ังไฟลขอมูลและรูปภาพของบริษัท
ในการทดสอบระบบ 

3) สัญญาความถูกตองตามข้ันตอนการทํางาน 
พนักงานตองทํางานตามข้ันตอนตามท่ีผูวาจางกําหนดไวทุกข้ันตอน 

4) รักษาขอมูลของบริษัท 
พนักงานจะตองไม เปด เผยขอ มูลใดๆ  อัน ถือ เปนทรัพย สินของบริษัท 

นอกเหนือจากการยินยอมของบริษัท 
5) สัญญาสิทธิทางปญญา 

พนักงานจะตองตกลงวาจะไมทําการใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ของผูอ่ืน โดยงานท่ีทําสําเร็จโดยพนักงาน จะถือเปนความสําเร็จทางวิชาการของบริษัท อันถือวา
เปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทแตเพียงผูเดียว 

6) การรักษาช่ือเสียงของบริษัท 
พนักงานจะตองไมทําการใดๆ อันเปนผลทําใหบริษัทเสียช่ือเสียง ท้ังในระหวาง

และการส้ินสภาพการเปนพนักงาน 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
โสภิดา ทองคู (2551) ไดศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ

ซอฟตแวรของ บริษัทนอรทเธิรน พีคส เทรดดิ้ง ไพรเวทจํากัด เพื่อนํามาใชในการดําเนินการ
บริหารโครงการซอฟตแวรโดยผานระบบอินเตอรเน็ต การพัฒนาระบบนี้ไดดําเนินการตาม
หลักการของการบริหารโครงการซอฟตแวร (Software Project Management) โดยไดใชโปรแกรม
แอพเซิฟเปนเว็บเซิรฟเวอร ใชมายเอสคิวแอล ดาตาเบส เซิรฟเวอรจัดเก็บฐานขอมูล และใชภาษาพี
เอชพีในการเขียนโปรแกรมติดตอ วิเคราะหและออกแบบระบบงานโดยใชแบบจําลองกระบวนการ
ผลิตซอฟตแวรแบบน้ําตก และสรางระบบตามมาตรฐานISO 12207 การพัฒนาระบบน้ีไดทําให
ผูดูแลโครงการสามารถจัดการขอมูลลูกคา ขอมูลโครงการ การจัดการตารางเวลางาน รวมทั้ง
สามารถ เรียกดูรายงานได ในสวนของผูพัฒนาระบบเองก็สามารถเรียกดูตารางเวลางานและรายงาน
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว แมตองออกไปทํางานขางนอก โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสวน
ผูดูแลระบบก็สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ได อีกท้ังสามารถแสดงรายงานขอมูล
สารสนเทศใหแกผูบริหารเพื่อนําไปใชเปรียบเทียบผลดําเนินงานได 

นิภาพรรณ กล่ินสน (2547) ไดศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โครงการธุรกิจรับเหมากอสรางของ หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม เอส.พี.เอส.คอนสตรัคช่ัน เพื่อเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานบริหารธุรกิจ การควบคุมดานการเงินและเปนเคร่ืองมือชวย
ในการตัดสินใจของผูบริหาร ในการพัฒนานี้ผูศึกษาไดพัฒนาระบบตามกระบวนการพัฒนาระบบ ( 
SDLC : System Development Life Cycle ) โดยไดศึกษาวิเคราะหระบบงานเดิม สํารวจปญหา 
วิเคราะหความตองการจึงไดออกแบบฐานขอมูลและใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 97 ในการ
จัดการขอมูล ใชโปรแกรมไมโครซอฟตวิชวลเบสิก 6.0 ในการติดตอผูใชงานในระบบ การสืบคน
ขอมูล และการบันทึกขอมูล  ในการติดต้ังระบบไดให ผูควบคุมงาน และผูจัดการ จํานวน5 รายทํา
การทดลองใชระบบ  และสรุปออกมาไดวาโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงค สามารถชวยในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ มีรายงานท่ีมีความสมบูรณของ
ขอมูลและสามารถเรียกใชไดอยางงายและรวดเร็ว 

นงนุช นาคพึ่ง (2547) ไดศึกษาและพัฒนาระบบการจัดตารางเวลาโครงงานซอฟตแวร
ของบริษัทนอรธเทอรน สตาร ซอฟตแวร จํากัด เพื่อชวยใหผูดูแลโครงการสามารถกําหนด
ระยะเวลา เพื่อวางแผนพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวร ในระดับผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนา
ของโครงงาน ระดับโปรแกรมเมอรสามารถนําตารางเวลางานไปบริหารเวลางาน และสําหรับ
พนักงานท่ีทํางานอยูนอกสถานท่ีสามารถตรวจสอบงานผานทางอินเทอรเน็ตได ท้ังยังชวยเก็บ
ขอมูลการจัดตารางเวลาการพัฒนาโปรแกรมของโครงการซอฟตแวร เพื่อเปนแนวทางในการจัด
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ตารางเวลาใหกับโครงงานอ่ืนไดในอนาคต ผูศึกษาไดใชภาษาพีเอชพีในการพัฒนาโปรแกรม ใช
โปรแกรมออราเคิลในการจัดการฐานขอมูล เม่ือนําโปรแกรมไปติดต้ังใชงานกับพนักงานโดยใช
ขอมูลจริงในการทดสอบ จึงสามารถสรุปไดวาโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนนี้สามารถทํางานไดอยาง
รวดเร็วและตอบสนองตอการบริหารจัดการตารางเวลาโครงการซอฟตแวรไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงค 

จุฬาวลี มณีเลิศ (2551) ไดศึกษาการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชหลักการของการบริหาร
โครงการ กรณีศึกษาระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต จากระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบเกา คือการมาสมัครดวยตนเองทําใหเกิดความไม
สะดวกในหลายๆดาน  ผูศึกษาจึงไดจัดสรางระบบการรับสมัครนักศึกษา ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
และเพื่อใหโครงการนี้บรรลุเปาหมาย ตรงตามวัตถุประสงคจึงอาศัยหลักการบริหารโครงการมา
ดําเนินโครงการ ดวยโครงการนี้มีลักษณะแบบช่ัวคราว คือเกิดข้ึนและส้ินสุดลงในชวงเวลาใดเวลา
หนึ่ง จึงไดนําเทคนิคการทําเพิรธชารต มาเปนเทคนิคในการวิเคราะหและประเมินเวลาท่ีตองใช ใน
แตละกิจกรรมของโครงการ ในสวนเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบไดแก โปรแกรมมายเอสคิว
แอล ดาตาเบส เซิรฟเวอร จัดเก็บฐานขอมูล และภาษาพีเอชพี ระบบการรับสมัครนักศึกษานี้ได
แกปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการขอมูลผูสมัคร ตรวจสอบสถานที่สอบ 
ตรวจสอบผลการสอบ รายงานสถิติจํานวนผูสมัครแตละสาขาวิชา และยังสามารถแจงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการรับสมัครใหผูสมัครไดทราบโดยตรง ในสวนของผูสมัครก็สามารถสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษา โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตและสวนผูดูแลระบบก็สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข 
ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ได อีกท้ังสามารถแสดงรายงานขอมูลสารสนเทศใหแกผูบริหารเพ่ือนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป 


