
 
บทที ่1 

 
บทน ำ 

 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงหลกัการและเหตุผล วตัถุประสงคข์องการศึกษา ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ แผนการด าเนินการ ขอบเขต และ วธีิการศึกษา ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
โครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก 
และ สวเีดน) 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 
  หจก. จีเนียส ไซเบอร์ ตั้งอยู่ท่ี 298/3 หมู่ 3 ต.สันผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
เป็นบริษทัท่ีรับพฒันาซอฟตแ์วร์ประเภท ออนไลน์ แอพพลิเคชนั โดยท่ี หจก.  จีเนียส ไซเบอร์ เป็น
บริษทัในเครือของ บริษทั สแกนดีไซน์ ประเทศเดนมาร์ก และ บริษทัสแกนดีไซน์ ประเทศสวีเดน 
หจก.  จีเนียส ไซเบอร์ มีพนกังานในต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จ  านวน 5 คน โดยในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์จะมีการแบ่งหนา้ท่ีในการพฒันาแตกต่างกนัระหวา่งประเทศไทย เดนมาร์ก และ สวีเดน 
โดยงานดา้นการวิเคราะห์ระบบ และการดีไซน์เทมเพลตของโปรแกรมจะถูกออกแบบโดยบริษทั 
สแกนดีไซน์ ประเทศเดนมาร์ก และ บริษทั สแกนดีไซน์ ประเทศสวีเดน เป็นหลกั ส่วนการพฒันา
ดา้นการเขียนโปรแกรมจะถูกส่งมาใหก้บั หจก. จีเนียส ไซเบอร์ และเม่ือทาง หจก. จีเนียส ไซเบอร์ 
ท าการพฒันาโปรแกรมเสร็จส้ินก็จะส่งให้กับทาง บริษทั สแกนดีไซน์ ประเทศเดนมาร์ก หรือ 
บริษทั สแกนดีไซน์ ประเทศสวเีดน น าส่งใหก้บัลูกคา้เพื่อทดสอบระบบและส่งมอบให้ลูกคา้ต่อไป 
ซ่ึงลกัษณะการบริหารงานของทาง หจก.  จีเนียส ไซเบอร์ ไม่ไดเ้ป็นแบบเบ็ดเสร็จในบริษทั แต่การ
บริหารของผูจ้ดัการ หจก.  จีเนียส ไซเบอร์ จะสามารถดูแลและควบคุมเฉพาะโปรแกรมเมอร์ของ
บริษทัเท่านั้น ส่วนการติดต่อประสานงานลูกค้า การออกแบบวิเคราะห์ระบบ และ โครงการ
เมเนเจอร์ นั้นจะอยู่ในส่วนของ บริษทั สแกนดีไซน์ ประเทศเดนมาร์ก หรือ บริษทั สแกนดีไซน์ 
ประเทศสวเีดน  
  ในระหว่างขั้นตอนของการพฒันาโปรแกรมการติดต่อประสานงานจะท าการ
ติดต่อกนัทางโทรศพัท ์และ อีเมล์เป็นหลกั เน่ืองดว้ยความต่างของเวลาในประเทศไทยกบัประเทศ
เดนมาร์กและประเทศสวีเดน มีความแตกต่างกนัประมาณ 7 ชัว่โมง ซ่ึงการติดต่อส่ือสารกนัทาง
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โทรศพัท์ระหว่างประเทศ โดยในแต่ละเดือนจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 30,000 บาท ซ่ึง
ค่อนขา้งท่ีจะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก ท าให้เกิดตน้ทุนท่ีสูง ส่วนการติดต่อทางอีเมล์ก็ท  าให้เกิด
ความล่าชา้ และบางคร้ังอีเมล์ก็มาไม่ถึงกล่องจดหมายเขา้ อีกทั้งเวลาสืบคน้หรือตอ้งการตรวจสอบ
ขอ้ความ หรือค าสั่งในการท างานเป็นไปไดย้าก อีกทั้งการตรวจสอบการเร่ิมงาน การแกไ้ขงาน หรือ 
วนัท่ีงานแลว้เสร็จไม่สามารถท่ีจะท าการตรวจสอบได ้ 
  จากปัญหาดงักล่าว ไดมี้การจดัหาระบบบริหารโครงการต่างๆมาใช้งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท างาน ซ่ึงก็สามารถลดค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าโทรศพัท์ระหวา่งประเทศลง
ได้เหลือเดือนละประมาณ 20,000 บาท ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ร่วม 33 เปอร์เซ็นต์ แต่
เน่ืองจากระบบบริหารโครงการส่วนมากจะสนับสนุน องค์กรท่ีมีโครงสร้างตามหน้าท่ี และ
โครงสร้างแบบเมทริกซ์ ซ่ึงทาง หจก.จีเนียสไซเบอร์ มีโครงสร้างตามโครงการ จึงไม่สามารถน าเอา
ระบบบริหารโครงการนั้นมาใช้ประโยชน์ไดเ้ต็มท่ี จึงมีความจ าเป็นในเปล่ียนแปลงระบบบริหาร
โครงการของบริษทั โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการมาใชง้านให้ตรงกบั
การท างานระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก 
และ สวีเดน)  เพื่อด าเนินการให้การจดัการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อนัจะก่อให้เกิดกลยุทธ์ของ
ทางบริษทัในการแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนั 
  ในการศึกษาจะเนน้เร่ืองการวิเคราะห์การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โครงการ โดยมีการออกแบบพฒันาฐานขอ้มูลของงานท่ีท าร่วมกนัระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์
(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน)  ซ่ึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จะ
ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน สามารถบริหารโครงการได้
สอดคลอ้งกบัการท างาน และ ลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อระหว่างการท างานและใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาระบบอ่ืนๆ ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์
(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวีเดน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ลดค่าใชจ่้าย ดา้นการส่ือสารระหวา่งประเทศ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
   1) ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์
(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) 
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   2) ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดระยะเวลาการท างาน ลดขั้นตอนการ
ท างาน และ ลดค่าใชจ่้ายระหวา่งการท างาน 
 

1.4  แผนกำรด ำเนินงำน ขอบเขต และวธีิกำรศึกษำ 
 1.4.1  แผนกำรด ำเนินงำน 

 1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการท างานของ หจก.จีเนียสไซเบอร์ 
และ บริษทั สแกนดีไซน์ พร้อมทั้งปัญหาในการท างานปัจจุบนั 
 2) วิเคราะห์และเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของ หจก.จีเนียสไซเบอร์ และ 
บริษทั สแกนดีไซน์ 
 3) ออกแบบฐานขอ้มูลและออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 
 4) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์ 
(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) 

5) ทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์
(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) 

6) ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์
(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) 

7) ประเมินความถูกตอ้งและความตอ้งการของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ 
เดนมาร์ก และ สวเีดน) 

8) จดัการเอกสารประกอบการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ
ระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก 
และ สวเีดน) 

9) จดัท าเอกสารประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ 
 
1.4.2 ขอบเขตกำรศึกษำ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการระหว่าง 

หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารโครงการแต่ละโครงการและเป็นการเพื่มประสิทธิภาพในการท างาน 
รวมถึงช่วยผูบ้ริหารในการวิเคราะห์วางแผนเก่ียวกบังานทางด้านบริหารงานบริหารงานบุคคล
ทั้งหมดของทาง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) โดยมีขอบเขตดงัน้ี 
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1)  ขอบเขตดา้นผูใ้ชง้าน 

 1.1) ระดบัผูดู้แลระบบ  ไดแ้ก่  เจา้ของ หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) 
 1.2) ระดบัเจา้ของโครงการ ไดแ้ก่ เจา้ของบริษทัลูกคา้ 
 1.3) ระดบัผูดู้แลโครงการ ไดแ้ก่  ผูมี้หนา้ท่ีควบคุมการท างานในแต่ละ

โครงการ 
 1.4) ระดบัพนกังาน ไดแ้ก่ โปรแกรมเมอร์ท่ีท างานในแต่ละโครงการ 

  2) ระบบการเขา้ถึงขอ้มูล 
   2.1) มีระบบการรักษาความปลอดภยั โดยการป้อนช่ือผูใ้ชง้านและ 
รหสัผา่นก่อนเขา้สู่ระบบทุกคร้ัง 
   2.2) ก าหนดสิทธิในการในการเขา้ถึงขอ้มูล บนัทึก/แกไ้ข หรือดู 
รายละเอียดของโครงการ 

3) ขอบเขตดา้นระบบงาน 
    3.1) ผูดู้แลระบบ 
     - จดัการขอ้มูลบริษทัลูกคา้ 
     - จดัการผูใ้ชง้าน 
     - จดัการโครงการ 
     - จดัการภาระงานภายในโครงการ 
     - จดัการขอ้ความภายในโครงการ 
     - จดัการไฟลอ์พัโหลดภายในโครงการ 
    3.2) เจา้ของโครงการ 
     - จดัการขอ้มูลบริษทั 
     - จดัการภาระงานภายในโครงการ 
     - จดัการขอความภายในโครงการ 
     - จดัการไฟลอ์พัโหลดภายในโครงการ 
    3.3) ผูดู้แลโครงการ 
     - จดัการภาระงานภายในโครงการ 
     - จดัการขอความภายในโครงการ 
     - จดัการไฟลอ์พัโหลดภายในโครงการ 
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    3.4) โปรแกรมเมอร์ 
     - จดัการขอความภายในโครงการ 
     - จดัการไฟลอ์พัโหลดภายในโครงการ 
 
 

 
 

รูป 1.1 แสดงขอบเขตในการศึกษาและพฒันาระบบ 
 

1.4.3  วธีิกำรศึกษำ 
1) ขั้นตอนการด าเนินการ  

1.1) เก็บรวมรวมขอ้มูลจากการท างาน ล าดบัขั้นตอนการท างานระหวา่ง 
หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ 
เดนมาร์ก และ สวเีดน) 

1.2)  สังเกตการณ์ท างานพนกังานจากอดีตถึงปัจจุบนั  
1.3)  เอกสารรายละเอียดการมอบหมายงาน 
1.4) ออกแบบและวเิคราะห์ระบบดว้ยแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

และแผนภาพการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram) 
1.5)  พฒันาระบบดว้ยภาษา พีเอชพี (PHP) 
1.6)  ทดสอบระบบโดยบุคลากรและท าการประเมินผล 
1.7)  ปรับปรุงระบบและจดัท าเอกสารประกอบ 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
2.1)  ฮาร์ดแวร์ฝ่ังเซิฟเวอร์ 
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- เคร่ืองเซิฟเวอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) Core 2 Duo 2.0 
GHz 

-  หน่วยความจ าหลกั(RAM) ขนาด 2 GB 
- อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล(HDD) ขนาด 250 GB 

2.2)  ฮาร์ดแวร์ฝ่ังผูใ้ชง้าน 
- คอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) Core 2 Duo 2.0 

GHz 
-  หน่วยความจ าหลกั(RAM) ขนาด 2 GB 
- อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล(HDD) ขนาด 250 GB 
- หนา้จอแสดงผล(Monitor) 15 น้ิว 
-    มือถือแบบ PDA , Windows Mobile , Android และ IOS 

2.3)  ซอฟตแ์วร์ฝ่ังเซิฟเวอร์ 
-   โปรแกรมจดัการระบบฐานขอ้มูล มายเอสคิวแอล  
-   โปรแกรม อาปาเช่  
-   โปรแกรมภาษาพีเอชพี 

2.4)  ซอฟตแ์วร์ฝ่ังผูใ้ชง้าน 
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์เอ็กซ์พี  (Microsoft 

Windows XP) 
-    เคร่ืองมือพฒันาเวบ็ไซต ์อโดบี มาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร์ (Adobe 

Macromedia Dreamweaver) 
-   เวบ็บราวเซอร์ Firefox, Internet Explorer, Safari และ Chrome 

 
1.5  สถำนทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวมรวมข้อมูล 
 1) หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) 
 2) บริษทั สแกนดีไซน์ ประเทศเดนมาร์ก และ ประเทศสวเีดน 
 3) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 4) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 


