
 
บทที ่6 

 
การพฒันาโปรแกรม 

 
 แนวทางการการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซ
เบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) ไดท้  าการพฒันา
โปรแกรมข้ึน ตามแนวทางการวเิคราะห์ระบบ งานใหม่ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้าย ไม่
ซบัซอ้น สามารถติดตามความคืบหนา้ของงานไดส้ะดวก ผา่นระบบออนไลน์ โดยน าเสนอออกเป็น 
3 ส่วน  ดงัน้ี 
 6.1  รายการพฒันาโปรแกรม 
 6.2 ไฟลโ์ปรแกรมในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโครงการระหวา่ง หจก.จี
เนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) 
 6.3  แผนผงัเวบ็ไซต ์
 

6.1  รายการพฒันาโปรแกรม 
 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศ
ไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน)สามารถจ าแนกการพฒันาโปรแกรม
ออกเป็น  4 ส่วน ตามผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 
 1)  ผูดู้แลระบบ (เจา้ของ หจก.จีเนียสไซเบอร์) 
 2)  เจา้ของโครงการ (บริษทัลูกคา้) 
 3)  ผูดู้แลโครงการ 
 4)  โปรแกรมเมอร์ 
 

1)  ผู้ดูแลระบบ (เจ้าของ หจก.จีเนียสไซเบอร์) 

 ผูดู้แลระบบ (เจา้ของ หจก.จีเนียสไซเบอร์) มีหน้าท่ีในการ ดูแลขอ้มูลของโครงการท่ีจะ
จดัท า วา่แต่ละโครงการนั้นใครเป็นเจา้ของโครงการ (บริษทัลูกคา้) และในโครงการจะมีใครท่ีเป็น
ผูดู้แลโครงการ โดยก าหนดให้พนักงานของ หจก.จีเนียสไซเบอร์ เป็นโปรแกรมเมอร์ในการ
ปฏิบติังานในแต่ละโครงการ โดยมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

(1) พฒันาโปรแกรม การก าหนดขอ้มูลของ หจก.จีเนียสไซเบอร์ 
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(2) พฒันาโปรแกรม การก าหนดช่ือผูใ้ชง้านและสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน 
(3) พฒันาโปรแกรม การก าหนดเจา้ของโครงการ (บริษทัลูกคา้) 
(4) พฒันาโปรแกรม การก าหนดผูดู้แลโครงการ 
(5) พฒันาโปรแกรม การก าหนดผูป้ฏิบติังานในโครงการ 
(6) พฒันาโปรแกรม การก าหนดโครงการ 
(7) พฒันาโปรแกรม การตั้งค่าระบบ 

 
2)  เจ้าของโครงการ (บริษัทลูกค้า) 
 เจา้ของโครงการ (บริษทัลูกคา้) มีหน้าท่ีในการ ดูแลโครงการ ตรวจสอบงาน มอบหมาย
ภาระงานใหก้บัผูดู้แลโครงการและโปรแกรมเมอร์ โดยมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

(1) พฒันาโปรแกรม การก าหนดระยะเวลาขอบเขตท่ีตอ้งส่งงาน 
(2) พฒันาโปรแกรม การมอบหมายภาระงานใหผู้ดู้แลโครงการและโปรแกรมเมอร์ 
(3) พฒันาโปรแกรม การอพัโหลดไฟลง์าน 
(4) พฒันาโปรแกรม การส่งขอ้ความใหผู้ป้ฏิบติังานในโครงการ 
(5) พฒันาโปรแกรม การแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

 
3)  ผู้ดูแลโครงการ 
 ผูดู้แลโครงการ มีหน้าท่ีในการ ดูแลโครงการ ตรวจสอบงาน มอบหมายภาระงานให้กบั
โปรแกรมเมอร์ โดยมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

(1) พฒันาโปรแกรม การก าหนดระยะเวลาขอบเขตท่ีตอ้งส่งงาน 
(2) พฒันาโปรแกรม การมอบหมายภาระงานใหโ้ปรแกรมเมอร์ 
(3) พฒันาโปรแกรม การอพัโหลดไฟลง์าน 
(4) พฒันาโปรแกรม การส่งขอ้ความใหผู้ป้ฏิบติังานในโครงการ 
(5) พฒันาโปรแกรม การแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

 
4)  โปรแกรมเมอร์ 
 โปรแกรมเมอร์ มีหนา้ท่ีในการ ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก ผูดู้แลระบบ (เจา้ของ 
หจก.จีเนียสไซเบอร์) เจา้ของโครงการ (บริษทัลูกคา้) และ ผูดู้แลโครงการโดยมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) พฒันาโปรแกรม การอพัโหลดไฟลง์าน 
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(2) พฒันาโปรแกรม การส่งขอ้ความใหผู้ป้ฏิบติังานในโครงการ 
(3) พฒันาโปรแกรม การแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

 
6.2  ไฟล์โปรแกรมในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการโครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซ
เบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษัท สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) 
 ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์
(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวีเดน)นั้น ไดใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูล 
มายเอสคิวแอล (MySQL) โปรแกรมพฒันาระบบพีเอชพี (PHP)  โดยเป็น การพฒันาโปรแกรมเชิง
วตัถุ (Object Oriented Programming) ประกอบดว้ยกลุ่มของวตัถุ (Class of Objects) ซ่ึงท างาน
ร่วมกนั มีการจดักลุ่มของขอ้มูลและพฤติกรรมหรือฟังก์ชนัท่ีกระท ากบัขอ้มูลนั้นเป็นกลุ่มๆ ในรูป
ของออบเจก็ต ์ตามลกัษณะการใชง้านของผูใ้ช ้  โดยมีไฟล ์Class ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัตาราง  6.1 
 
ตาราง  6.1  ไฟล์ กลุ่มของวตัถุ (Class of Objects)ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการโครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ 
เดนมาร์ก และ สวเีดน) 
ล าดับ ช่ือไฟล์ ค าอธิบาย 

1 AccessController.class.php ควบคุมการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน 
2 AccountController.class.php ควบคุมผูใ้ชง้าน การแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

ขอ้ความส่วนตวั 
3 AdministrationController.class.php ควบคุมระบบการใชง้านของผูดู้แลระบบ 
4 ApplicationController.class.php ควบคุมการใชง้านพื้นฐานของระบบ 
5 CommentController.class.php ควบคุมการแสดงความคิดเห็นของโครงการ 
6 CompanyController.class.php ควบคุมการใชง้านขอ้มูลของบริษทั 
7 ConfigController.class.php ควบคุมการใชง้านขอ้มูลของระบบ 
8 DashboardController.class.php ควบคุมการแสดงผลหนา้หลกัของผูใ้ชง้าน 
9 ErrorController.class.php ควบคุมการเกิดความผดิพลาดในระบบ 

10 FeedController.class.php ควบคุมการน าขอ้มูลออกเป็น XML 
11 FilesController.class.php ควบคุมการใชง้านอพัโหลดไฟลง์านในโครงการ 
12 FormController.class.php ควบคุมฟอร์มการใชง้าน 
13 MessageController.class.php ควบคุมการใชง้านในส่วนของขอ้ความ 
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ตาราง  6.1  ไฟล์ กลุ่มของวตัถุ (Class of Objects)ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการโครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ 
เดนมาร์ก และ สวเีดน) (ต่อ) 
ล าดับ ช่ือไฟล์ ค าอธิบาย 

14 MilestoneController.class.php ควบคุมการก าหนดระยะเวลาในโครงการ 
15 ProjectController.class.php ควบคุมการสร้าง แกไ้ข โครงการ 
16 TagController.class.php ควบคุมการก าหนด Tag ในโครงการ 
17 TaskController.class.php ควบคุมการก าหนดภาระงานในโครงการ 
18 UserController.class.php ควบคุมการก าหนดผูใ้ชง้าน 

 
 จากตาราง 6.1 เป็นการแสดงรายช่ือไฟล ์กลุ่มของวตัถุ (Class of Objects)ท่ีใชใ้นการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั 
สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวีเดน) โดยจะมีการน าเอา Class ในแต่ละกลุ่มของวตัถุ ไป
ใชง้านในแต่ละระบบของการใชง้าน ร่วมกบัไฟล์ประกอบอ่ืนๆ เพื่อให้ระบบท างานไดถู้กตอ้งตาม
การพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented Programming) 
 
6.3 แผนผงัเวบ็ไซต์ 
 ในการแสดงแผนผงัเวบ็ไซตข์องระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโครงการระหวา่ง หจก.จี
เนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวีเดน)  จะแสดงถึง
แผนผงัโดยรวมของระบบทั้งหมดว่าประกอบดว้ยส่วน การท างานต่างๆของระบบ วา่มีระบบยอ่ย
อะไรบา้ง โดยแผนผงัเวบ็ไซตข์องระบบ  แสดงได ้ดงั รูป 6.1 
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รูป 6.1 แผนผงัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศ
ไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) 


