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บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีเป็นการพฒันาระบบจดัการโครงการซอฟต์แวร์แบบกราฟดว้ย
วธีิการหาเส้นทางวกิฤติ ไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชนัท่ีผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึง
ระบบได้ทุกท่ีท่ีสามารถเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยใช้หลักการของการหาเส้นทางวิกฤติเพื่อ
วิเคราะห์แผนงานขณะด าเนินโครงการ ว่ามีแผนงานใดท่ีใช้เวลาในการด าเนินการมากท่ีสุด ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้าในการด าเนินการ โดยใช้การแสดงผลแบบกราฟเขา้มาช่วยในการ
แสดงผลให้เห็นภาพรวมของโครงการได้ง่ายข้ึน เม่ือเทียบจากระบบท่ีใช้บริหารโครงการได้แก่ 
Unfuddle และ Team Foundation Server ซ่ึงมีลกัษณะการแสดงผลเป็นรูปแบบของรายการงานทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนในโครงการ ซ่ึงท าให้เห็นภาพรวมของโครงการไดย้าก ฉะนั้นผูว้ิจยัจึงมองเห็นความส าคญัใน
ขอ้น้ี จึงไดพ้ฒันาระบบท่ีสามารถจดัการงานในโครงการใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถแสดงผลแบบ
กราฟท่ีประกอบไปด้วยโหนดและความสัมพนัธ์ของงานท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหาร
โครงการสามารถเห็นภาพรวมของโครงการ และสามารถปรับเปล่ียนแผนงานไดห้ากมีงานใดท่ีอาจ
ท าให้เกิดความล่าช้าไดดี้ข้ึน โดยจากผลการทดลองพบว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถช่วยให้เห็น
ภาพรวมของโครงการได้ดีข้ึน และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยการวางแผนงานส าหรับผูบ้ริหารโครงการ
โดยตรง แต่ยงัมีทั้ งข้อดีและขอ้เสียบางส่วนท่ีตอบสนองการใช้งานจริงไม่ได้มาก เพราะระบบน้ี
อาจจะไม่เหมาะส าหรับการบริหารโครงการท่ีมีคนนอ้ยเกินไป แต่เหมาะส าหรับโครงการขนาดกลาง
ท่ีมีจ  านวนคน 7 ถึง 14 คน ซ่ึงข้อคิดเห็นต่างๆสามารถท่ีจะน าไปปรับปรุงและพฒันาให้ดีข้ึนใน
อนาคตต่อไป  
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ABSTRACT 

 This independent study is to develop a graph-based software project management using 
critical path method that represent as a web application. This system will apply the critical path 
method to analyze the work that can make the project can be late because of the time spending on 
each work in the project. By this system will present all work items in the project in term of graph 
that contain nodes and relations between each work items, to make the project manager can be easy 
to see the over all of the project and all works that occur during develop the project. Instead of 
present the list of work items as a table that contain an information like Unfuddle and Team 
Foundation Server that make the project manager hard to see the overall of the project, the author 
has a solution to solve this problem by create the new system that can represent the list of work 
items from table based to a graph to help project manager can change the plan if it’s not suitable for 
the schedule. From the result, this system can help the project manager to see the overall of the 
project more efficiently and help to make decision when there are some works that can make the 
project out of plan and can be a good tool for manage the software project. But most of all this 
system cannot be suitable for a team that has a small number of members, which is more 
comfortable for the team that has 7 to 14 members. All requirements and comments will improve in 
the future. 

 


