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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันองคกรตางๆมีการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวนมาก    คอมพิวเตอรแตละเคร่ือง
จะมีการตดิต้ังซอฟตแวรท่ีคลายๆกัน จะมีสวนแตกตางกนัเฉพาะหมายเลขสิทธ์ิ และบางองคกรอาจ 
จะมีซอฟตแวรท่ีใชสําหรับงานของตนโดยเฉพาะ 
 บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส เอเซีย (ประเทศไทย) ต้ังอยูเลขท่ี 700/426 หมู 7 นิคมอุตสาห- 
กรรมบางปะกง ต.ดอนหวัฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี ดําเนนิธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตและ 
เคร่ืองใชไฟฟา ต้ังแตป พ.ศ. 2540 บริษัทฯไดตระหนกัถึงความสําคัญของการบริหารจัดการทรัพย 
สินดานซอฟตแวรจึงไดจดัทําบันทึกขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวกบัการใชงานซอฟตแวรข้ึน โดยปญหาท่ีพบ
ในปจจุบันคือ การบริหารจัดการดานซอฟตแวรยังมีประสิทธิภาพไมดีเทาท่ีควร เนื่องจากยังไมมี
ฐานขอมูลในเร่ืองนี้โดยเฉพาะ บริษัทฯใชเพียงวิธีการจดบันทึกลงในเอกสาร ทําใหเกดิความยุงยาก
ในการทํารายงาน การควบคุมและตรวจสอบการใชงานซอฟตแวร โดยเฉพาะการวางแผนจัดซ้ือ
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิในแตละคร้ังตองใชเวลานานในการตรวจสอบลิขสิทธ์ิท่ีบริษัทฯมี และท่ียังไมได
ซ้ือลิขสิทธ์ิ ซ่ึงทําใหเส่ียงตอการละเมิดลิขสิทธ์ิ อันอาจสงผลทําใหองคกรตองสูญเสียคาใชจายอยาง
มากหากตรวจพบ วาบริษัทฯ ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงประสงคจะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินดานซอฟตแวร ของบริษัท 
เอ็มซี เมทัล เซอรวิส เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อชวยใหการควบคุมตรวจสอบ ทรัพยสินดาน
ซอฟตแวรเปนระบบและมีความถูกตองมากย่ิงข้ึน ลดการใชงานซอฟตแวรท่ีไมจําเปน ทําใหทราบ
จํานวนซอฟตแวรท่ีใชงานอยู ท้ังท่ีไดจัดซ้ือ และท่ียังไมไดจัดซ้ือลิขสิทธ์ิ อีกท้ังยังสามารถชวยประ- 
เมินความตองการการใชซอฟตแวรในอนาคต ซ่ึงจะชวยลดความเส่ียงในการใชซอฟตแวรท่ียังมิได
ซ้ือลิขสิทธ์ิ และลดการใชงบประมาณจากการจัดซ้ือซอฟตแวรท่ีไมจําเปน ทําใหบริษัทฯสามารถลด
ตนทุนในการจัดซ้ือจัดหาซอฟตแวรไดในอีกทางหนึ่ง  
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยสินดานซอฟตแวรของ บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส 

เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
 2) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บรายละเอียดและการใชงานซอฟตแวรของบริษัทฯ 
 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1) ไดระบบการบริหารจัดการทรัพยสินดานซอฟตแวรของบริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวสิ 
เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 

2) ไดฐานขอมูลทรัพยสินดานซอฟตแวรของบริษัทฯ 
3) เปนแนวทางในการวางแผนจัดซ้ือซอฟตแวรท่ีเหมาะสมสําหรับบริษัทฯ 
 

1.4  แผนดาํเนนิการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
1.4.1 แผนดําเนินการ  

1) กําหนดแผนการดําเนินงาน 
2) สํารวจซอฟตแวรท่ีติดต้ังในแตละสวนงานของบริษัทฯ 
3) สํารวจลิขสิทธ์ิท่ีมีอยู และราคาซอฟตแวร 
4) นําขอมูลท่ีไดมาออกแบบฐานขอมูลเพือ่บันทึกขอมูลจากการสํารวจ 
5) พัฒนาโปรแกรมสวนแสดงผลและฐานขอมูลตามท่ีไดออกแบบ 
6) ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมและฐานขอมูลท่ียังไมสมบูรณ 
7) ประเมินการทํางานโปรแกรมและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
8) ทํารายงานประกอบการคนควาแบบอิสระฉบับบสมบูรณและคูมือการใชงาน 
 

 1.4.2 ขอบเขต  
ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินซอฟตแวรของ

บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด ดงัตอไปนี้ 
1) สํารวจซอฟตแวรท่ีติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2) จัดทําเอกสารท่ีใชในการบันทึกขอมูลจากการสํารวจ 
3) พัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลเพื่อบันทึกขอมูล ดังตอไปนี ้
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• รายละเอียดตางๆของเคร่ือง เชน หมายเลขทรัพยสิน ช่ือเคร่ือง  
ช่ือผูใชงาน  หนวยงาน ฯลฯ 

• รายการลิขสิทธ์ิซอฟตแวรท่ีมีอยูในบริษทัฯ 

• รายการซอฟตแวรท่ีถูกติดต้ังในเครื่อง รุน และหมายเลขลิขสิทธ์ิ 

• ขอมูลราคาซอฟตแวร 

• ขอมูลประวัติการติดต้ังและถอดถอนซอฟตแวร 
 

สําหรับขอบเขตรายงานท่ีจดัทํานั้น ประกอบดวย 
 1) รายงานรายการซอฟตแวรท่ีติดต้ังในเคร่ือง และหมายเลขลิขสิทธ์ิ 
 2) รายงานจํานวนซอฟตแวรท่ีไมมีลิขสิทธ์ิ 
 3) รายงานจํานวนซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
 4) รายการลิขสิทธ์ิท้ังหมดท่ีมี 
 5) ขอมูลราคาซอฟตแวรประเภทตางๆท่ีใชงาน 

  6) รายงานเพิ่มเติมการประเมินคาใชจายในการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิ 
 7) ประวัติการติดต้ังและถอดถอนซอฟตแวร 
 8) ประวัติการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

 1.4.3 วิธีการศึกษา 
  1) ศึกษาแนวคิดและข้ันตอนการบริหารซอฟตแวร   
  2) ศึกษานโยบายเก่ียวกับการใชงานซอฟตแวรขององคกร 

3) รวบรวมการใชซอฟตแวรจากสวนงานตางๆท่ีมีใชอยู 
4) ศึกษาลักษณะของซอฟตแวรประเภทตางๆ ท่ีเหมาะสมกับการใชงาน 
5) รวบรวมขอมูลรายการซอฟตแวร ท่ีไดจากการสํารวจ 
6) ศึกษาโปรแกรมท่ีชวยลดเวลาในการตรวจสอบซอฟตแวร 

  7) ออกแบบฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรม 
 8) ทดสอบและทําการประเมินการทํางานของโปรแกรม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข 

       9) รายงานผลการศึกษา 
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1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.5.1 ซอฟตแวรหลักท่ีใชในการดําเนินการมีดังนี ้

1) ใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก 6 (Visual Basic6) ในการพัฒนา      
2) ใชระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) โดยไมโครซอฟทแอ็คเซส 2003  
     (Microsoft Access 2003) 
3) ใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กซเซล 2003 (Microsoft Excel 2003) ในการจัดทํา 
     เอกสารท่ีใชในการบันทึกขอมูลการสํารวจซอฟตแวร 
4) ใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิสิโอ 2003 (Microsoft Visio 2003) ในการวาด ภาพ  
    DFDs และ E-R Diagram  
5) ใชโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด 2003 (Microsoft Word 2003) ในการจัดทํา 
     เอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระและคูมือการใชงาน 
6) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส เอ็กซพี (Windows XP) 
 

 1.5.2 ฮารดแวรหลักท่ีใชในการดําเนนิการมีดังนี ้
  1) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน Pentium4 2.8 GHz 
  2) หนวยความจําหลัก (RAM) 512 MB 
  3) หนวยความจําสํารอง (Hard disk) 40 GB 
  4) การดแสดงผลทางจอภาพ RAM 8 MB 
 
1.6 นิยามศัพท 
 การบริหารจัดการทรัพยสินซอฟตแวร (Software Asset Management: SAM) หมายถึง
แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเปนซอฟตแวร ซ่ึงมีการนําเสนอแนวทางและกระบวนการใน
การบริหารจัดการซอฟตแวรอยางมีประสิทธิภาพ 

ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดทํา
ข้ึน งานสรางสรรคท่ีไดรับความคุมครองไดแก งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งาน
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสด ุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาย งานอ่ืนในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ ท่ีไมสามารถจัดเปนหนึ่งงานใดท่ีกลาวมาต้ังแตตน 
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1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1.7.1 บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
1.7.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.7.3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


