
 

บทที่ 1 

บทนํา 

เอกสารงานคนควาอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับ
บริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด” ในบทนี้ผูศึกษาไดแบงรายละเอียดของการศึกษาประกอบไปดวย
หัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.6 สถานท่ี ท่ีใชในการดําเนินการวิจัย และรวบรวมขอมูล 
1.7 นิยามศัพท 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

บริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2548 ในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปน
ทางเลือกของลูกคาในตางประเทศในการพัฒนาระบบซอฟตแวร บริษัทฯมีประสบการณดานพัฒนา
ซอฟตแวรในสหรัฐอเมริกา จากการเร่ิมตนซิลิคอนวัลเลย และขยายเปนผูขายระบบขนาดใหญ
จนถึงเปนองคกรไอทีท่ีมีลูกคากวา 500 บริษัท ปจจุบันบริษัทมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 31 คน 

นอกจากนั้นในสวนของทีมพัฒนาโครงการยังประกอบไปดวย หัวหนาผูดูแลบริหาร
โครงการ 3 คน นักวิเคราะหระบบ 4 คน นักทดสอบระบบ 8 คน นักพัฒนาระบบ 12 คน และผูดูแล
ระบบ 1 คน รวมท้ังส้ิน 28 คน ในการดําเนินการพัฒนาโครงการซอฟตแวรของบริษัทฯ แตละคร้ัง 
โครงการจะประกอบไปดวยหัวหนาโครงการ 1 คน นักวิเคราะหระบบ 1 คน นักพัฒนาระบบ 3 คน 
นักทดสอบระบบ 2 คน ซ่ึงจํานวนสมาชิกในโครงการจะมากหรือนอยนั้นจะขึ้นอยูกับขนาด และ
ความสําคัญของโครงการ 

ในปจจุบันนี้การดําเนินงานการพัฒนาโครงการซอฟตแวรของบริษัทฯ    มีเอกสารตางๆ  
ท่ีเขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมาก เชน เอกสารความตองการของลูกคา เอกสารการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ เอกสารการทดสอบระบบ และเอกสารคูมือการใชงานและการติดต้ัง      เปนตน  
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ซ่ึงเอกสารตางๆ เหลานี้ มีการไหลของเอกสารโดยสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสใหสมาชิกภายในทีม
พัฒนา เอกสารแตละประเภทมีผูท่ีเขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมากตามบทบาทความรับผิดชอบใน
การโครงการ ซ่ึงเอกสารบางเอกสารตองมีการปรับเปล่ียนอยูเสมอ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเอกสารทํา
ใหผูท่ีเกี่ยวของในโครงการไมทราบถึงการเปล่ียนแปลงของเอกสารที่ตนเองเกี่ยวของ ทําใหมีการ
ใชงานเอกสารกอนการเปล่ียนแปลง สงผลใหเกิดความคลาดเคล่ือน และความเขาใจท่ีผิดพลาด 
บางคร้ังเม่ือตองการใชงานเอกสารกอนการเปล่ียนแปลงหรือตองการกูคืนเอกสารกอนการ
เปล่ียนแปลงก็ไมสามารถทําได ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงาน และส้ินเปลืองทรัพยากร ตนทุน
ของกระดาษ เนื่องจากตองมีการทําสําเนาเอกสารทุกคร้ังเมื่อมีการเปล่ียนแปลงภายในเอกสาร 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับ
บริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด เพื่อจัดเก็บรวบรวม ติดตาม และควบคุมเอกสารภายในโครงการ 
โดยการนําแนวคิดกระบวนการกําหนดและจัดการความความเปล่ียนแปลงหรือเอสซีเอ็ม (Software 
Configuration Management: SCM) มาเปนแนวทางสําหรับควบคุมจัดการเอกสารในการพัฒนา
ซอฟตแวร เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดการส้ินเปลืองทรัพยากร ตนทุน และ
ลดความผิดพลาดในการดําเนินงานลง รวมถึงทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
การศึกษานี้มีวตัถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับ

บริษัทลานนาซอฟทเวิรคส  จํากัด 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  จากการศึกษานี้ ผูศึกษาตองการใหงานคนควาอิสระเปนประโยชนตอบริษัทลานนาซอฟท
เวิรคส จํากัด ดังตอไปนี ้

1) ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัทฯ 
2)  ไดเอกสารโครงการที่เปนปจจุบัน มีความถูกตองไมซํ้าซอน สามารถสืบคนขอมูล

เอกสารและเรียกคืนเอกสารโครงการ 
3) ไดระบบสารสนเทศท่ีชวยลดการใชงานทรัพยากรกระดาษ และตนทุนของบริษัทฯ 
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1.4 แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1   แผนดําเนินการ 
ในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัท

ลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด มีแผนการดําเนนิการดังตอไปนี้ 
1) ศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมความตองการของระบบงานใหมโดยวิธี

สัมภาษณ การประชุมกับหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ นักวิเคราะหระบบ นักทดสอบระบบ และ
นักพัฒนาระบบ 

2) วางแผนกําหนดกรอบขอตกลงในทีมพัฒนาโครงการเก่ียวกับรูปแบบ
เอกสาร และข้ันตอนการดําเนินงาน 

3) วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับ
บริษัทฯ 

4) พัฒนาระบบสารสนเทศตามท่ีวิเคราะหและออกแบบระบบ  
5) ทดสอบระบบสารสนเทศ  
6) ติดต้ังระบบสารสนเทศ  
7) ประเมินความถูกตอง และความตองการของระบบสารสนเทศ  
8) จัดการเอกสารประกอบการใชงานระบบสารสนเทศ 
9) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 

1.4.2    ขอบเขตขอมูล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัทลานนาซอฟท

เวิรคส จํากัด  มีขอบเขตขอมูล คือ เอกสารโครงการท่ีดําเนินการเสร็จส้ินท้ังกระบวนการ ประกอบ
ไปดวยเอกสารท้ังหมด 4 ประเภทดังตอไปนี้ 

1) เอกสารความตองการ 
2) เอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบ 
3) เอกสารทดสอบระบบ 
4) เอกสารคูมือการใชงานและการติดต้ัง 
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1.4.3     ขอบเขตผูใชงาน 
 ในการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัท
ลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด สามารถจําแนกขอบเขตผูใชงานดังตอไปนี ้

1) ผูดูแลระบบ มีหนาท่ี 

- กําหนดสิทธ์ิของผูใชงานระบบ 

- จัดการขอมูลบัญชีรายช่ือในระบบ 

- จัดการขอมูลกลุมประเภทผูใชงานในระบบ การกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบผูใชงานในระบบ ซ่ึงประกอบไปดวย หวัหนาผูดูแลบริหารโครงการ นักวิเคราะหระบบ 

นักพัฒนาระบบ นักทดสอบระบบ 

- จัดการขอมูลกลุมประเภทเอกสารในระบบ การกําหนดกลุมประเภท

เอกสาร ซ่ึงประกอบไปดวย เอกสารความตองการ เอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบ เอกสาร

ทดสอบระบบ เอกสารคูมือการการใชงานและการติดต้ัง 

2) หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ มีหนาท่ี 

- จัดการขอมูลผูใชงานตามโครงการ 

- กําหนดประเภทเอกสารท่ีใชงานในโครงการ การเลือกประเภท

เอกสาร วาในโครงการนั้นๆ จําเปนตองมีประเภทเอกสารใดท่ีใชงานในโครงการ 

- กําหนดสิทธ์ิการเขาถึงเอกสารในโครงการตามประเภทของเอกสาร 

เปนการกําหนดผูท่ีเขามาเกี่ยวของ และสิทธ์ิการใชงานตามประเภทของเอกสาร 

- จัดการขอมูลเอกสารความตองการ 

3) นักวเิคราะหระบบ มีหนาท่ี  
- จัดการขอมูลเอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบ 
- เรียกดูขอมูลเอกสารความตองการ 

4) นักทดสอบระบบ มีหนาท่ี  
- จัดการขอมูลเอกสารทดสอบระบบ 
- จัดการขอมูลเอกสารคูมือการใชงานและการติดต้ัง 
- เรียกดูขอมูลเอกสารความตองการ 
- เรียกดูขอมูลเอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบ 
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5) นักพัฒนาระบบ มีหนาท่ี  
- เรียกดูขอมูลเอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบ 

1.4.4    ขอบเขตระบบ 

ในการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัท

ลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด สามารถจําแนกขอบเขตระบบดังตอไปนี ้

1) ระบบตรวจสอบสิทธ์ิผูใชงาน กําหนดสิทธ์ิการเขาใชงาน 
2) ระบบจัดการขอมูลผูใชงาน 
3) ระบบจัดการขอมูลประเภทเอกสาร 
4) ระบบจัดการขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ 
5) ระบบจัดการขอมูลโครงการ 
6) ระบบบันทึกประเภทเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
7) ระบบบันทึกขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
8) ระบบจัดการสิทธ์ิผูใชงานตามประเภทเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
9) ระบบบันทึกผูใชงานตามประเภทหนาท่ีความรับผิดชอบ ท่ีเกี่ยวของกับ

โครงการ 
10) ระบบจัดการเอกสารในโครงการ  
11) ระบบแจงเตือนผูเกี่ยวของเม่ือมีการเพิ่ม ลบ แกไขเอกสารท่ีเกี่ยวของกบั

โครงการ 
12) ระบบยอนคืน และเรียกดูประวัติของเอกสารในโครงการ 

1.4.5 วิธีการศึกษา 
การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัท

ลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด มีวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 
1) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการทํางาน เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินโครงการพัฒนาซอฟตแวร บริษัทฯ พรอมท้ังปญหาในการทํางานปจจุบัน 
2) วางแผนกําหนดกรอบขอตกลงระหวางในทีมพัฒนาโครงการเก่ียวกับ

รูปแบบเอกสาร และข้ันตอนการดําเนินงาน 
3) วิเคราะหระบบงานเดิม เพื่อหาปญหาและแนวทางในการออกแบบ

วิเคราะหและออกแบบระบบ 
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4) ศึกษาเทคนิค และแนวทางของกระบวนการกําหนดและจัดการความ
ความเปล่ียนแปลงหรือเอสซีเอ็ม (Software Configuration Management: SCM) ท่ีเขามาในการ
จัดการควบคุมเอกสาร และ แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถหรือซีเอ็มเอ็ม (Capability Maturity 
Model: CMM) ในสวนของการกําหนดรูปแบบเอกสารโครงการ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาระบบ 

5) ดําเนินการพัฒนาระบบ 
6) ทดสอบระบบหลังจากการดําเนินการพัฒนา เพื่อหาขอผิดพลาด และ

ดําเนินการแกไข 
7) ติดตามวัดผล ประเมินผลระบบ และทําการสรุปผล 
8) จัดทําเอกสารคูมือการใชงานระบบ และจัดทําเอกสารประกอบการ

คนควาแบบอิสระ 
 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1) ฮารดแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวยดังตอไปนี้ 
- หนวยประมวลผลกลาง ความเร็วไมนอยกวา 1.8 กิกะเฮิรต 
- อุปกรณบันทึกผล ฮารดดิสกขนาด 120 กิกะไบต 
- หนวยความจําสํารองขนาด 3.0 กิกะไบต 

2) ซอฟตแวรท่ีใชพัฒนาระบบ ประกอบดวยดังตอไปนี ้
- ระบบปฏิบัติการเว็บเซิรฟเวอรไอไอเอส 7.5 ใชสําหรับการจําลองเคร่ืองแมขาย 
- ระบบปฏิบัติการวินโดวสเซเวน ใชเปนระบบปฏิบัติการ 
- โปรแกรมภาษาพีเอชพ ี5.2.6 ใชสําหรับเปนภาษาในการพัฒนาเว็บ 
- ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 5.5 ใชสําหรับจดัเก็บฐานขอมูล 
- โปรแกรมดรีมวีฟเวอรซีเอส 5 ใชสําหรับเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ 
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร  อินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร 8.0 ใชสําหรับแสดงผล

ในการพัฒนาเว็บ 
 
1.6 สถานท่ี ท่ีใชในการดําเนินการวิจัย และรวบรวมขอมูล 

1) บริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
3) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1.7 นิยามศัพท 
บริษัทฯ 

หมายถึง บริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด ใหบริการในการดําเนินการพัฒนาซอฟตแวร 
ตั้งอยูท่ี 50/134-135 อาคาร ฮิลไซด คอนโดเทล 4 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ 
 หมายถึง ผูท่ีคอยดูแล ใหคําแนะนําควบคุม และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการให
เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดข้ึน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบรวมกัน 
นักวิเคราะหระบบ 
 หมายถึง บุคลากรในหนวยงานคอมพิวเตอร ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการออกแบบ และ
สรางระบบประมวลผลขอมูล ตั้งแตการเตรียมขอมูล กําหนดโครงสรางขอมูล วิธีการประมวลผล 
โดยออกแบบเปนผังลําดับการทํางานจนกระท่ังไดผลตามตองการ 
นักพัฒนาระบบ 
 หมายถึง บุคลากรในหนวยงานคอมพิวเตอร ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมส่ัง
ใหคอมพิวเตอรทํางานตามท่ีตองการได 
นักทดสอบระบบ 
 หมายถึง บุคลากรในหนวยงานคอมพิวเตอร ทําหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพของ
ซอฟตแวร ท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดย นักพัฒนาระบบโดยใชวิธีการทดสอบตางๆ เพื่อใหม่ันใจวา
ซอฟตแวร ท่ีจะไปถึงมือลูกคา มีคุณภาพ และปราศจากขอผิดพลาดหรือผิดพลาดนอยท่ีสุด 


