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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
บริ ษทั เดอะมอลล์กรุ๊ ป จำกัด ซึ่ งดำเนินธุรกิจประเภทห้ำงสรรพสิ นค้ำอัน ได้แก่ เดอะมอลล์
รำมคำแหง เดอะมอลล์บำงกะปิ เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน เป็ นต้น
ปั จจุ บ ันกำรซื้ อของออนไลน์ผ่ำ นเว็บ ไซต์หรื อที่ เรี ย กกันว่ำ e-Commerce (Electronic
Commerce) มี อตั รำกำรขยำยตัวที่สูงขึ้นอันเนื่ องมำจำกปั จจัยต่ำงๆส่ งผลให้คนนิ ยมสั่งซื้ อสิ นค้ำ
ออนไลน์กนั มำกขึ้น เช่น เวลำที่มีอย่ำงจำกัดทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปเลือกซื้ อสิ นค้ำด้วยตัวเองได้
หรื อกำรที่แทบจะทุกบ้ำนมีอินเตอร์ เนตไว้ใช้งำน ทำงบริ ษทั เดอะมอลล์กรุ๊ ปได้เล็งเห็นปั ญหำและ
โอกำสเหล่ ำนี้ เพื่อให้ควำมสำคัญกับผูซ้ ้ื อกลุ่ มนี้ ดงั นั้นในปี พ.ศ 2553 บริ ษทั ฯ จึงได้ริเริ่ มจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์ที่เป็ น e-Commerce เพื่อเพิ่มช่องทำงขำยผ่ำนทำงเว็บไซต์และอำนวยควำม
สะดวกกับผูบ้ ริ โภคโดยคำดหวังว่ำจะมำสำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
กำรพัฒนำโครงกำรฯในช่ วงแรกประสบปั ญหำอย่ำ งมำก เนื่ องจำกเป็ นกำรพัฒนำด้วย
ทีม งำนใน บริ ษ ทั เดอะมอลล์ก รุ๊ ป จำกัดเอง ซึ่ ง ไม่มี ค วำมรู้ ควำมเข้ำ ใจในกระบวนกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ทำงด้ำนเว็บไซต์ที่เป็ น e-Commerce ทำให้โครงกำรไม่สำมำรถที่จะ
สำเร็ จตำมเป้ ำหมำยและระยะเวลำที่กำหนดไว้ได้ ต่อมำได้มีกำรว่ำจ้ำงทีมงำนจำกบริ ษทั อื่นเข้ำมำ
ช่ วยในกำรพัฒนำโครงกำรดัง กล่ ำ ว แต่ ก็ ย งั ประสบปั ญ หำหลำยสำเหตุ อำทิ กำรเปลี่ ย นควำม
ต้อ งกำรของผูใ้ ช้ งำนที่ พ ฒ
ั นำออกมำไม่ ต รงกับ ควำมต้อ งกำร ท ำให้ไ ม่ ส ำมำรถเสร็ จ ได้ต ำม
ระยะเวลำที่ต้ งั ไว้ เป็ นต้น
ดัง นั้น เพื่ อ ให้โ ครงกำรฯ สำมำรถที่ จ ะส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ กระบวนกำรทำงวิศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ จึ ง เป็ นเรื่ องที่ ถู ก นำมำเข้ำ มำเพื่ อใช้แก้ปั ญ หำที่ ไ ด้ก ล่ ำ วมำ โดยนำเอำกระบวนกำร
ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้ำมำใช้งำน ซึ่ งควรจะต้องคำนึ งถึงควำมน่ ำเชื่ อถือหรื อเป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ต้องมีควำมเหมำะสมกับขนำดของโครงกำร ธุ รกิจ และจำนวนบุคลำกร ในส่ วน
ของที มพัฒนำเว็บไซต์ของ บริ ษ ทั เดอะมอลล์ก รุ๊ ป จำกัด มี จำนวนพนักงำนเฉพำะในส่ วนงำน
ทำงด้ำนกำรพัฒนำเว็บไซต์ไม่ถึง 25 คน ทำให้มำตรฐำน ISO29110 ถูกนำมำพิจำรณำใช้กบั กำร
พัฒนำ

2
กระบวนกำรของ ISO29110 จะเน้นให้ผูป้ ระกอบกำรซึ่ งอำจจะเป็ นผูป้ ระกอบกำรอิสระ
ผูป้ ระกอบกำรขนำดเล็กที่มีบุคคลกรไม่เกิน 25 คน หรื อหน่วยงำนทำงด้ำนซอฟต์แวร์ ที่อยูใ่ นองค์กร
ขนำดใหญ่ให้มีกระบวนกำรในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ที่เป็ นระบบ และเข้ำสู่ กระบวนกำรสำกล โดย
จะเป็ นกำรเริ่ ม ต้นในเชิ งกิ จกรรมของกำรปรับปรุ งกระบวนกำร หรื อ SPI (Software Process
Improvement)
ทำง ISO29110 ได้ให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรที่จะต้องทำกำรปรับปรุ งให้เป็ นระบบ
และเป็ นสำกล 2 กระบวนกำรหลัก คือ กระบวนกำรด้ำนกำรบริ หำรโครงกำร (Project Management
Process) และกระบวนกำรด้ำนกำรสร้ำงซอฟต์แวร์ (Software Implementation Process) ซึ่ งจะ
ประกอบด้ว ยกระบวนกำรย่อ ยๆ ภำยในอี ก ทั้ง สองกระบวนได้ถู ก ออกแบบให้เ หมำะสมกับ
ผูป้ ระกอบกำรขนำดเล็กจึ งมีควำมเหมำะสมในกำรประยุกต์ใช้ได้ทนั ที โดยได้กำหนดขนำดของ
กระบวนกำรให้เหมำะสมกับองค์กรขนำดเล็ก จึงไม่สร้ำงปัญหำในกำรปรับใช้งำนให้เข้ำกับองค์กร
ดังนั้นกำรค้นคว้ำแบบอิสระนี้ จึงได้มุ่งเน้นกำรกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน ISO29110 เข้ำมำ
ช่ วยในกำรพัฒนำเว็บไซต์ โดยคำดหวังว่ำจะสำมำรถปรับปรุ งกระบวนกำรพัฒนำเว็บไซต์ของ
ห้ำ งสรรพสิ นค้ำ เดอะมอลล์ใ ห้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ ได้ประยุก ต์จำกมำตรฐำนสำกล เพื่ อเป็ น
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบงำนทำงด้ำนเว็บไซต์หรื องำนทำงด้ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ดำ้ นต่ำงๆ
ให้เป็ นไปในทิ ศทำงเดี ย วกันอย่ำ งมี ระบบ แบบแผน และได้รับกำรยอมรั บจึ งเป็ นที่ มำของกำร
ค้นคว้ำแบบอิสระเรื่ อง “กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน ISO29110 ในกำรพัฒนำเว็บไซต์”
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่ อ ประยุก ต์เอำมำตรฐำน ISO29110 มำควบคุ ม และปรั บ ปรุ งระบบงำนในกำร
พัฒนำเว็บไซต์ e-Commerce เพื่อให้โครงกำรสำเร็ จลุล่วงไปได้ในระยะเวลำ และงบประมำณที่
กำหนดและเป็ นไปตำมควำมต้องกำรของผูว้ ำ่ จ้ำง
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1.3.1 ปรับปรุ งกระบวนกำรพัฒนำเว็บไซต์ของห้ำงสรรพสิ นค้ำเดอะมอลล์ให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำนที่ได้ประยุกต์จำกมำตรฐำนสำกล ISO29110
1.3.2 ทำให้กำรจัดกำรโครงกำรมีระบบ มีเอกสำรสำมำรถตรวจสอบย้อนหลังได้
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1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
กำรยืน ยัน ควำมส ำเร็ จ ของโครงกำร ผูค้ ้น คว้ำ จัด รู ป แบบกำรท ำโครงกำรอ้ำ งอิ ง ตำม
ISO29110 ผูค้ น้ คว้ำจะเน้นกำรใช้งำน ISO29110 ที่ 2 กิจกรรมใหญ่ คือ กระบวนกำรด้ำนกำรบริ หำร
โครงกำรซอฟต์แวร์ และกระบวนกำรด้ำนกำรสร้ำงซอฟต์แวร์ ดังนี้

รู ป 1-1 กระบวนกำรด้ำนกำรบริ หำรโครงกำรซอฟต์แวร์ (Project Management Process)
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รู ป 1-2 กระบวนกำรด้ำนกำรสร้ำงซอฟต์แวร์ (Software Implementation Process)
1.4.1. กระบวนกำรด้ำนกำรบริ หำรโครงกำร
- Project Planning กำรวำงแผนโครงกำร
- Project Plan Execution กิจกรรมกำรนำแผนไปปฏิบตั ิ
- Project Assessment and Control กิจกรรมกำรประเมินและควบคุมระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรตำมแผน
- Project Closure กิจกรรมกำรสรุ ปเพื่อปิ ดโครงกำร
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1.4.2. กระบวนกำรด้ำนกำรสร้ำงซอฟต์แวร์
- Software Implementation Initiation กิจกรรมกำรเริ่ มต้นพัฒนำ
- Software Requirements Analysis กิจกรรมกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
- Software Architectural and Detailed Design กิจกรรมกำรออกแบบเชิงโครงสร้ำง
ทำงสถำปัตยกรรมและรำยละเอียด
- Software Construction กิจกรรมกำรสร้ำงซอฟต์แวร์
- Software Integration and Tests กิจกรรมกำรรวบรวมและทดสอบซอฟต์แวร์
- Product Delivery กิจกรรมกำรจัดส่ งผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้ำ
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.5.1 ระบบทั้งหมดจะถูกพัฒนำในรู ปแบบของ Web Application โดยใช้ภำษำ PHP,
Javascript , HTML ในกำรพัฒนำ
1.5.2 ข้อมูลที่ใช้ในระบบทั้งหมดจะใช้ฐำนข้อมูล MySQL เป็ นตัวจัดเก็บ
1.5.3 ด ำเนิ น งำนตำมมำตรฐำน ISO29110 โดยใช้ 2 กระบวนกำรควบคู่ ก ั น คื อ
กระบวนกำรด้ำนกำรบริ หำรโครงกำร (Project Management) และกระบวนกำรด้ำนกำรสร้ ำง
ซอฟต์แวร์ (Software Implementation)
1.5.4 ขอบเขตระบบงำน
โครงสร้ำงของเว็บไซต์ ในส่ วนของเนื้อหำแบ่งออกเป็ น 11 หมวด ดังนี้
a) BEAUTY HALL สิ นค้ำประเภทเครื่ องสำอำงค์จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่นหรื อเข้ำ
มำใหม่มำนำเสนอ
b) SHOES&BAGS สิ นค้ำประเภทรองเท้ำและกระเป๋ ำ จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่น
หรื อเข้ำมำใหม่มำนำเสนอ
c) ACCESSORY สิ นค้ำประเภทเครื่ องประดับและอื่นๆ จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่น
หรื อเข้ำมำใหม่มำนำเสนอ
d) MEN สิ นค้ำประเภทเครื่ องแต่งกำยชำย จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่นหรื อเข้ำมำ
ใหม่มำนำเสนอ
e) WOMEN สิ นค้ำประเภทเครื่ องแต่งกำยหญิง จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่นหรื อเข้ำ
มำใหม่มำนำเสนอ
f) LIVING สิ นค้ำประเภทของตกแต่งบ้ำน จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่นหรื อเข้ำมำ
ใหม่มำนำเสนอ
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g) POWER MALL สิ นค้ำประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่นหรื อเข้ำ
มำใหม่มำนำเสนอ
h) SPORT สิ นค้ำประเภทแฟชัน่ แนวสปอร์ ต อุปกรณ์กีฬำ จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่
เด่นหรื อเข้ำมำใหม่มำนำเสนอ
i) KIDS สิ นค้ำที่เกี่ ยวข้องกับเด็ก จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่นหรื อเข้ำมำใหม่มำ
นำเสนอ
j) BETREND แนะนำแฟชัน่ กำรแต่งตัวใหม่ๆ จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่นหรื อเข้ำ
มำใหม่มำนำเสนอ
k) GOURMET สิ นค้ำประเภทเครื่ องครัวและ อำหำร จะเป็ นกำรนำสิ นค้ำที่เด่น
หรื อเข้ำมำใหม่มำนำเสนอ
1.5.5 กำรทำงำนระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
1.5.5.1 หน้ำร้ำน (Front-end)
a) แสดงสิ น ค้ำ ตำมประเภทที่ จ ัด ไว้เ ป็ นหมวดหมู่ แ ละค้น หำสิ น ค้ำ ตำม
รหัสสิ นค้ำ หรื อชื่อสิ นค้ำ ผูใ้ ช้สำมำรถเห็นรู ปภำพสิ นค้ำ รำยละเอียดของ
สิ นค้ำ และรำคำของสิ นค้ำ เพื่อช่ วยในกำรตัดสิ นใจและทำควำมเข้ำใจ
กับสิ นค้ำมำกขึ้น
b) เมื่อผูใ้ ช้สนใจสิ นค้ำชิ้นใดและต้องกำรจะเลือกซื้ อสิ นค้ำสำมำรถคลิกที่
ปุ่ มหยิบใส่ ตระกร้ำ จะเก็บรำยกำรที่ผูใ้ ช้สนใจจะซื้ อไปจนกว่ำจะครบ
หรื อพร้ อ มที่ จ ะช ำระเงิ น และไม่ ต้อ งเสี ย ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยใดๆ จนกว่ ำ จะ
ดำเนิ นกำรชำระเงินจำกนั้นระบบจะแสดงรำยละเอียดสิ นค้ำที่ผใู้ ช้เลือก
ไว้พร้อมคำนวณเงินค่ำสิ นค้ำ
c) เมื่อผูใ้ ช้เลือกสิ นค้ำเสร็ จเรี ยบร้อย ให้ทำกำรคลิกที่ check out เพื่อทำกำร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสั่งซื้ อ และเลื อกวิธีกำรชำระเงินและวิธีกำรจัดส่ ง
พร้ อมทั้งให้สมำชิ กแก้ไขข้อในกำรจัดส่ งสิ นค้ำ เพื่อควำมมัน่ ใจในกำร
จัดส่ งสิ นค้ำสำหรับที่อยูท่ ี่แน่นอนจำกขั้นตอนนี้ระบบจะมีกำรเช็คว่ำผูใ้ ช้
เป็ นสมำชิกแล้วหรื อยัง โดยจะเช็คจำกกำรล็อคอินเข้ำสู่ ระบบ ถ้ำหำกว่ำ
ระบบเช็ ค แล้ว ผูใ้ ช้มี ก ำรล็ อ คอิ น เข้ำ มำแล้ว ก็ จ ะแสดงหน้ำ จอแสดง
รำยละเอียดรำยกำรต่ำงๆ ที่ผใู้ ช้ได้เลือกซื้ อไว้
d) ในกรณี ลูกค้ำยังไม่ได้สมัครเป็ นสมำชิ ก จะมีข้ นั ตอนกำรสมัครสมำชิ ก โดยให้
ลูกค้ำกรอกข้อมูลส่ วนตัวลงแบบฟอร์ มให้ครบทุกช่อง แล้วคลิกที่สมัครสมำชิก
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e) ชำระเงิน เมื่อผูใ้ ช้ตรวจสอบรำยกำรสิ นค้ำที่จะสั่งซื้ อเรี ยบร้อยแล้วเลือก
วิธีกำรชำระเงินและกำรจัดส่ ง
f) หลังจำกที่ได้เลื อกชำระเงินเรี ยบร้อยแล้วระบบก็จะแสดงใบสั่งซื้ อให้
ผูใ้ ช้ตรวจสอบ จำกนั้นให้ผใู้ ช้คลิกยืนยันครั้งสุ ดท้ำย ก็จะจบกำรสัง่ ซื้อ
1.5.5.2 ระบบจัดกำรข้อมูล (Back-end)
a) มีกำรกำหนดสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้งำนซึ่ งจะทำให้ผใู้ ช้งำนแต่ละคนสำมำรถจัดกำรข้อมูล
ได้ไม่เท่ำกันโดยระบบจะกำหนดสิ ทธิ์ โดยอัตโนมัติเมื่อมีกำรล๊อคอินระบบ
b) สิ ทธิ์ ในกำรจัดกำรข้อมูลสิ นค้ำหลักๆจะแบ่งออกเป็ น 4 แบบ
c) ข้อมูลที่ USER นั้นสำมำรถมองเห็นได้
d) ข้อมูลที่ USER นั้นสำมำรถทำกำรแก้ไขได้
e) ข้อมูลที่ USER นั้นสำมำรถเพิ่มได้
f) ข้อมูลที่ USER นั้นสำมำรถลบได้
g) ผูด้ ู แลระบบสำมำรถตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเพื่อทำกำรแก้ไ ข
ปรั บ ปรุ ง โดยจะมี ส่ ว นกำรแสดงรำยกำรของสิ น ค้ำ ที่ มี ท้ งั หมด และ
สำมำรถที่จะเพิ่มสิ นค้ำและแก้ไขสิ นค้ำได้
h) ผูด้ ูแลระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลสมำชิ กโดยแสดงข้อมูลของสมำชิ ก
ทั้งหมด เพื่อที่ จะดู รำยละเอี ยดของสมำชิ ก สำมำรถแก้ไขสถำนะของ
สมำชิกได้เช่น ระงับกำรใช้งำนเป็ นต้น
i) ผูด้ ูแลระบบสำมำรถดูรำยกำรกำรสั่งซื้ อ ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้มำเป็ นข้อมูลใน
กำรเสนอฝ่ ำยบริ หำรได้
1.6 สถานทีใ่ ช้ ในการดาเนินงาน
- บริ ษทั เดอะมอลล์กรุ๊ ป จำกัด
- ศูนย์กำรศึกษำกรุ งเทพฯ 128/96-98 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ชั้น 8 ถนนพญำไท เขตรำช
เทวี กรุ งเทพฯ 10400
1.7 รำยละเอียดเครื่องมือทีใ่ ช้ กำรศึกษำ
ซอฟท์แวร์
1.6.0.1. ภำษำที่ใช้พฒั นำใช้โปรแกรมภำษำ PHP เวอร์ชนั่ 5.2.3 และ HTML เวอร์ชนั่ 4.0.1
1.6.0.2. โปรแกรมฐำนข้อมูลใช้ MySQL เวอร์ชนั่ 5.0.45 เป็ นตัวจัดเก็บข้อมูล
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1.6.0.3. Web Server ใช้โปรแกรม Apache 2.2.4 เป็ นตัวจำลอง
ฮำร์ดแวร์
1.6.1.1. ฮำร์ ดดิสก์ (Hard disk) ที่มีควำมจุของพื้นที่มำกกว่ำ20กิกะไบต์ข้ ึนไป
1.6.1.2. Ram ขนำด 512 เมกกะไบต์ข้ ึนไป
1.6.1.3. CPU Intel Core 2 Duo 2.5 GHz ขึ้นไป
1.8 ระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรดำเนินกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 1-1 แผนกำรดำเนินงำนกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน ISO 29110 ในกำรพัฒนำเว็บไซต์
แผนกำรดำเนินงำน
1. Initial Plan
2. Software Requirements Analysis
3. Software Architectural and Detailed Design
4. Software Construction (พัฒนำระบบ)
5. Software Integration and Tests (รวบรวม และ
ทดสอบ)
6. Product Delivery (ส่ งมอบระบบและเริ่ มใช้
งำน)
ระยะเวลำที่กำหนดไว้
ระยะเวลำที่ทำจริ ง

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย

