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บทที ่1 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 
 

บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจประเภทหำ้งสรรพสินคำ้อนั ไดแ้ก่ เดอะมอลล์
รำมค ำแหง เดอะมอลลบ์ำงกะปิ เดอะมอลลง์ำมวงศว์ำน เป็นตน้  

ปัจจุบันกำรซ้ือของออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์หรือท่ีเรียกกันว่ำ e-Commerce (Electronic 
Commerce) มีอตัรำกำรขยำยตวัท่ีสูงข้ึนอนัเน่ืองมำจำกปัจจยัต่ำงๆส่งผลให้คนนิยมสั่งซ้ือสินคำ้
ออนไลน์กนัมำกข้ึน เช่น เวลำท่ีมีอยำ่งจ ำกดัท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไปเลือกซ้ือสินคำ้ดว้ยตวัเองได ้
หรือกำรท่ีแทบจะทุกบำ้นมีอินเตอร์เนตไวใ้ช้งำน ทำงบริษทัเดอะมอลล์กรุ๊ปไดเ้ล็งเห็นปัญหำและ
โอกำสเหล่ำน้ีเพื่อให้ควำมส ำคญักบัผูซ้ื้อกลุ่มน้ีดงันั้นในปี พ.ศ  2553 บริษทัฯ จึงได้ริเร่ิมจดัท ำ
โครงกำรพฒันำเวบ็ไซตท่ี์เป็น e-Commerce เพื่อเพิ่มช่องทำงขำยผำ่นทำงเวบ็ไซตแ์ละอ ำนวยควำม
สะดวกกบัผูบ้ริโภคโดยคำดหวงัวำ่จะมำสำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้

กำรพฒันำโครงกำรฯในช่วงแรกประสบปัญหำอย่ำงมำก  เน่ืองจำกเป็นกำรพฒันำด้วย
ทีมงำนใน บริษทั เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ำกัดเอง  ซ่ึงไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพฒันำ
ซอฟตแ์วร์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงดำ้นเวบ็ไซตท่ี์เป็น e-Commerce ท ำให้โครงกำรไม่สำมำรถท่ีจะ
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและระยะเวลำท่ีก ำหนดไวไ้ด ้ ต่อมำไดมี้กำรว่ำจำ้งทีมงำนจำกบริษทัอ่ืนเขำ้มำ
ช่วยในกำรพฒันำโครงกำรดังกล่ำว แต่ก็ยงัประสบปัญหำหลำยสำเหตุ อำทิ กำรเปล่ียนควำม
ต้องกำรของผูใ้ช้ งำนท่ีพฒันำออกมำไม่ตรงกับควำมต้องกำร ท ำให้ไม่สำมำรถเสร็จได้ตำม
ระยะเวลำท่ีตั้งไว ้เป็นตน้ 

ดังนั้ น เพื่อให้โครงกำรฯ สำมำรถท่ีจะส ำเร็จลุล่วงไปได้ กระบวนกำรทำงวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์จึงเป็นเร่ืองท่ีถูกน ำมำเข้ำมำเพื่อใช้แก้ปัญหำท่ีได้กล่ำวมำ  โดยน ำเอำกระบวนกำร
ทำงดำ้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์เขำ้มำใช้งำน ซ่ึงควรจะตอ้งค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือหรือเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล   ตอ้งมีควำมเหมำะสมกบัขนำดของโครงกำร  ธุรกิจ และจ ำนวนบุคลำกร ในส่วน
ของทีมพฒันำเว็บไซต์ของ บริษทั เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ำกดั มีจ  ำนวนพนักงำนเฉพำะในส่วนงำน
ทำงดำ้นกำรพฒันำเวบ็ไซต์ไม่ถึง 25 คน  ท ำให้มำตรฐำน ISO29110  ถูกน ำมำพิจำรณำใช้กบักำร
พฒันำ 
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กระบวนกำรของ ISO29110 จะเน้นให้ผูป้ระกอบกำรซ่ึงอำจจะเป็นผูป้ระกอบกำรอิสระ 
ผูป้ระกอบกำรขนำดเล็กท่ีมีบุคคลกรไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงำนทำงดำ้นซอฟตแ์วร์ท่ีอยูใ่นองคก์ร
ขนำดใหญ่ให้มีกระบวนกำรในกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นระบบ และเขำ้สู่กระบวนกำรสำกล โดย
จะเป็นกำรเร่ิมตน้ในเชิงกิจกรรมของกำรปรับปรุงกระบวนกำร หรือ SPI (Software Process 
Improvement)  

ทำง ISO29110 ไดใ้ห้ควำมส ำคญัในกระบวนกำรท่ีจะตอ้งท ำกำรปรับปรุงให้เป็นระบบ
และเป็นสำกล 2 กระบวนกำรหลกั คือ กระบวนกำรดำ้นกำรบริหำรโครงกำร (Project Management 
Process) และกระบวนกำรดำ้นกำรสร้ำงซอฟต์แวร์ (Software Implementation Process) ซ่ึงจะ
ประกอบด้วยกระบวนกำรย่อยๆ ภำยในอีก ทั้ งสองกระบวนได้ถูกออกแบบให้เหมำะสมกับ
ผูป้ระกอบกำรขนำดเล็กจึงมีควำมเหมำะสมในกำรประยุกต์ใช้ได้ทนัที โดยไดก้ ำหนดขนำดของ
กระบวนกำรใหเ้หมำะสมกบัองคก์รขนำดเล็ก จึงไม่สร้ำงปัญหำในกำรปรับใชง้ำนใหเ้ขำ้กบัองคก์ร 

ดงันั้นกำรคน้ควำ้แบบอิสระน้ีจึงไดมุ้่งเนน้กำรกำรประยุกตใ์ชม้ำตรฐำน ISO29110 เขำ้มำ
ช่วยในกำรพฒันำเว็บไซต์  โดยคำดหวงัว่ำจะสำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรพฒันำเว็บไซต์ของ
ห้ำงสรรพสินคำ้เดอะมอลล์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีได้ประยุกต์จำกมำตรฐำนสำกล เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพฒันำระบบงำนทำงดำ้นเวบ็ไซต์หรืองำนทำงดำ้นกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ดำ้นต่ำงๆ
ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีระบบ แบบแผน และได้รับกำรยอมรับจึงเป็นท่ีมำของกำร
คน้ควำ้แบบอิสระเร่ือง “กำรประยกุตใ์ชม้ำตรฐำน ISO29110 ในกำรพฒันำเวบ็ไซต”์ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

 1.2.1  เพื่อประยุกต์เอำมำตรฐำน ISO29110 มำควบคุมและปรับปรุงระบบงำนในกำร
พฒันำเวบ็ไซต์ e-Commerce  เพื่อให้โครงกำรส ำเร็จลุล่วงไปไดใ้นระยะเวลำ และงบประมำณท่ี
ก ำหนดและเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของผูว้ำ่จำ้ง 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ  

 

1.3.1 ปรับปรุงกระบวนกำรพฒันำเวบ็ไซตข์องห้ำงสรรพสินคำ้เดอะมอลล์ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนท่ีไดป้ระยกุตจ์ำกมำตรฐำนสำกล ISO29110 

1.3.2 ท ำใหก้ำรจดักำรโครงกำรมีระบบ มีเอกสำรสำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้
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1.4 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
 

กำรยืนยนัควำมส ำเร็จของโครงกำร ผูค้ ้นควำ้จัดรูปแบบกำรท ำโครงกำรอ้ำงอิงตำม 
ISO29110 ผูค้น้ควำ้จะเนน้กำรใชง้ำน ISO29110 ท่ี 2 กิจกรรมใหญ่ คือ กระบวนกำรดำ้นกำรบริหำร
โครงกำรซอฟตแ์วร์ และกระบวนกำรดำ้นกำรสร้ำงซอฟตแ์วร์ ดงัน้ี 

 
รูป 1-1 กระบวนกำรดำ้นกำรบริหำรโครงกำรซอฟตแ์วร์ (Project Management Process) 
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รูป  1-2 กระบวนกำรดำ้นกำรสร้ำงซอฟตแ์วร์ (Software Implementation Process) 
 

1.4.1. กระบวนกำรดำ้นกำรบริหำรโครงกำร  
- Project Planning กำรวำงแผนโครงกำร 
- Project Plan Execution กิจกรรมกำรน ำแผนไปปฏิบติั 
- Project Assessment and Control กิจกรรมกำรประเมินและควบคุมระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำรตำมแผน 
- Project Closure กิจกรรมกำรสรุปเพื่อปิดโครงกำร 
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1.4.2. กระบวนกำรดำ้นกำรสร้ำงซอฟตแ์วร์ 
- Software Implementation Initiation กิจกรรมกำรเร่ิมตน้พฒันำ 
- Software Requirements Analysis กิจกรรมกำรวเิครำะห์ควำมตอ้งกำร 
- Software Architectural and Detailed Design กิจกรรมกำรออกแบบเชิงโครงสร้ำง

ทำงสถำปัตยกรรมและรำยละเอียด 
- Software Construction กิจกรรมกำรสร้ำงซอฟตแ์วร์ 
- Software Integration and Tests กิจกรรมกำรรวบรวมและทดสอบซอฟตแ์วร์ 
- Product Delivery  กิจกรรมกำรจดัส่งผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคำ้ 

 

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.5.1 ระบบทั้งหมดจะถูกพฒันำในรูปแบบของ Web Application โดยใช้ภำษำ PHP, 
Javascript , HTML ในกำรพฒันำ 

1.5.2 ขอ้มูลท่ีใชใ้นระบบทั้งหมดจะใชฐ้ำนขอ้มูล MySQL เป็นตวัจดัเก็บ  
1.5.3 ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน ISO29110  โดยใช้   2  กระบวนกำรควบคู่กัน คือ 

กระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรโครงกำร (Project Management) และกระบวนกำรดำ้นกำรสร้ำง
ซอฟตแ์วร์ (Software Implementation)   

1.5.4 ขอบเขตระบบงำน  
โครงสร้ำงของเวบ็ไซต ์ในส่วนของเน้ือหำแบ่งออกเป็น 11 หมวด ดงัน้ี  
a) BEAUTY  HALL สินคำ้ประเภทเคร่ืองส ำอำงคจ์ะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่นหรือเขำ้

มำใหม่มำน ำเสนอ 
b) SHOES&BAGS สินคำ้ประเภทรองเทำ้และกระเป๋ำ  จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่น

หรือเขำ้มำใหม่มำน ำเสนอ 
c) ACCESSORY   สินคำ้ประเภทเคร่ืองประดบัและอ่ืนๆ  จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่น

หรือเขำ้มำใหม่มำน ำเสนอ 
d) MEN   สินคำ้ประเภทเคร่ืองแต่งกำยชำย  จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่นหรือเขำ้มำ

ใหม่มำน ำเสนอ 
e) WOMEN   สินคำ้ประเภทเคร่ืองแต่งกำยหญิง  จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่นหรือเขำ้

มำใหม่มำน ำเสนอ 
f) LIVING   สินคำ้ประเภทของตกแต่งบำ้น  จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่นหรือเขำ้มำ

ใหม่มำน ำเสนอ 
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g) POWER MALL สินคำ้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ  จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่นหรือเขำ้
มำใหม่มำน ำเสนอ 

h) SPORT   สินคำ้ประเภทแฟชัน่แนวสปอร์ต อุปกรณ์กีฬำ จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ี
เด่นหรือเขำ้มำใหม่มำน ำเสนอ 

i) KIDS   สินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก  จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่นหรือเขำ้มำใหม่มำ
น ำเสนอ 

j) BETREND  แนะน ำแฟชัน่กำรแต่งตวัใหม่ๆ  จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่นหรือเขำ้
มำใหม่มำน ำเสนอ 

k) GOURMET  สินคำ้ประเภทเคร่ืองครัวและ อำหำร  จะเป็นกำรน ำสินคำ้ท่ีเด่น
หรือเขำ้มำใหม่มำน ำเสนอ 

1.5.5 กำรท ำงำนระบบแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  
  1.5.5.1  หนำ้ร้ำน  (Front-end)   

a) แสดงสินค้ำตำมประเภทท่ีจัดไวเ้ป็นหมวดหมู่และค้นหำสินค้ำตำม
รหสัสินคำ้ หรือช่ือสินคำ้ ผูใ้ชส้ำมำรถเห็นรูปภำพสินคำ้ รำยละเอียดของ
สินคำ้ และรำคำของสินคำ้ เพื่อช่วยในกำรตดัสินใจและท ำควำมเขำ้ใจ
กบัสินคำ้มำกข้ึน 

b) เม่ือผูใ้ช้สนใจสินคำ้ช้ินใดและตอ้งกำรจะเลือกซ้ือสินคำ้สำมำรถคลิกท่ี
ปุ่มหยิบใส่ตระกร้ำ จะเก็บรำยกำรท่ีผูใ้ช้สนใจจะซ้ือไปจนกว่ำจะครบ
หรือพร้อมท่ีจะช ำระเงิน และไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ จนกว่ำจะ
ด ำเนินกำรช ำระเงินจำกนั้นระบบจะแสดงรำยละเอียดสินคำ้ท่ีผูใ้ชเ้ลือก
ไวพ้ร้อมค ำนวณเงินค่ำสินคำ้ 

c) เม่ือผูใ้ชเ้ลือกสินคำ้เสร็จเรียบร้อย ใหท้  ำกำรคลิกท่ี check out  เพื่อท ำกำร
ตรวจสอบขอ้มูลกำรสั่งซ้ือ และเลือกวิธีกำรช ำระเงินและวิธีกำรจดัส่ง 
พร้อมทั้งให้สมำชิกแกไ้ขขอ้ในกำรจดัส่งสินคำ้ เพื่อควำมมัน่ใจในกำร
จดัส่งสินคำ้ส ำหรับท่ีอยูท่ี่แน่นอนจำกขั้นตอนน้ีระบบจะมีกำรเช็ควำ่ผูใ้ช้
เป็นสมำชิกแลว้หรือยงั โดยจะเช็คจำกกำรล็อคอินเขำ้สู่ระบบ ถำ้หำกว่ำ
ระบบเช็คแล้วผูใ้ช้มีกำรล็อคอินเข้ำมำแล้วก็จะแสดงหน้ำจอแสดง
รำยละเอียดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีผูใ้ชไ้ดเ้ลือกซ้ือไว ้

d) ในกรณีลูกคำ้ยงัไม่ได้สมคัรเป็นสมำชิก จะมีขั้นตอนกำรสมคัรสมำชิก โดยให้
ลูกคำ้กรอกขอ้มูลส่วนตวัลงแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง แลว้คลิกท่ีสมคัรสมำชิก 
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e) ช ำระเงิน เม่ือผูใ้ช้ตรวจสอบรำยกำรสินคำ้ท่ีจะสั่งซ้ือเรียบร้อยแลว้เลือก
วธีิกำรช ำระเงินและกำรจดัส่ง  

f) หลงัจำกท่ีได้เลือกช ำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบก็จะแสดงใบสั่งซ้ือให้
ผูใ้ชต้รวจสอบ จำกนั้นใหผู้ใ้ชค้ลิกยนืยนัคร้ังสุดทำ้ย ก็จะจบกำรสั่งซ้ือ 

1.5.5.2 ระบบจดักำรขอ้มูล  (Back-end) 
a) มีกำรก ำหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้ำนซ่ึงจะท ำให้ผูใ้ชง้ำนแต่ละคนสำมำรถจดักำรขอ้มูล

ไดไ้ม่เท่ำกนัโดยระบบจะก ำหนดสิทธ์ิโดยอตัโนมติัเม่ือมีกำรล๊อคอินระบบ 
b) สิทธ์ิในกำรจดักำรขอ้มูลสินคำ้หลกัๆจะแบ่งออกเป็น   4 แบบ 
c) ขอ้มูลท่ี USER นั้นสำมำรถมองเห็นได ้
d) ขอ้มูลท่ี USER นั้นสำมำรถท ำกำรแกไ้ขได ้ 
e) ขอ้มูลท่ี USER นั้นสำมำรถเพิ่มได ้ 
f) ขอ้มูลท่ี USER นั้นสำมำรถลบได ้ 
g) ผูดู้แลระบบสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีอยู่ในระบบเพื่อท ำกำรแก้ไข

ปรับปรุง โดยจะมีส่วนกำรแสดงรำยกำรของสินค้ำท่ีมีทั้ งหมด และ
สำมำรถท่ีจะเพิ่มสินคำ้และแกไ้ขสินคำ้ได ้ 

h) ผูดู้แลระบบสำมำรถจดักำรขอ้มูลสมำชิกโดยแสดงขอ้มูลของสมำชิก
ทั้งหมด เพื่อท่ีจะดูรำยละเอียดของสมำชิก สำมำรถแก้ไขสถำนะของ
สมำชิกไดเ้ช่น ระงบักำรใชง้ำนเป็นตน้ 

i) ผูดู้แลระบบสำมำรถดูรำยกำรกำรสั่งซ้ือ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อใชม้ำเป็นขอ้มูลใน
กำรเสนอฝ่ำยบริหำรได ้

 

1.6 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

 

- บริษทั  เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ำกดั  
- ศูนยก์ำรศึกษำกรุงเทพฯ 128/96-98 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ชั้น 8 ถนนพญำไท เขตรำช

เทว ีกรุงเทพฯ 10400 
 

1.7 รำยละเอยีดเคร่ืองมือทีใ่ช้กำรศึกษำ 
 

 ซอฟทแ์วร์ 
1.6.0.1.  ภำษำท่ีใชพ้ฒันำใชโ้ปรแกรมภำษำ PHP เวอร์ชัน่ 5.2.3 และ HTML เวอร์ชัน่  4.0.1  
1.6.0.2.  โปรแกรมฐำนขอ้มูลใช ้MySQL เวอร์ชัน่ 5.0.45 เป็นตวัจดัเก็บขอ้มูล 
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1.6.0.3.  Web Server ใชโ้ปรแกรม Apache 2.2.4 เป็นตวัจ ำลอง 
 ฮำร์ดแวร์ 

1.6.1.1.  ฮำร์ดดิสก ์(Hard disk) ท่ีมีควำมจุของพื้นท่ีมำกกวำ่20กิกะไบตข้ึ์นไป 
1.6.1.2.  Ram ขนำด 512 เมกกะไบตข้ึ์นไป 
1.6.1.3.  CPU Intel Core 2 Duo 2.5 GHz ข้ึนไป 

 
1.8 ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 1-1 แผนกำรด ำเนินงำนกำรประยกุตใ์ชม้ำตรฐำน ISO 29110 ในกำรพฒันำเวบ็ไซต ์
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย 
1. Initial Plan      

2. Software Requirements Analysis      

3. Software Architectural and Detailed Design      

4. Software Construction (พฒันำระบบ)      

5. Software Integration and Tests  (รวบรวม และ 
ทดสอบ) 

     

6. Product Delivery  (ส่งมอบระบบและเร่ิมใช้
งำน) 

     

 
   ระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้
   ระยะเวลำท่ีท ำจริง 
 


