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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการทาการค้นคว้าแบบอิสระในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO29110 ในการ
พัฒนาเว็บไซต์” ผลที่ได้การจากค้นคว้าฯ คือ ได้ระบบเว็บไซต์ซ่ ึ งระบบทั้งหมดตรงตามความ
ต้องการของการค้นคว้า แบบอิสระตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยวัดได้จากคะแนนที่ได้จากการ
กรอกแบบประเมิ น ซึ่ ง จะเห็ นได้จากการผ่า นเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO29110 ทั้ง ในส่ วนของ
Software Implement Process และ Project Management Process
5.1.1 Software Implement Process ในส่ วนของการพัฒนาโครงการจากบทที่ 4 จะเห็นได้
ว่ามีการพัฒนาตั้งแต่ Software Requirement Specification การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การ
ออกแบบไดอะแกรมต่างๆ ตลอดจนมาถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบ โดยทุกขั้นตอนจะมีการ
เก็บรวบรวมเอกสารตามมาตรฐานของ ISO29110 ในทุกขั้นตอน
5.1.2 Project Management Process ในส่ วนของการบริ หารโครงการยัง คงอ้างอิงตาม
เอกสารและการบริ หารโครงการภายใต้มาตรฐาน ISO29110 เป็ นแนวทางในการจัดการโครงการ
ปรากฎตามเอกสารในภาคผนวก ข ของเอกสารค้น คว้า แบบอิ ส ระนี้ ทั้ง นี้ จากการ
ดาเนินงานทาให้ผคู้ น้ คว้าฯ ได้เรี ยนรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็ นระบบตามมาตรฐานสากลซึ่ งทา
ให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอน รายละเอียด ปัญหา อุปสรรค รวมทั้ง ข้อดีและข้อเสี ยของการพัฒนา
ระบบตามข้อกาหนดต่างๆ ซึ่ งต่างจากในอดีตที่ผ่านมา ซึ่ งเป็ นการพัฒนาแบบไม่มีแบบแผนหรื อ
เอกสารใดๆ ยืนยันอย่างเป็ นระบบ โดยในอนาคตผูค้ น้ คว้าฯ ตั้งใจจะนาความรู้และประสบการณ์
จากการค้นคว้าฯ นี้ไปต่อยอดสาหรับใช้ในการทางานต่อไป
5.2 ปัญหาและอุปสรรค
5.2.1 ปั ญหาก่อนการพัฒนาระบบ
5.2.1.1 ฝ่ ายบริ หารกาหนดเป้ าหมายไม่ชัดเจน เนื่ องจากไม่เคยมีทีมพัฒนาและมี
การพัฒนาระบบเว็บไซต์ซ้ือขายออนไลน์มาก่อน
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5.2.1.2 การกาหนดความต้องการของระบบไม่มีผรู้ ับผิดชอบที่แน่ นอน จึงต้องใช้
วิ ธี ส อบถามแยกเป็ นแต่ ล ะส่ ว น โดยสอบจากผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งท าให้ค วาม
ต้องการซ้ าซ้อนและไม่ครอบคลุม
5.2.1.3 ผูค้ ้น คว้า ไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ มาก่อน
5.2.1.4 ขาดความร่ วมมือจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
5.2.2 ปั ญหาระหว่างการพัฒนาระบบ
5.2.2.1 การนาเอาการบริ หารโครงการมาใช้ไม่ได้รับการสนับสนุ นจากฝ่ ายบริ หาร
เนื่องจากมองว่าไม่มีความสาคัญ
5.2.2.2 ผูบ้ ริ หารมีความต้องการที่ไม่แน่นอนทาให้ระบบต้องรอการตัดสิ นใจ
5.2.2.3 ไม่มีทีมงานสนับสนุนเนื่องจากไม่เคยมีการพัฒนาระบบภายในหน่วยงานนี้
มาก่อน
5.3 อภิปรายผลการศึกษา
ก่อนการทาค้นคว้าแบบอิสระผูค้ น้ คว้าฯ วางเป้ าหมายที่จะนามาตรฐาน ISO29110 ในการ
พัฒนาเว็บไซต์เข้ามาเพื่อช่วยลดปั ญหาที่มกั จะเกิดจากการพัฒนา อาทิ การไม่ตรงตามความต้องการ
การสื่ อสารไม่ตรงกัน ไม่มีหลักฐานในการสื บค้น เป็ นต้น โดยไม่ไ ด้มุ่งเน้นในส่ วนของความ
แปลกใหม่ ข องการพัฒนาโปรแกรมแต่ป ระการใด ซึ่ งจากการศึ กษาพบว่า การนามาตรฐาน
ISO29110 เข้ามาช่ วยในการพัฒนาเว็บไซต์สามารถช่ วยลดปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้พอสมควร
แต่ยงั พบปั ญหาในส่ วนอื่นที่เกิดจากการนาเอามาตรฐาน ISO29110 เข้ามาใช้ เช่น การไม่ให้ความ
ร่ วมมือในการจัดทาเอกสารเพราะถูกมองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแต่อย่างใด
ผลจากการค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ นับว่าอยู่ในระดับที่พอใจเพราะในภายหลังโปรแกรม
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจะเป็ นในแนวทางเดี ย วกับ ที่ ผูค้ ้น คว้า ฯ ได้มี ก ารเสนอแนะและมี จ ัด ท าไว้แ ล้ว
นอกจากนั้น ผูค้ น้ คว้าฯ ได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการบริ หารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ จาก
ที่ไม่เคยทามาก่อน
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5.4 ข้ อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ความคิ ด เห็ น ในฐานะผู้ท าการค้น คว้า แบบอิ ส ระ เห็ น ว่ า การพัฒ นาเว็บ ไซต์ โ ดยใช้
มาตรฐาน ISO นั้น ควรมีผทู้ ี่รับผิดชอบด้านเอกสารโดยตรง เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาในการจัดทา
เอกสารของโปรแกรมเมอร์ นอกจากนี้ กระบวนการตามมาตรฐาน ISO นั้น ควรยืดหยุน่ ให้เลือกใช้
ตามความเหมาะสมเพราะแต่ละองค์กรมีโครงสร้างและความพร้อมที่ต่างกัน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หากในการพัฒนาโดยนามาตรฐาน ISO มาปรับใช้ในองค์กรที่ยงั ไม่
พร้ อมหรื อมีขนาดเล็ก และขาดการจัดการอย่างเป็ นระบบ ควรให้ความรู้กบั ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้
มองเห็ นภาพแนวทางการพัฒนาเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่อความร่ วมมื อในการพัฒ นาใน
ภาพรวมขององค์กรไปถึงจุดที่ต้ งั เป้ าไว้ได้

