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1.1 ความสําคญัและที่มาของโครงการ 

ธุรกิจสปาในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับจากนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติว่ามีมาตรฐานและคุณภาพเป็นอนัดบัหน่ึงในเอเชียและมีแนวโนม้ในการขยายตวัทาง
ธุรกิจสูงข้ึนทุกปี จะเห็นไดจ้ากกระแสการให้ความส าคญัต่อสุขภาพอยา่งจขริงจงัของคนไทย ท า
ใหธุ้รกิจสปาเร่ิมขยบัตวัออกจากโรงแรม และขยายตวัอยา่งรวดเร็วในยา่นธุรกิจและแหล่งท่องเท่ียว 
ภายใตแ้นวคิดการให้บริการท่ีหลากหลายรูปแบบ และเป็นท่ีจบัตากนัว่าธุรกิจสปาจะเป็นหน่ึงใน
กลุ่มธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ ท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสูงต่อไป จากท่ีเคยมีอตัราการขยายตวัเฉล่ีย
ร้อยละ20-30 ต่อปี ธุรกิจสปาสามารถดึงรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติไดไ้ม่ต ่ากว่า 24,000 ลา้น
บาทและธุรกิจสปาขนาดเลก็ท่ีเป็นตลาดของคนไทยมีก าลงับริโภค ประมาณ 2,000 ลา้นบาทต่อปี 
คาดว่ารายไดจ้ากธุรกิจสปาในตลาดท่องเท่ียวต่างประเทศในส่วนน้ีน่าจะขยายตวั ไดอี้ก เน่ืองจาก
ความตอ้งการมีโอกาสเติบโตตามอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีภาครัฐใหก้าร ส่งเสริมและสนบัสนุนมา
โดยตลอด ทั้งยงัเป้นหน่ึงในธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ ท่ีภาครัฐก าหนดเป้าหมายใหป้ระเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางสุขภาพของเอเซีย ปี 2546-2554 และน ารายไดเ้ขา้ประเทศไม่นอ้ยกวา่ 100,000 ลา้นบาท 
 ดิ โอเอซิส สปา ประเทศไทย (The Oasis Spa Thailand) โดย บริษทั เดสทิน่ี เอนเตอร์
ไพรซ์ จ ากดั (Destiny Enterprise Co., Ltd.) ก่อตั้งข้ึนในปี 2546 เป็นธุรกิจขนาดเลก็ ใหบ้ริการสปา
เพื่อสุขภาพประเภทสปาท่ีใชร้ะยะเวลาสั้นและไม่มีห้องพกัคา้งคืน(Day Spa)ท่ีประยกุตส์ปาแผน
ตะวนัตกเขา้กบัภูมิปัญญาไทยลา้นนา นวดแผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพองค์
รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการ 5 สาขาในเมืองท่องเท่ียวหลกัของประเทศ ไดแ้ก่ 
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พทัยา และภูเก็ต บริการลูกคา้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 32,000 คนต่อปี 
รองรับลูกคา้สูงสุด 20 คนในแต่ละสาขาการด าเนินธุรกิจสปาสุขภาพใหป้ระสบความส าเร็จ หวัใจ 
คือคุณภาพการบ าบดัและคุณภาพการบริการ โอเอซิสสปามุ่งมัน่ส่งมอบคุณภาพทั้งสองประการแก่
ลูกคา้ใหไ้ดรั้บประสบการณ์สปาท่ีประทบัใจและตระหนกัดีว่าการอยูร่อดอยา่งย ัง่ยนืท่ามกลางการ
แข่งขนัอนัรุนแรงของธุรกิจ Day Spa ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย จ าเป็นตอ้งสร้างและ
รักษาคุณภาพตลอดจนความพึงพอใจของลูกคา้ในระดบัสูงสุดทั้งก่อน-ระหว่าง-หลงับริการ รวมถึง
การบริหารความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองเพื่อดึงลูกคา้ไวก้บัธุรกิจต่อไป แมจ้ะทา้ทายอยา่งยิ่ง แต่หาก
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ก็จะสามารถเอาชนะความทา้ทายและบรรลุความส าเร็จได ้
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โอเอซิสสปาตอ้งการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ท่ีจะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจดัการสปาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโอเอซิสสปาเป็นธรกิจสปาท่ีมี
หลายสาขา จึงเป็นภาระหน้าท่ีส าคญัในการบริหารจดัการให้ทุกสาขามีคุณภาพเป็นเลิศระดับ
เดียวกนัและรับประกนัความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ทุกคนทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ 

แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัการจองการใชบ้ริการสปา ของโอเอซิส สปา ประเทศไทย ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องโอเอซิสสปา ระบบงานเดิมนั้นเป็นเพียงการกรอกขอ้มูลการจองการใชบ้ริการต่างๆ 
เช่น ช่ือลูกคา้ เบอร์โทรศพัท์ วนัเวลา สาขาท่ีเขา้รับการใช้บริการ และชนิดของการบริการท่ี
ตอ้งการผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์เม่ือลูกคา้ท าการยืนยนัการกรอกขอ้มูลระบบจะท าส่งขอ้มูลการจอง
การใชบ้ริการผา่นทางอีเมล โดยอีเมลตอบกลบัไปให้กบัลูกคา้ และพนกังานของโอเอซิสสปาผูท้  า
หนา้ท่ีเพิ่มขอ้มูลการจองการใชบ้ริการเขา้สู่ระบบการจดัการสปา (Spa Management System) อีก
คร้ังนึงเพื่อเป็นการเพิ่มขอ้มูลการจองการใชบ้ริการเขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งช าระเงินในการใช้
บริการสปาหลงัจากท่ีเขา้รับการบริการเสร็จส้ิน 

จะเห็นไดว้่าระบบงานเดิมในการจองการใชบ้ริการสปา ของโอเอซิส สปา ประเทศไทย 
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องโอเอซิสสปานั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพในการท างานมากเพียงพอต่อการใชง้าน
ของระบบ ในส่วนของลูกคา้ท่ีท าการจองการใชบ้ริการสปา ของโอเอซิส สปา เน่ืองจากไม่สามารถ
ท าการตรวจสอบช่วงเวลาท่ีว่างในการให้บริการ โดยท่ีหากลูกคา้ท าการเลือกช่วงเวลาท่ีไม่ไม่
สามารถให้บริการดงักล่าวไดพ้นกังานผูท้  าหนา้ท่ีเพิ่มขอ้มูลการจองการใชบ้ริการเขา้สู่ระบบการ
จดัการสปาจะตอ้งท าการโทรศพัทไ์ปหาลูกคา้เพื่อท าการแจง้ใหท้ราบเวลาไม่สามารถใหบ้ริการใน
ช่วงเวลาดงักล่าว และท าการร้องขอให้ลูกคา้ท าการเปล่ียนช่วงเวลาในการเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงจะเห็น
ไดร้ะบบงานเดิมท าให้การท างานมีความล่าชา้ และเป็นการเพิ่มภาระงานแก่พนักงานผูมี้หน้าท่ี
รับผดิชอบในส่วนดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากมีผูต้อ้งการเขา้ใชบ้ริการเป็นจ านวนมากจะท าให้
ประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพลดลง และไม่สามารถสร้างความพอใจ
ให้กบัลูกคา้ในการจองการใช้บริการสปา ของโอเอซิส สปาได ้และจากการให้ลูกคา้ท าการใช้
บริการจองการใชบ้ริการสปาผ่านทางเวบ็ไซตพ์บว่าลูกคา้ส่วนมากมีความเห็นว่ามีความยุง่ยากใน
การกรอกขอ้มูลท าใหเ้กิดความสับสนในการกรอกขอ้มูล ท าใหก้ารขอ้มูลดงักล่าวไม่ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

จากปัญหาขา้งตน้จึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้ว็บ
เซอร์วิสเซอร์วิส (Web Service)  ส าหรับโอเอซิส สปา ประเทศไทย เพื่อน ามาใชแ้ทนระบบงานเดิม 
และเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆดงักล่าว โดยระบบใหม่ท่ีท าการพฒันานั้นจะตอ้งมีความง่ายต่อการใช้
งาน และสามารถติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ในจองการใชบ้ริการสปา ในการตรวจสอบช่วงเวลาท่ีลูกคา้
ตอ้งการว่าสามารถใหบ้ริการไดห้รือไม่ และลูกคา้จะตอ้งสามารถช าระเงินล่วงหนา้ในการจองการ
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ใชบ้ริการสปาเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ โดยท่ีเม่ือลูกคา้ท าการจอง
การใชบ้ริการสปาผา่นทางระบบใหม่ ระบบใหม่จะตอ้งสามารถเพิ่มขอ้มูลการจองการใชบ้ริการเขา้
สู่ระบบการจดัการสปา (Spa Management System) โดยอตัโนมติั เพื่อเป็นการลดภาระงานของ
พนักงานผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนดงักล่าว ก่อนท่ีระบบจะท าส่งขอ้มูลยืนยนัการจองการใช้
บริการผา่นทางอีเมล 

เน่ืองจากเวบ็เซอร์วิสเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมในการใหบ้ริการขอ้มูลผา่นทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยการใหบ้ริการผา่นทางเวบ็เซอร์วิสนั้นจะไม่ยดึติดกบัแพลตฟอร์ม (Platform) ท าให้
ผูใ้ช้สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากระบบปฏิบัติการท่ีแตกต่างกัน และนอกจากน้ียงัมีความ
ปลอดภยัในการรับส่งขอ้มูล ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปในส่วนท่ีนอกเหนือจากการ
บริการท่ีมีอยูไ่ด ้จึงสามารถท าใหอ้งคก์รสามารถเลือกใหบ้ริการเฉพาะในส่วนท่ีตอ้งการใหบ้ริการ 

นอกจากน้ีในการพฒันาจะน าแบบจ าลองกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบเอ็กซ์ทรีม 
โปรแกรมม่ิง (Extreme Programming: XP) มาใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ท าให้ผูพ้ฒันาระบบ 
สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงตามความต้องการของผูใ้ช้ เน่ืองจากมีการบริหารการ
เปล่ียนแปลงความตอ้งการ (Change Request Process) ท าใหล้ดระยะเวลาในการพฒันาซอฟตแ์วร์
เน่ืองจากผูใ้ชมี้ส่วนร่วมในการออกแบบระบบ เพื่อใหง้านเสร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นเม่ือลูกคา้รับ
มอบซอฟตแ์วร์แลว้เห็นคุณสมบติัท่ีตอ้งการเพิ่มเติม หรือมีขอ้เปล่ียนแปลง สามารถแจง้ใหผู้พ้ฒันา
แก้ไขให้ได้ตามความต้องการ และมีการท าเอกสารการพัฒนาตามมาตราฐานอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์ISO 29110 VSE (ISO/IEC 29110 Very Small Entity) เพื่อใชใ้นการควมคุมคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีท าการพฒันาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานซอฟตแ์วร์ไทย 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการใชก้ารบริหารโครงการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ โดยใชก้รณีศึกษาระบบ
การจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส ส าหรับโอเอซิส สปา ประเทศไทย  
 2. เพื่อพฒันาระบบตน้แบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส ส าหรับโอเอซิส 
สปา ประเทศไทย 

3. เพื่อน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาในกระบวนการทางวิศกรรมซอฟตแ์วร์มาใชใ้นการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 

4.  เพื่อศึกษาขั้ นตอนในการใช้ ISO29110 มาใช้กับโครงการ เพื่อควมคุมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพฒันาโครงการ 
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1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการศึกษาเชิงทฤษฎแีละเชิงประยุกต์ 
1. ผูค้น้ควา้เขา้ใจถึงวิธีการใชก้ารบริหารโครงการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐาน

คุณภาพซอฟตแ์วร์ไทย 
2. ไดร้ะบบตน้แบบการจองการใชบ้ริการสปา โดยใชเ้วบ็เซอร์วิส ส าหรับโอเอซิส สปา 

ประเทศไทย 
3. โอเอซิส สปา ประเทศไทยสามารถน าระบบไปใชส้ าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต 
4.  ผูค้น้ควา้สามารถน าความรู้ในการพฒันาซอฟตอ่ื์นๆโดยใชเ้วบ็เซอร์วิส ไปประยกุตใ์ช้

ในการพฒันาซอฟตแ์วร์ได ้
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตกระบวนการพฒันาตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 (ISO 29110) 
ส าหรับมาตรฐานท่ีน ามาใชใ้นการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ คือ มาตรฐาน 

ISO/IEC 29110 Very Small Entity ในการคน้ควา้แบบอิสระน้ีด าเนินการในส่วนต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 1.1 เอกสารทั้งหมดตามมาตรฐาน ISO 29110ท่ีการคน้ควา้อิสระน้ีครอบคลุม 
ชนิด ช่ือเอกสาร ทํา ไม่ทํา 

PM 

Project Plan / 
 Progress Status Record 

 
/ 

Correction Register 
 

/ 
Meeting Record 

 
/ 

Change Request / 
 Verification Result 

 
/ 

Validation Result 
 

/ 
Acceptance Record 

 
/ 
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ตารางที่ 1.1 แสดงเอกสารทั้งหมดตามมาตรฐาน ISO 29110 ท่ีการคน้ควา้อิสระน้ีครอบคลุม (ต่อ) 
ชนิด ช่ือเอกสาร ทํา ไม่ทํา 

SI 

Requirement Specification / 
 Software Design / 
 Traceability Record 

 
/ 

Software Component / 
 Software / 
 Test Cases and Test Procedures / 
 Test Report / 
 Software User Document 

 
/ 

Product and Operational 
 

/ 
Maintenance Document 

 
/ 

Verification Result 
 

/ 
Validation Result 

 
/ 

 
1.4.2 ขอบเขตของระบบงานส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ระบบ 

 1) ขอบเขตในส่วนประมวลผลข้อมูล 
- ประมวลผลในการตรวจสถานะการให้บริการสปาในช่วงเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการว่าสามารถ

ให้บริการได้หรือไม่โดยเช็คจากห้องพกัท่ีใช้ในการให้บริการว่ามีห้องว่างหรือไม่ในช่วงเวลา
ดงักล่าว 
 - ประมวลผลในการตรวจสอบขอ้มูลการช าระค่าบริการว่าถูกตอ้ง และสามารถช าระ
ค่าบริการผา่นทางระบบไดห้รือไม่ 
 - ประมวลผลเพื่อเพิ่มขอ้มูลการจองการใชบ้ริการสปาเขา้สู่ระบบ 
 - ประมวลผลเพื่อท าการส่งอีเมลตอบกลบัเพื่อยนืยนัการจองการใชบ้ริการสปา 
 2) ขอบเขตในส่วนติดต่อประสานงานกบัผู้ใช้ 
 - แสดงขอ้มูลช่วงเวลาการใหบ้ริการท่ีสามารถจองการใชบ้ริการ และไม่สามารถจองการใช้
บริการได ้
 - แสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการจองการใชบ้ริการสปา 
 - แสดงขอ้มูลการช าระค่าบริการผา่นทางระบบ 


