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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

ระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ เร่ิมจากศึกษาจากกระบวนการเดิมท่ีมีอยูใ่นองคก์รซ่ึงองคก์รจะ

ใหบ้ริการ เช่า และ ขาย วซีีดี ดีวดีี วดีีโอ โดยอาศยั จ  านวนสาขาทั้งของ องคก์รเอง และ ของ แฟรนไชส์ 

เป็น รายไดห้ลกัของ องค์กร โดยเฉพาะรายได้จากการเช่า โดยการศึกษาจะได้น าเอาประโยชน์ของ

จ านวนสาขาท่ีมีอยู่ขององค์กรและเว็บไซต์ มาท าให้เกิดช่องทางท่ีลูกค้าขององค์กรเกิดความ

สะดวกสบายมากข้ึนในการเช่าสินคา้และการคน้หาสินคา้  ซ่ึงเดิมจะตอ้งเดินทางไปท่ีร้านเช่าวีดีโอ และ

ท าการเดินหาสินคา้ภายในร้านเช่าเอง และเป็นการเปิดช่องทางมองหาลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ ดว้ย 

4.1 การศึกษากระบวนการเดิม 

กระบวนการทีม่ีอยู่เดิมในองค์กร (AS-IS)  

การบริการเช่าภาพยนตร์ท่ีสาขามีกิจกรรมหลกั 5 ดา้นดว้ยกนั ท่ีจะน ามาพิจารณาในการพฒันา

เวบ็ไซต ์

 

1. การสมัครสมาชิกใหม่/การต่ออายุสมาชิก (Admission/Renew) 

กิจกรรมน้ี ประกอบด้วย การสมคัรสมาชิกใหม่ จะตอ้งระบุขอ้มูลของสมาชิก เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่

เบอร์โทรติดต่อ ประเภทของสมาชิก เป็น ประเภทไหน เช่น เช่าวซีีดีไดอ้ยา่งเดียว, เช่าไดท้ั้งวีซีดีและดีวี

ดี หรือ เช่าไดท้ั้ง วซีีดี, ดีวดีี และ บลูเรย ์อายขุองบตัรสมาชิกจะมีอายุการใชง้าน 1 ปี หลงัจาก 1 ปี ถา้จะ

ใชบ้ริการตอ้งท าการต่ออายบุตัรสมาชิกใหม่ (Renew)  

ขั้นตอนการสมคัรสมาชิก พนกังานจะสมคัรสมาชิกผ่านทางเคร่ือง ระบบขายหน้าร้าน และ

บนัทึกรายละเอียดสมาชิกภายหลงั 
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ประเภทสมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

-V คือ สมาชิกท่ีเช่าไดเ้ฉพาะ วดีีโอ เท่านั้น 

-S คือ สมาชิกท่ีเช่าไดเ้ฉพาะ วดีีโอ และ วซีีดี เท่านั้น 

-VS คิอ สมาชิกท่ีเช่าไดเ้ฉพาะ วดีีโอ, วซีีดี และ ดีวดีี เท่านั้น 

-Z คือ สมาชิกท่ีเป็นพนกังานในร้าน  

สมาชิกสามารถเปล่ียนประเภทสมาชิกได ้(Change Rank) แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียน

ประเภทสมาชิกแต่ละประเภทอยูด่ว้ย 

2. การเช่าสินค้า/ยกเลกิ (Rental/Cancel Slip) 

กิจกรรมน้ี ประกอบดว้ย การสแกนบตัรสมาชิกก่อน แลว้จึง สแกนสินคา้เช่า ถา้มีการยกเลิก 

สลิป จะตอ้งท าการยกเลิกภายในวนัท่ีท ารายการ  

3. การรับสินค้าจากส านักงานใหญ่ (Receipt Profile) 

กิจกรรมน้ี ประกอบดว้ย การตรวจสอบเอกสารใบโอนยา้ยสินคา้ (Transfer Order) กรณี สาขา

เป็นสาขาลูกของบริษทั หรือ ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินคา้ (Delivery Order) กรณี สาขาเป็นเฟรนไซน์ 

กบัสินคา้และขอ้มูลท่ีรับเขา้ระบบ ซ่ึงรายงานจะแสดงสินคา้แบ่งตามประเภทสินคา้และผูผ้ลิต พนกังาน

ท่ีท าการรับสินคา้ตอ้งตรวจนบัสินคา้ใหค้รบถว้นก่อนท่ียนืยนัการรับขอ้มูล 

4. การตรวจนับสินค้าเช่า (Scan Check) 

กิจกรรมน้ี  ผูต้รวจนบัสินคา้ (Checker) จะเขา้ไปท าการตรวจนบัสต็อกโดยเลือกประเภทสินคา้

ท่ีจะท าการตรวจนบั เช่น วีซีดี, ดีวีดี, บลูเรย ์หรือ ทุกประเภท ได้ หลงัจากท าการนบัสินคา้เรียบร้อย

ผูต้รวจนบัสินคา้ จะท าการปรับปรุงสินคา้ สต็อกสินคา้ จะถูกปรับเปล่ียนไป สินคา้ท่ีอยูใ่นการเช่าจะ

ไม่ไดถู้กน ามาตรวจนบัดว้ย  
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5. การปรับปรุงสินค้า (Stock In/Stock Out) 

 กิจกรรมน้ี ประกอบดว้ย การสแกนเพื่อปรับปรุงสินคา้ พร้อมระบุ เหตุผล ในการปรับปรุง 

เช่น การส่งคืนสินคา้ใหก้บัส านกังานใหญ่ ก็จะใชก้ารสตอ็กเอาท ์(Stock Out) แ ล้ ว ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล RO 

(Return Order) คือ ส่งคืนสินคา้ซ่ึงส่วนท่ีกล่าวถึง ตั้งแต่ขอ้ท่ี 2 ถึง 5 เป็นส่วนท่ีกระทบถึงสินคา้คงคลงั

ของหนา้ร้าน ซ่ึงตอ้งน ามาแสดงบนหนา้เวบ็ไซต ์ถึงสถานะของสินคา้เช่า ส่วนขอ้ท่ี 1 เป็นส่วนท่ีลูกคา้

จะตอ้งป้อนรหัสสมาชิกเพื่อเขา้เวบ็ไซตไ์ปท าการเลือกสินคา้เช่า นอกจากน้ี ยงัมีส่วนของขอ้มูลสินคา้ 

ท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการออกแบบอีก เช่น สินคา้ใหม่ (New Release) , ภาพยนตร์ท่ี นกัแสดง คนน้ี 

แสดงน า หรือ ประเภทของภาพยนตร์ เช่น Action,Drama,Sci-fi เป็นตน้ เพื่ออ านวยความสะดวกของ

ลูกคา้ในการคดัเลือกภาพยนตร์ท่ีตอ้งการ 

 นอกจากน้ียงัมีโปรแกรมส่วนท่ีท า Black List สมาชิก กรณี สมาชิก ไม่ไดน้ าสินคา้มาคืนเป็น

เวลานาน ท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ย 

 ส่วนอ่ืนท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้งก็จะมีเร่ืองการท าโปรโมชัน่ และ Loyalty ก็เป็นส่วนในการให้

คะแนนสะสมแก่สมาชิก ซ่ึงทางบริษทั ก็สามารถน าคะแนนสะสมมาเล่นเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดรายไดข้ึ้น 

 ส่วน Back Office ก็จะมีระบบ Data Center เพื่อรวบรวมขอ้มูลการเช่าการขายเพื่อน ามา

วเิคราะห์ และ จดัเก็บค่า Royalty แก่ เฟรนไซน์ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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Pos System

Shop System (Back Office)

Staff

Customer (�                   Shelf)

 

 

ภาพ 4-1 ระบบการเช่าแบบเดิม 

 

ผูท้  าการศึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ละจดัเก็บขอ้มูลลงตารางขอ้มูลความตอ้งการของระบบ

ปัจจุบนั (SRS หรือ Software Requirement Specification ในภาคผนวก ก.) 
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4.2 การด าเนินการเพือ่สนับสนุนกระบวนการเดิม (TO-BE) 

4.2.1 แนวทางการออกแบบ 

จากขอ้มูลผูท้  าการศึกษาไดแ้บ่งส่วนท่ีตอ้งพฒันาออกเป็น 4 ส่วน 

1. ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ 

ส่วนเพิ่มเติมในระบบดาตา้เซ็นเตอร์ ในเร่ืองของ สมาชิกท่ีติด Black list และ การสรุปยอด

ภาพยนตร์ในแต่ละเร่ืองท่ียงัมีอยู่ในสต็อก โดยปัจจุบนั ดาตา้เบสท่ีใช้อยู่ท่ีร้านสาขา จะเป็น MSDE 

(MSSQL Server 2000A Desktop Edition) ซ่ึงวธีิการท่ีจะไดข้อ้มูลมาท่ีดาตา้เซ็นเตอร์ มี 2 วธีิ 

1.1 ใช้การ Replicate Sql Server โดยให้ เคร่ืองเซิฟเวอร์แต่ละสาขา เป็น Publisher เพื่อส่ง

ขอ้มูลในแต่ละทรานเซ็คชัน่ ให ้เคร่ืองเซิฟเวอร์ท่ีส านกังานใหญ่ ซ่ึงจะเป็น Subscriberโดย

จะใชก้าร Replicate แบบ Transactional replication 

1.2 ใชก้ารเขียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชัน่เดิม ท่ีมีอยูแ่ลว้จากการท่ีไดศึ้กษามาแลว้พบปัญหาใน

การ Replication ดงัน้ี 

        1.2.1 ถา้การ Replicate มีปัญหาจะตอ้งรีโมทเพื่อเขา้ไปแกปั้ญหาในแต่ละสาขา ซ่ึงจะ

ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ถา้เกิดปัญหาในหลายๆ สาขา 

        1.2.2  การ มอนิเตอร์ ค่อนขา้งยาก เพราะตอ้ง รีโมทเขา้ไปในและ สาขาจึงจะทราบ

ปัญหา 

        1.2.3  ปัจจุบนั ใชฐ้านขอ้มูล MSDE ซ่ึงยงัรองรับการเรพลิเคท อยู ่แต่มีขอ้จ ากดัอยูท่ี่ 

ขนาดของดาตา้เบส ซ่ึงตอ้งไม่เกิน 2 กิกะไบต์ ในอนาคตถา้มีการเปล่ียนแปลง

เป็น SQL SERVER EXPRESS ซ่ึงมี ขนาดของดาตา้เบส ไดถึ้ง 4 กิกะไบต ์แต่

การ เรพลิเคท สามารถท าไดแ้ต่ Subscription ซ่ึง ถา้สาขาไดเ้ปล่ียนไปใช ้ดาตา้

เบส SQL SERVER EXPRESS แลว้ใชก้ารเรพลิเคท ขอ้มูลของทางสาขาจะไม่

สามารถถูกส่งขอ้มูลมายงัส านกังานใหญ่ได ้เพราะ การเรพลิเคท สามารถท าได ้

แต่ Subscription เท่านั้น 
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 จากปัญหาดงักล่าวจึงสรุปว่า ควรพฒันาต่อจากระบบ ดาตา้ เซ็นเตอร์ ซ่ึงเป็น แอพลิเคชัน่ท่ีมี

อยูแ่ลว้ แลว้เพิ่มเติมในส่วนท่ีตอ้งการจะดึงขอ้มูลมายงัส านกังานใหญ่ ซ่ึงหลกัการท างานของระบบจะ

ใช ้หลกัการของ Transactional Replication คือ เร่ิมตน้การท างานนั้น publication แรกจะถือเป็นขอ้มูล 

snapshot (ขอ้มูลกอ้นใหญ่ท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานแบบเดียวกบัท่ี snapshot replication ใช้) แต่มีความพิเศษ

ตรงท่ีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบั article รายละเอียดการเปล่ียนแปลงนั้นก็จะถูกรวบรวมจาก 

transaction log และน าส่งออกไปท่ี subscriber อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงไดป้ระยุกต์ใช้ทริกเกอร์ เป็นตวั

ตรวจจบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัขอ้มูล แลว้บนัทึกขอ้มูลท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงพร้อมทั้งสถานะ

ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงด้วย เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลทรานเซ็คชั่นมาปรับปรุงข้อมูลท่ีดาต้าเซ็นเตอร์ท่ี

ส านกังานใหญ่ไดถู้กตอ้ง ดงัรูป หน้าจอ ระบบดาตา้เซ็นเตอร์ (Software User Documentation ใน

ภาคผนวก ค.) 

2. ระบบเช่าภาพยนตร์ผ่านเวบ็ไซต์ 

ส่วนระบบเช่าภาพยนตร์ผา่นเวบ็ไซต ์ไดพ้ฒันาข้ึนมาดว้ย ASP.NET โดยใช ้Microsoft Visual 

Studio 2008 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา  

จากการศึกษา ผูท้  าการศึกษาไดน้ า  JW Player ซ่ึงเป็น ส่วนโปรแกรม ท่ีใช ้เล่นไฟล์วีดีโอสตีม

ม่ิง สามารถเล่นไฟลส์ตีมม่ิงได ้หลายนามสกุล เช่น .mp4, .m4v, .f4v, .mov,.flv ผูท้  าการศึกษา ได ้เลือก

ไฟลท่ี์จะน ามาใชคื้อ ไฟลน์ามสกุล .flv  

สาเหตุท่ีเลือกไฟล์นามสกุล .flv เพราะว่า เป็นไฟล์ท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายบนเว็บไซต์ท่ี

ใหบ้ริการวิดีโอผา่นเวบ็ไซต ์ซ่ึง flv คือไฟล์วิดีโอท่ีถูกสร้างจากโปรแกรม Macromedia Flash เป็นไฟล์

ท่ีมีขนาดเล็ก แต่คุณภาพดีกวา่ไฟล์ 3gp สามารถเปิดดูไดจ้ากโปรแกรม Flash Player หรือ QuickTime 

จากแอปเปิลก็ได ้ท าใหห้ลายเวบ็นิยมแปลงไฟลใ์หเ้ป็น FLV เพื่อง่ายต่อการชมผา่นเวบ็ไซต ์

 ผูท้  าการศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลบนดาตา้เซ็นเตอร์ มาใชใ้นการท างานบนหน้าเวบ็ไซต ์

เร่ิมตั้งแต่ การล็อคอิน เขา้ระบบ การตรวจสอบ แบล็คลิส (Black list member) 
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การแสดงผลหนา้จอ ในการคน้หา สินคา้ของลูกคา้ เช่น หนงั 1 , 3, 7 คืน, ช่ือนกัแสดงน า หรือ

การแสดง 20 อนัดบั หนังท่ีไดถู้กเช่ามากท่ีสุดในเดือนก่อน ของร้านท่ีให้บริการ ซ่ึงขอ้มูลจากสาขา

เหล่าน้ีจะผ่านกระบวนการการแยกแยะ วิเคราะห์ สรุป แลว้จึงน าไปเก็บท่ี ระบบดาตา้เซ็นเตอร์ของ

องคก์ร โดยขอ้มูลเหล่าน้ีไดจ้ากการท างานของ ทริกเกอร์ และ แอพพลิเคชัน่ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัน าขอ้มูล

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีสาขากลบัมาในรูปแบบของการสรุปผล หรือเป็นทรานเซ็คชัน่ ก็แลว้แต่ผล

โคด้ท่ีไดเ้ขียนลงไปท่ีทริกเกอร์ ดงัรูปหน้าจอจองภาพยนตร์ (Software User Documentation ใน

ภาคผนวก ค.) 

3. ระบบ ขายหน้าร้าน (Point of sale) 

ระบบขายหน้าร้าน ผูท้  าการศึกษา ได้ท าการประยุกต์โดยน าระบบคิวออฟไลน์ท่ีมีอยู่แล้ว 

(ไม่ไดใ้ชง้านแลว้) สามารถน ามาใช้กบัระบบคิวออนไลน์ท่ีไดรั้บจากการจองภาพยนตร์ออนไลน์ผา่น

หนา้เวบ็ไซต์ ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งมีการแกไ้ขท่ีระบบขายหนา้ร้าน แต่เน่ืองจากท่ีร้านอาจจะมีระบบขาย

หน้าร้านหลายเคร่ือง ซ่ึงอาจท าให้การจดัสินคา้มีการซ ้ าซ้อนเกิดข้ึนได ้พนกังานหน้าร้านจึงควรมี

ความรู้เร่ือง สถานะต่างๆ ของคิว ใหดี้ เพื่อป้องกนัการท างานท่ีผดิพลาด 

4. ระบบ Back Office หลงัร้าน 

ส่วน Back Office หลงัร้าน ผูท้  าการศึกษาไดแ้ยกการพฒันาออกจากระบบเก่า ซ่ึงพฒันาดว้ย Visual 

Studio 6.0 เป็นอีกระบบหน่ึง พฒันาดว้ย VB.NET โดยใช ้Microsoft Visual Studio 2008 เป็นเคร่ืองมือ

ในการพฒันา ในส่วนน้ีผูท้  าการศึกษาได ้พฒันาในส่วนของ รายงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และ ใบ

ควบคุมการส่งสินคา้ ในกรณีตอ้งส่งแมสเซ็นเจอร์ ไปส่งสินคา้ให้ ลูกคา้ ดงัรูป หน้าจอระบบ ใบ

ควบคุมสินคา้ และ รายงาน (Software User Documentation ในภาคผนวก ค.) 

ผูท้  าการศึกษาไดพ้ิจารณาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลของระบบปัจจุบนัและระบบใหม่ โดยไดท้  า

การจดัเก็บขอ้มูลลงตารางขอ้มูลความตอ้งการของระบบใหม่ (SRS หรือ Software Requirement 

Specification ในภาคผนวก ก.) 
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ตาราง 4-1 ควบคุมเอกสารทั้งหมดในโครงการ 

เอกสารทั้งหมดสามารถดูไดจ้าก ภาคผนวก ก, ข และ ค 
 

ID Doc. Name 
Type of 

Doc. 

Version 

Number 
Date Enter 

PJP-01 Project Plan E,P 1.0 01/11/2011 

   1.1 15/11/2011 

REQ-02 Software Requirement Specification E,P 1.0 06/12/2011 

   1.1 21/12/2011 

DES-03 Software Design Specification E,P 1.0 22/12/2011 

   1.1 18/01/2012 

   1.2  20/02/2012 

TES-04 Software Testing E,P 1.0 14/03/2012 

   1.1 02/04/2012 

TRA-05 Traceability Record E,P 1.0 06/12/2011 

   1.1 15/01/2012 

CHA-06 Change Request E,P 1.0 06/12/2011 

   1.1 15/01/2012 

PRG-07 Progress Status Record E,P 1.0 06/12/2011 

   1.1 15/01/2012 

CRG-08 Correction Register E,P 1.0 06/12/2011 

   1.1 15/01/2012 

USR-09 Software User Document E,P 1.0 17/04/2012  
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4.2.2  การพฒันาระบบโดยใช้ ISO 29110 

 ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบรูปแบบ ไฟล ์ท่ีใชใ้นการจดัการควบคุมในการบริหารโครงการ ซ่ึงเม่ือก่อน

ไม่ไดเ้คยมีการท าไว ้ท าใหเ้ม่ือเวลาผา่นไป นโยบาย ของ องคก์รเปล่ียนไป เม่ือตอ้งการจะกลบัไปแกไ้ข 

หรือ เปล่ียนแปลงอะไร ท าไดย้าก แต่เม่ือมีการน า ISO 29110 มาใชท้  าให ้สามารถ Validate และ Verify 

ได้ว่า ซอฟต์แวร์ ท่ีพฒันามาตรงกบั ความต้องการของ องค์กร และ ผูใ้ช้งานระบบ และ สามารถ 

ควบคุม เวลา และ ทรัพยากร ท่ีตอ้งใช้งานได้ รวมทั้งรองรับ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ พร้อมทั้ง 

วเิคราะห์หาทางแกไ้ข ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้งผูศึ้กษาไดน้ า Sub Version Control เพื่อน ามาเป็น

เคร่ืองมือ มาช่วยในการ ควบคุม เวอร์ชั่นของ เอกสาร และ ซอฟต์แวร์ ท าให้เม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

สามารถแกไ้ขไดอ้ย่างสะดวกและง่าย ข้ึน โปรแกรมเมอร์ สามารถพฒันาระบบเดียวกนัพร้อมกนัได ้

โดยไม่ตอ้งกงัวล เร่ือง Soure Code จะทบัซ้อนกนั ท าให้การท างานง่ายข้ึน การรวบรวม Source Code 

เอกสารต่างๆ ท่ีใชพ้ฒันาระบบ ไวท่ี้ เซิฟเวอร์ ท าใหก้ารง่ายในการควบคุม 

4.2.3 ผลการด าเนินการเปรียบเทยีบกบัทฤษฏี 

ผลจากการลงมือปฎิบติั พบวา่ ในส่วนของระบบดาตา้เซ็นเตอร์ มีการท างานท่ีดี แต่จะมีปัญหา

บา้ง เน่ืองจาก สัญญาณ อินเตอร์เน็ต หลุด เพราะวา่ทางสาขาแต่ละสาขาไดใ้ช ้อินเตอร์เน็ตแบบโฮมยสู 

(Home Use) ไม่ใช่ แบบ โคโพเรท (Coporate) แบบ เม่ือก่อน ซ่ึงจะมีความเสถียร มากกวา่ แบบโฮมยสู 

แต่มีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งแพงกวา่มาก ท าให้ตอ้งมีการ มอนิเตอร์อยูต่ลอด ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดความ

ผดิพลาดต่อหนา้ร้าน เช่น ยอดสต็อกไม่ถูกปรับปรุง ท าให้ลูกคา้เขา้ใจวา่ ยงัมีสินคา้อยูจึ่งท าการจองเขา้

มายงัหนา้เวบ็ไซต ์ 

ในส่วนของเวบ็ไซต ์ยงัขาดในส่วน ของเน่ือเร่ืองของ ภาพยนตร์ ซ่ึงมีผลในการตดัสินใจของ

ลูกคา้ดว้ยเหมือนกนั และการปรับปรุงในเร่ืองของ โปรไฟล์ (Profile) ของ ภาพยนตร์ค่อนขา้งใชเ้วลา 

ไม่อฟัเดท ทนัต่อเวลาท่ีตอ้งการ เช่น เม่ือมี ภาพยนตร์ เร่ืองใหม่ๆ เขา้มา ตอ้งใชเ้วลาในการ หา ส่ือ มตั

ติมิเดีย ต่างๆ เช่น รูปภาพ และ ตวัอยา่ง ภาพยนตร์  
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ในส่วนของ ระบบขายหนา้ร้าน (Point of sale) การด าเนินงานไม่มีปัญหาใดๆ แต่ตอ้งมีการ

อบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจสถานะต่างๆ ของคิวออนไลน์ ใหดี้ และ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

ในส่วนของ ระบบหลงัร้าน (Back Office) การด าเนินงานไม่มีปัญหาใดๆ สามารถออกรายงาน

เพื่อน ามาใชว้เิคราะห์ และ ใบควบคุมในการส่งสินคา้ ได ้ 

ในส่วนของการจดัการควบคุมโครงการ เน่ืองจากเม่ือก่อนไม่มีการจดัเก็บความตอ้งการของ

ระบบท่ีเป็นเอกสารท่ีแน่นอน ใชก้ารจดในกระดาษ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนท าให้ไม่ทราบวา่การ

เปล่ียนแปลงในความตอ้งการน้ี ขดัแยง้ หรือ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างาน ขั้นตอนใด บา้ง ไม่มี

การเก็บผลการทดสอบ และการเก็บ เวอร์ชัน่ ของโปรแกรม ใชก้าร แบ็คอฟั ลงท่ีเคร่ืองท่ี พฒันาไว ้ท า

ให้เม่ือมีการยา้ยเคร่ือง หรือ โปรแกรมเมอร์ ใหม่เขา้มา ท าให้เกิดปัญหา ไม่รู้ว่า โคด้ ท่ีอฟัเดท คือ ตวั

ไหน แต่หลงัจากการมีการจดัการโครงการโดยใช้ ISO 29110 ท าให้มีการจดัการเอกสารต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั โครงการอยา่งเป็นระบบ ท าให้เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง ท าให้ทราบวา่จะส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการท างานใดบา้ง และ ความต้องการท่ีเพิ่มเขา้มา หรือ เปล่ียนแปลง ความตอ้งการ ส่งผล

ขดัแยง้ต่อ ความตอ้งการอ่ืนๆ หรือไม่ อีกทั้งยงัสามารถติดตามโครงการ ไดว้า่อยูใ่นช่วงไหน ติดปัญหา

อะไรบา้ง โดยดูไดจ้าก Issue Log กบั Progress Record  การเก็บเอกสารการพฒันา ซอรส์โคด้ ไวใ้น 

Repository ท่ีเป็นเคร่ืองเซิฟเวอร์ ท าใหก้ารจดัการง่ายข้ึน ไม่มีการจดัเก็บอะไรท่ีซ ้ าซ้อน ทราบวา่ ระบบ

ท่ีพฒันาไปแลว้ มีก่ีระบบ ระบบท่ีก าลงัพฒันาอยูมี่คา้งอยูก่ี่ระบบ ระบบอะไรท่ีใชง้านอยู ่และไม่ไดใ้ช้

งานแล้ว แต่ละระบบท างานอะไรบา้ง มัน่ใจในการพฒันาโปแกรมว่า ซอรส์โคด้ ท่ีพฒันาอยู่เป็นตวั

ล่าสุด ซ่ึงเม่ือแก้ไขไปแล้วจะไม่ส่งผลกระทบไปยงัความตอ้งการอ่ืนๆ ท่ีทดสอบผ่านไปแลว้ ให้เกิด

ปัญหาข้ึนมาอีก  การมีเอกสารการทดสอบ ท าใหแ้น่ใจวา่ การทดสอบ ตรงกบัความตอ้งการของระบบ  

เอกสารการทดสอบสามารถ Track กลบัไปหาความตอ้งการระบบได ้ท าให้แน่ใจไดว้า่ระบบท่ี

พฒันามา ครบถ้วนตรงกบัความตอ้งการ ระบบท่ีพฒันาได้ผ่านการกระบวนการ Verification และ 

Validation แลว้ ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพ 

 


