
เม��อผมไป Upgrade ต�วเองในลอนดอน
ดร. ครรช�ต  มาล�ยวงศ�

เม��อกลางเด�อนม�ถ�นายน 2548 น�� ผมเด�นทางไปนครลอนดอน ประเทศอ�งกฤษเพ��อเข าร!วมประช�มว�ชา
การ European SEPG เป$นเวลา 2 ว�น   แต!ท��จ��วห�วเร��องว!าไป Upgrade ต�วเองน��น ก)เพราะต องไปเข าส�มมนายก
ระด�บต�วเองก�บทางสถาบ�นว�ศวกรรมซอฟต.แวร. หร�อ SEI ด วย  พ/ดง!าย ๆ ก)ค�อ ต�วผมน��นเร��มจะเร��อร�งในด าน
ว�ชาการเส�ยแล ว  จ2าเป$นต องไปยกระด�บต�วเองให ท�นก�บว�ชาการท��ทางสถาบ�น SEI ก2าหนด

ค2าว!า SEPG น��นเป3ดพจนาน�กรมก)คงหาไม!พบ   เพราะค2าน��ย!อมาจากค2าเต)มว!า  Software Engineering
Process Group  หมายถ4งกล�!มคนท��มาช!วยก�นพ�จารณาปร�บปร�งกระบวนการท2างานด านซอฟต.แวร.ขององค.กร
และจ�ดต��งข4�นตามแนวค�ดของโมเดล SW-CMM ท��ทาง SEI ค�ดข4�นเม��อส�บป7มาแล ว   

SW-CMM  เป$นกรอบในการพ�ฒนาซอฟต.แวร.ให ประสบความส2าเร)จ  น��นค�อพ�ฒนาแล วได ตรงก�บท��
หน!วยงานต องการ  ท2างานได ถ/กต อง  ใช ง!าย  ด/แลร�กษาง!าย  และม�ความม��นคงด�   SEI ค�ดค นแนวทาง SW-
CMM ข4�นให แก!กระทรวงกลาโหมสหร�ฐฯ ใช ส2าหร�บประเม�นบร�ษ�ทผ/ พ�ฒนาซอฟต.แวร.เพ��อด/ว!าบร�ษ�ทใดสมควร
จ างมาท2างานให หร�อไม!  ต!อจากน��นก)กลายเป$นเคร��องม�อส2าหร�บแต!ละบร�ษ�ทจะประเม�นข�ดความสามารถในการ
พ�ฒนาซอฟต.แวร.ของตนเองว!าด�พอหร�อไม!  ต องปร�บปร�งในท��ใดบ าง

มาสองป7ท��แล ว SEI ได ประกาศเล�กใช  SW-CMM และเปล��ยนมาสน�บสน�นแนวค�ดหร�อกรอบแบบใหม!
ท��เร�ยกว!า CMMI แทน CMMI น��นย!อมาจาก Capability Maturity Model Integration เป$นกรอบท��ได จากการ
รวมแนวค�ด CMM ส2าหร�บงานด านซอฟต.แวร. ด านระบบ และ ด านการพ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ.เข าด วยก�นจนกลาย
เป$นกรอบแบบใหม!ท��เพ��มข4�นและด�ข4�นกว!าเด�ม   นอกจากพ�ฒนาแนวค�ดใหม!แล ว  สถาบ�น SEI ย�งประกาศให 
เล�กใช แนวค�ด SW-CMM แบบเด�มไปด วย  ด�งน��นในเม��อผมได ร�บอน�ญาตให เป$นอาจารย.ผ/ สอน และ ผ/ 
ประเม�นหล�กทางด าน SW-CMM อย/!แล ว  ก)จ2าเป$นต องเข าเร�ยนว�ชา CMMI ก�นใหม!  ซ4�งผมก)ต องเร�ยนไปถ4ง
๔ ว�ชาจ4งได ร�บอน�ญาตให เป$นผ/ สอนว�ชา Introduction to CMMI และ เป$น CMMI Lead Appraiser

ป?ญหาก)ค�อ SEI ส!งข!าวมาว!าว�ชาท��เขาอน�ญาตให ผมสอนน��น  เขาจะให เล�กสอนในปลายป7น��  แต!ให 
เปล��ยนไปสอนว�ชาท��จ�ดเตร�ยมเน��อหาให ใหม!แทน  และผมต องไป upgrade ต�วเองก!อนม�ฉะน��นก)จะหมดส�ทธ�B
สอน  ส!วนการประเม�นท��ผมได ร�บอน�ญาตให ประเม�นได น��นม�ว�ธ�การประเม�น ๓ แบบ  ผมเร�ยนการประเม�นหล�ก
มาแล ว แต!คราวน��เขาได จ�ดท2าการประเม�นแบบย!อยออกมาอ�ก ๒ ว�ธ�  เขาก)ขอให ผมไป upgrade เพ��อให 
ประเม�นอ�กสองว�ธ�ย!อยน��ได ด วย

การ upgrade  น��ไม!ค�ดเง�นคร�บ  แต!ท��หน�กก)ค�อค!าเด�นทางและค!าท��พ�ก  เพราะโรงแรมท��เขาจ�ดส�มมนา
และจ�ดให ผ/ เข าประช�มพ�กก�นน��นค�ดค!าท��พ�กถ4งค�นละ 119 ปอนด. ค�ดเป$นเง�นไทยก)ตกประมาณแปดพ�นบาท
การจ�ด upgrade น��ไม!ได จ�ดบ!อย ป7หน4�งจ�ดเพ�ยงสองสามคร��งเอง  หากผมไม!ไป upgrade ก)จะหมดส�ทธ�Bท2าอะไร
อ�กหลายอย!าง  ด�งน��นผมก)เลยต องไปอ�งกฤษในคราวน��ไงล!ะคร�บ

ในเม��อพ/ดถ4งเร��อง CMMI แล วขอขยายความต!อน�ดหน4�งว!า เป$นร/ปแบบของการปร�บปร�งกระบวนการ
พ�ฒนางานในองค.กร  ท��งงานท��เป$นการผล�ต (product)  และ งานท��เป$นกระบวนการ (process)  แต!เด�มมาน��นร/ป
แบบน��เก�ดข4�นจากการพยายามปร�บปร�งการพ�ฒนาซอฟต.แวร. จ4งม�ช��อว!า SW-CMM แต!เวลาน��ได ขยายออกไป
แล ว  และเช��อว!าจะน2าไปใช ก�บงานอะไรก)ได   ต��งแต!การบร�หารการผล�ตซอฟต.แวร.แบบเด�ม   การบร�หารโรง
งานอ�ตสาหกรรม  ไปจนถ4งการจ�ดการหน!วยงานในภาคร�ฐ  แต!การน2าไปใช น��นต องน2าแนวทางของ CMMI ไป
ก2าหนดว�ธ�การใช ให เหมาะสมก�บงานคร�บ   และการน2าไปใช ก)ต องเร�ยนในหล�กส/ตร Introduction to CMMI ซ4�ง
เวลาน��ในเม�องไทย ม�คนท��ได ร�บอน�ญาตให สอนได คนเด�ยวค�อผมเอง  ความจร�งม�คนไทยอ�กคนหน4�งท��ได ร�บ
อน�ญาตให สอนได  ค�อค�ณส�ก�ญญา แห!งบร�ษ�ทรอยเตอร. แต!เธออย/!ท��อ�งกฤษคร�บ   เม��อน2าแนวค�ด CMMI ไป
ใช แล ว  อยากทราบว!าการใช น��นได ผลท2าให กระบวนการท2างานด�ข4�นแค!ไหนก)ต องประเม�นคร�บ  และเวลาน��ก)ม�
ผมอ�กน��นแหละท��ได ร�บอน�ญาตให เป$นผ/ ประเม�นได   เข าใจว!าเวลาน��ม� ดร. สมน4ก ค�ร�โต ไปเร�ยนเป$นผ/ ประเม�น
มาแล ว แต!ย�งไม!ทราบว!าได ผ!านข��นตอนต!าง ๆ ครบหมดแล วหร�อย�ง

ม�อาจารย.บางท!านอยากได ร�บอน�ญาตให สอน CMMI ได ด วย เพราะต องการเผยแพร!ให ล/กศ�ษย.ใน
มหาว�ทยาล�ยทราบ   ป?ญหาค�อถ าอยากจะเป$นอาจารย.ท��ได ร�บอน�ญาตแบบผม  ก)จะต องม�ข��นตอนต!อไปน��คร�บ
ค�อ  1. จะต องเจรจาก�บทางเขตอ�ตสาหกรรมซอฟต.แวร.แห!งประเทศไทย ให เป$นผ/ สน�บสน�น เพราะการเป$น
อาจารย.สอนจะต องส�งก�ดก�บหน!วยงานท��เป$น partner ของ SEI ซ4�งเวลาน��ก)ม�ท��เด�ยวค�อท��เขตอ�ตสาหกรรม
ซอฟต.แวร.น��แหละคร�บ  2.  ต องเร�ยนผ!านหล�กส/ตร Intro to CMMI แล วก)ไปเร�ยนหล�กส/ตร Intermediate CMMI
ซ4�งเวลาน��ม�เป3ดสอนสามแห!งคร�บ ค�อท��พ�ตสเบ�รก สหร�ฐอเมร�กา, แฟรงก.เฟ3รต เยอรมน�, และ
มหาว�ทยาล�ยกร�ฟฟ3ธส. ออสเตรเล�ย คร�บ หล�กส/ตรแรกไม!ม�สอบ แต!หล�กส/ตรหล�งม�คร�บ  3.  ต องไปผ!านหล�ก
ส/ตร CMMI Instructor ซ4�งนาน ๆ เป3ดท� และม�การสอบด วย  4.  ต องเช�ญอาจารย.จาก SEI มาเป$นผ/ ประเม�น
ความรอบร/ และความสามารถในการสอน CMMI จร�ง ๆ น��นค�อ  เม��อผ!านหล�กส/ตร CMMI Instructor แล วก)
ต องเตร�ยมการสอนผ!านทางเขตอ�ตสาหกรรมซอฟต.แวร. และน�ดหมายให ทาง SEI ส!งอาจารย.มาประเม�นคร�บ
หากผ!านเร�ยบร อย ก)จะได ร�บอน�ญาตคร�บ  ได เป$นอาจารย.แล วป?ญหาก)ย�งไม!หมดคร�บ  เพราะถ4งแม จะเป$น
อาจารย.มหาว�ทยาล�ยอย/!เอง และจะสอนให น�กศ4กษาร/ จ�ก CMMI ก)จะน2าสไลด.ในหล�กส/ตรไปใช สอนไม!ได คร�บ
การสอนจะต องเก)บเง�นและแจ งให ทาง SEI ทราบช��อคนเร�ยนท�กคร��ง  และ..ฮะแอ ม...ต องจ!ายเง�นให  SEI เป$น



รายห�วด วยคร�บ  เม��อผมถามว!าท2าไมถ4งต องเป$นเช!นน��   ก)ได ร�บค2าตอบว!า ม�นเป$นเร��องธ�รก�จ  หากน2าไปสอน
น�กศ4กษาฟร� ๆ แล วจะม�ใครมาเส�ยเง�นให  partner ก�บ SEI ล!ะ   

ผมมาลอนดอนหลายคร��งแล ว  แต!ก)ย�งส2ารวจลอนดอนไม!หมด  มาคราวน��ผมต�ดส�นใจไปส2ารวจ
British Museum  ซ4�งเป$นพ�พ�ธภ�ณฑ.ท��ใหญ!มาก   คราวท��แล ว ๆ มาผมม�วด อม ๆ มอง ๆ อย/!แถว พ�พ�ธภ�ณฑ.
ว�ทยาศาสตร. และ พ�พ�ธภ�ณฑ.ธรรมชาต�ว�ทยา  ซ4�งแต!ละแห!งก)ใหญ!มากเช!นก�น   มาคราวน��จ4งได เด�นด/ส��งของท��
รวบรวมไว อย!างจ�ใจ   ท��น��ม�คนมาเท��ยวชมมากท�เด�ยวคร�บ  ท��ส2าค�ญค�อเขาไม!เก)บเง�นค!าด/  ต!างไปจาก
พ�พ�ธภ�ณฑ.ว�ทยาศาสตร.และธรรมชาต�ว�ทยา  แต!เขาก)ต��งต/ ร�บบร�จาคไว ด วย  คนท��มาศ4กษาหร�อเท��ยวชมหาก
ประท�บใจมากก)บร�จาคให เขาได 

ผมส�งเกตเห)นว!าคนท��มาเท��ยวชมพ�พ�ธภ�ณฑ.น��นไม!ได ม�แต!คนต!างชาต�เท!าน��น  คนอ�งกฤษเองก)ม�มาก
และท��เป$นเด)กน�กเร�ยนท��ทางคร/อาจารย.พามาก)มากเช!นก�น   ส��งของท��เขาต��งแสดงน��นม�บางส!วนท��เขาเข�ยนปFาย
ว!ากร�ณาอย!าจ�บต อง  ความจร�งส��งท��หวงจร�ง ๆ ก)วางไว ในต/ กระจก ส�มผ�สไม!ได อย/!แล ว  แต!ส��งของท��ต��งแสดง
จ2านวนมากท��เป$นห�น เป$นจาร4ก หร�อ เป$นประต�มากรรมท��ไม!ได หวงแหนมากน�ก  เขาก)ปล!อยตามสบาย  ส��งของ
เหล!าน��แหละคร�บท��บรรดาเด)กน�กเร�ยนพาก�นว��งมาล/บคล2าก�นอย!างสน�ก

การล/บคล2าน��นเขาใช ค2าว!า Hands on และเขาก)ม�ว�ตถ�โบราณให ล/บคล2าหลายจ�ดด วยก�น  เป$นว�ตถ�
โบราณจร�ง ๆ คร�บ  จ�ดหน4�งค�อเหร�ยญโบราณ  ม�ท��งเหร�ยญทองค2าแท   เหร�ยญเง�น  เหร�ยญทองแดง  และ
เหร�ยญโลหะอ��น ๆ ม�รวมก�นส�กส�บกว!าเหร�ยญ  เป$นของแท ท��งน��น  เขาให ผ/ ส/งอาย�ท��เป$นอาสาสม�ครมาน��ง
ก2าก�บและอธ�บายเหร�ยญเหล!าน��  และอน�ญาตให เราหย�บข4�นมาพ�น�จพ�เคราะห.หร�อใช แว!นขยายส!องก)ได    อ�ก
จ�ดหน4�งก)ม�พวกเศษกระเบ��องและโลหะท��เป$นของโบราณให ล/บคล2าพร อมม�คนอธ�บายด วยเช!นก�น  ว�ธ�น��ด�มาก
คร�บ  แต!ถ ามาใช ในเม�องไทย  อาจท2าให ท!านผ/ ส/งอาย�เหล!าน��ห�วใจวาย  เพราะคงจะม�คนเลวมาหลอกล!อเอา
ส��งของเหล!าน��ไป  ท2าให ท!านผ/ เฒ!าท��มาคอยเฝFาต องเส�ยเง�นใช ค�นเอง

ข อน!าส�งเกตอ�กอย!างก)ค�อ   คนท��มาชมแบบพ�น�จพ�เคราะห.อย!างละเอ�ยดจร�ง ๆ น��นม�น อย   คนส!วน
ใหญ!พาก�นเด�นชมพอให เห)นว!าน��เป$นอะไรเท!าน��นเอง  ไม!ได ช��นชมก�บความงามหร�อเข าใจในส��งท��เห)นน��นมาก
น�ก  ผมเองใช เวลาอย/!ในพ�พ�ธภ�ณฑ.แห!งน��ถ4งสามบ!ายด วยก�น พร อมก�นน��นก)พยายามน4กไปด วยว!าคนท��สร างส��ง
ของเหล!าน��นเป$นใคร  ค�ดอย!างไร  เขาท2าส��งท��น2ามาแสดงน��นอย!างไร  

ความจร�งส��งต!าง ๆ ท��น!าช��นชมในเม�องไทยย�งม�อ�กมาก  แต!เราต องเร�ยนร/ ท��จะช��นชม และเร�ยนร/ ท��จะ
เห)นความส2าค�ญและค�ณค!าของส��งเหล!าน��  โชคร ายท��ระบบการศ4กษาของเราไม!ได ช!วยให คนไทยม�ความร�กใน
ความงามอ�นเป$นท�พย.เลย   ด�งน��นในบ านเม�องของเราจ4งม�แต!ส��งท��น!าเกล�ยดไร ความงดงามเต)มไปหมด   

ผมเช��อว!าหากเราสามารถยกระด�บจ�ตใจของเยาวชนร�!นหล�งให เข าใจความงามอ�นเป$นสากล  และร/ จ�ก
ช��นชมก�บส��งต!าง ๆ อ�นม�ท��งความสวยงามและความน!าอ�ศจรรย.ใจ  ท��งในส!วนท��เป$นผลงานของธรรมชาต�และ
ผลงานของมน�ษย.แล ว   เยาวชนของเราก)จะไม!ต องหมกม�!นก�บเร��องไร สาระท��เป$นข!าวอย/!ท�กเม��อเช��อว�นในระยะ
น��ได 

ไปอ�งกฤษคราวน��เป$นเพ�ยงระยะส��น  ผมไม!ค!อยเห)นความเปล��ยนแปลงก��มากน อย  นอกจากพบว!า
บรรดาพน�กงานตามโรงแรมและห างร านในระด�บหน�!มสาวน��นเป$นคนต!างชาต�หลายคน  ไม!ใช!ต!างชาต�แบบ
เอเช�ยนะคร�บ แต!น!าจะเป$นทางย�โรปหร�อย�โรปตะว�นออกน��แหละ  เพราะบางคนก)พ/ดภาษาอ�งกฤษไม!ได   บาง
คนถามอะไรก)ไม!ร/ เร��อง   ส��งท��ผมช��นชอบเม��ออย/!ในอ�งกฤษก)ค�อร านหน�งส�อ  เพราะหน�งส�อของเขาม�มากมาย
จร�งๆ  แม ว!าแต!ละเล!มจะม�ราคาแพง  แต!เร��องเด�ยวก�นท��วางขายลดราคาในร านจ2าพวก Book Warehouse ก)ม�
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