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เนื้อหาคาํบรรยาย

� ความหมายของกระบวนการซอฟตแวร
� ความสําคัญของการปรับปรุงกระบวนการ
� แนวโนมในการปรับปรุงกระบวนการ
� คาใชจายและสิ่งที่จะไดรับจากการปรับปรุง
� ตนแบบและมาตรฐานของการปรับปรุง

กระบวนการซอฟตแวร
� CMMI
� TQS
� สรุป



กระบวนการซอฟตแวร

� กระบวนการ หมายถึงขั้นตอนตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกันและนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว

� กระบวนการ มีความหมายรวมถึงทรัพยากร 
เชน คน, วิธีการ และเครื่องมือที่จําเปนสําหรับ
นําไปใชปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน
กระบวนการดวย

� กระบวนการที่ดี ยอมสามารถปฏิบัติซ้ําและ
ไดรับผลแบบเดียวกันเสมอดวย



ความสาํคัญของกระบวนการ SW

� กระบวนการ SW ชวยใหเห็นกิจกรรมตาง ๆ ที่
จําเปนสําหรับพัฒนา SW ที่กําหนดใหตั้งแตตน
จนจบและประสบความสําเร็จดวยดี

� กระบวนการ SW ไมใช SDLC (Software 
Development Life Cycle) ที่นักโปรแกรม
รูจัก  เพราะ SDLC ระบุแตเพียงเฟส (phase) 
สําคัญเทานั้น  และ SDLC ก็เนนแตเพียง
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทานั้น  
ไมไดกลาวถึงกิจกรรมอื่น ๆ  เชน การวางแผน, 
การประมาณการ, การสอบทานผลงาน, ฯลฯ



ลองพิจารณาตวัอยางชางตดัสูท

� ชางตัดสูทตองรูจักกระบวนการทุกอยางตั้งแต
� รูจักลักษณะของผา
� รูจักลักษณะของสูททีล่กูคาตองการ
� รูจักการประมาณเวลาที่จะทําสําเร็จ
� รูจักวัดตัว
� รูจักตัดผาเปนชิ้นสวนตาง ๆ
� รูจักเย็บชิ้นสวนเขาเปนตัวเสื้อ
� รูจักพิจารณาความเหมาะสมของตัวเสื้อเวลาลูกคา
มาลอง  และ สามารถแกไข

� รูจักการเย็บทุกขั้นตอนจนสําเร็จ



การพัฒนาซอฟตแวรตองเขาใจ
กระบวนการอยางละเอียด

� นอกจากรูจัก SDLC แลว  นักพัฒนาซอฟตแวร
ตองรูจักกระบวนการอื่น ๆ อีกมาก
� กระบวนการวางแผน
� กระบวนการจัดการความเสี่ยง
� กระบวนการจัดการ Requirements
� กระบวนการประกันคุณภาพ
� กระบวนการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา SW
� กระบวนการทดสอบ และ สอบทาน
� กระบวนการแจกงาน และ ตดิตามงาน
� ฯลฯ



ลักษณะของกระบวนการที่ดี

� มีการเขียนรายละเอียดเอาไวเปนเอกสารอยาง
ครบถวน  อานเขาใจงาย และปฏิบัติตามได
� วัตถุประสงค และ เปาหมาย
� อินพุต, เอาทพุต, เงื่อนไขสําหรับเริ่มงาน, เงื่อนไขที่
ระบุวาเสร็จงานแลว

� รายละเอียดของกิจกรรมภายในกระบวนการ และตัว
วัดที่เกี่ยวของ

� ผูปฏิบัติงาน และ กระบวนการที่เกี่ยวของ

� มีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ



หลักสตูรไทยไมไดสอนเรื่อง SW Process

� หลักสูตรสวนใหญเนนการเขียนโปรแกรม และ 
การออกแบบ algorithm

� บางแหงมีสอนวิศวกรรมซอฟตแวรในทาง
ทฤษฎี  แตไมไดนําแนวคิดไปปฏิบัติจริง

� บัณฑิตทางคอมพิวเตอรไทยจึงเหมือนกับเปน
ชางไม  ไมสามารถสรางตึกระฟา (ซอฟตแวร) 
ได  คงสรางไดแตโตะ เกาอี้ หรือ กระทอม 
(โปรแกรมงาย ๆ)



อุตสาหกรรมซอฟตแวรตองทํางานแบบ
อุตสาหกรรมจริง

� อุตสาหกรรมทั้งหลายดําเนินการผลิตอยางเปน
ระบบและมีกระบวนการที่ชัดเจน

� วิศวกรอุตสาหการตองศึกษาและพัฒนา
กระบวนการทํางานใหครบถวน  สามารถวาง
แผนการทํางานไดละเอียด  เพราะรู
รายละเอียดวาการทํางานแตละขั้นตอนใชเวลา
เทาใด  และ ตองใชคนมากนอยเพียงใด

� อุตสาหกรรมสามารถกําหนดเวลาสงสินคา
ตามที่ลูกคาตองการไดอยางถูกตอง



เหตุใดอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยจึงเกิด
ไดยาก... คําตอบมีมาก แตในที่นี้...

� สถาบันการศึกษาไมไดสอนวิธีพัฒนา
ซอฟตแวรอยางถูกตองตามหลักการ

� นักโปรแกรมไมรูความสามารถของตนเองใน
การทํางานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม นั่นคือ 
ไมทราบวาตนเองตองใชเวลาเทาใดในการ
ทํางาน

� ผูพัฒนาไมไดเก็บขอมูลจากอดีตเอาไว
� ผูพัฒนาไมสามารถเรียนรูจากประสบการณ
ของทีมงาน



การปรับปรุง SW Process คืออะไร

� การปรับปรุง SW Process คือกระบวนการที่
หนวยงานใชในการ
� สรางกระบวนการมาตรฐานของหนวยงาน
� จัดเก็บขอมูลและความรูที่เกี่ยวกับการใช
กระบวนการมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

� จัดเก็บคําแนะนําที่ไดจากการนํากระบวนการไปใช
� นําคําแนะนําไปปรับแตงกระบวนการมาตรฐานใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น



ประโยชนของการปรับปรุงกระบวนการ

� การปรับปรุงกระบวนการชวยให
� กระบวนการมีคุณภาพดีขึน้
� หนวยงานสรางผลผลติไดมีคุณภาพมากขึ้น
� หนวยงานลดขอบกพรองและมีผลติภาพมากขึ้น
� หนวยงานสรางความพึงพอใจใหลกูคาไดมากขึ้น
� หนวยงานสามารถลดคาใชจายได
� ในภาพรวมทําให ROI ดีขึน้
� ในทางปฏิบัติพนักงานก็มีขวัญและกําลังใจดขีึ้น



แนวโนมและโอกาสการปรับปรุง

� ปจจุบันบริษัทซอฟตแวร รวมทั้งหนวยงานที่
พัฒนาซอฟตแวรใชเอง เริ่มสนใจในการ
ปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวรมากขึ้น

� Software Park Thailand  ริเริ่มนําแนวคิด
ดาน SW-CMM มาใชในไทยเมื่อราว 10 ป
มาแลว  ตอมาเจาของโมเดลไดพัฒนามาเปน 
CMMI ซึ่งไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

� SIPA สนใจมาตั้งแตยุคคุณมนู เปน ผอ. แต
งานไดชะลอไปบางในชวงหลัง แตขณะนี้ 
SIPA  ก็ไดริเริ่มงานนี้ใหมอีกครั้ง



Process Model มาตรฐาน

� มีหลายโมเดลดวยกัน
� SW CMM พัฒนาโดย SEI เลิกใชแลว
� ISO 12207 เปน SDLC แบบน้ําตก
� ISO 15504 เปนโมเดลสําหรับการประเมิน
� CMMI v1.1 พัฒนาโดย SEI เลิกใชแลว
� CMMI v1.2 ยังใชอยู
� TQS สนับสนุนโดย SIPA และ ประเทศไทยเคย
จัดการประชุมรวมกับประเทศตาง ๆ เพื่อผลกัดันให
เกิดมาตรฐาน ISO 29110 (จวนจะประกาศใช)



โครงสรางของ CMMI Model 
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ความหมายของ Process Area

� Process Area ขอเรียกวาเปน กระบวนการ 
หรือ กลุมกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกัน เชน 
การประกันคุณภาพ, การจัดการความเสี่ยง

� เราถือวาการดําเนินงานตามกระบวนการใด ๆ มี
ความสําเร็จถาหาก  เราบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวสองแบบ คือ เปาหมายเฉพาะ และ 
เปาหมายทั่วไป

� การบรรลุเปาหมายก็คือการทํากิจกรรมที่
กําหนดไวสําหรับเปาหมายนั้นครบถวน



เปาหมายสองรูปแบบ

� เปาหมายเฉพาะ (Specific Goals) คือ
เปาหมายที่ระบุผลงานตามกระบวนการนั้น เชน 
กระบวนการวางแผนก็จะไดผลเปนแผนงาน

� เปาหมายทั่วไป (Generic Goals) คือ
เปาหมายที่ระบุวาการทํากระบวนการนั้นมี
ลักษณะที่มีการจัดการดีมาก หรือ ดีนอย 
ตางกันเพียงใด



กิจกรรมในกระบวนการ

� กิจกรรมมีสองแบบเชนเดียวกับเปาหมาย
� กิจกรรมเฉพาะ  คือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาหลักของกระบวนการ  การทํากิจกรรม
เฉพาะครบถวน จะทําใหกระบวนการนั้นมี
ความสามารถระดับ “performed”

� กิจกรรมทั่วไป  คือ กิจกรรมที่แสดงวัฒนธรรม
การทํางานของหนวยงาน  นั่นคือ มีการบริหาร
จัดการ, มีการจัดการความรู, มีการใชหลักการ
สถิติ, มีการปรับปรุงอยางตอเนื่องหรือไม



Processes in CMMI by Maturity Levels

Organizational Innovation and Deployment
Causal Analysis and Resolution

5 Optimizing

4 Quantitatively 
Managed

3 Defined

2 Managed

Continuous
Process 
Improvement

Quantitative
Management

Process
Standardization

Basic
Project
Management

Organizational Process Performance
Quantitative Project Management 

Requirements Development
Technical Solution
Product Integration
Verification
Validation
Organizational Process Focus
Organizational Process Definition +IPPD
Organizational Training 
Integrated Project Management +IPPD
Risk Management
Decision Analysis and Resolution

Requirements Management 
Project Planning
Project Monitoring and Control
Supplier Agreement Management
Measurement and Analysis
Process and Product Quality Assurance
Configuration Management Risk

Rework
1 Initial

Process AreasLevel Focus Quality
Productivity



ระดบัความสามารถ

� ความสามารถนั้นใน CMMI กําหนดใหมี 6 
ระดับ คือ
� Incomplete ทํางานสาํเร็จบางไมสําเร็จบาง
� Performed ทํางานโดยปฏิบัติกิจกรรมหลักได
ครบถวน แตขาดวิธีการจัดการ

� Managed ทํางานโดยมีการจัดการที่ดี
� Defined ทํางานตามกระบวนการที่กําหนดจาก
กระบวนการมาตรฐานของหนวยงาน

� Quantitatively Managed ทํางานดวยการจัดการ
ทางสถิติ

� Optimizing ทํางานโดยการปรับปรุงอยางตอเนื่อง



ความหมายของ “ความสามารถ”

� ความสามารถของกระบวนการขึ้นอยูกับการทํา
กิจกรรมทั่วไปของกระบวนการนั้น

� ถาหากเราทํากิจกรรมเฉพาะกระบวนการนั้น
ครบถวน  กระบวนการของเราก็มีความสามารถ
ในระดับแค “performed” เทานั้น

� ถาหากเราทํากิจกรรมทั่วไปดวย จะทําให
กระบวนการของเรามีความสามารถสูงขึ้น  แต
จะเปนระดับใด ขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรม
ทั่วไปนั้น



ความหมายของระดับวุฒภิาวะ

� วุฒิภาวะของหนวยงานวัดจากการที่หนวยงาน
ดําเนินงานตามกระบวนการตาง ๆ ที่กําหนด
เอาไวครบถวนและแตละกระบวนการลวนมี
ความสามารถตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

� ถาทุกกระบวนการที่กําหนดไวสําหรับวุฒิภาวะ
ระดับสองมีความสามารถระดับ 2 ก็แสดงวา
หนวยงานมีวุฒิภาวะระดับ 2  และถาหากทุก
กระบวนการที่วุฒิภาวะระดับ 3 (รวม 2) มี
ความสามารถระดับ 3 หนวยงานก็จะมีวุฒิภาวะ
ระดับ 3 ไปดวย



1   

2

3

4   

5   

ระดบัวฒุิภาวะตาม CMMI

Process unpredictable, 
poorly controlled, and 
reactive

Process characterized for 
projects and is often 
reactive

Process characterized 
for the organization and 
is proactive

Process measured
and controlled

Focus on continuous process
improvement

Optimizing

Quantitatively
Managed

Defined

Initial

Managed

Optimizing

Defined



การนํา CMMI ไปใชในหนวยงาน

� หนวยงานและบริษัทตองแตงตั้งกลุม SEPG 
(Software Engineering Process Group)
� ศึกษาและพัฒนากระบวนการมาตรฐาน
� จัดทํา Process Asset Library
� แนะนําการนํากระบวนการไปใช
� รับความเห็นจากการใชกระบวนการมาเก็บใน PAL
� นําความเห็นไปปรับปรุงกระบวนการ
� จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ



ระยะเวลาที่จําเปนตองใช

� การพัฒนากระบวนการมาตรฐานและนําไปใช
งานจนกระทั่งเกิดเปนวิธีการทํางานของ
หนวยงานจริงและสามารถประเมินไดวา
หนวยงานมีวุฒิภาวะระดับ 3 ปกติใชเวลา
ประมาณ 1.5 ป

� ถาตองการไดวุฒิภาวะระดับ 5 ตองใชเวลาอีก
ราว 1.5 ป



คาใชจายในการนํา CMMI มาใช

� คาศึกษาวิชา Introduction to CMMI
� คาเวลาของกลุม SEPG เปนระยะเวลาอยาง
นอย 6 เดือน

� คาจางที่ปรึกษา – ใหคําแนะนําในการเขียน
กระบวนการ, ตรวจสอบกระบวนการวาถูกตอง
ใชได, แนะนําการนํากระบวนการไปใชในงาน
โครงการพัฒนา SW จริง, ตรวจสอบวาการ
ปฏิบัติงานถูกตองตามกระบวนการ



คาใชจายในการประเมิน CMMI 

� ตองมีโครงการอยางนอย 4 โครงการ
� ตองจาง Authorized Lead Appraiser มาเปน
ผูประเมิน

� ตองเรียนรูวิธีประเมิน (SCAMPI – Standard 
CMMI Appraisal Method for Process 
Improvement) 

� ตองตรวจสอบเอกสาร และ สัมภาษณ
ผูปฏิบัติงานจริง 



TQS

� TQS หรือ Thai Quality Software คือ เกณฑ
คุณภาพของการผลิตซอฟตแวร โดยใชการอางอิง
จากมาตรฐาน ISO / IEC 12207 ซึ่งเปนมาตรฐาน
นานาชาต ิในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิตซอฟตแวร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการ
ยกระดับคุณภาพและปรับปรุงความสามารถในการ
พัฒนาซอฟตแวรของวิสาหกิจไทย เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การรับพัฒนาโครงการซอฟตแวรภาครัฐ และเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขันในตลาดตางประเทศ



ประโยชนที่วิสาหกิจจะไดรับจากการจัดทํา
เกณฑคณุภาพ TQS

� �����������������
�� TQS ������ก����������ก������ !�� "��

���#!$�%�&'�ก���(���ก

� ������"���)$���*+',(��%"����*�� �-���. .��ก	/���� !�� �*0 (Thai 
Software Consortium)

� %�	'���ก��A�ก��-�$)ก��!$��������0���"��ก	/ก��

� %�	'���ก��������ก����������/�ก!-$(��	�%B&'�-�&�!-$(�*���&'���ก"CD�

� ������"���)$%E�+0�%*+0����������"��ก	/ก��ก��%ก�F "���*0!$�
�(��E��%*G 



ตารางเปรียบเทียบระดับ ของ TQS กบั CMM

Level 3ระดับ 5

ระดับ 4

Level 2ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

CMMTQS



สรุป

� การปรับปรุงกระบวนการพัฒนา SW เปนงาน
สําคัญที่ทุกหนวยงานที่มีหนาที่พัฒนา SW 
ตองพยายามทําใหดีที่สุด

� การมีกระบวนการที่ดีทําใหหนวยงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น  มีผลงานดีขึ้น  ลูกคาและ
ผูใชมีความพอใจมากขึ้น

� ปจจุบันนี้หนวยงานไทยกําลังสงเสริมการนํา 
CMMI Model และ TQS มาใชเปนตัวแบบ
กระบวนการสําหรับพัฒนาซอฟตแวร


