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หมายเหตุเบื้องตนหมายเหตุเบื้องตน
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เนื้อหาคําบรรยายเนื้อหาคําบรรยาย

พัฒนาการของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยพัฒนาการของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
แนวทางดาน แนวทางดาน CertificationCertification
แนวทางการพัฒนาคุณภาพแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนษุยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนษุย
สรุปสรุป



อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

พยายามบกุเบิกมานาน แตยังไปไมไดดีนักพยายามบกุเบิกมานาน แตยังไปไมไดดีนัก
ปญหาสําคญัคือปญหาสําคญัคือ

นกัซอฟตแวรไทยยังรวมตัวกนัไมตดิ  แกงแยงชิงดี  การนกัซอฟตแวรไทยยังรวมตัวกนัไมตดิ  แกงแยงชิงดี  การ
ทํางานไมไดมาตรฐาน  ผลงานไมด ี ทํางานไมสําเร็จ สรางทํางานไมไดมาตรฐาน  ผลงานไมด ี ทํางานไมสําเร็จ สราง
ความเบื่อหนายใหแกลกูคา  ความเบื่อหนายใหแกลกูคา  
รัฐยังไมเขาใจกลไกของอตุสาหกรรมซอฟตแวรอยางแทรัฐยังไมเขาใจกลไกของอตุสาหกรรมซอฟตแวรอยางแท
จริงจริง



ความพยายามทีเ่นคเทคความพยายามทีเ่นคเทค

เนคเทคกอตั้งขึ้นเพื่อทํางานวิจัยทางดานอิเล็กทรอนิกส  เนคเทคกอตั้งขึ้นเพื่อทํางานวิจัยทางดานอิเล็กทรอนิกส  
คอมพิวเตอร และ ซอฟตแวร  เริ่มดวยการใหเงินทุนวิจัยคอมพิวเตอร และ ซอฟตแวร  เริ่มดวยการใหเงินทุนวิจัย
แกสถาบนัการศึกษาตาง ๆ   ตอมาจึงดําเนินการเองโดยแกสถาบนัการศึกษาตาง ๆ   ตอมาจึงดําเนินการเองโดย
การตั้งหองปฏิบัติการซอฟตแวร  และหองปฏิบัติการการตั้งหองปฏิบัติการซอฟตแวร  และหองปฏิบัติการ
ภาษา  ตอมาเมื่อไมนานมานี้ไดมีการยบุรวมหองปฏิบัติภาษา  ตอมาเมื่อไมนานมานี้ไดมีการยบุรวมหองปฏิบัติ
การซอฟตแวรรวมกับภาษาเปนหองปฏิบัติการเดียวกันการซอฟตแวรรวมกับภาษาเปนหองปฏิบัติการเดียวกัน



ผลงานหลักที่เนคเทคผลงานหลักที่เนคเทค

การพัฒนาซอฟตแวรแปลภาษาแบบ การพัฒนาซอฟตแวรแปลภาษาแบบ Multilingual Multilingual โดยใชโดยใช
เงินทุนวิจัยจากญี่ปุน  โครงการนี้ไมสําเร็จ แตทําใหเกิดเงินทุนวิจัยจากญี่ปุน  โครงการนี้ไมสําเร็จ แตทําใหเกิด
พัฒนาการดาน  พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส  โปรแกรมพัฒนาการดาน  พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส  โปรแกรม
แปลภาษา เชน ภาษิต  การสังเคราะหเสียงพูดแปลภาษา เชน ภาษิต  การสังเคราะหเสียงพูด
การพัฒนาซอฟตแวรขนาดเล็ก  เดิมเคยทํา  การพัฒนาซอฟตแวรขนาดเล็ก  เดิมเคยทํา  ““ไทยทัศนไทยทัศน””    
โปรแกรมสําหรับการสรางโปรแกรมสําหรับการสราง CAI  CAI  ตอมาไดสนบัสนุนงานตอมาไดสนบัสนุนงาน
ทํา ทํา Linux TLE Linux TLE และ และ Office TLEOffice TLE



ผลงานอื่น ๆ ทีเ่นคเทคผลงานอื่น ๆ ทีเ่นคเทค

ความจริงเนคเทคยังมผีลงานอีกมาก  เปนผลงานที่ไดความจริงเนคเทคยังมผีลงานอีกมาก  เปนผลงานที่ได
มอบหมายใหนกัวิจัยในสถาบันตาง ๆ ดําเนินการ  แตเมื่อมอบหมายใหนกัวิจัยในสถาบันตาง ๆ ดําเนินการ  แตเมื่อ
ไดรับผลงานมาแลวไมสามารถนํามาพัฒนาตอได  เพราะไดรับผลงานมาแลวไมสามารถนํามาพัฒนาตอได  เพราะ
การพัฒนาไมเปนไปตามหลักการที่ดีบาง  หรือเพราะไมการพัฒนาไมเปนไปตามหลักการที่ดีบาง  หรือเพราะไม
ไดมีการควบคมุคุณภาพที่ดีบาง ดังนั้นงานจํานวนมากจึงไดมีการควบคมุคุณภาพที่ดีบาง ดังนั้นงานจํานวนมากจึง
ตองถูกเก็บไวเฉย ๆ จนกระทั่งหมดอายุตองถูกเก็บไวเฉย ๆ จนกระทั่งหมดอายุ



การพัฒนาเขตอุทยานซอฟตแวรการพัฒนาเขตอุทยานซอฟตแวร

เปนความพยายามที่ดี  แตมีขีดจํากัดมากดานวิสยัทัศนเปนความพยายามที่ดี  แตมีขีดจํากัดมากดานวิสยัทัศน
ของรัฐบาล  ทําใหไมไดรับงบประมาณที่จําเปน ไมของรัฐบาล  ทําใหไมไดรับงบประมาณที่จําเปน ไม
สามารถเปนศูนยกลางวิชาการซอฟตแวรสามารถเปนศูนยกลางวิชาการซอฟตแวร
ผลก็คือ เราอาจจะไดแคสวนหยอมแทนอุทยานผลก็คือ เราอาจจะไดแคสวนหยอมแทนอุทยาน
งานซอฟตแวรเชิงรุกจึงไมเกิดงานซอฟตแวรเชิงรุกจึงไมเกิด
ไดแตงานตั้งรับซึ่งแทบจะไมเกิดผลดีใด ๆ ไดแตงานตั้งรับซึ่งแทบจะไมเกิดผลดีใด ๆ 



งานที่กําลังผลักดันงานที่กําลังผลักดัน

งานที่ทาง งานที่ทาง SWParkSWPark ผลักดันอยูไดแกผลักดันอยูไดแก
การพัฒนาบุคลากรดวยการจดัฝกอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรดวยการจดัฝกอบรมสัมมนา
การสงเสริมใหเกิด การสงเสริมใหเกิด CetrificationCetrification
การประเมินวุฒิภาวะบริษัทซอฟตแวร ตามแนว การประเมินวุฒิภาวะบริษัทซอฟตแวร ตามแนว CMMCMM
การผลกัดนัใหเกิดการลงทุนในอตุสาหกรรมซอฟตแวรการผลกัดนัใหเกิดการลงทุนในอตุสาหกรรมซอฟตแวร



แนวทางดาน แนวทางดาน CertificationCertification

การรับรองคุณสมบัติดานตาง ๆ เปนเรื่องสําคัญมากการรับรองคุณสมบัติดานตาง ๆ เปนเรื่องสําคัญมาก
สําหรับสังคมทีม่ีความหลากหลาย  และมีความแตกตางในสําหรับสังคมทีม่ีความหลากหลาย  และมีความแตกตางใน
ดานทักษะความสามารถอยางมากดานทักษะความสามารถอยางมาก
ในดานไอทีมีการรับรองความสามารถบคุคลมากราย เชนในดานไอทีมีการรับรองความสามารถบคุคลมากราย เชน

CNE CNE –– CNACNA
MCSE MCSE –– MousMous
CISCOCISCO



SWParkSWPark กับ กับ CertificationsCertifications

SWParkSWPark พยายามสงเสริมใหเกิดการ พยายามสงเสริมใหเกิดการ Certify Certify ความความ
สามารถในดานตาง ๆ มานานแลว  มีการจัดงาน สามารถในดานตาง ๆ มานานแลว  มีการจัดงาน 
Certification Day  Certification Day  และสนบัสนุนใหมีการเรียนเพื่อการและสนบัสนุนใหมีการเรียนเพื่อการ
สอบรับรองสอบรับรอง
SWParkSWPark ไมไดเปนผูดําเนินการจัดสอบเองไมไดเปนผูดําเนินการจัดสอบเอง
ปจจุบนัเนคเทคไดรับมอบใหทําหนาที่จัดสอบรับรองปจจุบนัเนคเทคไดรับมอบใหทําหนาที่จัดสอบรับรอง















เนคเทคกบั เนคเทคกบั IT Engineer ExamIT Engineer Exam

เนคเทคไดรับการติดตอจาก เนคเทคไดรับการติดตอจาก JITEC JITEC  เพื่อดําเนินการสอบ เพื่อดําเนินการสอบ
รับรองผูมีความสามารถและตองการเปน รับรองผูมีความสามารถและตองการเปน IT EngineersIT Engineers
ขอสอบมาจาก ขอสอบมาจาก JITECJITEC
ผลการสอบของญี่ปุนผานประมาณ ผลการสอบของญี่ปุนผานประมาณ 1515% % ของไทยทีจ่ัดของไทยทีจ่ัด
สอบเมื่อป  สอบเมื่อป  25442544 ผาน  ผาน 3%3%
ขณะนี้แรงผลักดันยงัมีนอยขณะนี้แรงผลักดันยงัมีนอย



การประเมินบริษัทหรือหนวยงานการประเมินบริษัทหรือหนวยงาน

SWParkSWPark ไดมองหาหนทางที่จะผลักดันใหบรษิัท ไดมองหาหนทางที่จะผลักดันใหบรษิัท SWSW  
ไทย เปนทีย่อมรับในสังคมไอทีโลกมากขึ้น  และไดตกลงไทย เปนทีย่อมรับในสังคมไอทีโลกมากขึ้น  และไดตกลง
กับทาง กับทาง CISE CISE ของ ของ Carnegie Mellon University Carnegie Mellon University นําหลักนําหลัก
การ การ CMM CMM มาเผยแพรในไทยมาเผยแพรในไทย
SWParkSWPark ไดพัฒนาอาจารยและผูสนใจรวม ไดพัฒนาอาจารยและผูสนใจรวม 66 คนใหเปนผู คนใหเปนผู
ประเมินวฒุิภาวะความสามารถดานซอฟตแวรของบรษิทัประเมินวฒุิภาวะความสามารถดานซอฟตแวรของบรษิทั
และหนวยงานไทยและหนวยงานไทย



CMM CMM คืออะไรคืออะไร

Capability Maturity ModelCapability Maturity Model
เปนแบบจําลองที่แสดงไดวาบรษิัทซอฟตแวรมีความเปนแบบจําลองที่แสดงไดวาบรษิัทซอฟตแวรมีความ
สามารถในการพัฒนาซอฟตแวรมากนอยเพียงใดสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรมากนอยเพียงใด
แบบจําลองนี้ใชสเกลวัด แบบจําลองนี้ใชสเกลวัด 5 5 ระดับระดับ
ระดับ ระดับ 1 1 หมายถึงบรษิทัที่ทํางานแบบไมมีหลักการ สวนหมายถึงบรษิทัที่ทํางานแบบไมมีหลักการ สวน
ระดับ ระดับ 5 5 หมายถึงบรษิทัที่มีวุฒิภาวะความสามารถสูงมากหมายถึงบรษิทัที่มีวุฒิภาวะความสามารถสูงมาก



แบบจําลอง แบบจําลอง CMMCMM

แนวคิดทั่วไปแนวคิดทั่วไป
เราอาจบอกไดวาบริษัทจะทํางานใหเราไดจากระดับวุฒิเราอาจบอกไดวาบริษัทจะทํางานใหเราไดจากระดับวุฒิ
ภาวะของบริษัทเองภาวะของบริษัทเอง
วุฒิภาวะความสามารถของบริษัทขึ้นอยูกบัผลงานของวุฒิภาวะความสามารถของบริษัทขึ้นอยูกบัผลงานของ
บริษัทในอดตีบริษัทในอดตี
การวัดผลงานในอดตี จําเปนตองใชกรอบงานที่เหมาะสมการวัดผลงานในอดตี จําเปนตองใชกรอบงานที่เหมาะสม
และเปนวิธีปฏิบัติหลกั และเปนวิธีปฏิบัติหลกั ((Key PracticesKey Practices))



Applying TQM to SoftwareApplying TQM to Software

Process improvement fits in an overall Process improvement fits in an overall 
business contextbusiness context CMM applies to softwareCMM applies to software

TQM

CMM

System

Project  

Organization

A B C

Hardware

Software



Components of the CMMComponents of the CMM

Maturity levelsMaturity levels

 Key 
process 
areas

 Common 
features

 Key
practices

3

4

5

1

2
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Implementation/
Institutionalization

The CMM StructureThe CMM Structure

achieve

address

describe

Process Capability indicate

contain

organized by

contain

Maturity
Levels

Key 
Process 
Areas

Common
Features

Key
Practices

Implementation/
Institutionalization
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Expanding the CMM StructureExpanding the CMM Structure

0 6 7 2 3

5 CMM
maturity 
levels

= 18 total KPAs

= 52 goals
2-4 goals
per KPA

0-7 KPAs per
maturity level

Activities to implement 
process and infrastructural 
requirements to 
institutionalize process

1-n 1-n 1-n 1-n1-n

5 common
features
per KPA
with 1-n
practices
each

= 316 total key               
practices

3 4 51 2



Initial

The CMM Key Process AreasThe CMM Key Process Areas

Software Configuration Management
Software Quality Assurance
Software Subcontract Management
Software Project Tracking & Oversight
Software Project Planning
Requirements Management

Peer Reviews
Intergroup Coordination
Software Product Engineering
Integrated Software Management
Training Program
Organization Process Definition
Organization Process Focus

Software Quality Management
Quantitative Process Management

Process Change Management
Technology Change Management
Defect Prevention

5-11

3

4

5

1

2

Optimizing

Managed

Defined

Repeatable
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CMM Key Process Area FormatCMM Key Process Area Format

KPA introductory paragraphsKPA introductory paragraphs
include a statement of the purpose of the KPAinclude a statement of the purpose of the KPA
describe in abstractdescribe in abstract: : ““<KPA> involves <KPA> involves . . .. . .””
may have further elaboration if necessarymay have further elaboration if necessary



Example Key Process AreaExample Key Process Area

“Software Project Planning involves developing 
estimates for the work to be performed, establishing 
the necessary commitments, and defining the plan to 
perform the work.”



Structure of Key Process Areas

Goals

Activities
Performed

Measurement
& Analysis

Verifying
Implementation

Commitment
to Perform

Ability
to Perform



Key Process Area GoalsKey Process Area Goals

Process objectives that,
when achieved, enhance
process capability



GoalsGoals
Goals summarize the key practices of the key Goals summarize the key practices of the key 

process areasprocess areas..
They are considered important for enhancing They are considered important for enhancing 

process capability for that level of maturityprocess capability for that level of maturity..
They can an be used to guide organizations                     They can an be used to guide organizations                     

and appraisal teams in assessing alternative                    and appraisal teams in assessing alternative                    
ways to implement key process areasways to implement key process areas..

Each key practice maps to one or more goalsEach key practice maps to one or more goals..



Example KPA GoalExample KPA Goal

“Software estimates 
are documented for 
use in planning and 
tracking the software 
project.”

indicate



Common FeaturesCommon Features

Attributes that ensure the 
processes are defined, 
documented, and understood

Indicator of whether
the KPA is effective, 
repeatable, and lasting



Common FeaturesCommon Features

Used to organize the key practices in each key process areaUsed to organize the key practices in each key process area
Common features areCommon features are

commitment to performcommitment to perform
ability to performability to perform
activities performedactivities performed
measurement and analysismeasurement and analysis
verifying implementationverifying implementation



Commitment to PerformCommitment to Perform

Describes the actions the organization must take to Describes the actions the organization must take to 
ensure that the process is established and will endureensure that the process is established and will endure

Typically includesTypically includes
policiespolicies
leadershipleadership



Commitment to Perform ExamplesCommitment to Perform Examples

““A <role> is designated to be responsible for <X>A <role> is designated to be responsible for <X>..””
““Senior management sponsors <X>Senior management sponsors <X>..””
““The project follows a written organizational policy The project follows a written organizational policy 

for <X>for <X>..””
““This policy typically specifies that This policy typically specifies that ......””



Ability to PerformAbility to Perform

Describes the preconditions that must exist in the Describes the preconditions that must exist in the 
project or organization to implement the software project or organization to implement the software 
process competentlyprocess competently

Typically includesTypically includes
function  resourcesfunction  resources
delegation  trainingdelegation  training
orientationorientation



Examples of Ability to PerformExamples of Ability to Perform
““A group that is responsible for <X> existsA group that is responsible for <X> exists..””
““Adequate resources and funding are provided for <X>Adequate resources and funding are provided for <X>..””
““Tools to support the activities for <X> are made availableTools to support the activities for <X> are made available..””
Training statements are one of two formatsTraining statements are one of two formats

at Level at Level 22: : ““<Roles> are trained in <X><Roles> are trained in <X>..””
at Levels at Levels 33--55: : ““<Roles> receive required training to <Roles> receive required training to 

perform <X>perform <X>..””



Activities PerformedActivities Performed

Describes the roles and procedures necessary Describes the roles and procedures necessary 
to implement a key process areato implement a key process area

Typically includesTypically includes
establishing plans and proceduresestablishing plans and procedures
performing the workperforming the work
tracking ittracking it
taking corrective actions as necessarytaking corrective actions as necessary



Examples ofActivities PerformedExamples ofActivities Performed
““A <plan for X> is developed according to a documented A <plan for X> is developed according to a documented 

procedureprocedure..””

““This procedure typically specifies thatThis procedure typically specifies that::””

““<Activities for X> are performed according to the plan<Activities for X> are performed according to the plan..””

““The plan covers The plan covers . . .. . .””

““<Do X> according to a documented procedure<Do X> according to a documented procedure..””



Measurement and AnalysisMeasurement and Analysis

Describes the need to measure the process Describes the need to measure the process 
and analyze the measurementsand analyze the measurements

Typically includes examples of the measurements Typically includes examples of the measurements 
that that 
could be taken to determine the status and could be taken to determine the status and 
effectiveness effectiveness 
of the Activities Performed common featureof the Activities Performed common feature



Measurement and Measurement and 
Analysis ExamplesAnalysis Examples

““Measurements are made and used to determine the Measurements are made and used to determine the 
<status> of the activities for <X><status> of the activities for <X>..””

““Examples of measurements includeExamples of measurements include: . . .: . . .””



Verifying ImplementationVerifying Implementation

Describes the steps to ensure that the activities are Describes the steps to ensure that the activities are 
performed in compliance with the process that has performed in compliance with the process that has 
been establishedbeen established

Typically includes reviews and audits byTypically includes reviews and audits by
senior managementsenior management
project managementproject management
software quality assurancesoftware quality assurance



Verifying Verifying 
Implementation ExamplesImplementation Examples

““The activities for <X> are reviewed with The activities for <X> are reviewed with 
senior management on a periodic basissenior management on a periodic basis..””

““The activities for <X> are reviewed with the The activities for <X> are reviewed with the 
project manager on a periodic and eventproject manager on a periodic and event--driven basisdriven basis..””

““The Software Quality Assurance group reviews andThe Software Quality Assurance group reviews and//or audits the or audits the 
activities and products for <X> and reports the resultsactivities and products for <X> and reports the results..””

““At a minimum, these reviews andAt a minimum, these reviews and//or audits verify thator audits verify that: . . . : . . . ””



แนวทางตอไปแนวทางตอไป

พัฒนาใหบริษัทและหนวยงานซอฟตแวรของไทยไดรับพัฒนาใหบริษัทและหนวยงานซอฟตแวรของไทยไดรับ
การรับรองวุฒิภาวะ การรับรองวุฒิภาวะ CMM CMM เปนจํานวนมากขึ้นเปนจํานวนมากขึ้น
ฝกอบรมใหมีผูรูวิธีพัฒนาซอฟตแวรตามแนว ฝกอบรมใหมีผูรูวิธีพัฒนาซอฟตแวรตามแนว CMMCMM
รวมมือกับ รวมมือกับ บอยบอย.. ในการออกทุนใหพัฒนาบรษิทัเพื่อผาน ในการออกทุนใหพัฒนาบรษิทัเพื่อผาน
การรับรอง การรับรอง CMMCMM



สรุปสรุป

หนวยงานไทยหลายแหงไดพยายามเพิ่มการผลักดันใหอุตหนวยงานไทยหลายแหงไดพยายามเพิ่มการผลักดันใหอุต
สาหกรรมซอฟตแวรไทยมีความเขมแข็งมากขึ้นสาหกรรมซอฟตแวรไทยมคีวามเขมแข็งมากขึ้น
การรับรองวุฒิภาวะเปนเรื่องจําเปนการรับรองวุฒิภาวะเปนเรื่องจําเปน
การพัฒนาบคุลากรซอฟตแวรเปนเรื่องจําเปนการพัฒนาบคุลากรซอฟตแวรเปนเรื่องจําเปน
เราจะตองรวมมือกันมากขึ้นในการผลิตบคุลากรเราจะตองรวมมือกันมากขึ้นในการผลิตบคุลากร
ซอฟตแวรที่มีคณุภาพซอฟตแวรที่มีคณุภาพ
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