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บทคดัย่อ 

 
งานคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการศึกษา น าเสนอกระบวนการ แนวทางปฏิบติั และแบบ

ตรวจสอบความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดใ้นการตรวจสอบการบริหาร
ความเส่ียงของโ ครงกา รซอฟตแ์วร์ใหเ้ป็นไปตามมาตร ฐานซีเอม็เอม็ไอ ท่ีเช่ือมโยงในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ขององคก์รหรือโครงการ  ท าใหก้ารพฒันาซอฟตแ์วร์มีแนว ทางการบริหารความเส่ียงท่ี
เป็นไปในแนวทางเดียวกบัแนวทางตามมาตรฐานของซีเอม็เอม็ไอ และสนบัสนุนการตรวจสอบการ
บริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์  

ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการ แนวทางปฏิบติั และแบบตรวจสอบความเส่ียงของ
โครงการซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนเป็นไปตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ท าใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
โครงการซอฟตแ์วร์สามารถตรวจสอบการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ี ยวขอ้งกบัโครงการซอฟตแ์วร์จะตอ้งท าการตรวจสอบความเส่ียงภายในโครงการ
ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะไดส้ามารถคน้พบวา่โครงการซอฟตแ์วร์นั้น มีความเส่ียงตรงจุด
ไหนอยา่งไร และสามารถทราบไดว้า่ผูป้ฎิบติังานภายในโครงการซอฟตแ์วร์มีการวางแผนป้องกนั
ความเส่ียงและลง มือท าจริงหรือไม่ โดยท่ีมีเอกสารอา้งอิงการท างาน ไม่ใช่การตอบโดยอาศยัความ
น่าจะเป็น  
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ABSTRACT 

 
This independent study focused on study, present processes, practices and checklists of 

software project risk management. This can be used to monitor the risk management of software 
projects according to the CMMI standard, associated with organization software development or 
project. This made software development risk management approach align with the guideline of the 
CMMI standard and support monitoring of software project risk management. 

The results showed that the process, practices, and checklist for risk of software projects 
developed in accordance with CMMI standard. Make those involved in software projects check to 
software project risk management is systematically. The people involved in software project will 
examine the risk in software projects. Which aims to take advantage of software projects can be 
found at the spot where the risk and how to know if the patient work within a software project risk 
planning and make them true or not by a reference works. The answer is not to be negligent or 
response based on probability. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัยิง่และเป็นท่ีนิยมอยา่งมากต่อทุก
เพศทุกวยั  คอมพิวเตอร์มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานภายในชีวติประจ าวนัของคนเราเป็นอนั
มาก ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของส่วนตวัหรือเร่ือง ของโลกธุรกิจการท างาน  การน าคอมพิวเตอร์เขา้มา
ช่วยในการด าเนินการใดๆ เป็นท่ีนิยมแพร่หลายยิง่ข้ึนเพราะประโยชน์หรือ  การประมวลผลขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ท าใหก้ารปฏิบติังานเกิดความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน  ช่วยประหยดั
ตน้ทุนและอ่ืนๆ  ระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์จึงถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อสนองความ
ตอ้งการในงานดา้นต่างๆ  ซ่ึงระบบงานทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมดงักล่าวอาจจะมีท่ีมาท่ี
แตกต่างกนัคือ พฒันาข้ึนมาใชง้านเองโดยทีมงานโปรแกรมเมอร์ท่ีรับผดิชอบทางดา้นน้ีซ่ึงจดัตั้งอยู่
ภายในบริษทั หรือจากการซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ หรือการจา้งบริษทัซอฟต์แวร์เป็นผูจ้ดัท าให้  
ซ่ึงโครงการระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีทั้งส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดไวห้รือ
ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ  และในทางกลบักนับางโครงการก็ประสบกบัความลม้เหลว  เกิดปัญหาข้ึน
ตามมาภายหลงั  

ความส าเร็จในการบริหารโ ครงการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของงานนั้นก็เน่ืองดว้ยหลาย
สาเหตุปัจจยั  ไม่วา่จะเป็นการบริหาร  บุคลากร ระบบงาน  และความช านาญในงาน  เป็นตน้ ซ่ึงไม่
สามารถต าหนิหรือชมเชยจุดใดจุดหน่ึงในกระบวนการได้  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับองคก์ร  ท่ี
เนน้การท างานเป็นทีมและ การประสานงานเป็นหลกั  เพราะการบริหารงานท่ีดีไดน้ั้น  ระบบการ
ด าเนินงานและระบบตรวจสอบท่ีดี คือ หน่ึงในปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดผลส าเร็จของโครงการ 

การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่ ไดใ้หค้วามส าคญัในการติดตามและควบคุม
การด าเนิน งานโครงการ  และการประมวลผลจากการเก็บรวบรวมรายงานสถานะก ารด าเนินงาน
ของโครงการจากผูป้ฏิบติังานโครงการ  ซ่ึงรายงานน้ีก็จะแสดงค่าความกา้วหนา้ของโครงการ  
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  วา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนหรือไม่  แลว้น ามาสรุปรวมเป็นรายงานส าหรับ
คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือผูบ้ริหารขั้นสูง  เพื่อตรวจสอบ  และพิจารณาใหแ้นว
ทางแกไ้ขปัญหาส าหรับโครงการท่ีไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้  ซ่ึงจากการท างานดงักล่าวไม่ได้
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มีการระบุถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน วธีิในการจดัการกบัความเส่ียง  และแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นแบบแผน
เดียวกนั จึงก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินการ  ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน  และไม่ไดส้ะทอ้นถึงปัญหาท่ี
แทจ้ริงของโครงการซอฟตแ์วร์ 

เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้บริษทัหรือองคก์รท่ีมีการพฒันาซอฟตแ์วร์ จะตอ้งมี
กรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงตนเองใหมี้ความสามารถ ในการบริหารความเส่ียงในโครง การ
พฒันาซอฟตแ์วร์ เพื่อใหไ้ดซ้อฟตแ์วร์ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  งานคน้ควา้อิสระ น้ีมุ่งเนน้ท่ี
การศึกษา และออกแบบ  แบบตรวจสอบกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ท่ีช่วยสนบัสนุนการบริหาร
ความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ของ บริษทัและองคก์ร เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถานะความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนของโครงการซอฟตแ์วร์ท่ีด าเนินการอยู่ และแนวทางในการแกไ้ข  ช่วยในการเฝ้าสังเกตและ
ควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน โดยรายงานถึงผลกระทบ  และระดบัความเสียหายท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการซอฟตแ์วร์ มาตรฐานสากลท่ีน ามาใชใ้นการคน้ควา้อิสระน้ีคือ  ซีเอม็
เอม็ไอ (Capability Maturity Model Integration หรือ CMMI)  

ซีเอม็เอม็ไอเป็นแบบจ าลองท่ีพฒันามาจาก SW-CMM (The Capability Maturity Model 
for Software) จากระบบคุณภาพดา้นระบบงาน  และจากแบบจ าลองส าหรับการจดัหาสินคา้และ
บริการ  แบบจ าลองท่ีกล่าวถึงเหล่าน้ีลว้นคิดคน้และพฒันาโดยสถาบนัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  
(Software Engineering Institute หรือ SEI) ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีสังกดัอยูก่บัมหาวทิยาลยัคาร์เนกี
เมลลอน ในสหรัฐอเมริกา  และไดรั้บการอุดหนุนดา้นการเงินจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา  
เหตุผลท่ีกระทรวงน้ีตอ้งผลกัดนัและลงทุนเร่ืองน้ีมากก็เพราะสรรพอาวธุยทุโธปกรณ์เวลาน้ีลว้น
เป็นแบบท่ีใชค้อมพิวเตอร์ควบคุ มทั้งนั้น หากซอฟตแ์วร์ท างานผดิพลาดคอมพิวเตอร์อาจส่งจรวด
ออกไปถล่มประเทศต่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย  และท่ีจริงก็เคยมีประวติัวา่ซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้ท่ีเฝ้าระวงั
จรวดจากโซเวยีตรัสเซียเคยท างานผดิพลาดไปจนสร้างความตระหนกตกใจมาหลายคร้ังแลว้ 

การบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ จะค ลอบคลุม
การปฎิบติังานส าหรับการวางแผนการท างาน การพฒันาการจดัการ และการบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
ซ่ึงเม่ือท าไดต้ามแนวทางน้ีแลว้จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการบริหารความเส่ียงของโครงการ
ซอฟตแ์วร์ ของบริษทัและองคก์ร ใหมี้ความสามารถในดา้นการบริ หารจดัการความเส่ียงตา มท่ี
ก าหนดไว ้ จุดมุ่งหมายในการบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  
เป็นการน าเสนอทางเลือกใหแ้ก่ บริษทัและองคก์รเพื่อใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ในการเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ต่อกระบวนการบริหารความเส่ียงของการพฒันาซอฟตแ์วร์ ท่ีมีคุณภาพและส่งผลกระทบต่อการลด
ค่าใชจ่้ายในอุตสาหกรรมการผลิตซอฟตแ์วร์ 
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ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์โดย
มีพื้นฐานมาจากซีเอม็เอม็ไอ ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีน ามาพฒันาในโครงการซอฟตแ์วร์ในปัจจุบนัและ
ในอนาคตอนัใกลน้ี้จะเป็นท่ีรู้จกักั นอยา่งแพร่หลาย จึงไดท้  าการศึกษาและน าเสนอกระบวนการ  
แนวทางปฏิบติั และแบบตรวจสอบในการบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐาน
ซีเอม็เอม็ไอ เพื่อใชเ้ป็นแบบตรวจสอบเพื่อเช่ือมโยงการท างานของบริษทัและองคก์รพฒันา
โครงการซอฟตแ์วร์ ใหมี้ทิศทางเดียวกบัแนวทางของซีเอม็เอม็ไอ รวมทั้งเพื่อใหท้ราบถึงกรอบและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ในการบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ซ่ึง
เป็นไปตามแนวทางปัจจุบนั 
 
1.2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็

เอม็ไอ  
2. เพื่อ เป็นการศึกษา แนวทางในการปฎิบติั ส าหรับกระบวนการ บริหารความเส่ียง

โครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการน า เสนอแบบตรวจสอบความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ตาม

มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตของการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาและน าเสนอ กระบวนการการบริหารความเส่ียง โครงการซอฟตแ์วร์ตาม

มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
2. ศึกษาและเสนอแนะ  แนวทางในการปฎิบติัส าหรับกระบวนการบริหารความเส่ียง

โครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
3. ศึกษาและเสนอแนะ การน าเสนอแบบตรวจสอบความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ตาม

มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัต่อไปน้ี 
1. มีความรู้ความเขา้ใจ  ในกระบวน การบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ตาม

มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
2. สามารถ ใชเ้ป็น แนวทางใน การปฎิบติัส าหรับ กระบวนการบริหารความเส่ียง

โครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
3. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการน าเสนอแบบตรวจสอบภายในองคก์ร ใน การบริหาร

ความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
4. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูล ภายในองคก์ร และโครงการ

ซอฟตแ์ วร์ ในดา้น การน าเสนอกระบวนการ แนวทางในการปฏิบติังาน และเป็นแนวทางในการ
น าเสนอแบบตรวจสอบ ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ และผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการบริหารความเส่ียง
โครงการซอฟตแ์วร์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
2.1  กระบวนการซอฟต์แวร์ 

2.1.1.  ภาพรวมของกระบวนการซอฟต์แวร์ 
กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ท่ีสามารถท าซ ้ าได้

เหมือนเดิม และใหผ้ลในแบบท่ีคาดหมายได ้ยกตวัอยา่งเช่น การแปรงฟัน  การหุงขา้วด้วยหมอ้ขา้ว
ไฟฟ้า การเปล่ียนยางรถยนต ์เป็นกระบวนการท่ีชดัเจน  แต่การวาดภาพสีน ้ามนัโดยศิลปิน อาจจะ
ไม่ใช่กระบวนการท่ีชดัเจน  เพราะเม่ือใหว้าดภาพใหม่ก็อาจจะไม่ไดท้  าเหมือนเดิม  หรือลงมือ
ท างานเหมือนเดิม 

กระบวนการมีค วามหมายรวมถึง ทรัพยากร เช่น คน  วธีิการ และเคร่ืองมื อท่ีจ าเป็น
ส าหรับน าไปใชป้ฏิบติัตามขั้นตอนวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นกระบวนการดว้ย  กระบวนการท่ีดียอ่ม
สามารถปฏิบติัซ ้ า และไดผ้ลลพัธ์แบบเดียวกนัเสมอ 

กระบวนการซอฟตแ์วร์ (software process) เป็นค าท่ีใชก้นัมากส าหรับระบุงานต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ อาจกล่าวได้วา่ กระบวนการซอฟตแ์วร์นั้นหมายถึง
กรอบของงานต่าง ๆ  ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพสูง  ค าวา่กระบวนการ
ซอฟตแ์วร์น้ีมีความหมายทั้งเหมือนกนัและแตกต่างกนัจากค าวา่วศิวกรรมซอฟตแ์วร์  ค าวา่
กระบวนการซอฟตแ์วร์นั้นหมายถึงแนวทางท่ีใชร้ะหวา่งการด าเนินการวศิวกรรมกบัซอฟตแ์วร์  แต่
ค าวา่วศิวกรรมซอฟตแ์วร์นั้นรวมเทคโนโลยตี่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการซอฟตแ์วร์  ตลอดจน
เคร่ืองมือต่าง ๆ ทางดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ดว้ย  

กระบวนการซอฟตแ์วร์ของบริษทัและหน่วยงานต่าง ๆ นั้นมีความแตกต่างกนัมาก  สุด
แทแ้ต่ความสามารถในการบริหาร งานซอฟตแ์วร์ และ ของบุคลากรผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์  บริษทัและ
หน่วยงานบางแห่งสามารถพฒันาซอฟตแ์วร์ไดดี้  แต่บริษทัและหน่วยงานอ่ืนท่ีมีสมบติัคลา้ยกนัใน
แทบจะทุกดา้นกลบัไม่สามารถพฒันาซอฟตแ์วร์ไดดี้เท่า  ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดค าถามวา่เหตุใดจึงเป็น
เช่นน้ี มีปัจจยัอะไรหรือท่ีบงการใหเ้กิดความแตกต่าง เช่นน้ี เพื่อตอบค าถามน้ี  เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
ปี 1986 สถาบนั SEI ร่วมกบั Mitre Corporation ไดเ้ร่ิมด าเนินการพฒันาแบบจ าลองส าหรับใชใ้น
การระบุวา่หน่วยงานต่าง ๆ  มีความสามารถในการพฒันา ซอฟตแ์วร์ถึงระดบัไหนบา้ง ในเดือน
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กนัยายนปีต่อมาสถาบนัไดป้ระกาศค าอธิบายสั้นๆ เก่ียวกบักรอบงานส าหรับวดัความเจริญกา้วหนา้
ในดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ออกมาใหผู้ส้นใจรับทราบ  

การวดัน้ีใชว้ธีิการสามแบบ แบบแรกเรียกวา่การประเมินกระบวนการซอฟตแ์วร์ซ่ึงเป็น
การใชที้มงานซอฟตแ์วร์มืออาชีพท่ีไดรั้บการฝึกมาเป็นพิเศษในการก าหนดระดบัคว ามกา้วหนา้
ดา้นซอฟตแ์วร์ขององคก์ ร มาศึกษาประเด็นส าคญัต่าง ๆ เก่ี ยวกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีองคก์ ร
ก าลงัประสบอยู่  แบบท่ีสองคือ การประเมินความสามารถของซอฟตแ์วร์  เป็นการใชที้มงาน
ซอฟตแ์วร์มืออาชีพในการประเมินหาผูรั้บจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีมีความสามารถมากพอท่ีจะรับ
งานดูแลกระบวนการซอฟตแ์วร์ท่ีองคก์ รก าลงัด าเนินงานอยู่  และแบบท่ีสามเป็นการใช้
แบบสอบถามท่ีมีค าตอบส าหรับประเมินค่าหา้ระดบัในการประเมินความเจริญกา้วหนา้ขอ ง
กระบวนการซอฟตแ์วร์ หลงัจากใชก้รอบงานขา้งตน้ในการวดัความเจริญกา้วหนา้ของกระบวนการ
ซอฟตแ์วร์เป็นเวลานานถึงส่ีปี  ในท่ีสุดสถาบนัก็สามารถจดัท าแบบจ าลองความเจริญกา้วหนา้
ทางดา้นความสามารถทางดา้นซอฟตแ์วร์ขององคก์ รออกมาไดใ้นปี  1991 แบบจ าลองน้ีเรียกยอ่ ๆ 
วา่ CMM (Capability Maturity Model for Software) 

2.1.2  ความส าคัญของกระบวนการซอฟต์แวร์ 
กระบวนการซอฟตแ์วร์ ช่วยใหเ้ห็นกิจก รรมต่าง ๆท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันา ซอฟตแ์วร์  

ท่ีก าหนดตั้งแต่ตน้จนจบและประสบผลส าเร็จดี  กระบวนการ ซอฟตแ์วร์ ไม่ใช่ SDLC (System 
Development Life Cycle) ท่ีนกัพฒันารู้จกั เพราะ SDLC มีเพียงเฟส (phase) ท่ีส าคญัเท่านั้น และ  
SDLC ก็เนน้แต่เพียงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเท่านั้น ไม่ไดก้ล่าว ถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การ
วางแผน การประมาณการ การสอบทานผลงาน เป็นตน้ 

ในการพฒันาซอฟตแ์วร์หรือเขียนโปรแกรมนั้น  แต่เดิมไม่ค่อยมีใครสนใจใน
กระบวนการพฒันามากนกั ผูพ้ฒันาแต่ละคนอาจจะมีขั้นตอนต่างกนั หรือเม่ือเขียนโปรแกรมคร้ังท่ี
สองหรือท่ีสาม ก็อาจจะด าเนินการไม่เหมือนกนั ดงันั้นผลท่ีไดรั้บจึงไม่ใคร่จะคงเส้นคงวา  บางคร้ัง
อาจจะเขียนโปรแกรมไดผ้ลดี แต่บางคร้ังก็อาจจะไม่ไดผ้ล  ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูผ้ ลกัดนัใหเ้กิด
กระบวนการซอฟตแ์วร์ข้ึน โดยเช่ือวา่กระบวนการซอฟตแ์วร์ท่ีก าหนดข้ึนอยา่งรอบคอบ  จะช่วยให้
การเขียนโปรแกรมแต่ละคร้ังมีขั้นตอนท่ีชดัเจน และใหผ้ลท่ีคาดหมายได ้

กระบวนการซอฟตแ์วร์ของหน่วยงานใด ๆ จะมีวฒิุภาวะตามแนวคิดของ ซีเอม็เอม็ ก็
ต่อเม่ือสามารถช่วยใหห้น่วยงานนั้นมีความสามารถมากข้ึน  เง่ือนไขในการก าหนดวฒิุภาวะของ
กระบวนการซอฟตแ์วร์ไดแ้ก่ 

- ไดรั้บการก าหนดข้ึนอยา่งชดัเจน (Defined)  
- ไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Documented)  
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- ไดน้ าไปจดัฝึกอบรมใหใ้ชก้นัทั้งหน่วยงาน (Trained)  
- ไดน้ าไปปฏิบติัจริง (Practices)  
- ไดรั้บการสนบัสนุน (Supported)  
- ไดรั้บการบ ารุงรักษา (Maintained)  
- ไดรั้บการควบคุม (Controlled)  
- ไดรั้บการตรวจสอบ (Verified)  
- ไดรั้บการสอบยนัวา่ใชก้ารได ้(Validated)  
- มีการวดัผล (Measured) และสามารถปรับปรุงใหดี้ข้ึนได ้ 
ซีเอม็เอม็ไอจะมีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์ว ร์ในหลายๆดา้นคือ ดา้นแรก

ท าให้สามารถคาดคะเนค่าใชจ่้าย เวลา และ คุณภาพไดแ้ม่นย  ามากข้ึน ดา้นท่ีสอ ง ท าใหส้ามารถ
ควบคุมค่าใชจ่้าย เวลา และคุณภาพ ใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตท่ีก าหนดไดเ้ท่ียงตรงมากข้ึน และดา้นท่ี
สาม ท าใหส้ามารถลดเวลา ค่าใชจ่้าย และเพิ่มคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมาข้ึน 

ผลของการปรับปรุงทั้งสามดา้นน้ี จะปรากฎชดัเจนมากข้ึนเม่ือระดบัวฒิุภาวะของ
กระบวนการซอฟตแ์วร์เพิ่มสูงข้ึน  ลกัษณะการปฎิบติังานในองคก์รท่ีระดบัวฒิุภาวะต่างๆ สรุปได้
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ระดบัท่ี 1  เวลาและค่าใชจ่้ายมกัจะบานปลายมากกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ระดบัท่ี 2  การวางแผนจะอิงกบัผลการด าเนินงานในอดีต ท าใหส้ามารถตั้งเป้าหมายได้

ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงเพิ่มข้ึน 
ระดบัท่ี 3  กระบวนการท างานต่างๆ ถูกก าหนดชดัเจนเป็นมาตรฐานท าใหส้ามารถลด

เวลา และค่าใชจ่้าย ลงไดม้าก 
ระดบัท่ี 4  มีการตรวจวดัและวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ ท าใหส้ามารถลดเวลา และ

ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมัน่ใจมากข้ึน (ค่าเป้าหมายลดลง และความน่าจะเป็นกระจุกตวัอยูร่อบค่าเป้าหมาย
มากข้ึน) 

ระดบัท่ี 5  กระบวนการซอฟตแ์วร์มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ท าใหส้ามารถลดเวลา 
และค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

2.1.3  หลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัความเจริญก้าวหน้าของกระบวนการ  
กระบวนการซอฟตแ์วร์ คือแนวทาง อนัรวมทั้งกิจ กรรม วธีิการ และ  วธีิปฏิบติัในการ

พฒันาและบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ ในขอ้เสนอของ CMM ไดใ้หร้วมงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์
เอาไวใ้นกระบวนการซอฟตแ์วร์ดว้ย นัน่คือ แผนงานโครงการ เอกสารการออกแบบระบบ ตวัค าสั่ง
ในโปรแกรม รายการทดสอบ และ  คู่มือผูใ้ช้  เม่ือหน่วยงานหรือองค์ กรเจริญกา้วหนา้ข้ึน
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กระบวนการซอฟตแ์วร์จะมีความชดัเจนมากข้ึน  และ สามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งสอดคลอ้ ง
ตอ้งกนัทั้งหน่วยงาน ดงัค ากล่าวท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการซอฟตแ์วร์ต่อไปน้ี 

ความสามารถของกระบวนการซอฟตแ์วร์ (Software process capability) หมายความถึง  
พิสัยของผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการด าเนินงานตามกระบวนการซอฟตแ์วร์น้ี ความสามารถของ
กระบวนการซอฟตแ์วร์ของหน่วยงานแห่งหน่ึงสามารถใชพ้ยากรณ์ไดว้า่จะเกิดผลลพัธ์อยา่งไรกบั
โครงการซอฟตแ์วร์ต่อไปของหน่วยงานนั้น  

ผลส าเร็จของกระบวนการซอฟตแ์วร์ (Software process performance) หมายถึงผลท่ี
เกิดข้ึนจริง ๆ จากการใชก้ระบวนการซอฟตแ์วร์  ดงันั้น ผลส าเร็จของกระบวนการซอฟตแ์วร์จึง
หมายถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน  ส่วนความสามารถของกระบวนการซอฟตแ์วร์หมายถึงผลลพัธ์ท่ี
คาดหมายไดว้า่จะเกิดข้ึน  

ความเจริญกา้วหนา้ของกระบวนการซอฟตแ์วร์ (Software process maturity) หมายถึง
ระดบัในการก าหนด จดัการ วดัขนาด ควบคุม และ  ด าเนินการใหไ้ดผ้ลซ่ึงกระบวนการซอฟตแ์วร์
หน่ึง ๆ  ความเจริญกา้วหนา้นั้นหมายถึงศกัยภาพในการเติบโตทางดา้นความสามารถ และ  เป็น
เคร่ืองช้ีวดัทั้งความร ่ ารวยของกระบ วนการซอฟตแ์วร์ขององคก์ ร และ  ความสม ่าเสมอในการใช้
กระบวนการซอฟตแ์วร์น้ีในโครงการซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ทั้งองคก์ร 
 
2.2  CMM 

2.2.1  ภาพรวมของ CMM 
CMM ยอ่มาจาก Capability Maturity Model เป็นตน้แบบของการวดัวฒิุภาวะ

ความสามารถในการท างาน ท่ีทางสถาบนั Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวทิยาลยั 
คาร์เนกี เมลลอน ในสหรัฐอเมริกาไดพ้ฒันาข้ึน ใหแ้ก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 

มาตรฐาน CMM ถือก าเนิดจาก Software Engineering Institute (SEI) ของมหาวทิยาลยั  
Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการน าขอ้ดีของมาตรฐาน TQM (Total Quality 
Management) มาปรับใชก้บัเร่ืองการพฒัน าซอฟตแ์วร์ (Software Development) โดยเฉพาะและ
สร้างเป็นมาตรฐาน CMM อนัท่ีจริงแลว้มาตรฐาน CMM น้ีเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ SW-CMM (The 
Capability Maturity Model for Software) เป็นโมเดลหน่ึงท่ีใชใ้นการวดัความเช่ือมัน่และคุณภาพ
ของกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ขององคก์ ร และใชใ้นการ  ก าหนดวธีิการปฏิบติังานท่ีส าคญัใน
อนัท่ีจะเพิ่มความเช่ือมัน่และคุณภาพต่อกระบวนการเหล่านั้น  ซ่ึงทาง SEI ตั้งใจท่ีจะผลกัดนัให้
มาตรฐาน CMM นั้นไดรั้บการยอมรับมากข้ึน  ซ่ึงปัจจุบนัถือวา่เป็น De Facto Standard จาก
นกัพฒันาซอฟตแ์วร์ทัว่โลก 
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เม่ือยีสิ่บปีมาน้ีบรรดาเกจิอาจารยท์างดา้นซอฟตแ์วร์ทั้งหลายไดเ้ร่ิมปรึกษาหาแนวทางท่ี
จะท าใหก้ารพฒันาซอฟตแ์วร์ประสบความส าเร็จมากข้ึน  และหลงัจากนั้นไม่นานก็เร่ิมมีผูคิ้ด
กระบวนการตลอดจนตวัแบบต่าง ๆ  ส าหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์ออกมาเผยแพร่มากข้ึน ใน
กระบวนความคิดเหล่าน้ี  ความคิดท่ี วา่การพฒันาซอฟตแ์วร์ควรจะอิงอาศยัแบบอยา่งงานดา้น
วศิวกรรมท่ีมีระเบียบวธีิและขั้นตอนท่ีก าหนดไวช้ดัเจนเป็นอยา่งดี  ดูจะไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด 
และท าใหเ้กิดแนวคิดเร่ือง วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ข้ึน 

วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ มุ่งท่ีจะใชห้ลกัการดา้นวศิวกรรมในการตอบค าถาม หรือ  หาทาง
ด าเนินการในดา้นต่อไปน้ี 

- เราก าลงัแกปั้ญหาอะไร  
- ปัญหานั้นเก่ียวกบัอะไรบา้ง  
- ลกัษณะของส่ิงท่ีจะน ามาใชแ้กปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งไร  
- แนวทางแกปั้ญหาเป็นเช่นใด  

- เราจะสร้างค าตอบ หรือ ส่ิงท่ีจะใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งไร  
- เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ค าตอบนั้นแกปั้ญหาได้  
- เราจะขจดัขอ้บกพร่องหรือผดิพลาดในส่ิงท่ีใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งไร  
- เราจะควบคุมกระบวนการสร้างค าตอบหรือส่ิงท่ีจะใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งไร  
- เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ส่ิงท่ีเราใชแ้กปั้ญหานั้น แกปั้ญหาไดจ้ริง  
ในเม่ือการพฒันาซอฟตแ์วร์นั้นอาจกล่าวไดว้า่เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาอย่ างใดอยา่ง

หน่ึง กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์จึงน าขั้นตอนการแกปั้ญหามาใชเ้ป็นแบบอยา่งในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ดว้ย นัน่คือ 

1.  การก าหนดปัญหา เป็นการก าหนดวา่ปัญหาท่ีตอ้งการจดัท าซอฟตแ์วร์ข้ึนคืออะไร มี
ลกัษณะอยา่งไร  อะไรคือค าตอบหรือผลท่ีตอ้งการ ซอฟตแ์วร์นั้นจะตอ้งด าเนินกา รกบัขอ้มูล
อะไรบา้ง ซอฟตแ์วร์จะตอ้งท าหนา้ท่ีอะไร จะตอ้งมีความสามารถมากขนาดใด จะตอ้งมีพฤติกรรม
อยา่งไร จะตอ้งจดัท าอินเทอร์เฟสแบบใด มีเง่ือนไขขอ้ก าหนดในการออกแบบซอฟตแ์วร์อยา่งไร
บา้ง มีวธีิการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งไรบา้ง  

2.  การพฒันาซอฟตแ์วร์  เป็นการเนน้วา่จะ สร้างซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งไรและจะให้
ซอฟตแ์วร์ท างานอยา่งไร  ในขั้นตอนน้ีผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์จะตอ้งพยายามก าหนดวา่จะสร้างขอ้มูล
อยา่งไร จะก าหนดโครงสร้างของซอฟตแ์วร์อยา่งไร จะถ่ายทอดโครงสร้างลงเป็นตวัโปรแกรมได้
อยา่งไร และจะทดสอบโปรแกรมอยา่งไร  
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3.  การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์  เป็นการเนน้วา่จะเปล่ียนแปลงซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งไร  เช่น
จะขยายซอฟตแ์วร์ใหมี้ความสามารถมากข้ึน จะแกค้วามบกพร่องผดิพลาดในโปรแกรม หรือ  จะ
ปรับเปล่ียนอยา่งไรในเม่ือส่ิงแวดลอ้มของโปรแกรมเปล่ียนไป  

หลกัการของ CMM ก็คือ ความส าเร็จในการท างานใดๆ ในอนาคตของบริษทัหรือ
หน่วยงาน ข้ึนอยูก่บัระดบัวฒิุภาวะความสามารถ ในการท างานของบริษทัหรือหน่วยงานนั้น  ใน
ท านองเดียวกนั วฒิุภาวะความสามารถของบริษทัหรือหน่วยงานนั้น  ก็ข้ึนอยูก่บัผลการท างานใน
อดีตของบริษทัหรือหน่วยงานนั้น 

วฒิุภาวะความสามารถซีเอม็เอม็ ไดรั้บความสนใจน าไปใชใ้นดา้นต่างๆ หล ายดา้น เช่น 
ซีเอม็เอม็ทางดา้นซอฟตแ์วร์นั้น ก็ไดรั้บความสนใจจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์หลายแห่งทัว่โลก  
บริษทัท่ีประเมินผา่นวฒิุภาวะระดบัต่างๆ นั้น ไดรั้บความเช่ือถือจากลูกคา้ดว้ยดี  และในบางแห่งก็มี
การก าหนดระดบั ซีเอม็เอม็ ของบริษทัท่ีจะเขา้รับงานดว้ย  เช่นในสหรั ฐอเมริกานั้น 
กระทรวงกลาโหมก าหนดวา่  บริษทัท่ีจะเขา้รับประมูลงานซอฟตแ์วร์ได ้จะตอ้งมีวฒิุภาวะ
ความสามารถซีเอม็เอม็ระดบัท่ี 3 เป็นอยา่งนอ้ย นัน่ก็คือกระทรวงกลาโหมจะมัน่ใจในกระบวนการ
ซอฟตแ์วร์ของบริษทัวา่ จะสามารถผลิตงานซอฟตแ์วร์ตามท่ีกระทรวงก าหนดไดจ้ริงๆ 

SEI ได้พฒันาตน้แบบวฒิุภาะความสามารถออกมาเป็นหา้ระดบั ระดบัแรก (Initial 
level) เป็นระดบัเบ้ืองตน้ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ บริษทัทัว่ไปต่างก็อยูใ่นระดบัน้ี คือ  ยงัท างานแบบไม่
เป็นระบบ การท างานตอ้งพึ่งผูท่ี้มีประสบการณ์เป็นหลกั ต่อมาพอถึง  ระดบัท่ีสอง (Repeatable 
level) การท างานจะมีความเป็นระบบมากข้ึน  มีการน าหลกัการจดัการโครงการมาใชใ้นการ
บริหารงานของแต่ละโครงการ ระดบัท่ีสาม  (Defined level) เป็นระดบัท่ีหน่วยงานไดจ้ดัท า
มาตรฐานการท างานของหน่วยงานข้ึน โดยการพิจารณาปรับปรุงจากการด าเนินงานในระดบัท่ีสอง 
ในระดบัน้ีการท างานจะมีมาตรฐาน สามารถวดัและจดัเก็บสถิติผลการด าเนินงานเอาไวไ้ด ้ระดบัท่ี
ส่ี (Managed level) เป็นระดบัท่ีน าเอาสถิติการด าเนินงานท่ีจดัเก็บไวม้าวเิคราะห์ เพื่อหาจุดบกพร่อง  
และแกไ้ขไม่ใหมี้ขอ้บกพร่องได ้ระดบัท่ีหา้ (Optimizing level) เป็นระดบัวฒิุภาวะสูงสุด เป็นระดบั
ท่ีหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง กระบวนการท างานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีการจดักระบวนการ
ท างานใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน และมีการป้องกนัไม่ใหข้อ้บกพร่องเกิดข้ึน 

 มาตรฐาน ซีเอม็เอม็  จดัเป็นมาตรฐานท่ีไดรั้บความนิยมระดบัสากลในเร่ืองของ
ซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทั พฒันาซอฟตแ์วร์  สามารถน าไปใช ้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ โดยมาตรฐาน ซีเอม็เอม็  แบ่งระดบัความสามารถในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ของบริษทัผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ไว ้5 ระดบั ดงัน้ี 
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1. ระดบัเร่ิมตน้ เรียกวา่ Initial Level เป็นการพฒันาเพียงดา้นเดียว  เป็นระดับท่ีบริษทั
ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ตอ้งอาศยัความสามารถของบุคลากรเพียงอยา่งเดียว  ลกัษณะการท างานไม่เป็น
ทางการมากนกั ยงัไม่มีการควบคุมท่ีดี  ไม่มีการวางแผนงานท่ีเป็นระบบ  จึงไม่สามารถประเมิน
คุณภาพของผลงานท่ีไดว้า่จะมีคุณภาพดีหรือไม่ และซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนส่วนใหญ่ไม่ มีการน าไป
พฒันาต่อ  

2. ระดบัจดัท าโครงการเบ้ืองตน้ เรียกวา่ Repeatable Level ในระดบัน้ีมีการน าการ
บริหารการจดัการโครงการเบ้ืองตน้ (Basic Project Management) มาใช ้มีการวางแผนการท างาน
อยา่งเป็นระบบ มีการจดัท าเอกสาร  และสามารถตรวจสอบได ้บริษทัผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีสาม ารถ
เขา้สู่ระดบัน้ีได้  จะสามารถพฒันาซอฟตแ์วร์ในแต่ละโครงการท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนัใหป้ระสบ
ผลส าเร็จไดเ้ช่นเดียวกบัโครงการท่ีท าส าเร็จไปแลว้ 

3. ระดบัท่ีมีการก าหนดข้ึนอยา่งชดัเจน เรียกวา่ Defined Level ในระดบัน้ีเป็นการ
พฒันาเพิ่มข้ึนจาก Repeatable Level การเขา้สู่ระดบับริษทัผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์จะตอ้งมีการก าหนด
แนวทางในการปฏิบติังานดา้นการจดัท าเอกสารและก าหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน  ทั้งในส่วน
ของการบริหารโครงการ และดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยมาตรฐานดงักล่าว
ตอ้งมีแนวปฏิบติัแบบเดียวกนัทั้งองคก์ร นั้นคือ  องคก์รเร่ิ มมีระเบียบวธีิการปฏิบติังานเป็น
มาตรฐานของตนเอง 

4. ระดบัมีการจดัการ เรียกวา่ Managed Level เป็นการพฒันาเพิ่มข้ึนจาก Defined 
Level ลกัษณะการปฏิบติัในระดบัน้ีผูจ้ดัท าตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูล  รายละเอียดการปฏิบติังาน
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไวใ้นรูปของสถิติ (Statistical Process Control) เพื่อน าขอ้มูลนั้นมาใชใ้นการศึกษา
วเิคราะห์ผลการท างาน สามารถวดัผล และควบคุมกระบวนการทางซอฟตแ์วร์ได ้ 

5. ระดบัปรับปรุงใหเ้หมาะสมท่ีสุด  เรียกวา่ Optimizing Level เป็นระดบัท่ีไดน้ าเอา
หลกัการจดัการคุณภาพ  (Continuous Process Improvement) มาใช ้เพื่อป้ องกนัไม่ใหเ้กิด
ขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน  และน าไปสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงเพื่อใหบ้ริษทัผูพ้ฒันา
ซอฟตแ์วร์สามารถปรับเปล่ียนตวัเองใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยไีด ้

ปัจจุบนัเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการด าเนิน ธุรกิจเกือบทุกประเภท 
เม่ือมีการน าเอาเทคโนโลยมีาใชส่ิ้งท่ีผูใ้ชท้ ัว่ไปตอ้งค านึงถึงตามมาคือ  จะใชเ้ทคโนโลยนีั้นใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดไดอ้ยา่งไรซ่ึงแน่นอนวา่ตอ้งอาศยัซอฟตแ์วร์เป็นตวัขบัเคล่ือน  ฉะนั้นการน า
ซอฟตแ์วร์ใดๆมาใชใ้นธุรกิจ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัหาซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่จึงให้ ความส าคญัในเร่ือง
คุณภาพเป็นอนัดบัตน้ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคก์รขนาดใหญ่  ท่ีจะใหค้วามไวว้างใจเฉพาะผูท่ี้
ผา่นการรับรองคุณภาพมาตรฐานซอฟตแ์วร์มาแลว้  
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มาตรฐาน ซีเอม็เอม็ เป็นมาตรฐานตวัหน่ึงท่ีสามารถรับรองคุณภาพของบริษทัผูพ้ฒันา
ซอฟตแ์วร์ได ้ดงันั้น  ผูป้ระกอบการดา้นพฒันาซอฟตแ์วร์  จึงไม่ควรมองขา้มท่ีจะจดัท าองคก์รของ
ตนใหเ้ขา้สู่มาตรฐานดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ ส าหรับประโยชน์ของซีเอม็เอม็ ไดแ้ก่ 

1. การท างานเป็นระบบมากข้ึน  ทุกขั้นตอนตอ้งการจดบนัทึกรายละเอียดระหวา่งการ
ท างานไวเ้ป็นเอกสาร  หรือมีหลกัฐานการท างานท่ีตรวจสอบไดโ้ดยง่าย  เช่น การบนัทึกการเจรจา
กบัลูกคา้ 

2. เม่ือการท างานเป็นระบบโอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จในการท างานก็มากข้ึน  เป็น
การสร้างช่ือเสียงใหห้น่วยงานได ้และสร้างโอกาสในการรับงานจากลูกคา้เพิ่มข้ึนดว้ย 

3. การท างานของหน่วยงานจะมีวฒันธรรมการท างานท่ีเป็นแบบเดียวกนั  มีวธีิการ
ปฏิบติัท่ี เป็นมาตรฐาน ท่ีสามารถยดืหยุน่  และปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  
ผูบ้ริหารมองเห็นสภาพการปฏิบติังานของโครงการ ท่ีเป็นนามธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน  สามารถ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถเตรียมตวัแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดใน
อนาคตไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 

4. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ หากไทยสามารถพฒันาบริษทัซอฟตแ์วร์ไทย  ใหมี้วฒิุ
ภาวะความสามารถมากข้ึน จะสามารถรับงานจากต่างประเทศ และท ารายไดเ้ขา้ประเทศไดอี้กมาก  

โดยสรุปแลว้ ขอ้เสนอของ ซีเอม็เอม็ จะใหร้วมงานท่ีเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์เอาไวใ้น
กระบวนการซอฟตแ์วร์  กล่าวคือจะมี แผนงานโครงการ เอกสารการออกแบบระบบ ตวัค าสั่งใน
โปรแกรม รายการทดสอบ  และคู่มือผูใ้ช ้เม่ือหน่วยงานเจริญกา้วหนา้ข้ึน  กระบวนการซอฟตแ์วร์ก็
จะมีความชดัเจนมากข้ึน  และสามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัทั้งหน่วยงาน  ซ่ึงจากจุดน้ี
จะช่วยลดความยุง่ยากและปัญหาในการ ท างาน  ซ่ึงท่ีสุดแลว้จะช่วยใหอ้งคก์รมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับ มีความกา้วหนา้ดา้นกิจการ รวมไปถึงจะยงัช่วยประหยดัทรัพยากรดา้นต่างๆขององคก์รอีก
ดว้ย 

สถาบนั IEEE ไดใ้หค้  านิยามของวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ไว้ ในปี 1993 วา่   
Software engineering: (1) The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to 
the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering 
to software. (2) The study of approaches as in (1). 

เม่ือปี 1984 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  เล็งเห็นการพฒันาซอฟตแ์วร์มีคว ามส าคญัอยา่ง
ยิง่ต่อการปฏิบติัการดา้นต่าง ๆ ของกระทรวง หากการพฒันาซอฟตแ์วร์ยงัมีปัญหาแลว้อาจส่งผลให้
เกิดขอ้บกพร่องร้ายแรงในซอฟตแ์วร์ต่าง  ๆ อนัอาจจะเป็นผลร้ายต่อการด าเนินงานต่าง ๆได ้ดงันั้น
กระทรวงกลาโหมฯ  จึงตั้งโครงการจดัตั้งสถาบนัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ข้ึนและขอ ใหม้หาวทิยาลยั
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ต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ท่ีตอ้งการไดรั้บเงินทุนไปจดัตั้งสถาบนัน้ีส่งขอ้เสนอมาใหพ้ิจารณา  ผลปรากฏวา่
มหาวทิยาลยัคาร์เนกี เมลลอน ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูด้  าเนินการสถาบนัน้ี 

2.2.2  ประโยชน์ของซีเอม็เอม็ 
ประโยชน์ของซีเอม็เอม็จะแบ่งออกไดส้องดา้นใหญ่ๆท่ีเห็นไดช้ดัคือ 
1.  ดา้นกระบวนการ 

-  ท าใหอ้งคก์รมีมาตรฐานสากลในการพฒันาระบบงานใหก้บัลูกคา้ 
-  องคก์รสามารถควบคุมโครงการของลูกคา้ทั้ง ขนาด ทกัษะความสามารถ 

งบประมาณ และตารางเวลา 
-  ผลิตภณัฑท่ี์ส่งมอบใหลู้กคา้มีความถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ี

ไดต้กลงกนัไว ้
- น าขอ้ผดิพลาดจากโครงการมาพฒันากระบวนการขององคก์รใหดี้ยิง่ข้ึน  

2.  ดา้นการตลาด 
-  สามารถขยายฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ 
-  ซีเอม็เอม็ จะเป็น แบบจ าลอง ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้  ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้

ไดเ้ปรียบในการตลาดเม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน 
ซีเอม็เอม็ ช่วยให้ หน่วยงานท่ีท างานดา้นซอ ฟต์แวร์มีแนวทางส าหรับควบคุม

กระบวนการในการพฒันาและดูแลรักษาซอ ฟตแ์วร์ และแนวทางส าหรับท าใหห้น่วยงานกา้วหนา้
ข้ึนไปถึงระดบั ท่ีมีความเป็นเลิศในดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ และการจดัการซอฟตแ์วร์  แบบจ าลอง
น้ี ช่วยใหห้น่วยงานสามารถเลือกกลยทุธ์ในการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ โดยการก าหนดวา่
ในปัจจุบนั หน่วยงานมีระดบัความกา้วหนา้อยูข่ ั้นใด  แลว้จึงก าหนดประเด็นต่างๆ  ท่ีมีความส าคญั
ต่อการต่อการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการซอฟตแ์วร์  โดยวธีิท่ีสนใจเฉพาะประเด็นท่ีส าคญั
บางประเด็น  จะช่วยใหห้น่วยงานปรับปรุงกระบวนการซอ ฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยตลอด  และ
สามารถยกระดบัความเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

เหตุผลท่ีซอฟตแ์วร์เฮาส์ควรใหค้วามส าคญักบั ซีเอม็เอม็เพราะขอ้เสนอของซีเอม็เอม็จะ
ใหร้วมงานท่ีเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์เอาไวใ้นกระบวนการซอฟตแ์วร์  กล่าวคือจะมี แผนงานโครงการ 
เอกสารการออกแ บบระบบ ตวัค าสั่งในโปรแกรม รายการทดสอบ  และคู่มือผูใ้ช ้เม่ือหน่วยงาน
เจริญกา้วหนา้ข้ึน  กระบวนการซอฟตแ์วร์ก็จะมีความชดัเจนมากข้ึน  และสามารถน าไปใชง้านได้
อยา่งสอดคลอ้งกนัทั้งหน่วยงาน ซ่ึงจากจุดน้ีจะช่วยลดความยุง่ยากและปัญหาในการท างาน ซ่ึงท่ีสุด
แลว้จะช่วยใหอ้งค์ กรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มีความกา้วหนา้ดา้นกิจการ  รวมไปถึงจะยงัช่วย
ประหยดัทรัพยากรดา้นต่างๆขององคก์รอีกดว้ย 
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2.2.3  แนวความคิดด้านวุฒิภาวะ 
โมเดล  (model) หรือ  แบบจ าลองคือท่ีรวมขององคป์ระกอบต่างๆ  ท่ีใชบ้รรยาย

กระบวนการท่ีมีประสิทธิผล  กระบวนการท่ีน ามารวมไวใ้นโม เดลนั้นรวมทั้งส่วนท่ีไดรั้บการ
พิสูจน์แลว้วา่สามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง  สาเหตุท่ีตอ้งท าการเนน้ท่ีตวักระบวนการก็เพื่อช่วยให้
สามารถมองเห็นถึงภาพรวม  และใหค้  าแนะน าหรือแนวทางในการปฏิบติัต่อตวับุคลากร  โดยให้
บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเพียงพอซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการท า งานดว้ยความรู้ความสามารถ  และท่ี
ส าคญัมีความรอบคอบมากข้ึนและในทางเดียวกนัทางเทคโนโลยตีอ้งไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดี  ซ่ึงจะ
ส่งผลใหส้ามารถสร้างผลลพัธ์ท่ีดีได ้และเทคโนโลยจีะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้ก็ต่อเม่ือตอ้ง
ท าการปฏิบติัตามแนวทางตามแผนงานท่ีไดว้างไวอ้ยา่งเหมาะสม 

การจดัการคุณภาพของระบบจะปฏิบติัไดมี้ประสิทธิภาพเพียงใด ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของ
กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัหาพฒันาและการดูแลรักษาระบบ  ซ่ึงแนวคิดน้ีสามารถน าไปใช้ ไดท้ั้ง
กระบวนการและผลิตภณัฑ์ ในวงการอุตสาหกรรมมีความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการกระบวนการน้ี
เป็นอยา่งดี  ดัง่จะเห็นไดจ้ากการเคล่ือนไหวสร้างคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและการบริการทัว่
โลก เช่น มาตรฐาน ISO 

การน าโมเดลไปใช้  ช่วยในการก าหนดล าดบัความส าคญัและขั้นตอนในการปรับปรุง
กระบวนการ  ท าใหเ้กิดความมัน่ใจวา่กระบวนการจะมีความเสถียรและสามารถท างานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการของงานโครงการและหน่วยงาน  และ
ช่วยในการท านายระดบัของการปรับปรุงกระบวนการวา่ดีข้ึนเพียงใด  ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่
หน่วยงานท่ีมีการพฒันาใหเ้กิดความกา้วหนา้ข้ึนจากการท างานแบบเดิมหรือการท างานตามใจผูท้  า
ไปสู่การท างานท่ีมีขั้นตอนโดยถูกก าหนดมาเป็นอยา่งดีและน าไปสู่กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลสูง 

แนวความคิด  Capability Maturity Model (CMM) เป็นระบบท่ีรวมเอาวธีิการปฏิบติัท่ีดี
ท่ีสุด (Best Practices) ไดรั้บการพฒันามาจากผลงานของนกัคุณภาพท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ
ทัว่โลก เช่น Crosby, Juran, Demming, Humfree และบุคคลอ่ืนๆ  ถือเป็นวธีิการท่ีเป็นระบบส าหรับ
น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน  และใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับวดัวฒิุภาวะของหน่วยงาน  
ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสร้างของ CMM Model 
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ภาพท่ี 2.1  โครงสร้างของ CMM Model 

 
ประโยชน์ ท่ีไดจ้าก  CMM คือการปรับปรุงกระบวน การท างานใหดี้ข้ึนรวมไปถึง

ก าหนดกระบวนการท างานใหเ้ป็นมาตรฐานท่ีดี  เพื่อประเมินวฒิุภาวะความสามารถในการท างาน
ช่วยลดและจดัการกบัความเส่ียง ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร  เป็นแนวทางส าหรับควบคุม
กระบ วนการในการพฒันาและดูแลรักษาซอฟ ต์แวร์  และเป็นแนวทางส าหรับการพฒันาให้
หน่วยงานมีความกา้วหนา้ข้ึนถึงระดบัชั้นท่ีมีความเป็นเลิศทางดา้นวิ ศวกรรมซอฟ ต์แวร์และการ
จดัการซอฟตแ์วร์ 

แนวความคิด ซีเอม็เอม็  มีผูน้  าไปปฏิบติัใชเ้ป็นจ านวนมากท าใหเ้กิดโมเดลข้ึนมากมาย  
และการน าโมเดลเหล่าน้ีไปใชก่้อใหเ้กิดความสับสนทางดา้นต่างๆ  ดงัน้ี  ทางดา้นการนิย าม
ศพัทเ์ทคนิคในดา้นการเขา้ใจในตวัของความหมายและกระบวนการ  ท าใหต้อ้งมีการประเมินหลาย
รูปแบบรวมไปถึงตอ้งมีการจดัฝึกอบรมหลายคร้ัง และท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมากข้ึน 

นอกจากน้ีองคก์รต่างๆ  เช่น SEI, ISO, EIA และอ่ืนๆ  ต่างก็ไดรั้บการพฒันาโมเดล
ส าหรับการปรับปรุงก ระบวนการใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนการขององคก์รตน  
โดยอาศยัวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดและผลการปฏิบติัในอดีตท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สามารถให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนซ่ึงพิสูจน์ไดจ้ริง ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีท าใหเ้กิดโมเดลข้ึนมาเป็นจ านวนมาก (Multiple Model)  

การสร้างกระบวนการท่ีมีวฒิุภาวะมี  2 วธีิ คือการก าหนดวธีิการปฏิบติั  (Implementing) 
คือ การก าหนดวา่กระบวนการจะตอ้งมีขั้นตอนอยา่ง  ไร จะตอ้งท าอะไรบา้ง  และอีกวธีิหน่ึงคือการ
ก าหนดใหว้ธีิการปฏิบติันั้นเป็นขั้นตอนการท างานของหน่วยงานท่ีทุกคนจะตอ้งใชต้ามนั้น  
(Institutionalizing) โดยใชส้ าหรับระบุกิจกรรมท่ีจะสร้างวฒันธรรมองคก์ร  ซ่ึงวฒันธรรมองคก์รน้ี
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อาจเกิดไดโ้ดยการก าหนดเป็นนโยบายบา้ง  สร้างมาตรฐานก ากบับา้งหรือก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานใหทุ้กคนในหน่วยงานปฏิบติัตามซ่ึงทั้งสองแนวคิดน้ีน าไปประยกุตใ์ชใ้นซีเอม็เอม็ 
 
2.3  CMMI 

2.3.1  ภาพรวมของ CMMI 
องคก์รหลายองคก์รน า แบบจ าลองซีเอม็เอม็ ไปประยกุตใ์ชแ้ลว้เกิดเป็นโมเดลจ านวน

มากและก่อใหเ้กิดความสับสนในการใช ้มีค าจ ากดัความท่ีแตกต่างกนัท าใหไ้ม่สามารถประเมิน
ร่วมกนัได ้ดว้ยเหตุน้ีทางสถาบนั SEI จึงมีแนวคิดในการพฒันาข้ึนใหเ้กิดเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
มาตรฐานนั้ นก็คือ ซีเอม็เอม็ไอ (Capability Maturity Model Integration หรือ CMMI) เป็นการรวม
เอาลกัษณะท่ีดีของโมเดลต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยน าแนวคิดทั้งทางดา้นวศิวกรรมและการจดัการมาใช ้
กล่าวไดว้า่เป็นแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการซ่ึงมีรายละเอียดเพิ่มข้ึน แต่มีขอ้ดีคือสามารถ
ปรับใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจไดม้ากข้ึน เพรา ะใชไ้ดท้ั้งธุรกิจฮาร์ดแวร์ ซอฟ ต์แวร์ และบริการ 
นอกจากน้ียงัช่วยในการบริหารจดัการภายในองคก์ร ท าใหส้ามารถจดัการโครงการใหญ่ๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัยงัสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในระยะยาวไดด้ว้ย  

 

 
 
ภาพท่ี 2.2  การเปล่ียนแปลงจากมาตรฐานซีเอม็เอม็เป็นซีเอม็เอม็ไอ (Rick Hefner, 2000) 

 
จากภาพท่ี 2.2 อธิบายไดว้า่โมเดล ซีเอม็เอม็ไอไดรั้บการพฒันาโดยการรวมเอาระบบ

การจดัการระบบ (System Engineer: SE) กบั วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (Software Engineering: SW) กบั
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การพฒันากระบวนการและผลิต ภณัฑใ์หมี้ความสมบูรณ์  (Integrated Product and Process 
Development: IPPD) และการบริหารจดัการกบัซพัพลายเออร์ (Supplier Sourcing: SS) เขา้ดว้ยกนั 

การเปล่ียนแปลงไปสู่ ซีเอม็เอม็ไอ  ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานท่ีน าไปประยกุตใ์ชว้า่จะก าหนด
จุดเร่ิมตน้จากจุดใดและมีเป้าหมายอะไร โดยจุดตั้งตน้ท่ีองคก์รสามารถก าหนดการเร่ิมตน้ไดอ้าจมา
จากมาตรฐานต่างๆ เหล่าน้ี เช่น เร่ิมตน้จากมาตรฐาน SW-CMM หรือเร่ิมตน้จากมาตรฐาน SE-
CMM และอาจจะเร่ิมตน้จากมาตรฐาน ISO 9001 โดยก าหนดเป้าหมายเดียวกนัคือ ตอ้งสามารถ
บรรลุวฒิุภาวะระดบัใดระดบัหน่ึง และสามารถป รับปรุงพฒันาการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดการวดัผล
ท่ีชดัเจน 

ซีเอม็เอม็เป็นแบบจ าลองท่ีใชแ้บ่งระดบัการเติบโตขององคก์รผลิตซอฟ ตแ์วร์ ประกอบ
ไปดว้ยกลุ่มกระบวนหลกั  (Process Area) ทั้งหมด 18 กลุ่ม และในการประเมินใชแ้ทนดว้ยค าวา่
“Assessment” ในขณะท่ี ซีเอม็เอม็ไอ เป็นแบบจ า ลองท่ีใชแ้บ่งระดบัการเติบโ ตขององคก์รไดท้ั้ง
องคก์รผลิตซอฟ ต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ บริการ ประกอบไปดว้ยกลุ่มกระบวนหลกั (Process Area) 
ทั้งหมด 25 กลุ่ม และในการประเมินใชค้  าวา่ “Appraise” 

ภาพท่ี 2.3 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการหลกั  (PAs) ในแต่ละระดบัทั้งหมด  5 
ระดบัของซีเอม็เอม็กบัซีเอม็เอม็ไอ 

 

 
 
ภาพท่ี 2.3  การเปรียบเทียบกลุ่มกระบวนการหลกัของ SW-CMM กบั CMMI  
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Representation ช่วยใหห้น่วยงานตั้งวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุงการท างานของตนเอง

ไดแ้ตกต่างกนั  ซ่ึงการจดัลกัษณะและน าเสนอขอ้มูลของแต่ละ  Representation นั้นมีความแตกต่าง
กนัแต่เน้ือหาของขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นเหมือนกนั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2 Representation ไดด้งัน้ีคือ 
Staged Representation และ Continuous Representation แสดงไดด้งัภาพท่ี 2.4 

 

 
 
ภาพท่ี 2.4  Staged Representation และ Continuous Representation 

 
2.3.2  Staged Representation  

Staged Representation เป็นการก าหนดระดบัการปรับปรุงการท างานโดยแต่ละระดบั
เป็นพื้นฐานส าหรับระดบัท่ีอยูสู่งกวา่ หรืออาจกล่าวไดว้า่ช่วยใหล้ าดบัการปรับปรุงกระบวนการซ่ึง
ผลงานแต่ละขั้นเป็นรากฐานส าหรับกระบวนการขั้นต่อไป  ท าใหส้ามารถใชเ้ปรียบเทียบวฒิุภา วะ 
(Maturity levels) ระหวา่งหน่วยงานต่าง  ๆ ได ้และช่วยใหป้รับเปล่ียนจาก  SW-CMM มาสู่ CMMI 
ไดง่้าย 

ระดบัวฒิุภาวะ  (Maturity Levels) เป็นระดบัชั้นท่ีมีรายละเอียดก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน
และสามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานได้  ซ่ึงแต่ละระดบัเป็นพื้นฐานส า หรับ
การปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง  เร่ิมจากวธีิการจดัการพื้นฐานไปสู่ระดบัต่อ  ๆ ไปท่ีมีความ
ซบัซอ้นมากข้ึน วฒิุภาวะแต่ละระดบัเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการก าหนดกระบวนการท างานท่ี
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ไดผ้ลในระดบัต่อไป  โดยกระบวนการท างานในระดบัท่ีสูงข้ึนไปจะท างานไม่ส าเร็จหากไม่มี
กระบวนการในระดบัล่างสนบัสนุน  และนวตักรรมในระดบัท่ีสูงข้ึนจะเกิดข้ึนไม่ได้  หาก
กระบวนการปฏิบติังานไม่มีความชดัเจน  ดงันั้นหน่วยงานท่ีมีระดบัวฒิุภาวะต ่าอาจท ากระบวนการ
ท่ีอยูใ่นระดบัสูงได ้แต่เกิดความเส่ียงวา่การปฏิบติังานจะไม่สม ่าเสมอหากประสบกบัวกิฤตการณ์ 

ระดบัวฒิุภาวะมี  5 ระดบั ดงัน้ี คือ ระดบัเร่ิมตน้  (Initial) ระดบัการจดัการ  (Managed) 
ระดบัการก าหนด  (Defined) ระดบัการจดัการเชิงปริมาณ  (Quantitatively Managed) และระดบั
สุดทา้ยระดบัสูงสุด (Optimizing) แสดงไดด้งัภาพท่ี 2.5 และภาพท่ี 2.6 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 2.5  ระดบัวฒิุภาวะใน Staged Representation (Mutafelija, 2003) 
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ภาพท่ี 2.6  โครงสร้างของ Staged Representation (Mutafelija, 2003) 

 
จากภาพท่ี 2.6 กระบวนการหลกัของ  Staged Representation ถูกจดัการโดยคุณสมบติั

พื้นฐาน  ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาจะด าเนิน การ (Commitment to Perform) ความสามารถในการ
ด าเนินการ  (Ability to Perform) การด าเนินการโดยตรง  (Directing Implementation) และการ
ประยกุตก์ารตรวจสอบความเป็นจริง (Verifying Implementation) 

Maturity Level 1 (Initial) เป็นระดบัท่ีกระบวนการไม่ไดมี้การวางแผนไวล่้วง หนา้ท า
ใหเ้กิดความสับสนวุน่วาย  เน่ืองจากมุ่งเนน้พียงแค่การท างานใหลุ้ล่วงเพียงอยา่งเดียว  ไม่มีการ
ค านึงถึงส่ิงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีตามมา ไม่มีระบบการจดัการท่ีดี ไม่มีรูปแบบเป็นทางการ  ไม่มีการควบคุมท่ีดี  
ไม่มีการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีคงท่ีในการสนบัสนุนกระบวนการ  ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์
ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีได้  เช่น  ตารางเวลา  งบประมาณ  อ านาจหนา้ท่ีและคุณภาพของผลิตภณัฑ์  
ความส าเร็จขององคก์รข้ึนอยูก่บัความสามารถของบุคลากรภายในองคก์ร  ผลงานข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของแต่ละบุคคลซ่ึงจะมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามทกัษะ 

Maturity Level 2 (Managed) เร่ิมมีการน าการบริหารการจดัการโครงการส าหรับ
วางแผน ปฏิบติัตาม  ตรวจวดั  และควบคุมไปใช้  ท าใหเ้กิดการจดัท าเอกสารอยา่งเป็นขั้นตอน  มี
นโยบายองคก์รส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดวธีิการจดัการโครงการ และสามารถท าการ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนได้  โครงการในระดบัน้ีมีการควบคุมและติด ตามการท างานตามภารกิจต่างๆ  ท่ี
ก าหนดในแผน 
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Maturity Level 3 (Defined) เป็นระดบัท่ีหน่วยงานจะตอ้งจดัท าเอกสารและก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบติังานทั้งส่วนของการบริหารและดา้นการพฒันา  โดยจะตอ้งสัมพนัธ์กบั
มาตรฐานขององคก์ร  มีกระบวนการจดัการท่ีมีความชดัเจนข้ึน  มีมาตรฐานและวธีิการส าหรับการ
ท างาน  มีกลไกการตรวจสอบ  มีการก าหนดผลลพัธ์และเง่ือนไขการจบโครงการ  ซ่ึงฝ่ายบริหาร
สามารถตรวจสอบความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการไดต้ลอดเวลา 

Maturity Level 4 (Quantitatively Managed) ในระดบัน้ีไดใ้ชห้ลกัการการควบคุม
กระบวนการเชิงสถิติ เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความแปรปรวนของการท างานในโครงการ  การวดัผล
งาน ขององคก์รมีการจดัท าฐานขอ้มูลส าหรับบนัทึก และวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั การใช้
กระบวนการท่ีชดัเจน  การควบคุมท าใหผ้ลการด าเนินงานมีความสม ่าเสมอมากข้ึน  มีการก าหนด
ความเส่ียงในการพฒันาระบบและควบคุมความเส่ียงใหน้อ้ย ลง ความสามารถของกระบวนการใน
ระดบัน้ีท าใหอ้งคก์รสามารถคาดการณ์แนวโนม้  ทิศทางของกระบวนการ  และคุณภาพของ
ผลิตภณัฑไ์ดภ้ายใตข้อบเขตของขอ้จ ากดัต่าง ๆ 

Maturity Level 5 (Optimizing) ในระดบัน้ีเป็นหน่วยงานท่ีเนน้การปรับปรุงพฒันา
กระบวนการอยา่งต่อเน่ือง มีการน านวตักรรมใหม่ๆ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมส าหรับหน่วยงานมีการ
วเิคราะห์หาสาเหตุขอ้บกพร่องและท าการประเมินเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้บกพร่องซ ้ าอีก 

สัญญาจะด าเนินการ  (Commitment to Perform) หรือ พนัธกิจในการด าเนินงาน  ใชร้ะบุ
ถึงส่ิงท่ีบริษทัหรือหน่วยงานจะตอ้งท าเพื่อใหก้ารพฒันาองคก์ รกา้วไปสู่วฒิุภาวะท่ีสูงข้ึน  พนัธกิจมี
ความส าคญัมากเพราะแสดงถึงความตั้งมัน่ของบริษทัหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการปรับปรุงการพฒันา
กระบวนการของตนใหดี้ยิง่ข้ึน  ปกติแลว้พนัธกิจน้ีประกอบดว้ยการก าหนดนโยบายในการ
ปรับปรุงกระบวนการของผูบ้ริหารและความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร  การดูวา่ผูบ้ริหารมี  commitment 
หรือไม่  ใหต้รวจสอบท่ีเอกสารวา่ไดมี้ การลงนามโดยผูบ้ริหารหรือไม่  และยงัอธิบายไดถึ้งการ
กระท าท่ีองคก์รจะตอ้งท า  เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่กระบวนการไดถู้กจดัท าข้ึนและสามารถปฎิบติัได้  ซ่ึง
จะรวมถึงการจดัท านโยบายขององคก์รและการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัอาวโุส 

ความสามารถในการด าเนินการ  (Ability to Perform) หมายความถึงหน่วยงานหรือ
องคก์รมีความพร้อมหรือความสามารถแค่ไหนในการด าเนินงาน  และอธิบายถึงเง่ือนไขขั้นตน้ท่ีจะ
เกิดข้ึนในโครงการหรือองคก์ร  เพื่อจะท าใหก้ระบวนการมีคุณสมบติัครบถว้น  ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยากร 
โครงสร้างองคก์รและการฝึกอบรม  ยกตวัอยา่งเช่น  องคก์รมีเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการท างานพร้อม
หรือไม่ พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมแลว้หรือไม่  หากมีปัจจยัอยา่งอ่ืนดีแต่ไม่มีความพร้อมบริษทั
หรือหน่วยงานก็ไม่สามารถบรรลุวฒิุภาวะสูงข้ึนไปได ้
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การด าเนินการโดยตรง (Directing Implementation) อธิบายถึงวธีิปฏิบติัทัว่ไปเก่ียวเน่ือง
กบัการด าเนินการของกระบวนการ  การจดัการใหเ้กิดความสมบูรณ์ของการท างานผลิตผล  และ
เก่ียวเน่ืองกบัผูร่้วมด าเนินงาน (Stakeholders) กิจกรรมเหล่าน้ีประกอบดว้ยการก าหนดแผนงานและ
กระบวนงาน การด าเนินงานและติดตามการท างาน การวดัและการวเิคราะห์ของการด าเนินกิจกรรม
นั้นวา่มีลกัษณะอยา่งไร  เช่น ใชว้ลานานเท่าใด  มีขอ้พร่องมากนอ้ยเพียงใด  ตวัวดัต่างๆ  เหล่านั้นจะ
ใชส้ าหรับน าไปวเิคราะห์  เพื่อท าการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีกและการ
ประยกุตก์ารตรวจสอบความเป็นจริง  (Verifying Implementation) การตรวจสอบวา่การท ากิจกรรม
นั้นๆ เป็นไปตามกระบวนการท่ีถูกก าหนดไวห้รือไม่  การตรวจสอบน้ีประกอบดว้ยการทบทวน
และตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร  และฝ่ายประกนัคุณภาพ  เพื่ออธิบายไดถึ้งความมัน่ใจในการ
ประยกุตใ์ชแ้ละความร่วมมือ 

2.3.3  Continuous Representation 
Continuous Representation ช่วยใหห้น่วยงานเลือกวธีิการปรับปรุงท่ีเหมาะสม กบั

วตัถุประสงคท์างธุรกิจและลดปัญหาความเส่ียงของการด าเนินงาน  หรือกล่าวไดว้า่ช่วยให้
หน่วยงานเลือกล าดบั  และวธีิการท่ีจะปรับกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นทางธุรกิจ  ท า
ใหส้ามารถใชว้ดัเปรี ยบเทียบกระบวนการแต่ละกลุ่มระหวา่งหน่วยงานต่างๆ  ได้ และช่วยให้
ปรับเปล่ียนจากการใชม้าตรฐาน  EIA 731 และแบบจ าลองอ่ืนๆ  ท่ีใช้ Continuous Representation 
ไปสู่ซีเอม็เอม็ไอ 

ระดบัความสามารถ  (Capability levels) เป็นระดบัส าหรับอธิบายความสามารถในการ
ปฏิบติังานแต่ละกลุ่ มกระบวนการ  ซ่ึงแต่ละระดบัเป็นพื้นฐานของการปรับปรุงกระบวนการอยา่ง
ต่อเน่ือง ระดบัความสามารถนั้นมีลกัษณะเป็นแบบสะสมนัน่คือ  ระดบัความสามารถในระดบัท่ีสูง
กวา่จะมีลกัษณะความสามารถของระดบัต ่ากวา่ดว้ย 

ระดบัความสามารถมี  6 ระดบั ดงัน้ีคือ ระดบัท่ียงัไม่สมบูรณ์  (Incomplete) ระดบัการ
ปฏิบติั (Performed) ระดบัการจดัการ  (Managed) ระดบัการก าหนด  (Defined) ระดบัการจดัการเชิง
ปริมาณ (Quantitatively Managed) และระดบัสูงสุด (Optimizing) 

Capability Level 1 (Performed) กระบวนการในระดบัน้ีเป็นกระบวนการท่ีท าให้
เป้าหมายท่ีถูกก าหนดไว ้(Specific Goals) ของกระบวนการหลกั (Process Area) ช่วยสนบัสนุนและ
ท าใหบ้รรลุการท างานตามท่ีตอ้งการเพื่อการท างานใหไ้ดม้าซ่ึงผลผลิต 

Capability Level 2 (Managed) กระบวนการในระดบัน้ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนบัสนุนกระบวนการ  มีการวางแผนและปฏิบติัการใหมี้ความสอดคล้ องกบันโยบาย  การจา้งงาน
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บุคลากรท่ีมีทกัษะผูซ่ึ้งมีวธีิการท่ีพอเหมาะกบัการควบคุมผลผลิตออก (output) ซ่ึงมีผลต่อผูร่้วมงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยท าการตรวจติดตามวดั ควบคุมและทบทวน และประเมินถึงลกัษณะกระบวนการ 

Capability Level 3 (Defined) กระบวนการในระดบัน้ีคือการท าให้ กระบวนการนั้นมี
ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคจ์ากการจดัตั้งองคก์รของกระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานต่อเน่ืองกบั
แนวทางขององคก์รและการท างานใหไ้ดม้าซ่ึงผลผลิต  การตรวจวดัและขอ้มูลการปรับปรุงของ
กระบวนการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการขององคก์ร 

Capability Level 4 (Quantitatively Managed) กระบวนการในระดบัน้ีคือกระบวนการ
ท่ีถูกควบคุมโดยกระบวนการเชิงสถิติและเทคนิค  อ่ืนๆ ในเชิงปริมาณ  วตัถุประสงคข์องการวดัใน
เชิงปริมาณน้ีมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของคุณภาพและสมรรถนะของกระบวนการ  ซ่ึงถูก
ก าหนดข้ึนและถูกใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัการกระบวนการคุณภาพ และสมรรถนะของกระบวนการ
อยูภ่ายใตค้วามเขา้ใจในเชิงสถิติและด าเนินการไปตลอดวงจรชีวติของกระบวนการ 

และ Capability Level 5 (Optimizing) กระบวนการในระดบัน้ีคือการมุ่งเนน้ไปยงัการ
ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไปตลอด และมีการน าเทคโนโลยนีวตักรรมใหม่มาใช ้

การแสด งถึงระดบัความสามารถของกระบวนการหลกั  (PAs) ใน  Continuous 
Representation เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ ไดแ้สดงใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 2.7 และภาพท่ี 2.8 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7  ระดบัความสามารถของ Process Area ใน Continuous Representation  
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ภาพท่ี 2.8   โครงสร้างของ Continuous Representation (Chrissis, 2003) 
 

2.3.4  การเปรียบเทยีบ Staged Representation กบั Continuous Representation 
การเปรียบเทียบ  Staged Representation กบั Continuous Representation ในมุมมองดา้น

ต่างๆ สามารถสรุปดงัตารางท่ี 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1  การเปรียบเทียบ Staged Representation กบั Continuous Representation 
 

Staged Representation Continuous Representation 
1.การปรับปรุงกระบวนการอาจวดัไดโ้ดยใช้
ระดบัวฒิุภาวะ 

1.การปรับปรุงกระบวนการอาจวดัไดโ้ดยใช้
ระดบัความสามารถ 

2. Maturity Level เป็นขนาดของการปรับปรุง
กระบวนการในกลุ่ม PA ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

2.Capability Level หมายถึงการบรรลุ
ความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการใน PA 
หน่ึงๆ 

3.Organizational Maturity เป็นวฒิุภาวะของ
กลุ่มกระบวนการทั้งหน่วยงาน 

3.Process Area Capability หมายถึง วฒิุภาวะ
ของกระบวนการหน่ึงทั้งหน่วยงาน 

4.ช่วยใหป้รับเปล่ียนจากมาตรฐาน SW-CMM 
มาสู่ซีเอม็เอม็ไอไดง่้าย 

4.ช่วยใหป้รับเปล่ียนจากมาตรฐาน ELA 731 มา
สู่ซีเอม็เอม็ไอไดง่้าย 
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ภาพท่ี 2.9 การเปรียบเทียบระหวา่งระดบัวฒิุภาวะ  (Maturity Level) ของ Staged 
Representation กบัระดบัความสามารถ  (Capability Level) ของ Continuous Representation โดย
แสดงถึงความสามารถของกระบวนการหลกัในแต่ละระดบั  ซ่ึงระดบัหน่ึงจะเป็นพื้นฐานของอีก
ระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป  จนกระทั้งมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในระดั บขั้นสูงสุดหรือระดบั
บนสุดของภาพ ท าใหผู้ใ้ชง้านเห็นมุมมองท่ีมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

 
 
ภาพท่ี 2.9  การเปรียบเทียบระดบัความสามารถและระดบัวฒิุภาวะ (Mutafelija, 2003) 
 

2.3.5  วสัิยทศัน์ของกระบวนการแต่ละระดับของซีเอม็เอม็ไอ   
ภาพท่ี  2.10 แสดงถึงระดบัวสิัยทศัน์ของสถานะโครงการและความสามารถในการ

จดัการของแต่ละระดบัการเติบโตกระบวนการ  ความส าเร็จของแต่ล ะขั้นของการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนที
ละนอ้ย น ามาซ่ึงวสิัยทศัน์ท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ ของกระบวนการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2.10  วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารต่อการปรับปรุงแต่ละระดบัวฒิุภาวะของซีเอม็เอม็ไอ   

 
ระดบัท่ี  1 กระบวนการท่ีเกิดข้ึนมีรูปร่างไม่แน่นอนเป็ นเหมือนเช่นกล่องด า  (Black 

box) วสิัยทศัน์ของกระบวนการของโครงการถูกจ ากดั  การจะเจาะเขา้ไปใหเ้ห็นภาพภายใน
กระบวนการเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก  เน่ืองจากกระบวนการไม่มีความชดัเจนและไม่เป็นระบบ  
ระยะเวลาต่างๆ  ของกิจกรรมถูกก าหนดข้ึนไดย้าก  ผูบ้ริหารไม่สามารถท่ีจะรับทราบสถ านะและ
ความคืบหนา้ของงานได้  ความตอ้งการของลูกคา้ถูกส่งเขา้ไปภายในกระบวนการโดยไม่มีการ
จดัการท่ีดี  ลูกคา้จะทราบถึงผลของงานไดก้็ต่อเม่ืองานนั้นไดถู้กส่งมอบกลบัมาท่ีตนเรียบร้อยแลว้
เท่านั้น 

ในระดบัท่ี  1 นั้นจะก่อใหเ้กิดผลดงัน้ี  คือ เวลาและค่าใชจ่้ายมกัจะบานปลายม ากกวา่
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ระดบัท่ี  2 มีการใชเ้ทคนิคการบริหารโครงการเขา้มาใชค้วบคุมเวลา  ค่าใชจ่้าย  และ
คุณภาพของการพฒันากระบวนการ  โดยสามารถตรวจสอบติดตามไดเ้ป็นระยะๆ  (Project 
Milestone) ผูบ้ริหารสามารถจดัการแกปั้ญหาไดห้ากมีอะไรเกิดข้ึนและลูกคา้สามารถตรวจสอบได้
เป็นระยะๆ  วา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนหรือไม่  กล่าวไดว้า่ความตอ้งการของลูกคา้และ
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ผลงานของผลิตภณัฑส์ามารถควบคุมได้  และการฝึกฝนปฏิบติัดา้นการจดัการ โครงการขั้นพื้นฐาน
ไดถู้กเร่ิมตน้การควบคุมจดัการเหล่าน้ีท าใหว้สิัยทศัน์ของโครงการสามารถก าหนดไดเ้ป็นคร้ังคราว
กระบวนการเป็นเสมือนกล่องด าน ามาต่อกนั  ซ่ึงก็คือยอมใหฝ่้ายจดัการมองเห็นไดใ้นขณะท่ี
กิจกรรมด าเนินไประหวา่งกล่องต่างๆ  (แต่ละขั้นของโครงการ ) แมว้า่ฝ่ายจดัการบางทีไม่สามารถ
ทราบรายละเอียดวา่มีอะไรเกิดข้ึนในกล่องนั้นๆ  แต่ผลผลิตของกระบวนการและจุดตรวจ  
(Checkpoints) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการนั้นด าเนินการอยูส่ามารถทราบและระบุได้  ฝ่ายจดัการ
จึงสามารถตอบโตก้บัปัญหาไดท้นัทีท่ีเกิดข้ึน 

ในระดบัท่ี  2 จะก่อใหเ้กิดผลดงัน้ี  คือ มีการวางแผนท่ีอิงกบัผลการด าเนินงานในอดีต  
ท าใหส้ามารถตั้งเป้าหมายไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากข้ึน 

ระดบัท่ี 3 มีการก าหนดกระบวนการท างานท่ีชดัเจนเป็นมาตรฐาน  สามารถมองเห็น
ภาพภายในกระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ โครงสร้างภายในแสดงใหเ้ห็นถึง
วธีิการท่ีเป็นมาตรฐานของกระบวนการไดถู้กน าไปประยกุตใ์ชภ้ายในโครงการ  ผูบ้ริหารและ
วศิวกรจะเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีความรับ ผดิชอบในกระบวนการ  และวธีิการท่ีจะด าเนินการใน
รายละเอียดของแต่ละระดบัใหเ้หมาะสม  ผูบ้ริหารสามารถเตรียมตวัรับมือกบัความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน  และลูกคา้สามารถรับทราบไดถึ้ง สภาพความคืบหนา้ล่าสุดและสถานะของโครงการได้
อยา่งแม่นย  าถูกตอ้งและรวดเร็ว เพราะวา่กระบวนการต่าง ๆ ท่ีถูกก าหนดข้ึนท าใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน
ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 

ในระดบัท่ี  3 จะก่อใหเ้กิดผลดงัน้ี  คือ กระบวนการท างานต่างๆ  ถูกก าหนดชดัเจนเป็น
มาตรฐาน ท าใหส้ามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายลงไดม้าก 

ระดบัท่ี 4 กระบวนการภายในโครงการท่ีไดรั้บการก าหนดใหช้ดัเจนเป็นมาต รฐานแลว้
จากระดบัท่ี  3 จะถูกน าไปตรวจวดัและควบคุมอยา่งละเอียดในเชิงปริมาณ  ผูบ้ริหารจะสามารถ
ประเมินความกา้วหนา้ของกระบวนการและปัญหาต่างๆ  ได้ เน่ืองจากผูบ้ริหารมีขอ้มูลในเชิง
ปริมาณท่ีสามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจ และสามารถใชค้าดคะเนผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการด าเนินการ
ของกระบวนการ ซ่ึงจะออกมาไดอ้ยา่งแม่นย  าถูกตอ้งมากข้ึน และเม่ือเทียบกบัความเปล่ียนแปลงใน
กระบวนการจะถูกพบนอ้ยลง ลูกคา้ก็สามารถเขา้ใจขีดความสามารถในเชิงปริมาณ และรับทราบถึง
ความเส่ียงก่อนท่ีจะเร่ิมโครงการ 

ในระดบัท่ี  4 จะก่อใหเ้กิดผลดงัน้ี  คือ สามารถลดค่าใชจ่้ายได้ อยา่งมัน่ใจมากข้ึน  (ค่า
เป้าหมายลดลงและความน่าจะเป็นกระจุกตวัอยูร่อบค่าเป้าหมายมากข้ึน ) เน่ืองจากมีการตรวจวดั
วเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ 
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ระดบัท่ี  5 มีการปรับปรุงกระบวนการท างานในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการ  กระบวนการท่ีท าง านไม่มีประสิทธิภาพหรือเตม็ไปดว้ย
ขอ้ผดิพลาดจะถูกแทนท่ีหรือถูกทดแทนดว้ยกระบวนการท างานใหม่ๆ  วสิัยทศัน์จะขยายจาก
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนไปยงัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีศกัยภาพของกระบวนการ  ผูบ้ริหาร
สามารถประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนในเชิงปริมาณจากการปรับปรุงกระบวนการท า งาน และติดตาม
ตรวจสอบในเชิงปริมาณต่อผลกระทบและประสิทธิภาพของการเปล่ียนแปลงได ้

ในระดบัท่ี  5 จะก่อใหเ้กิดผลดงัน้ี  คือ สามารถลดค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  
เน่ืองจากกระบวนการมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

2.3.6  กลุ่มกระบวนการหลกั (PA) 
ในแต่ละระดบัการเติ บโตจะประกอบไปดว้ยหลาย  ๆ กระบวนการหลกั  (ยกเวน้ระดบัท่ี  

1) ซ่ึงจะเป็นแนวทางใหก้บัองคก์รวา่ควรจะมุ่งเนน้ไปยงัองคป์ระกอบปัจจยัใดบา้ง  ในการปรับปรุง
พฒันากระบวนการของตน เพื่อท่ีจะบรรลุยงัการเติ บโตในแต่ละระดบัแสดงใหเ้ห็นดงั ภาพท่ี 2.11
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 2.11  กระบวนการหลกัของการเติบโตในแต่ละระดบั  
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1.  กระบวนการหลกัของการเติบโตระดบั  2 (Process Area at Level 2) มุ่งเนน้ไปท่ีการ

จดัการควบคุมบริหารโครงการขั้นพื้นฐาน คุณสมบติัแต่ละองคป์ระกอบเป็นดงัน้ี 
การจดัการความตอ้งการ  (Requirements Management: REQM) คือการจดัการความ

ตอ้งการของโครงการผลิตผลและส่วนประกอบในผลิตผลนั้น  เป็นการช้ีบ่งถึงความไม่สอดคลอ้ง
กนัระหวา่งขอ้ก าหนดความตอ้งการกบัแผนโครงการและกระบวนการท างานผลิตผล 

การวางแผนงานโครงการ  (Project Planning: PP) คือการก าหนดและการรักษาไวซ่ึ้ง
แผนงานท่ีประกอบไปดว้ยกิจกรรมท่ีถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนภายในโครงการ 

การตรวจติดตามและควบคุมโครงการ  (Project Monitoring and Control: PMC) คือการ
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัความคืบหนา้ของโครงการ  โดยการปฏิบติัแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสม  
ซ่ึงไดรั้บมาจากสมรรถนะของโครงการท่ีเบ่ียงเบนออกจากแผนท่ีตั้งไว ้

การบริหารจดัการขอ้ตกลงกบัซพัพลายเออร์  (Supplier Agreement Management: SAM) 
การจดัการขอ้ตกลงกบั  Supplier คือ การจดัการใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตผลจาก  Supplier ท่ีเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการ 

การตรวจวดัและการวเิคราะห์ (Measurement and Analysis: MA) คือการพฒันาและให้
การสนบัสนุนถึงความสามารถในการตรวจวดั ซ่ึงถูกใชเ้พื่อสนบัสนุนระบบขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

การประกนัคุณภาพและผลิตภณัฑ์  (Process and Product Quality Assurance: PPQA) 
คือการจดัใหฝ่้ายสนบัสนุน และฝ่ายปฏิบติัการมุ่งตรงไปยงัวตัถุประสงคเ์ดียวกนัภ ายใน
กระบวนการและมีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการท างานผลิตผลและการบริหารโครงร่าง  
(Configuration Management: CM) คือการก าหนดและรักษาไวซ่ึ้งความสมบูรณ์แบบของ
กระบวนการท างานผลิตผลโดยใชอ้งคป์ระกอบท่ีบ่งช้ีได้  ควบคุมได้  รายงานถึงสถานะได้  และ
ตรวจสอบได ้

2. กระบวนการหลกัของการเติบโตระดบั  3 (Process Area at Level 3) มุ่งเนน้ไปยงั  
การท าเอกสาร ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน ทั้งส่วนพฒันาและการบริหาร โครงการและ
องคก์ร เม่ือองคก์รไดเ้ร่ิมจดัท าการบริหารกระบวนการอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดทัว่ทั้งโครงการ  
คุณสมบติัแต่ละองคป์ระกอบเป็นดงัน้ี 

การพฒันาความตอ้งการ  (Requirements Development: RD) คือกระบวนการผลิตและ
การวเิคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ ตวัผลิตผล และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของส่วนประกอบผลิตผล 

ผลลพัธ์ทางดา้นเทคนิค  (Technical Solution: TS) คือขั้นตอนการออกแบบ  การพฒันา 
และการประยกุตใ์หไ้ดม้าซ่ึงผลลั พธ์ตามความตอ้งการ  วธีิการต่าง  ๆ การออกแบบและการ
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ประยกุตใ์ชต้ลอดทั้งผลิตผล  องคป์ระกอบผลิตผลและส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัผลิตผล  วงจรชีวติของ
กระบวนการทั้งแบบเด่ียวและแบบประสานรวมตามแต่ความเหมาะสม 

การบริหารผลิตผลใหส้มบูรณ์  (Product Integration: PI) คือการรวบรวมผ ลิตผลจาก
องคป์ระกอบผลิตผล  เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้า่ตวัผลิตผลท่ีรวบรวมมานั้นมีหนา้ท่ีการใชง้านท่ี
เหมาะสมและพร้อมส าหรับการขนส่ง 

การสอบยนั  (Verification: VER) คือการตรวจสอบไดว้า่เม่ือจบขั้นตอนของการพฒันา
กระบวนการขององคก์รในแต่ละขั้นนั้นตรงกบัเง่ือนไขท่ีก าหน ดไวใ้นตอนเร่ิมตน้ของขั้นตอนนั้น
หรือไม่  และสามารถมัน่ใจไดว้า่ไดท้  าการคดัเลือกกระบวนการงานผลิตผลใหเ้หมาะสมกบั
ขอ้ก าหนดท่ีจ ากดั 

การตรวจสอบวา่ใชง้านได้  (Validation: VAL) คือการตรวจสอบวา่หลงัจากจบ
กระบวนการแลว้นั้นตรงกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการท่ีระบุไวห้รือไม่  เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ตวั
ผลิตผลและองคป์ระกอบของผลิตผลนั้นจะสมบูรณ์ข้ึนเม่ือถูกน าไปใชง้านดว้ยความใส่ใจ ภาวะ
แวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

การมุ่งเนน้ไปยงักระบวนการขององคก์ร  (Organizational Process Focus: OPF) คือ การ
วางแผนและการประยกุตใ์ชใ้หมี้การปรับปรุงกระบวนการขององคก์รท่ีข้ึ นอยูก่บัความเขา้ใจใน
สถานการณ์ปัจจุบนัและขอ้ดอ้ยของกระบวนการในองคก์ร 

การนิยามกระบวนการขององคก์ร  (Organizational Process Definition: OPD) คือการ
พฒันาและรักษาไวซ่ึ้งชุดของกิจกรรมกระบวนการท่ีใชใ้นการปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพของ
กระบวนการตลอดทั้งโครงการ 

การฝึกฝนอบรมขององคก์ร  (Organizational Training: OT) คือการพฒันาทกัษะและ
ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล  เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การบริหารโครงการใหส้มบูรณ์  (Integrated Project Management: IPM) คือการก าหนด
และการจดัการโคร งการซ่ึงมีความเก่ียวพนักนักบัผูร่้วมด าเนินงาน  (Stakeholder) ใหมี้ความ
สมบูรณ์ประกอบกบักระบวนการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม  และน ามาซ่ึงการจดัตั้งข้ึนเป็น
มาตรฐานกระบวนการขององคก์ร 

การบริหารจดัการกบัความเส่ียง  (Risk Management: RSKM) คือการบ่งช้ีถึงศกัยภาพ
ของปัญหาก่อนท่ีจะเกิดกิจกรรมท่ีน ามาซ่ึงอนัตราย  เราสามารถจดัการวางแผนและเก่ียวพนักบัช่วง
ชีวติของผลิตผลหรือโครงการท่ีท าใหผ้ลกระทบในทางตรงกนัขา้มลดนอ้ยลงสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้
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การจดัตั้งทีมท่ีสมบูรณ์  (Integrated Teaming: IT) คือการคดัเลือกจดัตั้งข้ึนเป็นทีมงานท่ี
มีความสมบูรณ์เหมาะส าหรับการพฒันาของกระบวนการท างานผลิตผล 

การบริหารจดัการ  Supplier ใหส้มบูรณ์  (Integrated Supplier Management: ISM) คือ
การมีบทบาทร่วมท่ีบ่งช้ีไดถึ้งแหล่งก าเนิดของผลิตผล  ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีน่าพอใจต่อขอ้ก าหนดของ
โครงการและท าการคดัเลือก  supplier ในขณะท่ียงัคงมีการร่วมมือกนัภายในโครงการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบั supplier 

การวเิคราะห์ตดัสินใจและผลลพัธ์  (Decision Analysis and Resolution: DAR) คือการ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการท่ีไดรั้บการประเมินอยา่งเป็นทางการ
ซ่ึงบ่งช้ีทางเลือกในการต่อตา้นกบัวกิฤตท่ีเกิดข้ึน 

สภาวะแวดลอ้มองคก์รท่ีสมบูรณ์  (Organizational Environment for Integration: OEI) 
คือการจดัใหมี้ผลิตผลท่ีสมบูรณ์และการพฒันากระบวนการและผลิตผลใหมี้ความสมบูรณ์  (IPPD) 
ซ่ึงเป็นการจดัการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและตวับุคคลใหมี้ความสมบูรณ์เหมาะสม 

3.  กระบวนการหลกัของการเติบโตระดบั 4 (Process Area at Level 4) ใหค้วามส าคญั
กบัรายละเอียดต่างๆมากข้ึนโดยเฉพาะเร่ืองของคุณภาพ นอกจากนั้นแลว้ก็จะมีการใช ้Quantitative 
Management มาใชป้ระกอบดว้ย 

สมรรถนะกระบวนการองคก์ร  (Organizational Process Performance: OPP) คือการ
ก าหนดและคงไวซ่ึ้งความรู้ความเขา้ใจในเชิงปริมาณของสมรรถนะองคก์ร  ซ่ึงตั้งอยูบ่น
กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานส่งผลต่อคุณภาพและเป้าหมายสมรรถนะของกระบวนการ และจดัใหมี้
ขอ้มูลสมรรถนะของกระบวนการ  ขอบเขตวดั  และรูปแบบจ าลองท่ีเป็นตวัวดัในเชิงปริมาณภายใน
โครงการขององคก์ร 

การจดัการโครงการเชิงปริมาณ  (Quantitative Project Management: QPM) คือการ
จดัการเชิงปริมาณใหเ้กิดกระบวนการท่ีถูกก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม สามารถบรรลุคุณภาพตามท่ีตั้ง
ไวแ้ละเป้าหมายสมรรถนะขององคก์ร 

4.  กระบวนการหลกัของการเติบโตระดบั  5 (Process Area at Level 5) เป็นการพฒันา
กระบวนการต่างๆ ในทุกจุดใหดี้ข้ึน (Continuous Process Improvement) เพื่อน าไปสู่การพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

นวตักรรมองคก์รและการจดัวางใหเ้หมาะสม  (Organizational Innovation and 
Deployment: OID) คือการคดัเลือกและจดัวางใหมี้ความเหมาะสมและการปรับปรุงนวั ตกรรม ซ่ึง
วดัไดจ้ากการปรับปรุงกระบวนการขององคก์รและเทคโนโลยท่ีีใช้  การปรับปรุงช่วยสนบัสนุน
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คุณภาพขององคก์รและเป้าหมายสมรรถนะขององคก์รใหเ้หมาะกบัวตัถุประสงคท์างธุรกิจของ
องคก์ร 

การวเิคราะห์สาเหตุและผล  (Causal Analysis and Resolution: CAR) คือการบ่งช้ีสาเหตุ
ของของเสียและปัญหาอ่ืน ๆ และการปฏิบติัป้องกนัส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นท่ีจะเกิดข้ึนภายในอนาคต 

ประเภทของกลุ่มกระบวนการหลกัใน  Continuous Representation แบ่งออกเป็น  4 
ประเภทดงัน้ีไดแ้ก่  ดา้นการจดัการกระบวนการ  (Process Management Processes) ดา้นการจดัการ
โครงการ (Project Management Processes) ดา้นกระบวนการวศิวกรรม  (Engineering Processes) 
และดา้นกระบวนการสนบัสนุน (Support Processes) 

ดา้นการจดัการกระบวนการ  (Process Management Processes) ประกอบไปดว้ย
กระบวนการหลกัต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี  คือ การมุ่งเนน้ไปยงักระบวนการขององคก์ร  (OPF) การนิยาม
กระบวนการขององคก์ร  (OPD) การฝึกฝนอบรมขององคก์ร  (OT) สมรรถนะกระบวนการของ
องคก์ร (OPP) และ นวตักรรมองคก์รและการจดัวางใหเ้หมาะสม (OID) 

ดา้นการจดัการโครงการ  (Project Management Processes) ประกอบไปดว้ย
กระบวนการหลกัต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี  คือ การวางแผนโครงกา ร (PP) การตรวจติดตามและควบคุม
โครงการ  (PMC) การบริหารจดัการกบัซพัพลายเออร์  (SAM) การบริหารโครงการใหส้มบูรณ์  
(IPM) การจดัการกบัความเส่ียง (RSKM) และ การจดัการโครงการเชิงปริมาณ (QPM) 

ดา้นกระบวนการวศิวกรรม (Engineering Processes) ประกอบไปดว้ยกระบวนการหลกั
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  คือ การพฒันาความตอ้งการ  (RD) การจดัการความตอ้งการ  (REQM) ผลลพัธ์
ทางดา้นเทคนิค (TS) การบริหารผลิตผลใหส้มบูรณ์  (PI) การสอบยนั  (VER) และ การตรวจสอบวา่
ใชง้านได ้(VAL) 

ดา้นกระบวนการสนบัสนุน  (Support Processes) ประกอบไปดว้ยกระบวนการหลกั
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ การบริหารจดัการโครงร่าง  (CM) การประกนัคุณภาพกระบวนการและ
ผลิตภณัฑ์ (PPQA) การตรวจวดัและการวเิคราะห์  (MA) การวเิคราะห์ตดัสินใจและผลลพัธ์  (DAR) 
และ การวเิคราะห์หาสาเหตุและผล (CAR) 

2.3.7  Generic Goals and Practices to Common Feature 
รายละเอียดของ Generic Goals and Practices to Common Feature สามารถอธิบายได้

ดงัต่อไปน้ี 
Generic Goals คือ เป้าหมายท่ีระบุวา่การท ากระบวนการนั้นมี ลกัษณะท่ีมีการจดัการดี

มาก หรือ ดีนอ้ย  ต่างกนัเพียงใด  ซ่ึง Generic Goals เป็นค าอธิบายท่ีอยูใ่นส่วนทา้ยของเอกสาร
อธิบาย process area สาเหตุท่ีใชค้  าวา่  "generic" เน่ืองจากคุณลกัษณะดงักล่าวไม่เฉพาะเจาะจงใน 
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areas ใดเป็นพิเศษ  สามารถมีไดใ้นหลาย process areas ยกตวัอยา่ง เช่น "The process is 
institutionalized as a defined process." (รายละเอียดของ Process งานดา้นน้ีตอ้งถูกก าหนดในระดบั
องคก์รและมีระดบัความสามารถและวฒิุภาวะในระดบัท่ี 3 ท่ีเรียกวา่ defined) 

Generic Practices เป็นรายละเอียดของกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีตอ้งท าเพื่อช่วยใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคป์ระเภท generic goal ซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับ process area จดัเป็นองคป์ระกอบประเภท 
expected model component. เป็นค าอธิบายท่ีอยูใ่นส่วนทา้ยของเอกสารรายละเอียดเก่ียวกบั  Process 
area เหตุผลท่ีเรียกวา่ "generic" เพราะกิจกรรมประเภทน้ีสามารถท าไดใ้นหลายงาน ไม่
เฉพาะเจาะจงวา่จะเป็นในงานใดงาน 

GG 1 บรรลุเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง  หมายถึงกระบวนการท่ีสนบัสนุนและท าให้
สามารถเป็นไปตามท่ี เป้าหมายท่ีก าหนดไวข้องกระบวนการหลกันั้นๆ  โดยการถ่ายโอนจากขอ้มูล
ของการปฏิบติังานท่ีใส่เขา้ไป และท าการผลิตออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ 

GG 1.1 การปฏิบติัขั้นพื้นฐาน เป็นการพฒันากระบวนการของการปฏิบติังานและจดัให้
มีการบริการท่ีช่วยใหบ้รรลุถึงเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้องแต่ละกระบวนการหลกั 

GG 2 การจดัการกระบวนการใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์รในท่ีน้ีก าหนด  <x> แทนช่ือ
ของกระบวนการหลกันั้นๆ เช่น การจดัการความตอ้งการ (REQM) 

พนัธกิจในการด าเนินงาน (Commitment to Perform) 
GP 2.1 คือการก าหนดนโยบายขององคก์รก าหนดและคงรักษาไวซ่ึ้ง นโยบายของ

องคก์รเพื่อการวางแผนและน าไปปฎิบติัตามกระบวนการหลกั  <x> ท่ีก าหนดความสามารถในการ
ด าเนินงาน (Ability to Perform) 

GP 2.2 วางแผนกระบวนการ  คือการก าหนดและคงรักษาไวซ่ึ้งแผนงานการปฏิบติัตาม
กระบวนการ <x> 

GP 2.3 จดัเตรียมทรัพยากร คือการจดัเตรียมทรัพยากรใหเ้พียงพอส าหรับการปฏิบติัตาม
กระบวนการ  <x> เพื่อการพฒันากระบวนการของการปฏิบติังานและจดัใหมี้การบริการของ
กระบวนการนั้น 

GP 2.4 มอบหมายความรับผดิชอบ  คือการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ส าหรับการปฏิบติัการของแต่ละกระบวนการ  เพื่อการพฒันากระบวนการของการปฏิบติังาน  และ
จดัใหมี้การบริการของกระบวนการ<x> นั้น 

GP 2.5 จดัฝึกอบรม  คือการจดัฝึกอบรมพนกังานภายในองคก์รเพื่อสนบัสนุน
กระบวนการ <x> ตามความจ าเป็นการด าเนินการโดยตรง (Directing Implementation) 
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GP 2.6 การจดัการโครงร่าง คือการจดัวางต ่าแหน่งการปฏิบติังานของกระบวนการ  <x>
ภายใตร้ะดบัท่ีเหมาะสมของการจดัการโครงร่าง 

GP 2.7 บ่งช้ีถึงความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั  Stakeholders คือการบ่งช้ีถึงความสัมพนัธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั Stakeholders ภายในกระบวนการ <x> ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนงาน 

GG 2.8 ตรวจวดัและควบคุมกระบวนการ คือการตรวจวดัและควบคุมกระบวนการ <x> 
ตามแผนงานเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสมการประยกุตก์ารตรวจสอบความ
เป็นจริง (Verifying Implementation) 

GP 2.9 การประเมินตามวตัถุประสงค์  คือการการประเมินตามวตัถุประสงคข์อง
กระบวนการ  <x> ลกัษณะของกระบวนการ  เกณฑม์าตรฐานและขั้นตอนการปฏิบติังาน  และ
ประเด็นของปัญหา 

GP 2.10 การทบทวนสถานะของการจดัการในระดบัท่ีสูงข้ึน  คือการการทบทวน
กิจกรรมต่างๆ สถานะและผลลพัธ์ของกระบวนการ  <x> การจดัการในระดบัท่ีสูงข้ึนและการแกไ้ข
ปัญหา 

GG 3 การก าหนดกระบวนการใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์รความสามารถในการ
ด าเนินงาน (Ability to Perform) 

GP 3.1 ก าหนดกระบวนการ  คือการก าหนดและคงรักษาไวซ่ึ้งกระบวนการ  <x>การ
ด าเนินการโดยตรง (Directing Implementation) 

GP 3.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลของการปรับปรุง  คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการ
ปฏิบติังาน การตรวจวดั ผลของการตรวจวดั และผลของการปรับปรุง ซ่ึงไดรั้บจากการวางแผนและ
การปฏิบติัตามกระบวนการ <x> เพื่อสนบัสนุนการใชง้านในอนาคตและการปรับปรุงกระบวนการ
ขององคก์รและทรัพยากรขององคก์ร 

GG 4 กระบวนการการจดัการเชิงปริมาณ 
GP 4.1 ก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายทางคุณภาพ  คือการก าหนดวตัถุประสงค์

เป้าหมายทางคุณภาพของกระบวนการ  <x> ซ่ึงบ่งบอกถึงคุณภาพและผลของการปฏิบติังาน  โดยมี
พื้นฐานอยูบ่นความตอ้งการของลุกคา้และวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายเชิงธุรกิจ 

GP 4.2 จดัใหผ้ลของการปฏิบติังานภายในกระบวนการยอ่ยคงท่ี  คือการท่ีผลของการ
ปฏิบติังานภายในกระบวนการยอ่ยคงท่ี  เพื่อก าหนดความสามารถของกระบวนการ  <x> ใหบ้รรลุ
ไดถึ้งการจดัตั้งคุณภาพเชิงปริมาณและเป้าหมายของการปฏิบติังานของกระบวนการ 
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GG 5 การปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 
GP 5.1 มัน่ใจไดถึ้งการพฒันาปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง  คือการท่ีสามารถ

รับรองไดถึ้งการปรับปรุงกระบวนการ <x> อยา่งต่อเน่ือง เพื่อท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ตามท่ีสัมพนัธ์
กนักบัเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร 

GP 5.2 แกไ้ขสาเหตุหลกัของปัญหา คือการบ่งช้ีและท าการแกไ้ขแหล่งท่ีมาหรือสาเหตุ
ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาหรือขอ้บกพร่อง และปัญหาอ่ืนๆของกระบวนการ <x> นั้น 

2.3.8  การเปลีย่นแปลงกระบวนการเข้าสู่โมเดลซีเอม็เอม็ไอ 
การเปล่ียนแปลงกระบวนการเขา้สู่โมเดลซีเอม็เอม็ไอมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ทบทวนความตอ้งการ  ท าการพิจารณาวา่หน่วยงานตอ้งการปรับปรุง

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ตามโมเดล  CMMI หรือไม่ และพิจารณาวา่ปัจจุบนัองคก์รมีสถานะ
อยู่ ณ ท่ีใดและมีความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงการ เติบโตไปยงัระดบัใด  เพื่อเตรียมความพร้อมของ
การเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นของบุคลากร ทรัพยากร และองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ และท าการช้ีแจงให้
ผูบ้ริหารเห็นถึงความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง 

2.  การวางแผนงาน  เร่ิมหลงัจากไดรั้บค าอนุมติัแลว้ใหด้ าเนินการวางแผนงานโดย
ก าหนดเป็นช่วงร ะยะเวลา  โดยท าการพิจารณาความจ าเป็นในดา้นเอกสาร  การจดัฝึกอบรม  การ
บนัทึกรายละเอียดต่างๆ การทบทวนผลการด าเนินงาน  และการวดัผลความกา้วหนา้  จากนั้นท าการ
จดัฝึกอบรมโดยจดัใหห้วัหนา้โครงการและพนกังานในระดบัสูงเขา้รับการเรียนรู้ในเร่ือง ซีเอม็เอม็
ไอและจดัหาผูเ้ช่ียวชาญม าเป็นท่ีปรึกษา  โดยท่ีปรึกษานั้นควรเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการ  authorize ให้
เป็น Lead Appraiser จาก SEI 

3.  ด าเนินการปรับปรุง  ท าการพิจารณากระบวนการหลกั  (PAs) ต่าง ๆ เปรียบเทียบกบั
กระบวนการท่ีท าอยูแ่ละพิจารณาวา่จะตอ้งปรับปรุงดา้นใดบา้ง  จากนั้นด าเนินการปรับปรุงและ
วดัผลการปรับปรุง และจดัประชุมทบทวนผลการปรับปรุงเป็นประจ าทุกเดือนและท าการวดัผลการ
ปรับปรุงกระบวนการทุกหกเดือน 

4.  ทบทวนงานของกระบวนการ เตรียม Template ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามกระบวนการต่าง ๆ อยา่งละเอียดทั้งในดา้นบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร  หวัหนา้โครงการ  ผูร่้วม
ทีม กิจกรรม  ขอบเขตระบบ  การจดัการแผนงาน  นโยบาย  ฯลฯ  และท าการตรวจสอบวา่
กระบวนการใดบา้งท่ียงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงหรือปรับปรุงแลว้แต่ยงัไม่ถึงระดบัท่ีดี 

5.  ด าเนินการประเมิน  เม่ือท าการทบทวนไดผ้ลดี  แลว้ใหด้ าเนินการ วางแผนการ
ประเมินความสามารถของกลุ่มกระบว นการหลกั  (PA) หรือวฒิุภาวะขององคก์ร  โดยใชห้ลกัการ
ประเมินแบบ  Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) ซ่ึงปะกอบ
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ดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นคือวางแผนการประเมิน ประเมิน และรายงานผลการประเมิน  ดงันั้นหากตอ้งการ
ใหเ้ป็นการปรับเปล่ียนต่อจาก SW-CMM ควรเลือกใช ้Staged Representation 

แบบจ าลอง ซีเอม็เอม็ไอ  คลอบคลุมในงานส่วนท่ีเป็นเน้ือหาหลกัขององคก์ร  เช่น 
ครอบคลุมส่วนท่ีเป็นการพฒันาซอฟตแ์วร์  หากองคก์รนั้นเป็นบริษทัพฒันาซอฟตแ์วร์หรือแผนก
พฒันาซอฟตแ์วร์ในกรณีท่ีองคก์รเป็นบริษทัผูผ้ลิตหุ่นยนตง์านส่วนท่ีเป็นเน้ื อหาหลกัก็คือการ
พฒันาส่วนท่ีเป็นตวัหุ่นยนต์  และซอฟตแ์วร์ส าหรับบงัคบัหุ่นยนต์  หรือในกรณีท่ีเป็นบริษทัผูผ้ลิต
ยาส่วนท่ีเป็นเน้ือหาหลกัก็คือกระบวนการผลิตยา แบบจ าลองซีเอม็เอม็ไอ ไม่ไดค้รอบคลุมในงานท่ี
เป็นกิจกรรมสนบัสนุนส่วนต่างๆ  ขององคก์รเช่น  ไม่ไดก้ล่าวถึงเร่ือ งของระบบบญัชี  ระบบสินคา้
คงคลงั และระบบบุคลากร  แต่การท่ีไม่ไดค้ รอบคลุมในเร่ืองเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้ใ้ชแ้บบจ าลองมุ่ง
ประเด็นไปท่ีงานหลกัขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 

การประเมินวา่  องคก์รแต่ละแห่ง  มีระดบัความสามารถ  ตามแบบจ าลอง  มากนอ้ย
เพียงใดกระท าได ้2 แบบ ดงัน้ี 

1. แบบแรกดูวา่กลุ่มกิจกรรมแต่ละอยา่งท่ีเลือกมาพิจารณาจากใน  กิจกรรมของ
แบบจ าลองนั้น  ทางหน่วยงานไดด้ าเนินการไปอยา่งเขม้ขน้หรือมีความสามารถในระดบัสูงมาก
นอ้ยเพียงใด จะถูกเรียกวา่เป็นการวดัความสามารถในการท ากลุ่มกิจกรรมนั้น 

2. แบบท่ีสองนั้น  คือการเลือกกลุ่มกิจกรรม  มาใหค้รบตามท่ีแบบจ าลองก าหนด  แลว้
ตรวจสอบประเมินวา่การด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมทุกกลุ่มท่ีเลือกมานั้นมีระดบัความสามารถดี
หรือไม่ ด าเนินการครบถว้นหรือไม่ 

 
2.4  โครงการซอฟต์แวร์ 

2.4.1  ภาพรวมของโครงการซอฟต์แวร์ 
โครงการ (Project) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมตามแผนงา นท่ีไดจ้ดัท าข้ึน โดยแต่ละ

กิจกรรมจะมีวนัเร่ิมตน้และส้ินสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ภายใต้
ระยะเวลา ทรัพยากร และงบประมาณท่ีก าหนด 

จึงกล่าวไดว้า่โครงการลกัษณะส าคญั  ไดแ้ก่ มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน   มีระยะเวลา
เร่ิมตน้และส้ินสุด ประกอบไปดว้ย กลุ่มของงาน (Task) ด าเนินงานภายใตเ้ง่ือนไขของเวลา (Time) 
ตน้ทุน (Cost) และคุณภาพ (Quality) ของงาน นอกจากน้ี โครงการยงัมีลกัษณะเป็นแบบชัว่คราว     
คือ เกิดข้ึนและส้ินสุดลงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้น     ความยากง่ายและ
ประเภทของโครงการ ดว้ยลั กษณะดงักล่าวของโครงการ      จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการจดัการการ
ด าเนินงานและทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงคือ การบริหารโครงการ  
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การบริหารโครงการ (Project Management) หมายถึง การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะ 
เคร่ืองมือ และเทคนิค เพื่อด าเนินกิจกรรมตามความต้ องการของโครงการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไว ้

ซ่ึงโครงการผลิตซอฟตแ์วร์ (Software Project) จ าเป็นตอ้งอาศยัการบริหารโครงการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากโครงการเป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการภายใตข้อ้จ ากดัหลายอยา่ง  ไม่วา่จะเป็น
แรงงาน ตน้ทุนและเวลา หากการบริหารโครงการบก พร่อง จะส่งผลเสียต่อโครงการอยา่งมาก 
กล่าวคือ อาจท าใหส่้งมอบซอฟตแ์วร์ไม่ทนัเวลา ใชต้น้ทุนเกินท่ีคาดการณ์ไว้  และซอฟตแ์วร์ไม่มี
คุณภาพหรือไม่ตรงตามขอ้ก าหนดความตอ้งการ ภาพท่ี 2.12 แสดงวงจรชีวติโครงการมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 2.12  วงจรชีวติโครงการ 

 
1. ระยะเร่ิมตน้โครงการ (Project Initiation) หลงัจากท่ีองคก์รไดค้ดัเลือกโครงการท่ี

เหมาะสมท่ีสุดแลว้ ทีมงานท่ีรับผดิชอบตอ้งเร่ิมตน้โครงการดว้ยการก าหนดขอบเขตและขนาดของ
โครงการ  รวมทั้งก าหนดกิจกรรมหรืองานท่ีจะตอ้งท าในแต่ละขั้นตอนของการผลิตซอฟตแ์วร์ดว้ย 

2. ระยะวางแผนโครงการ (Project Planning) เป็นระยะท่ีผูบ้ริหารโครงการตอ้งมีการ
ก าหนดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการผลิตซอฟตแ์วร์อยา่งชดัเจน รวมถึงประมาณการใช้
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ทรัพยากรต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเวลา  ตน้ทุน และแรงงาน นอกจากน้ีผูบ้ริหารโครงการยงัตอ้งจดัตาราง
ประเมินความเส่ียง ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

3. ระยะด าเนินโครงการ (Project Execution) เป็นระยะ ท่ีทีมงานด าเนินกิจกรรมการ
ผลิตซอฟตแ์วร์ตาม Schedule ท่ีจดัไว ้ดงันั้นผูบ้ริหารโครงการตอ้งมีการติดตามการท างาน ดูแล สั่ง
การ และควบคุมการท างานของลูกทีมใหด้ าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีผูบ้ริ หาร
โครงการตอ้งคอยติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
รายละเอียดในแผนงานใหเ้ป็นปัจจุบนัท่ีสุด    อีกทั้งตอ้งหาแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากผลกระทบของ     การเปล่ียนแปลงนั้น ดงันั้นหนา้ท่ีในการบ ารุงรักษาชุดเอกสารข อง
โครงการ   จึงเป็นงานส าคญัอีกประการหน่ึง ในระหวา่งกาด าเนินงาน ส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ไดเ้ม่ือ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเสร็จส้ิน คือการรายงานความคืบหนา้       ของโครงการใหผู้มี้อ  านาจ
ไดรั้บทราบ 

4. ระยะปิดโครงการ (Project Closing) เป็นระยะสุดทา้ยของการบริหารโครงการ เป็ น
การด าเนินงานหลงัจากการติดตั้งระบบซอฟตแ์วร์เพื่อใชง้านเสร็จส้ินแลว้ กล่าวคือ ระยะปิด
โครงการจะด าเนินงานในช่วงการบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) ของกระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์ 
การปิดโครงการมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การปิดโครงการดว้ยความส าเร็จ    และการปิดโครงการ
เน่ืองจากความลม้เหลว  

2.4.2  การบริหารโครงการ 
เป็นการวางแผน และการบริหาร ทรัพยากร ใดๆทั้งตวัมนุษยแ์ละในเร่ืองของงาน โดย

คาดคะเนทิศทางของโครงการตั้งแต่วนัเร่ิมตน้จนถึงวนัเสร็จงาน รวมถึงการก าหนดช่วงเวลาในการ
ปฏิบติังานท่ีจะท าใหง้านออกมามีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะประมาณราคาของโครงการได ้

ความลม้เหลวการบริหารโครงการหน่ึงโครงการใดทั้งท่ีเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์หรือไม่
เก่ียวกบัซอฟตแ์วร์  มกัมีปัญหาเกิดข้ึนไดง่้ายทั้งก่อนมีการด าเนินการ หรือก าลงัด าเนินการ ยิง่ไป
กวา่นั้นเม่ือโครงการจบ ยงัไม่สามารถตรวจรับไดด้งัเช่นตวัอยา่งท่ีส่ือมวลชนเผยแพร่  โครงสร้าง
งาน  (WBS) สนามบินสุวรรณภูมิ  การจดัจา้งจดัซ้ืออุปกรณ์ตรวจรักษาความปลอดภยั ซีพีเอก็ซ์  
โครงการ  30 บาทรักษาทุกโรค โครงการบตัรสมาร์ทคาร์ด เป็นตน้  เหตุการณ์ดงักล่าว อาจจะเป็น
เร่ืองปกติท่ีทั่ วโลกเช่ือ สถิติในปี 1995 สหรัฐอเมริกามีการพฒันาโครงการซอฟตแ์วร์ 175,000 
โครงการ งบประมาณ 250 พนัลา้นดอลลาร์ ปรากฎวา่ร้อยละ 31 โครงการถูกยกเลิกก่อนจบ
โครงการ ค่าใชจ่้ ายถูกใชไ้ปก่อนยกเลิกโครงการ 81 พนัลา้นดอลลาร์  ร้อยละ 53 ของจ านวน
โครงการใชง้บกวา่ร้อยละ 190 ของงบประมาณขอ งงบตอนตน้ และร้อยละ 16 เท่านั้นท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 
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ถา้หาก เปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารจดัการโครงการท่ีดี ประเทศท่ีพฒันาดงัเช่น
สหรัฐอเมริกา  โครงการซอฟตแ์วร์ท่ีมีการวา่จา้งธุรกิจผูใ้หบ้ริการการบริหารกระบวนการธุรกิจดว้ย
ซอฟตแ์วร์ (Business Process Outsourcings: BPO) ยงัมีแนวโนม้มีความลม้เหลว แต่ประเทศ
สหรัฐอเมริกายงันบัไดว้า่เป็นประเทศท่ี ผูคิ้ดคน้นวตักรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ และมีความกา้วหนา้ใน
การประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาซ อฟตแ์วร์ เขา้กบัระบบงานภายใตส้ังคมแห่งการเรียนรู้ และระบบ
เศรษฐกิจใหม่ โดยพิจารณาไดจ้าก  การมีโครงการต่อเน่ืองพฒันาซอฟตแ์วร์และผูน้ าผลิต
ซอฟตแ์วร์ขายเชิงพาณิชย ์ (Commercial off-the-shelf : COTS) เช่น บริษทัไมโครซอฟท์ ไดผ้ลิต
ซอฟตแ์วร์ Windows และ Microsoft Office  ท่ีทุกประเทศทัว่โลกตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิและใชง้านอยู่
ในทุกสาขาธุรกิจและวชิาชีพ 

แต่หนักลบัมาดูประเทศไทย  เป็นท่ีทราบกนัดีแลว้วา่ เป็นประเทศมีความถนดัดา้นการ
ผลิตการคิดคน้สินคา้และบริการเชิงเกษตรกรรม ซ่ึงตอ้งใชแ้รงงานมากกบัผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกั
หนกัทุกขั้ นตอน (Hard Goods) มากกวา่ความถนดัท่ีจะใชส้ติปัญญามาผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกั
เบาเช่นซอฟตแ์วร์ (Soft/Information Goods) และแมว้า่ยงัมีภูมิปัญญาชุมชนท่ีผลิ ตสินคา้เกษตรเช่น
ยาสมุนไพรได ้ ก็ยงัไม่สามารถปกป้องและสร้างมูลค่าเพิ่มในตวัสินคา้ใหเ้ป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา
เทียบเท่าประเทศสหรัฐอมเริกา 

เม่ือ เปรียบเทียบศกัยภาพขีดความสามารถของคนไทยกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้เช่น
สหรัฐอเมริกา  ปฏิเสธไม่ไดว้า่เพราะสภาพแวดลอ้มนวตักรรมสังคมวฒันธรรม  (Socio-cultural 
innovation) ของไทย การประดิษฐ ์คิดคน้ ส่ิงใหม่ๆของไทยยงัมีจุดอ่อนท่ีไม่สามารถแ ข่งขนักบั
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ท านองเช่นเดียวกนัการพฒันาซอฟตแ์วร์ของไทย  อยา่งไรก็ตามยงัเช่ือมัน่วา่
ไทยยงัมีศกัยภาพในดา้นสติป ญญาและแรงงานในการสร้างสรรคซ์อฟตแ์วร์  เช่นไดมี้ความพยายาม
สร้าง Software Park ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ  (Software Industry 
Promotion Industry: SIPA) เพื่อส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ของไทย เป็นตน้  

ซ่ึงในหลกัการบริหารจดัการท่ีดีคาดวา่ การสร้างคุณค่าเพิ่มใหก้บัรายไดจ้ากการลดการ
ซ้ือซอฟตแ์วร์ของต่างประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ คงเป็นแนวทางการบริหารการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ (Software Development Management Approach) ไดร้ะดบัหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้จากทฤษฏีและ  ประสบการณ์ (Know-how และ Know-why) ในระเบียบวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์หรือหลกัการวจิยั  (Sciences Methodology หรือ Research Methodology) ควบคู่ไปกบั
การประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 
Technology: ICT) โดยการใชก้ระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นสมยัใหม่ 
(Modernization) อนัไดแ้ก่ การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์  (Software Project management)  การ
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พฒันาซอฟตแ์วร์ (Software Development)  ทั้งน้ี แนวทางการบริหารโครงการซอฟตแ์วร์จะตอ้ง
อาศยัในทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัวฏัจกัรการพฒันาระบบงาน (Software Development  Life Cycle: SDLC)    

เม่ือ จะกล่าวถึงการบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ จะตอ้งอาศยัการมีมุมมองเห็นภาพ
โครงสร้างรูปแบบความตอ้งการของระบบหรือสรรพส่ิง  (Entity)  ท่ีท าหนา้ท่ีตวัประมวลผลขอ้มูล  
(Processor) ผลท่ีไดจ้าการประมวลผลขอ้มูลคือผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ของระบบ
ใหม่ท่ีเกิดข้ึน หรือ Entity ใหม่ท่ีเกิดข้ึน หรือส่ิงท่ีไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึนกวา่เดิมนัน่เอง 
ดงัภาพท่ี 2.13 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13  โครงการซอฟตแ์วร์ 
  

จากภาพท่ี 2.13 ถา้หากองคก์รท าหนา้ท่ีตวัประมวลผลขอ้มูล  Entity ของ องคก์รจะตอ้ง
มีกระบวนการในวฏัจกัรพฒันาระบบงานดงัน้ี 

1. การศึกษารูปแบบขององคก์รหรือองคก์าร (Enterprise Architecture) ซ่ึงมี
องคป์ระกอบ (Physical) อยา่งนอ้ยดงัน้ี  

 องคก์รประกอบดว้ย โครงสร้างหนา้ท่ี วทิยาการ คน งาน ขอ้มูล  
 สถาปัตยกรรมองคก์รประกอบดว้ยระดบั 4 ระดบัคือ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

(วทิยาการ /Technology/ICT Sector)  การประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาเทคโนโลยเีขา้กบัระบบงาน

โครงการพฒันา
ซอฟต์แวร์เพิม่ 

ตวัประมวลผล
ขอ้มูล (Processor) 

 Entity 
 ถา้หาก Entity คือ

คน กลุ่มคน 
องคก์ร สังคม 
ประเทศ โลกและ
นวตักรรมเป็นตวั 
Processor บรรยาย 
อธิบาย พยากรณ์
ปัจจยัน าเขา้ 

ผลผลิต และผลลพัธ์คือ  
ขอ้มลู ข่าวสาร (EIS) ความรู้ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็น 
Entity และSystem ใหม่ท่ี

เกิดข้ึน ขั้นสุดทา้ย 
(Downstream) 

ซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บ 
 

 

ปัจจยัน าเขา้
ปรากฏการณ์

ขอ้เทจ็จริง Entity 
(Input) การ

ประมวลผลขอ้มลูขั้น
ริเร่ิมการผลิต 
(Upstream) 

ตวัประมวลผลขอ้มูล 
(Processor) พฒันาต่อเนื่อง 
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(Application/ Virtual Sector)  ขอ้มูล (Data / Real Sector) และโครงสร้างหนา้ท่ี  (Business / Real 
Sector) 

2. การศึกษากฎระเบียบการท านหา้ท่ีขององคก์ร (Logical) หรือการไหลเวยีนของ
ขอ้มูลท่ีจะประมวลผล (Information Flow) 

2.4.3  กุญแจสู่ความส าเร็จในการบริหารโครงการ 
สถาบนั PMI (Project Management Institute: PMI) ไดก้ าหนดงานบริหารท่ีจะน าไปสู่

ความส าเร็จของโครงการไวท้ั้งหมด 9 ส่วนโดยอาศยัเคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ เป็นตวัสนบัสนุน 
ดงัน้ี 

1.  การบริหารโครงการโดยรวม (Project Integration Management) เป็นงานบริหารท่ี
ท าใหม้ัน่ใจวา่การประสานงานการท างานกนัของทุกๆ ฝ่ายมีความเหมาะสมและเป็นท่ีพอใจของทุก
ฝ่าย โดยผูบ้ริหารโครงการมีหนา้ท่ีในการระบุขอ้ดีขอ้เสีย ของวตัถุประสงคต่์างๆ  เพื่อเลือกเฉพาะ
วตัถุประสงคท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.  การบริหารขอบเขตของโครงการ (Project Scope Management) เป็นงานบริหาร
เพื่อใหข้อบเขตุของงานทั้งหมดในโครงการมีเฉพาะงานท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโครงการใหส้ าเร็จ
ลุล่วงเท่านั้น 

3.  การบริหาร เวลาโครงการ  (Project Time Management) เป็นงานบริหารเพื่อปิ ด
โครงการใชท้นัเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน 

4.  การบริหารตน้ทุนโครงการ (Project Cost Management) เป็นงานบริหารเพื่อให้
โครงการใชต้น้ทุนไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั  

5.  การบริหารคุณภาพโครงการ (Project Quality Management) เป็นงานบริหารเพื่อให้
ทุกๆ  กิจกรรม ท่ีด าเนินในโครงการมีคุณภาพท่ีสุด ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัท าระบบคุณภาพ  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ประการคือ การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การรับประกนัคุณภาพ  
(Quality Assurance) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ   (Quality 
Improvement) 

6.  การบริหารทรัพยากรบุคลากรของโครงการ (Project Human Resource 
Management) เป็นงานบริหารการใชท้รัพยากรบุคคลของโครงการใหมี้ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามาก
ท่ีสุด 

7.  การบริหารการส่ือสารภายในโครงการ (Project Communication Management) เป็น
งานบริหารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารจดัท ารายงาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเผยแพร่ การจดัเก็บ 
และการส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัปลายทางถูกตอ้ง แม่นย  า และเหมาะสม  
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8. การบริหารความเส่ียงของโครงการ (Project Risk Management) เป็นงานท่ีเก่ียวกบั
การก าหนดปัจจยัเส่ียง การวเิคราะห์ความเส่ียง  การวางแผนความเส่ียง การติดตามความเส่ียง และ
การแกปั้ญหาความเส่ียง  

9.  การบริหารการจดัซ้ือของโครงก าร (Project Procurement Management) การบริหาร
การจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นกระบวนการจดัซ้ือฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์  และวา่จา้งใหบุ้คคลภายนอกผลิต
ซอฟตแ์วร์ให ้กระบวนการจดัซ้ือแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่ การวางแผนจดัซ้ือจดัจา้ง 
(Procurement Planning) การด าเนินการจดัซ้ือจั ดจา้ง  (Procurement Execution) การท าสัญญา 
(Contracting Procurement) การยติุสัญญา (Closing Contract) 

2.4.4  ความยากของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
ความยากของการบริหารโครงการซอฟตแ์วร์มีดงัต่อไปน้ี 
1. ซอฟตแ์วร์เป็น ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ (ถึงแมว้า่จะมีการใหค้  าจ  ากดัควา มของซอฟตแ์วร์

วา่รวมถึงเอกสารของซอฟตแ์วร์ดว้ยก็ตาม) เม่ือเทียบกบัโครงการก่อสร้างอาคาร หรือโครงการผลิต
รถยนตซ่ึ์ง เป็นส่ิงท่ี จบัตอ้งและมองเห็นไดช้ดัเจนแ ลว้ เม่ือการด าเนินงานโครงการ ซอฟตแ์วร์ไม่
เป็นไปตามตารางท่ีก าหนด ผูบ้ริหารโครงการจึงไม่สามารถสังเกตเห็นผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

2. กระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์ไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอน จากอดีตถึงปัจจุบนั 
กระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์ถูกปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในการผลิตซอฟตแ์วร์
เร่ือยมา กระบวนการท่ีใชก้บัองคก์รหน่ึงอาจไม่สามารถน ามาใชก้บัองคก์รอ่ืนได ้ดงันั้นงานบริหาร
โครงการผลิตซอฟตแ์วร์ท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบักระบวนการผลิตจึงไม่แน่นอนตามไปดว้ย ถึงแมว้า่จะมี
ขอ้มูลการบริหารโครงการจากอดีตก็ตาม  

3. โครงการ ซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่ยอ่มมีลกัษณะพิเศษแตกต่างกนั  ดงันั้น ถึงแม้
ผูบ้ริหารโครงการจะมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่จากอดีตมากนอ้ย เพียงใดก็
ตาม การรับผดิชอบโครงการปัจจุบนัยอ่มตอ้งพบกบัปัญหาท่ีแตกต่างกนัได ้นอกจากน้ีเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อาจท าใหป้ระสบการณ์ท่ีมีมาเกิดลา้สมยั ไม่สามารถน ามาใชก้บั
เทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้

4. ความตอ้งการ ซอฟตแ์วร์เป็นวตัถุดิบท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้       และความตอ้งการ
ของลูกคา้มกัเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ดงันั้นความยากท่ีเห็นไดช้ดัอีกประการหน่ึง คือการจดัการกบั
ความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
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2.5  การจัดการความเส่ียง  
2.5.1  ภาพรวมการจัดการความเส่ียง 
ความเส่ียง  (Risk)  เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการรวมตวักนั ของขอ้จ ากดั (Constraint) และความ

ไม่แน่นอน  (Uncertainty) เราตอ้งการเผชิญขอ้จ ากดัและความไม่แน่นอนของโครงการ ดว้ยการลด
ความเส่ียงของโครงการใหต้ ่าสุดโดยการขจดัขอ้จ ากดัหรือลดความไม่แน่นอน ลงใหม้ากท่ีสุด 

การจดัการความเส่ียง  (Risk Management) คือ กระบวนการในการระบุ  วเิคราะห์  
ประเมิน  ดูแล ตรวจสอบ  และควบคุมความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กบักิจกรรม  หนา้ท่ีและกระบวนการ
ท างาน เพื่อใหอ้งคก์รลดความเสียหายจากความเส่ียงมากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากภยัท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  

ความเส่ียงหมายถึง  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆ  รวมกบัผลท่ีเกิดข้ึนตามมาเม่ือ
เกิดเหตุการณ์นั้นจริง  ไม่วา่จะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตาม  ผลท่ีตามมาอาจเป็นผลดีหรือผลเสียต่อ
องคก์รก็ได ้แต่ในท่ีน้ีความเส่ียง หมายถึงเฉพาะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้
ผลท่ีตามมาส่งผลเสียหายต่อองคก์รเท่านั้น  ดงันั้นเพื่ อหลีกเล่ียงความเสียหายอนัอาจเกิดข้ึนจึง
จ าเป็นตอ้งมีการบริหารความเส่ียง  อาจกล่าวไดว้า่เร่ืองของความเส่ียงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึงอยา่ง
มากในการบริหารจดัการโครงการนั้นๆ และเป็นเร่ืองท่ีกลายเป็นสาเหตุหลกัๆ ท่ีท าใหก้ารพฒันา
โครงการต่างๆ ลม้เหลว 

การบริหารความเ ส่ียงเป็นการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญัขององคก์ร  หมายถึง
กระบวนการท่ีมีการด าเนินการอยา่งมีระเบียบวธีิในการวเิคราะห์ความเส่ียง  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจ  
หรือกิจกรรมต่างๆขององคก์ร  เพื่อใหภ้ารกิจด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสมการบริหารความเส่ียง
เป็นการช้ีระบุและบ า บดัความเส่ียง  เพื่อใหภ้ารกิจสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพโดยการจดัล าดบัปัญหาต่างๆท่ีสามารถหรืออาจส่งผลต่อองคก์ร  การบริหารความ
เส่ียงท่ีเหมาะสมท าใหเ้กิดโอกาสส าเร็จสูงสุดในการด าเนินภารกิจ และลดโอกาสของความลม้เหลว
หรือความไม่แน่นอนท่ีอาจมีข้ึนการบริหารความเส่ียงควรเป็นกระบวนการท่ีมีการด าเนินการและมี
การพฒันาอยูต่ลอดเวลา เพราะเง่ือนไขปัจจยัภายนอกอาจเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

เม่ือเทคโนโลยสีารสนเทศกา้วเขา้มา  มีบทบาทส าคญัในฐานะกลไกลอนัทรงพลงัใน
การขบัเคล่ือนโลกของเราใหห้มุนไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง  ทุกกิจกรรมท่ี เกิดข้ึนบนโลกน้ีลว้นแต่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศแทบทั้งส้ิน  ในแต่ละวนั  ขอ้มูลนบัลา้นถูกส่งผา่นเครือข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัการด าเนินชีวติประจ าวนั และโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ “การประกอบธุรกิจ”  

DPU



 44 

แต่ในปัจจุบนั  “สารสนเทศ ” ซ่ึงถือเป็นทรัพยสิ์นอนัทรงคุณค่ามหาศาลต่างตกอยูใ่น
ภาวะเส่ียงต่อการถูกล่วงละเมิด  ถูกท าใหเ้สียหาย  หรือเสียหาย  และถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผดิ  ทั้งจาก
บุคคลภายในและภายนอกองคก์ร  โดยเจตนา  หรือไม่เจตนาก็ตาม  ดงันั้น หนทางท่ีดีท่ีสุดในการ
แกปั้ญหาน้ี  จึงควรเร่ิมตั้งแต่การบริหารจดัก ารองคก์รใหไ้ดม้าตรฐานดา้นความปลอดภยั  ซ่ึงก็คือ 
การจดัการความเส่ียงในองคก์ร นัน่เอง  

ส่วนการจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  คือ กระบวนการ
การท างานท่ีช่วยให้  IT Managers สามารถสร้างความสมดุลของตน้ทุนเชิงเศรษฐศาสตร์  และการ
ด าเนินธุรกิจ  ระหวา่งมาตรการในการป้องกนัและการบรรลุผลส าเร็จของพนัธกิจ  ดว้ยการปกป้อง
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลส าคญั  ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนความส าเร็จของการบรรลุพนัธ
กิจขององคก์ร 

2.5.2  การบริหารความเส่ียงโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Risk Management) 
การบริหารโครงการซอฟตแ์ว ร์มีลกัษณะเหมือนกบัการบริหารโครงการทัว่ไป  คือ 

โครงการอาจมีความเส่ียงท่ีท าใหโ้ครงการประสบความลม้เหลวและก่อใหเ้กิดผลเสียในดา้นต่างๆ  
ทั้งดา้นงบประมาณ  เวลา และทรัพยากร  เช่นตวัอยา่งของเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีมีความส าคญัใน
ล าดบัสูง คือ การขาดขอ้ผกูมดัโครงการจากผูบ้ ริหารระดบัสูง  ความขดัขอ้งในการไดรั้บขอ้ผกูมดั
จากลูกคา้ การเขา้ใจความตอ้งการผดิ การขาดการเก่ียวพนักบัผูใ้ชท่ี้เพียงพอ เป็นตน้ 

อาจกล่าวไดว้า่เร่ืองของความเส่ียงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึงอยา่งมากในการบริหาร
โครงการและเป็นเร่ืองท่ีไดก้ลายเป็นสาเหตุหลกั ท่ีท าใหก้ารพฒันาโครงการซอฟตแ์วร์ ลม้เหลว 

ไดมี้การแปลความหมายของความเส่ียง ไวว้า่ นัน่คือโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดความสูญเสีย
หรือลม้เหลว โดยท่ีความเส่ี ยงน้ีอาจจะเกิดจากสาเหตุหลาย ประการในการด าเนินการ แต่ทั้งน้ีใน
การท าโครงการซอฟตแ์วร์นั้น โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงต่อความลม้ เหลวของโครงการซอฟตแ์วร์
นั้นจากปัจจยัหลายดา้น เช่น ดา้นบุคลากร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบัโครงการซอฟตแ์วร์ เม่ือมีคนมาอยู่
รวมกนัเป็นจ านวนมาก และตอ้งตดัสินใจร่วมกนัในการก าหนดความตอ้งการเพื่อน าไปสู่การพฒันา
ระบบงานในโครงการซอฟตแ์วร์ อยา่งไรก็ตามสามารถท่ีจะเกิดขอ้ขั ดแยง้ หรือความตอ้งการท่ีไม่
ตรงกนั  และน าไปสู่ความเส่ียงให้ โครงการซอฟตแ์วร์อาจจะ เกิดความ ลม้เหลวได ้หรือปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาโดยท่ีไม่สามารถหา้มไม่ใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงได ้

ความเส่ียงในการบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ทุกโครงการนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งเกิดข้ึน แต่
หากเกิดข้ึนแลว้สามารถท าการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การควบคุมและแกไ้ขไดอ้ยา่งไร ดงันั้นใน
เร่ืองของ การบริหารจดัการความเส่ียง คือ การเรียนรู้สาเหตุของการเกิดความเส่ียง ท่ีจะท าให้
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โครงการซอฟตแ์วร์ลม้เหลว เพื่อท่ีจะท าการควบคุมแก้ ไขได ้แทนท่ีจะรอใหเ้กิดปัญหาแลว้จึงหา
ทางแกไ้ขนัน่เองการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์นั้น มีขั้นตอนดงัภาพท่ี 2.14  

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.14  ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์  
 

จากภาพ 2.14 การประเมิณความเส่ียง (Risk Assessment) นั้น จะแบ่งเป็นสามส่วน
ดว้ยกนันั้นคือ  

- Risk Identification การก าหนด หรือ ช้ีประเด็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
- Risk Analysis การวเิคราะห์ความเส่ียง 
- Risk Prioritzation การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงแต่ละประเด็น 
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และในส่วนของการควบคุมความเส่ียง (Risk Control) ไดแ้บ่งเป็นสามส่วนหลกัเช่น กนั 
นั้นคือ 

- Risk Management planning การวางแผนควบคุมความเส่ียง 
- Risk Resolution การจดัการแกไ้ขความเส่ียง 
- Risk monitoring การติดตามความเส่ียง 
จากขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวถึงลกัษณะการบริหารความเส่ียงในสองดา้นหลกั อาจจะกล่าวได้

วา่เม่ือมีการท างานจริง ลกัษณะการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์นั้นไดถู้กสอดแทรกเขา้ไป
ในการท างานโดยท่ีผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการโครงการซอฟตแ์วร์ไดมี้การจดัท า 

ประเด็นต่างๆ ในส่วนของการบริหารความเส่ียง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
การประเมินความเส่ียงถือเป็นส่ิงแรกท่ีจะตอ้งกระท าใหส่้วนของการบริหารความเส่ียง  

โดยการประเมินความเส่ียงนั้นเปรียบเสมือนการคน้หาความเส่ียงหรือปัญหาเพื่อท าการแกไ้ขก่อน
ปัญหานั้นจะลุกลาม และส่งผลใหโ้ครงการลม้เหลว 

1.1 การก าหนดความเส่ียง (Risk Identification) 
การประเมินความเส่ียงนั้น  จะเร่ิมตน้จากการท าการก าหนดประเด็นความเส่ียง  โดยใช้

กรรมวธีิต่างๆ  เขา้มาช่วยเพื่อก าหนด  หรือท าการคน้หาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  ส่วนใหญ่นั้นใน
ขั้นตอนของการก าหนดความเส่ียงน้ี ผูจ้ดัการโครงการมกัจะมีประเด็นท่ีอยูใ่นใจวา่เร่ืองใดบา้งท่ีจะ
น าความเส่ียงมาสู่โครงการ  โดยประเด็นต่างๆ  นั้นมกัมาจากประสบการณ์  แต่ในส่วนของการ
บริหารความเส่ียงน้ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาวธีิท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดความเส่ียงเช่น  
การจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อท าการส ารวจความคิดเห็นถึงประเด็นความเส่ียงต่างๆ  ของโครงการ  
หรือจดัท ารายการการตรวจสอบ (Check lists) เพื่อท าการตรวจสอบความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในโครงการ  
โดยไดมี้การก าหนดแนวทางเพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดความเส่ียงดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ประเภทของความเส่ียง และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 
ประเภทของความเส่ียง ความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
ความตอ้งการ 
(Requirements) 

- ความตอ้งการไม่สอดคลอ้ง 
- การเปล่ียนแปลงความตอ้งการท่ีตอ้งการท างานหลกัใหม่ 
- ความตอ้งการเกินขอบเขต 

บุคคล (Person) 
 

- ขอ้บกพร่องส่วนบุคคล 
- ทกัษะไม่สอดคลอ้ง/ขาดความรู้ 
- ความไม่เห็นพอ้งของแบบจ าลองความส าเร็จ 

เทคโนโลยี 
(Technology)  

- การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
- ความไม่สอดคลอ้งของเทคโนโลยี 

เคร่ืองมือ (Tools) - เคร่ืองมือเคส (CASE Tools) ไม่มีประสิทธิภาพ 
องคก์ร 
(Organizational) 

- การปรับโครงสร้างองคก์ร 
- ปัญหาทางการเงิน 

การประมาณ 
(Estimation) 

- การประมาณค่าต ่าไป 

 
พิจารณาจากตารางขา้งตน้จะเห็ นไดว้า่ เม่ือท าการพิจารณาในส่วนประเด็นความ

ตอ้งการของซอฟตแ์วร์ (Reguirement) นั้น ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนมกัเกิดจากการเขา้ใจในส่วนของ
ความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ไม่ตรงกนั หรืออาจเป็นการขาดความร่วมมือจากลูกคา้ หรือผูใ้ชใ้นการ
ใหข้อ้มูลความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ หรื อการท่ีขาดเคร่ืองมือสนบัสนุนในการท างานหรือการ
ประเมินโครงการซอฟตแ์วร์ไวต้  ่ากวา่ท่ีเป็นจริง 

ดงันั้นในประเด็นต่างๆท่ีกล่าวไวใ้นตารางขา้งตน้ เรียกไดว้า่เป็นแนวทางท่ีสามารถ
น ามาใชช่้วยเปรียบเสมือนเป็น การตรวจสอบของความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์นั้น ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในโครงการไดใ้นเบ้ืองตน้ท าใหส้ามารถก าหนดขอบเขตของความเส่ียงเป็นประเด็นต่างๆท่ีสนใจ
ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

1.2 การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) 
การวเิคราะห์ความเส่ียงนั้น  จะเป็นการวเิคราะห์ในสองส่วนดว้ยกนั  คือโอกาสท่ีจะเกิด  

(Probability) ความเส่ียงข้ึน  และ ความเสียหาย (Loss) หรือผลกระทบ  (Impact) หากความเส่ียงนั้น
เกิดข้ึน 
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เม่ือไดก้ าหนดความเส่ียงประเด็นท่ีสนใจไวใ้นส่วนของการระบุความเส่ียง  (Risk 
Identification) ไวแ้ลว้นั้น  จะตอ้งมาท าการวเิคราะห์วา่โอกาสท่ีความเส่ียงนั้นจะเกิดข้ึนมีมากนอ้ย
เพียงใด  และหากเกิดข้ึนแลว้จะน าค วามเสียหายมาสู่โครงการมากนอ้ยเพียงใด  ความเส่ียงบาง
ประเด็นอาจจะมีโอกาสเกิดข้ึนต ่า  แต่หากเกิดแลว้จะน าความเสียหายมาสู่โครงการในระดบัสูง  ใน
ขณะเดียวกนัความเส่ียงบางประเด็นอาจจะมีโอกาสเกิดข้ึนสูง  และอาจจะน าความเสียหายมาสู่
โครงการในระดบัไม่สูงนกั  หรือความเส่ียงบา งประการอาจจะมีทั้งโอกาสเกิดข้ึนสูงและน าผลเสีย
หายมาสู่โครงการในระดบัสูงมาก  โดยทั้งน้ีลกัษณะของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  และความ
เสียหายจากความเส่ียงของแต่ละโครงการนั้นมีความแตกต่างกนัไปตามโครงการ  หากแต่ในฐานะ
ผูจ้ดัการโครงการ ตอ้งท าการวเิคราะห์ประเด็นทั้งสอง  และน ามาวเิคราะห์ในรูปแบบของค่าโอกาส
ความเส่ียง (Risk Exposure) นัน่เอง โดย 

Risk Exposure RE(R) = Probability(R) * Loss(R) 
โดยลกัษณะของการก าหนดค่าโอกาสท่ีจะเกิด  (Probability) ความเส่ียง  โดยประเมินได้

ตั้งแต่ 0 ถึง 1 หรือ 0% ถึง 100% ส่วนของค่าความเสียหาย  (Loss) หรือค่าผลกระทบ  (Impact) จาก
ความเส่ียงนั้นเปรียบเทียบเป็นค่าตวัเลขท่ีอาจจะท าใหโ้ครงการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน  หรือมี
ผลกระทบใหก้ารด าเนินงานโครงการตอ้งใชเ้วลาเพิ่มข้ึนเป็นผลใหต้อ้งเล่ือนก าหนดการด าเนินงาน
ออกไป เป็นตน้ ทั้งน้ีหากไดท้  าการประเมินในรูปแบบของ ภาพรวม โดยมีการก าหนดดชันีเพื่อช้ีวดั
ค่าโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  และ ค่าความเสียหาย  หรือผลกระทบจากความเส่ียงจะช่วยท าใหก้าร
ประเมินความเส่ียงชดัเจนเพิ่มมากข้ึน  ตารางท่ี  2.3 แสดงถึงระดบัโอกาสท่ีจะเกิความเส่ียงและ
ตารางท่ี 2.4 แสดงถึงระดบัของความเสียหาย 
 
ตารางท่ี 2.3  ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 
โอกาสทีจ่ะเกดิ อตัรา รายละเอยีด/ค าอธิบาย 
ต ่ามาก  0.1 โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนต ่ามากหรืออาจไม่เกิดข้ึนเลย 
ต ่า 0.3 

 
มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน แต่เป็นกรณีเฉพาะ หรือเกิดเม่ือมีเหตุการณ์ 
บางอยา่งเกิดข้ึน 

ปกติ 0.5 มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นเร่ืองปกติในโครงการ 
สูง 0.7 เกิดข้ึนทุกคร้ังในการพฒันาโครงการ 
สูงมาก 1.0 เกิดข้ึนทุกคร้ังในการพฒันาโครงการ และสามารถบอกขั้นตอน 

กระบวนการ หรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดล่้วงหนา้ชดัเจน 
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ตารางท่ี 2.4  ระดบัของความเสียหาย 
 
ความสูญเสีย อตัรา ผลกระทบทีเ่กดิ 

ต ่ามาก 1 ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของงบประมาณหรือค่าใชจ่้าย 
ต ่า 3 ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของงบประมาณหรือค่าใชจ่้ายและ

ระยะเวลา 
ปกติ 5 ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของงบประมาณหรือค่าใชจ่้ายและ

ระยะเวลา รวมทั้งการประสานงานระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

สูง 
 

7 
ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของงบประมาณหรือค่าใชจ่้ายและ
ระยะเวลา รวมทั้งการประสานงานระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ ท าให้
โครงการลม้เหลว 

 
สูงมาก 

 
10 

ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของงบประมาณหรือค่าใชจ่้ายและ
ระยะเวลา รวมทั้งการประสานงานระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และท าให้
โครงการลม้เหลว รวมทั้งส่งผลกระทบอนัตรายถึงชีวติ 

 
เม่ือไดป้ระเด็นความเส่ียงจากการระบุความเส่ียง  แลว้ก าหนดค่าโอกาสท่ีจะเกิดความ

เส่ียงและค่าความสูญเสียหรือผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน จากตารางขา้งตน้ท่ีกล่าวมาสามารถ
น าค่ามาค านวณค่าโอกาสความเส่ียงจะไดผ้ลดงัตารางท่ี 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5  การหาค่าโอกาสความเส่ียง 
 
ล าดับ 

 
ความเส่ียง โอกาส 

ทีจ่ะเกดิ 
[0-1] 

ความ 
สูญเสีย 
[1-10] 

ค่าโอกาส 
ความเส่ียง 

1 ขอ้บกพร่องส่วนบุคคล  ปกติ (0.5) ต ่า (3) 1.5 
2 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ต ่า (0.3) สูง (7) 2.1 
3 การเปล่ียนแปลงความตอ้งการ สูงมาก (1.0) สูง (7) 7 
 

การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงนอกจากเกิดประโยชน์กบัโครงการแลว้ยงัส่งผล
ถึงองคก์รและลูกคา้ท่ีมาใชห้รือขอรับบริการอีกดว้ย  ซ่ึงพอสรุปได ้ ดงัน้ี   
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-  สามารถสร้างเสริมความเขา้ใจโครงการและจดัท าแผนท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง มาก
ข้ึนในแง่การประมาณการค่าใชจ่้าย และระยะเวลาด าเนินการ 

-  เพิ่มพนูความเขา้ใจความเส่ียงในโครงการมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกระทบท่ีจะ
เกิดกบัโครงการหากจดัการความเส่ียงไม่เหมาะสมหรือละเลยการบริหารความเส่ียงนั้น 

-  มีอิสระในการพิจารณาความเส่ียงของโครงการซ่ึงจะช่วยใหก้ารตดัสินใจจดัการความ
เส่ียงใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน 

-  ท าใหย้อมรับความเส่ียงไดม้ากข้ึน และสามารถไดป้ระโยชน์จากการยอมรับความ
เส่ียงนั้นไดม้ากข้ึนดว้ย 

1.3  การจดัความส าคญัของความเส่ียง (Risk Prioritization) 
จากท่ีไดท้  าการวเิคราะห์ความเส่ียงในส่วนของการหาค่ าโอกาสความเส่ียงไว้  ท าให้

สามารถท่ีจะน ามาจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงในแต่ละประเด็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  ทั้งน้ี
การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงนั้นถือเป็นเร่ืองส าคญั  โดยจะท าใหท้ราบถึงแนวทางในการ
น าไปสู่การควบคุมความเส่ียงต่อไป  ซ่ึงตารางท่ี  2.6 แสดงการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง
จากขอ้มูลในตารางท่ี 2.5 

 
ตารางท่ี 2.6  การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
 
ล าดับ 

 
ความเส่ียง โอกาส 

ทีจ่ะเกดิ 
[0-1] 

ความ 
สูญเสีย 
[1-10] 

ค่าโอกาส 
ความเส่ียง 

ล าดับ
ความส าคัญ
ความเส่ียง 

1 ขอ้บกพร่องส่วนบุคคล  ปกติ (0.5) ต ่า (3) 1.5 3 
2 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ต ่า (0.3) สูง (7) 2.1 2 
3 การเปล่ียนแปลงความตอ้งการ สูงมาก (1.0) สูง (7) 7 1 

 
เม่ือมีการจดัล าดบัความส าคญัแลว้พบวา่ประเด็นของการเปล่ียนแปลงทางดา้น

เทคโนโลย ีเม่ือเปรียบเทียบกบั ขอ้บกพร่องส่วนบุคคล เป็นประเด็นท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ถึ งจะมี
โอกาสเกิดต ่ากวา่เน่ืองจากน าความเสียหายมาสู่โครงการซอฟตแ์วร์มากกวา่นั้นเอง 

2. การควบคุมความเส่ียง (Risk Control) 
การควบคุมความเส่ียงนั้นเร่ิมจากการวางแผนบริหารความเส่ียง  (Risk Management 

Planning) และ การหาทางแกไ้ขปัญหาความเส่ียง  (Risk Resolution) รวมไปถึงการเฝ้าสังเกตความ
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เส่ียง (Risk Monitoring) นั้นถือเป็นเร่ืองส าคญั  โดยในการควบคุมความเส่ียงนั้นถือเป็นเร่ืองส าคญั
เน่ืองจากท าใหส้ามารถท่ีจะแกไ้ขติดตามไดท้นัท่วงที 

2.1  การวางแผนบริหารความเส่ียง (Risk Management Planning) 
การวางแผนจะตอ้งค านึงถึงการยอมรับความเส่ีย งของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   

การแบ่งโครงสร้างการบริหารความเส่ียงจะถูกน าไปใชใ้นการพิจารณาความซบัซอ้นทางเทคนิค  
ส่วนกรอบการด าเนินงานโครงการจะใชร้ะดบัความไม่แน่นอนเป็นเกณฑก์ารพิจารณาและ
สภาพแวดลอ้มของโครงการพิจารณาจากความอิสระจากโครงการหรือ การสนบัสนุนโครงการ เช่น   
หากการยอมรับความเส่ียงของลูกคา้อยูใ่นระดบัต ่าการวางแผนจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบและ
ท าใหลู้กคา้มัน่ใจวา่โครงการจะประสบความส าเร็จ ในท านองเดียวกนัหากความซบัซอ้นทาง
เทคนิคอยูใ่นระดบัต ่าหรือมีทรัพยากรอยูใ่นระดบัการวางแผนการบริหารความเส่ียงก็จะนอ้ยลงตาม
ไปดว้ย การวางแผนบริหารความเส่ียงนั้น  มีเทคนิควธีิในการน ามาใชว้างแผนหลายวธีิดว้ยกนั  โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

-  การซ้ือขอ้มูล  (Buying information) ลกัษณะของการซ้ือขอ้มูล คือ การจดัหาขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการวางแผนใหม้ากท่ีสุด เน่ืองจากการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอจะท าให้ การวางแผน
ง่ายข้ึน 

-  การหลีกเล่ียงความเส่ียง  (Risk Avoidance) ความเส่ียงบางประการเม่ือไดท้  าการ
ก าหนดและวเิคราะห์แลว้ สามารถท่ีจะท าการหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้

-  การถ่ายโอนความเส่ียง  (Risk Transfer) หรือ การปรับเปล่ียนความเส่ียง ความเส่ียง
บางประการท่ีอาจ จะท าใหเ้กิดโครงการซอฟตแ์วร์ลม้เหลว สามารถท าการปรับเปล่ียนไปสู่ความ
เส่ียงอ่ืนๆ ได ้เช่น การน าโปรแกรมเมอร์มาจดัท าในรูปแบบ Pair Programming เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ี
โปรแกรมเมอร์ท่ีเป็นนอ้งใหม่ขาดความช านาญ แต่ทั้งน้ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการขดักนัใน
การท างาน ระหวา่งการท างานได ้แต่เม่ือน ามาวเิคราะห์อาจจะพบวา่ความเส่ียงท่ีไดมี้การ ถ่ายโอน
หรือปรับเปล่ียน นั้นมีความเส่ียงท่ีต ่ากวา่ 

-  การลดความเส่ียง (Risk Reduction) การลดความเส่ียงในประเด็นต่างๆ สามารถท าได ้
-  การวางแผนในแต่ละความเส่ียง (Risk Element Planning) 
- การเช่ื อมโยงแผนการควบคุมความเส่ียงในแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนั  (Risk Plan 

Integration) 
ทั้งน้ีในการวางแผนบริหารความเส่ียงเพื่อควบคุมความเส่ียงนั้นควรจะมีการจดัท าแผน

บริหารความเส่ียงโดยแยกความเส่ียงในแต่ละประเด็น (Risk Item) โดยแผนงานสามารถตอบค าถาม
ดงัต่อไปน้ี 
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-  Why?  ท าไมจึงใหค้วามสนใจความเส่ีย งนั้น ซ่ึงค าตอบอาจจะมา จากการท่ีไดท้  าการ
ประเมินความเส่ียงไวใ้นตอนแรก 

-  What?  ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการได ้จากการแกไ้ข 
-  How?  แนวทางในการแกไ้ข 
-  When, Who, Where?  ผูรั้บผดิชอบ เวลา และรายละเอียดในการท าการแกไ้ข 
-  How much?  ค่าใชจ่้าย บุคลากร และเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการแกไ้ข 

2.2 การแกไ้ขความเส่ียง (Risk Resolution) 
การแกไ้ขความเส่ียงนั้น  คือ การน าแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวม้าปฏิบติัตามขั้นตอนโดย

อาจจะมีการก าหนดขั้นตอนท่ีน ามาใชใ้นการช่วยบรรเทาความเส่ียง  (Risk Mitigation) ไดโ้ดยส่วน
ของการบรรเทาความ เส่ียงน้ียงัตอ้งไปสอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีไดว้างไว้  โดยลกัษณะของแนวทาง
ในการด าเนินการ เพื่อจดัการแกไ้ขความเส่ียงมีแนวทางดงัตารางท่ี 2.7 
 
ตารางท่ี 2.7  เทคนิคในการลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ 
 
ความเส่ียง เทคนิคการลดความเส่ียง 
ขอ้บกพร่องส่วนบุคคล/ขาดความรู้
ทางดา้นขอบเขตงานประยกุต์ 
(Personal Shortfall/Lack of 
application domain knowledge) 

- ก าหนดโปรแกรมฝึกอบรมของโครงการโดยเฉพาะ  
- ใส่เพิ่มบางทรัพยากรอีก 
- จดัเตรียมระยะเวลาก าหนดการท่ีเพิ่มข้ึนส าหรับเวลา
เรียนรู้ 

การเปล่ียนแปลงความตอ้งการ 
(Requirement Changes) 
 

- ก าหนดนโยบายการเปล่ียนแปลง แผนงานและ 
กระบวนการ 
- ขอ้ตกลงผูมี้ส่วนไดเ้สียส าหรับทุกการเปล่ียนแปลง 
มีการลงช่ือ 

ความไม่สอดคลอ้งของความตอ้งการ 
(Requirement Mismatch) 
 

- เพิ่มการท าตน้แบบเขา้ไปในแผนงาน 
- ประมาณการส าหรับความพยายามและก าหนดการ 

การประมาณก าหนดการต ่า 
(Underestimated schedule) 
 

- ติดตามความกา้วหนา้และพิจารณาปรับปรุง 
แกไ้ขแผนงานอยูเ่สมอ 
- จะตอ้งมีการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขแผนงาน 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ)   
 
ความเส่ียง เทคนิคการลดความเส่ียง 
ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชไ้ม่สอดคลอ้ง 
 (User interface mismatch) 

- สร้างตน้แบบ (Prototyping) 
- สร้างเหตุการณ์ (scenarios) 
- แสดงลกัษณะผูใ้ช ้(user characterization) 

ซอฟตแ์วร์เก่า/โบราณ 
(Legacy software) 

- การออกแบบการกูคื้น 
- การปรับโครงสร้าง 

สถาปัตยกรรม สมรรถนะ คุณภาพ 
(Architecture, Perormance, Quality) 

- การจ าลอง (simulation) 
- การวดัเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) 
- การสร้างตวัแบบ (modeling) 
- การสร้างตน้แบบ (prototyping) 
- การปรับ (tuning) 

 
2.3 การเฝ้าสังเกตความเส่ียง (Risk Monitoring) 

ส่ิงท่ีส าคญัไม่แพก้ารจดัการแกไ้ขความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  คือ การเฝ้าสังเกตความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนอาจจะท าการ ในลกัษณะของการจดัล าดบัความส าคญั  แต่ทั้งน้ีในการจดัล าดบัความส าคญั
นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัท าอยูเ่สมอๆ  เพื่อใหแ้น่ใจวา่ความเส่ียงนั้นยงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือ
ภายใตแ้ผนการแกไ้ขท่ีไดว้างไว ้

ดงันั้นเร่ืองท่ีส าคญัประการหน่ึงในการบริหารความเส่ียงคื อ การตอ้งยอมรับวา่ความ
เส่ียงในโครงการนั้นเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  และแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนนั้น  
ตอ้งมีการจดัท าอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีเห็นไดช้ดัเจน  เพื่อใหส้ามารถติดตาม  ควบคุม และแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากนั้นการบริหารความเส่ียงเป็นเร่ืองของทกัษะท่ีผูจ้ดัการโครงการ
จ าเป็นตอ้งมีการฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญ แต่ทั้งน้ีเร่ืองของการบริหารความเส่ียงนั้น  จะสามารถท า
ไดห้รือไม่นั้น  จะตอ้งข้ึนอยูก่บัองคก์รท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัและก าหนดเป็นนโยบาย  เน่ืองจากเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และบุคลากรรวมไปถึงระยะเวลาในการด าเนินการ 

2.5.3  ประเภทของความเส่ียง 
ประเภทของความเส่ียงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1.  ความเส่ียงดา้นระบบการจดัการ    ความเส่ียงประเภทน้ีอาจจะเกิดจากปัจจยัภายนอก 

ไดแ้ก่ การเมือง การด าเนินการท่ีผดิกฎหมายหรือขอ้บงัคบั  การถูกฟ้องร้องเร่ืองท่ี เก่ียวกบัขอ้ตกลง
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ในสัญญา ส่วนปัจจยัภายในอาจเป็นเร่ือง  ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรและขอ้จ ากดัดา้นการเรียนรู้ 
โดยทัว่ไปความเส่ียงดา้นระบบการจดัการจะเป็นปัญหาดา้นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
วฒันธรรมองคก์ารและทกัษะการจดัการทีมงาน 

2.  ความเส่ียงดา้นก าหนดเวลาการด าเนิน โครงการ  ความเส่ียงประเภทน้ี คือ  การไม่
สามารถปฏิบติังานไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนดภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไวแ้ลว้ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัทั้งเวลา คน เงินและวสัดุ ความเส่ียงประเภทน้ีคลา้ยกบัความเส่ียงดา้นระบบการจดัการ
แต่มีจุดเนน้มากกวา่ เช่น จะร่วมมือกนัแกปั้ญหา ในขั้นตอนสุดทา้ยของก าหนดการปฏิบติังาน  เม่ือ
ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้กิดข้ึน คือ เวลาและทรัพยากรลดนอ้ยลงไดอ้ยา่งไร   

3.  ความเส่ียงดา้นค่าใชจ่้ายความเส่ียงประเภทน้ีคือ ไม่มีงบประมาณเพื่อท างานตามท่ี
มอบหมายภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงอาจเกิดจากการประ มาณการค่าใชจ่้ ายของกิจกรรมต่างๆ
ผดิพลาด ก าหนดราคาผดิและตดัสินใจผดิพลาด   

4.  ความเส่ียงดา้นเทคนิค  ความเส่ียงประเภทน้ีเป็นความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการของ
หน่วยงานผูซ้ื้อ ความเก่ียวกนัดา้นน้ีคือ ระบบงานจะไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามขอ้ก าหนดหรือ
ความตอ้งการของผูซ้ื้อ ส่วนในแง่ของ หน่วยปฏิบติัการความเก่ียวพนัดา้นน้ีคือ ระบบงานจะไม่
สามารถผลิตตามขอ้ก าหนดหรือคุณลกัษณะเฉพาะตามท่ีผูซ้ื้อตอ้งการได ้

2.5.4  ความเส่ียงและขนาดของโครงการซอฟต์แวร์ 
การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงทั้งดา้นค่าใชจ่้าย  เวลา  

และการปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้เน่ืองจากโครงการ ซอฟตแ์วร์มีหลายขนาดและความเส่ียงยงัมี
ส่วนสัมพนัธ์กบัขนาดโครงการ ซอฟตแ์วร์ อีกดว้ย  ความเส่ียงในการด าเนินโครงการ ซอฟตแ์วร์
ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่  มีดงัน้ี 

1.  โครงการซอฟตแ์วร์ขนาดเล็ก  (Small Projects) ส่วนใหญ่มกัมีความเ ส่ียงไม่มากนกั 
เพราะมีระยะเวลาด าเนินการสั้น  ปัญหาการบริหารโครงการ ซอฟตแ์วร์ ขนาดเล็กท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตจึงมีนอ้ยตามไปดว้ย 

2.  โครงการซอฟตแ์วร์ขนาดกลาง   (Medium  Projects)  ความเส่ียงจะมีเพิ่มมากกวา่
โครงการซอฟตแ์วร์ขนาดเล็ก  เม่ือด าเนินโครงการ ซอฟตแ์วร์จึงจ าเป็นตอ้งประเมินความเส่ียงของ
โครงการซอฟตแ์วร์  ระบุระดบัความเส่ียงวา่อยูร่ะดบัใด  ซ่ึงส่วนมากจะแบ่งเป็น  3  ระดบั  คือ  สูง  
กลางและต ่า  จดัท าแผนการบริหารความเส่ียง โครงการซอฟตแ์วร์ ท่ีอยูใ่นระดบัสูงวา่จะด าเนินการ
อยา่งไร  จะละเลย  ตรวจสอบ  หลีกเล่ียง  มอบหมายใ หบุ้คคลท่ีสามหรือจะด าเนินขจดัใหเ้บาบาง
ลง (Mitigation) การจดัท าแผนการบริหารความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบักลาง หากตรวจพบวา่มี
ผลกระทบรุนแรงกบัโครงการซอฟตแ์วร์และตรวจสอบความเส่ี ยงระดบัต ่าวา่  มีศกัยภาพท่ีจะสร้าง
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ปัญหาใหก้บัโครงการ ซอฟตแ์วร์ หรือไม่  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจ ากความเส่ียงอยูใ่นระดบัต ่า  จึงน่า
สรุปไดว้า่เง่ือนไขจะไม่เกิดข้ึน  ผูจ้ดัการโครงการซอฟตแ์วร์จะตอ้งน าแผนการบริหารความเส่ียงไป
ใส่ไวใ้นการแผนบริหารโครงการ ซอฟตแ์วร์ดว้ย  ซ่ึงจะท าใหมี้การตรวจสอบความส าเร็จของการ
บริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ต่อไป 

3.  โครงการซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่  (Large Projects) กระบวนการบริหารความเส่ียงจะ
เหมือนกบัการบริหารความเส่ียงของโครงการ ซอฟตแ์วร์ ขนาดกลาง แต่จะตอ้งใชเ้ทคนิคการ
วเิคราะห์ความเส่ียงเชิงปริมาณ และการวเิคราะห์ความเส่ียงเชิงคุณภาพเขา้มาช่วยและจดัท าแผนเผือ่
เหลือเผือ่ขาด (Contingency Plan) หรือแผนการบริหารความเส่ียง โครงการซอฟตแ์วร์ เป็นกรณีหรือ
แผนการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ตามความไม่แน่นอนดว้ย 

2.5.5   การบริหารความเส่ียงกบัการตัดสินใจ 
การบริหารความเส่ียงช่วยใหส้ามารถตดัสินใจไดใ้น  3 ระดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.  การตดัสินใจทางกลยทุธ์ทางธุรกิจ  (Strategic Business Decisions) วา่ก าลงัด าเนิน

ธุรกิจไดถู้กตอ้งหรือไม่ จะด าเนินโครงการอะไร ผลตอบแทนการลงทุนพอเพียงหรือไม่  
มีความเป็นไปไดใ้นการจ ากดัการลดขนาดขององคก์รหรือไม่ กลยทุธ์ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของ  
โครงการคืออะไร 

2.  การตดัสินใจโครงการ  (Project Decision) ความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีสุดของโครงการคือ
อะไร การด าเนินโครงการจะประสบความส าเร็จตามงบประมาณและระยะเวลาท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
จะตรวจสอบและจดัการความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งไร 

3.  การตดัสินใจดา้นโ ครงงานหรือกระบวนการ   (Plant  or  Process  Decisions)  
อนัตรายจากการด าเนินการตามขั้นตอนคืออะไร  จะจดัการปัญห าดา้นสภาพแวดลอ้ม  และความ
ปลอดภัยในโครงงานอยา่งไร จะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่การก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัจะมี
ค่าใชจ่้ายต ่าสุด  การบริหารโครงการจึงตอ้งมีกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อตดัสินใจดา้นธุรกิจ  
โครงงานและโครงการ  ซ่ึงจะตอ้งน าไปจดัท าแผนปฏิบติัการและแผนบริหารโครงการ 

2.5.6   การจัดการความเส่ียงโดยใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
การจดัการความเส่ียงโดยใชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอนั้นเป็น กระบวนการและวธีิการ

ปฎิบติัภายในองคก์รซอฟตแ์วร์แสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสามารถ ท่ีสูงข้ึนขององคก์รซอฟตแ์วร์ 
เม่ือองคก์รซอฟตแ์วร์สามารถท่ีจะข้ึนไปไดสู้งในระดบัของการบริหารความเส่ียง ซีเอม็เอม็ไอถือ
เป็นตวั ส่งเสริมและพิสูจน์ เพื่อ วดัในมาตรฐานขององคก์รซอฟตแ์วร์เม่ือองคก์รซอฟตแ์วร์มีการ
พฒันาไปในระดบัท่ีสูงข้ึน  ภาพท่ี 2.15 แสดง ระดบัความสามารถก ารบริหารความเส่ียงตาม
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
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ภาพท่ี 2.15  ระดบัความสามารถการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  
 

จากภาพท่ี 2.15 สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
ท่ีระดบัความสามารถ  0 (Incomplete) การบริหารความเส่ียง (RSKM) เป็นการไม่

ด าเนินการหรือด าเนินการบางส่วน หรือมากกวา่เป้าหมายจ าเพาะของการบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นท่ี
ไม่พอใจ  

ท่ีระดบัความสามารถ  1 (Performed) การด าเนินขององคก์รซอฟตแ์วร์ และการบริหาร
ความเส่ียงเป็นท่ีพอใจของเป้าหมายจ าเพาะโดยรวมของกระบวนการบริหารความเส่ียง 

ท่ีระดบัความสามารถ  2 (Managed) ในระดบัน้ี  การบริหารความเส่ียง จะด าเนินการ  แต่
ยงัวางแผนและด าเนินการตามนโยบาย พนกังานผูช้  านาญการภายในองคก์รมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ  ท่ี
สามารถ ผลิตและควบคุม  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงมีการติดตาม  ควบคุม  ตรวจสอบแล ะ
ประเมินการ ยดึมัน่ ด าเนินการในรายละเอียด  

ท่ีระดบั ความสามารถ  3 (Defined) การก าหนด ในระดบัน้ี การบริหารความเส่ียง  
(RSKM) คือ จดัการ ท่ีสองระดบัความสามารถ  แต่ยงัตามกระบวนการท่ีถูกออกแบบมาจากชุดของ
องคก์รกระบวนการมาตรฐาน  ตามแนวทางขององคก์ร ท่ีไดท้  าการปรับปรุงและมีส่วนสนบัสนุน
ผลิตภณัฑ์ ตามมาตรการ  สินทรัพยแ์ละขอ้มู ลการปรับปรุงอ่ืน  ๆ ท่ีกระบวนการขององคก์ร
ซอฟตแ์วร์ 
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ท่ีระดบัความสามารถ  4 (Quantitatively Managed) การบริหารจดัการปริมาณ ในระดบั
น้ีการบริหารความเส่ียง (RSKM) เป็นตวัก าหนดความสามารถสามระดบั กระบวนการท่ีมีการ
ควบคุมการใชเ้ทคนิคทางสถิติและอ่ืน ๆ เชิงปริมาณ วตัถุป ระสงคเ์ชิงปริมาณส าหรับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีการจดัสร้างข้ึนและใชเ้ป็น เกณฑใ์นการจดัการกระบวนการ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการมีความเขา้ใจใน ดา้นสถิติและมีการจดัการตลอดชีวติของ
กระบวนการ  

ท่ีระดบัความสามารถ  5 (Optimizing) การเพิ่มประสิทธิภาพ  ในระดบัน้ี การบริหาร
ความเส่ียง (RSKM) คือ การจดัการเชิงปริมาณระดบัความสามารถส่ี การท่ีมีการเปล่ียนแปลงและ
ปรับตวัเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท์างธุรกิจในปัจจุบนัและคาดการณ์ความเก่ียวขอ้ง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองมุ่งเนน้การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทางท่ีเพิ่มข้ึ นทั้งดา้น
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการปรับปรุง การปรับปรุงกระบวนการท่ีจะเกิดขอ้ปฎิบติัของรูปแบบ
และกระบวนการวดัได ้องคก์รซอฟตแ์วร์ จะมีการระบุ การประเมินและปรับใชต้ามความเหมาะสม 
การปรับปรุงเหล่าน้ีจะเลือกตามความเขา้ใจเชิงปริมาณของการสนบัสนุนท่ีคาดหวงัเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการปรับปรุงกระบวนการ  ขององคก์รซอฟตแ์วร์กบัตน้ทุนและผลกระทบต่อ
องคก์รซอฟตแ์วร์ การด าเนินการของกระบวนการขององคก์รซอฟตแ์วร์สามารถปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง  

ส่ิงท่ีท าใหก้ารบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอแตกต่างไปจากการบริหาร
ความเส่ียงอ่ืนมีดงัต่อไปน้ี 

1.  วธีิการประเมิน  กรอบการประเมิน SCAMPI สามารถ ท่ีจะให้ เหตุผลและ
วตัถุประสงค์ ของการประเมิน ขอบเขต ของโครงการ ซอตฟ์แวร์ ซ ้ าภายในองคก์ร ซอฟตแ์วร์ และ
ระหวา่งองคก์รซอฟตแ์วร์ท่ีมีความแตกต่างกนัตามหลกัปฏิบติัท่ี CL 1 ถึง 3 ตามระดบัความสามารถ
ขององคก์ร ซ่ึงวธีิน้ีไดพ้ิสูจนโ์ดยไดมี้การประเมินและน าไปสู่การเผชิญหนา้ กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การประเมินผลและโดยการ มีการประชุม ให้ขอ้เสนอแนะกลไก  ซ่ึงในท่ีสุดก็สามารถแกไ้ข ให้
สามารถท าไดโ้ดยประสบการณ์จริง  

2.  การอบรม  โครงสร้างซีเอม็เอม็ไอ  รวมถึงการฝึกอบรมอยา่งครบวงจรและอยา่งเป็น
ทางการ  มีการประเมินราคา ผูส้อนและน า มาปฎิบติัจริง  ซ่ึงจะช่วยรับประกนัการตีความท่ี เป็น
มาตรฐานในรูปแบบจะสอดคลอ้งกนัของชุมชน  

3. ระดบัความสามารถ  สามารถแยกตวัเองจากมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  จากการบริหาร
ความเส่ียงอ่ืนๆ มาตรฐานเหล่าน้ีแสดงในสามระดบัชดัเจน (CL 1 - 3) ของวธีิการตามโครงการ
ซอฟตแ์วร์ และองคก์ร ซอฟตแ์วร์ ท่ีมีรูปแบบมาตรฐาน ตอ้งการการสนบัสนุนมากข้ึนจากองคก์ร
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ซอฟตแ์วร์โดยรวมท่ีเพิ่มระดบัความสามารถ  ท่ี CL 4 CL 5 และเป็นไปไดข้องการวดัจริงและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์รซอฟตแ์วร์ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีปรากฏ  

จากท่ีกล่าวนั้น สามารถทราบไดว้า่  CL 1 คุณภาพไม่แตกต่างจากขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการจดัการความเส่ียงใด ๆ ท่ี CL 2 CL 3 ผูบ้ริหารโครงการซอฟตแ์วร์มกั กงัวลกบัวธีิการ
บริหารความเส่ียงมีการจดัการความเส่ียงมากกวา่การมีการจดัการและ  CL 3 ท่ีสามารถบรรลุ  โดย
เพียงแค่ท าในส่ิงท่ี  ท าคือไม่แสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีจริงท าอะไรเพื่อจดัการความเส่ียง  นอกจากน้ี
ในขณะท่ีหลายองคก์รไดรั้บการประเมินท่ี  CL 3 ใน RSKM เราสามารถหาสองในโลกท่ีมีการ
ประเมินหรือ ท่ี CL 4 CL 5 ในการบริหารความเส่ียงไม่ใช่ส่ิงง่ายท่ีองคก์รซอฟตแ์วร์จะไปถึง  
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พชัรินทร์ อุ่นเอมใจ (2550) ไดว้จิยัในเร่ือง การบูรณาการลีนซิกซ์ซิกมาและซีเอม็เอม็ไอ
เขา้สู่วสิาหกิจโดยใชแ้บบจ าลองพลวตั  งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการประยกุตร์วมแนวคิดลีนซิกซ์ซิกมา
เขา้กบัมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินวดัระดบัความสามารถขององคก์รข ณะ
ปัจจุบนัวา่อยูใ่นระดบัใดตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  และเป็นแนวทางส าหรับการวดัผลในการ
ด าเนินงานการผลิตขององคก์รโดยท าการประยกุตลี์นซิกซ์ซิกมาเขา้กบักลุ่มกระบวนการหลกั  
(PAs) ของมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  ซ่ึงมีทั้งหมด 25 กลุ่มโดยจดัแบ่งกลุ่มออกเป็น  5 ระดบั จากนั้น
จดัท าแบบทดสอบส าหรับการประเมินระดบัความสามารถข้ึน  และเพื่อแกไ้ขลกัษณะท่ีหยดุน่ิง  
(Static) ของระบบการวดัผลการด าเนินงานดว้ยแบบทดสอบท่ีจดัท าข้ึน  งานวจิยัน้ีจึงได้
ท าการศึกษาเพิ่มเติมโดยผูท้  าวจิยัไดร้ะบุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคก์ารวดัพร้อมทั้งตวัวดัส าหรับ
การผลิตแบบลีน  และน าเสนอออกมาในรูปแบบของแบบจ าลองพลวตัของระบบการผลิตของ
องคก์รอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในองคก์รซ่ึงสามารถดูไดจ้ากงานวจิยัท่ี
รวบรวมมา และประกอบกบัสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปล่ียนแปลงและ
เติบโตอยา่งรวดเร็ว  โครงร่างการ วดัท่ีมีลกัษณะหยดุน่ิง ไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะการ
เติบโตท่ีมีการแข่งขนัหรือมีการพฒันาปรับปรุงอยูต่ลอดได ้

ผลจากการวจิยัพบวา่องคก์รกรณีศึกษามีระดบัความสามารถขององคก์รตามมาตรฐานซี
เอม็เอม็ไออยูท่ี่ระดบั  3 และเวลาสูญเปล่าท่ีควรจะมีการปรับปรุงมากท่ีสุดคือ  เวลาสูญเปล่าอนั
เน่ืองมาจากเคร่ืองจกัรซ่ึงส่งผลกระทบต่อเวลาสูญเปล่าโดยรวมถึง  30.6% รองลงมาคือเวลาสูญ
เปล่าอนัเน่ืองมาจากพนกังานคิดเป็น  29.98% ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวจิยัน้ีคือสามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน และช่วยยกระดบัความสามารถในการปฏิบติั การวดัผลการ
ด าเนินงานการผลิต ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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จิตตรา วฒันรัตน์  (2540 ) ไดว้จิยัในเร่ือง การปฏิบติัในการพฒันากระบวนการผลิต
ซอฟทแ์วร์  งานวจิยัน้ี  น าเสนอแนวทางของการปฏิบติัในการพฒันากระบวนการผลิตซอฟทแ์วร์
และท าการออกแบบการพฒันาองคก์รผลิตซอฟทแ์วร์ใหเ้ขา้สู่ระบบมาตรฐานซีเอม็เอม็  (CMM) ซ่ึง
เป็นแบบจ าลองท่ีใชส้ าหรับการแบ่ง ระดบัการเติบโตขององคก์รผลิตซอฟ ต์แวร์  โดยท าการ
ออกแบบแบบทดสอบระดบัการเจริญเติบโตขององคก์รซอฟ ตแ์วร์ พร้อมกบัเสนอแนะรายละเอียด
วธีิการปฏิบติัหลกัในการน ามาพฒันาใชก้บัองคก์ร 

จากงานวจิยั  ท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้นั้นจะเห็นไดว้า่ระบบมาตรฐานซีเอม็เอม็  (CMM) เดิม
ครอบคลุมเฉพาะเพียงแค่องคก์รผลิตซอฟ ต์แวร์เท่านั้นและเป็นลกัษณะท่ีหยดุน่ิง (Static) แต่ใน
ปัจจุบนัมีการพฒันามาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  (CMMI) versionใหม่ ซ่ึงเป็นการรวมเอาลกัษณะท่ีดีของ
โมเดลต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยน าแนวคิดทั้งทางดา้นวศิวกรรมและการจดัการมาใชจ้ดัเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงกระบวนการท่ีมีเน้ือหารายละเอียดเพิ่มข้ึน  แต่มีขอ้ดีคือสามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบั
ธุรกิจไดม้ากข้ึน  เพราะใชไ้ดท้ั้งธุรกิจฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  และบริ การรวมไปถึงองคก์ร
อุตสาหกรรมการผลิตประเภทอ่ืนๆ  และท่ีส าคญัประกอบกบัสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตมีการเปล่ียนแปลงและมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว  โครงร่างการวดัท่ีมีลกัษณะ
หยดุน่ิง เร่ิมไม่เหมาะสมและไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะการเติบโตท่ีมีการแข่งขนัห รือมี
การพฒันาปรับปรุงอยูต่ลอดได้  ดงันั้นในงานวจิยัน้ีจึงไดท้  าการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากการประเมิน
วดัดว้ยแบบประเมินหรือแบบทดสอบเบ้ืองตน้  ผูว้จิยัไดร้ะบุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคก์ารวดั
พร้อมทั้งตวัวดัส าหรับการผลิตเพิ่มเติมเขา้ไปและน าเสนอออกมาในรูปแบบของแบบจ าลองพล วตั
ของระบบการผลิตขององคก์รอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะช่วยยกระดบัความสามารถในการปฏิบติัการ
วดัผลการด าเนินงานการผลิตในปัจจุบนัและเป็นแนวทางส าหรับการวดัในอนาคต 

เพชรรัตน์ พฒันเศรษฐานนท์ (2545)  ไดว้จิยัในเร่ือง กรอบของกระบวนการซอฟตแ์วร์
เชิงซีเอม็เอม็ งานวจิยัไดต้ระหนกัถึ งความส าคญัของการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยมีพื้นฐาน มาจาก ซี
เอม็เอม็ท่ีจะปรากฎต่อการพฒันาซอฟตแ์วร์ในประเทศไทยในอนาคตอนัใกลน้ี้ จึงไดท้  าการ ศึกษา
และน าเสนอกรอบของกระบวนการซอฟต์ แวร์เชิงซีเอม็เอม็ เพื่อใช้ เป็นแบบสอบถามและแบบ
ตรวจสอบเพื่อเช่ือมโยงการท างานขององคก์รพฒันาซอฟ ตแ์วร์ ใหมี้ทิศทางเดียวกบัแนวทางของซี
เอม็เอม็รวมทั้งเพื่อใหท้ราบถึงกรอบหรือขอ้ก าหนดต่างๆ ในการผลิตหรือการพฒันาซอฟตแ์วร์ตาม
มาตรฐานสากล 

งานคน้ควา้อิสระได ้เสนอแนะแนวทางกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ โดยใชพ้ื้นฐาน
ของซีเอม็เอม็ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถน าไปปรับระดบัซีเอม็ เอม็และปรับปรุงกระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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เทวญั แกว้ศกัดาศิริ (2550) ไดว้จิยัในเร่ือง การออกแบบและพฒันาระบบสนบัสนุนการ
บริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์  กรณีศึกษาส านกังานประกนัสังคม  งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์  
เพื่อวเิคราะห์และออกแ บบ กรอบกระบวนการ  เอกสารแผน่แบบและพฒันาระบบสนบัสนุนการ
บริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดพื้นท่ีกระบวนการการบริหารความ
เส่ียงตามแบบจ าลองวฒิุภาวะความสามารถแบบบูรณาการและ ไดน้ ามาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารความเส่ียง  IEEE 1540 และงานวจิัยท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการออกแบบกรอบ
กระบวนการ  เอกสารแผน่แบบ  และพฒันาระบบสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงโครงการ
ซอฟตแ์วร์ส าหรับส านกังานประกนัสังคม ซ่ึงเป็นหน่วยงานกรณีศึกษา  กรอบกระบวนการ  เอกสาร
แผน่แบบ และระบบสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ท่ีพฒั นาข้ึนน้ีช่วยในการ
ระบุ วเิคราะห์  เฝ้าติดตาม  และควบคุมประเด็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการซอฟตแ์วร์  เพื่อ
จดัการกบัประเด็นความเส่ียงท่ีคิดวา่อาจจะก่อใหเ้กิดปัญหากบัโครงการจนท าใหโ้ครงการไม่
สามารถด าเนินการใหเ้สร็จส้ินไดภ้ายใตร้ะยะเวลา และงบประมาณท่ีก าหนดไว ้

งานคน้ควา้อิสระน้ีไดมุ้่งเนน้ท่ีจะวเิคราะห์  ออกแบบกรอบกระบวนการ  เอกสารแผน่
แบบส าหรับกระบวนการการบริหารความเส่ียง  และพฒันาระบบตน้แบบสนบัสนุนการบริหาร
ความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์  เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นงานพฒันา
โครงการของส านกังานประกนัสังคม ซ่ึงเป็นหน่วยงานกรณีศึกษา  ท่ีไดส้นบัสนุนทางดา้นบุคลากร
ในการใหข้อ้มูล และสถานท่ี ส าหรับโครงงานน้ี 

Boehm,W.B. (1991)ไดว้จิยัในเร่ือง Software Risk Management: Principles and 
Practices. IEEE Software งานวจิยัช้ินน้ี  ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ควรจะมีการบริหารความเส่ียง  เพื่อจะ
ช่วยลดและหลีกเล่ียงความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยหลกัการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเรียกวา่โอกาสความเส่ียง  (Risk Exposure) หรือท่ีเรียกวา่ผลกระทบความเส่ียง  หรือ
ปัจจยัความเส่ียง (Risk Factor) โดยท่ี 

RE = P(UO)*L(UO) 
เม่ือ  RE คือ โอกาสความเส่ียง (Risk Exposure) 

P(UO) คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดความสูญเสีย 
L(UO) คือ ความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดเหตุการณ์นั้น 

ซ่ึงงานคน้ควา้อิสระ น้ี ไดน้ าวธีิการในการหาค่าโอกาสความเส่ียงมาใชใ้นการประเมิน
ความเส่ียงเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการซอฟตแ์วร์ 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิในการวจิยั 

 
3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

ขั้นตอนในการด าเนินงานวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษา  คน้ควา้  รวบรวม ขอ้มูลจากงานวจิยั  ผลงานวชิาการ และงานคน้ควา้อิสระท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง โครงการซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  เพื่อใหส้ามารถ
เขา้ใจกระบวนการการบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ เขา้ใจ แนวทางปฏิบติั ส าหรับ
กระบวนการบริหารความเส่ียง และเป็นแนวทางในการน าเสนอแบบตรวจสอบความเส่ียงโครงการ
ซอฟตแ์วร์เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดตามมาตราฐานซีเอม็เอม็ไอ  

2. ท าความเขา้ใจและส ารวจขอ้มูลจากงานวจิยั ผลงานวชิาการ และงานคน้ควา้อิสระท่ี
เก่ียวขอ้ง กบัการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  เพื่อใหส้ามารถ
น าเสนอกระบวนการการบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ เสนอแนะ แนวทางปฏิบติั
ส าหรับกระบวนการบริหารความเส่ียง และเป็นแนวทางในการศึกษา และเสนอแนะการน าเสนอ
แบบตรวจสอบความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์เพื่อใหเ้ป็นไป ตามท่ีก าหนดตามมาตราฐานซีเอม็เอม็
ไอ ซ่ึงรวมถึงการส ารวจและท าความเขา้ใจใน รายละเอียดแนวทางปฏิบติัจากองคก์ร ต่างๆ ท่ีเป็น
ปัจจยัในการออกแบบและปรับปรุงการพฒันาแบบตรวจสอบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมาตร ฐานซีเอม็
เอม็ไอ  

3. จดัท า แบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) เพื่อใชใ้นการประเมิน วฒิุภาวะ
ความสามารถของ การบริหารความเส่ียง โครงการซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอขององคก์ร
วา่อยูใ่นระดบัมาตรฐานหรือไม่ 

4. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัวดัท่ีส าคญัต่อการประเมินผลในการด าเนินงานแต่
ละดา้นของการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

5. สรุปผลงานคน้ควา้อิสระและขอ้เสนอแนะ 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบบนัทึกตรวจสอบรายการ (Check Lists) เป็น

เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการตรวจ สอบกิจกรรมต่างๆ วา่เกิดข้ึนตามรายการดงักล่าวหรือไม่  และแบบ
บนัทึกตรวจสอบรายการ (Check Lists) ท่ีใชว้ดัภายในองคก์รวา่องคก์รนั้นมีมาตรการในการบริหาร
ความเส่ียง ตามมาตรฐานท่ีมีในการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  
หรือไม่ 
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 
1.  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาคน้ควา้และส ารวจจากงานวจิยั ผลงานวชิาการ และ

งานคน้ควา้อิสระ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ ท่ีเคยปรากฎ ไวใ้น
ส่ือต่างๆ 

2.  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย การพิจารณาจาก แบบทดสอบ ท่ีน ามาใชใ้นการตรวจสอบ
โครงการซอฟตแ์วร์ โดยแบบทดสอบส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ย 

ค าถาม  : เป็นรายละเอียดต่างๆ  ผูท่ี้ท  าการทดสอบจะตอ้งศึกษารายละเอียดในแต่
ละหวัขอ้ใหเ้ขา้ใจ  และใชดุ้ลยพินิจในการตรวจสอบวา่องคก์รของตนเองมีคุณสมบติัหรือมี
รายละเอียดต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการท างานครบถว้นหรือไม่ 

ผา่น  : เป็นช่องท่ีใหผู้ท้  าการทดสอบใส่เคร่ืองหมายกากบาท  ถา้องคก์รนั้นมี
คุณสมบติัครบถว้นหรือมีการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีค าถามนั้นก าหนด 

ไม่ผา่น : เป็นช่องท่ีใหผู้ท้  าการทดสอบใส่เคร่ืองหมายกากบาท  ถา้องคก์รนั้นมี
คุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือไม่มีการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีค าถามนั้นก าหนด 
 
3.4   การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในงานคน้ควา้อิสระน้ีจะน าลกัษณะของการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบ
วตัถุประสงคม์าใช ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ เพื่อสรุปรวบรวมลกัษณะของการ
บริหารความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและปัจจุบนั  

2.  ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  โดยวธีิการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง ความน่าเช่ือถือ และความครบถว้นของขอ้มูลเพื่อให้ ขอ้มูลท่ีได มีความถูกตอ้ง
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แม่นย  ามากท่ีสุด และยงัช่วยในการประเมินคุณภาพของขอ้มูลดว้ยวา่อยูใ่นระดบัท่ีจะน ามาวเิคราะห์ 
และตอบปัญหาไดหรือไม โดยมีวธีิการตรวจสอบดงัน้ี  

2.1 การตรวจสอบดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) โดยพิจารณาจากแหล่งขอ้มูลท่ี
เป็นบุคคลผูซ่ึ้งให้ขอ้มูล  

2.2 การตรวจสอบดา้นวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 
โดยการสังเกตการณ จากกิจกรรมท่ีสถานท่ีท างาน และน าขอ้มูลท่ีได มาร่วมพิจารณาประกอบกบั
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

2.3 การตรวจสอบหลงัจากวเิคราะห์ขอ้มูลเรียบร้อยแล ว โดยใหบุ้คคลท่ี เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูล รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่านทวนวา่ขอ้มูลการตีความหมายนั้นมีความถูกตอ้ง เท่ียงตรงหรือ
ไม  

 
3.5  ระยะเวลาในการด าเนินงานวจัิย 

ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยั กรกฎาคม 2552 – พฤษภาคม 2553 สรุปไดด้งัตารางท่ี 
3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3.1  ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยั 

 
 ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค. 

1.ศึกษาค้นคว้า            

2.ท าความเข้าใจ            

3.ท าแบบตรวจ            

4.วเิคราะห์            

5.สรุป            
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทน้ีเป็นการจดัท า น าเสนอกระบวนการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ตาม

มาตราฐานซีเอม็เอม็ไอ และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติัส าหรับกระบวนการบริหารความเส่ียง
โครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ และ ท าการเสนอแนะ การน าเสนอ แบบตรวจสอบ
รายการ (Check Lists) ความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ส าหรับ
ใชใ้นการตรวจสอบรายการ การบริหารความเส่ียง โครงการซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
การศึกษา น้ีจะมุ่งเนน้ศึกษาในดา้น การตรวจสอบ รายการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การบริหารความเส่ียง
โครงการซอฟตแ์วร์ ให้เป็นไปตามมาตราฐานซีเอม็เอม็ไอ   เพื่อใหเ้ขา้ใจวา่ โครงการซอฟต์แวร์ มี
ความสามารถในการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ไดอ้ยา่งไรบา้ง  และ  มีเอกสาร
อะไรบา้ง ท่ีมุ่งเนน้ไปยงัโครงการซอฟตแ์วร์และองคก์ร  เม่ือองคก์รไดเ้ร่ิมจดัท าการบริหาร
กระบวนการอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดทัว่ทั้งโครงการซอฟตแ์วร์ มีการก าหนดกระบวนการท างาน
ท่ีชดัเจนเป็นมาตรฐานสามารถมองเห็นภาพภายในกระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการ โครงสร้างภายในแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการท่ีเป็นมาตรฐานของกระบวนการไดถู้กน าไป
ประยกุตใ์ชภ้ายในโครงการซอฟตแ์วร์ ซ่ึงงานวจิยัน้ี  จะมุ่งเนน้ท่ีองคป์ระกอบของการจดัการความ
เส่ียง (RSKM) 

 
4.1  กระบวนการจัดการความเส่ียงโครงการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

กระบวนการจดัการความเส่ียง  (Risk Management Process Area) คือ กระบวนการ
บริหารจดัการความเส่ียงของโครงการ เพื่อลดโอกาสท่ีความเส่ียงนั้น จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของโครงการ ซอฟตแ์วร์  และติดตามควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  ตามแผนการบริหาร
จดัการความเส่ียงท่ีวางไว้  โดยในแผนจะตอ้งมีการระบุความเส่ียง  (Identify Risks) การวเิคราะห์
ความเส่ียง (Analyze Risks) การจดัล าดบัความเส่ียง (Prioritize Risks) และแผนในการลดความเส่ียง  
(Mitigation Plans) ภาพท่ี 4.1 แสดงกระบวนการจดัการความเส่ียงโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 4.1  Activity Diagram กระบวนการจดัการความเส่ียง 
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4.1.1  Process Activities 
Project Sponsor หมายถึง ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบโครงก าร มีหนา้ท่ีสนบัสนุน  Project 

Manager ใหท้ าโครงการใหส้ าเร็จ  โดยการใหค้  าปรึกษา  ตดัสินใจ  escalate ประเด็น  และจดัหา
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการพฒันาโครงการ ท าการทวนสอบความคืบหนา้ของโครงการและก ากบัการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกระบวนการท่ีก าหนด 

Project Manager หมายถึง สมาชิกของ Project Team ท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ในฐานะผูจ้ดัการโครงการเพื่อด าเนินการ  และรับผดิชอบงานนบัตั้งแต่รับค าขอจากผูใ้ชข้อง
หน่วยงาน ส่งมอบงาน จนถึงการปิดโครงการ 

Project Team หมายถึง พนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล  และรับผดิชอบงานพฒันา
โครงการ  นบัตั้ งแต่รับค าขอจากผูใ้ชข้องหน่วยงาน  ส่งมอบงาน  จนถึงการปิดโครงการตาม
กระบวนการ 

Stakeholder หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ 
ส าหรับรายละเอียด Process Activity มีดงัต่อไปน้ี 
1.  Prepare for Project Risk Management Plan Activity 
การเตรียมพร้อมส าหรับแผนบริ หารความเส่ียง เพื่อเตรียมจดัท าแผนการบริหารจดัการ

ความเส่ียงโครงการ ซอฟตแ์วร์  โดยการระบุถึงปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินโครงการ  ท าการ
วเิคราะห์และจดัล าดบัของความเส่ียงเพื่อสร้างแผนส าหรับลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  ส าหรับโครงการ
ซอฟตแ์วร์ท่ีจะท าการพฒันา 

การเตรียมพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียง นบัเป็นส่ิงแรกท่ีตอ้งกระท าใหส่้วนของ
การบริหารความเส่ียง  โดยเตรียมพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียงนั้นเปรียบเสมือนการคน้หา
ความเส่ียงหรือปัญหาเพื่อท าการแกไ้ขก่อนปัญหานั้นจะลุกลาม และส่งผลใหโ้ครงการลม้เหลว  การ
เตรียมความพร้อมนั้นประกอบไปดว้ย 

1.1 ระบุความเส่ียง (Identify Risks) เป็นการทบทวน  พิจารณาแผนทั้งหมดของ
โครงการซอฟตแ์วร์และระบุดา้นท่ีมีความไม่แน่นอนท่ีโครงการซอฟตแ์วร์ก าลงัเผชิญอยู ่ ขั้นตอนน้ี
จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในโครงการซอฟตแ์วร์ สามารถอธิบายไดด้งัตารางท่ี 4.1  
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ตารางท่ี 4.1  ระบุความเส่ียง  
 

Description:  
 

การระบุประเด็นความเส่ียงเป็นงานท่ีตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดการด าเนิ น
โครงการ  โดยเป็นความรับผดิชอบของพนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล  และ
รับผดิชอบงานพฒันาโครงการน้ี  ใหท้  าการระบุประเด็นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในแต่ละระยะของการพฒันาโครงการ  ซ่ึงผูบ้ริหารโครงการมีหนา้ท่ีหลกัในการ
สนบัสนุนกิจกรรมน้ี 

Activity 
Ower: 

-  Project Manager 
-  Project Team 
-  Stakeholder 

Participants:  N/A 
Input: -  Project Management Plan 

-  Risk Taxonomy-Based Questionnaire 
Steps: 1.  Determine risk sources and categories ผูบ้ริหารโครงการ  ทีมพฒันาโครงการ

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการร่วมกนัพิจารณาเพื่อก าหนดแหล่งท่ีมา  และประเภท
ของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  โดยใช้  Risk Taxonomy-Based 
Questionnaire เป็นแนวทางช่วยในการก าหนดแหล่งท่ีมา  และประเภทของความ
เส่ียง เพื่อน าประเด็นความเส่ียงเหล่านั้นไประบุใน Risk Information Form 
2.  Define risk parameters ผูบ้ริหารโครงการ  ทีมพฒันาโครงการ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัโครงการร่วมกนัก าหนดเกณฑใ์นการประเมินความเส่ียง ระดบัค่าขีดแบ่งในการ
ยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึ น เพื่อระบุวา่ประเด็นความเส่ียงใดบา้งท่ีควรจะติดตาม  
และควบคุม 
3.  Identify the risks ผูบ้ริหารโครงการ  ทีมพฒันาโครงการ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
โครงการร่วมกนัระบุประเด็นความเส่ียงท่ีคิดวา่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการ ลงใน Risk Information Form 
4.  Review all elements of risk ผูบ้ริหารโครงการ  ทบทวนประเด็นความเส่ียง
ทั้งหมดท่ีระบุ 

Output :  -  Risk Information Form ในส่วนของ RISK DETAILS 
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1.2 วเิคราะห์ความเส่ียง  (Analyze Risks) เป็นการน าความเส่ียงแต่ละประเด็น ใน
ส่วนของการระบุความเส่ียง แลว้น ามาพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนจากประเด็นความ
เส่ียงนั้น แลว้ท าการจดัล าดบัความเส่ียง สามารถอธิบายไดด้งั ตารางท่ี 4.2  

 
ตารางท่ี 4.2   วเิคราะห์ความเส่ียง  

 
Description: วเิคราะห์ประเด็นความเส่ียงแต่ละประเด็น  โดยพิจารณาถึงโอกาส  และผลกระทบ  

ท่ีเกิดข้ึนจากประเด็นความเส่ียงนั้น แลว้ท าการจดัล าดบัความเส่ียง 
Activity  
Owner: 

-  Project Manager 
-  Project Team 
-  Stakeholder 

Participants: N/A 
Input: -  Risk Information Form ในส่วนของ RISK DETAILS 
Steps: 1.  Evaluate the identified risks ผูบ้ริหารโครงการ  ทีมพฒันาโครงการ  และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัโครงการร่วมกนัประเมินประเด็นความเส่ียงแต่ละประเด็นวา่มีค่า
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  และผลกระทบต่อโครงการอยูใ่นระดบัไหน  เพื่อจะใช้
ในการค านวณหาค่า Risk Exposure 
 2.  Categorize and group risks ผูบ้ริหารโครงการ  ทีมพฒันาโครงการ  และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัโครงการร่วมกนัจดักลุ่มประเด็นความเส่ียง 
 3.  Prioritize risks ผูบ้ริหารโครงการ  ทีมพฒันาโครงการ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
โครงการร่วมกนัจดัล าดบัความส าคญัส าหรับประเด็นความเส่ียงท่ีระบุ  เพื่อจดัท า
แผนลดความเส่ียง 

Output: -  Risk Information Form ในส่วนของ RISK ANALYSIS 
 

1.3 พฒันาแผนลดความเส่ียง  (Develop Risk Mitigation Plans) เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัล าดบั การค านวณความเส่ียงและการลงมือควบคุมการลดความเส่ียงอยา่งเหมาะสมตามแนวทาง
ท่ีมาจากการประเมินความเส่ียง เน่ืองจากการท่ีจะก าจดัความเส่ียงในระบบทั้งหมดนั้นเป็นเร่ืองท่ี ท าได้
ยาก ผูบ้ริหารธุรกิจจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบการท างานน้ีดว้ยเง่ือนไขในการใชง้บประมาณท่ีต ่าท่ีสุด
และใชว้ิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีสุ ดเพื่อลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ ในระดบัท่ียอมรับได้  โดยส่งผล
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กระทบต่อพนัธกิจและทรัพยากรขององคก์รใหน้อ้ยท่ีสุด  การพฒันาความเส่ี ยงสามารถอธิบายไดด้งั
ตารางท่ี 4.3  
 
ตารางท่ี 4.3  พฒันาแผนลดความเส่ียง  
  

Description: จดัท าแผนการลดความเส่ียงส าหรับประเด็นความเส่ียงแต่ละประเด็น  เพื่อใช้
ส าหรับควบคุม  และติดตามความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินโครงการ 

Activity  
Owner: 

-  Project Manager 
-  Project Team 
-  Stakeholder 

Participants: N/A 
Input: -  Risk Information Form ในส่วนของ RISK DETIALS และ RISK ANALYSIS 
Steps: 1.  Develop risk-handling activities ผูบ้ริหารโครงการ  ทีมพฒันาโครงการ  และผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการร่วมกนัก าหนดแนวทางในการควบคุมแกไ้ขส าหรับแต่ละ
ประเด็นความเส่ียงท่ีมีระดบัความส าคญัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงกา 
2.  Identify the person or group ผูบ้ริหารโครงการก าหนดผูรั้บผดิชอบในการ
ติดตามและควบคุมแต่ละประเด็นความเส่ียงท่ีมีระดบัความส าคญัท่ีจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินโครงการ 
3.  ส่ง Risk Information Form ใหแ้ก่ ผูบ้ริหารโครงการเพื่อลงนามอนุมติั 

Output: - Risk Information Form ฉบบัสมบูรณ์ 
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2.  Create and Submit Project Risk Management Plan to Project Sponsor Activity 
การจดัท าและส่งมอบแผนการบริหารจดัการความเ ส่ียงใหโ้ปรเจค็สปอนเซอร์ สามารถ

อธิบายไดด้งัตารางท่ี 4.4  
 

ตารางท่ี 4.4  จดัท าและส่งมอบแผนการบริหารจดัการความเส่ียง 
  

Description: จดัท าแผนการบริหารจดัการความเส่ียง  และด าเนินการส่ง  Project Risk 
Management Plan ใหก้บั Project Sponsor เพื่อท าการพิจารณา 

Activity  
Owner: 

Project Manager 

Participants: Project Sponsor 
Input: - Risk Information Form ฉบบัสมบูรณ์ 
Steps: 1.  Develop Project Risk Management Plan ผูบ้ริหารโครงการรวบรวมขอ้มูลของ

ประเด็นความเส่ียงท่ีระบุและวธีิการควบคุม ส าหรับจดัท าแผนการบริหารจดัการ
ความเส่ียง 
2.  ผูบ้ริหารโครงการท าการทบทวน และตรวจสอบ Project Risk Management 
Plan 
3.  ผูบ้ริหารโครงการด าเนินการส่ง Project Risk Management Plan ใหก้บั Project 
Sponsor เพื่อพิจารณาอนุมติั 

Output: Project Risk Management Plan 
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3.  Approve Project Risk Management Plan Activity 
การอนุมติัแผนบริหารความเส่ียงโครงการ สามารถอธิบายไดด้งัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางท่ี 4.5  อนุมติัแผนบริหารความเส่ียงโครงการ 
 

Description: การทบทวน  และตรวจสอบความเหมาะสมของ  Project Risk Management Plan 
และท าการอนุมติั Project Risk Management Plan 

Activity: Project Sponsor 
Participants: Project Manager 
Input: Project Risk Management Plan 
Steps: 1.  Project Sponsor ท าการทบทวน  และตรวจสอบ  Project Risk Management 

Plan และพิจารณาอนุมติั 
- กรณี Approve Plan ผูมี้อ านาจลงนาม  หรือ ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีรับผดิชอ บ
โครงการเห็นชอบและลงนามอนุมติั Project Risk Management Plan 
- กรณี Reject Plan ผูมี้อ านาจลงนาม หรือ ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรับผดิชอบโครงการ
ไม่เห็นชอบและไม่ลงนามอนุมติั  Project Risk Management Plan ใหก้ลบัไป
ด าเนินการตามขอ้ 3.1 
2.  Baseline Project Risk Management Plan ผูบ้ริหารโครงการน า  Project Risk 
Management Plan ท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้มาเป็น  Baseline ในการติดตาม  และ
ควบคุมความเส่ียงของโครงการต่อไป 

Output: -   Project Risk Management Plan ชุดท่ีก าหนดเป็น Baseline 
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 4. Continuously Monitor and Control Activity 
การด าเนินการติดตามและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน สามารถอธิบายไดด้งัตารางท่ี 4.6  
 

ตารางท่ี 4.6  ด าเนินการติดตามและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
 

Description: ด าเนินการติดตาม  และควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อการ
ด าเนินโครงการ 

Activity 
Owner: 

Project Manager 

Participants: Project team 
Input: -  Project Risk Management Plan 

-  Risk Status Report 
Steps: 1. Monitor risk status ผูบ้ริหารโครงการ  และทีมพฒันาโครงการ  ติดตามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลสถานะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  วา่มีค่าระดบัค่าขีดแบ่งในการยอมรับ
เกินท่ีก าหนดหรือไม่ 
2. Performance for risk-handling activity ผูบ้ริหารโครงการ  และทีมพฒันา
โครงการด าเนินการควบคุมแกไ้ขประเด็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนตามแผนท่ีวา่งไว ้
3. Update lists of risk status ผูบ้ริหารโครงการ  และทีมพฒันาโครงการ  ปรับปรุง
ขอ้มูลสถานะของแต่ละประเด็นความเส่ียงท่ีไดด้ าเนินการควบคุมแกไ้ข 

Output: -  Project Risk Management Plan 
-  Risk Status Report 
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5.  Project has new risks Activity 
ความเส่ียงใหม่ท่ีมีการเกิดข้ึน สามารถอธิบายไดด้งัตารางท่ี 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7  ความเส่ียงใหม่ท่ีมีการเกิดข้ึน 
 

Description: ตรวจสอบวา่ในการติดตาม  และควบคุมความเส่ียงของโครงการนั้นพบวา่มีความ
เส่ียงใหม่เกิดข้ึนหรือไม่  ถา้มีความเส่ียงใหม่เกิดข้ึนก็ใหท้  าการปรับปรุง  Project 
Risk Management Plan ทนัที 

Activity: Project Manager 
Owner:  
Participants: Project Team 
Input: -  Project Risk Management Plan 

-  Risk Status Report 
Steps: ผูบ้ริหารโครงการประเมินวา่ในการด าเนินงานโครงการนั้นมีความเส่ียงใหม่

เกิดข้ึนหรือไม่ 
- กรณีท่ีมีความเส่ียงใหม่เกิดข้ึน  ผูบ้ริหารโครงการจะตอ้งท าการปรับปรุง  Project 
Risk Management Plan แลว้ใหก้ลบัไปด าเนินการตาม ขอ้ 1 
- กรณีท่ีไม่มีความเส่ียงใหม่เกิดข้ึน  ผูบ้ริหารโครงการจะตอ้งตรวจสอบผลการ
ติดตามและควบคุมความเส่ียง แลว้ท าการปรับปรุง Risk Status Report 

Output: -  Project Risk Management Plan ฉบบัปรับปรุง Baseline 
-  Risk Status Report  

 
4.1.2   Process Area Activity Check List 

Process Area Activity Check List เป็นรายการสรุปกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการของแต่ละ  
Process Area เพื่อใหผู้รั้บผดิชอบในการด าเนินการตาม  Process Area ใชส้ าหรับช่วยในกา ร
ตรวจสอบกระบวนการท างานวา่ด าเนินการครบ ถว้นตามท่ีระบุไวห้รือไม่  ตารางท่ี 4.8 แสดง 
Process Area Activity Check List ส าหรับกระบวนการจดัการความเส่ียงท่ีออกแบบ 

 
 

 

DPU



 74 

ตารางท่ี 4.8  Process Area Activity Check List  
 

Items Status 
Input 
• Project Management Plan 
• Risk Taxonomy-Based Questionnaire 

 

Activities 
• Create Project Risk Management Plan 

- Step 1 : Identify Risks 
- Step 2 : Analyze Risks 
- Step 3 : Develop Risk Mitigation Plans 

• Submit Project Risk Management Plan to Project Sponsor 
- Step 1 : Review Project Risk Management Plan 
- Step 2 : Submit Project Risk Management Plan to Project Sponsor 

• Approve Project Risk Management Plan 
- Step 1 : Review Project Risk Management Plan 
- Step 2 : Baseline Project Risk Management Plan 

• Continuously Monitor and Control 
- Step 1 : Update Lists of Risk Status 
- Step 2 : Performance for Risk-Handling Activity 
- Step 3 : Update Lists of Risk Status 

• Project Have New Risks 
- Step 1 : Identify and Assess New Risks 

 

Output 
• Project Risk Management Plan 
• Risk Information Form 
• Risk Status Report 
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4.2  แนวทางปฏิบัติส าหรับกระบวนการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซีเอม็
เอม็ไอ 

แนวทางปฏิบติัส าหรับกระบวนการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ เป็นเอกสารท่ี
ระบุขั้นตอนท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารโครงการซอฟตแ์วร์สามารถระบุความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบังาน
โครงการซอฟตแ์วร์ท่ีด าเนินการ  ช่วยพิจารณาผลกระทบ  ตลอดจนวางแผนลดความเส่ียงโดยมีการ
ประเมินความเส่ียงเป็นระยะตลอดการด าเนินโครงการซอฟตแ์วร์ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะจดัการกบัความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้  ตารางท่ี  4.9 แสดงเป้าหมายจ าเพาะและแนวทางปฏิบติัจ าเพาะในกลุ่ม
กระบวนการบริหารความเส่ียง และมีความสัมพนัธ์กนัดงัภาพท่ี 4.2 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4.9  เป้าหมายจ าเพาะและแนวทางปฏิบติัจ าเพาะในกลุ่มกระบวนการบริหารความเส่ียง 
 
SG1: เตรียมพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียง  

SP 1.1: ก าหนดท่ีมาของความเส่ียงและจดัประเภทความเส่ียง 
SP 1.2: ก าหนดตวัแปรของความเส่ียง 
SP 1.3: จดัท ากลยทุธ์การบริหารความเส่ียง 

SG2: ระบุและวเิคราะห์ความเส่ียง 
SP 2.1: การระบุความเส่ียง 
SP 2.2: การประเมิน การจดัหมวดหมู่และการจดัล าดบัความเส่ียง 

SG3: ลดความเส่ียง 
SP 3.1: การพฒันาแผนการลดความเส่ียง 
SP 3.2: การด าเนินการตามแผนการลดความเส่ียง 

 

จากตารางท่ี 4.9 รายละเอียด เป้าหมายจ าเพาะและแนวทางปฏิบติัจ าเพาะในกลุ่ม
กระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงการด าเนินการกระบวนการจดัการความเส่ียงตามมาตรฐานซีเอม็
เอม็ไอ (Risk Management: RSKM) แบ่งเป็น 3 เป้าหมายจ าเพาะโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. เตรียมความพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียง  โดยก าหนดแหล่งก าเนิดและ
ประเภทของความเส่ียง  เช่น ความตอ้งการท่ีไม่แน่นอนหรือขอ้ก าหนดความตอ้งการท่ีไม่ชดัเจน  
และการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดความตอ้งการหลายคร้ัง  การออกแบบท่ีไม่สามารถกระท าตามได้  
การขาดแคลนเทคโนโลยหีรือความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยใีหม่  (ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์) บุคลากร
ไม่มีทกัษะความรู้ความสามารถเพียงพอหรือการขาดแคลนบุคลากร ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมทางดา้น  
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เทคนิค การประมาณเวลาท่ีไม่สามารถเป็นจริงได ้การตดัสินใจจากภายนอกท่ีมีผลต่อโครงการ  การ
เช่ือมโยงกบัระบบอ่ืน  สมรรถนะต ่า และประเด็นปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายและเงินทุน  และอ่ืนก าหนด
พารามิเตอร์ของความเส่ียง  เพื่อน ามาประเมินจดัตามประเภทของความเส่ียง  ซ่ึงอาจก าหนดไดโ้ดย
ตาม ผลกระทบ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้และล าดบัเหตุการณ์ของความเส่ียงก าหนดกลยทุธ์  ใน
การจดัการกบัความเส่ียงท่ีพบ เช่น ก าหนดขอบเขตของการจดัการ ก าหนดล าดบัขั้นตอนวธีิการและ
เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้  ก าหนดเทคนิควธีิการในการตรวจวดัสถานะของความเส่ียง  และการประเมิน
ความเส่ียง 

2. ระบุและวเิคราะห์ความเส่ียง  โดยท าการประเมินและจดัแบ่งประเภทหมวดหมู่ของ
ความเส่ียง 

3. ลดความเส่ียง  พฒันาแผนการจดักา รกบัความเส่ียงโดยมุ่ง  ประเด็นท่ีจะลดความ
รุนแรงต่อผลกระทบท่ีเกิดกบัโครงการ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเป้าหมายจ าเพาะและแนวทางปฏิบติัจ าเพาะในกลุ่มกระบวนการ
บริหารความเส่ียง (Ray C. Williams, 2006) 
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4.3   แบบตรวจสอบความเส่ียงโครงการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

แบบตรวจสอบ ความเส่ียง โครงการซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  จะสร้างข้ึน
ตามเป้าหมายจ าเพาะและแนวทางปฏิบติัจ าเพาะในกลุ่มกระบวนการบริหารความเส่ียง ตาม
มาตราฐานซีเอม็เอม็ไอ  โดยแบบตรวจสอบเหล่าน้ี จะถูกใชใ้นขั้นตอนการตรวจสอบ การจดัการ
ความเส่ียง  ภาพท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.10 แสดงแบบตรวจสอบความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์
โดยรวม 

 

 
 
ภาพท่ี 4.3  ขั้นตอนการตรวจสอบการจดัการความเส่ียง 
 
ตารางท่ี 4.10  แบบตรวจสอบความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์โดยรวม 
 

ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 องคก์รของคุณมีการก าหนดขอบเขตของความเส่ียง/อนัตรายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในการพฒันาซอฟตแ์วร์ในองคก์ร หรือไม่ 
  

2 องคก์รของคุณมีการจดัท าเป็นรายการรวบรวมความเส่ียง /อนัตรายท่ี 
อาจจะเกิดข้ึนทั้งภายนอกและภายในองคก์ร หรือไม่ 

  

3 เม่ือทราบถึงภาวะความเส่ียงแลว้องคก์รของคุณสามารถระบุได้ 
หรือไม่วา่มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 

  

4 องคก์รของคุณไดท้  าการประเมินถึงภาวะเส่ียงนั้นหรือไม่วา่มีความ 
รุนแรงมากนอ้ยเพียงใด 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ)   
 

ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
5 องคก์รของคุณมีหลกัการ/วธีิการ/เคร่ืองมือเตรียมพร้อมรับมือกบัภาวะ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือไม่ 
  

6 ในกรณีท่ีภาวะความเส่ียงมีจ านวนมาก องคก์รของคุณไดท้  าการจดัแบ่ง
ความรุนแรงท่ีเป็นผลกระทบจากความเส่ียงตามล าดบัหรือไม่เพื่อ
คดัเลือกและหาแนวทางป้องกนัไวก่้อน 

  

7 มีหลกัฐานอา้งอิงไดห้รือไม่วา่ เม่ือท าการแกไ้ขไปแลว้จะช่วยลดภสวะ
ความเส่ียงนั้นไดห้รือหรือสามารถก าจดัความเส่ียงนั้นออกไปจาก
องคก์รนั้นได ้

  

8 มีการจดัเก็บบนัทึกเพื่อเก็บเป็นหลกัฐานอา้งอิงต่อไปหรือไม่   
9 มีการจดัฝึกอบรมเทคนิค/วธีิการ ในการแกไ้ขและป้องกนัภาวะความ

เส่ียงนั้นหรือไม่ 
  

10 มีการรายงานผลภาวะเส่ียงน้ีในท่ีประชุมเพื่อใหผู้บ้ริหารและคณะผู ้
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ หรือไม่ 

  

 
1. เตรียมพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียง  
การเตรียมความพร้อม (Preparation) คือ การด าเนินการโดย กล ยทุธ์การบ ารุงรักษาและ

การสร้างส าหรับการระบุ การวเิคราะห์ และการลดความเส่ียง การเตรียมความพร้อมนั้นส่วนใหญ่
มกัจะเป็นแผนการในเอกสารของการบริ หารความเส่ียง กลยทุธ์ของการบริหารความเส่ียงมกัอยูท่ี่
การกระท าท่ีเฉพาะเจาะจงและแนวทางการจดัการท่ีใชแ้ละควบคุมโปรแกรมการบริหารความเส่ียง  
ทั้งน้ีรวมไปถึงการระบุ แหล่งท่ีมาของความเส่ียง โครงการท่ีใชใ้นการจดัการประเภทความเส่ียง 
และตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมิน ขอ้จ ากดั การควบคุมความเส่ียงในการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

การเตรียมพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียง ถือเป็นส่ิงแรกท่ีจะตอ้งกระท าใหส่้วน
ของการบริหารความเส่ียง  โดยเตรียมพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียงนั้นเปรียบเสมือนการ
คน้หาความเส่ียงหรือปัญหาเพื่อท าการแกไ้ขก่อนปัญหานั้ นจะลุกลาม  และส่งผลใหโ้ครงการ
ลม้เหลว ภาพท่ี 4.4 แสดงแผนผงัการเตรียมพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียง 
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ภาพท่ี 4.4  แผนผงัการเตรียมพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียง  
 

1.1  ก าหนดท่ีมาของความเส่ียงและจดัประเภทความเส่ียง 
ในขั้นตอนของการก าหนดความเส่ียง และจดัประเภทคว ามเส่ียง น้ี ผูจ้ดัการโครงการ

ซอฟตแ์วร์ มกัจะมีประเด็นท่ีอยูใ่นใจวา่เร่ืองใดบา้งท่ีจะน าความเส่ียงมาสู่ โครงการซอฟตแ์วร์  โดย
ประเด็นต่างๆ  นั้นมกัมาจากประสบการณ์  แต่ในส่วนของการบริหารความเส่ียงน้ี จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
จดัหาวธีิท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดความเ ส่ียง  เช่น จดัท ารายกา รแบบตรวจสอบ  
(Checklists) เพื่อท าการตรวจสอบความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในโครงการ  โดยไดมี้การก าหนดแนวทางเพื่อ
น าไปใชใ้นการก าหนดความเส่ียง 

ท่ีมาของความเส่ียงเป็นส่ิงส าคญัแรกเร่ิมใน การเกิดตน้เหตุความเส่ียงส าหรับโครงการ
และองคก์รซอฟตแ์วร์  ท่ีมาของความเส่ียงอาจเกิดไดจ้ากหลายปัจจั ย ทั้งภายในและภายนอก และ
รวมถึงความเส่ียงในดา้นพื้นฐานต่างๆ ภายในองคก์ร ดั งท่ีไดแ้สดงในแบบตรวจสอบท่ี 4.11 โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.11  แบบตรวจสอบท่ีมาของความเส่ียง 
 

ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 มีความแน่ใจในความตอ้งการ   
2 การประมาณการโครงการเป็นท่ีแน่ใจวา่สามารถใชง้านได ้   
3 การออกแบบสามารถปฏิบติัการได ้   
4 เทคโนโลยสีามารถหาได้   
5 มีการแบ่งส่วนตารางเวลาท่ีแน่นอน   
6 บุคลากรมีทกัษะเพียงพอ   
7 ค่าใชจ่้ายและการเงินไม่เป็นปัญหา   
8 ผูท้  าสัญญาโครงการมีความสามารถท่ีเพียงพอและแน่นอน   
9 ผูผ้ลิตโครงการมีความสามารถท่ีเพียงพอและแน่นอน   

10 การส่ือสารกบัลูกคา้ใหเ้ขา้ใจในโครงการมีประสิทธิภาพ   
11 การปฏิบติังานโครงการมีความต่อเน่ือง   

 
การจดัประเภทความเส่ียง  เป็นการสะทอ้นกลบัของขยะภายในองคก์ร ใหส้ามารถช่วย

จดัการเก่ียวกบัการจดัประเภทต่างๆภายในองคก์รและโครงการซอฟตแ์วร์ และยงัเป็นการช่วยท าให้
องคก์ร ซอฟตแ์วร์ มีความแขง็แรงส าหรับกิจกรรมต่างๆในอนาคต  ภายในองคก์รและโครงการ
ซอฟตแ์วร์ เพื่อท่ีสามารถน าไปใชใ้นแผนการลดความเส่ียงต่อไปได ้

ปัจจยัต่อไปน้ีอาจไดรั้บการพิจารณาเม่ือมีการจดัปร ะเภทความเส่ียง ดงัท่ีไดแ้สดงใน
แบบตรวจสอบท่ี 4.12  

 
ตารางท่ี 4.12  แบบตรวจสอบการจดัประเภทของความเส่ียง 
 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 มีขั้นตอนในรูปแบบวงจรของโครงการซอฟตแ์วร์   
2 มีประเภทการใชข้องกระบวนการ   
3 มีประเภทการใชข้องผลิตภณัฑ ์   
4 มีการบริหารโปรแกรมความเส่ียง   
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จากตารางท่ี 4.12 แบบตรวจสอบการจดัประเภทความเส่ียง สามารถอธิบาย เพิ่มเติมได้
ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนของรูปแบบวงจรของโครงการซอฟตแ์วร์ เช่น ความตอ้งการ การออกแบบ การ
ผลิต การทดสอบประเมินผล การส่งมอบ และการจ าหน่าย  เป็นตน้ 

การบริหารโปรแกรม ความเส่ียง  เช่น ความเส่ียงท่ีสัญญา งบประมาณ ความเส่ียง  ความ
เส่ียงดา้นเวลา ความเส่ียงดา้นทรัพยากร ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ และ ความเส่ียงดา้นการ
สนบัสนุน  เป็นตน้ 

วทิยาศา สตร์หรือเทคนิคเก่ียวกบัการแบ่งประเภทความเส่ียงสามารถใชเ้ป็นกรอบ
ส าหรับการก าหนดแหล่งท่ีมาและประเภทความเส่ียง 

1.2 การก าหนดตวัแปรความเส่ียง 
ก าหนดตวัแปรความเส่ียงท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และจดัประเภทความเส่ียง และตวัแปรท่ี

ใชใ้นการพยายามบริหารความเส่ียง  ตวัแปรส าหรับ การประเมิน การจดัประเภทหรือหมวดหมู่  
และการจดัล าดบัความเส่ียง มีรายละเอียดในตวัแปรความเส่ียงดงักล่าว ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13  แบบตรวจสอบการก าหนดตวัแปรความเส่ียง 
 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 มีการก าหนดโอกาสท่ีสามารถเกิดความเส่ียง   
2 มีการก าหนดผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน   
3 มีการก าหนดเกณฑใ์นการกระตุน้การบริหารจดัการกิจกรรม   

 
จากตารางท่ี 4.13 แบบตรวจสอบตวัแปรความเส่ียงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
- โอกาสเส่ียง เช่น ความน่าจะเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  
-  ผลลพัธ์ของความเส่ียง เช่น ผลกระทบและความรุนแรงของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
-  มีเกณฑใ์นการกระตุน้การบริหารจดัการกิจกรรม 
ตวัแปรความเส่ียงท่ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑท์ัว่ไปควรจะมความสอดคลอ้งส าหรับการจดัการ

เปรียบเทียบส่ิงต่างๆ ซ่ึงถา้หากไม่มีตวัแปรเหล่าน้ีจะเป็นการยากมากท่ีจะวดัค่าความรุนแรงของการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่พึงประสงคอ์นัเกิดจากความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญั ซ่ึงเป็นการกระท าท่ี
จ  าเป็นส าหรับแผนการลดความเส่ียง 
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1.3 จดัท ากลยทุธ์ดา้นการบริหารความเส่ียง 
การจดัท ากลยทุธ์ดา้นการบริหารความเส่ียงก็เพื่อใหส้ามารถรับรู้กบัความเส่ียงประเภท

ต่างๆและสามารถเรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  แบบตรวจสอบ
ดา้นการจดัท ากลยทุธ์ดา้นการบริหารความเส่ียงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.14 

 
ตารางท่ี 4.14  แบบตรวจสอบการจดัท ากลยทุธ์ดา้นการบริหารความเส่ียง 
 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 มีขอบเขตในความพยายามบริหารความเส่ียง   
2 มีวธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการระบุความเส่ียง การวเิคราะห์

ความเส่ียง การลดความเส่ียง การตรวจสอบความเส่ียงและกา ร
ติดต่อส่ือสาร 

  

3 มีแหล่งโครงการซอฟตแ์วร์เฉพาะความเส่ียง   
4 มีวธีิการจดัประเภท เปรียบเทียบและรวมเป็นหน่ึง   
5 มีตวัแปรท่ีรวมถึง โอกาส ผลลพัธ์และเกณฑ ์ส าหรับการด าเนินการใน

การระบุความเส่ียง 
  

6 มีเทคนิคท่ีจะใชล้ดความเส่ียง    
7 มีการนิยามหลกัเกณฑค์วามเส่ียงต่อการติดตามความเส่ียงเร่ิมตน้   
8 มีช่วงเวลาส าหรับการตรวจสอบความเส่ียงหรือการคิดทบทวนใหม่   

 
กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงควรไดรั้บค าแนะน าจากวสิัยทศัน์ร่วมกนัของความส าเร็จ

ท่ีอธิบายผลลพัธ์ของโครงการซอฟตแ์วร์ใน อนาคต ทั้งในแง่ของการจดัส่งโครงการ ซอฟต์แวร์ 
ค่าใชจ่้าย และ สมรรถภาพในการใชง้าน โครงการซอฟตแ์วร์  กลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงของ
โครงการซอฟตแ์วร์บ่อยคร้ังไดจ้ดัท าไดใ้นรูปแบบเอกสารไดห้รือโครงการแผนการจดัการความ
เส่ียง กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงน้ี คือ การตรวจสอบกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโครงการ
ซอฟตแ์วร์เพื่อใหเ้กิดการส่งเสริมและเกิดความเขา้ใจ นัน่เอง 

2. การระบุและวเิคราะห์ความเส่ียง 
ความเส่ียงเป็นการระบุและวเิคราะห์ เพื่อพิจารณาในความส าคญัขององคก์รและ

โครงการซอฟตแ์วร์  ทรัพยากรมีผลกระทบต่อระดบัของความเส่ียงท่ีไดก้  าหนดการจดัการระบุ
ความเส่ียงและความมุ่งมัน่ เม่ือมีความเหมาะสม 
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การระบุและการวเิคราะห์ความเส่ียงตามมาตรฐาน ซีเอม็เอม็ไอ  ประกอบดว้ย  การระบุ
ความเส่ียง  และ การประเมิน  การจดัหมวดหมู่และการจดัล าดบัความเส่ียง  ดงัภาพท่ี 4.5 โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 4.5  แผนผงัการระบุและการวเิคราะห์ความเส่ียง 

 
2.1  การระบุความเส่ียง 

การระบุ (Identify) คือ ทบทวนแผนทั้งหมดของโครงการ ระบุดา้นท่ีมีความไม่แน่นอน 
การช้ีระบุความเส่ียง  (Risk identification) เป็นการช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาความไม่แน่นอนท่ี

องคก์รเผชิญอยู่  กระบวนการน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจองคก์ร  ภารกิจและกิจ กรรม  
ส่ิงแวดลอ้มดา้นกฎหมาย  สังคม การเมืองและวฒันธรรม  พฒันาการและปัจจยัท่ีมีต่อความส าเร็จ
ขององคก์ร รวมทั้งโอกาสและส่ิงคุกคามท่ีมีต่อองคก์ร  การช้ีระบุความเส่ียงควรไดด้ าเนินการอยา่ง
ทัว่ถึงครอบคลุมกิจกรรมในทุกๆ  ดา้นขององคก์ร  สาเหตุส าคญัของความเส่ียงคือการมีส่ิ งคุกคาม 
(Threat) ท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดการละเมิดความมัน่คงสารสนเทศและส่งผลเสียตามมา อาจพิจารณาถึง
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เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีตกบัองคก์รนั้น  หรือองคก์รอ่ืนใด  หรืออาจเป็นส่ิงท่ีมี
ความเป็นไปไดว้า่จะเกิดข้ึนแมไ้ม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนก็ได ้ 

การระบุปัญหาท่ี อาจเกิดอนัตราย ภยัคุกคาม และ ช่องโหว ่การระบุปัญหาเหล่าน้ีจะมี
ผลต่อความพยายามในการท างานหรือเป็นพื้นฐานการวางแผนส าหรับการบริหารความเส่ียงท่ี
ประสบความส าเร็จ ความเส่ียงจะตอ้งถูก อธิบายและระบุในวธีิท่ีเขา้ใจได ้ก่อนท่ี จะสามารถ
วเิคราะห์และจดัการอยา่งถูกตอ้ง คว ามเส่ียงท่ีมีเอกสารในขอ้ความสั้นท่ีมีเง่ือนไขและผลกระทบ
ของความเส่ียงท่ีเกดข้ึน 

การระบุความเส่ียงควรเป็นบวธีิการท่ีเป็นระเบียบและมีความละเอียด เพื่อหาความน่าจะ
เป็น เพื่อท าใหบ้รรลุในวตัถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ การระบุความเส่ียงไม่ควรท่ีจะท าในทุก
เหตุการณ์ท่ี เป็นไปได้โดยไม่ค  านึงถึงวธีิการท่ีไม่น่าจะเป็นไปได ้การระบุการเส่ียงเป็นการพฒันา
แผนกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงโดยใชก้ารจดัประเภทและตวัแปรพร้อมกบัการระบุแหล่งท่ีมา
ความเส่ียง สามารถใหก้ารปรับปรุงใหก้ระชบัและวนิยัท่ีเหมาะสมกบัการระบุความเส่ียง รูปแบบ
การระบุความเ ส่ียงเป็นพื้นฐานแก่ผูเ้ร่ิมตน้กิจกรรมการบริหารความเส่ียง  กลยทุธ์ความเส่ียงคร้ัง
ล่าสุดควรจะตรวจสอบรายการความเส่ียง เป็นระยะเพื่อตรวจสอบใหม่แหล่งท่ีมาของความเป็นไป
ได ้ของความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข การคน้พบแหล่งท่ีมา และการมองขา้มความเส่ียง
หรือส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริง  

กิจกรรมระบุความเส่ียงท่ีมุ่งเนน้การระบุความเส่ียง ของการกล่าวโทษต าหนิท่ีไม่ได้
ต าแหน่ง ผลของกิจกรรมระบุความเส่ียงไม่ไดใ้ชเ้พื่อจดัการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร 
และในแบบตรวจสอบของการระบุความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ มีรายละเอียดในการ
ตรวจสอบดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15  แบบตรวจสอบการระบุความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ 
 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 มีการระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั ค่าใชจ่้าย ตารางเวลาและการปฎิบติั   
2 มีการทบทวนองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

โครงการซอฟตแ์วร์ 
  

3 มีการทบทวนองคป์ระกอบของโครงสร้างงานท่ีเสียทั้งหมด เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของการระบุความเส่ียง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทุกดา้นท่ีไดพ้ยายาม
ท างานนั้น ไดรั้บการพิจารณา 

  

4 มีการทบทวนองคป์ระกอบของแผนโครงการวา่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
การระบุความเส่ียง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทุกโครงการซอฟตแ์วร์นั้นไดรั้บการ
พิจารณา 

  

5 มีเอกสารบริบทเง่ือนไขและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนของความเส่ียง   
6 มีการระบุผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเช่ือมโยงกบัแต่ละความเส่ียง   

 
จากตารางท่ี 4.15 แบบตรวจสอบการระบึความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์นั้น ยงั มี

หลกัการและวธีิการมากมายส าหรับการระบุความเส่ียง มีดงัน้ี 
- ตรวจสอบองคป์ระกอบของโครงสร้างของโครงการหยดุลงแต่ละอนัเพื่อเปิดเผยความ

เส่ียง 
- ด าเนินการประเมินความเส่ียงโดยใชว้ทิยาศาสตร์หรือเทคนิคเก่ียวกบัการแบ่งประเภท  

(taxonomy) ความเส่ียงหรืออนุกรมวธิานความเส่ียง (Taxonomy) 
- มีการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ 
- ทบทวนความพยายามจดัการความเส่ียงจากผลิตภณัฑท่ี์มีความคลา้ยคลึงกนั 
- ตรวจสอบการเอกสารการเรียนรู้หรือฐานขอ้มูล 
- ตรวจสอบการออกแบบขอ้จ ากดัและความตอ้งการในขอ้ตกลง  
ความเส่ียงของโครงการเกิดข้ึนในโยงใยท่ีซบัซอ้นของความเก่ี ยวพนัในเหตุและผล  ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดห่วงโซ่ของการสะทอ้นกลบัในแต่ละวงจร  ความเส่ียงจึงเกิดข้ึนจากวงจรผลสะทอ้นกลบั
หลากหลายท่ีอยูใ่นระบบของโครงการซอฟตแ์วร์ 
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2.2 การประเมิน การจดัหมวดหมู่และการจดัล าดบัความเส่ียง 
การประเมินและการจดัประเภทหรือหมวดหมู่แต่ละประเภทใชก้ าห นดประเภทของ

ความเส่ียง ตวัแปร และก าหนดล าดบัความสัมพนัธ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 
การประมินความเส่ียงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อก าหนดความส าคญัในการระบุแต่ละความเส่ียง 

และใชใ้นการพิจารณาเม่ือมีความสนใจในการจดัการท่ีเหมาะสมของความตอ้งการ ประโยชน์ใน
การรวบรวมความเส่ียงในกา้นความสัมพนัธ์กบับุคลากรและการพฒันาในระดบัรวม เม่ือความเส่ียง
รวมเกิดจากการส ะสมของความเส่ียงในระดบัต ่าท่ีต ่า กวา่การดูแล ควรจะใหค้วามส าคญัในความ
เส่ียงระดบัต ่า ไม่มีการละเวน้ 

การประเมิน การจดัหมวดหมู่ และการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง บางคร้ัง
เรียกวา่ การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) หรือ การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) มี
รายละเอียดในการตรวจสอบการประเมินความเส่ียงดงัตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16  แบบตรวจสอบการประเมินความเส่ียง 
 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ช่ือความเส่ียง   
2 ขอบเขต   
3 ลกัษณะความเส่ียง   
4 ผูท่ี้มีผลกระทบ   
5 ลกัษณะเชิงปริมาณ   
6 การยอมรับความเส่ียง   
7 การบ าบดัและการควบคุม   
8 แนวทางการปรับปรุง   
9 การพฒันากลยทุธ์และนโยบาย   

 
การประเมินการระบุความเส่ียงอาจอาท าโดยการก าหนดตวัแปรดงัน้ี Low, Medium 

High, Negligible, Marginal, Significant, Critical, Catastrophic 
การประเมินค่าความเส่ียง  (Risk evaluation) เม่ือไดค้วามเส่ียง  โดยมีรายละเอียด  การ

ประมาณเชิงก่ึงปริมาณแลว้ จึงน ามาประเมินค่าความเส่ียงโดยการเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑค์วาม
เส่ียงท่ียอมรับได้  หลกัเกณฑย์อมรับความเส่ียง  (Risk acceptance criteria) วา่จะยอมรับไดม้ากนอ้ย
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เพียงใด เพื่อประกอบการตดัสินใจวา่จะบ าบดัความเส่ียงนั้นๆต่อไปอยา่งไร  พึงพิจารณาในแง่ต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี  เช่น ค่าใชจ่้าย  ประโยชน์และความคุม้ทุนท่ีจะไดรั้บจากการแกไ้ขบ าบดัความเส่ียง  
(costs and benefits) ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายและ กฎระเบียบขององคก์ร  (legal requirements) ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม  (socioeconomic factors) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (environmental factors)  
ประเด็นสาระส าคญัในมุมมองของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (concerns of stakeholders) เป็นตน้ 

การจดัหมวดหมู่และกลุ่มความเส่ียง เป็นส่ิงท่ีเห็นพอ้งในการจดัหมวดหมู่ความเส่ียงได้
อยา่งชดัเจน ความเส่ียงไดถู้กจดัหมวดหมู่เพื่อก าหนดหมวดหมู่ความเส่ียง โดยไดท้  าการ จดัหาวธีิท่ี
จะพิจารณาความเส่ียงท่ีก าหนดจากแหล่งขอ้มูล เทคนิคในการแบ่งหมวดหมู่ และส่วนประกอบของ
แผนงาน  ความเก่ียวขอ้งหรือความเส่ียงท่ีมีค่ าเท่ากนั อาจจะเป็นกลุ่มความเส่ียงท่ีจะประสบ
ความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งไรก็ตามเอกสารเป็น สาเหตุและผลกระทบท่ีสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งความสัมพนัธ์ความเส่ียง ตารางท่ี 4.17 แสดงแบบตรวจสอบการจดัหมวดหมู่ความเส่ียง 

 
ตารางท่ี 4.17  แบบตรวจสอบการจดัหมวดหมู่ความเส่ียง 
 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 องคก์รมีการจดัหาวธีิท่ีจะพิจารณาความเส่ียงท่ีก าหนดจากแหล่งขอ้มูล   
2 องคก์รมีเทคนิคในการแบ่งหมวดหมู่    
3 องคก์รมีรายละเอียดในส่วนประกอบของแผนงาน   

 
จดัล าดบัความส าคญั  (Prioritize)  แต่ละความเส่ียงเพื่อก าหนดการปฏิบั ติการหรือความ

พยายามท่ีตอ้งการในการบริหารความเส่ียง  
ความส าคญัท่ีจะพิจารณาความเส่ียงตามท่ีไดก้  าหนดในแต่ละค่าความเส่ียง หลกัเกณฑท่ี์

ชดัเจนควรท่ีจะใชเ้พื่อก าหนดความเส่ียงท่ีมีความส าคญั เจตนาของการจดัล าดบัความส าคญัคือ เพื่อ
ก าหนดใหบ้ริเวณพื้นท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรั บลดความส่ียงท่ีทรัพยากรสามารถแลว้น ามาใช้
กบัโครงการซอฟตแ์วร์ซ่ึงไดผ้ลดีท่ีสุด 

ก าหนดช่ือความเส่ียงแต่ละขอ้โดยยอ่ พร้อมระบุเลขท่ีเพื่อการอา้งอิงต่อไปในอนาคต ผู ้
ประเมินจะตอ้งพร รณารายละเอียดของแต่ละความเส่ียง เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและ  
เขา้ใจความ เส่ียงนั้น โดยสมาชิกทีมงานช่วยกนัจดัล าดบัความส าคั ญแต่ละความเส่ียงดงั ตารางท่ี 
4.18 
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ตารางท่ี 4.18  แบบตรวจสอบการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ความเส่ียงจะตอ้งถูกขจดัใหห้มดส้ินไป  หรือลดความเส่ียงนั้นใน

ทนัทีทนัใด (ระดบัสูงสุด) 
  

2 ความเส่ียงท่ี จ าเป็นตอ้งตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด  และอาจตอ้งมี
แผนปฏิบติัการเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อโครงงาน 

  

3 ความเส่ียงท่ีจ าเป็นตอ้งตรวจสอบ  แต่เขม้งวดนอ้ยและแผนการลดความ
เส่ียงมีความเร่งด่วนนอ้ย 

  

4 ความเส่ียงในระดบัน้ีอยูใ่นระดบัต ่าสุด  และตอ้งการความเอาใจใส่น้ อย  
แต่ไม่ควรละเลยทั้งหมด 

  

 
การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงช่วยให้ การจดัล าดบัความส าคญัเพื่อลดความ

เส่ียงในล าดบัต่อไปและมองเห็นความเส่ียงในโครงการซอฟตแ์วร์เช่น ความ เส่ียงน้ีร้ายแรง มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ ซอฟตแ์วร์ และจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที  เพื่ อเป็น
ประโยชน์แก่ ผูบ้ริหารจดัการโครงการซอฟตแ์วร์  และสมาชิกทีมงาน ท่ีใหค้วามสนใจหรือเนน้การ
บริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์ท่ีมีผลกระทบต่อโครงการซอฟตแ์วร์มากท่ีสุด  

3. การลดความเส่ียง 
ความเส่ียงไดรั้บการจดัการและลด ตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท่ีผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์
ขั้นตอนในการจดัการความเส่ียงรวมถึงการพฒันาตวัเลือกในการจดัการความเส่ียง การ

ตรวจสอบความเส่ียง การก าหนดเกณฑกิ์จกรรมการจดัการความเส่ียง ท่ีมีประสิทธิภาพ เกิน 
แผนการลดความเส่ียงเป็นการพฒันาและด าเนินการส าหรับเลือกความเส่ียงท่ีมีบท บาทเพื่อลด
ผลกระทบท่ีจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ส่ิงเหล่าน้ียงัรวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกบัผลกระทบจาก
ความเส่ียงถึงแมจ้ะพยายามละความเส่ียงแลว้ก็ตาม  ตวัแปรความเส่ียงท่ีใชใ้นการจดัการกิจกรรม
ความเส่ียง ซ่ึงมีการก าหนดเป็นกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง 

การลดความเส่ี ยงตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอจะท าการพฒันาแผนการลดความเส่ียงและ
การด าเนินการตามแผนการลดความเส่ียงซ่ึง การออกแบบตรวจสอบจะมีขั้นตอนดงัภาพท่ี 4.6 

 

DPU



 89 

 
 
ภาพท่ี 4.6  แผนผงัการลดความเส่ียง 

 
อยา่งไรก็ตามการลดความเส่ียง สามารถท าไดโ้ดยใชก้ารควบคุมความเส่ียงนั้นโดย

สามารถ เร่ิมจากการวางแผนบริหารความเส่ียง (Risk Management Planning) และ การหาทางแกไ้ข
ปัญหาความเส่ียง  (Risk Resolution) รวมไปถึงการเฝ้าสังเกตความเส่ียง  (Risk Monitoring) นั้นถือ
เป็นเร่ืองส าคญั  โดยในการควบคุมความเส่ียงนั้นถือเป็นเร่ืองส าคญัเน่ืองจากท าใหส้ามารถท่ีจะ
แกไ้ขติดตามไดท้นัท่วงที  

ทางเลือกเพื่อ ลดความเส่ียง สามารถแบ่ง ทางเลือกในแผนการลดความเส่ียง ออกเป็น  6 
ประเภท ซ่ึงจะท าการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบดงัตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.19  แบบตรวจสอบทางเลือกแผนลดความเส่ียง 
 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 การยอมรับความเส่ียง    
2 การหลีกเล่ียงความเส่ียง    
3 การจ ากดัความเส่ียง    
4 การวางแผนความเส่ียง    
5 การวจิยัและการรับรู้ความเส่ียง    
6 การถ่ายโอนความเส่ียง    

 
จากตารางท่ี 4.19 สามารถอธิบาย แบบตรวจสอบในทางเลือกของแผนการลดความเส่ียง

ไดโ้ดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. การยอมรับความเส่ียง  (Risk Assumption) คือการยอมรับความเส่ียงในระดบัท่ี

เป็นอยูแ่ละใหร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศด าเนินงานไปตามปกติ  ซ่ึงเป็นการยอมรับในผลท่ีอาจตามมา  
เช่น การพิสูจน์ตวัจริงเพียงใช ้ID และ Password มีความเส่ียงเพราะอาจมีการขโมยไปใชไ้ดก้ารใหมี้
ใช้ชีวะมาตร  (biometrics) เช่น  การตรวจลายน้ิวมือหรือม่านตา  อาจมีค่าใชจ่้ายสูงไม่คุม้ค่า  
โรงพยาบาลอาจยอมรับความเส่ียงของระบบปัจจุบนัและท างานต่อไปโดยไม่ท าอะไร  

2. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือการหลีกเล่ียงความเส่ียงดว้ยการก าจดั
สาเหตุของความเส่ียง  เช่น เม่ือพบวา่ปัจจุบนัโรงพยาบาล  มีการส ารองขอ้มูลเพียง  1 ชุดและจดัเป็น
ความเส่ียงต่อการสูญเสีย  การเล่ียงความเส่ียงน้ีอาจไดแ้ก่การท าส ารองขอ้มูล  2 ชุด และแยกเก็บใน
สถานท่ีต่างกนั  การบริหารจดัการการเช่ือมโยงสู่เครือข่ายผา่นโมเด็มถา้เป็นการยากต่อการควบคุม
หรือบริหารจดัการองคก์รอาจเลือกทางออกโดยการยกเลิกไม่ใหใ้ชบ้ริการ  และแนะน าใหพ้นกังาน
ใชบ้ริการผา่นทาง  ISP ในช่วงท่ีมีการระบาดของไวรัสอยา่งหนกั  องคก์รอาจมีเลือกระงบัไม่ใหใ้ช้
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดติ้ดตั้ง Antivirus เป็นตน้  

3. การจ ากดัความเส่ียง (Risk Limitation) คือการท าระบบควบคุมเพื่อใหเ้กิดผลกระทบ
จากการการถูกคุกคามระบบหรือจากความไม่มัน่คงของระบบใหน้อ้ยท่ีสุด  

4. การวางแผนความเส่ียง (Risk planning) คือการจดัการความเส่ียงดว้ยการพฒันาแผน
บรรเทาความเส่ียงท่ีจดัล าดบัความส าคญั การใชแ้ละการดูแลวธีิการควบคุม  
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5. การวจิยัและการ รับรู้ความเส่ียง  (Research and Acknowledgement) คือการลดความ
สูญเสียท่ีเกิดจากความเส่ียงโดยการตรวจสอบเพื่อรับทราบความอ่อนแอของระบบและคน้ควา้วจิยั
ใหไ้ดว้ธีิการควบคุมเพื่อเสริมความมัน่คงใหแ้ก่ระบบ  

6. การถ่ายโอนความเส่ียง  (Risk Transference) คือการถ่ายโอนความ เส่ียงดว้ยการ
หาทางเลือกอ่ืนเพื่อชดเชยความสูญเสียเช่น อุปกรณ์เครือข่ายเม่ือซ้ือมาแลว้มีระยะประกนัเพียงหน่ึง
ปี เพื่อเป็นการรับมือในกรณีท่ีอุปกรณ์เครือข่ายไม่ท างาน  องคก์รอาจเลือกซ้ือประกนั  หรือสัญญา
การบ ารุงรักษาหลงัขาย (Maintenance service) เป็นตน้ 

3.1  การพฒันาแผนการลดความเส่ียง 
การพฒันาแผนการลดความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบั การค านวณความเส่ียง และการ

ลงมือควบคุมการลดความเส่ียงอยา่งเหมาะสมตามแนวทางท่ีมาจากการประเมินความเส่ียง  เน่ืองจาก
การท่ีจะก าจดัความเส่ียงในระบบทั้งหมดนั้นเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก  ผูบ้ริหารธุ รกิจจะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบการท างานน้ีดว้ยเง่ือนไขในการใชง้บประมาณท่ีต ่าท่ีสุด  (Least-cost) และใชว้ิธีการ
ควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยูน่ะระดบัท่ียอมรับได ้โดยส่งผลกระทบต่อพนัธะ
กิจและทรัพยากรขององคก์รใหน้อ้ยท่ีสุด  

ส าหรับการสร้างแบบตรวจส อบในส่วนของการพฒันาแผนการลดความเส่ียงจะมี
รายละเอียดหลกัๆ ดงัตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20  แบบตรวจสอบการพฒันาแผนการลดความเส่ียง 
 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 มีการก าหนดระดบัและ หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเม่ือความเส่ียงเป็นท่ียอมรับ

ไม่ไดแ้ละเรียกแผนปฏิบติัการลดความเส่ียงหรือแผนฉุกเฉิน 
  

2 มีการระบุ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรับผดิชอบในแต่ละความเส่ียง   
3 มีการก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายเอประโยชน์ของการใชแ้ผนลดความเส่ียง 

ส าหรับแต่ละความเส่ียง 
  

4 มีการพฒันาแผนการลดความเส่ียงโดยรวม ส าหรับโครงการซอฟตแ์วร์ 
ของแต่ละแผนฉุกเฉินและแผนลดความเส่ียง 

  

5 มีการพฒันาแผนฉุกเฉินส าหรับการเลือกความเส่ียงท่ีส าคญัในกรณีท่ีมี
ผลกระทบจะไดรู้้ไวแ้ละตระหนกัถึง 
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3.2  การด าเนินการตามแผนการลดความเส่ียง 
ในการด าเนินการตามแผนการลดความเส่ียงนั้นเป็นการตรวจสอบสถานะของแต่ละ

ระยะของความเส่ียงและและด าเนินการตามแผนการลดความเส่ียงตามความเหมาะสม 
การด าเนินการตามแผนการลดความเส่ียง มีการควบคุมประสิทธิภาพและการบริหาร

ความเส่ียงในระหวา่งการท างาน เช่น การ ปฏิบติัตามโปรแกรมเชิงรุกเพื่อความสม ่าเสมอในการ
ตรวจสอบสถานะความเส่ียงและผลลพัธ์ของการปฏิบติัในการจดัการความเส่ียง การก าหนดกลยทุธ์
ในการบริหารความเส่ียงเป็นช่วงเวลาท่ีสถานะความเส่ียงควรไดรั้บการเยีย่มชมอีกคร้ัง กิจกรรมใน
การบริหารความเส่ียงน้ีอาจท าใหเ้กิดการคน้พบความเส่ียงใหม่หรือคน้พบตวัเลือกในการจดัการ
ความเส่ียงใหม่ การคน้พบเหล่าน้ีสามารถท่ีจะเกิดความตอ้งการในการวางแผนอีกคร้ัง และการ
ประเมินอีกคร้ัง ในกรณีท่ียอมรับเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง ควรจะมีการเปรียบเทียบกบั
สถานะความเส่ียง เพื่อพิจารณาความจ าเป็นในการด าเนินการตามแผนการลดความเส่ียง  การ
ด าเนินการตามแผนลดความเส่ียงสามารถปฏิบติัโดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.21 

 
ตารางท่ี 4.21  แบบตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการลดความเส่ียง 

 
ข้อ ค าถาม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 มีการตรวจสอบสถานะความเส่ียง   
2 มีการจดัการความเส่ียงเปิดใหปิ้ดลงได้   
3 มีตวัเลือกเม่ือความเส่ียงเกินกวา่เกณฑก์ าหนด   
4 มีการก าหนดเวลาถึงวนัท่ีคาดวา่จะเสร็จ   
5 มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในแต่ละกิจกรรมความเส่ียง   
6 มีการจดัเก็บมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในแต่ละกิจกรรมความเส่ียง   

 
จากตารางท่ี 4.21 ในแบบตรวจสอบการด าเนินการตามแผน การลดความเส่ียงสามารถ

อธิบายรายการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การตรวจสอบสถานะความเส่ียง หลงัจากเร่ิมแผนลดความเส่ียง  ความเส่ียงนั้นยงัคง

ตอ้งมีการติดตามหลกัเกณฑ ์ซ่ึงหมายถึงการตรวจสอบการด าเนินการศกัยภาพของแผนฉุกเฉินวา่มี
การติดตามตามระยะกลไกท่ีควรจะมีการท างานอยู ่

2. มีวธีิการจดัการความเส่ียงเปิดและด าเนินการปิด  ซ่ึงอา้งอิงถึงการติดตามโครงการ
ซอฟตแ์วร์และบริเวณกระบวนการควบคุม ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินการรายการติดตาม 
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3. เลือกตวัเลือกการจดัการความเส่ียงเม่ือตรวจสอบวา่ความเส่ียงเกินกวา่เกณฑก์ าหนด 
4. ก าหนดเวลาหรือระยะเวลาปฏิบติังานส าหรับแต่ละกิจกรรมการจดัการความเส่ียงซ่ึง

ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้จนถึงวนัท่ีคาดวา่จะเสร็จ 
5. มีความมุ่ งมัน่ ในการด าเนินการ ท่ีต่อเน่ืองของแผนทรัพยากรเพื่อใหป้ระสบ

ความส าเร็จในการด าเนินการ ในแต่ละกิจกกรมการจดัการความเส่ียง 
6. จดัเก็บมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในกิจกรรมการจดัการความเส่ียง 

 
 
 

 

DPU



 
 

บทที ่5 
สรุปผลงานวจิยั 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

งานคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการ ศึกษา  และน าเสนอกระบวนการ แนวทางปฏิบติั และ
เสนอแนะ การน าเสนอแบบตรวจสอบความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดใ้น
การตรวจสอบการบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ใหเ้ป็นไปตามมาตร าฐานซีเอม็เอม็ไอ 
ท่ีเช่ือมโยงในการพฒันาซอฟตแ์วร์ขององคก์รหรือ โครงการ ท าใหก้ารพฒันาซอฟตแ์วร์ มีแนว
ทางการบริหารความเส่ีย งท่ีเป็นไป  ในแนวทางเดียวกบัแนวทางตาม มาตรฐาน ของซีเอม็เอม็ไอ  
เพื่อท่ีจะไดส้ามารถช่วย สนบัสนุน การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง ของโครงการซอฟตแ์วร์
สามารถเป็นไปตามมมาตรฐานของ ซีเอม็เอม็ไอ  โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง กบัโครงการซอฟตแ์วร์
จะตอ้งท าการตรวจสอบความเส่ียงภายในโครงการซอฟตแ์วร์ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะไดส้ามารถ
คน้พบวา่โครงการซอฟตแ์วร์นั้น มีความเส่ียงตรงจุดไหนอยา่งไร และสามารถทราบไดว้า่ ผูป้ฎิบติั
งานภายในโครงการซอฟตแ์วร์ มีการวางแผนป้องกนั ความเส่ียง และลงมือท าจริงหรือไม่  โดยท่ีมี
เอกสารอา้งอิงการท างาน ไม่ใช่การตอบโดยอาศยัความน่าจะเป็น  

สาเหตุท่ีมีการศึกษา และน าเสนอกระบวนการ เสนอแนะแนวทางปฏิบติั และเสนอแนะ 
การน าเสนอแบบตรวจสอบความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์  เน่ืองจากใน ล าดบั ขั้นตอนและ
กิจกรรมการขอรับการประเมิน ซีเอม็เอม็ไอ นั้น มีกิจกรรมท่ีหลากหลายในแต่ละขั้นตอน จึงเป็น
เสมือนการเตรียมตวัของกลุ่มบุคค ลและองคก์รท่ีจะเขา้รับการประเมิน มาตรฐาน ซีเอม็เอม็ไอ ใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

การท่ีจะบรรลุซีเอม็เอม็ไอในระดบัท่ีสูงข้ึนของการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์
ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  ในแต่ละล าดบัขั้นตอน การบริหารความเส่ียง โครงการซอฟตแ์วร์ ตาม
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  อาจจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร  เพื่อท่ีจะสามารถสร้างรากฐานและ
สร้างวฒันธรรมไปสู่การพฒันากระบวนการ ของการบริหารความเส่ียง โครงการซอฟตแ์วร์ ในแต่
ละขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่โปรแกรม การบริหารความเส่ียงของโครง ซอฟตแ์วร์  อาจตอ้งใช้
เวลานาน ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะในแต่ละขั้นตอนและแต่ละระดบักระบวนการ บริหารความเส่ียง
ของโครงการซอฟตแ์วร์ จะมีอยูเ่สมอ 

DPU



 95 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
การออกแบบในการเสนอแนะ การน าเสนอ แบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) ใน

การบริหารความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ จะเป็นการตรวจสอบ
รายการในการบริหารความเส่ียงวา่เป็นไปตามขั้นตอนของการบริหารจดัการความเส่ียง (RSKM) 
ตามมาตรฐานท่ีระบุไวใ้นซีเอม็เอม็ไ อหรือไม่ และสามารถใชใ้นการระบุความเส่ียงวา่สามารถ
ปฏิบติัอะไรไดบ้า้งในล าดบัขั้นตอนของการบริหารความเส่ียงโครงการซอฟตแ์วร์เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  แต่ไม่ไดร้ะบุวา่จะท าอยา่งไร ซ่ึงเป็นขอ้ดีเพราะแต่ละโครงการ
ซอฟตแ์วร์สามารถทดสอบการท างานของโครงการซ อฟตแ์วร์ โดยใชแ้บบตรวจสอบน้ีได ้ไม่วา่
วธีิการท างานของแต่ละโครงการซอฟตแ์วร์จะเป็นอยา่งไร องคก์รและโครงการซอฟตแ์วร์ใดถา้ยงั
ไม่มีการจดัระเบียบในการท างานดา้นการบริหารความเส่ียงน้ีกอ้สามารถเร่ิมใชแ้นวทางกรอบของ
การบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  น้ีได ้เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ หรือ ใชเ้ป็นแนวทางเพื่อขอปรับระดบัในหวัขอ้ การบริหาร
ความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

การศึกษางานคน้ควา้อิสระน้ีเป็นเพียงการการศึกษาและน าเสนอกระบวนการ เสนอแนะ
แนวทางปฏิบติั แ ละเสนอแนะการน าเสนอแบบตรวจสอบความเส่ียงของโครงการซอฟตแ์วร์ ให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ  โดยน าเอาหลกัการของการและขอ้ปฏิบติัในการ
บริหารจดัการความเส่ียงตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ (RSKM) มาใชใ้นการสร้างแบบตรวจสอบน้ี 
ส าหรับการศึกษาในอนาคตควรจดัท าทุกขั้นตอนของการพฒันาโครงการซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานซี
เอม็เอม็ไอ ในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
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