
 

แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพ ีโดยประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ในอุตสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 

วรีะเทพ  ชลาด ี

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

คณะสถติปิระยุกต์ 
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2559





 

บทคดัย่อ 

ช่ือวทิยานิพนธ์ แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพี 
โดยประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ในอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินส่วนยานยนต ์

ช่ือผู้เขียน นายวีระเทพ  ชลาดี 
ช่ือปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ปีการศึกษา 2559 
 

 
งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพี 

โดยประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดท่ี
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เหมาะสมในการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจขององคก์าร 
และน าคุณลกัษณะทั้ง 8 ดา้น ใหผู้เ้ช่ียวชาญในองคก์ารท่ีท าการศึกษาแนะน าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการใชง้านระบบส าเร็จรูประบบ SAP 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Title of Thesis The Guidelines for Development Process in SAP System by Adapting 
CMMI Standards in Case Study of The Manufacturer of Automotive 
Parts 

Author Mr.Werathep Chaladee 
Degree Master of Science (Information Technology Management) 
Year 2016 
 

 
This research is adopting CMMI standards applied in the preparation of the development 

process in the SAP system, which select the continuous representation model or capability level 
to consider the processes that need to improvement applied to business in case of company study. 
Studying the problems arising from SAP usage, analyze the practices of those involved and find 
out solutions to allow users get the most useful and most efficient which provides a CMMI for 
Development (CMMI-DEV) V.1.3 framework to guide future methodology selection, and for 
developing an individual or simple approach to the development process. 

This research is a process of gathering ideas by the Delphi technique to study the opinion 
of an expert group on the use and development of business user usage by applying CMMI-DEV 
with a questionnaire to collect information on all three rounds in the first round will be closed-
ended questions. The experts have submitted to the questionnaire fully without any blocking. 
Alternatively, suggestive comments of experts in each of the second round of questions will be 
closed for a 5-star rating scale to bring the average and standard deviation. Moreover, the third 
round would be closed-ended the same way in the second round, then measure the trend toward 
the center to gather feedback on all three times. To gather the consensus of the expert group 
totaled 17 people involved in the process of developing guidelines for development process in 
SAP system by adopting CMMI standards in a case study of the manufacturer of automotive 
parts. 



 

กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ ขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสูงท่ีได้
กรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการอนุเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าตลอดจนตรวจสอบ
แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ตั้ งแต่เร่ิมเขียนวิทยานิพนธ์จนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และ
ประสบการณ์ อนัมีค่า รวมถึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ท่ีสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์เหล่าน้ี มาประยกุตใ์ชท้ั้งในดา้นการเรียน การท างาน และการด าเนินชีวิต 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารบริษทั ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอด้ี เวิร์ค จ ากดั, บริษทั แซดเอฟ   
เลมฟอร์เดอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ยนิูต้ี อินดสัเตรียล จ ากดั พนกังานทุกท่านท่ีกรุณาให้
การสนับสนุนข้อมูลของท่านเพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ตลอดจนให้
ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะร่วมถึงอ านวยความสะดวกในการกระจายแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การตอบแบบสอบถาม ตลอดจนความช่วยเหลือต่าง ๆ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่นและเพ่ือนร่วมสาขาทุกท่าน ส าหรับความช่วยเหลือในการให้
ค าปรึกษา และค าแนะน าในการใช้เคร่ืองมือการวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับวิทยานิพนธ์น้ี
 สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณในพระคุณของบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุก
ท่าน ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงดูอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดี รวมถึงคอยดูแล ให้ค าปรึกษาและเป็นก าลงัใจท่ีส าคญั
ดว้ยดีเสมอมา 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความส าคญัและทีม่าของการวจิัย 
 
 ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก และเป็น
องค์ประกอบหน่ึงในการขับเคล่ือนธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบและมี
ประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน เช่น การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับ
โครงสร้างการด าเนินงาน มีการติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานและระดับองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นตน้องค์การทางธุรกิจพยายามหาเคร่ืองมือท่ีช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาในดา้น    
ต่าง ๆ ขององคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ระบบส าเร็จรูปเอสเอพี (Systems, Applications and 
Products in Data Processing: SAP)  เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีหลายองคก์ารนิยมน ามาใช ้เพ่ือให้การ
ท างานท่ีมีความคล่องตวัและเกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั (Gargeya and Brady, 2005: 
502) ตลอดจนสามารถเช่ือถือไดใ้นคุณภาพของสินคา้ท่ีผา่นกระบวนการผลิตภายใตก้ารการบริหาร
จดัการทรัพยากรภายในองค์การในระบบเดียว (Gulledge and Simon, 2005: 731-733) เช่น การ
จดัการวตัถุดิบ การวางแผนการผลิต การสนบัสนุนงานขาย/ส่งมอบสินคา้ และสนบัสนุนการท างาน
ดา้นการบญัชีการเงิน เป็นตน้ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพในกระบวนการทางธุรกิจขององคก์ารให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและใหบ้ริการลกูคา้ได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน (Muscatello, Small 
and Chen, 2003: 853) 
 การพฒันากระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองขององค์การ เป็นเหตุผลประการแรกท่ี
องคก์ารใหค้วามสนใจน าระบบส าเร็จรูปต่าง ๆ มาใชง้านในองคก์ารเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหเ้กิดกระบวนการท างานภายในท่ีมีความถกูตอ้งครบถว้น สามารถน าขอ้มลู
ท่ีไดจ้ากการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการทางธุรกิจมาใชเ้พ่ือการวิเคราะห์ในการ
บริหารงานองคก์ารต่อไปได ้(Muscatello, Small and Chen, 2003: 858) ดงันั้นการใชง้านระบบ
ส าเร็จรูปเอสเอพี จึงตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนการท างานเดิมใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างทาง
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการพฒันากระบวนการท างานท่ี ส่งผลโดยตรงต่อการใช้งาน
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ระบบ ผูใ้ชง้านพบว่ามีปัญหาในขอ้จ ากดัของซอฟต์แวร์ (Helo, Anussornnitisarn and Phusavat, 
2008: 1054) และตอ้งการท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขระบบอย่างเร่งด่วน (Yen and Sheu, 2004: 217) เช่น 
ตอ้งการปรับเปล่ียนโครงแบบ (Configuration) ตอ้งการเพ่ิมระบบท่ีสามารถช่วยลดความผิดพลาด
ของผูใ้ชง้านอย่างมีประสิทธิภาพและไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ องค์การจ าเป็นตอ้งมี
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
งานระบบส าเร็จรูปเอสเอพี เพ่ือท่ีจะรองรับความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในกระบวนการ
ด าเนินงานทางธุรกิจและความต้องการในการใช้งานระบบท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนในทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบกระบวนการท างานขององคก์าร 
 ซีเอ็มเอ็มไอ (Capability Maturity Model Integration: CMMI) เป็นแบบจ าลองท่ีช่วย
แนะน าขอ้ปฏิบติัส าหรับการพฒันาระบบและเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ทางธุรกิจขององคก์าร โดยมีตน้แบบมาจากซีเอม็เอม็ (Capability Maturity Model: CMM) ซ่ึงเป็น
แบบจ าลองการพัฒนาความสามารถของซอฟต์แวร์ โดยสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering Institute : SEI) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผูพ้ฒันามาตรฐาน CMM ข้ึนมา 
(ญาใจ ล่ิมปิยะกรณ์, 2552: 57) ในการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยประยุกตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็
เอม็เป็นการเนน้เร่ืองการเติบโตขององคก์ารอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถตรวจสอบและท าซ ้ าได ้โดย
ท่ีองค์การมีแนวทางในการรองรับต่อการเปล่ียนแปลง โดยมีการควบคุมการท างานท่ีมีคุณภาพ มี
กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความ
น่าเช่ือถือและสามารถควบคุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจขององคก์าร
ให้ตรงตามมาตรฐานของซีเอ็มเอ็มไอ ดังนั้ นในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยมุ่งเน้นท่ีจะประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ (CMMI-DEV) เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการพฒันาระบบ
ส าเร็จรูปเอสเอพีให้สนับสนุนการใชง้านท่ีมีคุณภาพ สามารถรองรับความตอ้งการในการใชง้าน
ตรงตามกระบวนการทางธุรกิจขององค์การมากท่ีสุด และสร้างความพึงพอใจในการใชง้านให้กบั
ผูใ้ชง้านอยา่งสูงสุด 
 

1.2 ความส าคญัของปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบัน 
 

จากการศึกษาคน้ควา้การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการใชง้านระบบวางแผนทรัพยากร
องคก์าร พบว่ามีปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านมีอยู่หลายสาเหตุ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดร้วบรวมประเด็น
ปัญหาท่ีพบท าการสอบถามไปยงัองคก์ารท่ีไดท้ าการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงภายในองคก์ารผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ดงัน้ี 
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1) การทบทวนฝึกอบรมการใชง้าน และคู่มือการใชง้านในฟังกช์นัท่ีมีความซับซ้อน 
การใช้งานในฟังก์ชันท่ีมีความซับซ้อนหรือกระบวนการบนัทึกขอ้มูลท่ีค่อนขา้งใช้เวลาในการ
บนัทึกขอ้มลูโดยเฉพาะการท างานท่ีไม่ไดใ้ชง้านเป็นประจ า มีโอกาสท่ีจะเกิดการปฏิบติังานท่ีไม่
ถูกตอ้งครบถว้นไดแ้ละอาจพบว่ามีขอ้มลูท่ีมีความผิดพลาดอยู่บ่อยคร้ัง เป็นผลกระทบมาจากการ
ขาดการทบทวนการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง หรือบางคร้ังเน้ือหาในคู่มือการสอนไม่ครบถว้นใน
ฟังกช์นังานนั้น ๆ ท าใหผู้ป้ฏิบติังานอาจไม่สามารถจดจ ากระบวนต่าง ๆ ภายในระบบในช่วงเวลา
นั้นหลงัจากท่ีผ่านกระบวนการฝึกอบรมท่ียาวนาน (Chayakonvikom, Fuangvut and Prinyapol, 
2016: 485) 

2) การเขา้ใจฐานขอ้มลูระบบส าเร็จรูปเอสเอพีดว้ยผูพ้ฒันาระบบในองคก์าร  การเกบ็
ขอ้มลูของระบบส าเร็จรูปเอสเอพีและการเขา้ถึงฐานขอ้มลู (Database) ตอ้งอาศยัผูท่ี้มีประสบการณ์
ในเขียนโปรแกรมบนระบบส าเร็จรูป SAP เพราะจะเขา้ใจโครงสร้างและการท างานของระบบ 
ตวัอย่างเช่น การท างานใน 1 กระบวนการมีการใชต้างรางขอ้มูลหรือวิวเป็นจ านวนมาก (O'Leary, 
2004: 68) หรือใน 1 ตารางขอ้มลูยงัมีขอ้มลูไม่เพียงพอตอ้งใชค้วามสัมพนัธ์ของตารางอ่ืน ๆ มาเป็น
องค์ประกอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตอ้งการ และในบางกระบวนการไม่ได้แสดงตารางข้อมูลเป็น
ส่วนประกอบโครงสร้างของขอ้มูลจริงจากระบบฐานขอ้มูล โดยส่วนมาก SAP จะแสดงเป็น
โครงสร้างขอ้มลู (Data Structure) แทนการสร้างผลเป็นตารางขอ้มูล ตอ้งใหผู้ท่ี้มีประสบการณ์หรือ
ท่ีปรึกษาระบบเป็นผูแ้นะน าในการเขา้ถึงขอ้มูลในขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง (Sumner, 2000: 318) 

3) ขอ้จ ากดัในการปรับปรุงพฒันาระบบมาตรฐานดว้ยผูพ้ฒันาระบบในองคก์าร การ
ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานทางธุรกิจมีผลให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการใชง้านระบบท่ีได้
ก าหนดไวก่้อนหนา้ ซ่ึงดว้ยขอ้จ ากดัของระบบส าเร็จรูปเอสเอพีไม่สามารถปรับเปล่ียนใหต้รงตาม
โครงสร้างทางธุรกิจไดอ้ยา่งทนัที (Olsen and Sætre, 2007: 386) ตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้เฉพาะทางใน
การวิเคราะห์หาวิธีปฏิบัติ แนวทางในการพัฒนาระบบตั้ งแต่กระบวนการเร่ิมต้น และทราบ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัหน่วยงานต่าง ๆ ใหเ้กิดความสมบูรณ์ของขอ้มูลและความถูกตอ้งทั้งหมด
ตามกระบวนการท างานทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
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4) ไม่เขา้ใจผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่สามารถประยุกต์การใช้งานในฟังก์ชันการ
ท างานถดัไปได ้ ปัญหาท่ีพบจากผูใ้ชง้านไม่เขา้ใจในกระบวนการท างานทางธุรกิจขององคก์าร ซ่ึง
ผูใ้ชง้านมองไม่เห็นภาพโดยรวมของการน าเขา้ขอ้มูลและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในระบบ การท างาน
บางคร้ังต้องการผู ้ท่ี มีประสบการณ์หรือหัวหน้างานให้ค าแนะน า โดย มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ตน้ทางไปจนถึงปลายทางของหน่วยงาน (Gargeya and Brady, 2005: 
511) เพ่ืออธิบายหรือหาวิธีประยุกตใ์ชง้านในฟังกช์นัต่าง ๆ ท่ีมีการใชง้านในหน่วยงานและเขา้ใจ
ถึงผลลัพธ์ท่ีอาจจะส่งผลกระทบภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องใน
กระบวนการท างานถดัไป 

5) การเพ่ิมข้ึนของโปรแกรมเพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล ERP (Custom 
Application Development) ผูใ้ชง้านตอ้งการขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทางธุรกิจขององคก์าร 
แต่ในบางขั้นตอนของระบบมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูล หรือมีหลายขั้นตอนในการเขา้ถึงขอ้มูล
ท าให้ไม่สะดวกต่อการใชง้าน การพฒันาโปรแกรมจึงมีความจ าเป็นท่ีท าให้เกิดความคล่องตวัใน
ขั้นตอนการท างานทางธุรกิจขององค์การ (Beatty and Williams, 2006: 108) และการพฒันา
โปรแกรมจะเกิดข้ึนภายในองคก์ารเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ หากไม่มีการควบคุมโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาว่ามี
ผลลพัธ์หรือขอ้มูลมีความคลา้ยคลึงกนัหรือไม่ จะท าใหผู้ใ้ชง้านเกิดความสับสนในการใชง้านและ
ไดข้อ้มูลไปไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ และในกรณีท่ีมีการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตาม
โครงสร้างของระบบ ระยะเวลาท่ีใช้ในการดึงขอ้มูลจะนานมากซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบและ
ผูใ้ชง้านอาจจะไม่ไดรั้บขอ้มูลจากระบบได ้

จากสภาพปัญหาขา้งตน้ พบว่ามีหลายสาเหตุท่ีผูใ้ชง้านระบบมีปัญหาต่อการใชง้านและทุก
องคก์ารพยายามหาแนวทางต่าง ๆ มาประยุกตใ์นการใชง้าน เพ่ือท าการแกไ้ขหรือหาวิธีท่ีท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่และความสะดวกในการใชง้านขอ้มูล โดยสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดต้ลอดเวลาจาก
ระบบส าเร็จรูปเอสเอพี การปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือมีการพฒันาระบบ
สารสนเทศใหส้ามารถท างานไดต้รงตามกระบวนการท างานทางธุรกิจขององคก์ารอย่างมีความถูก
ตอ้งและมีประสิทธิภาพ การวิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์ใชม้าตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ เป็นแนวทางในการ
ออกแบบพฒันาระบบพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพี ให้มีการแกไ้ขปัญหาจากการใช้งานระบบ
ส าเร็จรูปเอสเอพี โดยสามารถบูรณาการในการใชง้านฟังก์ชันหลกัขององคก์ารไดใ้นทุกฟังก์ชนั
งาน ไดแ้ก่ การผลิต การขาย-การตลาด การบญัชี การเงินและทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนสามารถ
เป็นแนวทางในการควบคุมปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต หรือมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการ
ท างานให้มีความถูกตอ้งเหมาะสม ตรงตามกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจขององคก์ารไดอ้ย่าง
ครอบคลุมทุกกระบวนการ 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

เพ่ือก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านระบบส าเร็จรูปเอสเอพีของ
องคก์ารโดยน ามาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าแนวทาง กรณีศึกษาบริษทัผูผ้ลิต
ช้ินส่วนรถยนตใ์นประเทศไทย 

 

1.4 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

1.5 ขอบเขตการวจิัย 
 

งานวิจยัน้ีเป็นการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ เพ่ือให้เกิดเป็นแนวทางการพฒันา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  โดยเลือกใช้รูปแบบการด าเนินการแบบต่อเน่ือง (Continuous 
Representation) หรือระดบัความสามารถ (Capability Level) ท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินการ ระดบั
ความสามารถท่ี 2 ขั้นตอนการบริหารจดัการ และระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 ขั้นตอนการก าหนดไว้
เป็นกระบวนการจัดการ  มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนาความต้องการของผูใ้ช้งาน 
(Requirement Development Process: RD) ในโมดูลการจดัการเก่ียวกบัวตัถุดิบ (Material Master) 
และโมดูลทางดา้นขายและการกระจายสินคา้ (Sales and Distribution) ของระบบส าเร็จรูปเอสเอพี 
เน่ืองจากเป็นกระบวนการเร่ิมตน้ของการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจท่ีติดต่อกบั
ลกูคา้และกระบวนการผลิต และเพ่ือใหส้ามารถสนบัสนุนการใชง้านของผูใ้ชง้านให้เกิดความคุม้ค่า
ในการลงทุนระบบ ERP ท่ีประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีสามารถประยุกต์ใชม้าตรฐานซีเอ็มเอ็มไอเป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านระบบส าเร็จรูปเอสเอพีในองคก์ารท่ีท าการวิจยัเป็นกรณีศึกษา 
โดยมีการก าหนดกระบวนการต่าง ๆ ใหเ้ป็นกระบวนการท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการทางธุรกิจของหน่วยงานหรือองค์การ และช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน
การด าเนินงานขององคก์าร 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

2.1 มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
 

ซีเอม็เอม็ไอมาจากค าว่า (Capability Maturity Model Integration: CMMI) ซ่ึงเป็นโมเดล
การวดัระดบัวุฒิภาวะในการปรับปรุงกระบวนการขององคก์ารว่ามีคุณภาพระดบัใด ซ่ึงพฒันาโดย
สถาบนัดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ เอสอีไอ (Software Engineering Institute-SEI) แห่ง
มหาวิทยาลยัเคเนก้ีเมลอน (Carnegie Mellon University) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัท่ีผลิต
ซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บรองมาตรฐานซีเอ็มเอม็ไอจะไดรั้บการบนัทึกลงในฐานขอ้มูลของสถาบนัดา้น
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แต่จากฐานขอ้มูลของสถาบนัด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พบว่าบริษทัผลิต
ซอฟตแ์วร์ของประเทศไทยท่ีไดรั้บมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอยงัมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัประเทศใน
แถบเอเชียดว้ยกนั เช่น มาเลเซีย อินเดีย เป็นตน้ (นลินรัตน์ วิศวกิตติ, 2552: 22-25) การถ่ายทอด         
องค์ความรู้ในเร่ืองการพฒันากระบวนการผลิตซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ทั้งใน
มุมมองของหลักการและแนวทางการน ามาตรฐาน ซี เอ็มเอ็มไอไปใช้ในองค์การไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตซอฟตแ์วร์ของประเทศไทยจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอรุ่น 1.3 ประกอบดว้ย 3 หมวดคือ ซีเอ็มเอ็มไอเพ่ือการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ (CMMI Development: CMMI-DEV) ซีเอ็มเอ็มไอเพ่ือการพฒันาบริการ (CMMI 
Services: CMMI-SVC) และ ซีเอม็เอม็ไอเพ่ือการเรียนรู้ (CMMI Acquisition: CMMI-ACQ) โดยแต่
ละหมวดจะมีหัวขอ้ท่ีใชใ้นการก าหนดกิจกรรมท่ีองคก์ารจ าเป็นตอ้งท าในแต่ละหมวด ซ่ึงเรียกว่า 
กระบวนการหลกั (Process Areas: PAs) โดยมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอจะก าหนดเฉพาะกระบวนการ
และกิจกรรมท่ีองคก์ารจ าเป็นตอ้งท า (What) แต่ไม่ไดก้ าหนดวิธีการท่ีจะด าเนินกระบวนการหรือ
กิจกรรมเหล่านั้น (How) แต่ละองค์การจะต้องจัดท าข้ึนมาเอง ตามลกัษณะการท างานและ
วฒันธรรมขององค์การท่ีเป็นอยู่เพ่ือให้เหมาะสมกบัการน าไปปฏิบติัจริงเพราะเป้าหมายหลกัของ  
ซีเอม็เอม็ไอ คือ กรอบการท างานเพ่ือใหมี้การปรับปรุงกระบวนการท างานในองคก์ารของตนเอง 
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2.1.1 องค์ประกอบของซีเอม็เอม็ไอเพือ่การพฒันาผลติภัณฑ์ 
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product, Service) ใหมี้ประสิทธิภาพตั้งแต่

กระบวนการออกแบบ จนถึงการส่งมอบ (Release) และการบ ารุงรักษา (Maintenance) เพ่ือให้
องค์การน าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีจ าเป็น (Required 
Component) องค์ประกอบท่ีคาดหวงั (Expected Component) และองค์ประกอบรายละเอียด 
(Informative Component) โดยมีส่วนประกอบของ CMMI ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่2.1  ส่วนประกอบของมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
แหล่งทีม่า:  CMMI® for Development, Version 1.3, 2010. 
 

1) กระบวนการหลกั (Process Areas: PAs) เป็นกลุ่มกระบวนการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานแต่ละระดบัตามลกัษณะโดยด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (Goal) ท่ีตั้งไวใ้นแต่ละ
กระบวนการหลกัเพ่ือช่วยในการปรับปรุงกระบวนการหลกัขององค์การซ่ึงในซีเอม็เอม็ไอรุ่น 1.3
ประกอบดว้ย 22 กระบวนการหลกั 

2) เป้าหมายเฉพาะเจาะจง (Specific Goal: SG) เป็นเป้าหมายท่ีระบุผลงานตาม
กระบวนการนั้น เช่น กระบวนการพฒันาความตอ้งการ คือไดผ้ลลพัธ์เป็นความตอ้งการท่ีถูกตอ้ง
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านและสามารถน าไปพฒันาซอฟตแ์วร์ต่อได ้ช่วยในการประเมินว่า
การปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการหลกัได้ลุล่วงตามความพึงพอใจ (Satisfy) ท่ีก าหนดไว้
โดยเฉพาะ 
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3) เป้าหมายทัว่ไป (Generic Goal: GG) เป็นเป้าหมายและผลลพัธ์ของแต่ละกลุ่ม
กระบวนการ ช่วยในการประเมินว่าการปฏิบติังานในทุกกระบวนการหลกัไดลุ้ล่วงตามความพึง
พอใจท่ีก าหนดไวท่ี้องค์การสามารถระบุไดว้่าการท ากระบวนการนั้นมีลกัษณะดีมากหรือดีน้อย
ต่างกนัเพียงใด 

4) แนวปฏิบติัเฉพาะเจาะจง (Specific Practices: SP) เป็นกระบวนการหรือการปฏิบติั
เฉพาะท่ีตอ้งท าในแต่ละกลุ่มกระบวนการเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีระบุไว ้

5) แนวปฏิบติัทัว่ไป (Generic Practices: GP) เป็นการเร่ิมท ากระบวนการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแต่ละกลุ่มกระบวนการ 

6) ตวัอย่างของผลงาน (Example Work Products) เป็นตวัอย่างของผลลพัธ์ท่ีได้
ด าเนินการของแต่ละกลุ่มกระบวนการ  

7) แนวปฏิบติัย่อย (Sub practices) เป็นรายละเอียดของกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานทั้งในแนวปฏิบติัเฉพาะเจาะจงและแนวปฏิบติัทัว่ไป 

2.1.2 กระบวนการหลกัในซีเอม็เอ็มไอ 
เวอร์ชนัปัจจุบนัของ CMMI คือ เวอร์ชนั 1.3 (ณ พฤศจิกายน 2553) ไดจ้ าแนกผลิตภณัฑ์

ออกเป็น 3 ประเภทและยงัเป็นรูปแบบ (ญาใจ ล่ิมปิยะกรณ์, 2552: 58) เวอร์ชนั 1.2 (ณ สิงหาคม 
2553) ท่ีเรียกว่า Constellation ใหเ้ลือกใชต้ามความตอ้งการปรับปรุงกระบวนการดา้นต่าง ๆ คือ 

CMMI for Development (CMMI-DEV) เป็นแบบจ าลองหรือองคค์วามรู้ส าหรับปรับปรุง
กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product) และบริการ (Services) ดว้ยวิธีการแกปั้ญหาทางวิศวกรรม 

CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) เป็นแบบจ าลองหรือองคค์วามรู้ส าหรับปรับปรุง
ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑแ์ละบริหารจากผูอ่ื้น ไม่ไดพ้ฒันาข้ึนเอง 

CMMI for Services (CMMI-SVC) เป็นแบบจ าลองหรือองคค์วามรู้ส าหรับปรับปรุงการ
จดัหาหรือส่งมอบงานบริการ 

องคค์วามรู้หรือแบบจ าลองส าหรับปรับปรุงกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product) และ
บริการ (Services) เน่ืองจากกิจกรรมหลกัดว้ยการแกไ้ขปัญหาทางดา้นวิศวกรรม สามารถน ามา
วิเคราะห์หาแนวทางในแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP ดงัน้ี 

กระบวนการดา้นวิศวกรรม ประกอบดว้ย 6 กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
1) อาร์อีคิวเอ็ม (REQM: Requirement Management) เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

บริหารจดัการความตอ้งการ (Requirement) ท่ีโครงการผลิตข้ึน 
2) อาร์ดี (RD : Requirement Development) เก่ียวขอ้งกบักระบวนการวิเคราะห์ความ

ตอ้งการของลกูคา้ 
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3) ทีเอส (TS : Technical Solution) เก่ียวขอ้งกบักระบวนการออกแบบพฒันา และ
การน าไปใชใ้นดา้นเทคนิคท่ีใชก้ารพฒันาผลิตภนัฑต์ามความตอ้งการท่ีก าหนด 

4) พีไอ (PI : Product Integration) เก่ียวขอ้งกบักระบวนการประกอบส่วนผลิตภณัฑ ์
(Assemble) ใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์ท างานใหถู้กตอ้งตามฟังกช์นัการท างาน และพร้อมต่อการส่งมอบ 

5) เวอร์ (VER : Verification) เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท าให้แน่ใจว่าส่ิงท่ีไดจ้ากการ
ผลิต (Work Product) ตรงกบัความตอ้งการท่ีก าหนดไว ้(Specified Requirement) 

6) แวล์ (VAL : Validation) เก่ียวขอ้งกับกระบวนการท่ีแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์สร้างสามารถน าไปใชไ้ดใ้นสภาพแวดลอ้มของการท างานจริง 

 
 

ภาพที ่2.2  กระบวนการดา้นวิศวกรรม 
แหล่งทีม่า:  GmbH, 2015. 
 

ส าหรับกระบวนการหลกัในการแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมประกอบดว้ย 6 กระบวนการ 
ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีได้เ ลือกกระบวนการวิ เคราะห์ความต้องการของลูกค้า  (Requirement 
Development: RD) เพ่ือตอ้งการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งานระบบ
ส าเร็จรูป SAP เขา้ใจประเด็นของความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างละเอียดและสามารถน าขอ้มูล
ความตอ้งการท่ีไดไ้ปพฒันาใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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2.1.3 รูปแบบการน าเสนอในซีเอม็เอม็ไอ (CMMI Model Representation)  
การน าเสนอแบบจ าลอง CMMI ประกอบ 2 รูปแบบ โดยแบ่งตามระดบัวุฒิภาวะ (Maturity 

Level) ซ่ึงจะประกอบดว้ยกลุ่มกระบวนการหลกั ในระดบัวุฒิภาวะท่ี ML2, ML3, ML4 และ ML5 
ตามล าดบัหรือท่ีเรียกว่า Staged Representation และในขณะท่ีรูปแบบการน าเสนอแบบจ าแนก
ประเภท (Category) ไดแ้ก่ Engineering, Process Management, Project Management และ Support 
โดยเรียกการน าเสนอแบบน้ีวา่ Continuous Representation ดงัสรุปแสดงในตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1  Process Areas of CMMI Version 1.2  
 
 Engineering Process Management Project Management Support 

ML5  OID  CAR 
ML4  OPP QPM  
ML3 RD, TS, PI, VER, VAL OPD, OPF, OT IPM,RSKM DAR 
ML2 REQM  PP, PMC, SAM CM, MA, PPQA 

 
แหล่งทีม่า:  ญาใจ ล่ิมปิยะกรณ์, 2552: 72. 
 
 จากตารางท่ี 2.1 แสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบการน าเสนอใน CMMI มีการน าเสนอท่ีแตกต่างกนั
โดยท่ี Stage Representation ใชวิ้ธีแบ่งตามระดบัวุฒิภาวะและส่วน Continuous Representation ใช้
วิธีแบบจ าแนกตามประเภทของกลุ่มกระบวนการ โดยมีรายละเอียดความแตกต่างของกระบวนการ
ทั้ง 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.2  ความแตกต่างระหวา่ง Staged และ Continuous Representation 
 

Staged Continuous 

1) วดัความกา้วหน้าการปรับปรุงกระบวนการ
ดว้ย Maturity Level 

1) วดัความกา้วหน้าการปรับปรุงกระบวนการ
ดว้ย Capability Level 

2) Maturity Level เป็นตวัเลขท่ีสามารถใช้
เปรียบเทียบศักยภาพกระบวนการระหว่าง
องคก์ารได ้

2) Capability Level เป็นตวัเลขท่ีปกติไม่ใช้
เปรียบเทียบศักยภาพกระบวนการระหว่าง
องคก์าร 

3) กลุ่มกิจกรรมหลกั (Process Areas) ท่ีตอ้ง
ปรับปรุงถกูก าหนดเป็นล าดบัไวล่้วงหนา้ 

3) สามารถเลือก Process Areas ไดต้ามความ
ตอ้งการ 

4) มองความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมหลัก 
(Process Areas) เป็นแบบ Basic กบั Advance 
ดงันั้นจึงจดักลุ่ม Process Areas ตาม Maturity 
Level 

4) มองความสัมพนัธ์ระหว่าง Process Areas 
ตามประเภทกิจกรรม แบ่งเป็น Engineering, 
Process Management, Project Management 
และ Support 

 
แหล่งทีม่า:  ญาใจ ล่ิมปิยะกรณ์, 2552: 75. 
 

จากตารางท่ี 2.2 ท าใหท้ราบถึงขอ้แตกต่างระหว่าง Staged Representation กบั Continuous 
Representation และในการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกรูปแบบกระบวนการเป็นการแกปั้ญหาดา้นวิศวกรรม
โดยน ากระบวนการวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ (Requirement Development: RD) เพ่ือ
ตอ้งการแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP ซ่ึงในองคก์ารท่ี
ท าการศึกษาคร้ังน้ีเห็นว่าการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ช้งานให้มีประสิทธิภาพ นั้นเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัมากท่ีสุดและควรท าการแกไ้ขเป็นอย่างแรก  

ดังนั้ นรูปแบบการน า เสนอท่ี เหมาะสมกับการท า วิจัยค ร้ังน้ี เ ป็นแบบ Continuous 
Representation เน่ืองจากองคก์ารสามารถเลือกท ากิจกรรมหลกั (Process Areas) ไดต้ามท่ีสนใจและ
ตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใดก่อน เช่น การพฒันาซอฟตแ์วร์ การด าเนินการผลิต และการ
ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลงานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านและลูกคา้
ไดเ้ป็นอย่างดี 
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2.2 กระบวนการทางธุรกจิ (Business Processes) 
 

เน่ืองจากทุกวนัน้ี (Mooney, Gurbaxani and Kraemer, 1995: 17) กระบวนการท างานส่วน
ใหญ่ของหลาย ๆ องค์การนั้นไดถู้กน ามาท าบนระบบพื้นฐานทางดา้นไอทีท่ีหลากหลาย ทั้งบน
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจากผูผ้ลิตรายใหญ่หรือซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาข้ึนมาเอง ซ่ึงก็อาจจะมีการแยก
ระบบงานต่าง ๆ ออกเป็นแต่ละแผนกหรือแต่ละกระบวนการ ในขณะบางองค์การก็อาจมีการ
ผสมผสานในทุกระบบงานเขา้ดว้ยกนัเสมือนเป็นระบบเดียว 

 

 
 

ภาพที ่2.3  รูปแบบกระบวนการท างานทางธุรกิจ  
แหล่งทีม่า:  Scheer and Nüttgens, 2000. 
 
 จากภาพท่ี 2.3 จะเห็นว่ากระบวนการท างานมีรายละเอียดการท างานท่ีมากมายและจะพบ
ปัญหาของกระบวนการท างานตั้งแต่การท าความเขา้ใจในกระบวนการท างาน จนท าให้บุคคลากร
ในองค์การปฏิเสธท่ีจะท างานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้ งใจ เช่น ความ
ซับซ้อนของระบบท่ีมีการระบุขอ้มูลหลายฟอร์มดว้ยกนั ท าให้บางคร้ังบนัทึกขอ้มูลไม่ครบถว้น 
หรือในบางคร้ังบุคคลากรภายในองค์การพบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดว้่าปัญหาท่ี
เกิดข้ึนคืออะไรและเกิดข้ึนจากอะไร เป็นตน้ 
 การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการท างานและการติดตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการท างาน ถา้ (Pourshahid, Amyot, Peyton, Ghanavati, Chen, Weiss and Forster, 2009: 
273) บุคลากรภายในองคก์ารมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองคก์าร
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อย่างละเอียดและครอบคลุม หรือเขา้ใจว่าปัญหาคืออะไรเกิดจากอะไรและพยายามหาวิธีการ
แกปั้ญหาในการท างานดว้ยตวัเอง ทา้ยท่ีสุดเราก็จะไดส่ิ้งท่ีเหมาะสมกบักระบวนการท างานทาง
ธุรกิจขององคก์าร 

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ ามาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ-DEV มาใชเ้ป็นรูปแบบและค าแนะน าส าหรับ
ใหห้น่วยงานสามารถปรับปรุงกระบวนการท างานต่าง ๆ เช่น การพฒันาซอฟตแ์วร์ การด าเนินการ
ผลิต และการใหบ้ริการต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีคุณภาพ ซ่ึงการพฒันากระบวนการวิเคราะห์ความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากก่อนท่ีจะมีการเร่ิมตน้การพฒันากระบวนการท างาน ในการ
ทราบถึงกระบวนการท างานทางธุรกิจขององคก์ารเป็นประโยชน์อย่างมากในการความตอ้งการของ
ผู ้ใช้งานและเพ่ือให้การพัฒนากระบวนการท างานท่ีจะเกิดข้ึนมีการปฏิบัติงานได้ตรงตาม
กระบวนการท างานทางธุรกิจขององคก์าร และสามารถทราบไดว้่าความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
จะมีผลกระทบการท างานส่วนใดหรือหน่วยงานใดขององคก์ารไดบ้า้ง 

ดงันั้นกระบวนการท างานทางธุรกิจขององคก์าร ในทุกขั้นตอนจดัไดว้า่เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อ
การปฏิบติังานและการใช้งานในส่วนต่าง ๆ เช่น กระบวนการจดัการภายใน กระบวนการผลิต
สินคา้ กระบวนการใหบ้ริการ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละ (Aalst, Hofstede and Weske, 2003: 6) กระบวนการ
ท างานท่ีซับซ้อนจึงท าให้บางองค์การมีการบริหารจดัการตามรูปแบบผงัโครงสร้างขององค์การ 
เพื่อให้เกิดการท างานท่ีเขา้ใจได้ง่ายและมีการสร้างประสิทธิภาพให้ไดม้ากท่ีสุด และในแต่ละปี
องค์การจะมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีการพฒันาปรับปรุงรูปแบบกระบวนการในท างาน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความถูกตอ้งเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการ
ท างานไปใชเ้พื่อการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ มีการวางแผนกระบวนการท างานให้มี
ความกระชับเพิ่มข้ึน การปฎิบติังานแต่ละขั้นตอนใช้เวลาท่ีน้อยลง สามารถลดค่าใช้จ่ายในบาง
กิจกรรมและสามารถแข่งขนัในภาคธุรกิจไดอ้ยา่งตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารได ้

 

2.3 วฒันธรรมองค์การ (Organization Culture) 
 

ปัจจุบนั “วฒันธรรมองคก์าร” ไดเ้ขา้มามีบทบาทและไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการ 
บริษทั ห้างร้านและองค์การเป็นอย่างมากเน่ืองจากการท างานเชิงธุรกิจในปัจจุบันมีอัตราการ
แข่งขนัในทางธุรกิจค่อนขา้งสูง องคก์ารจึงพยายามสร้างความเขม้แข็งภายในองคก์ารและป้องกนั
ผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อองคก์ารใหน้อ้ยลงท่ีสุด  

(Thompsona, Beauvaisb and Lyness, 1999: 393) การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ารใหก้บั
บุคลากรภายในองคก์ารมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจ และ
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เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของวฒันธรรมในการท างาน สร้างใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติังานโดยมี
การติดต่อส่ือสารและมีการท างานไปในทิศทางเดียวกนั ส่งผลใหอ้งคก์ารบรรลุสู่ประสิทธิผลท่ีได้
ก าหนดไวแ้ละประเดน็ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านระบบส าเร็จภายในองคก์าร 

การท างานท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารในแต่ละองค์การมีกระบวนการท างานท่ีมีรายละเอียด
ค่อนขา้งมากและในทุกรายละเอียดมีขั้นตอนต่าง ๆ ย่อยลงไปตามกิจกรรมและประเภทของธุรกิจ 
หากในแต่ละส่วนงานขาดการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั มีแนวทางปฏิบติังานท่ีไม่สอดคลอ้งกนั
หรือเพิกเฉยในการปฏิบติัหน้าท่ี ท าให้กระบวนการผลิตในบางขั้นตอนเกิดขอ้ผิดพลาดหรือเกิด
ผลกระทบในหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงภายในองค์การได ้แต่ถา้หากองค์การมีความเขา้ใจถึง 
“วฒันธรรมองคก์าร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (Ke and Wei, 2008: 433) องคก์ารท่ีมีการใชง้านระบบ
วางแผนทรัพยากรองคก์าร (Enterprise Resource Planning : ERP) ในทุกกระบวนการจะมีการ
ติดต่อส่ือสารร่วมกนั มีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร จะส่งผลให้
องคก์ารมีความเขม้แข็งและสามารถกา้วสู่การแข่งขนัในเชิงธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
 เพ่ือให้วฒันธรรมท่ีจะท าใหอ้งคก์ารบรรลุประสิทธิผล (Zakari, Poku and Owusu-Ansah, 
2013: 97-98) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบท่ีส าคญัของวฒัธรรมและประสิทธิผลของ Denison (1989) 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององคก์าร เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหเ้ป็นเกิด
ประโยชน์สูงสุดและมองเห็นถึงแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์ารให้
นอ้ยท่ีสุด โดยมีปัจจยัทั้ง 4 ส่วนท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วม (Involvement) ประกอบดว้ยการพฒันาความสามารถ มีกิจกรรมท่ี
ท างานเป็นทีมโดยใหพ้นกังานหรือบุคลากรร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

2) การประพฤติปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ (Consistency) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะขององคก์าร การท างานท่ีมีการติดต่อประสานงานกนัอย่างสม ่าเสมอ 

3) การปรับตวั (Adaptability) ประกอบดว้ยการสร้างการเปล่ียนแปลงและปรับตวัท่ี
เหมาะสม โดยมุง่เนน้ลกูคา้และการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกขององคก์าร 

4) ภารกิจขององค์การท่ีเหมาะสม (Mission) ประกอบดว้ยกรอบและทิศทางของ
องคก์ารในการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
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ภาพที ่2.3  แสดงรูปแบบวฒันธรรมและประสิทธิผลของ Daniel R. Denison 
 

การบริหารในองคก์ารกบัวฒันธรรมองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารภายในองคก์าร
โดยตรงมีอยู่หลายประการ ดงัต่อไปน้ี 

1) ภาษา (Brown and Starkey, 1994: 808-809) ภาษาท่ีใชใ้นองคก์ารจะช่วยให้การ
บริหารงานง่ายข้ึน ถา้บุคลากรใช้ภาษาเดียวกันและเข้าใจความหมายของภาษาในแนวเดียวกัน 
วฒันธรรมดา้นภาษาทั้งท่ีเป็นค าพูด (วจันภาษา) และกิริยาท่าทาง (อวจันภาษา) ลว้นมีความสัมพนัธ์
กบัการบริหารของกลุ่มทั้งส้ิน ถา้สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถติดต่อกนัไดด้ว้ยความเขา้ใจตรงกนั 
การท างานเป็นกลุ่มกไ็มอ่าจเกิดข้ึนได ้ซ่ึงจะมีผลต่อการอยูร่อดขององคก์ารโดยตรง  

2) อ านาจและสถานภาพ การบริหารงานภายในองคก์ารจะราบร่ืนไดเ้ม่ือสมาชิกของ
กลุ่มมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกนัในเร่ืองการแบ่งสรรอ านาจ และสถานภาพของสมาชิก กล่าวคือ 
(Etzioni, 1959: 45) ทุกองค์การต้องจัดล าดับความส าคัญของสมาชิกในองค์การว่าใครเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา ใครเป็นลูกน้อง บงัคบับญัชาลดหลัน่กนัไปอย่างชัดเจน ใครควรไดอ้ านาจเม่ือใด 
ใครควรออกไปจากอ านาจหน้าท่ีเม่ือใด และใครยงัคงอยู่ในอ านาจต่อไปได ้วฒันธรรมในเร่ือง
อ านาจและสถานภาพถา้ชดัเจนกจ็ะช่วยใหส้มาชิกสามารถจดัการกบัความรู้สึกท่ีกา้วร้าวของเขาเอง
ไดใ้นการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น 

3) ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั (Thompsona, Beauvaisb and Lyness, 1999: 393) 
องค์การจะด าเนินงานไดร้าบร่ืนเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัเกณฑท่ี์เป็นมติเอกฉนัท์ส าหรับความเป็นน ้ า
หน่ึงเดียวกนั ความเป็นเพ่ือนสนิทและความรัก ทุกองค์การต้องมีแนวทางหรือมีกฎเกณฑ์หรือ
จัดการท าให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การมีข้ึนให้และเป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อการ
ด าเนินงานขององคก์ารและเพ่ือนร่วมงาน 
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4) การให้รางวลัและการลงโทษ (Kerr and Slocum, 2005: 133) องคก์ารตอ้งจูงใจ
สมาชิกใหท้ างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ยการมีมติเอกฉนัทร่์วมกนัในหมู่สมาชิก 
เร่ืองเกณฑก์ารจดัสรรรางวลัและการลงโทษ ทุกกลุ่มจะตอ้งรู้ชดัเจนว่าพฤติกรรมแบบใดจะไดรั้บ
รางวลัท่ีเป็นทรัพยสิ์น สถานภาพ และอ านาจ พฤติกรรมแบบใดถา้ปฏิบติัจะถูกลงโทษคือไม่ไดรั้บ
รางวลั และถา้รุนแรงก็คือการไม่คบคา้ดว้ยเพราะมีการก าหนดกฎเกณฑท่ี์เป็นมติเอกฉนัท์มาก่อน
แลว้ ถา้วฒันธรรมองค์การในการจูงใจชดัเจน การด าเนินงานขององค์การก็จะมีอุปสรรคน้อยลง 
ผูบ้ริหารกจ็ะเหน่ือยต่อการควบคุมและการจูงใจนอ้ยลงไปดว้ย 
 ดงันั้น ผูบ้ริหารในองค์การท่ีได้ท าการวิจัยได้มองเห็นว่าองค์การไดใ้ห้ความส าคญักับ
วฒันธรรมองค์การและองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนขา้งตน้ โดยการประเมินสภาพของวฒันธรรม
องค์การท่ีเป็นอยู่ และประเมินความเหมาะสมหรือคุณค่าท่ีมีต่อองคก์าร เพ่ือจะไดส้ร้างวฒันธรรม
องคก์ารใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ารต่อไปได ้
 

2.4 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (Management Information Systems) 
 
 การด าเนินงานทางธุรกิจในปัจจุบนัไดมี้การน าระบบสารสนเทศเขา้มาประสานการท างาน
ร่วมกนักบักระบวนการท างานทางธุรกิจ เพ่ือสร้างโอกาสและการแข่งขนัท่ีมีมากยิ่งข้ึนและเป็นไป
ตามนโยบายขององคก์าร เช่น การเพ่ิมปริมาณการผลิต เพ่ิมขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต 
การปรับปรุงขั้นตอนการจดัส่งสินคา้ การปรับปรุงขั้นตอนในการวางใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 

จากตวัอย่างขา้งตน้ (Peppard and Ward, 2004: 183-184) ระบบสารสนเทศมีการปรับปรุง
โครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานทางธุรกิจและสนบัสนุนการเติบโตขององค์การ เพ่ือ
สร้างโอกาสในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ เช่น ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบฐานขอ้มูล 
ระบบเคร่ือข่ายความเร็วสูง และการวางแผนระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพต่อผูใ้ชง้านให้
ไดม้ากท่ีสุด หากผูใ้ช้งานมีขอ้จ ากัดในการใช้งาน มีขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกับความต้องการของ
ผูบ้ริหาร จะท าใหย้ากต่อการตดัสินใจและก าหนดทิศทางต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ารต่อไปได ้

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างในระบบสารสนเทศเพ่ือท่ีจะสนบัสนุนการท างานของผูใ้ชง้าน
และผูบ้ริหารภายในองค์การให้ไดม้ากท่ีสุดตามนโยบายขององค์การนั้น ในส่วนน้ีผูใ้ชง้านจะใช้
เวลาในการเรียนรู้ระยะหน่ึงข้ึนอยู่กบัความยากง่ายของการเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศ และการ
อบรมวิธีใช้งานท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไป หากมีการประมวลผลท่ีซับซ้อนและยากต่อการ
จดัการขอ้มลูจะท าใหเ้กิดผลเสียต่อองคก์ารได ้
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การประมวลผลหรือปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
โดยไม่ซับซ้อนยุ่งยาก มีการน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ วิธีการใชง้านฟังก์ชนังานในรูปแบบท่ีง่ายต่อ
การคน้หา และมีการติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างอย่างสะดวกสบาย จะช่วยให้ลดตน้ทุนกิจกรรมในดา้น
ต่าง ๆ เพ่ิมศกัยภาพในการผลิตใหก้บัองคก์ารไดต้รงตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้สามารถค านวณ
ขอ้มลูในลกัษณะมุมมองแบบกวา้ง เพ่ือใหง่้ายต่อการคน้หาปัญหาท่ีเป็นประเด็นต่อการบริหารงาน
ในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารได ้

(Lee, Strong, Kahn and Wang, 2002: 135)ระบบสารสนเทศควรท่ีจะตอ้งมีความง่ายต่อการ
เรียนรู้ ใชเ้วลาน้อยในการปฏิบติังานโดยมีความรู้ในเร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศขั้น
พ้ืนฐาน จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีระบบสารสนเทศมีความส าคญัมากข้ึนต่อการบริหารองคก์าร ไม่ว่าจะ
เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช ้หรือมีการปรับปรุงวิธีการใชง้าน องคก์ารไหนมีการแบ่งฟังกช์นัหนา้ท่ี
การท างานอยา่งชดัเจนตามโครงสร้างขององคก์ารจะท าใหง้านต่อการติดต่อส่ือสารเม่ือพบว่ามีบาง
ส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือเป็นประเด็นต้องได้รับการแก้ไข จะท าให้การบริหารงานในองค์การเกิด
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนมีโอกาสเกิดข้ึนค่อนขา้งนอ้ย 

การป้องกนัการเกิดความสูญเสียในระบบขอ้มูลสารสนเทศภายในองคก์าร (Vosburg and 
Kumar, 2001: 22) ผูป้ฏิบติังานหรือผูใ้ช้งานตอ้งระวงัในด้านข้อมูลและผลกระทบท่ีจะมีต่อ
ผลิตภณัฑแ์ละตอ้งทราบว่าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนมีความเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานใดในองคก์าร เพ่ือไม่ใหเ้กิด
ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบเป็นวงกวา้งและสามารถยบัยั้งไดท้นัท่วงที โดยตอ้งทราบถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนว่าใครท่ีตอ้งการสารสนเทศ มีความตอ้งการใชส้ารสนเทศอะไรบา้ง ใชง้านเม่ือไรตอนไหน 
และมีการใชง้านบ่อยเพียงใด 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าประโยชน์ของระบบสารสนเทศมีอยู่หลายส่วนดว้ยกนั 
ในด้านประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการปฏิบัติงานโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัระหว่างฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกนัขอ้บกพร่องและหาแนวทางใน
การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ มีความถกูตอ้งสามารถช่วยลดตน้ทุนในหน่วยงานและองคก์าร 

ดา้นประสิทธิผล (Goodhue, Wybo and Kirsch, 1992: 296) ช่วยให้ไดข้อ้มูลในการ
ตดัสินใจ สามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และงานบริการไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็วข้ึน 
ตอบสนองตรงตามความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการส่งผลให้ด าเนินงานในเชิงธุรกิจบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้มีการพฒันาและน าสารสนเทศมาใชบ้ริหารจดัการงานอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น ระบบการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (Customer Relation Management : CRM) เพ่ือ
เป็น (Payne and Frow, 2005: 168) การสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ และตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ดว้ยสินคา้หรือบริการท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้แต่ละคนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เป็นตน้  
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ในการศึกษาวิจยัองคก์ารผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตค์ร้ังน้ี ท าใหท้ราบว่าองคก์ารเหล่าน้ีมีความ
สนใจในการเปล่ียนกระบวนการท างานท่ีเป็น Manual Process ใหอ้ยู่ในรูปของระบบสารสนเทศ
และมองเห็นว่าการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชง้านเป็นเร่ืองท่ีส าคญัประการแรก จะช่วยท าใหล้ด
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหรือปรับปรุงระบบระหว่างกระบวนการท างานให้เกิดความถูกตอ้งรวดเร็ว 
ลดปัญหาเร่ืองการท างานท่ีผิดพลาดของบุคคลากรในหน่วยงาน และสามารถน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละวนัมาวิเคราะห์เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ เพ่ือสร้างยทุธศาสตร์ในการบริหารองคก์าร ใหส้ามารถ
แข่งขนัในเชิงธุรกิจไดต้รงตามวตัถุประสงค์ขององค์การ ตลอดจนมีการจดัการในการเก็บรักษา
ขอ้มลูท่ีส าคญัขององคก์ารใหป้ลอดภยัจากภยัคุกคามต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.5 ทกัษะและการเรียนรู้ (Skill and Learning) 
 

ทักษะและการเรียนรู้ในการใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์การของผูใ้ช้งานใน
องค์การและความรู้ของผูใ้ช้งานท่ีขาดความเข้าใจในกระบวนการท างานทางธุรกิจไม่เพียงพอ    
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมากจาก ขาดการฝึกอบรมท่ีไม่เพียงพอและทกัษะการใชง้านระบบท่ีไม่ช านาญ
เพียงพอท าให้เกิดการใชง้านท่ีผิดพลาดและท าให้กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากจุดท่ีเกิด
ขอ้ผิดพลาดไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย 

องคก์ารหลายท่ีสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมอยู่สม ่าเสมอ และ (Baskerville, McLean and 
Pawlowski, 2000: 405) ผูถ่้ายทอดเองตอ้งมีทกัษะความสามารถในการส่ือสารใหผู้รั้บการถ่ายทอด
เกิดความเขา้ใจในแต่ละขั้นตอน ปราศจากความคลุมเครือหรือขอ้สงสัยในระหว่างกระบวนการ จะ
ท าให้ผูรั้บการถ่ายทอดมีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานต่อไดโ้ดยมีขอ้ผิดพลาดท่ี
นอ้ยท่ีสุด และถา้องค์การมีกลุ่มคนผูท่ี้สามารถถ่ายทอดความรู้ไดท้ั้งกระบวนการของระบบและ
กระบวนการทางธุรกิจขององค์การ จะท าให้องค์การและบุคลากรมีกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

การท างานเป็นทีมจะช่วยสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ การตดัสินใจ ความเขา้ใจในดา้น
ต่าง ๆ (Vandaie, 2008: 922) โดยการรวมผูใ้ชง้านในหน่วยงานซ่ึงต่างมีประสบการณ์และทกัษะ
ความรู้ในหน่วยงานของตนมาช่วยในทีม เช่น สามามารถทราบไดว่้าปัญหาคืออะไร ขอ้ผิดพลาดท่ี
เกิดมาจากอะไร และแนวทางแกไ้ขไดอ้ย่าง เป็นตน้ พร้อมท่ีจะเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัในเชิง
ธุรกิจ โดยท่ีสามารถวิเคราะห์หาแนวทางและปรับเปล่ียนการท างานแบบเดิมมาสู่การแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ได ้
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การจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในองค์การ เช่น การแลกเปล่ียนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ หรือแนวทางการแกปั้ญหาท่ีไดจ้ากท่ีปรึกษาระบบและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ภายในหน่วยงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ (Rotchanakitumnuai, 2010: 412) ผูบ้ริหารควรมี
บทบาทหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั้งมี
การสร้างทีมในการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ท่ีมีอยู่มากมายในองค์การ โดยรวบรวมและมีการ
อบรมบุคคลากรเพ่ือกระตุน้ความรู้ให้สามารถเขา้ใจและมัน่ใจในส่วนงานท่ีส าคญัให้เกิดความ
ถกูตอ้งใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

การน าระบบวางแผนทรัพยากร (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใชใ้นองคก์าร 
พบวา่ผูใ้ชง้านค่อนขา้งใชเ้วลาท าความเขา้ใจในกระบวนการท างานของระบบและการปฏิบติังานใน
ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกระบวนการทางธุรกิจขององค์การ เพ่ือให้ไดข้้อมูลท่ีถูกต้องภายใน
หน่วยงานและพร้อมท่ีจะส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการน าขอ้มูลไปใชง้าน แต่การ
ใชง้านระบบส าเร็จรูปในบางขั้นตอนอาจมีความซับซ้อน มีการระบุขอ้มูลหลายรายการและใน
ขณะเดียวกนัผูใ้ชง้านลืมระบุรายละเอียดบางส่วนไปหรือเป็นส่วนท่ีส าคญัไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ย
ตนเอง 

การถ่ายทอด การรับรู้และการส่ือสารความส าคญัของกระบวนการทางธุรกิจถือไดว้่าเป็น
กิจกรรมท่ีส าคัญท่ีท าให้การถ่ายทอดความรู้ในการใชง้านระบบวางแผนทรัพยากรองค์การเกิด
ประสิทธิภาพและไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุดภายในองคก์าร และ (Nah, Lau and Kuang, 2001: 289) 
การส่งเสริมความรู้ของบุคลากรภายในองค์การไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานปฏิบติักิจกรรมการผลิต 
หน่วยงานสนับสนุนการผลิต หรือกลุ่มผูบ้ริหารองค์การให้มีความเขา้ใจกระบวนการท างานทาง
ธุรกิจขององคก์ารไปในทิศทางเดียวกนั มีแนวทางปฏิบติัและไดผ้ลลพัธ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

จากเน้ือหาขา้งตน้ท าให้ทราบว่าทกัษะและการเรียนรู้ มีความส าคญัต่อการท าวิจยัคร้ังน้ี 
เน่ืองจากการส่งเสริมการมีทักษะในการถ่ายทอด การรับรู้และการส่ือสารความส าคัญของ
กระบวนการทางธุรกิจ ถือไดว่้าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ผูใ้ช้งานทราบว่ามีปัญหาอะไรท่ีเกิดข้ึน 
ปฏิบติัอย่างไรถึงพบปัญหา ตลอดจนสามารถถ่ายทอดไดว้่ามีความตอ้งการอะไร เพ่ือท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้าน และจะท าใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงระบบใหมี้ประสิทธิภาพตรงตาม
กระบวนการท างานทางธุรกิจขององคก์ารได ้
 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

งานวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบส าเร็จรูปเอสเอพี โดย
ประยุกตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต”์ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ
โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกระบวนการท างานปัจจุบนัขององค์การท่ีท าการ
วิจยัเป็นกรณีศึกษา 
 

3.1 ระเบียบวธิีวจิัย 
 

งานวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งเนน้เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจากการใชง้านระบบส าเร็จรูป
เอสเอพี ขององคก์ารท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษา และด าเนินการรวบรวมความส าคญัของปัญหา พิจารณา
หาแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีมีอยู่ใหเ้หมาะสม โดยมีขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 

1) การศึกษาและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

2) การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

 

3.2 การศึกษาและการเกบ็รวบรวม 
 

3.2.1 การก าหนดขอบเขตการศึกษาและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาองค์การท่ีเป็นเลิศในอุตสหกรรมช้ินส่วนรถยนต์จ านวน 3 

องค์การ จากนั้นน ารูปแบบของกระบวนการพฒันาระบบแบบเดิมขององค์การท่ีท าการวิจยัเป็น
กรณีศึกษามาประยุกต์ใชก้ระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ให้ไดต้ามมาตรฐานของ    
ซีเอม็เอม็ไอ (CMMI) ไดแ้ก่  

1) บริษทั ซัมมิท แหลมฉบงั โอโต บอด้ี เวิร์ค จ ากดั มีการใชง้านระบบส าเร็จรูป 
SAP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มาในรุ่น SAP R/3 4.0 B และมีการยกระดบัรุ่นเป็น SAP ECC 6.0 
ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีการใชง้านระบบท่ีมากกวา่ 10 ปี 
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2) บริษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีการน าระบบจาก บริษทั 
แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ จ ากดั ประเทศเยอรมนัมาใชใ้นปี 2546 เป็นตน้มาและมีการยกระดบัรุ่นเป็น
SAP ECC 6.0 ในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีการใชง้านระบบท่ีมากกวา่ 5 ปี 

3) บริษทั ยนิูต้ี อินดสัเตรียล จ ากดั มีการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 เป็นตน้มาในรุ่น SAP ECC 5.0 และมีการยกระดบัรุ่นเป็น SAP ECC 6.0 ในปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงมี
การใชง้านระบบท่ีมากกวา่ 5 ปี 

   3.2.1.1  ขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ารท่ีไดท้  าการวจิยั 
   1)  บริษทั ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอด้ี เวิร์ค จ ากดั 

บริษทั ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอด้ี อินดสัตรี จ ากดั หรือ SLAB ก่อตั้ง
ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2534 เพ่ือรองรับความตอ้งการดา้นช้ินส่วนยานยนตแ์ละตวัถงัรถยนต์ ซ่ึงถือว่าเป็น
กลุ่มธุรกิจท่ีมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษทัซัมมิทตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา ด้วย
ความสามารถและศกัยภาพในการผลิตแม่พิมพเ์ป็นของตวัเอง รวมทั้งการพฒันาดา้นเทคโนโลยีและ
คุณภาพการผลิตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ SLAB เป็นผูน้ าดา้นการผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนต์ของ
เมืองไทย โดยทุกโรงงานของ SLAB ไดผ้่านการรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949/2002 ซ่ึงเป็นระบบ
มาตราฐานล่าสุดในอุตสาหกรรมยานยนต.์ 

ดว้ยผลงานท่ีเนน้ความพึงพอใจของลูกคา้ ตลอดจน ความซ่ือสัตย ์และ
ความใวว้างใจจากลกูคา้ต่าง ๆ ท่ีมอบให ้ตลอดเวลากวา่ 30 ปี โดยเป็นการผลิตช้ินส่วนส่งตรงใหแ้ก่
ผูผ้ลิตรถยนต์มาโดยตลอด ท าให้ กลุ่มบริษทั ฯ สามารถเจริญเติบโตข้ึนมาอย่างเขม้แข็ง พร้อม ๆ 
กบั อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนภายในประเทศ ท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น Detroit of Asia 

ขนาดองคก์าร (จ านวนพนกังาน) : 1,500 คน 
ผลิตภณัฑ ์: ผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนตจ์ากการป๊ัมข้ึนรูป ผลิตช้ินส่วนท่อ

ไอเสียผลิตช้ินส่วนเบรก 
   2)  บริษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทั แซดเอฟเลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ 
แซดเอฟ เฟรดิชาเฟน เยอรมนี เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในการผลิตชุดระบบขบัเคล่ือนและผลิตระบบ
เพลาส าหรับผูผ้ลิตรถยนตท่ี์รู้จกักนัดีทัว่โลก โดยมีฐานการผลิตในประเทศออสเตรเลีย, จีน, สหราช
อาณาจกัร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรีย, แอฟริกาใตแ้ละไทย และมีลูกคา้หลกั เช่น  BMW, Benz, GM  
และ Ford ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกบัยอดการผลิต 

ขนาดองคก์าร (จ านวนพนกังาน) : 800 คน 
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ผลิตภณัฑ ์ : ครอบคลุมเทคโนโลยีระบบขบัเคล่ือนและระบบช่วงล่าง 
เช่น เกียร์ รวมทั้งระบบเพลาแบบครบทั้งชุด และแบบโมดุล รวมถึงเทคโนโลยีดา้นความปลอดภยั
เชิงป้องกนัและเชิงปกป้อง 
 3)  บริษทั ยนิูต้ี อินดสัเตรียล จ ากดั 

บริษทั ยูนิต้ี อินดสัเตรียล จ ากัด เป็นบริษทัประกอบกิจการผลิต และ
จ าหน่ายช้ินส่วนรถยนต์ การตกแต่งและการเคลือสีโลหะ บริษทั ยูนิต้ี อินดสัเตรียล จ ากดัไดจ้ด
ทะเบียนก่อตั้ง 9 มกราคม 2558 โดยจดทะเบียนลงทุน 800 ลา้นบาท บริษทั ยูนิต้ี อินดสัเตรียล 
จ ากดัไดก่้อตั้งอยูใ่นหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

ขนาดองคก์าร (จ านวนพนกังาน) : 1,200 คน 
ผลิตภณัฑ ์ : ผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จบัยึด ป้ัมข้ึนรูปประกอบช้ินส่วน

รถยนต ์อะไหล่ BODY PARTS, ชุบสีกนัสนิม (EDP), Forging, Heat Treatment, Machining Power 
Train Parts 
 

3.2.2 วธีิการคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญท่ียินดีเสียสละ
เวลา สามารถเขา้ร่วมในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามได้จนเสร็จส้ินกระบวนการวิจัย 
สามารถติดต่อไดส้ะดวก และมีประสบการณ์ในการใชง้านระบบส าเร็จเอสเอพีมามากกว่า 5 ปี      
ซ่ึงลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นองคก์ารท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นระดบัตน้ 
(First-tier Supplier) และมีประสบการณ์ใชง้านระบบส าเร็จรูปเอสพี (SAP) เป็นระยะเวลามากกว่า 
5 ปี พร้อมกบัมีการปรับเปล่ียนระบบตามกระบวนการทางธุรกิจเสมอมา ซ่ึงวิธีการคดัเลือกกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง โดยคดัเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้งส้ินจ านวน 17 ท่านซ่ึงจะมีโอกาสความคลาด
เคล่ือนท่ีลดลง 0.02 ตามขอ้เสนอแนะของ Macmillan (1971: 52) ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3.1  แสดงจ านวนผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการและลดความคลาดเคล่ือน  
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ การลดของความคลาดเคลือ่น ความคลาดเคลือ่นทีล่ดลง 
1 - 5 1.20 - 0.70 0.50 
5 - 9 0.70 - 0.58 0.12 

9 - 13 0.58 - 0.54 0.04 
13 - 17 0.54 - 0.50 0.04 
17 - 21 0.50 - 0.48 0.02 
21 - 25 0.48 - 0.46 0.02 
25 - 29 0.46 - 0.44 0.02 

 
แหล่งทีม่า: Macmillan, 1971: 52. 
 

จากตารางท่ี 3.1 สามารถสรุปไดว้่า ในการวิจยัคร้ังน้ีมีการใชก้ลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการหรือ
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถามอย่างนอ้ย 17 คนข้ึนไป เพ่ือเป็นการลดความคลาดเคล่ือน
ของขอ้มลู โดยมีรายละเอียดของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

บริษทั ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอด้ี เวิร์ค จ ากดั 
1) ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน 1 ท่าน 
2) หวัหนา้หน่วยงานแผนกวางแผนการขายและผลิต  จ านวน 1 ท่าน 
3) หวัหนา้หน่วยงานบญัชีตน้ทุน     จ านวน 1 ท่าน 
4) นกัพฒันาระบบเชิงฟังกช์นัโมดูล    จ านวน 2 ท่าน 
5) โปรแกรมเมอร์      จ านวน 2 ท่าน 
บริษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1) ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน 1 ท่าน 
2) หวัหนา้หน่วยงานแผนกการตลาด    จ านวน 1 ท่าน 
3) นกัพฒันาระบบเชิงฟังกช์นัโมดูล    จ านวน 2 ท่าน 
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บริษทั ยนิูต้ี อินดสัเตรียล จ ากดั 
1) ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน 1 ท่าน 
2) ผูจ้ดัการหน่วยงานวางแผนกการผลิต    จ านวน 1 ท่าน 
3) หวัหนา้หน่วยงานบญัชีตน้ทุน     จ านวน 1 ท่าน 
4) หวัหนา้หน่วยงานแผนกการตลาด    จ านวน 1 ท่าน 
5) นกัพฒันาระบบเชิงฟังกช์นัโมดูลและโปรแกรมเมอร์  จ านวน 2 ท่าน 

 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้เลือกเทคนิคเดลฟายในการรวบรวมทัศนะความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบ
สัมภาษณ์เพ่ือให้ไดแ้นวทางในการตดัสินใจและวิเคราะห์หาแนวทางร่วมกนั ส าหรับในรอบท่ี 2 
และรอบท่ี 3 จะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า ดงัน้ี 

รอบท่ี 1 เป็นการเขา้สัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในองค์การท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษา สอบถาม
ในประเด็นปัญหาการใช้งานท่ีเกิดข้ึนภายในองค์การ รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากนั้นท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และ
สรุปผลขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 ส่งใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละองคก์าร 

รอบท่ี 2 น าค าตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 โดยรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละองค์การเขา้ด้วยกนั ตดัข้อมูลท่ีซ ้ าซ้อนออก จดัล าดับความส าคัญขอเน้ือหา 
จากนั้นจดัท าแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ส่งใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละองคก์ารอีกคร้ัง ในรอบท่ี 2 น้ี
จะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า เพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละองค์การออกความ
คิดเห็นดว้ยวิธีการจดัล าดบัความส าคญัในค าถามแต่ละหวัขอ้และสามารถเสนอแนะเพ่ิมได ้จากนั้น
ท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในรอบท่ี 2 มาวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูลท่ีไดส่้งให้
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละองคก์าร 

รอบท่ี 3 จะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า เน้ือหาท่ีใชใ้นแบบสอบถามจะ
เหมือนกบัรอบท่ี 2 แต่จะเขียนเคร่ืองหมายแสดงค าตอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญผูน้ั้นไดต้อบไปในรอบท่ี 2 ลง
ไปเพ่ือให้ยืนยนัค าตอบหรือเปล่ียนแปลงค าตอบใหม่ ส่งกลับไปให้ผูเ้ช่ียวชาญคนเดิมอีกคร้ัง
จากนั้นท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในรอบท่ี 3 มาวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูลท่ีได้
ส่งใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละองคก์าร 
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3.3 การวเิคราะห์เนือ้หา 
 

การวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดท้ าการวิจยั ไดแ้บ่งการวิเคราะห์เน้ือหาออกเป็น 4 คร้ัง ดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์การ โดยใช้วิธีการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในองค์การท่ี
ท าการศึกษา เพ่ือใหไ้ดป้ระเดน็ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต ์และท าการ
สอบถามถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยการประยุกต์มาตรฐานซีเอ็มเอม็ไอ ท่ีเป็นเป้าหมาย
และแนวทางปฏิบัติทั่วไปของกลุ่มกระบวนการพัฒนาความต้องการของผูใ้ช้งาน จากนั้นน า
ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมาอา้งอิงแนวทางท่ีไดจ้ากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์ ท าการจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางปฏิบติัย่อยในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน และสรุปขอ้มูลน าเสนอแนวความคิดของผูว้ิจยัส่งใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาเน้ือหาท่ี
ไดส้รุปวา่เห็นดว้ยหรือไม่ 

คร้ังท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 ดว้ยการ
แยกเป็นแนวปฏิบติัย่อย ดว้ยการใหล้ าดบัความคิดเห็นและความพึงพอใจ จากนั้นท าการวิเคราะห์
โดยใชก้ารแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวิเคราะห์ และสรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ส่ง
ใหผู้เ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาเน้ือหาท่ีไดส้รุปวา่เห็นดว้ยหรือไม่ 

คร้ังท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาจากแนวปฏิบติัย่อยจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือท่ีจะยืนยนัว่า
ค าตอบท่ีไดจ้ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 3 เพ่ือเป็นการยืนยนัหรือเปล่ียนค าตอบท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ในรอบท่ี 2 จากนั้นท าการสรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาเน้ือหาท่ี
ไดส้รุปวา่เห็นดว้ยหรือไม่ และในคร้ังน้ีเป็นการสรุปเน้ือหาเพ่ือใหไ้ดแ้นวทางของการวิจยั 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์จากการวจิยั  

“แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
ซีเอ็มเอ็มไอ (CMMI) ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์” ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 สรุปผลการส ารวจปัญหาจากการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

4.2 น าเสนอแนวทางการแกไ้ขการพฒันาระบบส าเร็จรูป SAP ในกระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ดว้ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

4.3 รูปแบบค าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแนวทางแกไ้ข 

4.4 สรุปผลการสมัภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
4.5 น าเสนอแนวทางท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใชใ้นการพฒันาระบบส าเร็จรูป SAP 

ในกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
 

4.1 สรุปผลส ารวจปัญหาจากการใช้งานระบบส าเร็จรูป SAP จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์ 

 
ในการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์คร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้

สอบถามเก่ียวปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ (ERP) จากการ
ทบทวน Literature โดยไดล้ าดบัปัญหาท่ีพบเพ่ือสอบถามทางกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือหาขอ้สรุปปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ไดด้งัน้ี 
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4.1.1  บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้เวร์ิค จ ากดั 
 ปัญหาท่ีพบจากการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP มีรายละเอียดท่ีสามารถสรุปไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ มีดงัน้ี มีการบนัทึกขอ้มูลผิดพลาดในกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนและตอ้งการแกไ้ข
ขอ้มูลอย่างทนัที, มีการเพ่ิมข้ึนของโปรแกรมเพ่ือสนบัสนุนการใชง้านขอ้มูลและตอ้งการป้องกนั
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากผูใ้ชง้านอยู่เป็นจ านวนมาก, พนักงานไม่มีความมัน่ใจในกระบวนการ
ท างานของระบบ หรือขา้มขั้นตอนบางกระบวนการ ในกรณีท่ีกระบวนการนั้นไม่ไดใ้ช้งานเป็น
ประจ า, การฝึกอบรมการใช้งานระบบส าเร็จรูป SAP ของทางไอทีมีเพียงปีละคร้ัง, มีการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการท างานทางธุรกิจ แต่ระบบไม่สามารถแกไ้ขไดด้้วยผูพ้ ัฒนาระบบใน
องคก์ารตอ้งใหท่ี้ปรึกษาระบบเป็นผูพ้ฒันาและปรับปรุงให้, คู่มือการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP ท่ี
มีอยู่ไม่ไดถู้กปรับปรุงให้ตรงกบักระบวนการท างานทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป ในบางฟังก์ชนัของ
ระบบส าเร็จรูป SAP โปรแกรมเมอร์ขององคก์ารไมส่ามารถเขา้ใจไดถึ้งระบบฐานขอ้มลู เน่ืองจากมี
ความซบัซอ้นของเกบ็ขอ้มูลภายในระบบ 
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารพบว่ามีประเด็นของปัญหาใกลเ้คียงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการทบทวน Literature ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์าร (ERP) และ
องค์การท่ีไดท้ าการศึกษาไดม้องหาแนวทางท่ีเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน สามารถเป็นตน้แบบในการ
พฒันากระบวนการพฒันาซอตฟ์แวร์และกระบวนการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP ใหต้รงตามการ
ด าเนินงานทางธุรกิจขององคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการท างานท่ีมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท าให้เกิดความมัน่ใจในการท างานและลดความผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังานของผูใ้ชง้านได ้
 
 4.1.2  บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ปัญหาท่ีพบจากการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP มีรายละเอียดท่ีสามารถสรุปไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ มีดงัน้ี การป้องการผิดพลาดของผูใ้ชง้านยงัไม่ครอบคลุมในทุกกระบวนการ, ไม่สามารถ
แกไ้ขโปรแกรมไดด้ว้ยพนกังานภายในองคก์ารของประเทศไทย, มีการท างานท่ีขา้มขั้นตอนท าให้
เกิดขอ้มูลท่ีผิดพลาดหรือบนัทึกขอ้มลูไม่ครบถว้นตามท่ีกระบวนการทางธุรกิจตอ้งการ, ไม่มีการ
ทบทวนการฝึกอบรม ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาจากคู่มือการใช้งาน, ผูใ้ช้งานมีความเขา้ใจใน
กระบวนการท างานของธุรกิจ แต่ยงัสับสนในกระบวนการท างานของระบบ, เง่ือนไขทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานของระบบมีอยู่เป็นจ านวนมาก บางคร้ังพบว่ายงัมีการท างานของ
เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีท างานไมถ่กูตอ้งจนท าใหโ้ปรแกรมไม่สามารถใชง้านได ้และเน่ืองจากองคก์ารมี
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นักพัฒนาเชิงฟังก์ชันและโปรแกรมเมอร์ แต่ไม่สามารถเข้าใจในระบบฐานข้อมูลของระบบ
ส าเร็จรูป SAP ไดทุ้กฟังกช์นัท่ีมีการใชง้านตามกระบวนการทางธุรกิจได ้
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารน้ีพบว่ามีประเด็นของปัญหาใกลเ้คียงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการทบทวน Literature ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์าร (ERP) และ
องค์การท่ีได้ท าการศึกษามีความคิดเห็นว่าต้องการให้มีการพฒันาองค์ความรู้ให้กับบุคคลากร
ภายในองคก์ารเป็นล าดบัแรก ตอ้งการใหมี้ความรู้และความเขา้ใจครอบคลุมกบักระบวนการท างาน
ทางธุรกิจขององค์การท่ีเกิดข้ึนภายในระบบส าเร็จรูป SAP และพยายามหาแนวทางป้องกัน
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านของผูใ้ชง้านภายในระบบส าเร็จรูป SAP 
 
 4.1.3  บริษัท ยูนิตี ้อนิดัสเตรียล จ ากดั 
 ปัญหาท่ีพบจากการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP มีรายละเอียดท่ีสามารถสรุปไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ มีดงัน้ี มีการพฒันาระบบส าเร็จรูป SAP อยู่เสมอเพ่ือสนบัสนุนการใชง้านขอ้มูล จน
บางคร้ังมีโปรแกรมท่ีซ ้ าซอ้นไม่ไดร้วบรวมใหเ้ป็นโปรแกรมเดียว, มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีผิดพลาดอยู่
เป็นประจ า หรือบนัทึกขอ้มูลไม่ครบถว้นตามกระบวนการทางธุรกิจ, ทางหน่วยงานไอทีไม่มีการ
ฝึกอบรมการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP การฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และ
แนะน าวิธีการท างานกนัเองภายในหน่วยงาน ในบางคร้ังพบว่ามีการท างานขา้มขั้นตอนหรือบนัทึก
ขอ้มลูไม่ครบถว้น, ไม่มีป้องกนัการผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากผูใ้ชง้านเพ่ิมเติมการต่อจากท่ีปรึกษา
ระบบท่ีไดท้ าการพฒันาไวใ้นช่วงของการ Implement ระบบ, พนกังานไม่เขา้ใจกระบวนการท างาน
ภายในระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานของหน่วยงานไดค้รบถว้น และไม่สามารถปรับปรุง
พฒันาระบบมาตรฐานด้วยผูพ้ฒันาระบบในองค์การ ตอ้งให้ท่ีปรึกษาระบบท่ีมีความเช่ียวชาญ
พฒันาและปรับปรุงใหซ่ึ้งตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาระบบ 
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารน้ีพบว่ามีประเด็นของปัญหาใกลเ้คียงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการทบทวน Literature ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์าร (ERP) และ
องคก์ารท่ีไดท้ าการศึกษามีความคิดเห็นว่าตอ้งการใหมี้การป้องการผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูใ้ชง้าน
ภายในกระบวนการท างานของระบบส าเร็จรูป SAP เป็นประการแรก และอยากใหมี้การเพ่ิมเติม
การฝึกอบรมการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบส าเร็จรูป SAP ให้อยู่ในกระบวนการท างานท่ีมีความ
ถกูตอ้งตรงตามกระบวนการท างานทางธุรกิจขององคก์าร 

จากการส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับองค์การในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีได้
ท าการศึกษา ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนตอ้งการให้มีการพฒันาองคค์วามรู้ของผูใ้ชง้าน
ระบบส าเร็จรูป SAP ให้ตรงตามกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจขององค์การ และผูว้ิจัยได้
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พิจารณาว่ากระบวนการพฒันาความต้องการของผูใ้ช้งานเป็นท่ีส่ิงท่ีส าคัญและสามารถท าให้
ผูใ้ช้งานอธิบายถึงความต้องการ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและอยากให้มีการพฒันาปรับปรุงส่วนใดของ
ระบบ 
 

4.2 น าเสนอแนวทางการแก้ไขการพฒันาระบบส าเร็จรูป SAP ในกระบวนการพฒันา
ซอฟต์แวร์ด้วยการประยกุต์ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

 
จากการสรุปผลส ารวจปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้น าเสนอแนวทางแกไ้ขดว้ยการประยุกต์ใช้

มาตรฐานซีเอ็มเอม็ไอดว้ยรูปแบบ Continuous Representation โดยเร่ิมจากให้มีการจดัตั้งทีมงาน
เพ่ือรองรับการฝึกอบรมให้มีความเขา้ใจในมาตรฐานก่อนใชง้านจริงและเลือกกลุ่มกระบวนการ 
(Process Areas: PA) ท่ีใหค้วามสนใจหรือพิจารณาถึงความเร่งด่วนต่อการใชง้านให้อยู่ในมาตรฐาน
ของซีเอม็เอม็ไอ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีไดพิ้จารณากระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ช ้(RD) 

ขั้นตอนต่อไปท าการระบุเป้าหมายหลกัปฏิบติัของกลุ่มกระบวนการ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ เป้าหมายทัว่ไป (Generic Goal: GG) และเป้าหมายเฉพาะ (Specific Goal: SG) จากนั้น
ใหท้ าการระบุแนวปฏิบติัในแต่ละกลุ่มกระบวนการ ซ่ึงแนวปฏิบติัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ แนวปฏิบติัทัว่ไป (Generic Practices: GP) และแนวปฏิบติัเฉพาะ (Specific Practices: SP)  

เม่ือด าเนินการในขั้นตอนขา้งตน้ครบทุกแนวปฏิบติัตามกลุ่มกระบวนการ จะถือไดว่้าผ่าน
ระดบัความสามารถขั้นท่ี 1 (Capability Level 1: Performed) และท าการพิจารณาว่าจะด าเนินการใน
ระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 ต่อหรือไม่ หากไม่ตอ้งการสามารถจบในขั้นท่ี 1 ไดท้นัที  

ถา้มีการตดัสินใจด าเนินการต่อใหท้ าการระบุระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 ในเป้าหมายทัว่ไป 
(GG2) พร้อมกบัระบุแนวปฏิบติัทัว่ไป (GP2) เม่ือด าเนินการในขั้นตอนน้ีครบทุกแนวปฏิบติัตาม
กลุ่มกระบวนการแลว้ จะถือไดว้่าผ่านระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 (Capability Level 2: Managed) 
และท าการพิจารณาอีกคร้ังว่าจะด าเนินการในระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 ต่อหรือไม่ หากไม่
ตอ้งการสามารถจบในขั้นท่ี 2 ไดท้นัที  

ถา้หากมีการตดัสินใจด าเนินการต่อให้ท าการระบุระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 ในเป้าหมาย
ทัว่ไป (GG3) พร้อมกบัระบุแนวปฏิบติัทัว่ไป (GP3) เม่ือด าเนินการในขั้นตอนน้ีครบทุกแนวปฏิบติั
ตามกลุ่มกระบวนการแลว้ จะถือไดว้่าผ่านระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 (Capability Level 3: 
Defined) เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในขั้นตอนต่าง ๆ สามารถปฏิบติัตามรูปแสดงการประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอในแบบระดบัความสามารถไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่4.1  แสดงการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ในรูปแบบ Continuous Representation 
แหล่งทีม่า:  GmbH, 2015. 
 

จากการแสดงตวัอย่างการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอดว้ยรูปแบบ Continuous 
Representation จากขั้นท่ี 1 ถึงขั้นท่ี 3 ซ่ึงมีรูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบติั ดงัน้ี 

1) จดัตั้งทีมงานหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขดว้ยการประยุกตใ์ช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

2) ท าการเลือกกลุ่มกระบวนการซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึงกลุ่มกระบวนการพฒันา
ความตอ้งการ (Requirements Development: RD) 

3) ด าเนินการตามเป้าหมายทัว่ไป (Generic Goal: GG1) โดยก าหนดให้เป้าหมาย
ทัว่ไป คือ การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านระบบส าเร็จรูปเอสเอพี ในกระบวนการพฒันา
ความตอ้งการของผูใ้ช ้และแนวทางปฏิบติัทัว่ไป (Generic Practices: GP1) คือ การเก็บรวบรวม
ความตอ้งการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช้งาน ท าการวิเคราะห์ความตอ้งการและปัญหาท่ี
เกิดข้ึนและจัดท าแนวทางปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้งาน จากนั้นด าเนินการตาม
เป้าหมายเฉพาะ Specific Goal: SG1 - SG3) และแนวปฏิบติัเฉพาะ (Specific Practices: SP1.1 - 
SP1.2 , SP2.1 - SP2.3 และ SP3.1 - SP3.5) ดงัน้ี 
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 SG1 เป็นการพัฒนาความต้องการของผูใ้ช้งาน โดยรวบรวมความต้องการ ความ
คาดหวงัในการปฏิบติังานของผูใ้ชง้าน รวมไปถึงขอ้จ ากดัในการใชง้านและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ใชง้าน 

 SP1.1 เป็นการดึงความตอ้งการ ความคาดหวงัของผูใ้ชง้านออกมาหรือประเดน็ของ
ปัญหาท่ีผูใ้ช้งานพบเจอ โดยมีการติดตาม หรือวดัความพึงพอใจระหว่างการใช้งานของผูใ้ชง้าน 
และในส่วนน้ีผูใ้ช้งานตอ้งมีความเขา้ใจในกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงานและเขา้ใจการ
ท างานของระบบเพ่ือท่ีจะอธิบายความตอ้งการ หรือปัญหาท่ีพบเจอได ้

 SP1.2 ท าการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ หรือความคาดหวงั ขอ้จ ากดั
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งาน ในส่วนน้ีตอ้งให้ความส าคญัของปัญหาถา้ในกรณีมีปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกนัระหว่างหน่วยงานหรือปัญหานั้นมีผลท าให้กระบวนการผลิตเกิดความผิดพลาด เกิด
ความสูญเสียต่อองคก์าร 

 SG2 เป็นการพฒันาความตอ้งการให้ออกมาในรูปแบบแนวทางการแกไ้ขหรือแนว
ทางการพฒันาปรับปรุงระบบ 

SP2.1 เป็นการก าหนดความตอ้งการ หรือสาเหตุของปัญหาท่ีพบเจอในระหว่างการ
ใชง้านว่าคืออะไร อยากใหมี้การแกไ้ขในส่วนใดของของการใชง้าน และองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างใชง้าน 

SP2.2 จัดการประเด็นของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ โดยแยกประเภทของปัญหาท่ี
เกิดข้ึนระหว่างใชง้าน เช่น ไม่สามารถใชง้านระบบทดสอบก่อนใช้งานจริงได ้ไม่มีส่ือการเรียน
สอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั เป็นตน้ 

SP2.3 ระบุความต้องการหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งานให้ชัดเจน พร้อมกับ
แนวทางในการติดต่อประสานงาน เช่น มีโปรแกรมท่ีซ ้ าซ้อนไม่ไดร้วบรวมใหเ้ป็นโปรแกรมเดียว 
สามารถระบุไดว้า่มีหน่วยงานไหนใชง้านบา้ง เป็นตน้ 

SG3 เป็นการวิเคราะห์และยืนยนัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
SP3.1 ระบุแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้าน 
SP3.2 ก าหนดหรือระบุฟังกช์นัการท างานท่ีตอ้งการ หรือแนวทางท่ีตอ้งการให้มีการ

แกไ้ข 
SP3.3 วิเคราะห์ความส าคญัของความตอ้งการ หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างใชง้านมี

ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการแกไ้ขหรือไม่ 
SP3.4 วิเคราะห์ว่าความตอ้งการในการใชง้าน หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช้

งานสามารถท าใหเ้กิดประโยชนภ์ายในหน่วยงานหรือในระดบัองคก์ารหรือไม่ 
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SP3.5 ท าการยืนยนัความตอ้งการจากผูใ้ชง้าน ในแนวทางและวิธีแกไ้ข 
4) พิจาณาว่าตอ้งการด าเนินการสู่ระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 หรือไม่ ถา้ไม่พิจารณา

ต่อสามารถจบในระดบัความสามารถขั้นท่ี 1 ไดท้นัที 
5) ด าเนินการตามเป้าหมายทัว่ไปในระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 (Generic Goal: GG2) 

เป็นเป้าหมายเก่ียวการปรับปรุงท่ีสามารถจดัการได ้และแนวปฏิบติัทัว่ไปในระดบัความสามารถขั้น
ท่ี 2  (Generic Practices: GP2) เป็นขั้นตอนของการปฏิบติั ดงัน้ี 

GP2.1 การสร้างนโยบายในการแกไ้ข การสร้างนโยบายและขอ้ตกลงควรมีร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานก่อนการพฒันาปรับปรุง เน่ืองจากระบบสารสนเทศ SAP มีการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัในทุกหน่วยงาน ตวัอย่างเช่น การขายผลิตภณัฑใ์นองคก์ารใหก้บัลูกคา้ จะตอ้งมีการตรวจสอบ
ยอดสินคา้คงคลงัภายในระบบ และมีการติดต่อหน่วยงานสินคา้คงคลงัเพ่ือใหมี้การด าเนินการจดัส่ง
สินคา้ไปยงัลูกคา้ และท าการตรวจสอบยอดภาระหน้ีจากทางหน่วยงานทางบญัชีก่อนทุกคร้ังท่ีมี
การสัง่ซ้ือสินคา้ เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจพร้อมกนัในกระบวนการพฒันาปรับปรุงระบบ 

GP2.2 การวางแผนกระบวนการ ควรให้มีการจัดการวางแผนเป็นโครงการ  และ
ก าหนดรูปแบบความตอ้งการของผูใ้ชง้านและการแนวทางในการแกไ้ขให้ชดัเจน ควรให้มีการ
ตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดท่ีประเมินว่าน่าจะเกิดปัญหาและท าการก าหนดความเส่ียงในการ
พฒันาระบบท่ีอาจจะเกิดปัญหาข้ึนเม่ือน าไปใชง้านในระบบจริง 

GP2.3 การจัดสรรค์ทรัพยากร ท าการจัดสรรค์โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การให้พร้อม เช่น ข้อมูลในการทดสอบ บุคคลากรท่ีท าการ
ทดสอบระบบ และทีมงานในการพฒันาระบบ เป็นตน้ 

GP2.4 การมอบหมายงาน มีการแบ่งหน้าท่ีการรับผิดชอบกนัอย่างชัดเจนและให้
สอดคลอ้งกบักระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ 

GP2.5 การอบรมผู้ปฏิบัติงาน ควรท่ีจะมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจให้กบับุคลากรในองค์การ เม่ือ
สามารถทราบถึงกระบวนการท างานท่ีถกูตอ้งจะท าใหเ้กิดความรวดเร็วและมีความถกูตอ้งในการใช้
งานระบบ 

GP2.6 การบริหารงานโครงการ การจดัท าเป็นโครงการจะเป็นขอ้ดีท่ีจะช่วยให้การ
พฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากไดรั้บการสนับสนุนจาก
บริหารภายในองคก์าร และผูจ้ดัการในแต่ละแผนกขององคก์ารใหค้วามสนใจในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนและยงัสามารถทราบไดว้่าใครเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนใดบา้งของกระบวนการด าเนินงานทาง
ธุรกิจขององคก์ารไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
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GP2.7 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์การ การมีส่วนร่วมท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีดว้ยการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้และการใหค้วามร่วมมือใน
ระบบความปลอดภยัของขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จในเร่ือง
กระบวนการท างานทางธุรกิจท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม มีการให้ความร่วมมือในการรักษาขอ้มูลท่ีส าคญั
ขององคก์าร ถา้หากพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนทุกแผนกจะร่วมกนัท าให้เกิดการพฒันาปรับปรุงขั้นตอน
การท างานใหมี้ความถกูตอ้งตลอดเวลา 

GP2.8 การติดตามและการควบคุมกระบวนการ  ควรให้มีการติดตามผลและ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน เพ่ือให้ทราบว่ามีการท างานถูกตอ้งตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านและตรงตามกระบวนการทางธุรกิจหรือไม่ 

GP2.9 ประเมินผลตามวตัถุประสงค์ ว่าถูกตอ้งตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการหรือเป็นการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการใชง้านตรงจุดหรือไม่ ดว้ยการตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งในการ
แกไ้ข 

GP2.10 ตรวจสอบสถานะกบัผูบ้ริหารระดบัสูง 
6) พิจาณาว่าตอ้งการด าเนินการสู่ระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 หรือไม่ ถา้ไม่พิจารณา

ต่อสามารถจบในระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 ไดท้นัที 
7) ด าเนินการตามเป้าหมายทัว่ไปในระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 (Generic Goal: GG3) 

เป็นเป้าหมายเก่ียวก าหนดเป็นกระบวนการและแนวปฏิบัติทั่วไปในระดบัความสามารถขั้นท่ี 3  
(Generic Practices: GP3) เป็นการก าหนดขั้นตอนของกระบวนปฏิบติั 

GP3.1 สร้างและปรับปรุงรายละเอียดของกระบวนการพฒันาความตอ้งการ 
GP3.2 รวบรวมกระบวนการท่ีเก่ียวข้องท่ีได้มาจากการวางแผน  หรือจาก

ประสบการณ์และด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการใชง้านในอนาคตและมีการปรับปรุงกระบวนการ
ขององคก์าร 

8) จบการด าเนินการตามกลุ่มการพฒันาความตอ้งการ 
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ภาพที ่4.2  แสดงการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ กบักระบวนการทางธุรกิจ 
แหล่งทีม่า:  SAPFIKO.Blogspot, 2013. 
 

จากภาพท่ี 4.2 ผูว้ิจยัขอน าเสนอแนวทางในการปฏิบติัเพ่ิมเติม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชม้าตรฐาน CMMI ในกลุ่มกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

การศึกษาท่ีมาของปัญหาจากการใช้งานในระบบพ้ืนฐานขององค์การ เช่น ระบบท่ีใช้
ส าหรับทดสอบ (QAS) โดยท าการตรวจสอบว่ามีข้อมูลพร้อมใช้ส าหรับการทดสอบหรือไม่ 
รูปแบบการพฒันาโปรแกรมและยสูเซอร์อินเตอร์เฟสมีส่วนใดพบปัญหาระหวา่งใชง้าน เป็นตน้  

การส ารองขอ้มูลและการกูคื้นระบบใชง้านจริงในกรณีท่ีมีเกิดปัญหา กระบวนการท างาน
ทางธุรกิจสามารถท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ควรท่ีจะมีความพร้อมส าหรับทุกกรณีท่ีอาจจะเกิดปัญหา
ข้ึน และมีการพฒันาเอกสารในการพฒันาปรับปรุงระบบและเอกสารขั้นตอนการใชง้านในกรณีท่ี
ใหบุ้คคลอ่ืนท างานแทนได ้

การพฒันาความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรในองคก์ารเก่ียวกบักระบวนการท างานท่ีถูกตอ้ง 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมในเร่ืองของกระบวนการท างานทางธุรกิจและการจดัการความปลอดภยัใน
การเขา้ถึงขอ้มลูภายในองคก์าร เพ่ือเป็นการป้องกนัขอ้มูลท่ีส าคญัขององคก์ารไม่ใหมี้การเผยแพร่สู่
ภายนอกได ้

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบด้วยวิธีการถ่ายทอดความรู้และมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ มีความเขา้ใจกระบวนการท างานของระบบท่ีสามารถปฏิบติัใหต้รงตามกระบวนการ
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ทางธุรกิจดว้ยความช านาญ ถา้ผูพ้ฒันาระบบไดรั้บความรู้ความเขา้จากการแลกเปล่ียนประสบการณ์
โดยตรงจะช่วยใหก้ารพฒันามีประสิทธิภาพต่อผูใ้ชง้านทัว่ไป 

การตรวจสอบกระบวนการท างานภายในและภายนอกระบบ ท่ีเก่ียวกับขั้นตอนการ
ปฏิบติังานภายในหน่วยงานให้มีการปฏิบติังานภายในระบบท่ีตรงตามกระบวนการท างานทาง
ธุรกิจ และในส่วนการตรวจสอบภายนอกระบบจะเป็นการตรวจสอบขั้นตอนของการปฏิบติังานท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบส าเร็จรูป SAP เป็นการตรวจสอบการกระบวนการท างานของหน่วยงานให้
ตรงตามกระบวนการทางธุรกิจขององคก์ารเท่านั้น 

รูปแบบของส่ือการเรียนการสอนการใช้งานระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ 
หากสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยมีขั้นตอนการท างานเหมือนกับการใช้งานระบบท างานจริง จะท าให้
ผูใ้ชง้านเกิดความเขา้ใจและสามารถคิดวิเคราะห์กระบวนการท างานทางธุรกิจไดด้ว้ยตวัเอง 

การท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศ SAP มีการ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกนัในทุกส่วนงาน ตวัออยา่งเช่น การขายผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ จะตอ้งมีการตรวจ
ยอดสินคา้คงคลงัภายในระบบ และมีการติดต่อหน่วยงานสินคา้คงคลงัเพ่ือด าเนินการจดัส่งสินคา้
ไปยงัลูกคา้ และท าการตรวจสอบยอดภาระหน้ีจากทางหน่วยงานบญัชีก่อนทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือ
สินคา้ เป็นตน้ 

การจดัท าโครงการเพ่ือใหมี้การบริหารจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานต่าง ๆ ใหอ้ยู่ใน
ขอบเขตของปัญหา โดยสามารถระบุหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบตรวจสอบความถูกตอ้งทุกคร้ังท่ีมี
ปัญหาเกิดข้ึน และสามารถติดตามงาน ตรวจสอบคุณภาพของการปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ย่างใกลชิ้ด 

การจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ ตอ้งมีการ
จดัท าอยูส่ม  ่าเสมอท่ีมีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการใชง้านต่าง ๆ โดยจดัท าเป็นตวัเลขก ากบัเพ่ือ
บอกใหรู้้วา่ปรับปรุงมาก่ีคร้ังแลว้ ท าใหผู้พ้ฒันาระบบแทนภายหลงัเขา้ใจในรูปแบบและประวติัการ
แกไ้ขกระบวนการท่ีมีมาก่อน และการแกไ้ขยงัคงตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านในทุกเง่ือนไข
ท่ีมีอยูก่่อนหนา้การพฒันาปรับปรุงระบบ 
 

4.3 รูปแบบค าถามที่ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์
เพือ่ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ไข 

 
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP ขององคก์ารท่ีไดท้ าการศึกษาใน

การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้เตรียมรุปแบบของค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแนวทางทั้งหมด 8 ดา้น ดงัน้ี  
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ค าถามที่  1 "การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคก์าร เพ่ือใหต้อบสนองกบักระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการ
ประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร"  

ในค าถามน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การว่าควรลกัษณะอย่างไร มี
การพฒันาปรับปรุงอย่างไร และปัญหาท่ีพบมีความเก่ียวขอ้งอะไรกบัระบบเพ่ือใชส้ าหรับทดสอบ
การใช้งาน ความรวดเร็วในการใช้งาน และส่ือการเรียนการสอนท่ีควรจะตอ้งมีอยู่ในโครงสร้าง
พ้ืนฐานองคก์ารเพ่ืออะไร มีความส าคญัอยา่งไร 

ค าถามที่ 2 "กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี (Best Practice) ใน
กระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร"  

ในค าถามน้ีเพ่ือให้เขา้ใจกระบวนการด าเนินงานปัจจุบันขององค์การควรเป็น
อยา่งไร และถา้หากน ามาตรฐานซีเอม็เอม็ไอมาประยกุตใ์ชจ้ะช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 

ค าถามที่ 3 "การพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีในองคก์ารของท่าน ควรเนน้การ
พฒันาไปในทิศทางใดเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ารและสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันา
ความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยกุตใ์ช ้CMMI" 

ในค าถามน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมองคก์ารว่ามีแนวทางปฏิบติัอย่างไร วฒันธรรม
องคก์ารจะมีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างไร ท าอย่างไรถึงใหก้ารกระบวนการพฒันาความ
ตอ้งการของผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดก้บัองคก์ารท่ีท าการศึกษา 

ค าถามที่ 4 "รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ให้
สอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจขององคก์ารในการประยุกตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะอยา่งไร"  

ในค าถามน้ีเพ่ือให้เข้าใจรูปแบบของการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ 
รูปแบบใดถึงมีความเหมาะสมต่อกระบวนการทางธุรกิจขององคก์าร 

ค าถามที่ 5 "การมีส่วนร่วมท่ีดี (Best Practice) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ
สารสนเทศเอสเอพีเพ่ือให้ตอบสนองกับกระบวนการพัฒนาความต้องการของผูใ้ช้ด้วยการ
ประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร"  

ในค าถามน้ีเพ่ือให้เขา้ใจการมีส่วนร่วมภายในองค์การควรปฏิบัติอย่างไร และ
สามารถช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช้งานได้อย่างไร และมีความเก่ียวข้องอะไรกับ
กระบวนการท างานทางธุรกิจขององคก์าร 

ค าถามที่ 6 "รูปแบบการตรวจสอบการด าเนินงานทางธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกับ
กระบวนการทางธุรกิจดว้ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอยา่งไร" 
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ในค าถามน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจการตรวจสอบการด าเนินงานทางธุรกิจขององคก์าร ช่วย
ใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารมีความถกูตอ้งอยา่งไร 

ค าถามที่ 7 "หลกัการและแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพี ในการ
พฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยุกตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะ
อยา่งไร"  

ในค าถามน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ ว่าควร
ตอ้งมีกระบวนการอะไรบา้ง และภายในกระบวนการจะตอ้งมีลกัษณะอย่างไรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
กระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจขององคก์าร 

ค าถามที ่8 "ลกัษณะของการบริหารจดัการการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี 
(Best Practice) ในขั้นตอนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใช้งานดว้ยการประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ"  

ในค าถามน้ีเพ่ือให้เขา้ใจถึงหลกัการบริหารจดัการระบบสารสนเทศว่าควรมีการ
บริหารจดัการอย่างไร และเขา้ใจถึงความคาดหวงัขององค์การในการบริหารจดัการท่ีตอ้งการควร
ไปในทิศทางใด 

 

4.4 สรุปผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์ 
 

ค าถามที ่1 "การพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องคก์าร เพ่ือใหต้อบสนองกบักระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยุกตใ์ช ้CMMI 
ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร" 
 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ได้ให้ความคิดเห็นว่าการพฒันา
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ โดยให้ระบบการ
ทดสอบหรือการทดลองใชง้านจริงในเคร่ืองท าการทดสอบ (Quality Assurance System  : QAS) 
เป็นเร่ืองส าคญัล าดบัแรกของการพฒันา เน่ืองจากมีไวเ้พ่ือทดสอบก่อนใชง้านจริงและถา้หากเกิด
ปัญหาข้ึนจะไม่มีผลต่อระบบท่ีใช้งานจริงในกระบวนการทางธุรกิจขององค์การ ควรให้มีการ
ปรับปรุงเร่ืองความเร็วและขอ้มลูท่ีพร้อมใชง้านในการทดสอบตลอดเวลา  
 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนความตอ้งการในการใชง้าน
ฐานขอ้มูล โปรแกรมพ้ืนฐานและยูสเซอร์อินเตอร์เฟสต่าง ๆ ของระบบท่ีใช้งานภายในองค์การ 
และส่ือการเรียนการสอนขององค์การควรมีการปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบการน าเสนออย่าง
ต่อเน่ือง 
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 ค าถามที่ 2 "กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี (Best Practice) ใน
กระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร"  
 กลุ่มผู ้ เ ช่ี ย วชาญในอุตสาหกรรมผลิต ช้ิน ส่วนยานยนต์ได้ให้ความคิด เ ห็น ว่ า
กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี  ควรศึกษาความตอ้งการทางธุรกิจและจดัท า
เอกสารการศึกษาออกแบบระบบงาน (Business Blueprint) และสามารถพฒันาความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านใหป้ฏิบติังานสอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจท่ีถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 ค าถามที ่3 "การพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีในองคก์ารของท่าน ควรเนน้การพฒันาไป
ในทิศทางใดเพ่ือให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์การและสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาความ
ตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยุกตใ์ช ้CMMI" 
 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่าองค์การให้
ความส าคญักับผลิตภัณฑ์ทุกช้ินให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การติดต่อส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานจะช่วยใหก้ระบวนการท างานมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัภายในหน่วยงานจะสามารถมีการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งตรงตามกระบวนการท างานทางธุรกิจของ
องค์การ เน่ืองจากองค์การท่ีไดท้ าการศึกษามีวฒันธรรมองค์การในรูปแบบของการท างานท่ีเป็น
เสมือนครอบครัวเดียวกนั พร้อมท่ีจะช่วยกนัแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั 
 ค าถามที่ 4 "รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพี ให้สอดคลอ้งกบั
กระบวนการทางธุรกิจขององคก์ารในการประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ได้ให้ความคิดเห็นว่ารูปแบบท่ี
เหมาะสมควรท่ีจะมีการท างานท่ีไม่ซบัซอ้น มีการพฒันาการท างานท่ีใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็วและ
ง่ายต่อการใชง้าน ถา้หากจ าเป็นตอ้งมีการสร้างโปรแกรมใหม่หรือมีการปรับปรุงโปรแกรม ก็ควรท่ี
จะให้มีการพฒันาข้ึนมา พร้อมกบัให้มีการพฒันาส่ือการสอนในการใชง้านระบบเพ่ือให้ผูใ้ชง้าน
สามารถเขา้ใจในกระบวนการท างาน หรือหากมีขอ้สงสัยในบางกระบวนการสามารถเรียนรู้จากส่ือ
การสอนไดต้ลอดเวลา 

 ค าถามที่ 5 "การมีส่วนร่วมท่ีดี (Best Practice) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ
เอสเอพีเพ่ือให้ตอบสนองกบักระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยุกตใ์ช ้CMMI 
ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร" 
 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดใ้หค้วามคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมท่ี
ดีในการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีเพ่ือรองรับกระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน
ดว้ยการประยุกตใ์ช ้CMMI ควรท่ีจะมีการเก็บขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน จากนั้นท าการ
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แลกเปล่ียนความรู้ในการใช้งานภายในหน่วยงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้กนั มีการท าขอ้ตกลง
ร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดการท างานท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัและสอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจ 
 ค าถามที่ 6 "รูปแบบการตรวจสอบการด าเนินงานทางธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบักระบวนการ
ทางธุรกิจดว้ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอยา่งไร" 
 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่าควรให้มีการ
ตรวจสอบการท างานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน พร้อมกบัให้มีการพฒันาบุคลากร
ภายในองค์การ ด้วยการจัดฝึกอบรมให้สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานทางธุรกิจของ
องคก์ารได ้

 ค าถามที่ 7 "หลักการและแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพี ในการพัฒนา
ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอยา่งไร"  
 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดใ้หค้วามคิดเห็นว่าควรศึกษาความ
ตอ้งการทางธุรกิจและจดัท าเอกสารการศึกษาออกแบบระบบงาน (Business Blueprint) โดยให้มี
การปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดปัญหาการท างานซ ้ าซ้อน และป้องกนัการ
ท างานท่ีผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนต่าง ๆ ภายในระดับหน่วยงานและองค์การ ให้มีการ
ติดตามงานทุกคร้ังท่ีมีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และมีการตรวจสอบคุณภาพ
อย่างใกลชิ้ดและท าการแก้ไขให้มีความถูกต้องหากตรวจพบว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง
ปฏิบติังาน 
 ค าถามที่ 8 "ลกัษณะของการบริหารจดัการการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี (Best 
Practice) ในขั้นตอนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยุกตใ์ช้มาตรฐานซี
เอม็เอม็ไอ" ในค าถามน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ ควรมีการบริหาร
จดัการอยา่งไร ถา้มีการประยุกตใ์ชง้านมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ตอ้งมีบริหารจดัการระบบสารสนเทศ 
SAP อยา่งไร ความคาดหวงัขององคก์ารในการบริหารจดัการมีความตอ้งการไปในทิศทางใด 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ได้ให้ความคิดเห็นว่าควรมีการ
บริหารความเส่ียงทุกคร้ังท่ีมีการพฒันาระบบ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ล่วงหน้าหรือความตอ้งการเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่ในระบบมาตรฐาน หากไม่สามารถแกไ้ขได้ดว้ย
บุคลากรภายในองคก์าร ตอ้งท าการประเมินสถานการณ์ในการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีดว้ย
การจดัจา้งซพัพลายเออร์หรือท่ีปรึกษาเช่ียวชาญในระบบส าเร็จรูปเอสเอพีท าการแกไ้ขให ้ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตร์อบท่ี 1 ผูว้ิจยัได้
ท าการสรุปปัญหาท่ีพบในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์จากการสัมภาษณ์และไดน้ าเสนอ
แนวคิดเพ่ือให้เป็นแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาระบบส าเร็จรูป SAP โดยประยุกต์ใช้
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มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในกระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ช ้ให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
หัวขอ้ท่ีเหมาะสมในการใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบดว้ยการใชแ้บบสอบถามในรอบท่ี 2 
โดยใชร้ายละเอียดการน าเสนอแนวคิดท่ีส่งใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเป็นเน้ือหาในการพิจาณา มีทั้งหมด 8 
ดา้น ดงัน้ี 

  1) การพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องคก์าร เพ่ือใหต้อบสนองกบักระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยุกตใ์ช ้CMMI 
ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร 

ผูว้ิจยัน าเสนอแนวคิด: มีการวางแผนโครงการ ก าหนดปัญหาและศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการแกไ้ข, มีการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั และมีการทดสอบระบบความตอ้งของ
ผูใ้ชง้าน, ประเมินความตอ้งการในฐานขอ้มลู โปรแกรมและยสูเซอร์อินเตอร์เฟส , มีการทดสอบ
ระบบ และทดลองใชง้านจริงในเคร่ืองท าการทดสอบ (QAS), มีการประเมินผลจากการทดสอบ
ระบบ ก าหนดแผนการกูคื้นในกรณีท่ีเกิดปัญหา และมีการจดัท าเอกสารการพฒันาระบบ และ
เอกสารขั้นตอนการใชง้าน 

  2) กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี (Best Practice) ใน
กระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร 

  ผูว้ิจยัน าเสนอแนวคิด: มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและใช้งานไดง่้าย, มี
กระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งสอดตามกระบวนการทางธุรกิจ, มีการรองรับความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน, มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจให้กบับุคลากร, มีการจดัการความปลอดภยัของระบบและ
การเขา้ถึงขอ้มลูและมีกระบวนการพฒันาระบบท่ีเป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกนั 

  3) การพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีในองคก์ารของท่าน ควรเนน้การพฒันา
ไปในทิศทางใดเพ่ือให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ารและสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาความ
ตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยุกตใ์ช ้CMMI 

  ผูว้ิจยัน าเสนอแนวคิด: ควรให้เน้นการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านทั้งกระบวนการ
ภายในและภายนอกระบบ, ควรใหเ้นน้การพฒันาระบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, ควรให้
เน้นความสะดวก และรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลในการใช้งาน , ควรให้เน้นการพฒันาวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์, ควรใหเ้นน้การจดัการความปลอดภยัในการใชง้าน
ระบบและการเขา้ถึงขอ้มูล, ควรใหเ้นน้การพฒันาระบบท่ีเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนั และ
ควรใหเ้นน้การตรวจสอบกระบวนการภายในและภายนอกระบบ 

  4) รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพี ให้สอดคลอ้งกบั
กระบวนการทางธุรกิจขององคก์ารในการประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
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  ผูว้ิจยัน าเสนอแนวคิด : ควรให้มีการติดตามผลและประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้าน, ควรใหมี้ระบบส่ือการสอนการใชง้านระบบให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ , ควรใหมี้การพฒันาท่ี
เป็นลกัษณะเดียวกนัและต่อยอดการพฒันาในแต่ละหน่วยงาน, ควรใหร้ะบบสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
ไม่ซบัซอ้น และรวดเร็วต่อการใชง้านและระบบมีความปลอดภยัในการเขา้ถึงระบบและการเขา้ถึง
ในขอ้มลูทางธุรกิจ 

 5) การมีส่วนร่วมท่ีดี (Best Practice) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ
เอสเอพีเพ่ือให้ตอบสนองกบักระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยุกตใ์ช ้CMMI 
ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร 

  ผูว้ิจยัน าเสนอแนวคิด: ควรใหมี้การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ในการใชง้าน
กบับุคลากรภายในหน่วยงาน, ควรใหมี้การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างหน่วยงานตรง
ตามกระบวนการทางธุรกิจ, ควรใหมี้การพฒันาปรับปรุงขั้นตอนการท างานร่วมกนัทั้งภายในและ
ภายนอกระบบ, ควรใหมี้ส่วนร่วมในการเก็บขอ้มูลปัญหา ขอ้มลูความรู้ทางเทคนิค และควรให้มี
ส่วนร่วมในการท าตามขอ้ตกลงและใหค้วามร่วมมือ ในระบบความปลอดภยัของระบบ 

  6) รูปแบบการตรวจสอบการด าเนินงานทางธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการ
ทางธุรกิจดว้ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

  ผูว้ิจัยน าเสนอแนวคิด: ควรให้มีการตรวจสอบกระบวนการท างานภายใน
หน่วยงาน ตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน, ควรใหมี้การตรวจสอบกระบวนการท างานตั้งแต่ตน้
ทาง จนถึงปลายทางตามกระบวนการทางธุรกิจ, ควรใหมี้การพฒันาบุคคลากรภายในหน่วยงาน ให้
สามารถตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองตน้, ควรให้มีการพฒันาบุคคลากรภายในองค์การให้สามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินการทางธุรกิจ และควรให้มีการสุ่มตรวจสอบบุคลากรถึงความเขา้ใจ
และสามารถอธิบายถึงขอ้มลูตน้ทางและขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนปลายทาง 

  7) หลักการและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ในการพฒันา
ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

  ผูว้ิจัยน าเสนอแนวคิด: ควรให้มีการน าหลกัการจัดท าโครงการมาใช้ในการ
บริหารงานแต่ละโครงการ ให้สอดคลอ้งกบันโยบายขององค์การ, ควรให้มีการติดตามงาน และ
ตรวจสอบคุณภาพอย่างใกลชิ้ด รวมทั้งมีการแกไ้ขงานใหถู้กตอ้ง, ควรใหมี้หน่วยงานในองคก์ารมี
การด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง, ควรใหมี้การจดักระบวนการท างานใหม่ 
ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีการป้องกนัไม่ให้มีขอ้บกพร่องเกิดข้ึน, ควรให้มี
การบนัทึกและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการมาตรฐานในการพฒันาและบ ารุงรักษา
ซอฟตแ์วร์, ควรใหมี้การน าเทคนิคทางสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องและควบคุม แกไ้ข 
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ไม่ใหมี้ขอ้บกพร่องเกิดข้ึน และควรให้มีกระบวนการฝึกอบรมการใชง้านระบบ ภายในหน่วยงาน
และระดบัองคก์าร 

  8) ลกัษณะของการบริหารจดัการการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี (Best 
Practice) ในขั้นตอนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยุกตใ์ชม้าตรฐานซี
เอม็เอม็ไอ 

  ผูว้ิจยัน าเสนอแนวคิด: ควรใหมี้กระบวนการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล วดัผลและการ
วิเคราะห์แนวทางในการพฒันาระบบ, ควรใหมี้การวางแผนโครงการ และก าหนดรูปแบบของการ
จดัการความตอ้งการ, ควรใหมี้การประเมินความตอ้งการ พร้อมทั้งมีกระบวนการจดัหา จดัจา้งซัพ
พลายเออร์, ควรใหมี้กระบวนการจดัการรูปแบบการพฒันาระบบใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั, ควรใหมี้
การก าหนดวางแผนการบริหารความเส่ียงในการพฒันาระบบ, ควรใหมี้การก าหนดรูปแบบในการ
ตรวจสอบในส่วนของ V&V (Verify and Validate) และควรให้มีการรวบรวมความตอ้งของการ
ฝึกอบรม และแผนปฏิบติัในการฝึกอบรม 

การสอบถามในรอบท่ี 2 น้ีเป็นการพิจารณาของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นการน าเสนอแนวคิดของผูว้ิจยั โดยไดท้ าการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็น
ตรงกนัมากกวา่ 11 คนข้ึนไป เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางท่ีจดัเจนข้ึนการสอบถามในรอบน้ีจะวดัระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาระบบส าเร็จรูป SAP ตามมาตรฐาน CMMI ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยแบ่งเป็นอนัตรภาคชั้น 5 ระดบัเรียงล าดบัจาก
มากไปหานอ้ยประกอบดว้ยกนัทั้งหมด 8 ดา้นตามรูปแบบค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 

ค าถามที่  1 "การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคก์าร เพ่ือใหต้อบสนองกบักระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการ
ประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร" 

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดพิ้จารณาแนวความคิด
ท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอการพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองคก์าร ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากกว่า 11 คนข้ึนไป
และท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ยใน 3 อนัดบัแรก โดยท่ีมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนโครงการ เก่ียวกบัการก าหนดปัญหาและท าการศึกษาความเป็นไป
ไดใ้นการแกไ้ขไดจ้ านวน 15 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.65 มีการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั และมีการทดสอบ
ระบบความตอ้งของผูใ้ชง้านจ านวน 14 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.59 มีการประเมินความตอ้งการในฐานขอ้มูล 
โปรแกรมและยูสเซอร์อินเตอร์เฟสจ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 และการทดสอบระบบ และ
ทดลองใชง้านจริงในเคร่ืองท าการทดสอบ (QAS) จ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 ตามล าดบั 
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จากเน้ือหาขา้งตน้ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าการก าหนดปัญหาและท าการศึกษาท่ีมา
ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตท่ี์ไดท้ าการศึกษาเป็นส่ิงท่ี
จะช่วยให้ผูใ้ชง้านเกิดการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์งานปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้ต่อการ
เกิดขอ้ผิดพลาด เพ่ือท่ีจะลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการท างาน พร้อมกบัให้ความส าคญั
ของระบบการทดสอบ เพ่ือให้เขา้ใจในกระบวนการท างานของระบบทุกคร้ังก่อนมีการใชง้านจริง 
เช่น ระบบฐานขอ้มลู รูปแบบของการพฒันาโปรแกรมและยสูเซอร์อินเตอร์เฟส เป็นตน้ 

ค าถามที่ 2 "กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี (Best Practice) ใน
กระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร" 

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดพิ้จารณาแนวความคิด
ท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการ
จดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากกว่า 11 คนข้ึนไปและท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของ
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหาน้อยใน 3 อนัดบัแรก โดยท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอ้งและใชง้านไดง่้ายจ านวน 16 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.59 มีกระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งสอด
ตามกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจจ านวน 15 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 มีการรองรับความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านจ านวน 14 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 และการทดสอบระบบ และมีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ใหก้บับุคลากรจ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 ตามล าดบั 

จากเน้ือหาขา้งตน้ผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่ากระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ 
SAP ท่ีดีควรท่ีจะมีความถูกต้อง มีความสะดวกรวดเร็วทุกคร้ังท่ีมีการใช้งานระบบภายใน
กระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจขององคก์าร มีฟังกช์นัท่ีรองรับความตอ้งการของผูใ้ชง้านเพ่ือลด
ความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อการท างาน ตวัอย่างเช่น มีปุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
บนัทึกขอ้มลูก่อนท าการบนัทึกลงฐานขอ้มลู เป็นตน้ มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
ท างานทางธุรกิจขององคก์ารใหก้บับุคลากรทุกคร้ังท่ีมีการปฏิบติังาน 

ค าถามที่ 3 "การพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีในองคก์ารของท่าน ควรเนน้การ
พฒันาไปในทิศทางใดเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ารและสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันา
ความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยกุตใ์ช ้CMMI" 

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดพิ้จารณาแนวความคิด
ท่ีผูว้ิจัยได้ท าการน าเสนอทิศทางของการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีเพ่ือให้เหมาะสมกับ
วฒันธรรมองคก์าร ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากกว่า 11 คน
ข้ึนไปและท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ยใน 3 อนัดบัแรก โดย
ท่ีมีความคิดเห็นเนน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านทั้งกระบวนการภายในและภายนอกระบบ
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จ านวน 16 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.59 เนน้การพฒันาระบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ านวน 14 คน
ค่าเฉล่ียท่ี 4.53 เนน้ความสะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลใชง้านจ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 
และเนน้การพฒันาวิธีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์จ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 
4.53 ตามล าดบั 

จากเน้ือหาขา้งตน้ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านภายในระบบ
ส าเร็จรูป SAP ถือเป็นเร่ืองส าคญั เพราะถา้หากทุกฝ่ายมีการติดต่อส่ือสารและแนะน ากนัจะได้
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและทราบไดว่้าเม่ือไรท่ีขอ้มลูเกิดความผิดพลาด ตอ้งท าการแกไ้ขอย่างไร เม่ือทุกคน
ในองคก์ารมีส่วนรวมในการท างานการถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปล่ียนประสบการณ์จะเกิดข้ึน
จากการปฏิบติังานร่วมกนัท าให้ผูใ้ชง้านในองค์การมองเห็นภาพรวมของกระบวนการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ 

ค าถามที่ 4 "รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ให้
สอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจขององคก์ารในการประยุกตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะอยา่งไร" 

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดพิ้จารณาแนวความคิด
ท่ีผูว้ิจัยได้ท าการน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพี เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจขององคก์าร ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความ
คิดเห็นตรงกนัมากกว่า 11 คนข้ึนไปและท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมาก
ไปหานอ้ยใน 3 อนัดบัแรก โดยท่ีมีความคิดเห็นให้มีการติดตามผลและประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านจ านวน 15 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.59 มีระบบส่ือการสอนการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP ใหก้บั
หน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 15 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 มีการพฒันาท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนัและต่อยอดการ
พฒันาจ านวน 14 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 ระบบสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น และรวดเร็วจ านวน 13 

คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 และมีความปลอดภยัในการเขา้ถึงระบบขอ้มูลทางธุรกิจจ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 
4.29 ตามล าดบั 

จากเน้ือหาขา้งตน้ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าการวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
จะท าใหท้ราบว่าการพฒันาปรับปรุงระบบผ่านมามีผลกระทบอย่างไรต่อผูใ้ชง้าน และจะเป็นส่วน
หน่ึงในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการใชง้าน และการมีระบบส่ือการสอนในการใช้
งานระบบส าเร็จรูป SAP จะท าให้ผูใ้ชง้านสามารถเรียนรู้การท างานไดอ้ยู่ตลอดเวลาถา้หากเกิด
สงสยัในบางกระบวนการท างานจะสามารถเรียกดูไดท้นัที ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ระบบไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีรูปแบบความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลจะช่วยให้ขอ้มูลในองค์การไม่มี
ขอ้มลูร่ัวไหลสู่ระบบสาธารณะได ้
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ค าถามที่ 5 "การมีส่วนร่วมท่ีดี (Best Practice) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ
สารสนเทศเอสเอพีเพ่ือให้ตอบสนองกับกระบวนการพัฒนาความต้องการของผูใ้ช้ด้วยการ
ประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร" 

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดพิ้จารณาแนวความคิด
ท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอลกัษณะของการมีส่วนร่วมท่ีดีในการพฒันาระบบสารสนเทศ SAP ดงันั้น 
ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากกว่า 11 คนข้ึนไปและท าการจดัล าดบั
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ยใน 3 อนัดบัแรก โดยท่ีมีความคิดเห็นในการ
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ในการใชง้านกบับุคลากรภายในหน่วยงานจ านวน 17 คนค่าเฉล่ียท่ี 
4.59 มีการถา่ยทอดและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างหน่วยงานตรงตามกระบวนการทางธุรกิจจ านวน 
17 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.59 มีการพฒันาปรับปรุงขั้นตอนการท างานร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกระบบ
จ านวน 16 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 มีส่วนร่วมในการเกบ็ขอ้มลูปัญหา ขอ้มูลความรู้ทางเทคนิคจ านวน 16 

คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 และมีส่วนร่วมในการท าตามขอ้ตกลงและให้ความร่วมมือในความปลอดภยัของ
ระบบจ านวน 15 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 ตามล าดบั 

จากเน้ือหาขา้งตน้ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ใน
การใชง้านกบับุคลากรภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน จะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงระบบให้ให้มีความถูกตอ้ง
เป็นไปตามกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมกบัการมีความร่วมมือกนัในการรักษาความปลอดภยัใน
การใช้งานระบบและข้อมูลท่ีส าคัญขององค์การ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลสูญหายและมีการเผยแพร่สู่
ภายนอกได ้

ค าถามที่ 6 "รูปแบบการตรวจสอบการด าเนินงานทางธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกับ
กระบวนการทางธุรกิจดว้ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอยา่งไร" 

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดพิ้จารณาแนวความคิด
ท่ีผู ้วิจัยได้ท าการน าเสนอรูปแบบการตรวจสอบการด า เนินงานทางธุรกิจท่ี เ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ SAP ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็น
ตรงกนัมากกว่า 11 คนข้ึนไปและท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหา
นอ้ยใน 3 อนัดบัแรก โดยท่ีมีความคิดเห็นให้มีการตรวจสอบกระบวนการท างานภายในหน่วยงาน
ตั้งแต่ขั้นตอนตน้ทาง - ปลายทางจ านวน 16 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.59 มีการพฒันาบุคคลากรภายใน
หน่วยงานใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้จ านวน 14 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 มีการพฒันาบุคคลากร
ภายในองคก์ารใหส้ามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินการทางธุรกิจจ านวน 14 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 
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และมีการสุ่มตรวจสอบบุคลากรในความเขา้ใจและอธิบายถึงขอ้มลูในขั้นตอนตน้ทาง - ปลายทาง
จ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 ตามล าดบั 

จากเน้ือหาข้างต้นผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่าการตรวจสอบกระบวนการท างานท่ี
เกิดข้ึนภายในองคก์ารอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังจะท าใหท้ราบวา่จุดไหนของกระบวนการควรท่ีจะไดรั้บ
การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้งาน และองค์การสามารถ
พฒันาบุคลากรใหส้ามารถมีการตรวจสอบเบ้ืองตน้ถึงขั้นตอนการด าเนินงานภายในหน่วยงานและ
สามารถตรวจสอบไดถึ้งกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจองคก์าร ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
และสามารถพฒันาในกระบวนการต่าง ๆ ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารต่อไปได ้

ค าถามที่ 7 "หลกัการและแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพี ในการ
พฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยุกตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะ
อยา่งไร" 

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดพิ้จารณาแนวความคิด
ท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอลกัษณะของหลกัการและแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศ  SAP ใน
ขั้นตอนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใช้งานดว้ยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ 
ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากกว่า 11 คนข้ึนไปและท าการ
จดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ยใน 3 อนัดบัแรก โดยท่ีมีความคิดเห็น
ให้มีการน าหลักการจัดท าโครงการมาใช้ในการบริหารงานแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การจ านวน 16 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.65 มีการติดตามงาน และตรวจสอบคุณภาพอย่าง
ใกลชิ้ดรวมทั้งมีการแกไ้ขงานใหถู้กตอ้งจ านวน 15 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 หน่วยงานภายในองคก์ารมี
การด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ืองจ านวน 15 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 มีการจดั
กระบวนการท างานใหม่ ให้สอดคลอ้งกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีการป้องกนัไม่ให้มี
ขอ้บกพร่องเกิดข้ึนจ านวน 14 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 และมีการบนัทึกและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการมาตรฐานในการพฒันาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์จ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 
ตามล าดบั 

จากเน้ือหาขา้งตน้ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าการจดัท าเป็นโครงการจะเป็นขอ้ดีท่ีจะ
ช่วยใหก้ารพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยุกต์ใชม้าตรฐานซีเอ็มเอม็ไอ มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเน่ืองจากได้รับการสนับสนุนจากบริหารภายในองค์การ และ
ผูจ้ดัการในแต่ละแผนกขององคก์ารใหค้วามสนใจในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านระบบ
ส าเร็จรูป SAP และยงัสามารถทราบได้ว่าใครเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนใดบ้างของกระบวนการ
ด าเนินงานทางธุรกิจขององคก์ารไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
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การพฒันาปรับปรุงกระบวนการใหมี้ความถูกตอ้งและมีการพฒันาปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง จะช่วยใหก้ารท างานมีความถกูตอ้งแม่นย  า และสามารถลดระยะเวลาในการด าเนินงานโดย
การพฒันาการท างานใหม่หรือมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีใหม่ให้สามารถรองรับการใชง้านท่ี
หลากหลายและรองรับความตอ้งการของลกูคา้ได ้  

การจดัท าเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานในการพฒันากระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ 
หรือมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใหม่ เช่น มีการปรับเปล่ียนระบบฮาร์ดแวร์ มีการเพ่ิม
ระบบในการตรวจสอบสถานะของระบบฐานขอ้มูล และปรับปรุงวิธีการท างานบางขั้นตอน เป็น
ตน้ จะช่วยให้ทราบเน้ือหาอย่างละเอียดในขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ และมีการท างานท่ีเป็น
ขั้นตอนท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานใหล้ดนอ้ยท่ีสุด 

ค าถามที ่8 "ลกัษณะของการบริหารจดัการการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี 
(Best Practice) ในขั้นตอนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใช้งานดว้ยการประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ" 

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดพิ้จารณาแนวความคิด
ท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอลกัษณะของการบริหารจดัการการพฒันาระบบสารสนเทศ SAP ท่ีดี ดงันั้น 
ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากกว่า 11 คนข้ึนไปและท าการจดัล าดบั
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ยใน 3 อนัดบัแรก โดยท่ีมีความคิดเห็นให้มี
กระบวนการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล วดัผลและการวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาระบบจ านวน 15 
คนค่าเฉล่ียท่ี 4.59 มีการวางแผนโครงการและก าหนดรูปแบบของการจดัการความตอ้งการจ านวน 
15 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.59 มีการประเมินความตอ้งการ พร้อมทั้งมีกระบวนการจดัหา จดัจา้งซัพพลาย
เออร์จ านวน 14 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.59 มีกระบวนการจดัการรูปแบบการพฒันาระบบให้เป็นรูปแบบ
เดียวกนัจ านวน 14 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 มีการก าหนดวางแผนการบริหารความเส่ียงในการพฒันา
ระบบจ านวน 14 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.53 มีการก าหนดรูปแบบในการตรวจสอบในส่วนของการยืนยนั
ความถูกตอ้งและสามารถใชง้านไดจ้ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 และมีการรวบรวมความตอ้งของ
การฝึกอบรมมีแผนปฏิบติัในการฝึกอบรมจ านวน 13 คนค่าเฉล่ียท่ี 4.47 ตามล าดบั 

จากเน้ือหาขา้งตน้ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่ากระบวนการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล วดัผล
ความพึงพอใจต่อการใชง้านและการวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาระบบควรมีในทุกปี เพ่ือท่ีจะ
สรุปความต้องการของผู ้งานในประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความเป็นไปได้ของการลด
กระบวนการบางกระบวนการและเพ่ือเป็นการรวบรวมขอ้มูลในการจดัท าแผนฝึกอบรมใหก้บับุคล
กรในองคก์าร จากท่ีสมัภาษณ์องคก์ารท่ีไดท้ าการศึกษาไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
ประจ าปี มีบางองคก์ารใหค้วามส าคญัในการจดัเกบ็รวมรวบขอ้มลูปัญหาเฉพาะปัญหาท่ีไม่สามารถ
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แกไ้ขไดด้ว้ยบุคลากรในองคก์ารและมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานตามกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือ
ส่งใหท่ี้ปรึกษาระบบท าการแกไ้ขและร่วมวิเคราะห์แนวทางแกไ้ขกบัท่ีปรึกษาระบบไปพร้อมกนั 

กระบวนการจดัการรูปแบบการพฒันาระบบให้เป็นรูปแบบเดียวกนั ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์องค์การท่ีไดท้ าการศึกษาพบว่ามีบางองค์การมีการพฒันาระบบตามความคิดเห็นของ
ผูพ้ ัฒนา มีรูปแบบท่ีหลากหลายท าให้ยากต่อการพัฒนาต่อจากท่ีปรึกษาหรือผูท่ี้ท าการแก้ไข
ภายหลงั ถา้หากมีการพฒันารูปแบบการพฒันาระบบท่ีใชเ้จนหรือเป็นแนวทางในการพฒันาไดจ้ะ
ช่วยใหผู้ท่ี้มาท าการพฒันาต่อสามารถเขา้ใจในกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือมีแนวทางใน
การแกปั้ญหาท่ีรวดเร็วเพ่ิมข้ึน 

มีการก าหนดรูปแบบในการตรวจสอบในส่วนของการยืนยนัความถูกตอ้งและ
สามารถใชง้านไดเ้ป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีพบจากการสัมภาษณ์องค์การท่ีท าการศึกษา หากองค์การให้
ความร่วมมือในการพฒันากระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนการ จะช่วยให้การ
แก้ไขปัญหาจากผู ้พัฒนาระบบขององค์การเองหรือท่ีปรึกษาระบบภายนอกเกิดความมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้งานไดเ้ม่ือเรามีการยืนยนัความ
ถกูตอ้ง หรือแนะน าแนวทางในการพฒันาของระบบใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพและมีความถูกตอ้ง
ตรงตามกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 

จากการพิจารณาของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นการ
น าเสนอแนวคิดของผูว้ิจยัในรอบท่ี 2 โดยท่ีผูวิ้จยัไดส้รุปขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากกว่า 11 
คนข้ึนไปในการวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาระบบส าเร็จรูป SAP ตาม
มาตรฐานซีเอม็เอ็มไอ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และส่งเน้ือหา
การสรุปขอ้มูลให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาหัวขอ้ท่ีเหมาะสมในการใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบ ดว้ยการใชแ้บบสอบถามในรอบท่ี 3 โดยสามารถใชร้ายละเอียดการน าเสนอแนวคิดท่ีส่งให้
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญใชเ้ป็นเน้ือหาในการประกอบการพิจารณา 

การสอบถามในรอบท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์การพิจารณาของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญใน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในการน าเสนอแนวคิดของผูวิ้จยั โดยผูวิ้จยัไดท้ าการจดักลุ่ม
ขอ้มลูท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากกว่า 11 คนข้ึนไป เพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางใน
การพฒันาระบบส าเร็จรูป SAP ตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาความ
ต้องการของผูใ้ช้งาน โดยท าการแบ่งเป็นอันตรภาคชั้น 5 ระดับเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ประกอบดว้ยกนัทั้งหมด 8 ดา้นในรูปแบบค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 

จากนั้นผูว้ิจยัไดท้ าแบบสอบถามในรอบท่ี 3 เพ่ือท าการสอบถามกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน  17 คนเพ่ือเปรียบเทียบการพิจารณาแนวคิดของผูว้ิจยัในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 เก่ียวกบั
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แนวทางในการพัฒนาระบบส าเร็จรูปเอสเอพีตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ  ท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการพฒันาความตอ้งการของผู ้ใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีรายละเอียดเหมือนกับ
แบบสอบถามในรอบท่ี 2 ท าการแบ่งเป็นอนัตรภาคชั้น 5 ระดบัเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย
ประกอบดว้ยกนัทั้งหมด 8 ดา้นตามรูปแบบค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ในรอบท่ี 1 

ค าถามที่  1  "การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคก์าร เพ่ือใหต้อบสนองกบักระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการ
ประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร" 

จากการพิจารณาแนวคิดของผูว้ิจยัในการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัลกัษณะในการพฒันาปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การและท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี มีการวางแผนโครงการ ก าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้
ในการแกไ้ข “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” ประเมินความตอ้งการในฐานขอ้มูล 
โปรแกรมและยสูเซอร์อินเตอร์เฟส  “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” ประเมินผลจาก
การทดสอบระบบ ก าหนดแผนการกูคื้นในกรณีท่ีเกิดปัญหา “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าใน
รอบท่ี 2”  จดัท าเอกสารการพฒันาระบบ และขั้นตอนการใชง้าน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.82 เพ่ิมข้ึน มากกว่า
ในรอบท่ี 2” ทดสอบระบบ และทดลองใชง้านจริงในเคร่ืองท าการทดสอบ (QAS) “มีค่าเฉล่ียท่ี 
4.76 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” และวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั และมีการทดสอบระบบความ
ตอ้งของผูใ้ชง้าน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.71 เพ่ิมข้ึน มากกวา่ในรอบท่ี 2” 

ค าถามที่ 2 "กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี (Best Practice) ใน
กระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร" 

จากการพิจารณาแนวคิดของผูว้ิจยัในการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับลักษณะของกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเอสเอพีท่ีดีและท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและใชง้านไดง่้าย “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.94 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” มี
กระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งสอดตามกระบวนการทางธุรกิจ และการพฒันาระบบรองรับความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ให้กบับุคลากร “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” มีการจดัการความปลอดภยัของ
ระบบและการเข้าถึงข้อมูล และกระบวนการพฒันาระบบท่ีเป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน “มี
ค่าเฉล่ียท่ี 4.71 เพ่ิมข้ึน มากกวา่ในรอบท่ี 2” 
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ค าถามที่ 3 "การพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีในองคก์ารของท่าน ควรเนน้การ
พฒันาไปในทิศทางใดเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ารและสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันา
ความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการประยกุตใ์ช ้CMMI" 

จากการพิจารณาแนวคิดของผูว้ิจยัในการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัทิศทางทางดา้นการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอส
เอพีในองค์การเพ่ือให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์การและ
ท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  เนน้ความสะดวก รวดเร็ว
ในการเขา้ถึงขอ้มูลในการใชง้าน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.94 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” เนน้การพฒันา
วิธีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ และเนน้การจดัการความปลอดภยัในการใช้
งานระบบและการเขา้ถึงขอ้มลู “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” เนน้การพฒันาระบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.82 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” เนน้การมีส่วน
ร่วมของผูใ้ชง้านทั้งกระบวนการภายในและภายนอกระบบ “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.71 เพ่ิมข้ึน มากกว่าใน
รอบท่ี 2” เน้นการจดัการความปลอดภยัในการใชง้านระบบและการเขา้ถึงขอ้มูล  และเน้นการ
ตรวจสอบกระบวนการภายในและภายนอกระบบ “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.65 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” 
ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้ทั้งหมดน้ีทางกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

ค าถามที่ 4 "รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ให้
สอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจขององคก์ารในการประยุกตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะอยา่งไร" 

จากการพิจารณาแนวคิดของผูว้ิจยัในการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาระบบ
สารสนเทศเอสเอพี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจขององค์การและท าการจดัล าดบั
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี มีการติดตามผลและประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชง้าน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” มีการพฒันาท่ีเป็นลกัษณะ
เดียวกนัและต่อยอดการพฒันาในแต่ละหน่วยงาน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.82 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” มี
ระบบส่ือการสอนการใช้งานระบบให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ และระบบสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ไม่
ซบัซอ้น และรวดเร็วต่อการใชง้าน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.76 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2”  ระบบมีความ
ปลอดภยัในการเขา้ถึงระบบและการเขา้ถึงในขอ้มลูทางธุรกิจ “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.65 เพ่ิมข้ึน มากกว่าใน
รอบท่ี 2” ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้ทั้งหมดน้ีทางกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

ค าถามที่ 5 "การมีส่วนร่วมท่ีดี (Best Practice) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ
สารสนเทศเอสเอพีเพ่ือให้ตอบสนองกับกระบวนการพัฒนาความต้องการของผูใ้ช้ด้วยการ
ประยกุตใ์ช ้CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร" 
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จากการพิจารณาแนวคิดของผูว้ิจยัในการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีและท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างหน่วยงานตรงตามกระบวนการทางธุรกิจ 
“มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2”  มีการพฒันาปรับปรุงขั้นตอนการท างานร่วมกนัทั้ง
ภายในและภายนอกระบบ มีส่วนร่วมในการเก็บขอ้มูลปัญหา ขอ้มูลความรู้ทางเทคนิค และมีส่วน
ร่วมในการท าตามขอ้ตกลง ให้ความร่วมมือ ในระบบความปลอดภยัของระบบ “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.82 
เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ในการใชง้านกบับุคลากรภายใน
หน่วยงาน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.76 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” ซ่ึงในแต่ละหัวขอ้ทั้งหมดน้ีทางกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

ค าถามที่ 6 "รูปแบบการตรวจสอบการด าเนินงานทางธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบั
กระบวนการทางธุรกิจดว้ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอยา่งไร" 

จากการพิจารณาแนวคิดของผูว้ิจยัในการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบของการตรวจสอบการด าเนินงานทาง
ธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีและท าการจดัล าดบัความคิดเห็น
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี มีการตรวจสอบกระบวนการท างานภายในหน่วยงาน 
ตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.94 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” มีพฒันา
บุคคลากรภายในองค์การ ให้สามารถตรวจสอบขอ้มูล ในกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ “มี
ค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2”  มีการตรวจสอบกระบวนการท างานตั้งแต่ตน้ทาง ถึง
ปลายทางขั้นตอนธุรกิจ มีการพฒันาบุคคลากรภายในหน่วยงาน ให้สามารถตรวจสอบขอ้มูล
เบ้ืองตน้ และมีขั้นตอนการสุ่มตรวจบุคลากรถึงความเขา้ใจ ความสามารถในการอธิบายขอ้มูลตน้
ทาง และขอ้มูลปลายทาง “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.76 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้ทั้งหมด
น้ีทางกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

ค าถามที่ 7 "หลกัการและแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพี ในการ
พฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยุกตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะ
อยา่งไร" 

จากการพิจารณาแนวคิดของผูว้ิจยัในการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับหลกัการและแนวทางการพฒันาระบบ
สารสนเทศเอสเอพี ในขั้นตอนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ และท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
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มีการน าหลกัการจดัท าโครงการมาใชใ้นการบริหารงานแต่ละโครงการ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ขององคก์าร “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.94 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2”  มีการติดตามงาน และตรวจสอบ
คุณภาพอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งมีการแกไ้ขงานใหถ้กูตอ้ง และมีกระบวนการฝึกอบรมการใชง้านระบบ 
ภายในหน่วยงานและระดบัองค์การ “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2”  มีการจดั
กระบวนการท างานใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีการป้องกนัไม่ให้มีขอ้บกพร่อง
เกิดข้ึน  มีการบนัทึกและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการมาตรฐานในการพฒันาและ
บ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ และมีการน าเทคนิคทางสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องและควบคุม 
แกไ้ข ไม่ให้มีขอ้บกพร่องเกิดข้ึน “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.82 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2”  หน่วยงานใน
องค์การมีการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.76 เพ่ิมข้ึน 
มากกวา่ในรอบท่ี 2” ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้ทั้งหมดน้ีทางกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

ค าถามที ่8 "ลกัษณะของการบริหารจดัการการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพีท่ีดี 
(Best Practice) ในขั้นตอนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใช้งานดว้ยการประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ" 

จากการพิจารณาแนวคิดของผูว้ิจยัในการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 ของกลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญเก่ียวกับการบริหารจัดการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเอสเอพีท่ีดีในขั้นตอนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการใชง้านดว้ยการประยุกตใ์ช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ และท าการจดัล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  
มีกระบวนการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู วดัผลและการวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาระบบ และมีการ
ก าหนดรูปแบบในการตรวจสอบในส่วนของ Verify และ Validate ขอ้มูล “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.94 เพ่ิมข้ึน 
มากกว่าในรอบท่ี 2” มีการวางแผนโครงการ และก าหนดรูปแบบของการจดัการความตอ้งการ มี
การประเมินความตอ้งการ พร้อมทั้งมีกระบวนการจดัหา จดัจา้งซัพพลายเออร์ มีการก าหนดวาง
แผนการบริหารความเส่ียงในการพฒันาระบบ และมีการรวบรวมความตอ้งของการฝึกอบรม และ
แผนปฏิบติัในการฝึกอบรม “มีค่าเฉล่ียท่ี 4.88 เพ่ิมข้ึน มากกว่าในรอบท่ี 2” ซ่ึงในแต่ละหัวขอ้
ทั้งหมดน้ีทางกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

 

4.5 น าเสนอแนวทางทีไ่ด้รับการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ใช้ในการพฒันาระบบส าเร็จรูป 
SAP ในกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 

 
จากท่ีไดมี้การยืนยนัการพิจารณาของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ังดว้ยแบบสอบถามในรอบท่ี 3 

เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแนวทางในพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบส าเร็จรูปเอสเอพี โดย
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ประยุกตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ดว้ยแนวคิดของผูวิ้จยัท่ีได้
น าเสนอและไดรั้บการพิจารณาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมาจดัท าแนวทางตามกระบวนการของมาตรฐาน
ซีเอม็เอม็ไอในส่วนของกระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ช ้ดงัน้ี 

การก าหนดปัญหาและการศึกษาท่ีมาของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านในอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนยานยนตท่ี์ไดท้ าการศึกษาเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหผู้ใ้ชง้านเกิดการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพ มี
การวิเคราะห์งานปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้ต่อการเกิดขอ้ผิดพลาด เพ่ือท่ีจะลดความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการท างาน พร้อมกบัให้ความส าคญัของระบบการทดสอบ เพ่ือใหเ้ขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของระบบทุกคร้ังก่อนมีการใช้งานจริง เช่น ระบบฐานข้อมูล รูปแบบของการพัฒนา
โปรแกรมและยสูเซอร์อินเตอร์เฟส เป็นตน้ 

กระบวนการพฒันาระบบควรมีความถูกตอ้ง มีความสะดวกรวดเร็วทุกคร้ังท่ีมีการใชง้าน
ระบบภายในกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจขององค์การ มีฟังก์ชนัท่ีรองรับความตอ้งการของ
ผูใ้ช้งานเพ่ือลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อการท างาน ตัวอย่างเช่น มีปุ่มตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของการบนัทึกขอ้มลูก่อนท าการบนัทึกลงฐานขอ้มลู เป็นตน้ มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ในกระบวนการท างานทางธุรกิจขององคก์ารใหก้บับุคลากรทุกคร้ังท่ีมีการปฏิบติังาน 

การมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านระบบส าเร็จรูป SAP ถือเป็นเร่ืองส าคญั เพราะถา้หากทุกฝ่ายมี
การติดต่อส่ือสารและแนะน ากันจะได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและทราบได้ว่าเม่ือไรท่ีข้อมูลเกิดความ
ผิดพลาด ตอ้งท าการแก้ไขอย่างไร เม่ือทุกคนในองค์การมีส่วนรวมในการท างานการถ่ายทอด
ความรู้ และการแลกเปล่ียนประสบการณ์จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานร่วมกนัท าให้ผูใ้ช้งานใน
องคก์ารมองเห็นภาพรวมของกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ 

การวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านจะท าให้ทราบว่าการพฒันาปรับปรุงระบบท่ีผ่าน
มามีผลกระทบอย่างไรต่อผูใ้ชง้าน และเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่าง
การใชง้าน 

การมีระบบส่ือการสอนในการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP จะท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรียนรู้
การท างานไดอ้ยู่ตลอดเวลา ถา้หากเกิดสงสัยในบางกระบวนการท างานจะสามารถเรียกดูไดท้นัที 
ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ระบบไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีรูปแบบความปลอดภยัในการเขา้ถึง
ขอ้มลูจะช่วยใหข้อ้มูลในองคก์ารไม่มีขอ้มูลเผยแพร่สู่ระบบสาธารณะได ้

การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ในการใชง้านกบับุคลากรภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน จะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั เพ่ือการ
พฒันาและปรับปรุงระบบให้ให้มีความถูกตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมกบัการมี
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ความร่วมมือกนัในการรักษาความปลอดภยัในการใชง้านระบบและขอ้มูลท่ีส าคญัขององคก์าร เพ่ือ
ไม่ใหข้อ้มลูสูญหายและมีการเผยแพร่สู่ภายนอกได ้

การตรวจสอบกระบวนการท างานท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ังจะท าให้
ทราบวา่จุดไหนของกระบวนการควรท่ีจะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการใชง้าน และองค์การสามารถพฒันาบุคลากรให้มีสามารถในการตรวจสอบเบ้ืองตน้
ถึงขั้นตอนการด าเนินงานภายในหน่วยงานและสามารถตรวจสอบไดถึ้งกระบวนการด าเนินงานทาง
ธุรกิจองคก์าร จะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและสามารถพฒันาในกระบวนการต่าง ๆ ให้ตรง
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารต่อไปได ้

การจัดท าโครงการเป็นข้อดีท่ีช่วยให้การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการใช้งานมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากบริหารภายในองคก์าร และผูจ้ดัการในแต่ละแผนก
ขององคก์ารใหค้วามสนใจในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านระบบส าเร็จรูป SAP และยงั
สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนใดบ้างของกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจของ
องคก์ารไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

การพฒันาปรับปรุงกระบวนการให้มีความถูกตอ้งและมีการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
จะช่วยให้การท างานมีความถูกตอ้งแม่นย  า และสามารถลดระยะเวลาในการด าเนินงานโดยการ
พฒันาการท างานใหม่หรือมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม่ให้สามารถรองรับการใช้งานท่ี
หลากหลายและรองรับความตอ้งการของลกูคา้ได ้  

การจดัท าเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานในการพฒันากระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ หรือมีการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใหม่ เช่น มีการปรับเปล่ียนระบบฮาร์ดแวร์ มีการเพ่ิมระบบในการ
ตรวจสอบสถานะของระบบฐานขอ้มูล และปรับปรุงวิธีการท างานบางขั้นตอน เป็นตน้ จะช่วยให้
ทราบเน้ือหาอยา่งละเอียดในขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ และมีการท างานท่ีเป็นขั้นตอนท าให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานใหล้ดนอ้ยท่ีสุด 
 กระบวนการจดัการรูปแบบการพฒันาระบบ ซ่ึงการพฒันาระบบตามความคิดเห็นของ
ผูพ้ฒันาระบบ มีรูปแบบท่ีหลากหลายจะท าให้ยากต่อการพฒันาต่อจากท่ีปรึกษาหรือผูท่ี้ท าการ
แกไ้ขภายหลงั ถา้หากมีการพฒันารูปแบบการพฒันาระบบท่ีใชเ้จนหรือเป็นรูปแบบเดียวกนัในกา
พฒันา จะช่วยใหผู้ท่ี้มาพฒันาต่อสามารถเขา้ใจในกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือมีแนวทาง
ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



 

บทที ่5 
 

บทสรุป แนวทางการประยุกต์ใช้ซีเอม็เอม็ไอ และข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ไดเ้ลือกเทคนิคเดลฟายในการรวบรวมทศันะความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์จ านวนทั้งส้ิน 17 ท่านโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้ไดแ้นวทางในการ
ตดัสินใจและวิเคราะห์หาแนวทางร่วมกนั ส าหรับในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 จะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า ดงัน้ี 

รอบท่ี 1 เป็นการเข้าสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
สอบถามในประเด็นปัญหาการใชง้านท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากนั้นท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และ
สรุปผลขอ้มลูและน าเสนอแนวคิดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 ส่งใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
องคก์ารเพ่ือพิจารณา 

รอบท่ี 2 ผูว้ิจัยได้น าเสนอแนวคิดท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 โดยรวบรวม
ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันาระบบในแบบสอบถามรอบท่ี 2 ส่งใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือ
ท าการพิจารณาแนวความคิดของผูวิ้จยั จากนั้นท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในรอบ
ท่ี 2 มาวิเคราะห์ผลการพิจารณาท่ีไดน้ าเสนอไปและสรุปผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพิจารณาส่งใหก้ลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละองคก์ารอีกคร้ัง 

รอบท่ี 3 เน้ือหาท่ีใชใ้นแบบสอบถามจะเหมือนกบัรอบท่ี 2 แต่จะเขียนเคร่ืองหมายแสดง
ค าตอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญผูน้ั้นไดต้อบไปในรอบท่ี 2 ลงไปเพ่ือใหย้ืนยนัค าตอบหรือเปล่ียนแปลงค าตอบ
ใหม่ ส่งกลบัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญคนเดิมพิจารณาแนวคิดอีกคร้ังจากนั้นท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 มาวิเคราะห์ผลการพิจารณาและสรุปผลการพิจารณาท่ีไดส่้งให้กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละองคก์าร 
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จากการวิเคระห์ผลการพิจารณาของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความคิดเห็นในแนวความคิดของ
ผูว้ิจยัในการน าเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกตใ์ช้
มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ โดยผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอแนวทาง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 จากนั้นท าแบบสอบถามในรอบท่ี 2 เพ่ือให้กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาการน าเสนอความคิดในแนวทางการพฒันาระบบว่าถกูตอ้งหรือไม่ และท าการ
จดัล าดบัความส าคญัของแนวคิดในแต่ละหัวขอ้ค าถาม ท าการยืนยนัการพิจารณาแนวคิดจากกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ังในรอบท่ี 3 เพ่ือน าผลการพิจารณาในรอบน้ีไปใชใ้นการจดัท าแนวทางในพฒันา
กระบวนการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพีโดยประยุกต์ใชม้าตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 

ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอแนวคิดและไดรั้บการพิจารณาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมาจดัท าแนวทางตาม
กระบวนการของมาตรฐานซีเอ็มเอม็ไอ ในส่วนของกระบวนการพฒันาความตอ้งการของผูใ้ช้ใน
รอบท่ี 3 มีการเปล่ียนแปลงการพิจารณาเล็กน้อย เน่ืองจากกลุ่มผูเ้ช่ียวไดท้ราบรายละเอียดการ
สรุปผลจากการพิจารณาในรอบท่ี 2 จึงท าให้มีบางหัวขอ้มีการเปล่ียนแปลงล าดบัความส าคญัของ
แนวคิดท่ีไดน้ าเสนอไป 

 

5.2 แนวทางการประยุกต์ใช้ซีเอม็เอม็ไอ 
 

จากบทสรุปขา้งตน้สามารถน าแนวทางท่ีไดจ้ากค าถามทั้ง 8 ดา้นผ่านการพิจารณาความ
คิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 บริษทั เพ่ือเป็นการอธิบายการประยุกต์ใชซี้เอม็เอ็มไอ (CMMI) 
แบบระดบัความสามารถ (Continuous Representation) โดยเร่ิมจากการจดัตั้งทีมงานเพ่ือรับการ
ฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในมาตรฐานก่อนน าไปใช้งานจริงและเลือกกลุ่มกระบวนการ (PA: 
Process Areas) ท่ีมีความสนใจ หรือตอ้งการปรับปรุง พิจารณาถึงความเร่งด่วนต่อการใชง้านใหอ้ยู่
ในมาตรฐานของซีเอม็เอม็ไอ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีไดพิ้จารณากระบวนการพฒันาความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้(RD) 

เม่ือไดก้ลุ่มกระบวนการหลกัแลว้ ท าการระบุเป้าหมายหลกัปฏิบัติของกลุ่มกระบวนการ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เป้าหมายทัว่ไป (Generic Goal: GG) และเป้าหมายเฉพาะ (Specific 
Goal: SG) จากนั้นใหท้ าการระบุแนวปฏิบติัในแต่ละกลุ่มกระบวนการ ซ่ึงแนวปฏิบติัสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ แนวปฏิบติัทัว่ไป (Generic Practices: GP) และแนวปฏิบติัเฉพาะ (Specific 
Practices: SP)  
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เม่ือด าเนินการในขั้นตอนขา้งตน้ครบทุกแนวปฏิบติัตามกลุ่มกระบวนการ จะถือไดว่้าผ่าน
ระดบัความสามารถขั้นท่ี 1 (Capability Level 1: Performed) และท าการพิจารณาว่าจะด าเนินการใน
ระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 ต่อหรือไม่ หากไม่ตอ้งการสามารถจบในขั้นท่ี 1 ไดท้นัที  

ถา้มีการตดัสินใจด าเนินการต่อใหท้ าการระบุระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 ในเป้าหมายทัว่ไป 
(GG2) พร้อมกบัระบุแนวปฏิบติัทัว่ไป (GP2) เม่ือด าเนินการในขั้นตอนน้ีครบทุกแนวปฏิบติัตาม
กลุ่มกระบวนการแลว้ จะถือไดว้่าผ่านระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 (Capability Level 2: Managed) 
และท าการพิจารณาอีกคร้ังว่าจะด าเนินการในระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 ต่อหรือไม่ หากไม่
ตอ้งการสามารถจบในขั้นท่ี 2 ไดท้นัที  

ถา้หากมีการตดัสินใจด าเนินการต่อให้ท าการระบุระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 ในเป้าหมาย
ทัว่ไป (GG3) พร้อมกบัระบุแนวปฏิบติัทัว่ไป (GP3) เม่ือด าเนินการในขั้นตอนน้ีครบทุกแนวปฏิบติั
ตามกลุ่มกระบวนการแลว้ จะถือไดว้่าผ่านระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 (Capability Level 3: 
Defined) เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในขั้นตอนต่าง ๆ สามารถปฏิบติัตามรูปแสดงการประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอในแบบระดบัความสามารถไดด้งัน้ี 

 

 
 
ภาพที ่5.1  แสดงการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอดว้ยรูปแบบ Continuous Representation 
แหล่งทีม่า:  GmbH, 2015. 
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จากการแสดงตวัอยา่งการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ในรูปแบบระดบัความสามารถ
จากขั้นท่ี 1 ถึงขั้นท่ี 3 ซ่ึงในรูปแบบขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 

1) จดัตั้งทีมงานหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการแกไ้ขและปรับปรุงดว้ยการประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

2) ท าการเลือกกลุ่มกระบวนการ ซ่ึงในท่ีน่ีหมายถึงกลุ่มกระบวนการพฒันาความ
ตอ้งการ (Requirements Development: RD) 

3) ด าเนินการตามเป้าหมายทัว่ไป (Generic Goal: GG1) และแนวปฏิบติัทัว่ไป 
(Generic Practices: GP1) และหลงัจากนั้นด าเนินการตามเป้าหมายเฉพาะ (Specific Goal: SG1 - 
SG3) และแนวปฏิบติัเฉพาะ (Specific Practices: SP1.1 -SP1.2 , SP2.1 - SP2.3 และ SP3.1 - SP3.5) 

4) พิจาณาว่าตอ้งการด าเนินการสู่ระดับความสามารถขั้นท่ี 2 หรือไม่ ถา้ไม่
พิจารณาต่อสามารถจบในระดบัความสามารถขั้นท่ี 1 ไดท้นัที 

5) ด าเนินการตามเป้าหมายทัว่ไปในระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 (Generic Goal: 
GG2) และแนวปฏิบติัทัว่ไปในระดบัความสามารถขั้นท่ี 2  (Generic Practices: GP2) 

6) พิจาณาว่าตอ้งการด าเนินการสู่ระดับความสามารถขั้นท่ี 3 หรือไม่ ถา้ไม่
พิจารณาต่อสามารถจบในระดบัความสามารถขั้นท่ี 2 ไดท้นัที 

7) ด าเนินการตามเป้าหมายทัว่ไปในระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 (Generic Goal: 
GG3) และแนวปฏิบติัทัว่ไปในระดบัความสามารถขั้นท่ี 3 (Generic Practices: GP3) 

8) จบการด าเนินการตามกลุ่มการพฒันาความตอ้งการ 
กลุ่มกระบวนการพฒันาความตอ้งการ (Requirements Development: RD) จะมี

ขั้นตอนท างานดงัน้ี 
1)  การเร่ิมตน้วิเคราะห์ (Inception) 
2)  การลงรายละเอียดของความตอ้งการ (Elicitation) 
3)  การขยายความ รายละเอียด (Elaboration) 
4)  การเจรจาต่อรอง (Negotiation) 
5)  การจดัท าขอ้ก าหนด (Specification) 
6)  การตรวจสอบ (Validation) 
7)  การจดัการความตอ้งการ (Requirement Management) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยคร้ังน้ีได้รวบรวมข้อมูลความรู้จากกลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีความหลากหลายใน
กระบวนการทางธุรกิจขององคก์ารท่ีเป็นบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์ใหก้บัผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม
ยานยนตใ์นประเทศไทยและต่างประเทศ 

จากการวิจยัในส่วนของภาคอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ อาจจะยงัไม่ครอบคลุม
ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานถึงกลุ่มองค์การในประเภทธุรกิจอ่ืน ๆ นอกจากน้ีในช่วงของการวิจยั
อุตสาหกรรมยานยนต์เกิดภาวะการชลอตวัของการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ ท าให้ผูผ้ลิตช้ินส่วน
รถยนตห์นัมาหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารและท าให้ทราบถึงปัญหาท่ีมี
ผลต่อการใชง้านไดม้ากท่ีสุด 

ส าหรับงานวิจยัในลกัษณะเดียวกนักบังานวิจยัน้ีในอนาคต ควรท าการวิจยัโดยเลือกระบบ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์รโดยรวม (ERP: Enterprise Resource Planning) ระบบ
อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนขององคก์ารในประเภทธุรกิจอ่ืน ๆ จะท าให้การวิจยัเป็นแนวทางในการลดปัญหา
ท่ีเกิดจากการใชง้านระบบเกิดความคุม้ค่าจากการลงทุนระบบ ERP ไดม้ากท่ีสุดในทุกภาคส่วน 
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มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ในอตุสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์” 
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1. การวิจยัน้ีเป็นแบบสอบถามของเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 ทั้งน้ีเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

ท าวิจยัในกระบวนการพฒันาระบบส าเร็จเอสเอพี (SAP) ขอ้มลูดงักล่าวจะถกูน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง พฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพของการน ากระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้
มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ผูวิ้จยัขอยืนยนัว่าจะเก็บขอ้มูลเป็นความลบัและน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้เพ่ือ
ประโยชนใ์นการวิจยัเพียงอย่างเดียว 

2. ค าถามท่ีใชข้อความคิดเห็นจากท่าน เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือใหท่้านแสดงความคิดเห็น
อยา่งกวา้งในปัญหาท่ีพบเจอในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

3. ค าถามท่ีใชข้อความคิดเห็นจากท่าน เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ท่านแสดงความคิดเห็น
อยา่งกวา้งในแนวทางในการพฒันาระบบ SAP ในกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชม้าตรฐานซี
เอม็เอม็ไอ มีจ านวนทั้งหมด 8 ขอ้ 
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แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ รอบที ่2 

งานวจิัยระดับปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะสถิตปิระยกุต์  
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง  “แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพ ีโดยประยุกต์ใช้
มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ในอตุสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์” 

 
 

โดย นายวีระเทพ  ชลาดี  รหสันกัศึกษา 5420426034 
 

ค าช้ีแจง  
1. แบบสอบถามชุด น้ี เ ป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยน าค าตอบท่ีได้จาก

แบบสอบถามชุดท่ี 1 มาท าการวิเคราะห์มาสร้างเป็นแบบสอบถามในชุดน้ี แต่จะเป็นการลงลึกเพ่ือ
เป็นการระบุถึงแนวทางท่ีชดัเจนส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบตามมาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
ซ่ึงขอ้มลูท่ีไดจ้ะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  

2. ค าถามท่ีจะขอความคิดเห็นจากท่านเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 48 ขอ้ แบ่งเป็น 8 ดา้น
ในการไดม้าของขอ้มลูการวิจยัในชุดท่ี 1 และใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัและขอ้มลูท่ีไดน้ี้จะ
ถูกน าไปเพ่ือการวิเคราะห์และสร้างเป็นแบบสอบถามในชุดท่ี 3 ก่อนท าการวิเคราะห์และพฒันา
ระบบ 
 

แบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  ขอความกรุณาท่านผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาขอ้ความทางซา้ยของตารางในแต่ละองคป์ระกอบ 
ว่ามีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพี ในกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์
โดยใชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไออยา่งไร โดนมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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1 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ น้อยที่สุด  
2 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ น้อย  
3 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ ปานกลาง  
4 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ มาก  
5 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ มากที่สุด  

 

ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดยใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ 
เพื่อให้ตอบสนองกับกระบวนการพัฒนาความต้องการของผู้ใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ CMMI ควรมี
ลกัษณะเป็นอย่างไร 

1.1  มีการวางแผนโครงการ ก าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การแกไ้ข 

     

1.2  วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั และมีการทดสอบระบบความตอ้งของ
ผูใ้ชง้าน 

     

1.3  ประเมินความตอ้งการในฐานขอ้มลู โปรแกรมและยสูเซอร์
อินเตอร์เฟส 

     

1.4  ทดสอบระบบ และทดลองใชง้านจริงในเคร่ืองท าการทดสอบ 
(QAS) 

     

1.5  ประเมินผลจากการทดสอบระบบ ก าหนดแผนการกูคื้นในกรณีท่ี
เกิดปัญหา 

     

1.6  จดัท าเอกสารการพฒันาระบบ และเอกสารขั้นตอนการใชง้าน      

ด้านที ่2 กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพทีีด่ี (Best Practice) ในกระบวนการพฒันา
ความต้องการของผู้ใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร 
2.1  มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและใชง้านไดง่้าย      
2.2  มีกระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งสอดตามกระบวนการทางธุรกิจ      
2.3  มีการรองรับความตอ้งการของผูใ้ชง้าน      
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ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดยใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2.4  มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจให้กบับุคลากร      
2.5  มีการจดัการความปลอดภยัของระบบและการเขา้ถึงขอ้มลู      
2.6  มีกระบวนการพฒันาระบบท่ีเป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกนั      

ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีในองค์การของท่าน ควรเน้นการพัฒนาไปในทิศทาง
ใดเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การและสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาความต้องการของ
ผู้ใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ CMMI 
3.1  เนน้การมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านทั้งกระบวนการภายในและ
ภายนอกระบบ 

     

3.2  เนน้การพฒันาระบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
3.3  เนน้ความสะดวก และรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มลูในการใชง้าน      
3.4  เนน้การพฒันาวิธีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์      
3.5  เนน้การจดัการความปลอดภยัในการใชง้านระบบและการเขา้ถึง
ขอ้มลู 

     

3.6  เนน้การพฒันาระบบท่ีเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนั      
3.7  เนน้การตรวจสอบกระบวนการภายในและภายนอกระบบ      

ด้านที ่4 รูปแบบที่เหมาะสมในการพฒันาระบบสารสนเทศเอสเอพ ีให้สอดคล้องกบักระบวนการ
ทางธุรกจิขององค์การในการประยุกต์ใช้ CMMI ควรมีลกัษณะอย่างไร 
4.1  มีการติดตามผลและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน      
4.2  มีระบบส่ือการสอนการใชง้านระบบให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ      
4.3  มีการพฒันาท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนัและต่อยอดการพฒันาในแต่ละ
หน่วยงาน 

     

4.4  ระบบสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น และรวดเร็วต่อการใชง้าน      

4.5  ระบบมีความปลอดภยัในการเขา้ถึงระบบและการเขา้ถึงในขอ้มูล
ทางธุรกิจ 
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ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดยใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมที่ดี (Best Practice) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี
เพื่อให้ตอบสนองกับกระบวนการพัฒนาความต้องการของผู้ใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ CMMI ควรมี
ลกัษณะเป็นอย่างไร 
5.1  มีการถา่ยทอดและแลกเปล่ียนความรู้ในการใชง้านกบับุคลากร
ภายในหน่วยงาน 

     

5.2  มีการถา่ยทอดและแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งหน่วยงานตรงตาม
กระบวนการทางธุรกิจ 

     

5.3  มีการพฒันาปรับปรุงขั้นตอนการท างานร่วมกนัทั้งภายในและ
ภายนอกระบบ 

     

5.4  มีส่วนร่วมในการเกบ็ขอ้มูลปัญหา ขอ้มูลความรู้ทางเทคนิค      
5.5  มีส่วนร่วมในการท าตามขอ้ตกลงและใหค้วามร่วมมือ ในระบบ
ความปลอดภยัของระบบ 

     

ด้านที ่6 รูปแบบการตรวจสอบการด าเนินงานทางธุรกจิ ให้สอดคล้องกบักระบวนการทางธุรกิจด้วย
การประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอย่างไร 
6.1  มีการตรวจสอบกระบวนการท างานภายในหน่วยงาน ตามเอกสาร
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     

6.2  มีการตรวจสอบกระบวนการท างานตั้งแต่ตน้ทาง ไปจนถึง
ปลายทางตามกระบวนการทางธุรกิจ 

     

6.3  พฒันาบุคคลากรภายในหน่วยงาน ใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มลู
เบ้ืองตน้ 

     

6.4  พฒันาบุคคลากรภายในองคก์าร ใหส้ามารถตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการทางธุรกิจ 

     

6.5  มีการสุ่มตรวจสอบบุคลากรถึงความเขา้ใจและสามารถอธิบาย
ขอ้มลูตน้ทาง ปลายทาง 
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ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดยใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 7 หลักการและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอย่างไร 
7.1  มีการน าหลกัการจดัท าโครงการมาใชใ้นการบริหารงานแต่ละ
โครงการ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร 

     

7.2  มีการติดตามงาน และตรวจสอบคุณภาพอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งมีการ
แกไ้ขงานใหถู้กตอ้ง 

     

7.3  หน่วยงานในองคก์ารมีการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการท างาน
อยา่งต่อเน่ือง 

     

7.4  มีการจดักระบวนการท างานใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีใหม ่
ท่ีเกิดข้ึนและมีการป้องกนัไม่ใหมี้ขอ้บกพร่องเกิดข้ึน 

     

7.5  มีการบนัทึกและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการมาตรฐาน
ในการพฒันาและบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 

     

7.6  มีการน าเทคนิคทางสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องและ
ควบคุม แกไ้ข ไม่ใหมี้ขอ้บกพร่องเกิดข้ึน 

     

7.7  มีกระบวนการฝึกอบรมการใชง้านระบบ ภายในหน่วยงานและ
ระดบัองคก์าร (Full Cycle) 

     

ด้านที่ 8 ลักษณะของการบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีที่ดี (Best Practice) ใน
ข้ันตอนการพฒันาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
8.1  มีกระบวนการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล วดัผลและการวิเคราะห์
แนวทางในการพฒันาระบบ 

     

8.2  มีการวางแผนโครงการ และก าหนดรูปแบบของการจดัการความ
ตอ้งการ 

     

8.3  มีการประเมินความตอ้งการ พร้อมทั้งมีกระบวนการจดัหา จดัจา้ง
ซพัพลายเออร์ 
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ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดยใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

8.4  มีกระบวนการจดัการรูปแบบการพฒันาระบบใหเ้ป็นรูปแบบ
เดียวกนั 

     

8.5  มีการก าหนดวางแผนการบริหารความเส่ียงในการพฒันาระบบ      
8.6  มีการก าหนดรูปแบบในการตรวจสอบในส่วนของ V&V (Verify and 
Validate) 

     

8.7  มีการรวบรวมความตอ้งของการฝึกอบรม และแผนปฏิบติัในการ
ฝึกอบรม 

     

 
 
 
 
 

ต าแหน่ง……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกราบขอบพระคุณ ในความอนุเคราะห์ข้อมูลของท่านในการตอบค าถาม 



 

ภาคผนวก ค 
 

 

แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ รอบที ่3 
งานวจิัยระดับปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะสถิตปิระยกุต์  

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
เร่ือง  “แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพ ีโดยประยุกต์ใช้

มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ในอตุสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์” 
 
 

โดย นายวีระเทพ  ชลาดี  รหสันกัศึกษา 5420426034 
 

ค าช้ีแจง  
1. แบบสอบถามชุดน้ี ไดพ้ฒันาข้ึนมาจากการเรียบเรียงขอ้มูลค าตอบของท่านผูเ้ช่ียวชาญ

ในการสอบถามตามเทคนิคเดลฟายรอบท่ี 2 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี ส าหรับท่าน
ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปไดข้องรูปแ*บบการพฒันาแนวทางการพฒันา
ระบบส าเร็จรูปเอสเอพี โดยใชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์

2. แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยน ารูปแบบของแบบสอบถามใน
รอบท่ี 2 มาเรียบเรียงสร้างเป็นแบบสอบถามอีกคร้ังในรอบน้ี ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นการพิจารณาอีกคร้ัง
ของท่านผูเ้ช่ียวชาญ 

3. ค าถามท่ีจะขอความคิดเห็นจากท่านเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 48 ขอ้ แบ่งเป็น 8 ดา้น 
จ านวน48 ขอ้ ซ่ึงขอ้มลูท่ีไดน้ี้จะถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอ
พี โดยใชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
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แบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง 

ในแบบสอบถามชุดท่ี 3 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยแบบสอบถามชุดน้ีเป็น
แบบสอบถามท่ีมาจากรอบท่ี 2 น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า โดย
สามารถระบุได ้5 ระดบัเพ่ือให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้น ้าหนกัความส าคญัและความจ าเป็นต่อการ
พฒันาระบบตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ เพ่ือให้ไดพิ้จารณาทบทวนค าตอบอีกคร้ังหน่ึง พร้อมกบั
แสดงค าตอบของกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดท้ าการตอบในแบบสอบถามชุดท่ี 2 ว่าสอดคลอ้งกนัมากนอ้ย
เพียงใดและมีการเพ่ิมเติมค่ามัธยฐานของน ้ าหนักคะแนน ช่วงพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยมี
สญัลกัษณ์ ดงัน้ี 

สญัลกัษณ์แสดงต าแหน่งค าตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในแบบสอบถามรอบท่ี 2 
ขอความกรุณาท่านผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาขอ้ความทางซา้ยของตารางในแต่ละองคป์ระกอบ 

ว่ามีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบส าเร็จรูปเอสเอพี ในกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์
โดยใชม้าตรฐานซีเอม็เอม็ไออยา่งไร โดนมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

1 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ น้อยที่สุด  
2 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ น้อย  
3 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ ปานกลาง  
4 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ มาก  
5 หมายถึง  ท่านมีความเห็นด้วยในระดับ มากที่สุด  

 

ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดย
ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุผลประกอบ 
ด้านที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ 
เพื่อให้ตอบสนองกับกระบวนการพัฒนาความต้องการของผู้ใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ CMMI ควรมี
ลกัษณะเป็นอย่างไร 

1.1  มีการวางแผนโครงการ ก าหนดปัญหา
และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ข 

  

 
    

1.2  วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั และมีการ
ทดสอบระบบความตอ้งของผูใ้ชง้าน 
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ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดย
ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุผลประกอบ 
1.3  ประเมินความตอ้งการในฐานขอ้มลู 
โปรแกรมและยสูเซอร์อินเตอร์เฟส 

      

1.4  ทดสอบระบบ และทดลองใชง้านจริงใน
เคร่ืองท าการทดสอบ (QAS) 

      

1.5  ประเมินผลจากการทดสอบระบบ 
ก าหนดแผนการกูคื้นในกรณีท่ีเกิดปัญหา 

      

1.6  จดัท าเอกสารการพฒันาระบบ และ
เอกสารขั้นตอนการใชง้าน 

      

ด้านที่ 2 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีที่ดี (Best Practice) ในกระบวนการพัฒนา
ความต้องการของผู้ใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ CMMI ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไร 
2.1  มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและใช้
งานไดง่้าย 

      

2.2  มีกระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งสอดตาม
กระบวนการทางธุรกิจ 

      

2.3  มีการรองรับความตอ้งการของผูใ้ชง้าน       
2.4  มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจให้กบั
บุคลากร 

      

2.5  มีการจดัการความปลอดภยัของระบบ
และการเขา้ถึงขอ้มลู 

      

2.6  มีกระบวนการพฒันาระบบท่ีเป็น
มาตรฐานรูปแบบเดียวกนั 

      

ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีในองค์การของท่าน ควรเน้นการพัฒนาไปในทิศทาง
ใดเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การและสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาความต้องการของ
ผู้ใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ CMMI 
3.1  เนน้การมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านทั้ง
กระบวนการภายในและภายนอกระบบ 
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ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดย
ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุผลประกอบ 
3.2  เนน้การพฒันาระบบท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

      

3.3  เนน้ความสะดวก และรวดเร็วในการ
เขา้ถึงขอ้มลูในการใชง้าน 

      

3.4  เนน้การพฒันาวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

      

3.5  เนน้การจดัการความปลอดภยัในการใช้
งานระบบและการเขา้ถึงขอ้มูล 

      

3.6  เนน้การพฒันาระบบท่ีเป็นรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกนั 

      

3.7  เนน้การตรวจสอบกระบวนการภายใน
และภายนอกระบบ 

      

ด้านที่ 4 รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ทางธุรกจิขององค์การในการประยุกต์ใช้ CMMI ควรมีลกัษณะอย่างไร 
4.1  มีการติดตามผลและประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชง้าน 

      

4.2  มีระบบส่ือการสอนการใชง้านระบบ
ใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ 

      

4.3  มีการพฒันาท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนัและ
ต่อยอดการพฒันาในแต่ละหน่วยงาน 

      

4.4  ระบบสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น 
และรวดเร็วต่อการใชง้าน 

      

4.5  ระบบมีความปลอดภยัในการเขา้ถึง
ระบบและการเขา้ถึงในขอ้มูลทางธุรกิจ 
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ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดย
ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุผลประกอบ 
ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมที่ดี (Best Practice) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี
เพื่อให้ตอบสนองกับกระบวนการพัฒนาความต้องการของผู้ใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ CMMI ควรมี
ลกัษณะเป็นอย่างไร 
5.1  มีการถา่ยทอดและแลกเปล่ียนความรู้ใน
การใชง้านกบับุคลากรภายในหน่วยงาน 

      

5.2  มีการถา่ยทอดและแลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งหน่วยงานตรงตามกระบวนการทาง
ธุรกิจ 

      

5.3  มีการพฒันาปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกระบบ 
 

      

5.4  มีส่วนร่วมในการเกบ็ขอ้มูลปัญหา ขอ้มูล
ความรู้ทางเทคนิค 

      

5.5  มีส่วนร่วมในการท าตามขอ้ตกลงและให้
ความร่วมมือ ในระบบความปลอดภยัของ
ระบบ 

      

ด้านที ่6 รูปแบบการตรวจสอบการด าเนินงานทางธุรกจิ ให้สอดคล้องกบักระบวนการทางธุรกิจด้วย
การประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอย่างไร 
6.1  มีการตรวจสอบกระบวนการท างาน
ภายในหน่วยงาน ตามเอกสารขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

      

6.2  มีการตรวจสอบกระบวนการท างาน
ตั้งแต่ตน้ทาง ไปจนถึงปลายทางตาม
กระบวนการทางธุรกิจ 

      

6.3  พฒันาบุคคลากรภายในหน่วยงาน ให้
สามารถตรวจสอบขอ้มลูเบ้ืองตน้ 
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ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดย
ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุผลประกอบ 
6.4  พฒันาบุคคลากรภายในองคก์าร ให้
สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินการ
ทางธุรกิจ 

      

6.5  มีการสุ่มตรวจสอบบุคลากรถึงความ
เขา้ใจและสามารถอธิบายขอ้มลูตน้ทาง 
ปลายทาง 

      

ด้านที่ 7 หลักการและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ ควรมีลกัษณะอย่างไร 
7.1  มีการน าหลกัการจดัท าโครงการมาใชใ้น
การบริหารงานแต่ละโครงการ ใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายขององคก์าร 

      

7.2  มีกระบวนการฝึกอบรมการใชง้านระบบ 
ภายในหน่วยงานและระดบัองคก์าร  (Full 
Cycle) 

      

7.3  มีการติดตามงาน และตรวจสอบคุณภาพ
อยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งมีการแกไ้ขงานให้
ถกูตอ้ง 

      

7.4  หน่วยงานในองคก์ารมีการด าเนินงาน
ปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

      

7.5  มีการจดักระบวนการท างานใหม่ ให้
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน
และมีการป้องกนัไม่ใหมี้ขอ้บกพร่องเกิดข้ึน 

      

7.6  มีการบนัทึกและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการมาตรฐานในการพฒันาและ
บ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
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ประเด็นหัวข้อรูปแบบการพัฒนาระบบโดย
ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุผลประกอบ 
7.7  มีการน าเทคนิคทางสถิติมาใชใ้นการ
วิเคราะห์หาจุดบกพร่องและควบคุม แกไ้ข 
ไม่ใหมี้ขอ้บกพร่องเกิดข้ึน 

      

ด้านที่ 8 ลักษณะของการบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีที่ดี (Best Practice) ใน
ข้ันตอนการพฒันาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอม็เอม็ไอ 
8.1  มีกระบวนการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
วดัผลและการวิเคราะห์แนวทางในการพฒันา
ระบบ 

      

8.2  มีการวางแผนโครงการ และก าหนด
รูปแบบของการจดัการความตอ้งการ 

      

8.3  มีการประเมินความตอ้งการ พร้อมทั้งมี
กระบวนการจดัหาและจดัจา้งซพัพลายเออร์ 

      

8.4  มีกระบวนการจดัการรูปแบบการพฒันา
ระบบใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 

      

8.5  มีการก าหนดวางแผนการบริหารความ
เส่ียงในการพฒันาระบบ 

      

8.6  มีการก าหนดรูปแบบในการตรวจสอบใน
ส่วนของ V&V (Verify and Validate) 

      

8.7  มีการรวบรวมความตอ้งของการฝึกอบรม 
และแผนปฏิบติัในการฝึกอบรม 

      

 
 

ต าแหน่ง……………………………………………………… 
 
 

ขอกราบขอบพระคุณ ในความอนุเคราะห์ข้อมูลของท่านในการตอบค าถาม 
 



 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นายวีระเทพ  ชลาดี 
 
ประวตัิการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 
 
ประสบการณ์การท างาน 2554 - 2557 
 IT Application Support Specialist 
 Siam Daikin Sales Co., Ltd. 
  
 2557 - ปัจจุบนั 
 IT Application Support Specialist 
 Star Petroleum Refining Public Company 

Limited 


	แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสาเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์จากการวิจัย
	บทที่ 5 บทสรุป แนวทางการประยุกต์ใช้ซีเอ็มเอ็มไอ และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



