
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อเตรียมความพรอมองคกรเขาสู
มาตรฐาน CMM Level 2 ผูศึกษาไดคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดตาม
หัวขอที่กําหนดตามลําดับดังนี้ 
 
2.1 CMM (Capability Maturity Model) 

2.1.1 SEI (Software Engineering Institute) 
สถาบันวิศวกรรมซอฟตแวร หรือ SEI (Software Engineering Institute) ไดถือกําเนิด

ขึ้น โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรใหเปนมาตรฐานที่ใชทั่วโลก ซ่ึงจะ
มีขั้นตอนที่เกี่ยวกับการประเมินและการจัดขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวร ในเวลาตอมาสถาบัน
วิศวกรรมซอฟตแวรไดสรางมาตรฐานของการพัฒนาซอฟตแวรออกมา ซ่ึงเรียกวา CMM 
(Capability Maturity Models) 

สถาบันวิศวกรรมซอฟตแวรกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1984 โดยมีเจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัย จากภาครัฐ และ ภาคอุตสาหกรรม เขามาทํางานรวมกัน โดยมีภารกิจสําคัญที่
จะเปนผูนําในการผลักดันระดับความสามารถทางดานวิศวกรรมซอฟตแวรใหกาวหนามากขึ้น 
และ เพื่อปรับปรุงระบบตาง ๆ ที่ตองอาศัยซอฟตแวรเปนพื้นฐานการทํางาน งานหลักของ
สถาบันวิศวกรรมซอฟตแวรก็คือการเปลี่ยนการพัฒนาซอฟตแวรจากรูปแบบการทํางานที่ใช
คนจํานวนมาก และ ทํางานอยางไมมีหลักเกณฑใหกลายเปนงานที่มีระบบและกฎเกณฑอีกทั้ง
ยังสามารถควบคุมและจัดการใหเปนไปตามที่เหมาะที่ควรได ภารกิจของสถาบันวิศวกรรม
ซอฟตแวรมีอยูสองดานคือ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ งานสวนนี้เนนในดานการทําใหองคการสามารถ
พยากรณ และ ควบคุม คุณภาพ กําหนดเวลา ตนทุน และ ผลผลิต ในการจัดหา สราง หรือ
ปรับปรุงระบบซอฟตแวร  

2. พัฒนาแนวทางดานเทคนิควิศวกรรม งานสวนนี้เนนในดานความสามารถของวิศวกรใน
การวิเคราะห พยากรณ และ ควบคุม สมบัติบางประการของระบบซอฟตแวร งานสวนนี้
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เกี่ยวกับการกําหนดทางเลือกสําคัญ ๆ ระหวางการจัดหา สราง หรือ ปรับปรุงระบบ
ซอฟตแวร  

 
2.1.2 กระบวนการซอฟตแวร 

คําวา กระบวนการซอฟตแวร (software process) เปนคําที่ใชกันมากสําหรับระบุงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร Pressman กลาววา กระบวนการซอฟตแวร
นั้นหมายถึงกรอบของงานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพสูง คําวา
กระบวนการซอฟตแวรนี้มีความหมายทั้งเหมือนกันและแตกตางกันจากคําวาวิศวกรรม
ซอฟตแวร คําวากระบวนการซอฟตแวรนั้นหมายถึงแนวทางที่ใชระหวางการดําเนินการ
วิศวกรรมกับซอฟตแวร แตคําวาวิศวกรรมซอฟตแวรนั้นรวมเทคโนโลยีตาง ๆ ที่นํามาใชใน
กระบวนการซอฟตแวร ตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมซอฟตแวรดวย  
กระบวนการซอฟตแวรของบริษัทและหนวยงานตาง ๆ นั้นมีความแตกตางกันมาก สุดแทแต
ความสามารถในการบริหารงานซอฟตแวร และของบุคลากรผูพัฒนาซอฟตแวร บริษัทและ
หนวยงานบางแหงสามารถพัฒนาซอฟตแวรไดดี แตบริษัทและหนวยงานอื่นที่มีสมบัติ
คลายกันในแทบจะทุกดานกลับไมสามารถพัฒนาซอฟตแวรไดดีเทา ดวยเหตุนี้จึงเกิดคําถามวา
เหตุใดจึงเปนเชนนี้ มีปจจัยอะไรที่กอใหเกิดความแตกตาง เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป 1986 
สถาบันวิศวกรรมซอฟตแวรรวมกับ Mitre Corporation ไดเร่ิมดําเนินการพัฒนาแบบจําลอง
สําหรับใชในการระบุวาหนวยงานตาง ๆ มีความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรถึงระดับไหน
บาง ในเดือนกันยายนปตอมา สถาบันไดประกาศคําอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับกรอบงานสําหรับวัด
ความเจริญกาวหนาในดานการพัฒนาซอฟตแวรออกมาใหผูสนใจรับทราบ การวัดนี้ใชวิธีการ
สามแบบ แบบแรกเรียกวาการประเมินกระบวนการซอฟตแวรซ่ึงเปนการใชทีมงานซอฟตแวร
มืออาชีพที่ไดรับการฝกมาเปนพิเศษในการกําหนดระดับความกาวหนาดานซอฟตแวรของ
องคกร มาศึกษาประเด็นสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรที่องคการกําลังประสบอยู 
แบบที่สองคือ การประเมินความสามารถของซอฟตแวร เปนการใชทีมงานซอฟตแวรมืออาชีพ
ในการประเมินหาผู รับจางพัฒนาซอฟตแวรที่มีความสามารถมากพอที่จะรับงานดูแล
กระบวนการซอฟตแวรที่องคกรกําลังดําเนินงานอยู และ แบบที่สามเปนการใชแบบสอบถาม
ที่มีคําตอบสําหรับประเมินคาหาระดับในการประเมินความเจริญกาวหนาของกระบวนการ
ซอฟตแวรหลังจากใชกรอบงานขางตนในการวัดความเจริญกาวหนาของกระบวนการ
ซอฟตแวรเปนเวลานานถึงสี่ป ในที่สุดสถาบันก็สามารถจัดทําแบบจําลองความเจริญกาวหนา
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ทางดานความสามารถทางดานซอฟตแวรขององคกรออกมาไดในป 1991 แบบจําลองนี้เรียก
ยอ ๆ วา CMM (ยอมาจาก Capability Maturity Model for Software) 

 
2.1.3 ความหมายของ CMM 

CMM คือตนแบบแบบหนึ่งของการพัฒนากระบวนการซอฟตแวร (Software Process 
Improvement) ที่ไดรับความนิยมมากทั่วโลก เนื่องจากเปนแนวทางที่เหมาะสมกับงานพัฒนา
ซอฟตแวร และยังชวยเพิ่มความสามารถขององคกรในการดําเนิน Project ซอฟตแวร ทําให
ซอฟตแวรที่ผลิตไดมีคุณภาพ และยังสามารถสรางภาพลักษณของบริษํทใหเปนที่เชื่อถือของ
ลูกคาไดอีกดวย 

สําหรับบริษัทหรือนักพัฒนาซอฟตแวรไทยที่ตองการพัฒนาซอฟตแวรใหไดระดับ
มาตรฐานสากลนั้น คงรูจักกับมาตรฐานใหมที่ถูกนํามาใชในวงการซอฟตแวรระดับสากล คือ 
มาตรฐาน CMM (Capability Maturity Model) ถือกําเนิดจาก Software Engineering Institute 
(SEI) ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon (http://www.sei.cmu.edu) โดยเปนการนําขอดีของ
มาตรฐาน TQM (Total Quality Management) มาปรับใชกับเรื่องการพัฒนาซอฟตแวร 
(Software Development) ตัวมาตรฐาน CMM นี้เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา SW-CMM (The 
Capability Maturity Model for Software) ใชในการวัดความเชื่อมั่นและคุณภาพของ
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรขององคกร และใชในการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่สําคัญใน
อันที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นและคุณภาพตอกระบวนการเหลานั้น ซ่ึงทางสถาบันวิศวกรรม
ซอฟตแวรตั้งใจที่จะผลักดันใหมาตรฐาน CMM ไดรับการยอมรับมากขึ้นเทียบเทากับ ISO ใน
ปจจุบันถือวาเปน De Facto Standard จากบริษัทและนักพัฒนาซอฟตแวรทั่วโลก  

 
2.1.4 ลักษณะมาตรฐานของ CMM 

มาตรฐานCMM จัดเปนมาตรฐานที่ไดรับความนิยมระดับสากลในเรื่องของซอฟตแวรที่
บริษัทพัฒนาซอฟตแวร สามารถนําไปใช เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร โดยมาตรฐาน CMM แบงระดับความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรของบริษัท
ผูพัฒนาซอฟตแวรไว 5 ระดับ ดังนี้  
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รูป 2.1  ลักษณะของโครงสรางมาตรฐาน CMM ท้ัง 5 Level 
 

• CMM Level 1 หรือระดับเริ่มตน เรียกวา Initial Level เปนการพัฒนาเพียงดาน
เดียว เปนระดับที่บริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรตองอาศัยความสามารถของบุคลากร
เพียงอยางเดียว ลักษณะการทํางานไมเปนทางการมากนัก ยังไมมีการควบคุมที่ดี ไม
มีการวางแผนงานที่เปนระบบ จึงไมสามารถประเมินคุณภาพของผลงานที่ไดวาจะ
มีคุณภาพดีหรือไม และซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นสวนใหญไมมีการนําไปพัฒนาตอ 

 

 

รูป 2.2 ลักษณะมาตรฐานของ Level 1 
 

• CMM Level-2 หรือระดับจัดทํา Project เบื้องตน เรียกวา Repeatable Level ใน
ระดับนี้มีการนําการบริหารการจัดการ Project เบื้องตน (Basic Project 
Management) มาใช มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีการจัดทําเอกสาร 
และสามารถตรวจสอบได บริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรที่สามารถเขาสูระดับนี้ได จะ
สามารถพัฒนาซอฟตแวรในแตละ Project ที่มีลักษณะแบบเดียวกันใหประสบ
ผลสําเร็จไดเชนเดียวกับ Project ที่ทําสําเร็จไปแลว 
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รูป 2.3 ลักษณะมาตรฐานของ Level 2 

 

• CMM Level-3 หรือระดับท่ีมีการกําหนดขึ้นอยางชัดเจน เรียกวา Defined Level 
ในระดับนี้เปนการพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก Repeatable Level การเขาสูระดับบริษัท
ผูพัฒนาซอฟตแวรจะตองมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดทํา
เอกสารและกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของการบริหาร Project  
และดานการพัฒนาซอฟตแวร ไดอยางเหมาะสม โดยมาตรฐานดังกลาวตองมีแนว
ปฏิบัติแบบเดียวกันทั้งองคกร นั้นคือ องคกรเริ่มมีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเปน
มาตรฐานของตนเอง 

 

 

 

 

รูป 2.4 ลักษณะมาตรฐานของ Level 3 
 

• CMM Level-4 ระดับมีการจัดการ เรียกวา Managed Level เปนการพัฒนาเพิ่มขึ้น
จาก Defined Level ลักษณะการปฏิบัติในระดับนี้ผูจัดทําตองมีการรวบรวมขอมูล 
รายละเอียดการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกิดขึ้นไวในรูปของสถิติ (Statistical Process 
Control) เพื่อนําขอมูลนั้นมาใชในการศึกษาวิเคราะหผลการทํางาน สามารถวัดผล 
และควบคุมกระบวนการทางซอฟตแวรได  
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รูป 2.5 ลักษณะมาตรฐานของ Level 4 
 

• CMM Level-5 ระดับปรับปรุงใหเหมาะสมที่สุด เรียกวา Optimizing Level เปน
ระดับที่ไดนําเอาหลักการจัดการคุณภาพ(Continuous Process Improvement) มาใช 
เพื่อปองกันไมใหเกิดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน และนําไปสูการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงเพื่อใหบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรสามารถปรับเปล่ียนตัวเองให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีได 

 

 

 

 

 

 

รูป 2.6 ลักษณะมาตรฐานของ Level 5 
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2.1.5 กลุมกระบวนการหลัก  
สถาบันวิศวกรรมซอฟตแวรไดกําหนดกลุมกระบวนการหลัก (Key Process Area หรือ 

KPA) สําหรับระดับความสามารถแตละระดับเอาไวดวย กลุมกระบวนการหลักเหลานี้ใช
อธิบายฟงกชันตางๆ ทางดานวิศวกรรมซอฟตแวรที่จะตองมีในแตละระดับ การกําหนดกลุม
กระบวนการหลักแตละรายการจะตองจําแนกตามสมบัติตอไปนี้  

• เปาหมาย วัตถุประสงคหลักที่กลุมกระบวนการหลักแตละรายการจะตองบรรลุใหได  
• ขอตกลง ขอกําหนดที่ระบุใหหนวยงานตองดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และเปนการ

ยืนยันวาจะพยายามทําตามเปาหมาย  
• ความสามารถ สมบัติที่จําเปนจะตองมีทั้งทางดานองคกรและในเชิงเทคโนโลยีเพื่อให

หนวยงานดําเนินงานตามขอตกลง  
• กิจกรรม ภารกิจที่จําตองทําเพื่อใหบรรลุกลุมกระบวนการหลัก 
• วิธีการตรวจการดําเนินงาน แนวทางในการตรวจกิจกรรมวาดําเนินไปเชนใด  
• วิธีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  แนวทางในการตรวจสอบการดําเนินงานกลุม

กระบวนการหลักวาดําเนินการไดถูกตองเหมาะสม  
 

ซ่ึงแตละระดับมีกลุมกระบวนการหลักดังนี้ 
CMM Level-1 

ไมมีกลุมกระบวนการหลัก  
CMM Level-2 

มี 6 กลุมกระบวนการหลัก ดงันี้  
1. Requirements Management (RM)  
2. Software Project Planning (SPP)  
3. Software Project Tracking and Oversight (SPTO)  
4. Software Subcontract Management (SSM)  
5. Software Quality Assurance (SQA)  
6. Software Configuration Management (SCM)  

CMM Level-3 
มี 7 กลุมกระบวนการหลัก ดังนี้ 
1. Peer reviews  



 12 

2. Intergroup coordination  
3. Software product engineering  
4. Integrated software management  
5. Training program 
6. Organization process definition 
7. Organization process focus 

CMM Level-4 
มี 2 กลุมกระบวนการหลัก ดังนี้ 
1. Software quality management 
2. Quantitative process management 

CMM Level-5  
  มี 3 กลุมกระบวนการหลัก ดังนี ้
  1. Process change management  
  2. Technology change management  
  3. Defect prevention 

2.2 ลักษณะมาตรฐานของ CMM Level 2 
CMM Level 2 มีกลุมกระบวนการหลักที่จะตองทําใหเปนไปตามขอกําหนดของ CMM อยู 

ดวยกัน 6 เร่ืองคือ 
1. Requirement Management (RM) เปนกุญแจที่ตรวจสอบในเรื่องการคนหาความตองการ

ในการทํา Project  โดยจะดูจากวิธีการหา การยอมรับความตองการที่เขียนขึ้นของผูใช 
เปนตน 

• การสรางความเขาใจของลูกคากับ Project Team Member ใหตรงกัน  

• การทําเอกสาร (Document)และควบคุม (Control) ความตองการของลูกคา  

• ถามีการเปลี่ยนแปลงของลูกคา Project Team Member ตองรับทราบ ทําเอกสารใหม  

• ทําแผนงาน (Plan) ระยะเวลา รายละเอียด Project ใหตรงกับ Requirement  

• RM จะควบคุมการใช Tool, Module, Component ใหตรงกัน  
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2. Software Project Planning (SPP) แบบแผนและทิศทางการดําเนินงานของ Project 
ทั้งหมด ซ่ึงจะตองไดรับการออกแบบอยางรอบคอบ 

• ตองมีการประเมิน จํานวนคน เวลา เงิน และความเปนไปได  

• Project Team Member ตองมีการสื่อสารกันใหไดขอสรุปรวมกัน รวมถึงผูบริหาร
ดวย  

• กําหนดรายละเอียดในแผนการทํางาน ชวงเวลาไหน ทําอะไร  

• การตั้งชื่อแผน (Software Development Plan) 

• แผนตองระบุ Software Development Life Cycle คือ  Project ตางๆอาจใช Software 
Development Life Cycle ตางกัน เชน Waterfall, Spiral เปนตน  

• ความเสี่ยงของ Project นั้นมีหรือไม ถามีตองระบุไวในแผนดวย เชน ลูกคากําลังจะ
โดนยาย เปนตน  

• วางแผน Size, Effort, Cost, Schedule, Resources  
- ถามีขอมูลที่ใชในการวางแผนงานเชน ขอมูลอดีตอาจบอกเราไดวา Project  

ลักษณะแบบนี้ใชคนเทาไหร  
- ถาเปน Project ใหมๆใหดูวาคนอื่นทํากันอยางไร ใชเวลาเทาไหร  

3. Software Project Tracking and Oversight (SPTO) การตรวจสอบและเฝาติดตามขั้นตอน
การทํางาน จะตองมีรูปแบบการตรวจสอบที่ชัดเจน และไมเขาไปขัดขวางขั้นตอนการ
ทํางานเดิม 

• ตรวจสอบการทํางานจริงที่ทาํกับแผนวาตรงกันไหม  

• ส่ิงที่เขาไปตรวจสอบ  
- Product Size  
- Project Effort  
- Cost  
- Schedule  
- Activities 
- Risk  

• เมื่อมีการเบี่ยงเบนไปจากแผนเดิม ตองทําการบันทึกลงในเอกสาร Corrective 
Action แลวทําการเปลี่ยนวิธีการทํางาน หรือเปลี่ยนแผนใหเหมาะสมกับงาน 

4. Software Subcontract Management (SSM) กุญแจที่คอยดูในเรื่องการบริหารสวนการ
ทํางานที่แยกออกไป เมื่อ Project ใหญขึ้น บางครั้งเราจําเปนตองดึงงานบางสวนที่
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สามารถใหคนอื่น หรือหนวยงานอื่นทําไดทําแทนเพื่อเรงหรือรักษาเวลาเสร็จสิ้น Project 
เอาไว ตรงจุดนี้จึงจําเปนตองมีกลวิธีในการตรวจสอบและบริหารการทํางานของ
ผูรับผิดชอบสวนนอกดวย  

• เลือกบริษัทผูรับงานรายยอย โดยการตรวจสอบบริษัทรายยอย (Subcontract) โดยดูที่
Process Capability เชน ถาบริษัทได CMM ก็ควรเลือกบริษัทที่มี CMM เหมือนกัน
เคยทํางานดานไหน มีความรูดานไหน  

• บอกรายละเอยีดใหบริษัทผูรับงานรายยอย มีอะไรบางในงาน (Statements of Work) 
- ความตองการของบริษัท 
- มาตรฐานที่ตองทําตามบริษัท 
- ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- ผลิตภัณฑที่ตองทําการสงมอบ  

• การตรวจการทํางานของบริษัทผูรับงานรายยอย เชน ใชสีอะไร ไฟลเปนระเบียบ
หรือไม โดยมวีิธี ดังนี ้ 
- การสัมภาษณ  
- การทํางานของ SQA บริษัทรายยอย  
- การทํางานของ SCM บริษัทรายยอย เชน การเก็บ การควบคุมเอกสารตางๆ  

5. Software Quality Assurance (SQA) กุญแจที่จะคอยรับประกันในเรื่องคุณภาพของ
ซอฟตแวรวาถูกตองตรงกับความตองการของผูใชหรือไม 

• คอยตรวจสอบวาผิดหรือถูกขั้นตอนอะไรบาง  

• การทํางานและซอฟตแวรตรงตามที่กําหนดไวหรือเปลา  

• ทํารายงาน SQA สงตรงตอผูบริหาร  

• SQA เปนหนวยงานอิสระ แยกในผังองคกร  

• SQA ตองเริ่มตั้งแตแรก และตองเขาใจแผน มาตรฐานขององคกร  
6. Software Configuration Management (SCM) กุญแจที่คอยตรวจสอบเรื่องการทํางานดาน

เทคนิคในสวนของการระบุคาขอมูลตางๆ 

• มีระบบจัดเก็บโปรแกรมและเอกสาร  

• ดูแลการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ  

• Baseline หรือพื้นฐานของงานที่ทําอยู ซอฟตแวรเวอรชันลาสุด  

• ตกลงวา Baseline ควรเก็บอะไรบาง เชน Source Code  

• Baseline สามารถเปลี่ยนได ถา Requirement เปลี่ยน  
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• SCM ดู Version Control ตลอด Life Cycle 

• การเปลี่ยนแปลงแตละ Version ตองเขียนลงในเอกสาร  

• การสราง Directory ตองตกลงกันใหเปนมาตรฐานเดยีวกนัหมดทั้งบริษทั เชน ไฟล 
ที่เก็บ Project  ใชช่ือตามรหสั Project   

• มีการจัดทําที่เก็บเอกสารทั้งหมดของบริษทั 
 

2.3 ประโยชนของ CMM 
1. การทํางานเปนระบบมากขึ้น ทุกขั้นตอนตองการจดบันทึกรายละเอียดระหวางการทํางาน

ไวเปนเอกสาร หรือมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบไดโดยงาย เชน การบันทึกการ
เจรจากับลูกคา 

2. เมื่อการทํางานเปนระบบโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานก็มากขึ้น เปนการ
สรางชื่อเสียงใหหนวยงานได และสรางโอกาสในการรับงานจากลูกคาเพิ่มขึ้นดวย 

3. การทํางานของหนวยงานจะมีวัฒนธรรมการทํางานที่เปนแบบเดียวกัน มีวิธีการปฏิบัติที่
เปนมาตรฐาน ที่สามารถยืดหยุน และปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 
ผูบริหารมองเห็นสภาพการปฏิบัติงานของ Project  ที่เปนนามธรรมไดอยางชัดเจน 
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นแลวไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมตัวแกปญหาที่
อาจจะเกิดในอนาคตไดเปนอยางดีดวย 

4. ประโยชนตอประเทศชาติ หากไทยสามารถพัฒนาบริษัทซอฟตแวรไทย ใหมีวุฒิภาวะ
ความสามารถมากขึ้น จะสามารถรับงานจากตางประเทศ และทํารายไดเขาประเทศไดอีก
มาก  

 
2.4 สรุป 

CMM เปนโมเดลที่ใชในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ประกอบดวย
ระดับความเติบโตหาระดับ ระดับ 5 Optimizing เปนระดับสูงสุดของโมเดลนี้ แตละระดับจะมี
เปาหมายที่องคกรตองบรรลุถึงอยูจํานวนหนึ่ง เรียกวากลุมกระบวนการหลัก (KPA) องคกรมีอิสระ
ในการหาวิธีมาดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว องคกรที่ใช CMM มีแนวโนมที่จะผลิต
ซอฟตแวรที่มีคุณภาพสูงขึ้น สงผลงานไดตรงตอเวลา และสามารถคาดการณลวงหนาถึง
ความสําเร็จในการพัฒนา ทําใหสามารถลดคาใชจาย เวลา และเพิ่มคุณภาพใหกับซอฟตแวรที่
พัฒนาขึ้นมา  ระบบการปรับปรุงกระบวนการที่ดีจะตองมีการปรับปรุงระบบดังกลาวใหพัฒนาขึ้น
ไป ใหสอดคลองกับเทคโนโลยี และใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  


