
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เอกสารงานคนควาอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสาร
สําหรับบริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด” ตองอาศัยเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อท่ีจะเปน
ความรู และแนวทางในการศึกษาคนควาท่ีเปนแบบแผน และทําใหสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ
ออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับการยอมรับ ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาคนควา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้  

2.1  กระบวนการกําหนดและจัดการความความเปล่ียนแปลงหรือเอสซีเอ็ม (Software 
Configuration Management: SCM)  

2.2  การควบคุมการปรับปรุงแกไข 
2.3 แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถหรือซีเอ็มเอ็ม (Capability Maturity Model: 

CMM)  
2.4  กระบวนการซอฟตแวร  
2.5  กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อเตรียมความพรอมองคกรเขาสูมาตรฐาน 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 กระบวนการกําหนดและจัดการความความเปล่ียนแปลงหรือเอสซีเอ็ม 

ทวีทรัพย อภิวัฒนาพงศ (2552) กลาววา ในการพัฒนาซอฟตแวร จะมีปญหาในการพัฒนา
ซอฟตแวร สรุปไดดังนี้ 

1) ปญหาการสื่อสารระหวางผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ (Communications Breakdown)  เชน 
การเขาใจผิดเม่ือผูส่ังใหแกไขเอกสารสวนใด สวนหนึ่ง แตผูแกไขเกิดความไมเขาใจ ในเนื้อหาหรือ
คําส่ังของการแกไขนั้นๆ 

2) ปญหาการเปล่ียนแปลงขอมูลพรอมกัน (Simultaneous Update) เชน เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ไมมีการแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

จากปญหาท่ีไดกลาวมาขางตนแลว การเปล่ียนแปลงกับเอกสารหรือช้ินงานอยูบอยคร้ัง ก็
ทําใหเกิดปญหาตางๆ เหลานี้ไดดวย เชนกัน 
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1) การขาดความสามารถในการมองเห็น  คือ  เราไมสามารถทราบไดวามีการ
เปล่ียนแปลงสวนหนึ่งสวนใดในเน้ืองานนั้น 

2) การขาดการควบคุม คือ ไมมีการกําหนดสิทธิการเปล่ียนแปลง ซ่ึงในบางคร้ังอาจมีผู
ไมเกี่ยวของเขามา ดําเนินการใดๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอช้ินงาน 

3) การขาดการติดตามรองรอย คือ เม่ือตองการทราบวาใครเปนผูเปล่ียนแปลง เหตุผล
ในการเปล่ียน วันท่ีเวลา สวนท่ีมีการเปลี่ยน ไมสามารถทําไดเนื่องจากไมมีการทํารองรอย ไวเพ่ือ
การติดตาม 

4) การขาดการติดตามดูแล คือ เม่ือแกไขไปแลวผูท่ีเกี่ยวของไมทราบวาการดําเนินการ
แกไขน้ันๆ แลวเสร็จแลวหรือไม หรือยังมีการดําเนินการใดๆ อยู 

5) การเปล่ียนแปลงท่ีไมมีการควบคุม คือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน ทําใหไมทราบ
วา งานช้ินใดคืองานช้ินลาสุด 

เม่ือทราบถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนแลว ยังตองทราบถึงหนาท่ีของเอสซีเอ็ม ซ่ึงประกอบไป

ดวย 

1) การระบุองคประกอบของซอฟตแวร ในกระบวนการนี้จะเร่ิมตนตั้งแตในสวนของ
การเลือก (Selection) เพื่อเปนการจัดกลุมของช้ินงาน เพื่องายตอการจัดการ ในข้ันตอไปจะเปนการ
กําหนดช่ือ (Designation) เพื่อเปนการกําหนดแนวทางในการตั้งช่ือหรือหมายเลข ใหสอดคลอง
ระหวางส่ิงท่ีเกี่ยวของกัน และในข้ันตอนสุดทายของการระบุองคประกอบของซอฟตแวร คือ การ
ใหคําอธิบาย (Description) เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของชิ้นงาน 

2) การควบคุมการเปล่ียนแปลง ในกระบวนการนี้จะมีการประเมิน การประสานงาน 
การอนุมัติหรือไมอนุมัติ และการประยุกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไปในสวนตางๆ 

3) การบันทึกการเปล่ียน ในกระบวนการนี้จะมีการจดบันทึก และรายงานขอมูล เพื่อให
ทราบ และติดตามการเปล่ียนแปลงของช้ินงานได 

4) การตรวจสอบการเปล่ียนแปลง จะทําการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีระบุไวในการ
เปล่ียนแปลงวาช้ินงานนั้นออกมาถูกตอง ตรงตามท่ีระบุไว 

 
2.2 การควบคุมการปรับปรุงแกไข 

(เอกสารออนไลน http://th.wikipedia.org/wiki/การควบคุมการปรับปรุงแกไข, วันท่ี 10 
กรกฎาคม 2554) การจัดการการปรับปรุงแกไขหลายครั้งบนสารสนเทศหนวยเดิม มีการใชงานการ
ควบคุมการปรับปรุงแกไขท้ังในทางวิศวกรรม และการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อการจัดการการพัฒนา
ท่ีดําเนินตอไปของเอกสารดิจิตอล เชน รหัสตนฉบับของโปรแกรมประยุกต พิมพเขียว แบบจําลอง
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อิเล็กทรอนิกส และสารสนเทศสําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงพัฒนาโดยทีมพัฒนา การเปล่ียนแปลงเอกสารเหลานี้
ระบุโดยใชการเพิ่มหมายเลขหรืออักษรที่เช่ือมโยงกับการแกไขปรับปรุง ซ่ึงเรียกวา หมายเลขการ
แกไขปรับปรุง ระดับการแกไขปรับปรุง และเช่ือมโยงกับคนท่ีกระทําการแกไขปรับปรุง ตัวอยาง
ของการแกไขปรับปรุงเชน เอกสารถูกสรางข้ึนคร้ังแรก จึงกําหนดใหหมายเลขการแกไขเปน 1 
ตอจากนั้นมีการแกไขคร้ังแรกจึงใหหมายเลขการแกไขเปน 2 และตอไปเร่ือยๆ 

 
2.3 แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถหรือซีเอ็มเอ็ม 

รัตนาพร จินะการ (2547) กลาววา มาตรฐานซีเอ็มเอ็ม มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเอสดับเบิล-
ยูซีเอ็มเอ็ม (The Capability Maturity Model for Software: SW-CMM) ถือกําเนิดจากสถาบัน
วิศวกรรมซอฟตแวร(Software Engineering Institute: SEI) ของมหาวิทยาลัยคารเนกี เมลลอน 
(Carnegie Mellon University) เปนมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใชในการวัดความเช่ือม่ันและคุณภาพ
ของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรของบริษัทพัฒนาซอฟตแวร (Software House) โดยมาตรฐานซี
เอ็มเอ็ม ไดรวมเอาขอดีของมาตรฐานทีคิวเอ็ม (Total Quality Management: TQM) มาปรับใชกับ
การพัฒนาซอฟตแวร อีกท้ังเปนโมเดลท่ีใชวัดความเช่ือม่ัน และคุณภาพของกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวรของบริษัทพัฒนาซอฟตแวรกันในปจจุบัน 

มาตรฐานซีเอ็มเอ็ม แบงระดับความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรของบริษัทผูพัฒนา

ซอฟตแวรไว 5 ระดับ ดังนี้  

1.  ระดับเร่ิมตน (Initial Level) เปนการพัฒนาเพียงดานเดียว เปนระดับท่ีบริษัทผูพัฒนา
ซอฟตแวรตองอาศัยความสามารถของบุคลากรเพียงอยางเดียว ลักษณะการทํางานไมเปนทางการ
มากนัก ยังไมมีการควบคุมท่ีดี ไมมีการวางแผนงานที่เปนระบบ จึงไมสามารถประเมินคุณภาพของ
ผลงานท่ีไดวาจะมีคุณภาพดีหรือไม และซอฟตแวรท่ีพัฒนาขึ้นสวนใหญไมมีการนําไปพัฒนาตอ  

2.  ระดับจัดทําโครงการเบ้ืองตน (Repeatable Level) ในระดับนี้มีการนําการบริหารการ
จัดการโครงการเบ้ืองตน (Basic Project Management) มาใช มีการวางแผนการทํางานอยางเปน
ระบบ มีการจัดทําเอกสาร และสามารถตรวจสอบได บริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรท่ีสามารถเขาสูระดับ
นี้ได จะสามารถพัฒนาซอฟตแวรในแตละโครงการท่ีมีลักษณะแบบเดียวกันใหประสบผลสําเร็จได
เชนเดียวกับโครงการท่ีทําสําเร็จไปแลว 

3.  ระดับท่ีมีการกําหนดข้ึนอยางชัดเจน (Defined Level) ในระดับนี้เปนการพัฒนาเพิ่มข้ึน
จากระดับจัดทําโครงการเบ้ืองตน การเขาสูระดับบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร จะตองมีการกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดทําเอกสาร และกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ท้ังในสวน
ของการบริหารโครงการ และดานการพัฒนาซอฟตแวรไดอยางเหมาะสม โดยมาตรฐานดังกลาว
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ตองมีแนวปฏิบัติแบบเดียวกันท้ังองคกร นั้นคือ องคกรเริ่มมีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเปน
มาตรฐานของตนเอง 

4.  ระดับมีการจัดการ (Managed Level) เปนการพัฒนาเพิ่มข้ึนจากระดับท่ีมีการกําหนดข้ึน
อยางชัดเจน ลักษณะการปฏิบัติในระดับนี้ ผูจัดทําตองมีการรวบรวมขอมูล รายละเอียดการ
ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไวในรูปของสถิติ (Statistical Process Control) เพื่อนําขอมูลนั้นมาใชใน
การศึกษาวิเคราะหผลการทํางาน สามารถวัดผล และควบคุมกระบวนการทางซอฟตแวรได  

5.  ระดับปรับปรุงใหเหมาะสมท่ีสุด (Optimizing Level) เปนระดับท่ีไดนําเอาหลักการ
จัดการคุณภาพ (Continuous Process Improvement) มาใช เพื่อปองกันไมใหเกิดขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงาน และนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงเพ่ือใหบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรสามารถ
ปรับเปล่ียนตัวเองใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีได 

 

2.4 กระบวนการซอฟตแวร 
ศรีนวล ฟองมณี (2552) กลาววา กระบวนการซอฟตแวร คือ กรอบการดําเนินกิจกรรมใน

พัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงมีกิจกรรมหลักๆ ท่ีเปนพื้นฐานท้ังหมดอยู 4 กิจกรรม ไดแก 
1) การกําหนดคุณสมบัติของซอฟตแวร คือ การนิยามหนาท่ีตางๆ ท่ีตองมีในซอฟตแวร  

และระบุขอจํากัดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนพัฒนาซอฟตแวร เชน กฎหมาย อัตราภาษี 
กฎระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวในการพัฒนาซอฟตแวร 

2) การออกแบบและการสรางซอฟตแวร คือ การสราง และพัฒนาซอฟตแวรใหตรงกับ
ขอกําหนด 

3) การตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร คือ การตรวจสอบความถูกตองของ
ซอฟตแวร เพื่อใหเกิดความมั่นใจ วาซอฟตแวรท่ีผลิตข้ึนไดตรงกับความตองการของลูกคา 

4) การวิวัฒนาการของซอฟตแวร คือ เม่ือซอฟตแวรใชงานไดระยะหน่ึงแลว ผูใชหรือ
ลูกคาอาจมีความตองการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงความตองการบางอยาง ดังนั้นข้ันตอนการพัฒนา
ซอฟตแวร ตองมีการเตรียมการบางอยางเพื่อจัดการกับเหตุการณท่ีคาดหมายวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

นอกจากกระบวนการซอฟตแวรแลวยังมีแบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวร ท่ีมี
ลักษณะและรูปแบบแตกตางกันออกไป 

แบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวร คือ การจําลองของกระบวนการในการผลิต
ซอฟตแวร เพื่อใหเราทราบถึงลําดับ ข้ันตอนของกระบวนการในแตละกระบวนการ ซ่ึงแบบจําลอง
กระบวนการผลิตซอฟตแวรมีอยูหลายแบบ ข้ึนอยูกับการเลือกใชงาน แตละแบบก็จะมีขอดีและ
ขอเสียแตกตางกันออกไป 
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แบบข้ันน้ําตก คือ แบบจําลองท่ีประกอบไปดวยข้ันตอนการดําเนินงานเปนลําดับข้ัน ซ่ึงใน
แตละข้ันตอนจะดําเนินการไดนั้น ข้ันตอนกอนหนาจะตองดําเนินการเสร็จส้ินกอน โดยประกอบ
ไปดวย 5 ข้ันตอนดังนี้ 

- การกําหนดความตองการ  
- การออกแบบซอฟตแวรและระบบ 
- การลงมือปฏิบัติและการทดสอบ 
- การทดสอบระบบ 
- การนําไปใชและการบํารุงรักษา 

 

2.5 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อเตรียมความพรอมองคกรเขาสูมาตรฐาน 
แสงรวี คุณาภิวัฒนกุล  (2551) อธิบายวา การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศในดานการ

พัฒนาซอฟตแวรนั้นจะพบวาประเด็นสําคัญของการพัฒนาซอฟตแวรนั้นไมไดอยูท่ีดานเทคนิค แต
อยูท่ีกระบวนการจัดการ หากหนวยงานใดมีผูบริหารที่เอาใจใสในเร่ืองคอมพิวเตอร และสนใจ
ตองการพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนไดกําหนดวิธีการและข้ันตอนในการบริหารงานใน
สวนนี้อยางเปนระบบแลว หนวยงานนั้นก็มีโอกาสเล่ือนระดับข้ึนไปสูความเปนเลิศได แต
หนวยงานใดไมมีผูบริหารท่ีสนใจดานนี้ คงมีแตเพียงนักคอมพิวเตอรเทานั้น หนวยงานเชนนี้ก็คง
จะไตระดับไดเพียงแตระดับหนึ่งหรือสองอยางแนนอน 

นอกจากน้ันในงานวิจัยชิ้นนี้ยังไดเสนอแนะแนวคิด โดยใชซีเอ็มเอ็ม เปนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุง กระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงงานคนควาของผูศึกษาเองนั้น ก็ตองการที่
จะปรับปรุงกระบวนการ โดยการกําหนดกรอบ การควบคุม เปล่ียนแปลง ของเอกสารในการพัฒนา
ซอฟตแวร 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

มวลชน เตวิยะ (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบจัดจัดเก็บและติดตาม
เอกสารสําหรับงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ และติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย งานวิจัยชิ้นนี้ผูศึกษาไดศึกษาถึงรูปแบบลักษณะข้ันตอนการทํางานในการรับหนังสือ
เขา และออก ประเภทของเอกสารท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานอธิการไดแก คําส่ัง ประกาศ และบันทึก
ขอความ ซ่ึงระบบไดออกแบบและพัฒนาระบบใหจัดเก็บเอกสาร สามารถติดตาม ยอนคืนและ
กําหนดสิทธิการเขาถึงเอกสารตามหนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของได ผลการศึกษาของ
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งานวิจัยนี้ ผูศึกษาไดสรุปไววา ระบบอยูในเกณฑท่ีดี แตระบบยังมีขอจํากัดในการตรวจสอบผูท่ี
เปล่ียนแปลงแกไขเอกสารลาสุด ทําใหไมทราบถึงผูเปล่ียนแปลงแกไข และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกับ
เอกสาร 

ศิริรัตน ตรงวัฒนาวุฒิ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร
อิเล็คทรอนิกสภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพ โดยระบบในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถ
ท่ีจะรับสงเอกสารของแตละหนวยงาน และแบงแยกการจัดเก็บแฟมหนังสือแตละหนวยงานอยาง
เปนระบบ ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ ผูศึกษาไดสรุปไววาระบบชวยลดปญหาท่ีเกิดข่ึนจากการ
ทํางานในระบบเดิม รวมถึงเพ่ิมความรวดเร็วในการเรียกดู สืบคน และการออกรายงานสรุปใหกับ
ผูบริหาร เจาหนาท่ีงานสารบรรณ และเจาหนาท่ีท่ัวไปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องจากมีการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบของระบบฐานขอมูล สงผลใหการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพ 

พรรณี ลาดกระโทก (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร
ไอเอสโอ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเอกสารไอเอสโอ ผูศึกษางานวิจัยช้ินนี้ได
พัฒนาระบบในการควบคุมคุณภาพของเอกสาร เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงเอกสารโดยผาน
ระบบเครือขาย สามารถสืบคนและเขาถึงไดงาย ใชงานเอกสารท่ีเปนปจจุบัน เอกสารไมสูญหาย
และสามารถติดตามสถานะของเอกสารได ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานกับพนักงาน ผล
การศึกษาของงานวิจัยนี้ ผูศึกษาไดสรุปไววาระบบการจัดการไอเอสโอ สามารถนําไปใชงานไดใน
ระดับหนวยงานที่เร่ิมตนจะนําระบบไอเอสโอ มาใช แตตองเพ่ิมในสวนของระบบการออกคาร 
(CAR) การตรวจติดตามท้ังภายใน ซ่ึงระบบการออกคาร คือ ระบบท่ีออกขอกําหนดเพื่อปรับปรุง 
เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มความสามารถในการแขงขัน และภายนอก ระบบการฝกอบรม 
(Training) เพื่อใหระบบมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

รติมา วิเศษพาณิชย (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบจัดการเอกสาร
สําหรับงานดานคุณภาพ ISO9001: 2000 ของโรงพยาบาลแมคคอรมิค” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาระบบจัดการเอกสารในระบบสําหรับงานดานคุณภาพไอเอสโอ (ISO 9001:2000) ของ
โรงพยาบาลแมคคอรมิค งานวิจัยช้ินนี้ผูศึกษาไดศึกษาถึงมาตรฐานของระบบไอเอสโอ ซ่ึงผูศึกษา
ไดศึกษาถึงรูปแบบของการทําไอเอสโอเอกสารที่ใชในงานคุณภาพ ซ่ึงผูศึกษาระบบไดออกแบบ
และพัฒนาระบบใหจัดเก็บเอกสารไอเอสโอ สามารถเรียกดูผานระบบอินทราเน็ต และควบคุม
ตรวจสอบเอกสาร อายุของเอกสาร ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ ผูศึกษาไดสรุปไววา ระบบอยูใน
เกณฑท่ีดี 
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วรวรรณ พีธรากร (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบกระแสงานและการ
จัดการเอกสาร สําหรับงานติดตามการซอมบํารุงเคร่ืองมือ บริษัท ลานนาไทย อิเล็กทรอนิกสคอม
โพเนนท จํากัด (แอลทีอีซี)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบกระแสงานและการจัดการเอกสาร 
สําหรับงานติดตามการซอมบํารุงเคร่ืองมือ งานวิจัยช้ินนี้ผูศึกษาไดศึกษาถึงการนําโลตัสเอ็ดดูเคชัน 
(Lotus Education) มาเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยกําหนดขอมูลบุคคลากรในองคกรท่ีเกี่ยวของกับงานใน
แตละข้ันตอนการทํางานตามตําแหนง ตามฝายงาน ตามทีมงาน การตรวจสอบสถานะคํารองขอ
อนุมัติ ซ่ึงทําใหทราบถึงเสนทางการไหลของเอกสารทุกข้ันตอน ผูศึกษาไดสรุปไววา ระบบอยูใน
เกณฑท่ีพอใช และระบบยังมีขอจํากัดคือยังตองอาศัยการส่ือสารทางโทรศัพทเพื่อเปนการตกลงใน
แตละข้ันตอน ความไมสมบูรณของขอมูล เนื่องดวยขอมูลไมมีการจัดทําใหอยูในรูปแบบท่ีเปน
มาตรฐาน 


