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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
แบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ Waterfall model V-shaped model Iterative model Agile model
Spiral model และ Scrum โดยจากการศึกษาและเปรียบเทียบได้ข้อสรุปดังนี้ โมเดลที่ไม่มีความซับซ้อนในการทางาน แต่
ไม่มีความยืดหยุ่น คือ Waterfall model และ V-shaped model ส่วนตัวโมเดลที่มีการทางานที่ซับซ้อนปานกลาง และ
สามารถยื ดหยุ่ นได้ คือ Iterative model และ Agile model ในส่ วนของ Spiral model นั้ นมี การท างานที่ ค่อนข้าง
ซับซ้อน แต่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทาให้งานมีโอกาสสาเร็จได้มากขึ้น สาหรับ Scrum นั้นมีข้อดี คือสามารถส่งมอบ
งานให้ลูกค้าได้เร็ว และลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมได้ แต่ก็ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถในการทางาน ทั้งนี้การเลือกใช้
แบบจาลองการพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม จะช่วยให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพ

คาสาคัญ: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์
ABSTRACT
The objectives of this article are 1) to study of software development process model, and 2)
comparison of software development process model (Waterfall model, V- shaped model, Iterative
model, Agile model, Spiral model and Scrum). The study and comparison are summarized as follows;
Waterfall model and V-shaped model are not complicated to work but not flexible. Iterative model
and Agile model is complicated but flexible. Spiral model is very complicated but very flexible, it
can make project more successful. Scrum has the advantage of the ability to deliver to customers
faster and customers can participate but it requires skilled personnel to work. However, selecting
model must be considered appropriate. It will help the software development process to be
effective.

KEYWORDS: Software Engineering, Software Development Process Model, Software Development
บทนา
ปั จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี มี ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ
ชีวิตประจาวันของทุกคน และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
การด ารงชีวิ ต อีกทั้ ง ช่ ว ยสนับสนุนการท างานในด้าน
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ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็น ด้ า นอุ ต สาหกรรมการแพทย์ การ
บริการต่างๆ ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศได้ (Rastogi, 2015) ได้ มี การ
กล่ า วถึ ง บทบาทและความส าคั ญ ของเทคโนโลยี ใ น

ยุทธศาสตร์ต่างๆ ทาให้ทุกวันนี้ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างจาเป็นที่ต้องปรับตัว
โดยการนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาช่วย
ให้การทางานของแต่ละองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Chandrasekar et al., 2014)
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ เ ป็ น ความรู้ ห นึ่ ง ในด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ โดยวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ห มายถึ ง การ
ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและ
สร้ า งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ร วมถึ ง การท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาดาเนินการบารุงรักษาโปรแกรมนั้นๆ
(Laplante, 2007) โดยมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
ส าคั ญ คื อ 1) Specification คื อ กระบวนการ ก าหนด
คุ ณ สมบั ติ ของซอฟต์ แวร์ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ 2)
Development คือ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3)
Validation คือ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ
ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ 4) Evolution คือ
กระบวนการทาให้ซอฟต์แวร์มวี ิวัฒนาการโดยปรับเปลี่ยน
หรื อ เพิ่ ม สิ่ ง ดี แ ละเหมาะสมเข้ า มาและเอาสิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี
หรือไม่จาเป็นออกไป ซึ่งกระบวนการนี้จะเปลี่ยนแปลง
ไปตามเทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการของตั ว ผู้ ใ ช้ เ อง
(Bhuvaneswari & Prabaharan, 2013)
แบบจ าลองกระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์
(Software Development Process Model) เป็นส่วน
หนึ่ ง ของความรู้ ด้ า นวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ซึ่ ง ช่ ว ยให้
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสื่ อสารและทางานร่ว มกัน
เพื่ อ พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
สามารถเขียนในรูปของแผนภูมิหรื อรูปภาพที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยต้องมีส่วนสาคัญต่างๆ ดังนี้ 1) work
flow คือ การให้ความสาคัญกับการลาดับงานเป็นหลัก
2) data flow คือ การให้ความสนใจกับข้อมูลเป็นหลัก
3) role action คือ การให้ ความสนใจในบทบาทและ
หน้ า ที่ เช่ น ใครท าหน้ า ที่ อ ะไรบ้ า ง การปฏิ บั ติ ง าน
ก่ อ นหลั ง หรื อ ท าไปพร้ อ มกั น (Adolph & Kruchten,
2013)
เนื่ อ งจากแบบจ าลองกระบวนการพั ฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ มี ห ลายแบบจ าลองให้ เ ลื อ กใช้ ท าให้ ผู้ ใช้
บางส่ ว นไม่ ส ามารถเลื อกแบบจ าลองได้ ต รงกับ ความ
ต้ อ งการ จึ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาระหว่ า งการพั ฒ นา

ซอฟต์ แวร์ หรือท าให้ การพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ไ ม่ เป็ น ไป
ตามที่ ว างแผนเอาไว้ ผู้ เ ขี ย นจึ ง มี แ นวคิด ที่ จ ะท าการ
เปรียบเทียบแบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย และแนวทางในการ
เลื อกใช้ แบบจ าลองกระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ให้
เหมาะกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาแบบจ าลองกระบวนการพั ฒนา
ซอฟต์แวร์
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบแบบจ าลองกระบวนการ
พั ฒนาซอฟต์ แวร์ ได้ แก่ Waterfall model V-shaped
model Iterative model Agile model Spiral model
และ Scrum
สรุปผลการศึกษา
1. การศึกษาแบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในวั ต ถุ ป ระสงค์ นี้ ผู้ เ ขี ย นได้ ท าการศึ ก ษา
แบบจ าลองกระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ ทั้ ง หมด 6
รูปแบบ ดังนี้
1.1 Waterfall model
เป็ น โมเดลการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ซึ่ ง เหมาะ
สาหรับงานที่เน้นคุณภาพมากกว่าต้นทุนหรือเวลางาน
ที่มีข้อกาหนดชัดเจน งานที่ต่อยอดจากงานซอฟต์แวร์
ตัวเก่า และงานที่ต้องการย้ายระบบซอฟต์แวร์เก่าเข้า
สู่แพลตฟอร์ม ตัว ใหม่ โดยมีจานวนขั้นตอน 7 ขั้น ตอน
หรือ 5 ขั้น ตอน แต่ โ ดยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ อยู่ 5 ขั้น ตอน
หลักๆ (Royce, 1987) ซึ่งขั้นตอนการทางานจะมีความ
คล้ า ยสายงานการผลิต มี การแบ่ ง ขั้น ตอนการทางาน
ต่างๆ อย่างชัดเจน ซึง่ จากบทความ Software engineering
methodologies: a review of the waterfall model
and object oriented approach ( Adenowo &
Adenowo, 2013) รูปแบบการพัฒนานี้ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) การก าหนดความต้ องการ (Requirement
definition)
2) การออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ (System
and software design)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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3) การลงมื อ ท าและทดสอบในระดั บ หน่ ว ย
(Implementation and unit testing)
4) การประสานและทดสอบระบบ (Integration
and system testing)

5) การนาไปใช้และการบารุงรักษา (Operation
and maintenance)
โดยการทางานของ Waterfall model จะแสดง
ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 Waterfall model
1.2 V-shaped Model
เป็ น โมเดลที่ ถู ก พั ฒ นาต่ อ มาจาก Waterfall
model โดยใช้ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของระบบ
ทดสอบและใช้ ท ดสอบส่ ว นต่ า งๆ ของการพั ฒ นา
เนื่ องจาก Waterfall model นั้ น ไม่ ไ ด้ ให้ ความส าคั ญ
ด้านการทดสอบ จึงได้มีการพัฒนาตัว V-shaped ขึ้นมา
ทาหน้าที่ในส่วนนี้ โดยที่ส่วนการพัฒนาจะอยู่ด้านซ้าย
และส่วนของการทดสอบจะอยู่ด้านขวามือ โดยได้มีการ
อ้างอิงจากบทความในเอกสาร Advancements in the
V-model (Mathur & Malik, 2010) ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการ
ทางาน ดังนี้

1) User requirement  acceptance test:
การทดสอบความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้
2) System requirement  system test:
การทดสอบความต้องการของระบบ
3) Global design  integration test: การ
ทดสอบแบบบูรณาการในการออกแบบ
4) Detailed design  unit test: การทดสอบ
การออกแบบในเชิงรายละเอียด
5) Coding: การพัฒนาระบบ
โดยการทางานของ V-shaped model จะแสดง
ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 V-shaped model
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1.3 Iterative model
เป็ นโมเดลที่ มี ลั กษณะเด่ น คือ การเก็บข้อมู ล
ความต้องการของผู้ใช้งานในตัวโปรแกรมครั้งแรก แล้วนา
ข้ อ มู ล นั้ น มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ พั ฒ นาต่ อ เหมาะส าหรั บ
โครงการที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่า โครงการที่กาหนด
ระยะเวลาการท างานที่ ยาวนาน โครงการที่ ท างานกั บ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าช่วยในการ
พั ฒนา จากบทความเรื่อง Iterative and incremental
development: a brief (Larman & Basili, 2003) โดยมี
ขั้นตอนการทางาน ดังนี้
1) Initial requirement and analysis: รวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมนามาวิเคราะห์ พร้อมทั้ง
หาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาต่อ
2) Design: ท าการออกแบบโปรแกรมตามที่
วิเคราะห์
3) Testing: ทาการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
และตรวจสอบทั้งในด้านผู้พัฒนา และผู้ใช้งาน
4) More requirement and analysis: หากท า
การทดสอบแล้วได้ผลที่ไม่น่าพอใจ จะนาการวิเคราะห์นั้น
มาทาการออกแบบใหม่
5) Product: ถ้าผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ
จะทาการใช้จริงในระบบ
6) Maintenance: พั ฒ นาโปรแกรมที่ เ คยใช้
งานมาแล้ว หากพบปัญหาจะนากลับเข้าสู่ขั้นตอนการ
พัฒนาอีกครั้ง ในขั้นตอนของ More requirement and
analysis
โดยการทางานของ Iterative model จะแสดง
ตามรูปที่ 3

1.4 Agile model
แนวคิ ด ของ Agile นั้ น เกิ ด จากการพั ฒ นา
เพิ่ ม เติ ม จากรูป แบบดั้ ง เดิ ม traditional method คื อ
ลักษณะการทางานตามลาดับขั้นตอนตามข้อกาหนดที่
ลูกค้าได้ทาการร้องขอมาที่ยังพบข้อเสีย อยู่พอสมควร
โดยเฉพาะในด้านความพึงพอใจของผู้ ใช้ เวลาในการ
พั ฒ นา และงบประมาณ การน า Agile model มาใช้
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้ใช้ อ้างอิงตามบทความในเอกสาร Waterfall vs. agile
methodology (McCormick, 2012) โดยมี แ นวคิ ด ที่
ส าคั ญ หลั ก ๆดั ง นี้ ไม่ เ น้ น กระบวนการและเอกสาร
ยอมรับ ความเปลี่ยนแปลง ทางานที ละนิดแต่ ทาอย่าง
สม่าเสมอ ไม่กลัวที่จะผิดพลาด นาข้อผิดพลาดมาแก้ไข
และสุ ด ท้ า ยคื อ เน้ น การท างานเป็ น ที ม อ้ า งอิ ง จาก
บทความมาท าความรู้ จั ก กั บ “Agile and scrum”
แนวคิด การท างานของบริษั ท ยุคใหม่ (Tantisuttivet,
2016) ในส่วนของกระบวนการของ agile นั้นมีทั้งหมด
4 ขั้นตอน ดังนี้
1) Individuals interactions over process
and tool คื อ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค คลมากกว่ า
กระบวนการและเครื่องมือ
2) Working software over comprehensive
documentation คือ การส่ ง มอบซอฟต์ แวร์ที่นาไปใช้
งานได้จริง มากกว่าการใช้เอกสารอธิบายรายละเอียด
ต่างๆ
3) Customer collaboration over contract
negotiation คือ การให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนา
ตลอดระยะเวลา มากกว่าการต่อรองสัญญา
4) Responding to change over following
a plan คือ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการ
ทาตามแผนที่วางไว้
โดยการท างานของ Agile model จะแสดง
ตามรูปที่ 4

รูปที่ 3 Iterative model
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รูปที่ 4 Agile model
1.5 The spiral model
เป็นโมเดลรูปแบบเกลียว มุ่งเน้นด้านประเมิน
ความเสี่ ย งและลดความเสี่ ย งของโครงการ โดยแบ่ ง
โครงสร้ า งออกเป็ น โครงการกลุ่ ม ย่ อ ย ซึ่ ง จะช่ ว ย
ปรับเปลี่ยนความต้องการได้ง่ายขึ้นในระหว่างขั้นตอน
การพั ฒ นาตลอดจนประเมิ น ความเสี่ ย งและความ
ต่อเนื่องของโครงการ เมื่อโครงการมีเรื่องค่ าใช้จ่ายและ
ความเสี่ยงเข้ามาเป็นปัจจัยสาคัญ อีกทั้งยังต้องคานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในระยะยาวให้เหมาะกับ
งานที่ ผู้ ใช้ ง านยั ง ไม่ แน่ ใจในความต้ องการของตนเอง
และมีข้อกาหนดที่ซับซ้อนหรืองานในสายการผลิตใหม่
โดย Spiral model จากหนังสือ Spiral development:

experience, principles, and refinements
(Boehm & Hansen, 2000) มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
1) Planning: วางแผน และทาความเข้าใจใน
ตัวโครงการระหว่างผู้ใช้งานและนักวิเคราะห์ระบบ
2) Risk analysis: วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง และ
แนวทางแก้ไขของโครงการ
3) Development/engineering: ดาเนินการ
พัฒนาและทดสอบ
4) Evaluation phase: ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ของ
โครงการ
โดยการท างานของ Spiral model จะแสดง
ตามรูปที่ 5

รูปที่ 5 Spiral model
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1.6 Scrum
Scrum จะท าหน้ า ที่ เ ป็ น framework อย่ า ง
ง่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันในทีม
ในงานที่ ซั บ ซ้ อ น โดย Schwaber & Sutherland ได้
เขียน Scrum guide (Schwaber & Sutherland, 2016)
เพื่ออธิบายกระบวนการไว้ ดังนี้
1) The scrum framework ใช้สาหรับการ
จั ด การความซั บ ซ้ อ นของการพั ฒ นางาน ทว่ า ไม่ ใ ช่
เทคนิคในการสร้างงาน แต่สามารถใช้กระบวนการและ
เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิ ภาพใน
การจัดการและพัฒนามากขึ้น โดยเน้นไปที่ความสาเร็จ
ของการใช้งานเป็นสาคัญ
2) The scrum team ประกอบไปด้วย
2.1) The Product owner
2.2) Development team
2.3) The Scrum master
3) Scrum events
3.1) Sprint คือ การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะเวลา 30 วัน
3.2) Sprint planning ประชุมวางแผนงาน
3.3) Daily scrum พูดคุยว่าในวันก่อนหน้าได้
ทาอะไรไปบ้าง
3.4) Sprint review meeting ใ น ท ุก ๆ
ขั้น ตอนสุด ท้า ยของการทางาน ทั้ง ทีม จะต้อ งทาการ
ประชุม เพื่อทบทวนสิ่งเกิดขึ้น
3.5) Sprint retrospective เป็ น การประชุ ม
ระหว่างทีมพัฒนา และเจ้าของโครงการ
4) Scrum artifacts
4.1) Product backlog ก า ร เ รี ย ง ล า ดั บ
ความสาคัญของส่วนประกอบต่างๆ ในแต่ละงาน
4.2) Sprint backlog แผนการการพัฒนาที่
คิดค้นโดยทีมพัฒนา
4.3) Increment คือ ส่วนผลรวมของรายการ
ที่เพิ่มเข้ามาใน product backlog ระหว่างกระบวนการ
Sprint

โดยการทางานของ Scrum จะแสดงตามรูปที่ 6

รูปที่ 6 Scrum
2. การเปรี ยบเที ยบแบบจ าลองกระบวนการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ ได้แก่ Waterfall model V-shaped model
Iterative model Agile model Spiral model แ ล ะ
Scrum
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ต่ า งๆ ตามหั ว ข้ อ ที่ 1
ผู้เขียนได้ทาการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละ
แบบจาลอง ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1 ซึง่ จากตารางที่ 1 จะ
บอกถึ ง จุ ด เด่ น ของในแต่ ล ะโมเดล โดยที่ จุ ด เด่ น ของ
Waterfall model คือ เป็นโมเดลที่ไม่ซับซ้อน ใช้งาน
ง่าย V-shaped model มีความชัดเจนในแต่ละส่วนของ
งาน และมี การท าการทดลองใช้ จ ริง ในแต่ ล ะขั้นตอน
Iterative model เหมาะสาหรับงานที่มี ความเสี่ยงสูง
และต้องการพัฒนางานเร็ว Agile model เหมาะสาหรับ
งานที่มีความเปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นโครงการขนาดเล็ก
Spiral model ช่ ว ยในการลดความเสี่ ย งของการ
ล้มเหลวในโครงการ และสุดท้าย Scrum model นั้น
ข้อดีอย่างเด่นชัด คือ มีแผนการทางานที่ชัดเจน เพื่อลด
ความซับซ้อนของการทางาน และช่วยประหยัดเวลา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 1 จุดเด่น – จุดด้อยในการทางานของแต่ละรูปแบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
Model

จุดเด่น
1. มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทาให้ง่ายต่อการจัดการเนื่องจาก
ในแต่ละส่วนของโมเดลได้มีการกาหนดขั้นตอนอย่ าง
Waterfall
เฉพาะเจาะจงและชัดเจน
Model 2. โมเดลถูกออกแบบให้งานไม่มีการทับซ้อนกัน
3. เหมาะสาหรับงานขนาดเล็ก
4. เป็นรูปแบบที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
1. ใช้งานง่าย
2. ในแต่ละส่วนงานมีความชัดเจน
V-shaped
3. มีโอกาสในการประสบความสาเร็จมากกว่า waterfall
Model
model
4. ทางานได้มีประสิทธิภาพสาหรับงานขนาดเล็ก
1. พัฒนางานที่มีความเสี่ยงสูงและมีความสาคัญ
2. มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาขนาดใหญ่
3. สามารถน าข้ อ ผิ ด ผลาดจากขั้ น ตอนก่ อ นหน้ า มา
พัฒนาในขั้นตอนต่อไปได้
Iterative
4. ผู้ ใ ช้ ง านสามารถรั บ รู้ ถึ ง ส่ ว นส าคั ญ ในช่ ว งต้ น และ
Model
สามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ
5. สามารถส่งมอบงานได้เร็ว
6. ลดความเสี่ยง และความล้มเหลวของงานหากมีการ
เปลี่ยนข้อกาหนด
1. ใช้ ส าหรั บ งานที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงบ่ อ ยและลด
งบประมาณลง
2. ประหยัดเวลาในการทางานของนักพัฒนา
Agile
3. เป็นโมเดลที่เหมาะสาหรับการออกแบบความต้องการทีม่ ี
Model
การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งาน
4. ความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ กระทบต่องานน้อยที่สุด
5. เหมาะสาหรับโครงการที่มีขนาดเล็ก
6. มีผู้ตัดสินใจเพียงคนเดียวเพื่อให้งานดาเนินได้อย่างรวดเร็ว
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับสูง
2. มีการเริ่มผลิตตัวซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
3. มีการอนุมัติที่น่าเชื่อถือและมีเอกสารการทางานยืนยันที่
Spiral
ชัดเจน
Model 4. สามารถเพิ่มฟังก์ชันการทางานในภายหลังได้
5. การตรวจสอบโครงการทาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
6. สามารทาการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนได้
7. เหมาะกับการพัฒนางานซอฟต์แวร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
1. สามารถวัดผลการทางานได้
Scrum 2. มี ก ารพู ด คุ ย ประชุ ม กั น ในที มสม่าเสมอ ท าให้ รู้ ถึง
Model
ปัญหา และสามารถแก้ไขได้ทัน
3. มีผังการทางานที่เรียบง่าย
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จุดด้อย
1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้
2. ผู้ใช้ระบบมีส่วนในการออกความเห็นได้น้ อย
อาจจะทาให้ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน
3. ไม่เหมาะกับงานที่มีความซับซ้อน
4. มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
1. มีความยุ่งยากกว่าแบบจาลอง waterfall
2. ใช้งบประมาณในการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก
3. ซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาในระหว่างขั้นตอนการ
ใช้งาน ทาให้ไม่มีต้นแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์
1. ต้องมีการวางแผนและออกแบบที่ดี ก่อนเริ่มทางาน
2. ต้องมีข้อกาจัดความและความต้องการที่ชัดเจน
เพื่อที่จะสามารถกาหนดส่วนที่ต้องการเพิ่มเติม
ได้
3. ไม่สามารถทาซ้าในส่วนที่เพิ่มเติมได้

1. ไม่เหมาะกับงานที่มีขนาดใหญ่
2. ไม่เน้นการออกแบบ และการจัดทาเอกสาร
3. ผู้ มี อ านาจ หรื อ นั ก พั ฒนาอาวุ โสจะเป็ นคน
ตัดสินใจเพียงคนเดียว อาจจะสร้างความไม่พอใจ
ขึ้นในทีมได้

1. มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
2. ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยง
3. โครงสร้างมีความซับซ้อน เอกสารสาหรับโครงการ
ก็มีความซับซ้อน
4. ใช้เวลาในการประเมินความเสี่ยงนาน
5. ความสาเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับการประเมิน
ความเสี่ยง

1. ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการ
ทางานได้
2. บุคคลที่จะเข้ามาทางานให้ตรงประเภทนั้นอาจจะ
หายาก

ตารางที่ 2 สรุปคุณสมบัติของรูปแบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด
Model/Feature
ความซับซ้อนของ
แบบจาลอง

Waterfall

V-shaped

Iterative

Agile

Spiral

Scrum

ไม่ซับซ้อน

ไม่ซับซ้อน

ปานกลาง

ปานกลาง

ซับซ้อน

ไม่ซับซ้อน

ขนาดของงาน

เล็ก

เล็ก-ปานกลาง

ใหญ่

เล็ก

ระยะเวลา

ใช้เวลาปาน
กลาง

ใช้เวลานาน

ใช้เวลาน้อย

ใช้เวลาน้อย

ใช้เวลาปาน
กลาง

ใช้เวลาน้อย

ไม่มี

มี

มี

มีส่วนร่วม
อย่างมาก

ไม่มี

มีส่วนร่วมอย่าง
มาก

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ผู้ใช้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
สามารถ
เปลี่ยนแปลงความ
ต้องการได้

จุ ดด้ อยของในแต่ละรูปแบบจ าลองกระบวนการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยที่จุดด้อยของ Waterfall model
คือ เป็นโมเดลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ V-shaped
model ใช้เวลาในการทานาน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ Iterative model ใช้เวลาในการทางานนาน และต้องการ
ข้อกาหนดงานที่ ชั ดเจน Agile model ไม่ เหมาะส าหรับ
งานขนาดใหญ่ และมีความเสี่ยงในการล้มเหลวสูง Spiral
model มีความซับซ้อนและจาเป็นต้ องใช้ผู้ เชี่ยวชาญใน
การออกแบบ และสุดท้าย Scrum model คือการที่มันไม่
มีความยืดหยุ่น และบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน
ในส่วนของผลการศึกษาและเปรียบเทียบนั้น
ผู้เขียนได้ทางานสรุปผล จุดเด่น – จุดด้อย ของแต่ละรูป
แบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยสรุปจาก
คุณสมบัติ เด่น ที่สามารถส่งผลถึงความสาเร็จของงาน
และการตั ด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบของรู ป แบบจ าลอง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้เหมาะสมกับงาน
ซึง่ แสดงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ชัดเจนถึงคุณลักษณะของ
โมเดลที่แตกต่างกันออกไป โดยสรุป คือ Waterfall model
นั้นไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วน
V-shaped model นั้นผู้ใช้งานสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทดสอบระบบได้ตั้งแต่กระบวนการผลิต แต่ส่งผลให้ใช้
เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนาน Iterative model นั้นเหมาะ
ส าหรั บงานขนาดกลาง โดยผู้ ใช้ งานมี ส่ วนร่ วมได้ และ
สามารถเปลี่ ยนแปลงกระบวนการท างานได้ โดยที่ ไม่ มี
ผลกระทบในวงกว้าง Agile model เหมาะกับงานที่ต้องการ

ปานกลาง–ใหญ่ ปานกลาง–ใหญ่

ผลลัพธ์โดยเร็วโดยที่ผู้ใช้งานมีส่วนในการแสดงความเห็นได้
อย่ างเต็ มที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงตามความต้ องการของ
ผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่เน้นเอกสารยืนยัน แต่ก็มีความเสี่ยง
สูงที่โครงการจะล้มเหลว Spiral model ที่เน้นไปทางการ
ประเมินความเสี่ยงของโครงการและเข้ามาช่วยแก้ปัญหาใน
โครงการที่มีความเสี่ยงว่าจะล้มเหลว และสุดท้ายคือ Scrum
มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนของการทางาน แต่ก็ไม่สามารถ
ยืดหยุ่นได้

การอภิปรายผล
ความเหมาะสมในการใช้ ง านรู ปแบบจ าลอง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น จากการศึกษา และทา
การเปรียบเทียบคุณสมบัติในแต่ละส่วน ผู้เขียนมีความเห็น
ว่า การเลือกนามาใช้งานนั้น ขึ้นอยู่ กับคุณลักษณะเด่นที่
เข้ากับงานที่ จะน าไปพั ฒนา จากบทความ How to put
the right methodology to the right job. ( Piyorot,
2014) ได้ กล่ า วถึ ง ประสบการณ์ การใช้ ง าน Waterfall
model Iterative model และ Agile model ว่าเหมาะกับ
การใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1) มี ค วามต้ อ งการที่ ชั ด เจนไม่ เ ปลี่ ย นแปลง
(Requirement stability) เหมาะกับ Waterfall model
เนื่องจากรูปแบบโมเดลไม่สามารถยืดหยุ่นได้
2) ความต้องการมีความสัมพันธ์หรือขึ้นอยู่กับ
ความต้องการอื่น (Requirement dependency) เหมาะ
กั บ Waterfall model เพื่ อ ป้ อ งกั น การเปลี่ ย นแปลง
ระหว่างการทางาน
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3) ความมีวินัยหรือมีระเบียบของทีมงาน (Staff
discipline) เหมาะกั บ Agile model เพราะสามารถ
ยืดหยุ่นได้กับคนในทีมที่ต่างกันได้
4) ลู กค้ามี ส่ วนร่วมในการรีวิ วสู ง (Customer
review) เหมาะกับ Agile model เพราะสามารถแก้ ไ ข
งานตามความต้ องการของลู กค้ าที่ มี การเปลี่ ยนแปลง
บ่อยๆ
ส่ ว น Iterative model นั้ น ถือว่ า อยู่ ในระดั บ
ปานกลางมีความยืดหยุ่นแต่ไม่มากเท่า Agile model
และอาจจะไม่ ได้ มี ความมั่ นคงเท่า Waterfall model
แต่เป็นการนา model ทั้ง 2 แบบ มาปรับเข้าหากันจน
เป็ น Iterative model ดั ง นั้ น การเลื อ กใช้ Iterative
model จึงไม่มีความชัดเจนเมื่อเทียบกับ Agile model
และ Waterfall model
ในส่วนของการทางานกับองค์กรขนาดใหญ่ ที่
ต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว มีบุคลากรจานวนมากใน
การมีส่วนร่วมกับงานนั้น Scrum จะมีความเหมาะสม
ด้ ว ยกระบวนการการท างานและตั ว รู ป แบบของการ
ทางานที่ไม่ซับซ้อน (Schwaber & Sutherland, 2016)
ในส่วนของข้อเสนอแนะนั้นผู้เขียนเห็นว่าการ
น าแบบจ าลองไปใช้ ใ นการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ นั้ น ต้ อง
คานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความซับซ้อน
ของแบบจ าลอง ขนาดของงาน ระยะเวลาที่ กาหนด
ลูกค้ามีส่วนร่วมในกระบวนด้วยหรือไม่ รวมไปถึงลูกค้า
สามารถเปลี่ ย นแปลงความต้ อ งการได้ ห รื อ ไม่ เมื่ อ
พิ จ ารณาประเด็ น เหล่ า นี้ แล้ ว จะสามารถเลื อ ก
แบบจาลองที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการพัฒนาซอฟต์แวร์และลดความเสี่ยงต่อการ
ล้มเหลวในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
สาหรับ การเลือกแบบจาลองนั้น โดยปกติทีม
พัฒนามักเลือกแบบจาลองเพียงแบบจาลองเดียวและใช้
แบบจ าลองนั้ น จนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ สร็ จ ตามที่
กาหนด แต่อย่างไรก็ตามในความคิดเห็นของผู้เขียน การ
เลือกใช้งานแบบจาลองนั้นอาจปรับ เปลี่ยนแบบจาลอง
ตามสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความ
ยื ด หยุ่ น ในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ไ ด้ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาที่
เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ และน่ า จะเกิด
ประโยชน์กับทั้งทีมพัฒนาและลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแบบจาลองตามสถานการณ์นั้น จาเป็นต้อง
ทาความเข้าใจกับคนในทีมให้ชัดเจน และคนในทีมต้องมี
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ความรู้ความเข้าใจในแบบจาลองต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ซึ่งจะนาไปสู่ความผิดพลาดใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
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