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การเปรียบเทียบแบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์
A Comparison of Software Development Process Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
  บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ Waterfall model V-shaped model Iterative model Agile model 
Spiral model และ Scrum โดยจากการศึกษาและเปรียบเทียบได้ข้อสรุปดังนี้ โมเดลที่ไม่มีความซับซ้อนในการท างาน แต่
ไม่มีความยืดหยุ่น คือ Waterfall model และ V-shaped model ส่วนตัวโมเดลที่มีการท างานที่ซับซ้อนปานกลาง และ
สามารถยืดหยุ่นได้ คือ Iterative model และ Agile model ในส่วนของ Spiral model นั้นมีการท างานที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน แต่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถท าให้งานมีโอกาสส าเร็จได้มากขึ้น ส าหรับ Scrum นั้นมีข้อดี คือสามารถส่งมอบ
งานให้ลูกค้าได้เร็ว และลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมได้ แต่ก็ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถในการท างาน ทั้งนี้การเลือกใช้
แบบจ าลองการพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม จะช่วยให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  การพัฒนาซอฟต์แวร ์
 
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. 
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บทน า 
  ปั จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี มี ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ
ชีวิตประจ าวันของทุกคน และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
การด ารงชีวิต อีกทั้งช่วยสนับสนุนการท างานในด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ การ
บริการต่างๆ ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศได้ (Rastogi, 2015) ได้มีการ
กล่าวถึงบทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยี ใน
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ยุทธศาสตร์ต่างๆ ท าให้ทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างจ าเป็นที่ต้องปรับตัว 
โดยการน าเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาช่วย
ให้การท างานของแต่ละองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(Chandrasekar et al., 2014) 
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นความรู้หนึ่งในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความส าคัญในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์  โดยวิศวกรรมซอฟต์แวร์หมายถึงการ
ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและ
สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาด าเนินการบ ารุงรักษาโปรแกรมนั้นๆ 
(Laplante, 2007) โดยมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
ส าคัญ คือ 1) Specification คือ กระบวนการ ก าหนด
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการ 2) 
Development คือ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3) 
Validation คือ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ
ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ 4) Evolution คือ 
กระบวนการท าให้ซอฟต์แวร์มวีิวัฒนาการโดยปรับเปลี่ยน
หรือเพิ่มสิ่งดีและเหมาะสมเข้ามาและเอาสิ่งที่ ไม่ดี
หรือไม่จ าเป็นออกไป ซึ่งกระบวนการนี้จะเปลี่ยนแปลง
ไปตามเทคโนโลยีและความต้องการของตัวผู้ ใช้เอง 
(Bhuvaneswari & Prabaharan, 2013) 
  แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(Software Development Process Model) เป็นส่วน
หนึ่งของความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสื่อสารและท างานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
สามารถเขียนในรูปของแผนภูมิหรือรูปภาพที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยต้องมีส่วนส าคัญต่างๆ ดังนี้ 1) work 
flow คือ การให้ความส าคัญกับการล าดับงานเป็นหลัก 
2) data flow คือ การให้ความสนใจกับข้อมูลเป็นหลัก 
3) role action คือ การให้ความสนใจในบทบาทและ
หน้าที่  เช่น ใครท าหน้าที่อะไรบ้าง การปฏิบัติงาน
ก่อนหลังหรือท าไปพร้อมกัน (Adolph & Kruchten, 
2013) 
  เนื่องจากแบบจ าลองกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ มีหลายแบบจ าลองให้เลือกใช้ ท าให้ผู้ใช้
บางส่วนไม่สามารถเลือกแบบจ าลองได้ตรงกับความ
ต้องการ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ หรือท าให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เป็นไป
ตามที่วางแผนเอาไว้ ผู้ เขียนจึงมีแนวคิดที่จะท าการ
เปรียบเทียบแบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย และแนวทางในการ
เลือกใช้แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้
เหมาะกับความต้องการของผู้ ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาแบบจ าลองกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์
  2. เพื่อเปรียบเทียบแบบจ าลองกระบวนการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ Waterfall model V-shaped 
model Iterative model Agile model Spiral model 
และ Scrum 
 
สรุปผลการศึกษา 
1. การศึกษาแบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
  ในวัตถุประสงค์นี้ ผู้ เขี ยนได้ท าการศึกษา
แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด 6 
รูปแบบ ดังนี้ 
  1.1 Waterfall model 
  เป็นโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่ ง เหมาะ
ส าหรับงานที่เน้นคุณภาพมากกว่าต้นทุนหรือเวลางาน
ที่มีข้อก าหนดชัดเจน งานที่ต่อยอดจากงานซอฟต์แวร์
ตัวเก่า และงานที่ต้องการย้ายระบบซอฟต์แวร์เก่าเข้า
สู่แพลตฟอร์มตัวใหม่ โดยมีจ านวนขั้นตอน 7 ขั้นตอน 
หรือ 5 ขั้นตอน แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้อยู่ 5 ขั้นตอน
หลักๆ (Royce, 1987) ซึ่งขั้นตอนการท างานจะมีความ
คล้ายสายงานการผลิต มีการแบ่งขั้นตอนการท างาน
ต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งจากบทความ Software engineering 
methodologies: a review of the waterfall model 
and object oriented approach ( Adenowo & 
Adenowo, 2013) รูปแบบการพัฒนานี้ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
  1) การก าหนดความต้องการ (Requirement 
definition) 
  2) การออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ (System 
and software design) 
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  3) การลงมือท าและทดสอบในระดับหน่วย 
(Implementation and unit testing) 
  4) การประสานและทดสอบระบบ (Integration 
and system testing) 

  5) การน าไปใช้และการบ ารุงรักษา (Operation 
and maintenance) 
  โดยการท างานของ Waterfall model จะแสดง
ตามรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 Waterfall model 
 
  1.2 V-shaped Model 
  เป็นโมเดลที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก Waterfall 
model โดยใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ทดสอบและใช้ทดสอบส่วนต่างๆ  ของการพัฒนา
เนื่องจาก Waterfall model นั้นไม่ได้ให้ความส าคัญ
ด้านการทดสอบ จึงได้มีการพัฒนาตัว V-shaped ขึ้นมา
ท าหน้าที่ในส่วนนี้ โดยที่ส่วนการพัฒนาจะอยู่ด้านซ้าย
และส่วนของการทดสอบจะอยู่ด้านขวามือ โดยได้มีการ
อ้างอิงจากบทความในเอกสาร Advancements in the 
V-model (Mathur & Malik, 2010) ซึ่งมีขั้นตอนการ
ท างาน 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 
  โดยการท างานของ V-shaped model จะแสดง
ตามรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 V-shaped model 
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  1.3 Iterative model 
 เป็นโมเดลที่มีลักษณะเด่น คือ การเก็บข้อมูล
ความต้องการของผู้ใช้งานในตัวโปรแกรมครั้งแรก แล้วน า
ข้อมูลนั้นมาวิ เคราะห์เพื่อพัฒนาต่อ เหมาะส าหรับ
โครงการที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า โครงการที่ก าหนด
ระยะเวลาการท างานที่ยาวนาน โครงการที่ท างานกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าช่วยในการ
พัฒนา จากบทความเรื่อง Iterative and incremental 
development: a brief (Larman & Basili, 2003) โดยมี
ขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
  1) Initial requirement and analysis: รวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมน ามาวิเคราะห์ พร้อมทั้ง
หาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาต่อ 
  2) Design: ท าการออกแบบโปรแกรมตามที่
วิเคราะห์ 
  3) Testing: ท าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
และตรวจสอบทั้งในด้านผู้พัฒนา และผู้ใช้งาน 
  4) More requirement and analysis: หากท า
การทดสอบแล้วได้ผลที่ไม่น่าพอใจ จะน าการวิเคราะห์นั้น
มาท าการออกแบบใหม ่
  5) Product: ถ้าผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ
จะท าการใช้จริงในระบบ 
  6) Maintenance: พัฒนาโปรแกรมที่ เคยใช้
งานมาแล้ว หากพบปัญหาจะน ากลับเข้าสู่ขั้นตอนการ
พัฒนาอีกครั้ง ในขั้นตอนของ More requirement and 
analysis 
  โดยการท างานของ Iterative model จะแสดง
ตามรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 Iterative model 
 

  1.4 Agile model 
 แนวคิดของ Agile นั้นเกิดจากการพัฒนา

เพิ่มเติมจากรูปแบบดั้งเดิม traditional method คือ
ลักษณะการท างานตามล าดับขั้นตอนตามข้อก าหนดที่
ลูกค้าได้ท าการร้องขอมาที่ยังพบข้อเสียอยู่พอสมควร 
โดยเฉพาะในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ เวลาในการ
พัฒนา และงบประมาณ การน า Agile model มาใช้
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้ใช้ อ้างอิงตามบทความในเอกสาร Waterfall vs. agile 
methodology (McCormick, 2012) โดยมีแนวคิดที่
ส าคัญหลักๆดังนี้  ไม่ เน้นกระบวนการและเอกสาร 
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ท างานทีละนิดแต่ท าอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่กลัวที่จะผิดพลาด น าข้อผิดพลาดมาแก้ไข 
และสุดท้ายคือเน้นการท างานเป็นทีมอ้างอิงจาก
บทความมาท าความรู้ จักกับ  “Agile and scrum” 
แนวคิดการท างานของบริษัทยุคใหม่ (Tantisuttivet, 
2016) ในส่วนของกระบวนการของ agile นั้นมีทั้งหมด 
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) Individuals interactions over process 
and tool คือ การให้ความส าคัญกับบุคคลมากกว่า
กระบวนการและเครื่องมือ 
  2) Working software over comprehensive 
documentation คือ การส่งมอบซอฟต์แวร์ที่น าไปใช้
งานได้จริง มากกว่าการใช้เอกสารอธิบายรายละเอียด
ต่างๆ 
  3) Customer collaboration over contract 
negotiation คือ การให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนา
ตลอดระยะเวลา มากกว่าการต่อรองสัญญา 
  4) Responding to change over following 
a plan คือ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการ
ท าตามแผนที่วางไว้ 
  โดยการท างานของ Agile model จะแสดง
ตามรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 Agile model 
 

  1.5 The spiral model 
  เป็นโมเดลรูปแบบเกลียว มุ่งเน้นด้านประเมิน
ความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของโครงการ โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็นโครงการกลุ่ มย่อย ซึ่ งจะช่วย
ปรับเปลี่ยนความต้องการได้ง่ายขึ้นในระหว่างขั้นตอน
การพัฒนาตลอดจนประเมินความเสี่ยงและความ
ต่อเนื่องของโครงการ เมื่อโครงการมีเรื่องค่าใช้จ่ายและ
ความเสี่ยงเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญ อีกทั้งยังต้องค านึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในระยะยาวให้เหมาะกับ
งานที่ผู้ใช้งานยังไม่แน่ใจในความต้องการของตนเอง 
และมีข้อก าหนดที่ซับซ้อนหรืองานในสายการผลิตใหม่ 
โดย Spiral model จากหนังสือ Spiral development: 

experience, principles, and refinements  
(Boehm & Hansen, 2000) มีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
  1) Planning: วางแผน และท าความเข้าใจใน
ตัวโครงการระหว่างผู้ใช้งานและนักวิเคราะห์ระบบ 
  2) Risk analysis: วิเคราะห์ความเสี่ยง และ
แนวทางแก้ไขของโครงการ 
  3) Development/engineering: ด าเนินการ
พัฒนาและทดสอบ 
  4) Evaluation phase: ประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการ 
  โดยการท างานของ Spiral model จะแสดง
ตามรูปที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 Spiral model 
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 1.6 Scrum 
  Scrum จะท าหน้าที่ เป็น framework อย่าง
ง่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันในทีม 
ในงานที่ซับซ้อน โดย Schwaber & Sutherland ได้
เขียน Scrum guide (Schwaber & Sutherland, 2016) 
เพื่ออธิบายกระบวนการไว้ ดังนี้ 
  1) The scrum framework ใช้ส าหรับการ 
จัดการความซับซ้อนของการพัฒนางาน ทว่าไม่ใช่
เทคนิคในการสร้างงาน แต่สามารถใช้กระบวนการและ
เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการและพัฒนามากขึ้น โดยเน้นไปที่ความส าเร็จ
ของการใช้งานเป็นส าคัญ  
 

  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 การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะเวลา 30 วัน 
  3.2) Sprint planning ประชุมวางแผนงาน 
  3.3) Daily scrum พูดคุยว่าในวันก่อนหน้าได้
ท าอะไรไปบ้าง 
  3.4) Sprint review meeting ใ น ท ุก ๆ 
ขั้นตอนสุดท้ายของการท างาน ทั้งทีมจะต้องท าการ
ประชุม เพื่อทบทวนสิ่งเกิดขึ้น 
  3.5) Sprint retrospective เป็นการประชุม
ระหว่างทีมพัฒนา และเจ้าของโครงการ 
 

  4) Scrum artifacts 
  4.1) Product backlog ก า ร เ รี ย ง ล า ดั บ
ความส าคัญของส่วนประกอบต่างๆ ในแต่ละงาน 
  4.2) Sprint backlog แผนการการพัฒนาที่
คิดค้นโดยทีมพัฒนา 
 4.3) Increment คือ ส่วนผลรวมของรายการ
ที่เพิ่มเข้ามาใน product backlog ระหว่างกระบวนการ 
Sprint 

  โดยการท างานของ Scrum จะแสดงตามรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 Scrum 
 
2. การเปรียบเทียบแบบจ าลองกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ได้แก่ Waterfall model V-shaped model 
Iterative model Agile model Spiral model แ ล ะ 
Scrum 
  จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามหัวข้อที่  1 
ผู้เขียนได้ท าการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละ
แบบจ าลอง ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งจากตารางที่ 1 จะ
บอกถึงจุดเด่นของในแต่ละโมเดล โดยที่จุดเด่นของ 
Waterfall model คือ เป็นโมเดลที่ไม่ซับซ้อน ใช้งาน
ง่าย V-shaped model มีความชัดเจนในแต่ละส่วนของ
งาน และมีการท าการทดลองใช้จริงในแต่ละขั้นตอน 
Iterative model เหมาะส าหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง 
และต้องการพัฒนางานเร็ว Agile model เหมาะส าหรับ
งานที่มีความเปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นโครงการขนาดเล็ก 
Spiral model ช่ วยในการลดความเสี่ ย งของการ
ล้มเหลวในโครงการ และสุดท้าย Scrum model นั้น
ข้อดีอย่างเด่นชัด คือ มีแผนการท างานที่ชัดเจน เพื่อลด
ความซับซ้อนของการท างาน และช่วยประหยัดเวลา 
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ตารางที ่1 จุดเด่น – จุดด้อยในการท างานของแต่ละรปูแบบจ าลองกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 
Model จุดเด่น จุดด้อย 

Waterfall 
Model 

1. มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย ท าให้ง่ายต่อการจัดการเนื่องจาก
ในแต่ละส่วนของโมเดลได้มีการก าหนดขั้นตอนอย่าง
เฉพาะเจาะจงและชัดเจน 

2. โมเดลถูกออกแบบให้งานไม่มีการทับซ้อนกัน 
3. เหมาะส าหรับงานขนาดเล็ก 
4. เป็นรูปแบบท่ีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 

1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ 
2. ผู้ใช้ระบบมีส่วนในการออกความเห็นได้น้อย

อาจจะท าให้ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน 
3. ไม่เหมาะกับงานท่ีมีความซับซ้อน 
4. มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

V-shaped 
Model 

1. ใช้งานง่าย 
2. ในแต่ละส่วนงานมีความชัดเจน 
3. มีโอกาสในการประสบความส าเร็จมากกว่า waterfall 

model 
4. ท างานได้มีประสิทธิภาพส าหรับงานขนาดเล็ก  

1. มีความยุ่งยากกว่าแบบจ าลอง waterfall 
2. ใช้งบประมาณในการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก 
3. ซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาในระหว่างขั้นตอนการ

ใช้งาน ท าให้ไม่มีต้นแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Iterative 
Model 

1. พัฒนางานท่ีมีความเสี่ยงสูงและมีความส าคัญ 
2. มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาขนาดใหญ่ 
3. สามารถน าข้อผิดผลาดจากขั้นตอนก่อนหน้ามา

พัฒนาในข้ันตอนต่อไปได้ 
4. ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ถึงส่วนส าคัญในช่วงต้นและ

สามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ 
5. สามารถส่งมอบงานได้เร็ว 
6. ลดความเสี่ยง และความล้มเหลวของงานหากมีการ

เปลี่ยนข้อก าหนด 

1. ต้องมีการวางแผนและออกแบบที่ดี ก่อนเริ่มท างาน 
2. ต้องมีข้อก าจัดความและความต้องการที่ชัดเจน

เพื่อที่จะสามารถก าหนดส่วนที่ต้องการเพิ่มเติม
ได้ 

3. ไม่สามารถท าซ้ าในส่วนท่ีเพิ่มเติมได้ 

Agile 
Model 

1. ใช้ส าหรับงานที่มีความเปลี่ยนแปลงบ่อยและลด
งบประมาณลง 

2. ประหยัดเวลาในการท างานของนักพัฒนา 
3. เป็นโมเดลที่เหมาะส าหรับการออกแบบความต้องการทีม่ี

การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งาน 
4. ความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ กระทบต่องานน้อยที่สุด 
5. เหมาะส าหรับโครงการที่มีขนาดเล็ก  
6. มีผู้ตัดสินใจเพียงคนเดียวเพื่อให้งานด าเนินได้อย่างรวดเร็ว 

1. ไม่เหมาะกับงานท่ีมีขนาดใหญ่ 
2. ไม่เน้นการออกแบบ และการจัดท าเอกสาร 
3. ผู้มีอ านาจ หรือนักพัฒนาอาวุโสจะเป็นคน

ตัดสินใจเพียงคนเดียว อาจจะสร้างความไม่พอใจ
ขึ้นในทีมได้ 

Spiral 
Model 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับสูง 
2. มีการเริ่มผลิตตัวซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ 
3. มีการอนุมัติที่น่าเช่ือถือและมีเอกสารการท างานยืนยันที่

ชัดเจน 
4. สามารถเพิ่มฟังก์ชันการท างานในภายหลังได้ 
5. การตรวจสอบโครงการท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
6. สามารท าการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนได้ 
7. เหมาะกับการพัฒนางานซอฟต์แวร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง 

1. มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
2. ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยง 
3. โครงสร้างมีความซับซ้อน เอกสารส าหรับโครงการ 

ก็มีความซับซ้อน 
4. ใช้เวลาในการประเมินความเสี่ยงนาน 
5. ความส าเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับการประเมิน

ความเสี่ยง 

Scrum 
Model 

1. สามารถวัดผลการท างานได้ 
2. มีการพูดคุย ประชุมกันในทีมสม่ าเสมอ ท าให้รู้ถึง

ปัญหา และสามารถแก้ไขได้ทัน 
3. มีผังการท างานท่ีเรียบง่าย 

1. ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการ
ท างานได้ 

2. บุคคลที่จะเข้ามาท างานให้ตรงประเภทนั้นอาจจะ
หายาก 
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ตารางที่ 2 สรุปคณุสมบัติของรูปแบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด 

 
  จุดด้อยของในแต่ละรูปแบบจ าลองกระบวนการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยที่จุดด้อยของ Waterfall model 
คือ เป็นโมเดลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ V-shaped 
model ใช้เวลาในการท านาน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ Iterative model ใช้เวลาในการท างานนาน และต้องการ
ข้อก าหนดงานที่ชัดเจน Agile model ไม่เหมาะส าหรับ
งานขนาดใหญ่ และมีความเสี่ยงในการล้มเหลวสูง Spiral 
model มีความซับซ้อนและจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใน
การออกแบบ และสุดท้าย Scrum model คือการที่มันไม่
มีความยืดหยุ่น และบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน 
  ในส่วนของผลการศึกษาและเปรียบเทียบนั้น
ผู้เขียนได้ท างานสรุปผล จุดเด่น – จุดด้อย ของแต่ละรูป
แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยสรุปจาก
คุณสมบัติเด่น ที่สามารถส่งผลถึงความส าเร็จของงาน 
และการตัดสินใจเลือกรูปแบบของรูปแบบจ าลอง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้เหมาะสมกับงาน 
ซึ่งแสดงในตารางที่ 2  
  จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ชัดเจนถึงคุณลักษณะของ
โมเดลที่แตกต่างกันออกไป โดยสรุป คือ Waterfall model 
นั้นไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วน 
V-shaped model นั้นผู้ใช้งานสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทดสอบระบบได้ตั้งแต่กระบวนการผลิต แต่ส่งผลให้ใช้
เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนาน Iterative model นั้นเหมาะ
ส าหรับงานขนาดกลาง โดยผู้ ใช้งานมีส่วนร่วมได้  และ
สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานได้โดยที่ไม่มี
ผลกระทบในวงกว้าง Agile model เหมาะกับงานที่ต้องการ

ผลลัพธ์โดยเร็วโดยที่ผู้ใช้งานมีส่วนในการแสดงความเห็นได้
อย่างเต็มที่ สามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่เน้นเอกสารยืนยัน แต่ก็มีความเสี่ยง
สูงที่โครงการจะล้มเหลว  Spiral model ที่เน้นไปทางการ
ประเมินความเสี่ยงของโครงการและเข้ามาช่วยแก้ปัญหาใน
โครงการที่มีความเสี่ยงว่าจะล้มเหลว และสุดท้ายคือ Scrum 
มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนของการท างาน แต่ก็ไม่สามารถ
ยืดหยุ่นได้ 
 
การอภิปรายผล 
  ความเหมาะสมในการใช้งานรูปแบบจ าลอง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น จากการศึกษา และท า
การเปรียบเทียบคุณสมบัติในแต่ละส่วน ผู้เขียนมีความเห็น
ว่า การเลือกน ามาใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเด่นที่
เข้ากับงานที่จะน าไปพัฒนา จากบทความ How to put 
the right methodology to the right job.  ( Piyorot, 
2014) ได้กล่าวถึงประสบการณ์การใช้งาน Waterfall 
model Iterative model และ Agile model ว่าเหมาะกับ
การใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) มีความต้องการที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง 
(Requirement stability) เหมาะกับ Waterfall model 
เนื่องจากรูปแบบโมเดลไม่สามารถยืดหยุ่นได้  
  2) ความต้องการมีความสัมพันธ์หรือขึ้นอยู่กับ
ความต้องการอ่ืน (Requirement dependency) เหมาะ
กับ Waterfall model เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการท างาน 

Model/Feature Waterfall V-shaped Iterative Agile Spiral Scrum 
ความซับซ้อนของ

แบบจ าลอง 
ไม่ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน ปานกลาง ปานกลาง ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

ขนาดของงาน เล็ก เล็ก-ปานกลาง ใหญ่ เล็ก ปานกลาง–ใหญ่ ปานกลาง–ใหญ่ 

ระยะเวลา 
ใช้เวลาปาน

กลาง 
ใช้เวลานาน ใช้เวลาน้อย ใช้เวลาน้อย 

ใช้เวลาปาน
กลาง 

ใช้เวลาน้อย 

ผู้ใช้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ 

ไม่ม ี มี ม ี
มีส่วนร่วม
อย่างมาก 

ไม่ม ี
มีส่วนร่วมอย่าง

มาก 
สามารถ

เปลี่ยนแปลงความ
ต้องการได้ 

ไม่ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ไม่ได ้
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  3) ความมีวินัยหรือมีระเบียบของทีมงาน (Staff 
discipline) เหมาะกับ Agile model เพราะสามารถ
ยืดหยุ่นได้กับคนในทีมที่ต่างกันได้ 
  4) ลูกค้ามีส่วนร่วมในการรีวิวสูง (Customer 
review) เหมาะกับ Agile model เพราะสามารถแก้ไข
งานตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยๆ 
  ส่วน Iterative model นั้นถือว่าอยู่ในระดับ
ปานกลางมีความยืดหยุ่นแต่ไม่มากเท่า Agile model 
และอาจจะไม่ได้มีความมั่นคงเท่า Waterfall model 
แต่เป็นการน า model ทั้ง 2 แบบ มาปรับเข้าหากันจน
เป็น Iterative model ดังนั้น การเลือกใช้ Iterative 
model จึงไม่มีความชัดเจนเมื่อเทียบกับ Agile model 
และ Waterfall model 
  ในส่วนของการท างานกับองค์กรขนาดใหญ่ ที่
ต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว มีบุคลากรจ านวนมากใน
การมีส่วนร่วมกับงานนั้น Scrum จะมีความเหมาะสม 
ด้วยกระบวนการการท างานและตัวรูปแบบของการ
ท างานที่ไม่ซับซ้อน (Schwaber & Sutherland, 2016) 
  ในส่วนของข้อเสนอแนะนั้นผู้เขียนเห็นว่าการ
น าแบบจ าลองไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความซับซ้อน
ของแบบจ าลอง ขนาดของงาน ระยะเวลาที่ก าหนด 
ลูกค้ามีส่วนร่วมในกระบวนด้วยหรือไม่ รวมไปถึงลูกค้า
สามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการได้หรือไม่ เมื่อ
พิจารณาประเด็น เหล่ านี้ แล้ ว  จะสามารถ เลื อก
แบบจ าลองที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการพัฒนาซอฟต์แวร์และลดความเสี่ยงต่อการ
ล้มเหลวในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ 
  ส าหรับการเลือกแบบจ าลองนั้น โดยปกติทีม
พัฒนามักเลือกแบบจ าลองเพียงแบบจ าลองเดียวและใช้
แบบจ าลองนั้นจนการพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จตามที่
ก าหนด แต่อย่างไรก็ตามในความคิดเห็นของผู้เขียน การ
เลือกใช้งานแบบจ าลองนั้นอาจปรับเปลี่ยนแบบจ าลอง
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้  ช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์  และน่าจะเกิด
ประโยชน์กับทั้งทีมพัฒนาและลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแบบจ าลองตามสถานการณ์นั้น จ าเป็นต้อง
ท าความเข้าใจกับคนในทีมให้ชัดเจน และคนในทีมต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในแบบจ าลองต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ซึ่งจะน าไปสู่ความผิดพลาดใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ 
 
เอกสารอ้างอิง 

Adenowo, A.A.A. and Adenowo, B.A. 2013. Software 
engineering methodologies:  a review of 
the Waterfall Model and Object Oriented 
Approach.  International Journal of 
Scientific and Engineering Research. 
4(7): 427-433. 

Adolph, S. and Kruchten, P.  2013. Generating a 
useful theory of software engineering. In 
the 2nd SEMAT workshop on a General 
Theory of Software Engineering (GTSE) , 
26 May 2013, San Francisco, CA, USA, 
47-50.  

Bhuvaneswari, T. and Prabaharan, S.  2 0 1 3 .  A 
survey on software development life 
cycle models. International Journal of 
Computer Science and Mobile Computing. 
2(5): 262-267. 

Boehm, B. and Hansen, W.J. 2 0 0 0 .  Spiral 
development: experience, principles, 
and refinements.  Pittsburgh:  SEI Joint 
Program Office. 

Chandrasekar, A., SudhaRajesh and Rajesh, P. 
2 0 1 4 .  A research study on software 
quality attributes.  International Journal 
of Scientific and Research Publications. 
4(1): 1-4. 

Laplante, P.A. 2007.  What every engineer 
should know about software engineering. 
Boca Raton: CRC press. 

Larman, C. and Basili, V.B.  2 003 .  Iterative and 
incremental development: a brief history. 
Computer. 36(6): 47–56. 

Mathur, S. and Malik, S. 2010. Advancements in 
the V-model.  International Journal of 
Computer Applications. 1(12): 29–34. 



145 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

McCormick, M.  2 0 1 2 .  Waterfall vs.  agile 
methodology. MPCS, Inc.  

Piyorot.  2014 .  Waterfall . .  Iterative . .  Agile 
เ ลื อ ก ใช้ อ ะ ไ รดี ? How to put the right 
methodology to the right job.  สื บ ค้ น
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จาก Medium: 
https://medium.com/agile-development -
in- thai/ waterfall- iterative- agile- 97106 
f0b6934. 

Rastogi, V.  2 0 1 5 .  Software development life 
cycle models-comparison, consequences. 
International Journal of Computer 
Science and Information Technologies. 
6(1): 168-172. 

Royce, W.W.  1987.  Managing the development 
of large software systems.  In the 9th 
International Conference on Software 
Engineering, 30 March 1987 -  2 April 
1987, Monterey, California, USA, 1-9.  

Schwaber, K. and Sutherland, J.  2 0 1 6 .  The 
scrum guide.  USA:  Scrum. Org and 
ScrumInc. 

Tantisuttivet, P. 2016. มาท าความรู้จักกับ “Agile 
and Scrum” แนวคิดการท างานของบริษัท
ยุคใหม่. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 
จาก Brandinside: https://brandinside.asia/ 
agile-and-scrum-for-new-business/. 

 
 
 


