บทที่ 4
วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ และโมเดลการพัฒนาซอฟต์ แวร์
การพัฒนาระบบสารสนเทศ คื อ การนาเอาคอมพิ ว เตอร์ เข้า มาช่ วยในการจัดเก็ บ และ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อได้สารสนเทศที่ ตรงกับความต้องการในการใช้งาน ซึ่ งเป็ นงานที่มีความ
ยุ่งยากและมี จานวนขั้นตอนมากมาย จาเป็ นต้องใช้ห ลัก ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้ามากาหนด
กระบวนการพัฒนา เพื่อทาให้กระบวนการในการพัฒนามีความชัดเจน สามารถตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานได้ง่าย ทาให้การพัฒนาระบบสารสนเทศสาเร็ จลุล่วงตามกาหนด การทางาน
มีมาตรฐานและมีคุณภาพ ระบบสารสนเทศหรื อซอฟต์แวร์ ที่ได้มีคุณภาพ ช่วยทาให้การดาเนิ นงาน
ขององค์ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น ช่ วยลดภาระค่ า ใช้จ่า ยขององค์ก ร ท าให้อ งค์ก รมี ค วาม
น่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดี
1. วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
วิศ วกรรมซอฟต์แ วร์ (Software Engineering) หมายถึ ง การประยุก ต์ค วามรู ้ ท าง
วิศวกรรมศาสตร์ มาใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศหรื อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ โดยมี
การกาหนดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน เพื่อทาให้สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ
งานได้ง่าย ทาให้สามารถตรวจสอบคุ ณภาพและปรั บ ปรุ งแก้ไขซอฟต์แวร์ ได้ง่าย และท าให้ไ ด้
ซอฟต์แวร์ ที่สามารถนาไปใช้งานเพื่อช่ วยแก้ปัญหาการทางานขององค์กรได้จริ ง ในกระบวนการ
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะมี บุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นนักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทาหน้าที่ควบคุมดูแล
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรื อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กิ จกรรมแรกจนกระทัง่
สิ้ นสุ ดโครงการ เพื่อให้กระบวนการทางานของโครงการพัฒนาระบบมีมาตรฐานและสามารถ
วัดผลได้ โดยเป้ าหมายหลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ก็คือ ลดการพึ่งพาความสามารถของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ และต้องการเพิม่ ผลผลิตที่ดี (Productivity)
1.1 กิจกรรมพื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศโดย
ใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้
1.1.1 วิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering) คือการระบุ ขอ้ กาหนด
ซอฟต์แวร์ (Software Specification) ความสามารถในการทางานของซอฟต์แวร์ และเงื่อนไขในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม คือ
1) การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
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2) การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)
3) การสรุ ปเป็ นข้อกาหนดลงในเอกสาร (Requirements Specification)
4) การตรวจสอบความต้องการ (Requirements Validation)
1.1.2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) คื อการพัฒนาหรื อสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกาหนด ด้วยการนาระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Methodology) มาใช้
กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีมาตรฐาน และได้ซอฟต์แวร์ ที่มี
คุณภาพ สามารถนาซอฟต์แวร์ ไปใช้งานได้จริ ง
1.1.3 การตรวจสอบความถู กต้องของซอฟต์แวร์ (Software Validation) คือการ
ตรวจสอบความสามารถในการท างานของซอฟต์แ วร์ สามารถท างานได้อ ย่า งถู ก ต้อ งตรงกับ
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในเอกสารหรื อไม่ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานหรื อสารสนเทศที่ได้จาก
การทางานของซอฟต์แวร์
1.1.4 วิวฒั นาการของซอฟต์แวร์ (Software Evolution)โครงการซอฟต์แวร์ ข นาด
ใหญ่จะมีระยะเวลาในการพัฒนาระบบนานและระบบที่ได้จะมีความซับซ้อนสู ง ระบบที่พฒั นาจะมี
วิวฒั นาการของการตรวจสอบข้อผิดพลาดตามข้อกาหนดและอาจมีขอ้ กาหนดหรื อความต้องการ
ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ดังนั้นซอฟต์แวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการพัฒนา และมีความเป็ นไปได้ที่
ระบบย่อยบางระบบอาจไม่มีความเป็ นอิสระ หากระบบย่อยใดระบบหนึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงย่อม
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบย่อยอื่ นๆ ท าให้ ระบบย่อยที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบนั้น จ าเป็ นต้องได้รั บ การ
เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกาหนดใหม่ ดังนั้นซอฟต์แวร์ ที่ดี ควรได้รับออกแบบเพื่อรองรับวิวฒั นาการ
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างเหมาะสม
กระบวนการทางวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ จ ะเน้ น การน าเทคนิ ค ต่ า งๆ มาใช้ ใ ห้ ก่ อ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์และคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และสามารถ
ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ก่อนเริ่ มต้นโครงการ คุณภาพของซอฟต์แวร์
นั้นจะขึ้นอยูก่ บั กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ หากกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีมาตรฐาน
ที่ดียอ่ มส่ งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วย และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ยงั ขึ้นอยูก่ บั ขนาด
ของโครงการ หากโครงการมี ข นาดเล็ ก กระบวนการที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ย่อมมี ค วาม
ซับซ้อนน้อยกว่าโครงการซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ประสบการณ์ และความสามารถ
ของทีมงานค่อนข้างสู งกว่าโครงการขนาดเล็ก หากนาเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสมมา
ใช้จะทาให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีประสิ ทธิ ภาพได้มาซึ่ งซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพ และสามารถนา
ซอฟต์แวร์ น้ นั ไปใช้งานจริ งตามระยะเวลาที่ตอ้ งการได้
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1.2 คุณสมบัติของซอฟต์ แวร์ ที่มีคุณภาพ ซอฟต์แวร์ ที่ได้จากโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
จะต้องมีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ กบั การทางานขององค์กรได้จริ ง และก่ อให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
องค์กร ช่วยทาให้การทางานขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ ที่มี
คุณภาพประกอบด้วย
(1) ความถูกต้อง (Correctness) คือซอฟต์แวร์ สามารถประมวลผลได้ถูกต้องและตรง
ตามความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้
(2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานของซอฟต์แวร์ จะต้อง
มีความน่ าเชื่ อถื อ สามารถนาไปใช้อา้ งอิ งในการทางานขององค์กรหรื อช่ วยในการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ขององค์กรได้
(3) ใช้งานง่าย (User Friendliness) คือซอฟต์แวร์ ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้
ง่ายและง่ายต่อการเข้าใจ มีเอกสารหรื อข้อความอธิ บายในการใช้งานครบทุกส่ วน
(4) การบารุ งรั กษาง่ าย (Maintainability) คื อการเขี ยนคาสั่งควบคุ มการทางานของ
ซอฟต์แวร์ จะต้องมีความเป็ นระเบียบ จัดย่อหน้าคาสั่งให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย มีขอ้ ความ
อธิ บายส่ วนของคาสั่งต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ง่าย
(5) สามารถนากลับ มาใช้ง านใหม่ ไ ด้ (Reusability) คื อในการออกแบบและเขี ย น
คาสั่งควบคุ ม การทางาน ของส่ วนต่ างๆ ในซอฟต์แวร์ ควรมี ความเป็ นอิ สระต่อกันให้มากที่ สุ ด
เพื่อให้สามารถนาส่ วนงานนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย ทาให้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนา เช่น
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Program)
(6) มีความคงทน (Robustness) คือการทางานของซอฟต์แวร์ มีความถูกต้องทุกครั้งที่
เรี ยกใช้งาน แม้จะมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยใช้อุปกรณ์การ
เข้าถึ งที่แตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานก็ยงั คงมีความถู กต้องอยู่เสมอให้ผลลัพธ์ ที่ไม่
แตกต่างกัน แม้ต่างอุปกรณ์กนั ก็ตาม
(7) มีประสิ ทธิภาพ (Efficiency) คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานของซอฟต์แวร์ ช่วยทา
ให้การทางานขององค์กรสะดวกรวดเร็ วขึ้นกว่าระบบงานเดิม สามารถเพิ่มปริ มาณการทางานหรื อ
การให้บริ การขององค์กรขึ้นจากเดิม และช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ทาให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น
(8) ความสะดวกในการเคลื่ อ นย้า ย (Portability) คื อ สามารถเคลื่ อ นย้า ยสะดวก
สามารถนาไปติดตั้งได้บนทุกอุปกรณ์ และทุกระบบที่มีแพลตฟอร์ มแตกต่างกัน
(9) มีความปลอดภัย (Security Safety) มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ เพื่อป้ องกันบุ คคลที่ไม่หวังดี ต่อระบบ มีการกาหนดสิ ทธิ์ ในการใช้งานของผูใ้ ช้แต่ละ
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ระดับ มีระบบสารองข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อป้ องกันข้อมูลสู ญหาย มีระบบกูค้ ืนข้อมูลเมื่อเกิ ด
ความเสี ยหายต่อข้อมูล
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็ นการนากฏเกณฑ์ แบบแผน และระเบียบวินัยมาใช้ควบคุ มการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ หากพัฒนาระบบโดยไม่มีการวางแผนจะทาให้เสี ยเวลาในการทางาน
เพราะอาจจะต้องเสี ยเวลาไปกับการทดสอบระบบและการปรับปรุ งระบบเพื่อให้ได้ระบบตรงตามที่
ต้องการ โดยในการพัฒนาระบบจะนิยมนาวงจรการพัฒนาระบบมาใช้เป็ นแผนงานในการทางาน
วงจรการพัฒนาระบบเป็ นขั้นตอนการพัฒนาระบบที่ มี ล าดับ ขั้นตอนการท างานในรู ปเชิ งเส้ น
(Linear) นัน่ คือ เมื่อเสร็ จสิ้ นระยะของการวิเคราะห์แล้ว ระยะถัดไปก็คือการออกแบบ ซึ่ งจะไม่
สามารถย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าได้ ในขณะที่ระยะการทดสอบและการนาไปใช้จะถูกจัด
อยูใ่ นลาดับท้ายๆ จึงมีความเสี่ ยงสู ง หากโครงการได้รับการจัดการไม่ดีพอ ระบบไม่ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ มีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ก็จะทาให้ตอ้ งสู ญเสี ยเวลาไปกับการบารุ งรักษา
ซึ่ งเป็ นระยะที่ ย าวนานและมี ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง ดัง นั้น กระบวนการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ต ามแนวคิ ด
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ จึ ง ผนวกขั้น ตอนในลัก ษณะการกลับ ไปทวนซ้ า (Iteration) การวัด
ความก้าวหน้า (Incremental) และการทาต้นแบบ (Prototyping) ซึ่ งกระบวนการดังกล่าว จะสามารถ
ช่ ว ยให้ มี ก ารตรวจทานซอฟต์แ วร์ ไ ด้ดี ยิ่ ง ขึ้ น ลดความเสี่ ย งและควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงของ
ซอฟต์แวร์ได้
จึงสรุ ปได้ว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือระเบียบแบบแผนทางวิศวกรรมที่นามาใช้ควบคุม
และด าเนิ น การผลิ ต ซอฟต์แ วร์ ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถตรวจสอบข้อ ผิ ด พลาดและแก้ไ ข
ซอฟต์แวร์ ในระหว่างการผลิ ตซอฟต์แวร์ ได้ อีกทั้งสามารถระบุสาเหตุ และความสามารถในการ
วัดผล โดยมีการนาเครื่ องมือสนับสนุ นการพัฒนาระบบมาใช้ เพื่อให้ ทางานสะดวก ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดได้ตรงจุด และเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดซอฟต์แวร์ ที่ดี มีคุณภาพสู ง
2. ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์ แวร์
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Methodology) หรื อโมเดลการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ เป็ นแบบจาลองที่ใช้สาหรับ ระบุกิจกรรมหลัก (Key Activities) ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เพื่ อให้ก ารพัฒนาซอฟต์แวร์ เกิ ด ปั ญหาน้อ ยที่ สุ ด โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ มี ใ ห้
เลือกใช้หลายโมเดล การเลือกใช้โมเดลจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายๆ ปั จจัย เช่น ขนาดของโครงการการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ความซับซ้อนของโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความเหมาะสม
และระดับความเสี่ ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์
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สาเหตุจาเป็ นต้ องใช้ โมเดลการพัฒนาซอฟต์ แวร์ เนื่องจาก
(1) โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีการแตกกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกเป็ น
ระยะ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปได้ดว้ ยความสะดวก และง่ายต่อการดาเนินงาน
(2) ซอฟต์แวร์ที่พฒั นามีความซับซ้อน จึงต้องมีการวางแผนการทางานให้เป็ นขั้นตอน
เพื่อให้ซอฟต์แวร์ สาเร็ จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
(3) การแบ่งกระบวนการพัฒนาเป็ นระยะ (Phase) ทาให้ง่ายต่อการบริ หารจัดการ
(4) แต่ละระยะมีแนวทางต่างๆ ให้เลือกปฏิบตั ิ
โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีให้เลือกใช้มากมายตามแนวทางในการพัฒนา ซึ่ งมีข้ นั ตอน
และกระบวนการที่แตกต่างกันไปในแต่ละโมเดล เอกสารฉบับนี้ ขอยกตัวอย่างโมเดลการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 8 โมเดล ดังนี้
1) Built-and-Fix Model
2) Waterfall Model
3) Incremental Model
4) Spiral Model
5) Joint Application Development (JAD)
6) Rapid Application Development (RAD)
7) Unified Process (UP)
8) Agile Methodologies
โดยแต่ละโมเดลมีรายละเอียดดังนี้
2.1 Built-and-Fix Model เป็ นโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ มีการเขียนโปรแกรม และ
แก้ไขโปรแกรมไปเรื่ อยๆ จากการลองผิดลองถูก จนกระทัง่ พอใจหรื อผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ กระบวนการนี้ จะทาให้เสี ยเวลาไปกับการแก้ไขโปรแกรม และการบารุ งรักษา
ระบบ เหมาะสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาดเล็กไม่ซบั ซ้อน หรื องานที่เกิดข้อผิดพลาดแล้ว ไม่
ส่ ง ผลกระทบต่ อระบบมากนัก แต่ ไ ม่ เหมาะส าหรั บการพัฒนาซอฟต์แวร์ ข นาดใหญ่ เนื่ องจาก
ซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่จะมีระบบย่อยและรายละเอียดค่อนข้างมากจะทาให้เสี ยเวลาและสิ้ นเปลื อง
ต้นทุนและบุคลากรในการพัฒนาระบบกว่าจะได้ซอฟต์แวร์ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
ขั้นตอนของโมเดล Built-and-Fix Model ประกอบด้วย
(1) เขียนโปรแกรมบางส่ วนที่สามารถแก้ไขปั ญหาได้
(2) คอมไพล์ และรันโปรแกรมเพื่อทดสอบ
(3) หากพบข้อผิดพลาดในโปรแกรม ก็ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ ง
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(4) กลับไปทาซ้ าตาม ขั้นตอนที่ 1-4 จนกระทัง่ ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ
2.2 Waterfall Model หรื อโมเดลน้ าตก เป็ นโมเดลที่ได้รับความนิ ยมนามาในในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานที่ ชดั เจนและง่ ายต่อการ
นาไปใช้จริ ง การดาเนินงานของโมเดลน้ าตกในยุคแรกจะดาเนิ นงานทีละขั้นตอนให้เสร็ จสิ้ น จึงจะ
ดาเนิ นงานในขั้นตอนต่อไป นัน่ หมายความว่าต้องดาเนิ นงานในขั้นตอนที่หนึ่ งให้เสร็ จสิ้ นก่อน จึง
จะดาเนินงานในขั้นตอนที่สองได้ ไม่สามารถจะข้ามไปดาเนินงานในขั้นตอนใดก่อนก็ได้ และเมื่อ
ดาเนิ นการขั้นตอนนั้นเสร็ จสิ้ นแล้วจะไม่สามารถการย้อนกลับมาดาเนิ นงานในขั้นตอนนั้นได้อีก
เปรี ยบเสมือนน้ าตกที่ไม่มีการไหลย้อนกลับ แสดงดังรู ป 4.1(a) โมเดลน้ าตกแบบดั้งเดิม ซึ่ งในการ
ดาเนิ นงานจริ งๆ พบว่าปั ญหาส่ วนใหญ่ที่เกิ ดขึ้ นมักจะไม่ใช่ ปัญหาในขั้นตอนการทางานปั จจุบนั
แต่เป็ นปั ญหาจากการดาเนิ นงานขั้นตอนก่อนหน้า แต่ไม่สามารถย้อนกลับไปตรวจสอบได้ จึงทา
ให้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศล้มเหลว นัน่ คือระบบที่พฒั นาอาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ หรื อไม่สามารถตอบสนองการทางานได้อย่างแท้จริ ง จึ งมี การปรั บปรุ งโมเดล
น้ า ตกให้ส ามารถย้อนกลับ ไปตรวจสอบการท างานของขั้น ตอนก่ อนหน้า ได้ เพื่ อให้เกิ ดความ
ถูกต้องในการทางาน จึงเกิดโมเดลน้ าตกรู ปแบบใหม่แบบวนซ้ า แสดงดังรู ปที่ 4.1(b)
การวางแผน

การวางแผน

การวิเคราะห์ระบบ
การออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบ
การบารุ งรักษาระบบ

(a) โมเดลน้ าตกแบบดั้งเดิม

การวิเคราะห์ระบบ
การออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบ
การบารุ งรักษาระบบ

(b) โมเดลน้ าตกรู ปแบบใหม่แบบทวนซ้ า

รู ปที่ 4.1 โมเดลน้ าตกแบบดั้งเดิม และโมเดลน้ าตกรู ปแบบใหม่แบบทวนซ้ า
จากรู ปที่ 4.1(a) โมเดลน้ าตกแบบดั้งเดิม ที่ไม่สามารถย้อนกลับไปดาเนิ นงานในขั้นตอน
ก่อนหน้าได้ ส่ วนรู ปที่ 4.1(b) โมเดลน้ าตกรู ปแบบใหม่แบบทวนซ้ า เป็ นโมเดลที่ทาการปรับปรุ งมา
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จากโมเดลน้ าตกแบบดั้งเดิม ในการดาเนินงานสามารถย้อนกลับไปตรวจสอบการทางานในขั้นตอน
ก่อนหน้าได้ ขั้นตอนการดาเนินงานโมเดลน้ าตกประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
(1) การวางแผน เป็ นขั้นตอนวางแผนในการดาเนิ นงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใน
ขั้นตอนนี้ ผูพ้ ฒ
ั นาระบบจะทาการรวบรวมความต้องการต่า งๆ จากผูใ้ ช้ หรื อเจ้า ของระบบ เมื่ อ
สิ้ นสุ ดขั้นตอนจะได้คุ ณสมบัติของระบบที่ผูใ้ ช้ต้องการ จากนั้นนาคุ ณสมบัติน้ ันมาท าข้อตกลง
ร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันในการพัฒนาระบบ
(2) การวิเคราะห์ระบบ เป็ นขั้นตอนที่นาข้อมูลคุณสมบัติระบบ จากขั้นตอนการวางแผน
มาทาการวิเคราะห์ เพื่อสรุ ป หาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับระบบ ศึ กษาขั้นตอนในการดาเนิ นงานของ
ระบบงานเดิม เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลที่ระบบจะต้องจัดเก็บ สร้างแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลและระบบ สร้างแผนผังระบบที่จะพัฒนาเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการออกแบบระบบ
(3) การออกแบบระบบ คือการออกแบบรายงานต่างๆ ที่ระบบจะต้องสร้างขึ้น ออกแบบ
ส่ วนต่อประสานระหว่างผูใ้ ช้และระบบ ออกแบบข้อมูลที่จะจัดเก็บในระบบ ออกแบบกระบวนการ
ทางานของระบบ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ หากระบบที่พฒั นามีขนาดใหญ่จะทาให้เสี ยเวลาในการทางาน
ค่อนข้างมาก เพราะจะต้องรอให้ออกแบบระบบทั้งหมดให้เสร็ จสิ้ นก่อนจึงจะเข้าสู่ กระบวนการ
ของการพัฒนาระบบ
(4) การพัฒนาระบบ เป็ นขั้นตอนที่ นาข้อมู ลที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบระบบมา
พัฒนาเป็ นระบบงานสารสนเทศที่ สามารถใช้งานได้จริ ง เป็ นการเปลี่ ยนข้อมู ลที่ อยู่ใ นรู ปแบบ
เอกสารให้เป็ นระบบงานที่สามารถจับต้องได้ และสามารถใช้งานได้จริ ง จากนั้นนาระบบงานที่
พัฒนาไปติดตั้งเพื่อใช้งานได้จริ ง
(5) การบารุ งรักษาระบบ เมื่อนาระบบงานที่พฒั นาไปใช้งานได้สักระยะเวลาหนึ่ ง อาจ
พบข้อผิดพลาดจากการทางานของระบบ หรื อรายงานที่ ได้จากการทางานไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของหน่ วยงานหรื อองค์กร จาเป็ นต้องมี การปรับปรุ งแก้ไขหรื อเพิ่มเติมให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้
ข้อดีของโมเดลน้ าตกคือได้ระบบสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ เนื่องจากมี
การสอบถามความต้องการจากผูใ้ ช้และจัดทาเอกสารข้อตกลงความต้องการ เพื่ อความถู กต้อง
ตรงกันก่อนดาเนิ นการพัฒนาระบบ ข้อเสี ยคือใช้เวลาในการดาเนิ นงานบางกิ จกรรม เช่ นกิ จกรรม
การวิเคราะห์และออกแบบระบบค่อนข้างมาก เพราะต้องออกแบบระบบให้เสร็ จสิ้ นก่อน จึงทาการ
พัฒนาโปรแกรม ดังนั้นจะได้ระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสิ้ นสุ ดขั้นตอนสุ ดท้ายของโมเดล
ซึ่งใช้เวลานาน และหากระบบสารสนเทศที่ได้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ จะต้อง
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แก้ไขปรั บปรุ ง ทาให้เสี ยเวลาเพิ่มขึ้นและยังสิ้ นเปลื องค่าใช้จ่าย เพราะต้องกลับไปกิ จกรรมการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่อีกรอบ
2.3 Incremental Model หรื อโมเดลแบบก้าวหน้า เป็ นโมเดลที่วิวฒั นาการมาจากโมเดล
น้ า ตก เนื่ องจากโมเดลน้ า ตกมี ข ้อเสี ย ตรงที่ จะต้องดาเนิ นการขั้นตอนให้เสร็ จสิ้ นก่ อนจึ ง จะ
ดาเนิ นการขั้นตอนต่อไป ซึ่ งหากเป็ นโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลามาก
ทาให้ มี ค วามเสี่ ย งสู ง กับ โอกาสที่ จะต้องย้อ นกลับ ไปเริ่ ม ต้น โครงการใหม่ ท้ งั หมด หากมี ก าร
วางแผนจัดการที่ไม่ดีพอ หลักการของ Incremental Model คือ การแบ่งระบบงานออกเป็ นระบบ
ย่อยต่างๆ โดยระบบย่อยเรี ยกว่า Increment ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกับโครงการขนาดเล็ก (Mini-Project)
โดยจะทาการพัฒนาระบบงานที่ เป็ นงานหลัก ของระบบก่ อน จากนั้นจึ ง พัฒนาต่ อเติ ม ในแต่ ล ะ
Increment ตามลาดับ จนกระทัง่ ได้ระบบงานที่เสร็ จสมบูรณ์ จากการแบ่งงานออกเป็ นระบบย่อยนี้
หากเกิดผลกระทบใดๆขึ้นมา จะส่ งผลงานในระบบย่อยเท่านั้น และระบบย่อยจะมีการพัฒนาแบบ
ทวนซ้ าเป็ นรอบ มีกระบวนการตรวจสอบความถู กต้อง เพื่อให้งานที่ได้ตรงกับความต้องการ การ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้โมเดลนี้ จะมี ความก้าวหน้า ของระบบขึ้ นเรื่ อยๆ แต่ ละระยะหรื อแต่ ล ะ
Increment จะได้ส่ ว นย่อ ยของระบบซอฟต์แวร์ และระบบจะสมบู รณ์ ข้ ึ นเรื่ อยๆ จนได้ร ะบบที่
สมบูรณ์ในที่สุด
ขั้นตอนการทางานของโมเดลแบบก้าวหน้า ประกอบด้วย
(1) การศึกษาความเป็ นไปได้ของระบบ จากนั้นจะทาการตรวจสอบความถู กต้อง
ของการศึกษาความเป็ นไปได้ เมื่อผลของการศึกษาความเป็ นไปได้ของการพัฒนาระบบมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาระบบก็จะดาเนินการขั้นตอนต่อไป
(2) การวางแผนและการกาหนดความต้องการ ในขั้นตอนนี้ จะทาการวางแผนใน
การพัฒนาระบบและก าหนดความต้องการต่ า งๆ ของระบบ จากนั้นจะท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อกาหนดความต้องการ
(3) ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Product Design) โดยแตกระบบเป็ นระบบย่อย
พัฒนาและตรวจสอบระบบย่อยทีละระบบ ในขั้นตอนนี้จะเกิดความก้าวหน้าของระบบ (Increment)
โดยแต่ละรอบของการพัฒนาระบบย่อยประกอบด้วยขั้นตอนการทางาน 5 ขั้นตอน และมีทวนซ้ า
ในแต่ละความก้าวหน้าของระบบย่อย ซึ่ งขั้นตอนการทางานของแต่ละรอบประกอบด้วย
(3.1) การออกแบบรายละเอียดของระบบย่อย พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
(3.2) เขียนโปรแกรม และทดสอบโปรแกรมหน่วยย่อยต่างๆ (Unit Testing)
(3.3) นาโปรแกรมย่อยต่างๆ มาประกอบรวมกัน (Integration) และตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ (Product Verification) ว่าทางานได้อย่างถูกต้องหรื อไม่
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(3.4) การนาระบบไปใช้งาน จะมีการทดสอบระบบ (System Testing) ว่าระบบ
ทางานได้อย่างถูกต้อง และเป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่
(3.5) ขั้นตอนการดาเนิ นงานและบารุ งรักษา จะเป็ นการทบทวนเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ว่าระบบตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่ (Revalidation)
จากขั้นตอนการทางาน ทั้ง 5 ขั้นตอนจะเกิ ดขึ้ นในแต่ละรอบของการพัฒนา
ระบบย่อย และนาระบบย่อยมารวมกันจนเป็ นระบบที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานในที่สุด จากการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยใช้โมเดลความก้าวหน้านี้ จะได้ซอฟต์แวร์ ที่สามารถใช้งานได้ทีละส่ วนงานย่อยโดย
ไม่ตอ้ งรอให้เสร็ จสิ้ นกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในการดาเนินการวนรอบ Increment แรกเสร็ จสิ้ น จะได้ระบบงานย่อยชิ้นแรก จากนั้นจะ
เริ่ มวนรอบ Increment ถัดไป โดยนาระบบย่อยก่อนหน้ามารวมกับระบบย่อยที่กาลังพัฒนา จากนั้น
ทาการปรับปรุ งและทดสอบระบบ จนระบบย่อยสามารถทางานร่ วมกันได้ ผลลัพธ์จากการทางาน
ของระบบย่อยหนึ่ งอาจเป็ นข้อมูลนาเข้าของระบบงานย่อยอื่นก็ได้ โดยแต่ละรอบของ Increment ก็
จะทาให้ได้ระบบที่ใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ได้ระบบงานที่สมบูรณ์ ในที่สุด ในการวนรอบแต่ละ
รอบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องในการทางานของระบบที่พฒั นา ประกอบด้วยการตรวจสอบ
ความถู ก ต้องของระบบเป็ นไปตามข้อกาหนดความต้องการที่ กาหนดขึ้ นก่ อนเริ่ มต้นการพัฒนา
ระบบหรื อไม่ ซึ่ งเรี ยกว่า Verification และตรวจสอบความถู กต้องว่าระบบที่ ไ ด้ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ (User’s Requirements) หรื อไม่ เรี ยกว่า Validation เพื่อเป็ นการยืนยันถึงความ
ถูกต้องในการทางานของระบบที่พฒั นาตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ โดยที่ การทวนซ้ า ในแต่ ล ะ
รอบของโมเดล ถือว่าเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องในการทางานของระบบ เพราะการทวนซ้ าคือ
การทวนซ้ าของงาน อาจจะมากกว่าหนึ่งรอบ เพื่อทาการตรวจสอบเพิ่มเติม หรื อแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิ ดขึ้ น ทาให้ช่วยลดความเสี่ ยงในการปฏิ บตั ิงานลงได้ จานวนรอบที่ ทวนซ้ า จะขึ้ นอยู่กบั ความ
ซับซ้อนของระบบ และการเพิ่มความก้าวหน้า คือการแบ่งระบบงานออกเป็ นระบบย่อย และในการ
พัฒนาระบบย่อยมี การทวนซ้ าของงาน เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ ทาให้
โครงการมีความก้าวหน้าขึ้ นเรื่ อยๆ จนได้ระบบที่ สมบู รณ์ ในที่สุด ในการส่ งมอบระบบสามารถ
ทยอยส่ งมอบเป็ นระบบย่อยได้ ทาให้ผใู ้ ช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งรอ
ให้ระบบงานเสร็ จสมบูรณ์ แต่ขอ้ เสี ย คือมีความเสี่ ยงสู ง เนื่ องจากมีการนาระบบย่อยมาประกอบ
รวมกันจนได้ระบบงานที่สมบูรณ์ ระบบงานย่อยที่ใช้งานอยูอ่ าจจะทาให้การทางานสะดุดลงได้
2.4 Spiral Model มีหลักการทางานแบบวนเป็ นรอบคล้ายก้นหอยวนตามเข็มนาฬิกา เป็ น
วิธีการพัฒนาแบบค่อยเป็ นค่อยไปทีละรอบ โดยเมื่อจบการทางานในแต่ละรอบ จะได้ระบบงานที่
สามารถใช้งานได้ โดยระบบงานที่ได้แต่ละรอบจะเรี ยกเป็ นเวอร์ ชั่น และในแต่ละรอบจะมี การ

60
วิเคราะห์ความเสี่ ยง เพื่อประเมินและวางแผนการทางานในรอบถัดไป วงจรการทางานของ Spiral
แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
(1) การวางแผน (Planning) เป็ นการกาหนดจุดมุ่งหมายของโครงการ กาหนดเงื่อนไข
ในการดาเนินงาน ระบุขอ้ กาหนดของระบบงานที่ตอ้ งการ ระบุขอ้ จากัดในด้านต่างๆ เช่นทีมงานใน
การดาเนิ นงาน สภาพแวดล้อมของการพัฒนาระบบและศึกษาหาแนวทางต่างๆที่ นามาใช้แก้ไข
ปั ญหา รวมถึงการพิจารณาถึ งต้นทุนที่ใช้ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาเรี ยบร้อยแล้ว
(2) การวิเคราะห์ความเสี่ ยง (Risk analysis) เป็ นการนาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ มาประเมินหาความเสี่ ยง จากนั้นคัดเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและมีความเป็ นไปได้สูงสุ ดมาใช้
ในการพัฒนาระบบ เพื่อจัดการความเสี่ ยงหรื อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่ จะเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ ยงของ
โครงการจะล้มเหลว ความเสี่ ยงของคุณภาพระบบที่พฒั นาแล้วเสร็ จ ความเสี่ ยงทางธุ รกิจที่เกิดจาก
การใช้ง านระบบที่พฒั นาเรี ยบร้ อยแล้ว ความเสี่ ยงต่างๆ นี้ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการพัฒนา
ต้นแบบ (Prototype) หรื อการจาลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ ยง
(3) การพัฒ นาและทดสอบระบบ (Engineering) เป็ นการพัฒ นาตัว ต้น แบบตาม
ข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน และในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการพัฒนาระบบต่อยอดจาก
ของเดิ ม ที่ เคยพัฒนาในรอบก่ อนหน้า ระบบที่ พ ฒ
ั นาจะมี ค วามสามารถเพิ่ ม เติ ม จากระบบเดิ ม
ระบบงานที่ได้แต่ละรอบจะเรี ยกเป็ นเวอร์ ชนั่ จากนั้นทาการทดสอบการทางานของระบบให้ตรง
ตามข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน
(4) การประเมิน (Evaluation) เป็ นการทบทวนผลลัพธ์ของการทางานในขั้นตอนที่
ผ่านมาร่ วมกับเจ้าของระบบ แล้วทาการวางแผนเพื่อเตรี ยมดาเนินการในรอบถัดไป โดยระบบที่ได้
จะมีเวอร์ ชนั่ ที่มีความก้าวหน้าและสมบูรณ์มากขึ้นเรื่ อยๆ จนได้ระบบที่สมบูรณ์ในที่สุด
2.5 Joint Application Development (JAD) คือวิธีการพัฒนาระบบร่ วมกัน โดยนาบุคคล
ที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒนาระบบมาประชุ ม ร่ วมกัน เพื่ อร่ วมกันก าหนดความต้องการของระบบ
ขอบเขตการท างานของระบบ การวิเ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งระบบ
ประกอบด้วยเจ้าของระบบ ผูใ้ ช้งานระบบ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ วิธีการ
นี้ จะทาให้ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานลง เนื่ องจากนาบุคคลที่เกี่ ยวข้องมาประชุ ม
ร่ วมกันทางาน ทาให้ได้ระบบที่พร้ อมใช้งานในเวลาอันรวดเร็ ว คุณภาพการทางานของระบบตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้ ผูเ้ ข้าร่ วมการดาเนินการวิธีการพัฒนาระบบร่ วมกัน ประกอบด้วย
(1) JAD Session Leader เป็ นผูด้ าเนินการประชุม ต้องผ่านการอบรมการทางานเป็ น
กลุ่มและเป็ นผูท้ ี่คอยอานวยความสะดวกระหว่างการประชุม จัดตั้งระเบียบวาระการประชุ มควบคุม
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การประชุมให้อยูใ่ นวาระ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงจุด และเป็ นผูช้ ้ ี ขาดกรณี มีความขัดแย้งกันในระหว่าง
การประชุม
(2) Users คือ ผูใ้ ช้ระบบ เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ใช้ระบบเป็ นประจาทุกวัน ดังนั้นจะมีความ
เข้าใจถึ งการทางานและปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นอย่างดี และเป็ นบุคคลที่สามารถตอบคาถามเกี่ ยวกับ
ความสามารถของระบบที่กาลังจะพัฒนา
(3) Manager ผูบ้ ริ หารขององค์กร ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ใช้ระบบเช่นเดียวกับ User ผูบ้ ริ หารจะ
คอยเตรี ยมคาถามที่มุ่งไปที่ระบบที่ตอ้ งการพัฒนาขึ้นมาใหม่ คอยจูงใจและคอยช่ วยหาข้อสรุ ปใน
แต่ละวาระการประชุม
(4) Sponsor คือ ผูท้ ี่รับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบนั้นๆ ซึ่ งอาจจะเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดขององค์กร
(5) System Analyst นักวิเคราะห์ระบบและทีมของนักวิเคราะห์ระบบ ทาหน้าที่เก็บ
ข้อมูลจากการประชุมในแต่ละครั้ง
(6) Scribe คือ ผูท้ ี่ทาหน้าที่จดสรุ ปรายละเอียดระหว่างการประชุ ม โดยทัว่ ไปอาจใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาช่วยในการบันทึก
(7) IS Staff ที มของหน่ วยบริ การสารสนเทศองค์กรเช่ น นักวิเคราะห์ระบบ
โปรแกรมเมอร์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านฐานข้อมูล บุ คคลเหล่ านี้ สามารถเสนอความคิ ดเห็ นด้าน
เทคโนโลยีได้
2.6 Rapid Application Development (RAD) คือ วิธีการพัฒนาระบบแบบรวดเร็ ว โดย
ใช้เครื่ องมือสนับสนุ น (CASE Tools) ช่ วยในการพัฒนาระบบ ทาให้ได้ระบบที่สมบูรณ์ในเวลา
รวดเร็ ว ทาให้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนา วิธี การนี้ เป็ นการประยุกต์โมเดลการพัฒนา
ระบบแบบดั้งเดิมและวิธีการพัฒนแบบ JAD โดยรวมขั้นตอน การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง
และการทดสอบ ไว้ในการประชุ มร่ วมกันของผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ
ที ม งานที่ ท างานร่ ว มกัน ประกอบด้วย ที ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและกลุ่ ม ผูใ้ ช้
วัตถุประสงค์ของ RAD คือต้องการรวมกระบวนการสาคัญต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบในเวลาอันสั้น
โดยใช้เครื่ องมือ (CASE Tools) เช่ น การใช้เครื่ องมือสร้ างแบบฟอร์ มและรายงานแบบอัตโนมัติ
รวมถึงการนาภาษายุคที่ 4 เพื่อสร้างต้นแบบระบบขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ ว ภายในระยะเวลาที่จากัด
มากกว่าที่จะให้ระบบมีความสมบูรณ์แบบ เทคนิคสาคัญของ RAD ประกอบด้วย
(1) พัฒนาต้นแบบได้อย่างรวดเร็ ว
(2) เป็ นแหล่งรวมเครื่ องมือเพื่อการพัฒนาระบบ
(3) มีทีมงานที่เชี่ยวชาญการใช้เครื่ องมือเหล่านั้น
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(4) เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิการกับ JAD
(5) มีกรอบระยะเวลาการพัฒนาที่จากัด
2.7 Unified Process (UP) คือวิธีการพัฒนาระบบเชิ งวัตถุ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Rational
Software จุดประสงค์ของ Unified Process คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพสู ง ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยพื้นฐานสาคัญของ
กระบวนการ Unified Process คือการสร้ างโมเดลและจัดการโมเดลด้วยภาษา UML (Unified
Modeling Language) นอกจากนี้ ในปั จจุบนั โมเดลนี้ ยงั ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยการ
กาหนดให้เป็ นระเบียบวิธีมาตรฐานสาหรับการพัฒนาระบบเชิ งวัตถุ ทั้งนี้ ระเบียบวิธีของ Unified
Process ถู กออกแบบมาเพื่อนามาใช้กบั โครงการผลิ ตซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ที่สะท้อนให้เห็ นถึ ง
วิวฒั นาการของกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ สาหรับยุคปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี ขั้นตอนการพัฒนา
ระบบด้วย Unified Process ประกอบด้วย 4 ระยะดังนี้
(1) ระยะเริ่ มต้น (Inception Phase) เป็ นระยะเริ่ มต้นของการดาเนิ นงาน ที่ผูจ้ ดั การ
โครงการจะกาหนดขอบเขตของระบบ หน้าที่การทางานหลักๆ ของโครงการที่ตอ้ งทาสาเร็ จ และ
วิสัยทัศน์สาหรั บระบบใหม่ โดยการศึกษาถึ งประโยชน์ที่ได้รับจากระบบใหม่ หากผลการศึกษา
ระบบพบว่า โครงการมีส่วนช่ วยธุ รกิ จได้น้อยมาก โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ น้ ี จะถู กยกเลิ กโดย
ทันทีในระยะนี้
(2) ระยะเพิ่มเติ มรายละเอียด (Elaboration Phase) การดาเนิ นงานในระยะนี้ ปกติ
จะต้องทางานทวนซ้ าหลายรอบ ด้วยการทาความเข้าใจถึงปั ญหาของระบบว่า ระบบจะทางานได้
อย่างไร การทางานของระยะ Elaboration จะประกอบด้วย การวิเคราะห์ การออกแบบ และการ
สร้ า งสถาปั ตยกรรมหลัก ของระบบ ซึ่ งเกี่ ย วข้องกับ การรวบรวมแนวความคิ ดส าคัญต่า งๆ ของ
ผลิ ตภัณฑ์ โดยเมื่อถึ งจุดสิ้ นสุ ดของระยะนี้ ผูจ้ ดั การโครงการจะสามารถประมาณต้นทุนโครงการ
และเวลาในการทางานได้ชัดเจน หรื อใกล้เคี ย งความจริ งมากขึ้ น แบบจาลองที่ ใ ช้ประกอบด้วย
ไดอะแกรมต่างๆ คือ Use-Case Diagram, Class Diagrams, Sequence Diagrams และไดอะแกรม
อื่นๆ ของ UML และการคาดการณ์ตน้ ทุน ผลกาไร และความเสี่ ยง จะกระทาระยะนี้
(3) ระยะการสร้าง (Construction Phase) ระยะนี้ จะทางานทวนซ้ าหลายรอบเช่นกัน
เกี่ ย วข้องกับ การออกแบบและการสร้ า งระบบ โดยส่ วนประกอบส าคัญและคุ ณสมบัติต่ า งๆที่
จาเป็ นต้องมีในระบบทั้งหมด จะได้รับการพัฒนาและนามาผนวกรวมเข้าด้วยกัน จากนั้น ระบบงาน
ก็จะถู กนามาทดสอบว่าทางานถู กต้องหรื อไม่ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่ และผูใ้ ช้พึง
พอใจหรื อไม่ เพื่อพร้อมเข้าสู่ การส่ งมอบซอฟต์แวร์ และการติดตั้งใช้งานจริ งต่อไป
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(4) ระยะการเปลี่ยนผ่าน (Transition Phase) เป็ นระยะการส่ งมอบระบบให้แก่ลูกค้า
ซึ่ งถือเป็ นระยะสุ ดท้าย โดยจะดาเนิ นการเพียงรอบเดียวหรื อหลายรอบก็ได้ ระบบจะถูกติดตั้งและ
พร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงานจริ ง มีการฝึ กอบรมผูใ้ ช้ จัดทาเอกสารระบบ คู่มือการใช้ระบบ
2.8 Agile Methodologies เป็ นเทคนิ คมุ่งตอบสนองความเปลี่ ยนแปลงมากกว่าการ
ปฏิบตั ิงานตามแผน รวมถึงไม่มุ่งเน้นการจัดทาเอกสารที่ไม่จาเป็ น ด้วยการเน้นความเป็ นเรี ยบง่าย
ตรงไปตรงมา และต้อ งท าให้ตรงตามความประสงค์ การพัฒ นาระบบตามแนวทางของ Agile
ประกอบด้วย
(1) มุ่งตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงมากกว่าการดาเนิ นงานตามแผน หมายความว่า
Agile ได้มองเห็นความจริ งว่า แผนการต่างๆ ที่กาหนดขึ้นในโครงการ เมื่อนามาปฏิบตั ิจริ งแล้ว อาจ
ไม่สามารถดาเนินงานตรงตามแผนได้ทุกครั้งไป
(2) มุ่งความสาคัญที่ตวั บุคคลและการปฏิสัมพันธ์มากกว่ากระบวนการและเครื่ องมือ
เทคนิ ค Agile จะเน้นการปฏิสัมพันธ์ดว้ ยการสื่ อสารระหว่างทีมงานกับผูใ้ ช้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่
ต้องการจริ งๆ มากกว่าการมุ่งเน้นที่ทฤษฏี กระบวนการ และเครื่ องมือมากมาย
(3) เน้นผลผลิ ต ของซอฟต์แวร์ ม ากกว่า เอกสาร Agile จะเน้นชิ้ นงานหรื อผลผลิ ต
ซอฟต์แวร์ที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง ซึ่งปกติ Agile จะส่ งมอบชิ้นงานทางซอฟต์แวร์ เป็ นระยะๆ
เพื่อให้ลูกค้าเห็นความคืบหน้าของชิ้นงานและเกิดความพึงพอใจ
(4) เน้นการทางานร่ วมกันกับลู กค้า มากกว่าการต่อรองเจราจาเรื่ องสัญญา Agile จะ
มุ่งเน้นให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดความต้องการกับทีมงานอย่างต่อเนื่อง
3. บทสรุ ป
กระบวนการทางวิศ วกรรมซอฟต์แวร์ มุ่ งเน้นการเพิ่ มผลผลิ ตที่ ดี กิ จกรรมพื้นฐานของ
กระบวนการทางซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 4 ส่ วนหลักๆ คือ ข้อกาหนด การพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ และวิวฒั นาการของซอฟต์แวร์
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรื อเรี ยกว่า โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือแบบจาลอง
ที่ใช้สาหรับเป็ นตัวชี้นาถึงกิจกรรมหลัก การพัฒนาซอฟต์แวร์ ปัจจุบนั มีโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์
ให้ใช้หลายโมเดล โดยเฉพาะโมเดลสมัยใหม่ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์
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4. คาถามท้ายบท
1. อธิ บายกิจกรรมพื้นฐานของกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง
3. อธิบายความหมาย วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4. อธิ บายขั้นตอนของ Built-and-Fix Model ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง
5. อธิ บายความแตกต่าง Waterfall Model รู ปแบบเดิม กับ Waterfall Model แบบทวนซ้ า
6. อธิ บายขั้นตอนของ Incremental Model ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง
7. อธิ บายส่ วนของรอบการทางานของ Spiral Model ประกอบด้วยอะไรบ้าง
8. รายละเอียดสาคัญของโครงการ RAD ประกอบด้วยอะไรบ้าง
9. ระเบียบวิธีของ Agile ประกอบด้วยอะไรบ้าง
10. อธิบายสาเหตุสาคัญที่จาเป็ นต้องใช้โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์
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