
 

 ง  

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ แบบจ ำลองกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงัส ำหรับควำม
ตอ้งกำรขนำดใหญ่ 

ผู้เขียน นำงสำวเจนจิรำ ใจมัง่ 

ปริญญา วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต (วศิวกรรมซอฟตแ์วร์) 

อาจารย์ทีป่รึกษา อำจำรย ์ดร.ภรำดร สุรียพ์งษ ์

 

บทคดัย่อ 

ในโครงกำรพฒันำซอฟต์แวร์ กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมตอ้งกำรก่อนน ำไปสู่ขั้นตอนอ่ืนๆ
ของกำรพฒันำซอฟต์แวร์เป็นส่ิงท่ีท้ำทำยส ำหรับนักพฒันำซอฟต์แวร์ เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรเป็น
วตัถุดิบพื้นฐำนของกระบวนกำรท่ีเหลือของกำรพฒันำซอฟต์แวร์ ดงันั้นแลว้หำกระบุควำมตอ้งกำร
หลกัผิด จะท ำให้กำรพฒันำซอฟตแ์วร์ผิดทิศทำง ไม่สำมำรถตอบสนองกำรใช้งำนของผูใ้ช้งำน ทั้งน้ี
เน่ืองจำกควำมพึงพอใจสูงสุดของผูใ้ช้งำนคือตวัช้ีวดัคุณภำพของซอฟต์แวร์  ดงันั้นซอฟตแ์วร์ท่ีผลิต
ข้ึนมำจึงมีคุณภำพต ่ ำ ดังนั้ นเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำสูงสุด ภำยใต้เง่ือนไขด้ำนเวลำ 
งบประมำณ และทรัพยำกรท่ีจ ำกดั นกัพฒันำซอฟตแ์วร์จึงตอ้งท ำกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั
โดยกำรวเิครำะห์หำควำมตอ้งกำรหลกัเพื่อใชใ้นกำรล ำดบักำรพฒันำควำมตอ้งกำรต่อไป 

ถึงแมว้ำ่งำนวิจยัหลำยช้ินไดท้  ำกำรศึกษำเก่ียวกบักำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั แต่ส ำหรับควำม
ตอ้งกำรขนำดใหญ่ ซ่ึงหมำยถึงควำมตอ้งกำรมำกกวำ่ 100 ควำมตอ้งกำรข้ึนไป ยงัเป็นประเด็นส ำคญั
ท่ีถูกอภิปรำยถึงควำมยุง่ยำกซบัซอ้นในปัจจุบนั ดงันั้นวทิยำนิพนธ์ฉบบัน้ีจึงท ำกำรศึกษำกำรออกแบบ
แบบจ ำลองกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงัท่ีสำมำรถจดักำรกบัควำมตอ้งกำรขนำดใหญ่ได ้โดยท่ี
แบบจ ำลองดงักล่ำวสำมำรถลดค่ำควำมพยำยำมและเพิ่มควำมถูกตอ้งของกำรเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำร
ได้ โดยประกอบด้วยกระบวนกำรศึกษำทั้งหมด 4 กระบวนกำรได้แก่ (1) วิเครำะห์และน ำเสนอ
แบบจ ำลองกำรจดัล ำดบัก่อนหลงัส ำหรับควำมตอ้งกำรขนำดใหญ่ (2) กำรศึกษำขั้นตอนกำรจดัล ำดบั
ควำมต้องกำรก่อนหลังแบบเดิม  (3) ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกำรน ำแบบจ ำลองไปใช้ และ (4) 
ประเมินผลหลงัจำกกำรน ำแบบจ ำลองไปใช ้ 



 

 จ  

 

ในกระบวนกำรท่ี 1 ท ำกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อวิเครำะห์และน ำเสนอแบบจ ำลอง โดยท่ี
แบบจ ำลองท่ีไดป้ระกอบดว้ย 5 ขั้นตอนหลกัๆไดแ้ก่ (1) น ำควำมตอ้งกำรทั้งหมดมำแบ่งกลุ่มควำม
ตอ้งกำรดว้ยเทคนิค Priority Grouping (2) ท  ำกำรใหน้ ำหนกัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรจ ำล ำดบัควำมตอ้งกำร
ก่อนหลัง จำกนั้น (3) น ำควำมต้องกำรมำให้คะแนนตำมปัจจยัต่ำงๆตำมหลักกำรของ Weigers’s 
Method หลังจำกนั้น (4) น ำค่ำคะแนนท่ีได้มำค ำนวณค่ำควำมส ำคญัของควำมต้องกำร  (5) น ำผล
คะแนนท่ีไดม้ำท ำกำรเรียงล ำดบัโดยใชเ้ทคนิค Binary Search Tree 

ในกระบวนกำรท่ี 2 ท  ำกำรสัมภำษณ์เพื่อคดัเลือกโครงกำรท่ีประกอบดว้ยควำมตอ้งกำรขนำดใหญ่ 
เพื่อศึกษำกำรจดัล ำดบัก่อนหลงัแบบเดิมและท ำรำยกำรควำมตอ้งกำร  

ในกระบวนกำรท่ี 3 ท ำกำรเปรียบเทียบแบบจ ำลองท่ีน ำเสนอกบัวิธีกำรเดิม โดยกำรน ำแบบจ ำลองไป
ทดลองจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรกบัโครงกำรทั้งหมด 2 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรท่ี 1 คือโครงกำรพฒันำ
ซอฟตแ์วร์ส ำหรับกำรดูแลธุรกิจบนโทรศพัทท่ี์ประกอบดว้ยควำมตอ้งกำรทั้งหมด 118 ควำมตอ้งกำร 
และโครงกำรท่ี 2 คือโครงกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ส ำหรับประเมินพนกังำนบนเวบ็ไซต ์ซ่ึงประกอบดว้ย
ควำมตอ้งกำรทั้งหมด 102 ควำมตอ้งกำร โดยขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวดัค่ำควำมพยำยำมในกำร
จดัเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำร 

กระบวนกำรสุดทำ้ยท ำกำรประเมินค่ำควำมถูกตอ้งของกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรหลงัจำกกำรทดลอง
น ำแบบจ ำลองไปใชป้ระมำณ 1 สัปดำห์ ผูถู้กสัมภำษณ์ทั้งหมดจะตอ้งเลือกล ำดบัท่ีถูกตอ้งท่ีสุดของ
ควำมตอ้งกำรโดยไม่ทรำบวำ่ท่ีล ำดบันั้นไดจ้ำกวธีิกำรใดหรือท่ีเรียกวำ่หลกักำร Blind Test  

ผลจำกกำรศึกษำพบวำ่แบบจ ำลองท่ีน ำเสนอสำมำรถช่วยลดค่ำควำมพยำยำมและเพิ่มควำมถูกตอ้งใน
กำรจดัล ำดบัก่อนหลงั นอกจำกนั้นแบบจ ำลองน้ียงัสำมำรถจดักำรกบัควำมตอ้งกำรขนำดใหญ่ไดอี้ก
ด้วย จำกผลกำรทดลองพบว่ำค่ำควำมพยำยำมในทุกโครงกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 โดยใน
โครงกำรแรกไม่เพียงค่ำควำมพยำยำมลดลงถึงร้อยละ 53.6 แต่ร้อยละ 63.33 ของผูท่ี้ท  ำกำรทดลองใน
โครงกำรแรกเช่ือวำ่ผลลพัธ์จำกแบบจ ำลองมีควำมถูกตอ้งมำกกวำ่วิธีกำรเดิม ในส่วนโครงกำรท่ีสอง
นั้น ร้อยละ 33.33 ของผูท่ี้ท  ำกำรทดลองเช่ือว่ำผลลพัธ์จำกแบบจ ำลองมีควำมถูกตอ้งมำกกว่ำวิธีกำร
แบบเดิม อีกทั้งค่ำควำมพยำยำมในกำรเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำรของโครงกำรท่ีสองนั้นลดลงถึงร้อยละ 
59.16 อีกดว้ย 
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ABSTRACT 

In a software development project, rearranging order of requirements before moving forward to the 
implementation phase is a challenging for software developers. Because requirement is the basic 
material for the rest of the software development process, therefore, if the core requirements are 
mistakenly identified, the software is developed in the wrong direction. It cannot meet the user 
expectation. Due to the user satisfaction is a measure of the quality of the software, so the software 
quality is dropped.  In order to maximize the user satisfaction under constrain of budget, time and 
resources, the developers need to prioritize the requirement to identify the core requirements used in 
project planning.  

Although, there are many researchers studied on requirements prioritization, however the large scale 
of requirement- at least 100 requirements or more is one of the most significant current discussions 
in software engineering. This thesis investigates on designing a requirement prioritizing model to 
handle the large scale of requirements. This model aims to minimize effort and maximize the 
accuracy of priority sequence. There are 4 processes to study, including (1) To analyze and propose 
model, (2 )  To elicit a traditional prioritizing method, (3 )  To compare proposed method with 
traditional method and (4) To evaluate the result.  

In the first process, the literature review was conducted, and then designed the model. The proposed 
model composes of 5 steps. They are Priority grouping, Criteria weighting, Estimate requirement by 
criteria using Weigers’s method, calculate priority and sorting by Binary Search Tree.  
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The second process aims to investigate on the traditional method and gathering the requirement list 
by interviewing the case study.  

The third process was implemented to compare the proposed model with the traditional method by 
designed experiment. The experiment is conducted in 2 software development projects. The first 
project is mobile application development with 118 requirements and the second project is web 
application development with 102 requirements. The expected result is effort evaluation.  

In the last process, One week after executed the experiment, the accuracy evaluation will be 
conducted. This experiment focuses on assessing the accuracy of priority sequence of requirements. 
All interviewee have to choose the most accurate sequence of requirements without realizing on 
which sequence is from which method (Blind Test). 

These findings further support the idea that the proposed model can minimize the consumed effort 
and maximize accuracy of the requirement priority sequence. Moreover, this integrated model can 
handle the large number of requirements. Based on experiment result, it is interesting to note that 
effort in all cases have been reduced more than 50%. Regarding the first project, not only the effort 
is reduced by 53.6%, 63.33% of interviewees from the first project believe that the proposed model 
provides more accuracy than the traditional one. According to the second project, 33.33% of 
interviewees from the second project believe that the proposed model provides more accuracy than 
the traditional one. Moreover, 59.16% of consumed effort for the second project is reduced 
dramatically.  

 

 

 

 


