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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆได้แก่หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงในส่วนแรก (2.1)  แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องประกอบไปด้วยหลักการดังน้ี (2.1.1) 
วิศวกรรมความต้องการ (2.1.2) การวิเคราะห์ความต้องการ (2.1.3) การจัดล าดับความต้องการ
ก่อนหลงั (2.1.4) ขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั (2.1.5) การหาค่าน ้ าหนักความส าคญั
ของปัจจยั (2.1.6) เทคนิคส าหรับการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั    

ในส่วน (2.2) เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการแบ่งตามวิธีการท่ีน ามาใช้ภายในงานวิจยัซ่ึง
ไดแ้ก่ (2.2.1) วิธีการจดักลุ่มความตอ้งการ (2.2.2) การประเมินประสิทธิภาพการจดัล าดบัก่อนหลงั 
(2.2.3) เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการจดัล าดบัความตอ้งการขนาดใหญ่ (2.2.4)  ขั้ นตอนการจัดล าดับ
ความตอ้งการก่อนหลงั (2.2.5)  ปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาการจดัล าดบัก่อนหลงัโดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

2.1.1 วศิวกรรมความตอ้งการ 

2.1.2 การวเิคราะห์ความตอ้งการ 

2.1.3 การจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั 

2.1.4 ขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั 

2.1.5 การหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยั 

2.1.6 เทคนิคส าหรับการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั 
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2.1.1 วศิวกรรมความต้องการ 

เป็นท่ีทราบกนัวา่ความส าเร็จของโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์นั้นวดัไดจ้ากความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
เป็นส าคัญ หากซอฟต์แวร์ท่ีผลิตนั้ นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู ้ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพแลว้ โอกาสในการท่ีโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์จะประสบผลส าเร็จยอ่มมีสูงยิง่ข้ึน 

เพื่อให้เขา้ใจหลกัการและความส าคญัของวิศวกรรมความตอ้งการซ่ึงเป็นกระบวนการหลกัของการ
พฒันาซอฟต์แวร์ ดังนั้นในส่วนน้ีของบทจะกล่าวถึงเน้ือหาดงัน้ี ค  าจ  ากดัความของความตอ้งการ 
นิยามของความต้องการขนาดใหญ่ ค าจ  ากัดความของผูถื้อผลประโยชน์ร่วม ค าจ ากัดความของ
วศิวกรรมความตอ้งการ และกระบวนการทางวศิวกรรมความตอ้งการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1.1.1 ค าจ ากดัความของความต้องการ  

ความหมายของความตอ้งการ(Requirement) ตาม IEEE 610.12-1990 (IEEE Standard 610.12-1990, 
1990) ไดใ้หค้  านิยามของความตอ้งการไวด้งัน้ี 

“(1) A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective. 

(2) A condition or capability that must be met or possessed  by  a system  or system  
component to satisfy a contract, standard, specification,  or  other  formally imposed  
documents. 

(3) A documented representation of a condition or capability as in (1) or (2).” 

จากนิยามข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ความต้องการคือเง่ือนไขหรือความสามารถท่ีก าหนดโดย
ผูใ้ช้งานเพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงระบบหรือส่วนประกอบของระบบจะตอ้ง
น าเสนอออกมาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน รายละเอียด หรือเอกสารเป็นทางการ 

(Sommerville, 2004) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความตอ้งการคือรายละเอียดของส่ิงท่ีจะพฒันา ซ่ึงอธิบายวา่ระบบ
ท่ีพฒันาจะท างานอยา่งไร หรืออธิบายคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของระบบ ความตอ้งการอาจจะเป็น
ขอ้บงัคบัของกระบวนการในการพฒันาระบบก็ได ้

ในขณะเดียวกนั (Young, 2004) ไดก้ล่าวถึงความหมายและความส าคญัของความตอ้งการไวว้า่ ความ
ตอ้งการคือคุณสมบติัท่ีจ าเป็นของระบบ ท่ีระบุความสามารถ คุณลกัษณะเฉพาะ หรือปัจจยัคุณภาพ
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ของระบบเพื่อให้ระบบมีคุณค่าและประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูใ้ช้งาน ซ่ึงความตอ้งการมีความส าคญั
เน่ืองจากความตอ้งการน ามาซ่ึงส่วนประกอบหลกัของขั้นตอนการพฒันาทั้งหมดท่ีจะตามมา 

ทั้งน้ี (Wiegers, 2003) กล่าววา่ความตอ้งการคือคุณสมบติัท่ีผลิตภณัฑ์ตอ้งมีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผูถื้อ
ผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ความตอ้งการคือความสามารถ คุณสมบติัของระบบ หรืออาจ
เป็นขอ้บงัคบัของกระบวนการพฒันาก็ได้ ท่ีก าหนดโดยผูใ้ช้งานหรือลูกคา้ เพื่อท าให้ระบบสร้าง
คุณค่าและประโยชน์ให้แก่ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมได้ ความต้องการมีความส าคัญเน่ืองจากเป็น
ส่วนประกอบพื้นฐานของขั้นตอนการพฒันาทั้งหมดท่ีจะตามมา ยกตวัอย่างเช่น การออกแบบ การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบ เป็นตน้ 

2.1.1.2 ความต้องการขนาดใหญ่ 

(Ma, 2009) ไดก้ าหนดนิยามของความตอ้งการขนาดใหญ่ (Large Requirement) ไวด้งัน้ี ความตอ้งการ
ขนาดใหญ่หมายถึงกลุ่มความตอ้งการท่ีประกอบด้วยความตอ้งการตั้งแต่ 100 ความตอ้งการข้ึนไป 
ดงันั้น ในงานวิจยัน้ีท่ีท าการศึกษาเคร่ืองมือส าหรับการจดัการความตอ้งการขนาดใหญ่และท าการ
ทดสอบเคร่ืองมือท่ีน าเสนอกบัโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีมีความตอ้งการตั้งแต่ 100 ความตอ้งการ
ข้ึนไป 

2.1.1.3 ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม  

(Young, 2001) ไดใ้ห้นิยามของผูถื้อผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) ไวว้า่บุคคล กลุ่มคน หรือองคก์ร
ท่ีมีผลต่อระบบ หรือท่ีระบบส่งผลกระทบให ้ซ่ึงไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูใ้ชง้าน และนกัพฒันา 

(Sommerville, 2004) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมคือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากระบบและผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อความตอ้งการของระบบทั้งทางตรงและทางออ้ม ยกตวัอยา่งเช่น ผูใ้ช้งานระบบ ผูจ้ดัการ
และบุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขององคก์ร วศิวกรรมท่ีดูแลเร่ืองการพฒันาและบ ารุงรักษา
ระบบ และลูกคา้ เป็นตน้  

ในขณะท่ี (Wiegers, 2003) กล่าวว่า ผู ้ถือผลประโยชน์ร่วม คือบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์ของโครงการนั้น หรืออาจจะมีอิทธิผลต่อ
ผลลพัธ์ของโครงการนั้นๆไดเ้ช่นเดียวกนั 
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ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถกล่าวได้ว่า ผูถื้อผลประโยชน์ร่วม คือบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
องคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของระบบ หรือไดรั้บผลกระทบจากผลลพัธ์ของระบบ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ยกตวัอยา่งเช่น ผูใ้ชง้านระบบ ลูกคา้ และพฒันาระบบ เป็นตน้ 

2.1.1.4 ค าจ ากดัความของวศิวกรรมความต้องการ  

(Hull, 2010) ไดใ้ห้ความหมายของวศิวกรรมความตอ้งการ ไวว้า่วิศวกรรมความตอ้งการคือส่วนหน่ึง
ของวิศวกรรมระบบ (Systems Engineering) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคน้พบ การพฒันา การติดตาม การ
วิเคราะห์ การจ าแนกคุณสมบัติ การติดต่อส่ือสารและบริหารจัดการความต้องการท่ีซ่ึงก าหนด
ความส าเร็จของระบบในระดบันามธรรม 

(Young, 2001) ไดนิ้ยามความหมายของวิศวกรรมความตอ้งการวา่เป็นส่วนหน่ึงของวิศวกรรมระบบ
และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีสนใจเร่ืองกระบวนการความตอ้งการ ส่วน (Sommerville, 2004) ได้ให้
ความหมายของวิศวกรรมความตอ้งการไวว้่า วิศวกรรมความตอ้งการคือกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคน้พบ การท าเอกสาร และการบ ารุงรักษาชุดความตอ้งการส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ 

ทั้งน้ี (Krams, 2010) กล่าวว่าวิศวกรรมความตอ้งการประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ การ
วิ เคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) และการบริหารความต้องการ (Requirement 
Management)  เช่นเดียวกบั   (Wiegers, 2003) ท่ีได้นิยามความหมายของวิศวกรรมความตอ้งการว่า
เป็นขอบเขตของความรู้ท่ีรวมกิจกรรมทั้งวงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle) เขา้ดว้ยกนั ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจความสามารถท่ีจ าเป็นและคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประกอบไป
ด้วยสองกระบวนการหลักๆได้แก่ การพฒันาความต้องการ (Requirement Development) และการ
บริหารความต้องการ (Requirement Management) และเป็นส่วนหน่ึงของวิศวกรรมระบบและ
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (Software Engineering) ดงัแสดงตามภาพท่ี 2.1 

 
ภาพท่ี 2.1 องคป์ระกอบของวศิวกรรมความตอ้งการ (Weigers, 2003) 
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การพฒันาความตอ้งการคือขั้นตอนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการท่ีเร่ิมตั้งแต่การสกดัความตอ้งการ 
(Requirements Elicitation) หลังจากนั้น น าความต้องการท่ีได้จากขั้นตอนแรกไปท าการวิเคราะห์
ความตอ้งการ (Requirements Analysis) ถดัไปก็ท าการระบุรายละเอียดความตอ้งการ (Requirements 
Specification) และขั้นตอนสุดทา้ยคือการตรวจรับรองความตอ้งการ (Requirements Validation) 

ส่วนการบริหารความตอ้งการนั้นเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทั้งหมดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลง
ความตอ้งการของระบบ ซ่ึงระหว่างการพฒันาระบบซอฟต์แวร์นั้น อาจมีความตอ้งการใหม่ๆเกิด
ข้ึนมาหรือความตอ้งการท่ีมีอยู่แล้วอาจถูกเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นจึงตอ้งมีกระบวนการการบริหาร
ความตอ้งการเพื่อใหแ้น่ใจความตอ้งการยงัมีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่วศิวกรรมความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของวศิวกรรมระบบและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ท่ีแบ่งออกเป็นสองกระบวนการหลักๆได้แก่การพัฒนาความต้องการ 
(Requirements Development) และการบริหารความต้องการ (Requirements Management) ซ่ึงการ
พฒันาความตอ้งการเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้พบ การวิเคราะห์ การจ าแนกคุณสมบติั 
และการตรวจสอบความถูกตอ้งของความตอ้งการ ส่วนการบริหารความตอ้งการเป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดตามความตอ้งการไปยงัทุกๆกระบวนการพฒันา และการบริหารการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนกบัความตอ้งการ เพื่อให้เขา้ใจภาพรวมและขอบเขตของระหวา่งการพฒันาความตอ้งการและ
การบริหารความตอ้งการ ดงัแสดงในภาพ2.2 

 
ภาพท่ี 2.2 ขอบเขตระหวา่งการพฒันาความตอ้งการและการบริหารความตอ้งการ (Weigers, 2003) 
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2.1.1.5 กระบวนการทางวศิวกรรมความต้องการ 

กระบวนการทางวิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering Process) นั้ นประกอบด้วย 4 
กระบวนการย่อยได้แก่ การสกัดความต้องการ (Elicitation) การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) 
การระบุรายละเอียดความตอ้งการ (Specification) และการตรวจรับรองความตอ้งการ (Validation) ดงั
แสดงในภาพ 2.3 

 
ภาพท่ี 2.3 กระบวนการทางวิศวกรรมความตอ้งการ (Pfleeger et al., 2006) 

การสกดัความตอ้งการนั้นเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบุกลุ่มผูใ้ชง้านและผูถื้อผลประโยชน์
ของระบบ เพื่อท าการเก็บรวบรวมความตอ้งการมาจากบุคคลเหล่านั้น ซ่ึงความตอ้งการท่ีเก็บมาได้
สามารถอยูใ่นรูปแบบความตอ้งการเชิงฟังก์ชัน่ (Functional Requirement) และความตอ้งการท่ีไม่ใช่
ความตอ้งการเชิงฟังกช์ัน่ (Nonfunctional Requirement) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความตอ้งการเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่ความตอ้งการเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความเขา้ใจ
ตรงกนักบัผูถื้อผลประโยชน์ร่วมของระบบและท าการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาขอ้ผิดพลาด 
ความตอ้งการท่ีตกหล่น และขอ้บกพร่องอ่ืนๆ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นการแตกรายละเอียดความตอ้งการ
ออกมา สร้างตวัตน้แบบ(Prototype) ประเมินความน่าจะเป็นท่ีจะพฒันาระบบ และการต่อรองการ
จดัล าดบัก่อนหลงัของความตอ้งการ โดยจุดประสงค์ของขั้นตอนน้ีคือการพฒันาความตอ้งการท่ีมี
คุณภาพ ท่ีผูบ้ริหารโครงการสามารถประเมินความน่าจะเป็นของโครงการไดต้ามจริงและนกัพฒันา
สามารถน าความตอ้งการเหล่าน้ีไปออกแบบ สร้าง และทดสอบได ้

ขั้นตอนการระบุรายละเอียดความต้องการนั้นเก่ียวข้องกับการท าเอกสารระบุความต้องการของ
ซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification- SRS) ซ่ึ งต้องบันทึกความต้องการท่ีได้มาให้
สามารถอ่านและตรวจสอบไดง่้าย โดยท่ีความตอ้งการทางธุรกิจ (Business Requirement) จะถูกระบุ
ในเอกสารวิสัยทศัน์และขอบเขต ส่วนความตอ้งการจากผูใ้ชง้าน (User Requirement) นั้นมกัจะถูกจดั
ให้อยู่ในรูปแบบของยูสเคส (Use cases) ดงันั้นในเอกสารระบุความตอ้งการของซอฟต์แวร์จะตอ้ง
ประกอบดว้ยความตอ้งการเชิงฟังกช์ัน่และความตอ้งการท่ีไม่ใช่ความตอ้งการเชิงฟังกช์ัน่ 
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ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาความต้องการนั้ นคือขั้นตอนการตรวจรับรองความต้องการ ซ่ึง
วตัถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีคือเพื่อสร้างความแน่ใจว่าความต้องการทั้งหมดนั้นมีความถูกต้อง มี
คุณภาพตามท่ีก าหนดไว ้และจะตอ้งสอดคล้องกบัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า ดังนั้นขั้นตอนน้ีจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัก่อนการน าความต้องการไปพฒันาในขั้นตอนการ
ออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ต่อไป 

2.1.2 การวเิคราะห์ความต้องการ 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงอุตสาหกรรมนั้ น โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
โครงการหน่ึงๆจ าเป็นตอ้งจดัการกบัความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการเป็นจ านวนมาก แต่
เน่ืองจากทรัพยากรและงบประมาณท่ีจ ากดั อีกทั้งยงัมีขอ้ก าหนดเร่ืองของเวลาการส่งมอบมาเก่ียวขอ้ง 
ดงันั้นเป็นเร่ืองยากอยา่งยิ่งส าหรับผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วร์ในการวิเคราะห์และเขา้ใจความตอ้งการ 
เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการเพื่อให้สามารถน าส่งช้ินงานท่ีมีคุณภาพแก่ผูใ้ชง้านได ้ใน
ส่วนน้ีอธิบายถึงการวเิคราะห์ความตอ้งการ ดงัน้ี 

(Young, 2001) ไดนิ้ยามการวิเคราะห์ความตอ้งการ (Requirement Analysis) ไวว้่าการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการคือวิธีการท่ีมีโครงสร้างเพื่อให้เขา้ใจคุณสมบติัท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ ทั้งน้ี (Sommerville, 2004) กล่าววา่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ความตอ้งการคือ การระบุ
ความตอ้งการท่ีตกหล่น ความตอ้งการท่ีไม่สอดคลอ้งกนั และความตอ้งการท่ีขดัแยง้กนั 

ในขณะท่ี (Weigers, 2003)ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ความต้องการว่า การวิเคราะห์ความต้องการ
เก่ียวขอ้งกบัการกลัน่กรองความตอ้งการเพื่อท าให้แน่ใจวา่ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมเขา้ใจความตอ้งการ
และการพิจารณาตรวจสอบขอ้ผิดพลาด ส่ิงท่ีละเลย การขาดตกปกพร่องของความตอ้งการ ซ่ึงการ
วิเคราะห์ความตอ้งการเก่ียวขอ้งกบักระบวนการหลกัๆ เช่น การแตกรายละเอียดของความตอ้งการ 
การสร้างตน้แบบ การศึกษาความเป็นไปได ้และการเจรจาต่อรองความส าคญัของความตอ้งการ ดงัมี
รายละเอียดดงัน้ี 

2.1.2.1 การเขียน Context Diagram  

การเขียน Context Diagram ช่วยให้นกัวเิคราะห์มองเห็นภาพรวมของระบบท่ีพฒันาท่ีมีต่อระบบใน
สภาวะแวดลอ้มรอบขา้งอย่างไร ซ่ึงแผนภาพน้ีสามารถอธิบายขอบเขตของระบบท่ีก าลงัพฒันาและ
การเช่ือมต่อกบัส่ิงอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็น การเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน การเช่ือมต่อกบัผูใ้ช้งาน การเช่ือมต่อ
กบัฮาร์ดแวร์ เป็นตน้ 
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2.1.2.2 การจัดล าดับความต้องการก่อนหลงั  

การจดัเรียงล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั (Requirement Prioritization) นั้นเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์
เพื่อหาความส าคญัในการพฒันาของความสามารถของผลิตภัณฑ์ ยูสเคส (Use Case) หรือความ
ต้องการใดๆ เพื่อให้ทราบว่าในการพัฒนาในแต่ละรอบจะประกอบด้วยความต้องการหรือ
ความสามารถของผลิตภณัฑอ์ะไรบา้ง 

2.1.2.3 การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานและการสร้างตัวต้นแบบทางเทคนิค 

การสร้างส่วนติดต่อผูใ้ชง้านและการสร้างตวัตน้แบบทางเทคนิค (Create user interface and technical 
prototypes) ช่วยให้นักพฒันาและผูใ้ช้งานมองเห็นภาพระบบในทิศทางเดียวกนั และในบางคร้ังท่ี
ผูใ้ชง้านไม่สามารถระบุความตอ้งการได ้การสร้างตวัตน้แบบจะช่วยให้ผูใ้ชง้านมองเห็นภาพระบบท่ี
ก าลงัจะพฒันามากยิ่งข้ึน ช่วยให้เขา้ใจวา่ระบบท่ีจะพฒันานั้นมีรูปร่างหน้าตาและความสามารถใน
การแกปั้ญหาดา้นใดบา้ง ซ่ึงช่วยใหส้ามารถเก็บความตอ้งการท่ีตกหล่นไปได ้

2.1.2.4 การก าหนดความต้องการตามระบบย่อย  

ในระบบท่ีมีความซบัซ้อนสูงและประกอบไปดว้ยระบบยอ่ยเป็นจ านวนมากนั้น นกัพฒันามกัจะแบ่ง
ความตอ้งการของระบบออกไปตามระบบยอ่ย (Allocate requirements to subsystems) ไดแ้ก่ แบ่งตาม
ระบบซอฟตแ์วร์ยอ่ย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และตามผูใ้ชง้าน หรือส่วนประกอบยอ่ย เป็นตน้ 

2.1.2.5 การจ าลองความต้องการ  

การจ าลองความตอ้งการ (Model the requirement) โดยการใชรู้ปแบบการวิเคราะห์แบบกราฟิกในการ
จ าลองความตอ้งการนั้นช่วยท าให้เขา้ใจความตอ้งการมากยิ่งข้ึน โดยการใส่รายละเอียดให้แก่ความ
ตอ้งการท่ีอยูใ่นรูปแบบนามธรรมให้สามารถเขา้ใจได ้ซ่ึงรายละเอียดเหล่าน้ีอาจจะเป็นส่วนประกอบ
ของ SRS (Software Requirement Specification) หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน 
(User Interface) ท่ีแสดงในตวัตน้แบบ (Prototype)  

การใชรู้ปแบบการวิเคราะห์แบบกราฟิกช่วยให้มองเห็นความตอ้งการท่ีไม่ถูกตอ้ง ท่ีขดัแยง้กนั ท่ีตก
หล่น และท่ีมีมากเกินความจ าเป็น ซ่ึงรูปแบบการวิเคราะห์แบบกราฟิกน้ีสามารถอยู่ในรูปแบบของ
แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูล 
(Entity-Relationship diagram) แผนภาพการเป ล่ียนสถานะ (State-Transition diagram หรือ state 
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chart) แผนภาพคลาส (Class diagram) แผนภาพแสดงล าดับการท างานของระบบ (Sequence 
Diagram) และแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ (Interaction Diagram) เป็นตน้ 

2.1.2.6 การสร้างพจนานุกรมข้อมูล 

การสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Create a data dictionary) เป็นการนิยามข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล
ทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับระบบเพื่อช่วยให้ผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับการท าโครงการมีความเข้าใจเก่ียวกับ
ความหมายของขอ้มูลใดๆไดต้รงกนั ซ่ึงในขั้นตอนทางวิศวกรรมความตอ้งการนั้น พจนานุกรมขอ้มูล
เป็นตวัท่ีช่วยท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งนกัพฒันาและลูกคา้เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่การวิเคราะห์ความตอ้งการคือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและผู ้ใช้งาน และเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมโครงการ อีกทั้งยงัเป็นกระบวนการเพื่อตรวจสอบหา
ขอ้ผิดพลาดของความตอ้งการและหาความตอ้งการท่ีขาดตกบกพร่องไป ซ่ึงกระบวนการน้ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมหลายๆกิจกรรมไดแ้ก่การแตกรายละเอียดของความตอ้งการ การสร้างตน้แบบ การศึกษา
ความเป็นไปได ้และการเจรจาต่อรอง เป็นตน้ 

2.1.3 การจัดล าดับความต้องการก่อนหลงั 

การจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั (Requirement Prioritization) นั้นเป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประเมินล าดบัของความตอ้งการท่ีจะถูกผลิตก่อนหลงั จากท่ี (Stanislav, 2012) ไดก้ล่าวไวว้า่หน่ึงใน
เหตุผลท่ีท าให้โครงการซอฟต์แวร์ล้มเหลว คือ การท าการเรียงล าดับความส าคัญท่ีผิด หากเรา
เรียงล าดับความส าคัญผิด จะท าให้มีโอกาสสูงท่ีจะออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ผิด ก่อให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดในการพฒันาและมีค่าใชจ่้ายสูงข้ึน  

เน่ืองจากความตอ้งการมีล าดบัความส าคญัท่ีไม่เท่าเทียมกนัจ าเป็นตอ้งท าการประเมินเพื่อตดัสินใจวา่
ความตอ้งการใดบา้งท่ีจะถูกพฒันารวมเขา้ไปกบัตวัผลิตภณัฑต์ามเง่ือนไขต่างๆดงัน้ี งบประมาณ เวลา 
ทรัพยากร- ก าลงัคน วตัถุดิบ และคุณภาพตามท่ีลูกคา้ก าหนด ดงันั้นในส่วนน้ีของบทจะกล่าวถึงการ
จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ ซ่ึงเน้ือหาประกอบดว้ย ความหมายของการเรียงล าดบัความ
ตอ้งการ ประโยชน์ของการเรียงล าดบัความตอ้งการ และเกณฑท่ี์ใชใ้นการเรียงล าดบัความตอ้งการ 
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2.1.3.1 ค าจ ากดัความของการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ  

การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดและ
ความตอ้งการท่ีเร่งด่วนท่ีสุด (M. Aasem et al., 2010) อีกทั้งยงัช่วยให้การท าตารางก าหนดการน า
ความตอ้งการไปปฏิบติัสะดวกข้ึน (Firesmith, 2004) 

ทั้งน้ี (Young, 2001) ได้กล่าวถึงการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการว่าคือการจ าแนกความ
ตอ้งการออกเป็นกลุ่มๆตามความจ าเป็นของระบบหรือตามความสามารถของระบบ 

ดงันั้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การเรียงล าดับความต้องการตามความส าคญันั้นคือขั้นตอนท่ี
เก่ียวข้องกับการระบุความต้องการหลัก โดยต้องค านึงถึงข้อจ ากัดในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณ ระยะเวลาในการผลิต และทรัพยากรท่ีมีอยู่ ซ่ึงช่วยในการท าตารางการผลิต เพื่อให้
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตนั้นสามารถช่วยแกปั้ญหาของผูใ้ชง้านไดแ้ละมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ก าหนดไว ้

2.1.3.2 ประโยชน์ของการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ  

(Sommerville, 2004) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการท าการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการไว้
วา่ การจดัล าดบัความส าคญัช่วยให้ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมในโครงการสามารถตดัสินใจเพื่อระบุความ
ต้องการหลักของระบบได้ อีกทั้ งยงัช่วยลดข้อโต้แยง้และช่วยในการเจรจาต่อรองระหว่างผูถื้อ
ผลประโยชน์ร่วมอีกด้วย นอกจากนั้นการเรียงล าดับความส าคญัของความต้องการยงัช่วยให้นัก
ออกแบบสามารถตดัสินใจเร่ืองสถาปัตยกรรมระบบและช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการออกแบบท่ีจะเกิดข้ึน
อีกดว้ย 

ในขณะเดียวกนั (Wiegers, 2003) ไดก้ล่าววา่การเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการเป็นวิธีการ
จัดการกับความต้องการด้วยทรัพยากรท่ีจ ากัด ซ่ึงช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยใชต้น้ทุนต ่าสุด และลดขอ้ขดัแยง้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการนั้นเป็นวิธีการใน
การคน้หาความตอ้งการหลักท่ีส าคญัและเร่งด่วนท่ีสุด เพื่อใชใ้นการจดัเตรียมแผนด าเนินการพฒันา
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อประโยชน์ร่วมโดยใชต้น้ทุนท่ีต ่าสุด ซ่ึงการท าการจดัล าดบัความส าคญั
ของความตอ้งการนั้นมีประโยชน์ช่วยในการตดัสินใจ สนบัสนุนการเจรจาต่อรอง และลดขอ้ขดัแยง้
ระหวา่งผูถื้อผลประโยชน์ร่วม 
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2.1.4 ขั้นตอนการจัดล าดับความต้องการก่อนหลงั 

การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการมีวตัถุประสงคเ์พื่อระบุความตอ้งการหลกัเพื่อการจดัล าดบั
การพฒันาก่อนหลงั เพื่อใหก้ารจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ในส่วนน้ีของบทไดท้ าการศึกษาขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัท่ีน าเสนอโดย บริษทั 
IAG Consulting ท่ีมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนและ (Deneva, 2008) ท่ีมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

2.1.4.1 ขั้นตอนการจัดล าดับความต้องการก่อนหลังที่น าเสนอโดยบริษัท IAG Consulting 

ในส่วนน้ีจะน าเสนอขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัท่ีน าเสนอโดยบริษทัIAG Consulting 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

IAG Consulting ไดก้ าหนดขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัไว ้6 ขั้นตอนดงัน้ี การเขา้ใจ
ว ัตถุประสงค์และกลยุท ธ์ของการจัดล าดับก่อนหลัง (Understand the purpose and strategy for 
prioritization) การท ารายการความตอ้งการของลูกคา้ (List the customer needs) การท ารายการความ
ตอ้งกร (List the requirements) การจดัเตรียมขอ้มูลก่อนการจดัล าดบัก่อนหลงั (Facilitate the rating of 
the need/ requirements interrelationships) ก ารก าหนด ปั จจัย  (Determine technical/ development 
factors) และการก าหนดล าดบัก่อนหลงั (Determine the priority rating) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2.4 ส่วนประกอบของการวเิคราะห์ความตอ้งการ (IAG Consulting, 2014) 
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2.1.4.1.1 เข้าใจวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของการจัดล าดับก่อนหลงั (Understand the purpose and 
strategy for prioritization)  

ขั้นตอนแรกสุดของการท าการจดัล าดบัก่อนหลงัท่ี IAG Consulting ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์
ดา้นการบริหารจดัการ และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการบริหารจดัการความตอ้งการมาเป็นเวลายาวนาน 
ได้กล่าวไวว้่า แรกสุดตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงค์ก่อน ยกตวัอย่างวตัถุประสงค์ของการจดัล าดบัความ
ตอ้งการก่อนหลงั ไดแ้ก่ การจดัล าดบัก่อนหลงัเพื่อตดัความตอ้งการบางอนัออกไป เพื่อท าให้แน่ใจวา่
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เพื่อวางแผนตารางการท างาน หรือเพื่อบริหารจดัการวตัถุประสงค์ท่ี
เพิ่มข้ึน (Scope Creep) เป็นตน้ หลงัจากนั้นให้ท าการระบุส่ิงท่ีจะน ามาจดัล าดบัก่อนหลงัและระบุกล
ยทุธ์ของการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั 

2.1.4.1.2 ท ารายการความต้องการของลูกค้า (List the customer needs) 

ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการท ารายการความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คดัเลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อผูถื้อผลประโยชน์ร่วมของโครงการในการเลือกจดัล าดับ
ก่อนหลงัของความตอ้งการ โดยท่ีปัจจยัเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะ ขอบเขต และฟังก์ชนัของ
ผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ท่ีก าลังจะพัฒนา ซ่ึงขั้นตอนน้ีรวมไปถึงการระบุผลประโยชน์ท่ีมีต่อธุรกิจ 
(Business Benefits) หรือวตัถุประสงคข์องการพฒันาโครงการน้ี ยกตวัอยา่งเช่น การลดค่าใชจ่้าย การ
ส่งผลต่อรายไดข้องธุรกิจ การใชง้านท่ีง่ายข้ึน การสร้างประโยชน์ใชส้อย และอ่ืนๆ  

2.1.4.1.3 ท ารายการความต้องการ (List the requirements) 

ขั้นตอนการท ารายงานความตอ้งการนั้นเก่ียวขอ้งกบัการระบุความตอ้งการทั้งในรูปแบบของความ
ตอ้งการเด่ียวและกลุ่มของความตอ้งการ ซ่ึงความตอ้งการอาจจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรม ฟังก์ชนั
การท างาน หรืออ่ืนๆ โดยการเก็บไวเ้ป็นแถวและระบุตวัเลขเพื่อใชใ้นการอา้งอิงถึงความตอ้งการนั้นๆ 
หากความตอ้งการมีมากกว่า 20-30 ความตอ้งการข้ึนไป ให้ท าการแยกกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยในการบริหาร
จดัการความตอ้งการไดดี้ข้ึน 

2.1.4.1.4 จัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดล าดับความต้องการก่อนหลงั (Facilitate the rating of the 
need/ requirements interrelationships) 

การจดัเตรียมขอ้มูลก่อนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัช่วยท าใหก้ารท างานมีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงประกอบด้วย 2 ทางเลือกได้แก่ การส ารวจก่อนการอภิปราย (Pre-session survey) และการออก
เสียงระหวา่งการอภิปราย (In-session voting)  
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ในขั้นตอนของการจดัเตรียมขอ้มูลก่อนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงันั้นเก่ียวขอ้งกบั 3 ขั้นตอน
หลกัๆดงัน้ี 

1) การเลือกใช ้Numerically assigned scales เพื่อจดักลุ่มของความตอ้งการ 

2) การก าหนดปัจจัยความส าเร็จท่ีส าคัญส าหรับการจดัล าดับความต้องการ โดยมีขั้นตอน

ทั้งหมด 4 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

a. ขั้นตอนเร่ิมตน้ (Set-up) คือขั้นตอนท่ีก าหนดความตอ้งการท่ีถูกตอ้งและคดัเลือก

ความตอ้งการ 

b. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม (Involvement) คือการผูถื้อผลประโยชน์ร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โครงการ 

c. ขั้นตอนการอ านวยความสะดวก (Facilitation) คือการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการ

จดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั 

d. ขั้นตอนการเลือกใช้เคร่ืองมือ (Tools) การเลือกใช้วิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

ส าหรับการออกความเห็นเร่ืองการจดัล าดบัก่อนหลงั 

3) เม่ือเสร็จแลว้ใหค้  านวณค่าน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยั 

2.1.4.1.5 ก าหนดปัจจัยทางเทคนิคหรือปัจจัยทีม่ีผลทางการพฒันา (Determine technical/ 
development factors) 

ขั้นตอนน้ีมกัจะแยกมาท าภายในกลุ่มนกัพฒันาในทีมพฒันาและผูเ้ช่ียวชาญดา้น SMEs เพื่อประมาณ
การความตอ้งการดา้นทรัพยากรท่ีใช้และราคา ยกตวัอย่างปัจจยัโดยทัว่ไป เช่น ระดบัของค่าความ
พยายาม (หรือความตอ้งการดา้นทรัพยากร) ความยากทางเทคนิค และราคา เป็นตน้ 

2.1.4.1.6 ก าหนดล าดับก่อนหลงั (Determine the priority rating) 

การจดัล าดบัก่อนหลงัของแต่ละความตอ้งการโดยอาศยัค่าความส าคญั และปัจจยัทางเทคนิคหรือ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันา โดยท่ีบนัทึกการตดัสินใจก่อนหนา้น้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัอนัดบัและการให้
คะแนนเพื่อมีการลงมติเป็นเอกฉนัทไ์ดง่้ายข้ึน อีกทั้งช่วยให้การตดัสินใจมีความถูกตอ้งมากข้ึนและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑแ์ละปัจจยัท่ีตกลงกนัไว ้อีกทั้งไม่ลืมท่ีจะอา้งอิง ปรับปรุง และตรวจทานความ
ตอ้งการและรายละเอียดของความตอ้งการ โดยอาศยัเทคนิคต่างๆไดแ้ก่ การลงคะแนนแบบ Blind 
voting การค านวณทางสถิติ การท าแผนท่ี การอภิปรายกลุ่ม การตดัสินใจแบบกลุ่มร่วมกนั การใช้
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กราฟแบบ 4 Quadrant graph หรือการอาศยัการจดัสินใจของผูบ้ริหาร เป็นต้น หลังจากนั้นท าการ
ปรับปรุงเอกสารความตอ้งการตามคะแนนล าดบั รวมถึงด าเนินการต่อในเร่ืองของการประเมินการจดั
สินใจเร่ืองความตอ้งการ การจดัตารางเวลา และความรับผดิชอบ อยา่งต่อเน่ืองเท่าท่ีจ  าเป็น 

2.1.4.2 ข้ันตอนการจัดล าดับก่อนหลงัทีถู่กน าเสนอโดย Deneva (Deneva, 2008) 

ในส่วนน้ีอธิบายถึงขั้นตอนการจดัล าดับก่อนหลังท่ีถูกน าเสนอโดย Deneva (Deneva, 2008) โดย
ประกอบดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลกัๆดงัต่อไปน้ี การหาความตอ้งการรองจากความตอ้งการหลกั การ
ค านวณหาค่าความส าคญัจากประโยชน์และราคา และการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั โดยมี
รายละเอียดของแต่ละชั้นตอนดงัน้ี 

1) การหาความต้องการรองจากความต้องการหลัก (Derive secondary requirements from 

primary requirements): ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการหาความตอ้งการรองจากความตอ้งการ

หลักเพื่อใช้ในการหาค่าความส าคญัตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัก่อนหลงัในขั้นตอน

ต่อไป 

2) การค านวณหาค่าความส าคัญจากประโยชน์และราคา (Determine importance based on 

benefit/cost): เม่ือได้ความตอ้งการมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการค านวณค่าความส าคญัตาม

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจดัล าดับก่อนหลัง ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ประโยชน์ (Benefit) และราคา 

(Cost) 

3) การจดัเรียงล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั (Prioritize requirement): จากขั้นตอนท่ี 2 เม่ือไดค้่า

ความส าคญัของแต่ละความตอ้งการมาแลว้ ขั้นตอนสุดทา้ยคือการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการ

ก่อนหลงั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีคือความตอ้งการท่ีถูกเรียงล าดบัตามความส าคญั 

2.1.5 การหาค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัย 

ในงานวิจยัน้ีมีขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลจากการจดัล าดบั
ความตอ้งการก่อนหลงั ซ่ึงมีรายละเอียดของวธีิการหาค่าน ้าหนกัปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
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2.1.5.1 การหาค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยด้วยวธีิการวเิคราะห์เชิงล าดับช้ัน 

การหาค่าน ้ าหนักความส าคัญของตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้ น (Analysis Hierarchy 
Process; AHP) เป็นวิธีการหาล าดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยอาศยัแผนภูมิล าดบัขั้น
เพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีละคู่ ส าหรับการหาค่าน ้ าหนกัดว้ยวิธีน้ีนั้นไดแ้บ่งระดบัการ
เปรียบเทียบออกเป็น 9 ระดบั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 แสดงมาตราท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบแทนปัจจยัแต่ละคู่ดว้ยวธีิการ AHP  

(โสภาแดง, 2551) 

ระดับความเข้มข้นของความส าคัญ รายละเอยีด 

1 มีความส าคญัเท่ากนั 

2 มีความส าคญัเท่ากนัถึงปานกลาง 

3 มีความส าคญัปานกลาง 

4 มีความส าคญัปานกลางถึงค่อนขา้งมาก 

5 มีความส าคญัมากกวา่ค่อนขา้งมาก 

6 มีความส าคญัค่อนขา้งมากถึงมากกวา่ 

7 มีความส าคญัมากกวา่ 

8 มีความส าคญัมากกวา่ถึงมากท่ีสุด 

9 มีความส าคญัมากกวา่ท่ีสุด 

ทั้งน้ี ในการค านวณหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัดว้ยวิธี AHP นั้นสามารถแบ่งขั้นตอน
ออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) กรอกคะแนนการเปรียบเทียบปัจจยัโดยใชต้ารางเมตริกซ์ 

2) ค านวณค่าอตัราความสอดคลอ้ง 

3) การหาค่าน ้าหนกัความส าคญัแต่ละปัจจยัดว้ยการหาค่า Geometric Mean 
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ขั้นตอนแรกเร่ิมจากการกรอกคะแนนการเปรียบเทียบปัจจยัโดยใช้เมตริกซ์ดงัแสดงรายละเอียดการ
กรอกในตารางดา้นล่างน้ี 

ตารางท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่งการกรอกคะแนนการเปรียบเทียบปัจจยัโดยใชต้ารางเมตริกซ์  

(โสภาแดง, 2551) 

เกณฑ์ทีใ่ช้ส าหรับการตัดสินใจ ปัจจัย 

C1, C2, C3, …, Cn A1 A2 A3 … An 

ปัจจัย 

A1 1 a12 a13 … a1n 

A2 1/a12 1 a23 … a2n 

A3 1/a13 1/a23 1 … a3n 

… … … … … … 

An 1/a1n 1/a2n 1/a3n … 1 

ขั้นตอนต่อมาคือการค านวณหาค่าอตัราความสอดคล้องของเหตุผล เพื่อท าการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของการให้คะแนนค่าน ้ าหนกัของปัจจยัทั้งหมดวา่มีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลหรือไม่ 
โดยอาศยัขั้นตอนยอ่ยทั้งหมด 4 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

1)  ค านวณค่า    λ max 

ในการค านวณหาค่า λ max  นั้นสามารถค านวณไดจ้ากการน าเอาผลรวมของคะแนนเปรียบเทียบของ
แต่ละปัจจยัในแถวตั้งแต่ละแถว มาคูณดว้ยผลรวมค่าเฉล่ียในแถวนอนแต่ละแถว แลว้น าเอาผลคูณท่ี
ได้มารวมกนั โดยผลลพัธ์ท่ีได้จะมีค่าเท่ากบัจ านวนปัจจยัทั้งหมด (n) ท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบ ซ่ึงใน
กรณีท่ีคะแนนเปรียบเทียบในปัจจยันั้นมีความสอดคลอ้งกนัอยา่งสมบูรณ์นั้น ค่าของ λ max = n 

2)  ค านวณหาค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Consistency Index: C.I.) 

ในการค านวณหาค่าดัชนีวดัความสอดคล้องสามารถใช้สูตรในการค านวณหาค่าดัชนีวดัความ
สอดคลอ้งไดด้งัน้ี 

C.I. = (λ max - n) / (n-1)                      (2.1) 
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3)  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.) 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่มซ่ึงเป็นค่าคงท่ีท่ีข้ึนอยูก่บัขนาดของเมตริกซ์ โดยมีขนาดเร่ิมตั้งแต่ 1x1 
ไปจนถึงขนาด 15x15 โดยสามารถพิจารณาค่า R.I. ไดจ้ากตารางท่ี 2.3 น้ี 

ตารางท่ี 2.3 ค่าของดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดของเมตริกซ์ (โสภาแดง, 2551) 

N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

R.I. 

4)  ค านวณหาค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล 

ค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลหรือค่า C.R. นั้นคือค่าอตัราส่วนการเปรียบเทียบระหว่างค่า C.I. ท่ี
ค  านวณไดจ้ากเมตริกซ์ กบัค่า R.I. ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งจากตาราง โดยสามารถแสดงไดต้ามสูตรน้ี 

C.R. = 
𝐶.𝐼.

𝑅.𝐼.
                 (2.2) 

ซ่ึงหากผลการค านวณค่า C.R. พบว่าค่า C.R. น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 หรือ C.R. <=0.10 
สามารถสรุปไดว้า่การเปรียบเทียบคู่นั้นมีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

แต่ถา้ C.R. > 0.10 แลว้ จะถือวา่การเปรียบเทียบคู่นั้นอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่สามารถยอมรับได ้ทั้งน้ีแลว้ผูท่ี้
ให้ขอ้มูลน้ีจ  าตอ้งท าการทบทวนการตดัสินใจและให้คะแนนการเปรียบเทียบปัจจยัและการจ าล าดบั
ความส าคญัในการเปรียบเทียบปัจจยัทีละคู่ใหม่ 

ดงันั้นแล้วหากค่าอตัราความสอดคล้องท่ีค านวณได้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้แล้ว จะน าผลของการ
เปรียบเทียบปัจจยัเหล่าน้ีเขา้สู่กระบวนการค านวณหาค่าน ้าหนกัความส าคญัดว้ยวธีิการ AHP ต่อไป 

ขั้นตอนสุดท้ายเม่ือเสร็จส้ินการกรอกคะแนนการเปรียบเทียบปัจจยัแต่ละคู่โดยใช้เมตริกซ์และ
ค านวณหาค่าอตัราความสอดคลอ้งแลว้ ขั้นตอนต่อมาคือการหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยั
ดว้ยการหาค่า Geometric Mean ซ่ึงค่าน ้าหนกันั้นจะพิจารณาจากค่า Geometric Mean ของแต่ละปัจจยั
ต่อค่า Geometric Mean รวมของทุกปัจจยั ซ่ึงมีวธีิการคิดค านวณแสดงดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี 
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ตารางท่ี 2.4 ตวัอยา่งการค านวณหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยั (โสภาแดง, 2551) 

 Geometric Mean  ค่าน า้หนัก 

A1 (1 x a12 x a13 x … x a1n)1/n W1 W1/ Wtotal 

A2 ((1/ a12) x 1 x a13 x … x a1n)1/n W2 W2/ Wtotal 

A3 ((1/ a13) x (1/ a23) x 1 x … x a1n)1/n W3 W3/ Wtotal 

… … … … 

An ((1/ a1n) x (1/ a2n) x (1/ a3n) x … x 1)1/n Wn Wn/ Wtotal 

 ผลรวม Wtotal  

2.1.5.2 การหาค่าน า้หนักตัวแปรโดยใช้ล าดับความส าคัญ (Weight from Rank) 

การหาค่าน ้ าหนกัของตวัแปรโดยใชล้ าดบัความส าคญัเป็นวิธีการหาค่าน ้ าหนกัของตวัแปรหรือปัจจยั
โดยค านวณจากการล าดบัความส าคญัของตวัแปรนั้นๆ ซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามขั้นตอน 2 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นตอนการจดัเรียงล าดบัตวัแปรและขั้นตอนการค านวณหาค่าน ้ าหนักของตวัแปร ดงัแสดง
รายละเอียดน้ี 

ให้เร่ิมจากการเรียงล าดบัตวัแปรตามความส าคญั โดยค านึงถึงตวัแปรท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดจะมี
ล าดับความส าคญัท่ี 1 ตวัแปรต่อมาท่ีมีความส าคญัรองลงมา จะมีล าดบัความส าคญัท่ี 2 ไปเร่ือยๆ
จนถึงล าดบัท่ี n ซ่ึง n ในท่ีน้ีคือจ านวนตวัแปรทั้งหมดท่ีตอ้งการน ามาหาค่าน ้าหนกั 

ยกตวัอยา่งเช่น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัก่อนหลงัความส าคญัของบริษทัหน่ึงมีดงัต่อไปน้ีคือ 

- ความส าคญัล าดบัท่ี 1 คือ มูลค่าทางธุรกิจ 

- ความส าคญัล าดบัท่ี 2 คือ ค่าใชจ่้าย 

- ความส าคญัล าดบัท่ี 3 คือ เวลา 

- ความส าคญัล าดบัท่ี 4 คือ ความเส่ียง 

- ความส าคญัล าดบัท่ี 5 คือ บทลงโทษ 
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หลงัจากท่ีไดล้  าดบัความส าคญัจากขั้นตอนท่ี 1 แลว้นั้น ขั้นตอนต่อไปคือการค านวณหาค่าน ้ าหนัก
ของตวัแปร (Wj) จากสมการ 

Wj = 
1

rj

∑ (
1

rk
 )𝑛

𝑘=1

                    (2.3) 

โดยท่ี  rj คือล าดบัของปัจจยัท่ี j 

rk คือล าดบัของปัจจยัใดๆ ท่ี k 

และ n คือจ านวนปัจจยัทั้งหมด 

ยกตวัอยา่งการค านวณหาค่าน ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัมูลค่าทางธุรกิจท่ีไดรั้บการจดัล าดบัความส าคญั
เป็นล าดบัท่ี 1 ไดด้งัน้ี 

โดยท่ี r1 = 1 และ n=5 

ดงันั้น 
1

r1
 = 

1

1
 

∑ (
1

rk
 )

5

1
= (

1

1
+  

1

2
+

1

3
+

1

4
+

1

5
 ) = 2.28 

เพราะฉะนั้นค่าน ้าหนกัของปัจจยัท่ีไดค้วามส าคญัเป็นล าดบัท่ี 1 จึงมีค่าดงัน้ี 

w1 = 
1

1

2.28
 = 0.439 

จากการค านวณขา้งตน้สามารถสรุปค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยัไดต้ามตารางขา้งล่างน้ี 

ตารางท่ี 2.5 ค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยั (ท่ีมา: นกัวจิยั) 

ปัจจยั ล าดบัความส าคญั ค่าน า้หนักของปัจจยั 

มูลค่าทางธุรกิจ 1 0.439 

ค่าใชจ่้าย 2 0.219 

เวลา 3 0.146 

ความเส่ียง 4 0.110 

บทลงโทษ 5 0.088 
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เม่ือพิจารณาจากตารางซ่ึงแสดงค่าน ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัซ่ึงไดจ้ากการค านวณดว้ยวธีิการค านวณหา
ค่าน ้ าหนกัโดยใชล้ าดบัความส าคญั พบวา่มูลค่าทางธุรกิจซ่ึงเป็นปัจจยัอนัดบัแรกมีน ้าหนกัมากท่ีสุดท่ี 
0.439 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่าย เวลา ความเส่ียง และบทลงโทษ ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัคือ 0.219, 0.146, 0.11, 
และ 0.088 ตามล าดบั 

2.1.6 เทคนิคส าหรับการจัดล าดับความต้องการก่อนหลงั 

เป็นท่ีชัดเจนท่ีว่าการค านึงถึงการเรียงล าดบัความตอ้งการจะไม่มีความจ าเป็นเลยถ้าความตอ้งการ
ทั้งหมดมีล าดบัความส าคญัเท่ากนัและทรัพยากรมีไม่จ  ากดั แต่ในความเป็นจริงแลว้ โครงการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ลว้นเก่ียวขอ้งกบัขอ้จ ากดัเร่ืองทรัพยากรและระยะเวลาโครงการท่ีถูกก าหนดไว ้ดงันั้นการ
เรียงล าดบัความตอ้งการจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงการเรียงล าดบัความตอ้งการนั้นเก่ียวขอ้งกบัการ
ประเมินความส าคญัของความต้องการ หลังจากนั้นจึงน าความต้องการเหล่านั้นมาจดัล าดับตาม
ความส าคญั  

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการโดยจ าแนกออกเป็น
ประเภทตามมาตรการวดัข้อมูล ซ่ึงในการศึกษาน้ีได้กล่าวถึงมาตรการวดั 3 แบบ ได้แก่มาตรนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)  มาตราเรียงล าดับ(Ordinal Scale) และมาตราอตัราส่วน (Ratio Scale) ดัง
แสดงในตารางท่ี 2.6 

ตารางท่ี 2.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการโดยจ าแนกออกเป็น
ประเภทตามมาตรการวดัขอ้มูล  

Scale Requirement prioritize techniques 

Nominal Scale Numerical assignment (Grouping)(priority groups) 

MoScoW  

Quality Function Deployment (QFD) 

Ordinal Scale Simple Ranking  

Bubble Sort  

Binary Search Tree 
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ตารางท่ี 2.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการโดยจ าแนกออกเป็น
ประเภทตามมาตรการวดัขอ้มูล (ต่อ) 

Scale Requirement prioritize techniques 

Ratio Scale Hundred Dollar Method or Cumulative Voting 

AHP 

Hierarchy AHP 

Minimal Spanning Tree 

Cost-Value Approach 

win-win (Theory W) 

มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale)  เป็นวิธีการท่ีช่วยในการแบ่งกลุ่มความส าคญัของความตอ้งการ 
ซ่ึงความตอ้งการท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัจะมีความส าคญัท่ีเท่ากนั ขอ้จ ากดัของวิธีการน้ีคือภายในกลุ่ม
ความต้องการเดียวกัน จะไม่มีรายละเอียดท่ีบอกว่าความต้องการไหนส าคญักว่ากนั ดังปัจจุบนัมี
เคร่ืองมือในการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการหลายอย่างท่ีจดัได้ว่าอยู่ในกลุ่มมาตรนาม
บัญญัติ  ยกตัวอย่างเช่น  Numerical Assignment ท่ีบางคร้ังจะถูกเรียกว่าวิ ธีการแบบแบ่งก ลุ่ม 
(Grouping) ห รื อ  Priority Group วิ ธี ก า ร แ บ บ  MoSCow แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ บ บ  Quality Function 
Deployment (QFD) เป็นตน้ 

Numerical Assignment ห รือ  Grouping ห รือ  Priority Groups เป็ น วิ ธี ก ารส าห รับ เรี ย งล าดับ
ความส าคญัของความตอ้งการหน่ึงท่ีง่ายมาก ซ่ึงมีการแบ่งความตอ้งการออกเป็นกลุ่มๆ ซ่ึงจ านวนกลุ่ม
จะมีจ านวนหลากหลาย ขอ้ดีของวิธีการน้ีคือไม่ซับซ้อน แต่มีขอ้เสียคือความตอ้งการท่ีอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนัจะถือว่ามีความส าคญัเท่ากนัโดยไม่มีการให้รายละเอียดว่าความตอ้งการไหนมากกว่ากัน
ภายในกลุ่มเดียวกนั และวธีิการน้ีเหมาะส าหรับความตอ้งการท่ีชดัเจน 

MoScoW เป็นเทคนิคท่ีพฒันาโดย Dai Clegg ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใช้ร่วมกับการพฒันาโดยมีเวลาเป็น
เคร่ืองจ ากดั (Time boxing) โดยจะมีการก าหนดวนัส่งงานไวแ้ลว้และเลือกท าเฉพาะความตอ้งการท่ีมี
ความส าคัญสูงสุดเท่านั้ น ซ่ึงจะพบมากในวิธีการพัฒนาโปรแกรมแบบเร็ว (Rapid Application 
Development: RAD) เช่น วิธีการพฒันาระบบแบบพลวติั (Dynamic Systems Development Method: 
DSDM) และวิธีการพฒันาซอฟแวร์แบบคล่องแคล่ววอ่งไว (Agile Software Development) MoSCow 
เป็นเทคนิคท่ีมีพื้นฐานมาจาก Nominal Scale โดยการแบ่งความตอ้งการออกเป็น 4 กลุ่มหลกัๆไดแ้ก่ 
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Must Have หมายถึงความตอ้งการท่ีจ าเป็นตอ้งมีและขาดไม่ได,้ Should Have หมายถึงความตอ้งการท่ี
ควรจะมีในระบบ, Could Have หมายถึงความตอ้งการท่ีควรจะมีในระบบแต่มีความส าคญัน้อยกว่า 
Should Have, และ Won’t Have หมายถึงความตอ้งการท่ีพึงประสงค ์(Wish Lists) เป็นความตอ้งการท่ี
ดี แต่ยงัจะไม่ถูกด าเนินการในช่วงเวลาน้ี ซ่ึงขอ้ดีของวธีิการน้ีคือ ใชง้านง่าย ใชก้ าลงัคนนอ้ย สามารถ
จดัการกบัความตอ้งการขนาดใหญ่ได้ ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมไม่จ  าเป็นตอ้งให้ความสนใจในความ
ต้องการท่ีอยู่ในกลุ่มสุดท้ายหรือความต้องการพึงประสงค์ แต่มีข้อจ ากัดตรงท่ีไม่สามารถล าดับ
ความส าคญัของความตอ้งการภายในกลุ่มได ้

มาตราเรียงล าดับ (Ordinal Scale) เป็นมาตราช่วยในการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ ซ่ึง
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากวิธีการน้ีคือล าดบัของความตอ้งการท่ีถูกเรียงตามความส าคญั จากความส าคญัมากไป
ยงัความต้องการท่ีมีความส าคญัน้อยกว่า ถึงอย่างไรก็ตามวิธีการเรียงล าดบัความส าคญัแบบมาตร
เรียงล าดบันั้นยงัมีขอ้เสียเปรียบ ยกตวัอย่างเช่น วิธีการแบบมาตรเรียงล าดบันั้นสามารถระบุได้ว่า
ความต้องการหน่ึงมีความส าคญัมากกว่าอีกความต้องการ แต่ไม่ได้ระบุว่ามีความส าคญัมากกว่า
เท่าไหร่ ทั้งน้ีมีเคร่ืองมือหลายอย่างท่ีจดัวา่อยู่ในกลุ่มของมาตรเรียงล าดบั ไดแ้ก่ วิธีการแบบ Simple 
Ranking วธีิการแบบ Bubble Sort และวธีิการแบบ Binary Search Tree เป็นตน้ 

Simple Ranking วิธีการเรียงแบบง่ายน้ีเป็นวธีิการส าหรับเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจาก
มากไปหานอ้ยตามล าดบั ซ่ึงสามารถแทนเป็นตวัเลขจาก 1 ไปถึง n ซ่ึงความตอ้งการท่ีมีความส าคญั
มากจะอยู่ในอนัดบัท่ี 1 และความส าคญัท่ีมีความส าคญัน้อยกว่าจะถูกเรียงล าดบัถดัมาเร่ือยๆจนถึง
ความตอ้งการท่ี n แต่วิธีการน้ีมีขอ้จ ากดัคือเราไม่สามารถจ าความตอ้งการในปริมาณมากๆได ้ Miller 
1956) กล่าววา่เราไม่สามารถจดจ าความตอ้งการไดม้ากกวา่ 7 ความตอ้งการ ซ่ึงบวกลบไม่เกิน 2 ความ
ตอ้งการ และ (Hatton, 2007) กล่าวว่าเราไม่สามารถจ าความตอ้งการไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 15 ความ
ตอ้งการข้ึนไป ดงันั้นวธีิการน้ีจึงไม่เหมาะสมส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ 

Bubble Sort เป็นวิธีการหน่ึงในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ โดยอาศยัหลกัการท่ีวา่ น า
ความตอ้งการสองความตอ้งการมาเปรียบเทียบกนั และจะท าการสลบัต าแหน่งของความตอ้งการเม่ือ
ความตอ้งการอยูใ่นต าแหน่งท่ีผิด ท าการเปรียบเทียบและสลบัต าแหน่งไปเร่ือยๆจนหมด ซ่ึงผลลพัธ์
จากการวิธีการน้ีคือ ความตอ้งการท่ีถูกเรียงล าดบัแลว้จากมากไปหาน้อย โดยวิธีการน้ีจะมีค่าความ
ซบัซอ้นของกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดดงัสมการ 

                                     𝑛∗(𝑛−1)

2
 หรือ 𝑂(𝑛2)                                       (2.4) 
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Binary Search Tree เป็นวิธีการหน่ึงในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ ซ่ึงวิธีการน้ีช่วย
สนับสนุนซอฟต์แวร์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของความต้องการท่ีมีการเปล่ียนแปลงเสมอ อีกทั้ งยงั
สนบัสนุนการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการปริมาณมากอีกดว้ย ซ่ึงใหค้วามแม่นย  ามากกวา่
เม่ือเปรียบเทียบกบัการเรียงล าดบัแบบ Simple Ranking ท่ีส าคญัคือเทคนิคน้ียงัมีความสามารถท่ีจะ
เพิ่มความตอ้งการเร่ือย และสามารถหาค าตอบไดโ้ดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เรียงล าดบัครบทุกความ
ตอ้งการ (Run time capability) โดยวธีิการน้ีจะมีค่าความซบัซอ้นของกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือ 

            𝑂( 𝑛 log 𝑛)                                                                        (2.5) 

มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นหลักการในการเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการท่ี
สามารถระบุได้ว่าความต้องการหน่ึงๆมีความส าคญัมากกว่าความตอ้งการอีกอนัหน่ึงเท่าไหร่ ซ่ึง
รายละเอียดความส าคญัท่ีมากกวา่น้ีจะปรากฏอยูใ่นรูปแบบเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีเคร่ืองมือมากมายท่ีจดัอยู่
ในรูปแบบมาตราอตัราส่วน ยกตวัอยา่งเช่น วิธีการ Hundred Dollar Method หรือ Cumulative Voting 
วิธีการ Analytical Hierarchy Process (AHP) วิธีการแบบ Hierarchy AHP วิธีการ Minimal Spanning 
Tree วธีิการแบบ Cost-Value Approach และวธีิการแบบ win-win (Theory W) เป็นตน้ 

Hundred Dollar Method หรือ Cumulative Voting เป็นวิธีการท่ีสมมติให้เงินแก่ผูถื้อผลประโยชน์ร่วม
ของโครงการคนละ 100 $ หลงัจากนั้นให้ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมน าเงินไปกระจายลงกบัความตอ้งการ
ท่ีตอ้งการสร้าง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากวธีิการน้ีคือล าดบัความส าคญัของความตอ้งการท่ีมีขอ้มูลบอกวา่ความ
ตอ้งการมีความส าคญัต่างกนัเท่าไหร่ ซ่ึงวิธีการน้ีมีข้อจ ากัดคือ ผูถื้อผลประโยชน์ส่วนใหญ่มกัจะ
วางเงินไปกบัความตอ้งการท่ีชอบมากกวา่ความตอ้งการท่ีมีความส าคญัจริงๆ และวิธีการน้ีพบวา่จะมี
ความตอ้งการหลายๆความตอ้งการท่ีมีความส าคญัเท่ากนั 

กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็นวิธีการท่ีน าเสนอโดย 
Saaty  (Saaty, 1980) ซ่ึงมีหลกัการเรียงล าดบัความส าคญัโดยการเปรียบเทียบคู่ความส าคญัท่ีเป็นไป
ไดท้ั้งหมด โดยเร่ิมจากการท่ีผูใ้ชง้านระบุคุณลกัษณะและตวัเลือกของแต่ละความตอ้งการเพื่อน ามาจดั
เรียงล าดบัขั้น หลงัจากนั้นให้ผูใ้ชง้านระบุความชอบในแต่ละคู่ความตอ้งการซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 1 จนถึง 9 
โดยท่ี 1 หมายถึง ความตอ้งการทั้งสองมีคุณค่าเท่ากนั และ 9 หมายถึงมีความชอบความตอ้งการน้ี
มากกว่าอีกความต้องการเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นก็จะท าการแปลงค่าตวัเลขจากล าดับชั้นเพื่อ
เรียงล าดับความตอ้งการต่อไปโดยวิธีการ AHP เป็นวิธีการเหมาะส าหรับการพฒันาแบบเส้นตรง 
(Linear Development Model) และความต้องการท่ีชัดเจน มีการเปรียบเทียบแบบจับคู่  (Pair wise 
evaluation) เป็นวิธีการท่ีมีความซบัซ้อนสูง แต่วิธีการน้ีมีขอ้จ ากดัคือใชเ้วลาและความพยายามมากใน
การเรียงล าดบัความส าคญั ซ่ึงมีจ านวนการเปรียบเทียบความตอ้งการอยูท่ี่ 
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𝑛∗(𝑛−1)

2
                (2.6) 

และมีค่าความซบัซอ้นอยูท่ี่   

𝑂(𝑛2)               (2.7) 

ดงันั้นวธีิการน้ีจึงไม่เหมาะกบัการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการขนาดใหญ่ๆ 

Hierarchy AHP เป็นวิธีการท่ีน าเสนอโดย Karlson (Karlsson, 1998) เป็นวิธีการท่ี มีการจัดเรียง
ตามล าดับขั้ นของความต้องการ ซ่ึงความต้องการทั่วไปจะอยู่ด้านบน และความต้องการท่ี
เฉพาะเจาะจงจะอยูด่า้นล่าง หลงัจากนั้นจะใชว้ธีิการของ AHP ในการเรียงล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการในแต่ละล าดบัขั้น ซ่ึงเป็นวิธีการลดเวลาในการเรียงล าดบัเป็นอย่างมาก อีกทั้งยงัช่วยลดการ
เปรียบเทียบท่ีซ ้ าซอ้นลง แต่วธีิการน้ีมีขอ้จ ากดัคือมีค่าความสามารถในการระบุความไม่สอดคลอ้งกนั
ของการตดัสินใจต ่า และมีผลท่ียงัไม่น่าเช่ือถือ 

Minimal Spanning Tree เป็นวิธีการท่ีน าเสนอโดย Karlsson (Karlsson, 1998) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีจบัคู่
เปรียบเทียบความตอ้งการเพื่อหาการเช่ือมต่อท่ีสั้นท่ีสุด ซ่ึงวธีิการน้ีสามารถลดจ านวนการเปรียบเทียบ
เป็นอยา่งมากเม่ือเทียบกบัวธีิการแบบ AHP ซ่ึงจ านวนคร้ังของการเปรียบเทียบอยูท่ี่ 

𝑛 − 1                  (2.8) 

แต่วิธีการน้ีมีขอ้จ ากดัคือมีค่าความสามารถในการระบุความไม่สอดคลอ้งกนัของการตดัสินใจต ่า และ
มีผลท่ียงัไม่น่าเช่ือถือ 

Cost-Value Approach เป็นวิธีการท่ีน าเสนอโดย Karlsson (Karlsson, 1997) ซ่ึ งเป็นวิธีการเพื่ อ
เรียงล าดับความส าคญัของความต้องการโดยการตดัสินใจความต้องการแต่ละความต้องการจาก
ประโยชน์แก่ผูใ้ช้งาน (Value) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Cost) ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีอาศยั
หลกัการของเทคนิค AHP ในการเปรียบเทียบมูลค่าและค่าใช้จ่าย ขอ้จ ากดัของวิธีการน้ีคือใชเ้วลาใน
การจดัเรียงล าดบัมาก 

เทคนิครวม (Combination Techniques) เป็นวิธีการเรียงล าดับความต้องการโดยการน าหลายๆ
เทคนิคมารวมกนั เช่น Planning Game เป็นตน้ 

Planning Game เป็นวิธีการเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการโดยการแบ่งความต้องการ
ออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆคือ ความตอ้งการท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อระบบ ความตอ้งการท่ีจ าเป็นตอ้งมีใน
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ระบบ และความตอ้งการท่ีควรจะมีในระบบ เม่ือจดักลุ่มความตอ้งการเสร็จแลว้ ก็จะท าการเรียงล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการโดยอาศยัวิธี Basic Ranking ซ่ึงวิธีการน้ีได้รับความนิยมมากในการ
พฒันาแบบ Agile ซ่ึงวธีิน้ีมีขอ้จ ากดัคือ ถา้ความตอ้งการภายในกลุ่มมีมากกวา่ 15 ความตอ้งการข้ึนไป 
จะท าให้เกิดความยุ่งยากในการจดัเรียงล าดบัความส าคญั และความน่าจะเป็นท่ีจะเรียงผิดสูงข้ึน ซ่ึง
วธีิการน้ีไม่เหมาะส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่และระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการสูง
ได ้

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

2.2.1 วธีิการจดักลุ่มความตอ้งการ 

2.2.2 การประเมินประสิทธิภาพการจดัล าดบัก่อนหลงั 

2.2.3 เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการจดัล าดบัความตอ้งการขนาดใหญ่ 

2.2.4  ขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั 

2.2.5  ปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาการจดัล าดบัก่อนหลงั 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.2.1 วธีิการจัดกลุ่มความต้องการ 

ในส่วนน้ีกล่าวถึงทฤษฏีวิธีการการแบ่งกลุ่มความตอ้งการโดยจะแสดงรายละเอียดของการแบ่งกลุ่ม
ความตอ้งการแบบ 3 กลุ่ม และการแบ่งกลุ่มความตอ้งการออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.2.1.1 การแบ่งกลุ่มความต้องการออกเป็น 3 กลุ่ม 

(Sommervile, 1997) ท่ีไดท้  าการแบ่งกลุ่มความตอ้งการออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี Essential Requirements, 
Useful capabilities และ Desirable capabilities ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

ความต้องการท่ีจ าเป็นต่อระบบ (Essential Requirements) คือความต้องการส าคญัท่ีจ าเป็นต้องถูก
น าไปพฒันาเป็นระบบ ถา้ขาดความตอ้งการประเภทน้ี ระบบจะไม่สามารถท างานได้ ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการท่ีเป็นการท างานหนักของระบบ (Core Functionality) ความต้องการท่ีเป็นข้อก าหนดทาง
ธุรกิจ (Business Constraints) ความตอ้งการท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 
(Legal and Regulation) 
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ความตอ้งการประเภทท่ีสองคือความตอ้งการท่ีเป็นความสามารถมีเป็นประโยชน์ต่อระบบ (Useful 
Capabilities) ดงันั้นถา้ความตอ้งการประเภทน้ี ไม่ไดถู้กพฒันา จะส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพใน
การท างานลดลง ถา้มีทรัพยากร งบประมาณ และเวลาเพียงพอ ความตอ้งการประเภทน้ีก็จะถูกพฒันา 

ความตอ้งการประเภทสุดทา้ยคือความตอ้งการท่ีพึงประสงค์ (Desirable Capabilities) ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการท่ีไม่ใช่การท างานหลกัของระบบและไม่ไดช่้วยเพิ่มมูลค่าตอบแทนการลงทุนหรือระดบัความ
พึงพอใจของผูใ้ช้งานเลย แต่เป็นความตอ้งการประเภทน้ีเป็นความตอ้งการท่ีช่วยให้ระบบมีความ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน ดงันั้นความตอ้งการประเภทน้ีจะไม่ถูกน าไปพฒันาเป็นส่วนหน่ึงของระบบใน
เวอร์ชนัน้ี ซ่ึงสามารถเก็บความตอ้งการประเภทน้ีไวพ้ิจารณาไดใ้นเวอร์ชนัถดัไปของการพฒันาระบบ
ได ้

2.2.1.2 การแบ่งกลุ่มความต้องการออกเป็น 4 กลุ่ม 

(Wiegers, 2003) ท่ีได้ท  าการแบ่งกลุ่มความต้องการออกเป็น 4 กลุ่มโดยค านึงถึงความส าคัญ 
(Important) และความรีบเร่ง (Urgent) ดงัน้ี ความตอ้งการท่ีส าคญัและรีบเร่ง (Important and Urgent), 
ความต้องการท่ีส าคญัแต่ไม่รีบเร่ง (Important and not Urgent), ความต้องการท่ีไม่ส าคญัแต่รีบเร่ง 
(not Important and Urgent) และ ความต้องการท่ีไม่ส าคัญและไม่ รีบเร่ง (not Important and not 
Urgent) ดงัมีรายละเอียดตามตารางน้ี 

ตารางท่ี 2.7 ความส าคญัของความตอ้งการแบ่งตามความส าคญัและความเร่งรีบ 

(Wiegers, 2003) 

 Important Not Important 

Urgent High Priority Don’t do these! 

Not Urgent Medium Priority Low Priority 

ความต้องการท่ีส าคญัและรีบเร่ง ความต้องการกลุ่มน้ีเป็นความต้องการท่ีมีความส าคญัสูง (High 
Priority Requirements) โดยท่ีลูกคา้ตอ้งการใช้งานและตอ้งการใช้งานในเวอร์ชันซอฟต์แวร์ท่ีก าลงั
พฒันาน้ี ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกฎหมายท่ีบงัคบัให้ความตอ้งการน้ีถูกพฒันาหรืออาจเป็นเหตุผล
ทางธุรกิจท่ีท าใหค้วามตอ้งการน้ีมีความส าคญัและตอ้งพฒันาโดยทนัที 
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ความตอ้งการท่ีส าคญัแต่ไม่รีบเร่ง ความตอ้งการกลุ่มน้ีเป็นความตอ้งการท่ีมีความส าคญัปานกลาง 
(Medium Priority Requirements) ซ่ึงเป็นความต้องการท่ีลูกค้าต้องการใช้งานแต่สามารถรอได้ใน
เวอร์ชนัถดัไปของการพฒันา 

ความตอ้งการท่ีไม่ส าคญัแต่รีบเร่ง เป็นความตอ้งการท่ีไม่มีความส าคญัแต่เร่งรีบ แนะน าให้ไม่ตอ้งใส่
ใจกบัความตอ้งการประเภทน้ี เน่ืองจากความตอ้งการประเภทน้ีไม่ไดส้ร้างมูลค่าใหก้บัธุรกิจเลย 

ความตอ้งการท่ีไม่ส าคญัและไม่รีบเร่ง ความตอ้งการกลุ่มน้ีเป็นความตอ้งการท่ีมีความส าคญัต ่า (Low 
Priority Requirements) เป็นความต้องการท่ีผูใ้ช้งานไม่จ  าเป็นต้องใช้และไม่มีความเร่งรีบในการ
พฒันา 

2.2.1.3 การแบ่งกลุ่มความต้องการในงานวจัิยนี้ 

 (Hasan, 2010) ไดก้ล่าวว่าการแบ่งกลุ่มความตอ้งการนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายกลุ่ม โดยจ านวน
กลุ่มข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และความรู้ความเขา้ใจของผูท่ี้ท  าการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั แต่
อยา่งไรก็ตาม Hasan ไดท้  าการแนะน าให้เลือกวิธีการแบ่งกลุ่มความตอ้งการออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อความ
ง่ายและสะดวกต่อการจดัล าดบัก่อนหลงั 

ในขณะเดียวกันมีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการแบ่งกลุ่มความต้องการออกเป็น 3 ก ลุ่ม ได้แก่ 
Sommervile (1997) ท่ีไดท้  าการแบ่งกลุ่มความตอ้งการออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี Essential Requirements, 
Useful capabilities และ Desirable capabilities  

ทั้งน้ีมีนกัวจิยัอีกกลุ่มหน่ึงไดแ้ก่ IEEE (1998) และ Weigers (1999) ท าการแบ่งความตอ้งการออกเป็น 
3 กลุ่มเช่นกนั ไดแ้ก่ Essential, Conditional และ Optional 

ซ่ึงในงานวิจยัในคร้ังน้ีจะแบ่งกลุ่มความตอ้งการออกเป็น 3 กลุ่มเช่นเดียวกนั ไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการ
ท่ีจ าเป็นต่อระบบ (Essential Requirements) คือความต้องการท่ีจ าเป็นต้องน ามาพัฒนา (2) ความ
ตอ้งการท่ีมีประโยชน์ต่อระบบ (Useful Capabilities) คือความต้องการท่ีช่วยให้ระบบท างานดีข้ึน 
และ (3) ความต้องการท่ีพึงประสงค์ (Desirable Capabilities) คือความต้องการท่ียงัไม่จ  าเป็นต้อง
พฒันาในรอบการผลิตน้ี 
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2.2.2 การประเมินประสิทธิภาพการจัดล าดับก่อนหลงั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีค านึงถึงการประเมินประสิทธิภาพการจดัล าดับก่อนหลังไว ้2 ด้าน ได้แก่ การ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดล าดับก่อนหลังด้านค่าความพยายาม (Effort) และการประเมิน
ประสิทธิภาพการจดัล าดบัก่อนหลงัดา้นค่าความถูกตอ้ง Accuracy โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.2.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการจัดล าดับก่อนหลงัด้านค่าความพยายาม (Effort) 

ตามท่ี Qiao (2009) ไดก้ล่าวถึงวิธีการวดัค่าความพยายามในการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัไว ้2 
ค่าดงัน้ีคือ การวดัจากจ านวนความตอ้งการท่ีน ามาจดัเรียง (The number of Requirement) และวดัจาก
จ านวนการเปรียบเทียบของความตอ้งการ (The number of Comparison) ดงันั้นแลว้ในการศึกษาคร้ังน้ี
จะประเมินค่าความพยายามในการจดัล าดบัก่อนหลงัความตอ้งการดว้ย 3 วธีิการไดแ้ก่ 

1) การวดัจากจ านวนความตอ้งการท่ีน ามาจดัเรียง (The number of Requirement)  

2) วดัจากจ านวนการเปรียบเทียบของความตอ้งการ (The number of Comparison) 

3) วดัไดจ้ากเวลาท่ีใชใ้นการเรียงล าดบัความตอ้งการ 

2.2.2.2 การประเมินประสิทธิภาพการจัดล าดับก่อนหลงัด้านค่าความถูกต้อง Accuracy 

ถึงแม ้Karlsson  กล่าววา่ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัล าดบัก่อนหลงัดา้นค่าความถูกตอ้ง มี
การก าหนดนิยามท่ียงัไม่ค่อยจะดีนกั เน่ืองจากยงัไม่มีแก่นสารท่ีชดัเจนในการท าการเปรียบเทียบเพื่อ
วดัค่าความถูกตอ้ง (Karlsson, 2007) 

อยา่งไรก็ตาม Perini กล่าววา่การประเมินประสิทธิภาพการจดัล าดบัก่อนหลงัดา้นค่าความถูกตอ้ง นั้น
สามารถวดัโดยการถามผูท่ี้เก่ียวข้องกับการจดัล าดบัก่อนหลังว่ารายการความต้องการท่ีสร้างจาก
เคร่ืองมือใดท่ีให้ล าดบัความถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัมุมมองของพวกเขา (Perini, 2003) ในกรณีท่ีตอ้งการ
เปรียบเทียบผลลพัธ์ของความถูกตอ้งของเคร่ืองมือท่ีต่างกนั Perini แนะน าให้ใช้เทคนิคแบบ Blind 
Test โดยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการจดัล าดบัก่อนหลงัท าการเลือกรายการความตอ้งการท่ีใกล้เคียงกับ
มุมมองของพวกเขา โดยท่ีพวกเขาไม่ทราบวา่รายการความตอ้งการนั้นเกิดจากเคร่ืองมือใด  

แต่ในงานวิจยัของ Karlsson ท่ีกล่าวถึงการวดัประสิทธิภาพการจดัล าดบัก่อนหลงัดา้นค่าความถูกตอ้ง 
นั้น Karlsson ก็ไดท้  าการวดัค่าความถูกตอ้งดว้ยวธีิการเด่ียวกบั Perini ซ่ึงใชว้ิธีการเดียวกนัและท าการ
ทดสอบหลงัจากท่ีท าการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการแลว้เสร็จไปมากกวา่หน่ึงสัปดาห์ 

ดงันั้นแล้ว ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการประเมินประสิทธิภาพการจดัล าดับก่อนหลังด้านค่าความ
ถูกตอ้งโดยอา้งอิงวธีิการของ Perini และ Karlsson 
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2.2.3 เคร่ืองมือทีเ่หมาะสมกับการจัดล าดับความต้องการขนาดใหญ่ 

ในหวัขอ้น้ีประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี 

2.2.3.1 การคดัเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการจดัล าดบัความตอ้งการขนาดใหญ่ 

2.2.3.2 การจดัล าดบัความตอ้งการดว้ยวธีิ Binary Search Tree 

2.2.3.1 การคัดเลอืกเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมกบัการจัดล าดับความต้องการขนาดใหญ่ 

ความส าคญัท่ีไม่เท่ากนัของความตอ้งการเป็นส่ิงท่ีทา้ทายผูพ้ฒันาในการประเมินล าดบัการพฒันา
ความตอ้งการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ แมจ้ะมีงานวิจยัหลายช้ินท่ีศึกษาเก่ียวกบั
การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ แต่ก็ยงัไม่มีหลกัฐานท่ีเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่สามารถ
จดัการกบัความตอ้งการขนาดใหญ่ได ้แมน้วา่จะมีเคร่ืองมือและวิธีการเรียงล าดบัความส าคญัมากมาย 
แต่ยงัเป็นเร่ืองท่ียากส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ท่ีจะเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับความ
ตอ้งการขนาดใหญ่ ในส่วนน้ีของบทจะกล่าวถึงวิธีการเลือกเคร่ืองมือในการเรียงล าดบัความส าคญั
ของความตอ้งการท่ีสามารถจดัการกบัความตอ้งการขนาดใหญ่ได้ ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีจะตอ้งใช้ค่าความ
พยายามในการเรียงล าดบัความส าคญัใหน้อ้ยท่ีสุดดว้ย 

ถึงแมจ้ะมีวิธีการในการเรียงล าดบัความตอ้งการมากมาย แต่ในทางปฏิบติันั้น นกัพฒันามกัจะเลือก
วธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีก าหนดไว ้ในส่วนน้ีจะอภิปรายถึงวิธีการท่ีใชใ้นการ
เลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยค านึงถึงค่าความพยายามท่ีใช้ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีได้นั้นจะตอ้งใช้ค่า
ความพยายามนอ้ยลงและสนบัสนุนการจดัล าดบัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ได ้

ในส่วนน้ีของการศึกษาวิธีการเลือกเคร่ืองมือจะแบ่งวิธีการในการเลือกเคร่ืองมือออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆไดแ้ก่ ขั้นตอนการประเมินเบ้ืองตน้และขั้นตอนในการตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองมือ 

ในขั้นตอนแรกของการเลือกเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการเรียงล าดบัความตอ้งการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
จ าแนกเคร่ืองมือในการเรียงล าดบัท่ีสนบัสนุนความยืดหยุ่นของจ านวนความตอ้งการได ้อีกทั้งเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ค่าความพยายามน้อยสุดดว้ย ซ่ึงจากการศึกษาบทความเร่ืองการจดัล าดบัความตอ้งการ
ก่อนหนา้น้ีสามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 2.8 
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ตารางท่ี 2.8 คุณลกัษณะของเทคนิคการจดัล าดบัความส าคญั (ท่ีมา: นกัวจิยั) 

 
SR 

(IEEE
,1998) 

BS 

(Karls-
son, 

1998) 

BST 

(Beg,
2008

) 

$100 

(Leffing
well, 
2003) 

AHP 

(Karlsson, 
1996; 
Saaty, 
1990) 

H-AHP 

(Karlsson, 
1998) 

MST 

(Karls
-son, 
1998) 

CV 

(Karlsson 
and Ryan, 

1997) 

WW 

(Grüen
bacher, 
2000) 

Support 
large scale 
of require-
ments 

  /    /   

Pairwise 
Evaluation 

/ / /  / / / / / 

Clear of Requirements 

Clear     /   / / 

Ambiguity    /      

Degree of change of requirements 

low     / /  / / 

dynamic   /       

Criteria     Multiple   2  

โ ด ย ท่ี  SR คื อ  Simple Ranking, BS คื อ  Bubble Sort, BST คื อ  Binary Search Tree, $ 1 0 0  คื อ 
Cumulative voting (1 0 0  dollars), AHP คื อ  Analytical Hierarchy Process, H-AHP คื อ  Hierarchy 
AHP, MST คือ Minimal Spanning Tree, CV คือ Cost-Value Approach, WW คือ Win-win (Theory 
W). 

จากตารางท่ี 2.8 สามารถสรุปไดว้า่ มีเทคนิคหรือเคร่ืองมือในการเรียงล าดบัความตอ้งการ 2 ประเภทท่ี
สามารถสนบัสนุนความตอ้งการขนาดใหญ่ไดเ้หล่านั้นคือ Binary search tree และ Minimal spanning 
tree  
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ขั้นตอนท่ีสองของการเลือกเคร่ืองมือคือขั้นตอนในการตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองมือ ในขั้นตอนน้ี
เก่ียวขอ้งกบัการคิดค านวณจ านวนการเปรียบเทียบความตอ้งการเพื่อประเมินวิธีท่ีใชค้่าความพยายาม
นอ้ยท่ีสุด 

ตามท่ี Qiao (2009) กล่าวว่ามีวิธีการในการวดัค่าความพยายามอยู่ 3 วิธี วิธีแรกนั้น ค่าความพยายาม
สามารถวดัไดจ้ากจ านวนความตอ้งการท่ีจะถูกเรียงล าดบั วิธีท่ีสองในการวดัค่าความพยายามคือวดั
จากจ านวนการเปรียบเทียบของความตอ้งการ และวิธีสุดทา้ยคือค่าความพยายามสามารถวดัไดจ้าก
เวลาท่ีใชใ้นการเรียงล าดบัความตอ้งการ ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงวธีิท่ีสองท่ีใชใ้นการวดัค่าความพยายาม
นั้นคือการวดัจากจ านวนการเปรียบความตอ้งการ 

ตารางท่ี 2.9 สมการท่ีแสดงจ านวนค่าความพยายามท่ีใช ้(Beg, 2008) 

วธีิการ/ เคร่ืองมอื/ เทคนิคในการ
จดัล าดบัความต้องการก่อนหลงั 

จ านวนการเปรียบเทยีบของความต้องการ 

(Number of requirement comparison) 

AHP 𝑛∗(𝑛−1)

2
 or 𝑂(𝑛2) 

Hierarchy AHP Less than 
𝑛∗(𝑛−1)

2
 

Minimal Spanning Tree 𝑛 − 1 

Bubble sort 𝑛∗(𝑛−1)

2
 or 𝑂(𝑛2) 

Binary search tree 𝑂( 𝑛 log 𝑛) 

Priority Groups 𝑂( 𝑛 log 𝑛) 

จากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงสมการท่ีใชค้  านวณจ านวนการเปรียบเทียบความตอ้งการของแต่ละ
เคร่ืองมือ ซ่ึงสมการเหล่าน้ีสามารถบ่งบอกถึงค่าความพยายามท่ีใช้ส าหรับการเรียงล าดับความ
ตอ้งการได ้อา้งอิงจากตารางขา้งตน้สามารถกล่าวไดว้า่ Binary search tree มีจ านวนการเปรียบเทียบ
ความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 

อน่ึงในงานวิจยัของ Ahl (2005) ยงัไดท้  าการทดลองเปรียบเทียบเทคนิคการจดัล าดบัความตอ้งการโดย
วิธีการ  Binary search tree เปรียบเทียบกบัวิธีการจดัล าดบัความตอ้งการดว้ยวิธีอ่ืนๆอีก 4 วิธีการ Ahl 
สามารถสรุปได้ว่าวิธีการแบบ Binary search tree เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดส าหรับการจดัล าดับความ
ตอ้งการก่อนหลังส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ในมุมมองของความน่าเช่ือถือของผลลพัธ์การ
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จดัล าดบัก่อนหลงั ความง่ายในการใช้งานเคร่ืองมือ เวลาท่ีใช้ในการจดัล าดบั และการรองรับจ านวน
ความตอ้งการจ านวนมาก 

จากตารางข้างต้นทั้ งสองและผลการทดลองของ Ahl (2005) สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า Binary 
search tree เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ท่ีวา่สามารถลดค่าความพยายามและ
เหมาะสมกบัความตอ้งการขนาดใหญ่ 

2.2.3.2 การจัดล าดับความต้องการด้วยวธีิ Binary Search Tree 

ในส่วนน้ีอธิบายถึงทฤษฎีของ Binary Search Tree โดยประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี ค าจ  ากดัความ
ของ Binary Search Tree ขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัดว้ยวิธีการ Binary Search Tree 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

B-TREE ประกอบด้วย Root ในท่ีน้ีแทนด้วย root[T] และประกอบด้วยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี (Beg, 
2008) 

1. ทุกๆ Node x ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

a. n[x] คือจ านวน Key ท่ีเก็บไวใ้น node x 

b. ค่า key ของ n[x] ซ่ึงค่าน้ีจะถูกเก็บในรูปแบบของล าดบัท่ีมีค่าไม่ลดลง ดงันั้นแลว้  

 key1[x] <= key2[x] <= … <= keyn[x] 
c. ค่า leaf[x] จะอยู่ในรูป Boolean ซ่ึ งถ้าเป็น leaf จะมีค่าเป็น TRUE และจะเป็น 

FALSE เม่ือ Node x น้ีเป็น internal node. 

2. ทุกๆ Internal Node x ประกอบดว้ย pointer ทั้งหมด n[x] + 1 ไปยงั Node ลูกของมนั 

 c1[x], c1[x], …, cn[x]+1[x] 
3. keyi[x] แยกช่วงของ key ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นแต่ละ sub tree  

     ถา้ ki คือ key ใดๆท่ีถูกเก็บไวใ้น sub tree ท่ีมี root c1[x]  

     ดงันั้น K1 <= key1[x] <=k 2 <= key2[x] <= … <= keyn[x][x] <= keyn[x]+1 

4. ทุกๆ leaf มีความลึก (Depth) ซ่ึงคือค่าความสูงของ Tree ซ่ึงแทนดว้ย h 

5. Node จะประกอบด้วย key โดยท่ีมีขอบเขตค่าท่ีต ่าสุดและค่าสูงสุดของจ านวน key ท่ี node 

นั้นๆสามารถบรรจุได้ ซ่ึงค่าขอบเขตน้ีจะอยู่ในรูปของจ านวนเต็ม t >= 2 ซ่ึงเรียกว่า ระดบั

ต ่าสุดของ B-TREE (Minimum Degree) 
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a. ทุ ก ๆ  node ย ก เว้น  root ต้ อ ง มี  key อ ย่ า งน้ อ ย  t-1 key โด ย ท่ี  internal node 

นอกเหนือจาก root ตอ้งมีลูก (Children) อย่างน้อย t ถา้ tree ไม่ใช่ nonempty ดงันั้น

แลว้ root จะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 key 

b. ทุกๆ node สามารถมี  key มากสุดไดแ้ค่ 2t-1 ดงันั้นแลว้ internal node สามารถมีลูก

มากสุดไดท่ี้ 2t ถา้ node นั้นประกอบดว้ย key ทั้งหมด 2t-1 แลว้เราจะเรียกวา่ full 

ในการจดัล าดบัด้วย Binary Search Tree ประกอบด้วยขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั
โดยแทนแต่ละโหนด (Node) ของต้นไมด้้วยความต้องการ โหนดท่ีอยู่ทางซ้ายประกอบด้วยความ
ตอ้งการท่ีมีความส าคญัน้อยกวา่โหนดท่ีอยูฝ่ั่งขวาของตน้ไม ้ซ่ึงการเรียงล าดบัความส าคญัจะเร่ิมตน้
จากโหนดแรกบนสุด หากตอ้งการหาความตอ้งการท่ีมีค่าความส าคญัน้อยสุด จะท าการเปรียบเทียบ
ความตอ้งการตามโหนดฝ่ังซ้ายไปจนกระทัง่ไม่มีโหนดใดๆให้เปรียบเทียบอีกต่อไป ในทางกลบักนั 
หากตอ้งการคน้หาความตอ้งการท่ีมีความส าคญัสูงสุด จะเร่ิมตน้ท าการเปรียบเทียบตั้งแต่โหนดแรก
ไปทางฝ่ังขวาจนกระทัง่ไม่มีโหนดใดๆให้เปรียบเทียบอีกต่อไป ซ่ึงผลลพัธ์ของขั้นตอนน้ีคือความ
ตอ้งการท่ีถูกเรียงล าดบัจากความตอ้งการท่ีมีความส าคญัมากสุดไปยงัความตอ้งการท่ีมีความส าคญั
นอ้ยสุด ดงัแสดงในภาพท่ี 2.5 

 
ภาพท่ี 2.5 Binary Search Tree 

ภาพท่ี 2.5 แสดงตวัอย่างการจดัล าดบัความตอ้งการดว้ย Binary Search Tree โดยประกอบดว้ยความ
ตอ้งการทั้งหมด 6 ความตอ้งการ ได้แก่ความตอ้งการท่ี 1 (Req#1) จนถึงความตอ้งการท่ี 6 (Req #6) 
โดยท่ีความตอ้งการท่ี 1-6 มีค่าความส าคญัดงัน้ี 0.09, 0.07, 0.12, 0.03, 0.08, และ 0.14 ตามล าดบั ซึง
หลงัจากจดัล าดบัด้วยวิธีการ Binary Search Tree ได้ผลลพัธ์ดงัน้ี Req #6, Req #3, Req # 1, Req #5, 
Req #2, Req #4 
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2.2.4 ขั้นตอนการจัดล าดับความต้องการก่อนหลงั  

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัแลว้ จึงไดมี้
การพฒันาแนวคิดส าหรับขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั ดงัแสดงการพฒันาแนวคิดดงั
ภาพท่ี 2.6 

ภาพท่ี 2.6 แสดงท่ีมาของแนวคิดขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการ
ขนาดใหญ่ โดยการรวมวิธีการของ IAG และ Deneva เขา้ด้วยกนั โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลกัๆ
ดงัน้ี ไดแ้ก่ ขั้นตอนการก าหนดปัจจยั ขั้นตอนการเตรียมความตอ้งการท่ีจะน ามาจดัเรียง ขั้นตอนการ
แบ่งความตอ้งการออกเป็น 3 กลุ่ม ขั้นตอนการให้น ้ าหนกัปัจจยั ขั้นตอนการให้ค่าคะแนนแต่ละความ
ต้องการตามปัจจัยต่างๆ ขั้นตอนการค านวณหาค่าความส าคัญจากสมการ และขั้นตอนการจัด
เรียงล าดบัความตอ้งการ ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

2.2.4.1 ขั้นตอนการก าหนดปัจจัย (List the factors) 

เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดับความตอ้งการก่อนหลัง
ทั้งหมด การก าหนดปัจจยัท่ีถูกตอ้งช่วยให้การจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัมีความถูกตอ้งแม่นย  า
ยิง่ข้ึน 

2.2.4.2 ขั้นตอนการเตรียมความต้องการทีจ่ะน ามาจัดเรียง (List the requirements) 

ในการจดัเตรียมความตอ้งการท่ีจะน ามาจดัเรียงนั้น ความตอ้งการเหล่าน้ีอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
ฟังก์ชันการท างาน (Fuction) ยูสเคส (Usecase) หรือฟีเจอร์ (Feature) ซ่ึงอาจจะเป็นความต้องการ
เด่ียวๆ หรือเป็นกลุ่มของความตอ้งการก็ได ้

2.2.4.3 ข้ันตอนการจัดกลุ่มความต้องการ (Facilitate the rating of the need/ requirements 
interrelationships) 

ก่อนการท าการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงันั้น การเตรียมขอ้มูลความตอ้งการเป็นวิธีการท่ีช่วยให้
การจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในการน้ีมีการจดักลุ่มความตอ้งการ
ออกเป็นกลุ่มๆเพื่อช่วยให้การจดัเรียงง่ายยิ่งข้ึนโดยการเร่ิมจากการจดัเรียงความตอ้งการในกลุ่มท่ีมี
ความส าคญัมากสุดและสามารถน าความตอ้งการในกลุ่มท่ีมีความส าคญัน้อยสุดไปท าการจดัเรียงใน
รอบการผลิตต่อไป เพื่อช่วยลดภาระในการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัลงได ้
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2.2.4.4 ขั้นตอนการให้น า้หนักปัจจัย (Determines technical/ development factors) 

หลงัจากไดปั้จจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัจากขั้นตอนท่ี 1 (ขั้นตอนการก าหนด
ปัจจยั) แลว้นั้น จากนั้นผูท่ี้ถือผลประโยชน์ร่วมของโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ตอ้งท าการระดมความ
คิดเห็นใจการก าหนดค่าน ้ าหนกัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั ซ่ึงค่าน ้าหนกัของ
ปัจจยัท่ีได้น้ี จะถูกน ามาค านวณหาค่าความส าคญัของความต้องการเพื่อใช้ในการจดัล าดับความ
ตอ้งการก่อนหลงัต่อไป 

2.2.4.5 ขั้นตอนการให้ค่าคะแนนแต่ละความต้องการตามปัจจัย (Determine importance) 

น าความตอ้งการท่ีผา่นการจดักลุ่มความตอ้งการแลว้มาท าการให้คะแนนตามปัจจยัท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึง
ผูท่ี้ถือผลประโยชน์ร่วมจะตอ้งท าการไหค้ะแนนความตอ้งการโดยพิจารณาตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึง
ค่าคะแนนน้ีจะถูกน าไปใชใ้นการค านวณหาค่าความส าคญัของความตอ้งการในขั้นตอนต่อไป 

2.2.4.6 ขั้นตอนการค านวณหาค่าความส าคัญจากสมการ (Determine importance) 

เม่ือไดปั้จจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัก่อนหลงัจากขั้นตอนท่ี 1 (ขั้นตอนการก าหนดปัจจยั) และท าการ
ให้น ้ าหนักปัจจยัในขั้นตอนท่ี 4 (ขั้นตอนการให้น ้ าหนักปัจจยั) และได้ค่าคะแนนของแต่ละความ
ตอ้งการตามปัจจยัจากขั้นตอนท่ี 5 แลว้นั้น (ขั้นตอนการให้ค่าคะแนนแต่ละความตอ้งการตามปัจจยั) 
ขั้นตอนต่อไปคือการค านวณหาค่าความส าคญัของความตอ้งการ เพื่อน าค่าท่ีไดน้ี้ ไปใช้ในขั้นตอน
สุดทา้ยนั้นคือขั้นตอนการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการ 

2.2.4.7 ขั้นตอนการจัดเรียงล าดับความต้องการ (Determine the priority rating/ Prioritize 
requirement) 

ขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากขั้นตอนการค านวณหาค่าความส าคญัของความตอ้งการแลว้นั้น น าค่าท่ีไดน้ี้
มาท าการจดัล าดับก่อนหลัง ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จากขั้นตอนน้ีคือรายการความต้องการท่ีถูกจดัล าดับ
ก่อนหลงัตามความส าคญัแลว้ 
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ภาพท่ี 2.6 ท่ีมาของแนวคิดขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั (ท่ีมา: นกัวจิยั) 

Requirement Prioritization steps 
by IAG Consulting (2014) 

1. Understand the purpose and 
strategy for prioritization 

2. List the customer needs 

3. List the requirements 

4. Facilitate the rating of the need/ 
requirements interrelationships 

5. Determine technical/ development 
factors 

6. Determine the priority rating 

ขั้นตอนการจัดล าดับความต้องการ
ก่อนหลงั 

1. ก าหนดปัจจยั (List the factors) 

2. เตรียมความตอ้งการท่ีจะน ามาจดัเรียง  

(List the requirements) 

3. จดักลุ่มความตอ้งการ  

(Facilitate the rating of the need/ 
requirements interrelationships) 

4. ใหน้ ้าหนกัปัจจยั 

(Determine technical/ development 
factors) 

5. ใหค้่าคะแนนแต่ละความตอ้งการตาม
ปัจจยัต่างๆ (Determine importance) 

6. ค  านวณหาค่าความส าคญัจากสมการ 

(Determine importance) 

7. จดัเรียงล าดบัความตอ้งการ  

(Determine the priority rating/ Prioritize 
requirement) 

Requirement Prioritization steps 
by Deneva (2008) 

1. Derive secondary requirements 
from primary requirements 

2. Determine importance based on 
benefit/cost 

3. Prioritize requirement 
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2.2.5 ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณาการจัดล าดับก่อนหลงั 

หลงัจากท่ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 4.1 ขั้นตอนต่อมาคือการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีใช้ในการ
พิจารณาการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั 

จากการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั 
สามารถก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัก่อนหลงัท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ได้ดงัตารางท่ี 
2.10 

จากตารางท่ี 2.10 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัมีดงัต่อไปน้ี ผลประโยชน์ 
(Relative Benefit) บทลงโทษ (Relative Penalty) ราคา (Relative Cost) และความเส่ียง (Relative Risk) 
โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

2.2.5.1 ผลประโยชน์ (Relative Benefit) 

ผลประโยชน์ เป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีมักจะถูกพิจารณาเม่ือจะท าการพัฒนาซอฟต์แวร์หน่ึงๆ ซ่ึง
ผลประโยชน์ในท่ีน้ีหมายถึงความตอ้งการนั้นๆสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผูถื้อผลประโยชน์ร่วม
ของโครงการใดไดบ้า้ง ยกตวัอย่างเช่น ความตอ้งการท่ีสร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจ และความตอ้งการท่ี
สร้างมูลค่าใหก้บัลูกคา้ 

2.2.5.2 บทลงโทษ (Relative Penalty) 

บทลงโทษจะถูกหยิบยกข้ึนมาประเมินเม่ือความตอ้งการท่ีก าหนดไม่บรรลุเป้าหมาย ในบางคร้ัง 
บทลงโทษอาจจะเป็นส่ิงท่ีไม่อยูต่รงขา้มกบัความส าคญัเสมอไป ยกตวัอยา่งเช่น ความลม้เหลวท่ีจะท า
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานซ่ึงอาจจะเผชิญกับบทลงโทษท่ีรุนแรงได้ถึงแม้ว่าความต้องการน้ีๆมี
ความส าคญัต ่าส าหรับลูกคา้ เป็นตน้ หรือบทลงโทษจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการนั้นๆไม่สามารถสร้าง
รายได้ให้กบัลูกคา้และสามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการหรือไม่เหมาะสมกับ
ตลาด เป็นตน้ 

2.2.5.3 ราคา (Relative Cost) 

ราคาส าหรับการพฒันาโครงการนั้นจะถูกประมาณการโดยทีมนกัพฒันา โดยท่ีการประมาณการดา้น
ราคานั้นวดัจาก ความซบัซ้อนของความตอ้งการ ความสามารถในการน าส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
จ  านวนเอกสารและจ านวนการท าการทดสอบท่ีจ าเป็นตอ้งเตรียม ความยากง่ายของเทคโนโลยท่ีีใชใ้น
การพฒันา เป็นต้น ซ่ึงราคานั้นมกัจะอยู่ในรูปแบบของจ านวนเวลาท่ีพฒันา (Staff hours) หรือท่ี
เรียกว่าค่าความพยายามในการพฒันา (Effort) ดงันั้นราคาซอฟต์แวร์หลกัๆมกัจะแปรผนักบัจ านวน
ชัว่โมงท่ีใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์นั้นๆ 
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2.2.5.4 ความเส่ียง (Relative Risk) 

ทุกๆโครงการพฒันาซอฟต์แวร์มักจะเผชิญกับความเส่ียง ซ่ึงถ้าพูดถึงความเส่ียงในด้านของการ
บริหารจดัการความเส่ียงนั้นมกัจะครอบคลุมถึงความเส่ียงจากปัจจยัภายในและความเส่ียงจากปัจจยั
ภายนอก ซ่ึงความเส่ียงจากปัจจยัภายในไดแ้ก่ ความเส่ียงทางเทคนิค และความเส่ียงทางดา้นการตลาด 
เป็นตน้ ส่วนความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกนั้น ไดแ้ก่กฎขอ้บงัคบัต่างๆหรือความเส่ียงจากซัพพลาย
เออร์ เป็นตน้ โดยท่ีระดบัของความน่าจะเป็นในการเกิดข้ึนของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
จากความเส่ียงมกัจะถูกพิจารณา  

การบริหารจดัการความเส่ียงมกัจะถูกกล่าวถึงเม่ือท าการวางแผนการพฒันาความตอ้งการโดยการระบุ
ความเส่ียงท่ีอาจจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความยุ่งยากระหวา่งการพฒันาซอฟต์แวร์ ยกตวัอยา่งความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ (Performance Risks) ความเส่ียงด้านกระบวนการ 
(Process Risks) ความเส่ียงของการจดัก าหนดการ (Schedule Risks) เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 2.10 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั (ท่ีมา: ทบทวนวรรณกรรม) 
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