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บทที ่3 

วธีิการด าเนินงาน 

 

เพื่อให้สามารถตอบค าถามงานวิจยัท่ีว่าท าอย่างไรให้สามารถเรียงล าดับความต้องการก่อนหลัง
ส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ไดโ้ดยใชค้่าความพยายามนอ้ยท่ีสุดแต่มีค่าความถูกตอ้งสูงสุด ดงันั้น
ในวิทยานิพนธ์น้ีจึงได้ระบุวิธีการด าเนินงานในโครงงานวิจยัซ่ึงแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ (1) 
วเิคราะห์และน าเสนอแบบจ าลองการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ (To Analyze 
and Propose Model) (2) การศึกษาขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัแบบเดิม (To Elicit a 
Traditional Prioritizing Method)  (3) ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการน าแบบจ าลองไปใช้ (To Compare 
proposed method with traditional method) และ (4) ประเมินผลหลงัจากการน าแบบจ าลองไปใช้ (To 
Evaluate result) ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 

 
ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานในโครงงานวจิยั 
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รูปท่ี 3.1 แสดงภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงานในโครงการวิจยัน้ีทั้ งหมด 4 ขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดคร่าวๆของแต่ละขั้นตอนดงัน้ี  

ในขั้นตอนแรกท าการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อออกแบบแบบจ าลองในการจดัล าดบัความต้องการ
ก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่โดยพิจารณาจากขั้นตอนการเรียงล าดบั (Prioritizing Steps) 
เคร่ืองมือในการจัดเรียงล าดับ (Prioritizing Tools) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี เหมาะสมกับการจัดการ
เรียงล าดบัส าหรับความตอ้งการปริมาณมากๆ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณาล าดบัความตอ้งการ
ก่อนหลงั (Criteria) โดยผลลพัธ์จากขั้นตอนน้ีคือ แบบจ าลองการจดัล าดับความต้องการก่อนหลัง
ส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ 

ขั้นตอนท่ีสองเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกโครงการท่ีจะถูกน ามาใช้ในงานวิจยัในคร้ังน้ี โดยท่ีโครงการ
จะตอ้งประกอบดว้ยความตอ้งการขนาดใหญ่ท่ีมากกวา่ 100 ความตอ้งการข้ึนไป หลงัจากนั้นท าการ
สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบัก่อนหลงัเพื่อท าใหท้ราบวธีิการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั
แบบเดิม และรายการความตอ้งการทั้งหมด 

ในขั้นตอนท่ีสามจะน าแบบจ าลองฯท่ีถูกน าเสนอในขั้นตอนแรกมาท าการเปรียบเทียบกบัการจดัล าดบั
ความต้องการก่อนหลังโดยวิธีเดิมท่ีได้จากขั้นตอนท่ีสอง ให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการจดัล าดับท าการ
จดัล าดบัโดยอาศยัรายการความตอ้งการท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ีสองโดยอาศยัวธีิการจดัเรียงทั้งสองวิธี เพื่อ
ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความ
ตอ้งการขนาดใหญ่ ทั้งน้ีจะพิจารณาค่าความพยายามท่ีใชใ้นการจดัล าดบันอ้ยสุด โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนน้ีมีทั้งหมด 3 รายการ ไดแ้ก่ รายการความตอ้งการท่ีถูกจดัล าดบัโดยวิธีการใหม่ รายการความ
ตอ้งการท่ีถูกจดัล าดบัโดยวธีิการเดิม และค่าความพยายามท่ีใชใ้นการจดัล าดบัก่อนหลงั 

ขั้นตอนสุดทา้ยเป็นขั้นตอนการประเมินค่าความถูกตอ้งในการจดัล าดบัก่อนหลงัโดยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัล าดบัท าการเลือกรายการความตอ้งการท่ีมีความถูกตอ้งมากท่ีสุดโดยท่ีไม่รู้วา่รายการความ
ตอ้งการนั้นเกิดจากการจดัล าดบัโดยวิธีการใด และท าการกรอกแบบสอบถาม เพื่อท าการประเมินหา
วธีิการจดัล าดบัท่ีใหผ้ลลพัธ์ถูกตอ้งท่ีสุด โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 กระบวนการศึกษาและวเิคราะห์เพือ่น าเสนอแบบจ าลองการจัดล าดับก่อนหลงัส าหรับความ
ต้องการขนาดใหญ่ 

กระบวนการน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อวเิคราะห์และออกแบบแบบจ าลองการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความ
ต้องการขนาดใหญ่โดยอาศัยปัจจัยและเคร่ืองมือท่ีได้จากขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมมา
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ประยุกต์ใช้กบัขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั ซ่ึงไดน้ าผลลพัธ์สุดทา้ยน้ีคือแบบจ าลอง
ในการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความต้องการขนาดใหญ่พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบไปด้วย 2 
ขั้นตอน ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 3.2 ไดแ้ก่ 

3.1.1 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบั 

3.1.2 ออกแบบแบบจ าลอง 

 
ภาพท่ี 3.2 ภาพรวมกระบวนการวเิคราะห์เพื่อน าเสนอแบบจ าลอง 

จากภาพท่ี 3.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ในกระบวนการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอแบบจ าลองการจดัล าดบัก่อนหลงั
ส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบั เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
ส าหรับการจดัล าดบัความตอ้งการขนาดใหญ่และขั้นตอนการจดัล าดบั มาท าการออกแบบแบบจ าลอง 
ซ่ึงแบบจ าลองน้ีจะถูกน าไปทดลองใชใ้นกระบวนการท่ี 3 ต่อไป 

3.1.1 วเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดล าดับ 

ท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัโดยการทบทวนวรรณกรรม โดย
ปัจจยัท่ีไดเ้หล่าน้ีจะถูกน าไปพิจารณาในการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั ทั้งในขั้นตอนการให้
น ้าหนกัปัจจยัและการใหค้ะแนนความตอ้งการตามปัจจยั 

3.1.2 ออกแบบแบบจ าลอง 

ท าการออกแบบแบบจ าลองเพื่อน ามาใชใ้นการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการ
ขนาดใหญ่ ซ่ึงในการออกแบบแบบจ าลองนั้น 
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1) น าเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ท่ีได้

จากการทบทวนวรรณกรรมมาประยกุตใ์ชก้บัขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการ โดยขั้นตอน

การจดัล าดบัก่อนหลงัประกอบดว้ย  

1.1)  ขั้นตอนการจดักลุ่มความตอ้งการ 

1.2)  ขั้นตอนการใหน้ ้าหนกัปัจจยั  

1.3)  ขั้นตอนการใหค้่าคะแนนแต่ละความตอ้งการตามปัจจยั 

1.4)  ขั้นตอนการค านวณหาค่าความส าคญัจากสมการ 

1.5)  ขั้นตอนจดัเรียงล าดบัความตอ้งการ  

2) ออกแบบแบบจ าลองโดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัก่อนหลงัท่ีไดจ้ากขั้นตอน

ท่ี 3.1.1 

3.2 กระบวนการศึกษาขั้นตอนการจัดล าดับความต้องการก่อนหลงัแบบเดิม 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการคดัเลือกโครงการเพื่อใช้ในงานวิจยัพร้อมทั้งระบุความตอ้งการมีวตัถุประสงค์
เพื่อท าการคดัเลือกโครงการท่ีประกอบด้วยความต้องการมากกว่า 100 ความต้องการข้ึนไป โดย
โครงการด าเนินการในช่วงระหวา่งเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556  หลงัจากนั้นท าการ
สัมภาษณ์ตวัแทนของผูถื้อผลประโยชน์ร่วมจากบริษทัท่ีผลิตซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ซอฟตแ์วร์นั้น โดยประกอบดว้ยบุคคลท่ีถูกสัมภาษณ์ดงัน้ี 

1) ลูกคา้ คือผูท่ี้จ่ายเงินในการพฒันาระบบ 

2) หวัหนา้โครงการ 

3) ตวัแทนนกัพฒันา ตวัแทนนกัพฒันาน้ีประกอบดว้ยนกัออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ 

และเทสเตอร์ในอตัราส่วนจ านวนคนท่ีเท่ากนั  

4) ตวัแทนผูใ้ชง้านระบบ เป็นตวัแทนของผูท่ี้ใชง้านระบบจริง 

โดยในแต่ละโครงการจะมีจ านวนผูท่ี้จะท าการจดักลุ่มความตอ้งการไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบัขนาดของ
โครงการ โดยท่ีจะให้อตัราส่วนของ ลูกคา้ หัวหน้าโครงการ ตวัแทนนกัพฒันา และตวัแทนผูใ้ชง้าน
ระบบอยู่ในอตัราส่วน 1:1:2:2 โดยจะเห็นว่าจ านวนตวัแทนนักพฒันาและตวัแทนผูใ้ช้งานระบบ
มากกว่าเน่ืองจากการค านึงถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูใ้ช้งานในขณะท่ีความต้องการ
เหล่านั้นตอ้งมีความเป็นไปได้ท่ีจะพฒันาดว้ย ดงันั้นเราจึงตอ้งฟังความเห็นของกลุ่มบุคคลทั้งสอง
กลุ่มมากพอสมควร อีกทั้งตวัแทนนักพฒันามกัจะมาจากหลายแผนก เช่น นักออกแบบซอฟต์แวร์ 



 

 54  

โปรแกรมเมอร์ และนกัทดสอบซอฟตแ์วร์  ท าให้จ  านวนมกัจะมากกวา่จ านวนหัวหนา้โครงการและ
ลูกคา้ โดยแสดงภาพรวมของกระบวนการน้ีในรูปท่ี 3.3 

 
ภาพท่ี 3.3 ภาพรวมกระบวนการศึกษาขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัแบบเดิม 

ภาพท่ี 3.3 แสดงภาพรวมของกระบวนการศึกษาขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัแบบเดิม
โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบัก่อนหลงัขอโครงการ โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการ
น้ีคือวธีิการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัแบบเดิมและรายการความตอ้งการ ซ่ึงผลลพัธ์เหล่าน้ีจะถูก
น าไปใชใ้นการทดลองในกระบวนการท่ี 3 ต่อไป 

เพื่อท่ีจะสามารถเข้าใจถึงวิธีการจดัล าดับความต้องการก่อนหลังโดยวิธีการเดิมได้มากยิ่งข้ึน ใน
ขั้นตอนน้ีจึงท าการออกแบบค าถามในการสัมภาษณ์โดยรายละเอียดการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 
ส่วน ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 ค าถามการสัมภาษณ์ 

ส่วนที่ วตัถุประสงค์ รายละเอยีดค าถาม 

1. ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของผู ้
ถูกสมัภาษณ์ 

เพื่อให้ทราบถึงผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์มี
ความรู้ท่ีครอบคลุมต่อเน้ือหาท่ี
สัมภาษณ์ และเพ่ือความน่าเช่ือถือ
ของผลการสัมภาษณ์ รวมถึงเพื่อ
การติดต่อกลบัหากผลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์มีการแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสม 

1) แนะน าตวัเบ้ืองตน้ไดแ้ก่  
 ช่ือ  
 ต าแหน่ง  
 หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ  
 ประสบการณ์ท างาน 

2) ความเก่ียวขอ้งกบัการจดัล าความตอ้งการ 

2. ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของ
องคก์ร 

ทราบรายละเอียดเบ้ืองต้นของ
องค์กร เพื่อให้ประเภทขององค์กร
ตรงตามขอบเขตของงานวจิยั 

1) ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

2) กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั 

3) แผนกการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
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ตารางท่ี 3.1 ค าถามการสัมภาษณ์ (ต่อ) 

ส่วนที่ วตัถุประสงค์ รายละเอยีดค าถาม 

3.ขอ้มูล
เบ้ืองตน้
เก่ียวกบั
โครงการ 

ท ราบ ถึ งร ายละ เอี ยด เก่ี ยวกับ
โครงการพฒันาซอฟต์แวร์เพื่อให้
ได้โครงการท่ี มีขอบ เขตงาน ท่ี
สอดคลอ้งกบังานวจิยั 

1) ประเภทของโครงการ 

2) รายละเอียดของโครงการ 

3) จ านวนความตอ้งการของโครงการ 

4.รายละเอียด
การจดัล าดบั
ก่อนหลงัท่ีใช้
อยูใ่นปัจจุบนั 

เพ่ือท าการเก็บขอ้มูลการจัดล าดับ
ก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการท่ีใช้
อยูใ่นปัจจุบนั 

1) ระบุบุคคลท่ีท าการจดัล าดบัความตอ้งการ 

2) ระบุความถ่ีในการจดัล าดบัความตอ้งการ 

3) ระบุขั้นตอนในการจดัล าดบัความตอ้งการ 

4) ระบุวธีิการท่ีใชใ้นการจดัล าดบัความตอ้งการ 

5) ระบุปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาการจดัล าดบั
ความตอ้งการ 

3.3 กระบวนการทดสอบเพือ่เปรียบเทยีบการน าแบบจ าลองไปใช้ 

หลงัจากท่ีได้แบบจ าลองการจดัล าดบัความต้องการก่อนหลงัจากขั้นตอนท่ี 3.1 และได้โครงการท่ี
ประกอบดว้ยความตอ้งการขนาดใหญ่พร้อมทั้งขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัแบบเดิม
ในขั้นตอนท่ี 3.2 แล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปท าการประเมินค่าความพยายามในการจดัล าดบัก่อนหลัง
ความตอ้งการ โดยมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 3.4 

 
ภาพท่ี 3.4 ภาพรวมของกระบวนการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการน าแบบจ าลองไปใช้ 
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ขั้นตอนการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการน าแบบจ าลองไปใชป้ระกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

3.3.1 จัดล าดับความต้องการด้วยวธีิเดิม 

ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบัความตอ้งการท าการเรียงล าดบัความตอ้งการทั้งหมดโดยใช้
วธีิการเดิม 

3.3.2 จัดล าดับความต้องการด้วยแบบจ าลองทีน่ าเสนอ 

ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบัความตอ้งการท าการเรียงล าดบัความตอ้งการทั้งหมดโดยใช้
วธีิการท่ีน าเสนอ 

3.3.3 ท าการจับเวลาและบันทกึผลการจับเวลา 

1) โดยขั้ นตอนท่ี  3.3.1 ท  าการจับเวลาตั้ งแต่หลังจากอธิบายข้อตกลงในการจัด

เรียงล าดบัเสร็จส้ิน จนถึงความตอ้งการทั้งหมดถูกจดัเรียงเสร็จส้ิน 

2) ส่วนขั้นตอนท่ี 3.3.2 นั้นให้ท าการจบัเวลาตั้งแต่เร่ิมต้นการจบักลุ่มความต้องการ 

(ขั้นตอนท่ี 3.1.1) จบถึงความตอ้งการถูกกรอกค่าคะแนนแต่ละความตอ้งการตาม

ปัจจยั (ขั้นตอน 3.1.3) 

3.4 กระบวนการประเมินผลหลงัจากการน าแบบจ าลองไปใช้ 

ขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการประเมินประสิทธิภาพในการจดัล าดบัความตอ้งการโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองดา้นค่าความถูกตอ้งในการจดัล าดบัความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน พร้อมทั้งน า
เสนอแนะแนวทางในการจดัล าดบัความตอ้งการอีกดว้ย โดยแสดงภาพรวมในภาพท่ี 3.5 

 
ภาพท่ี 3.5 ภาพรวมของกระบวนการประเมินผลหลงัจากการน าแบบจ าลองไปใช ้
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โดยขั้นตอนน้ีได้ท าการออกแบบแนวค าถาม-ตอบเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพในจดัล าดบัความ
ตอ้งการอาศยัเทคนิค Blind Test โดยมีรายละเอียดในการประเมินดงัน้ี 

หลังจากท่ีด าเนินการทดลองในคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ การประเมินผลการ
ทดลองจะถูกด าเนินการข้ึน โดยท่ีการทดลองในคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้การประเมินถึงความถูกตอ้งของการ
เรียงล าดบัความตอ้งการจากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลองในคร้ังแรกและคร้ังท่ีสอง ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การจดัล าดบัก่อนหลงัทั้งหมดตอ้งท าการเลือกชุดความตอ้งการท่ีถูกตอ้งท่ีสุดโดยท่ีไม่ทราบว่าชุด
ความตอ้งการท่ีเลือกนั้นเกิดจากวิธีการดั้งเดิมหรือวิธีการใหม่ท่ีน าเสนอ (Blind Testing) โดยจะเลือก
ความตอ้งการท่ีอยูใ่นช่วงเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น รายการความตอ้งการท่ีน าไปทดสอบชุดท่ี 1 และชุด
ท่ี 2 เป็นรายงานความต้องการอันดับ 1-10 เหมือนกัน เป็นต้น ซ่ึงการวดัค่าความถูกต้องของการ
เรียงล าดบัน้ีได้อา้งอิงงานวิจยัของ Perini และ  Lena  (Perini, 2003; Lena, 2007) โดยแสดงตวัอย่าง
ของแบบสอบถามดงัต่อไปน้ี 

 
Which Technique do you think gives the most accurate result? 

List of Requirement #1 List of Requirement #2 

1. REQ-487   Requirement #1 

2. REQ-43     Requirement #2 

3. REQ-546   Requirement #3 

1. REQ-965     Requirement #4 

2. REQ-997     Requirement #5 

3. REQ-949     Requirement #6 

<<<<   <<<  <<   <       =      >     >>   >>>   >>>> 

ภาพท่ี 3.6 ตวัอยา่งแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง 

โดยมีขั้นตอนการกรอกแบบสอบถามดงัน้ี 

1) ค าถามของแบบสอบถามจะถูกระบุไวใ้นส่วนของ (A)  

2) โดยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบัก่อนหลงัทั้งหมดท าการเลือกชุดค าถามในส่วน (B) ท่ีคิด

วา่ใหผ้ลลพัธ์ท่ีถูกใจท่ีสุด  

3) หลงัจากนั้นใหว้งกลมเคร่ืองหมายท่ีคิดวา่ผลลพัธ์ถูกตอ้งมากท่ีสุดในส่วน (C)  

A 

B 

C 



 

 58  

ส าหรับการหาค่าความถูกตอ้งดว้ยวิธีน้ีนั้นไดแ้บ่งระดบัการเปรียบเทียบออกเป็น 9 ระดบั ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 ระดบัความถูกตอ้งของการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงั 

(ท่ีมา: Perini, 2003; Lena, 2007) 

ระดบัความถูกต้อง
ของการจดัล าดบั
ความต้องการ 

รายละเอยีด 

<<<< ความตอ้งการฝ่ังซา้ยมีความถูกตอ้งอยา่งมากท่ีสุด (Extremely Accurate) เม่ือเทียบกบั
ความตอ้งการฝ่ังขวา 

<<< ความตอ้งการฝ่ังซา้ยมีความถูกตอ้งอยา่งมาก (Major Accurate) เม่ือเทียบกบัความ
ตอ้งการฝ่ังขวา 

<< 
ความตอ้งการฝ่ังซา้ยมีความถูกตอ้งอยา่งมากพอสมควร (Essential Accurate) เม่ือเทียบ
กบัความตอ้งการฝ่ังขวา 

< 
ความตอ้งการฝ่ังซา้ยมีความถูกตอ้งอยา่งปานกลาง (Moderate Accurate) เม่ือเทียบกบั
ความตอ้งการฝ่ังขวา 

= ความตอ้งการทั้งสองฝ่ังมีความถูกตอ้งเท่ากนั 

> 
ความตอ้งการฝ่ังขวามีความถูกตอ้งอยา่งปานกลาง (Moderate Accurate) เม่ือเทียบกบั
ความตอ้งการฝ่ังซา้ย 

>> 
ความตอ้งการฝ่ังขวามีความถูกตอ้งอยา่งมากพอสมควร (Essential Accurate) เม่ือเทียบ
กบัความตอ้งการฝ่ังซา้ย 

>>> 
ความตอ้งการฝ่ังขวามีความถูกตอ้งอยา่งมาก (Major Accurate) เม่ือเทียบกบัความ
ตอ้งการฝ่ังซา้ย 

>>>> 
ความตอ้งการฝ่ังขวามีความถูกตอ้งอยา่งมากท่ีสุด (Extremely Accurate) เม่ือเทียบกบั
ความตอ้งการฝ่ังซา้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปการด าเนินการวจิยัไดท้ั้งหมด 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) กระบวนการวิเคราะห์และน าเสนอแบบจ าลองการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการ

ขนาดใหญ่ (To Analyze and Propose Model) 
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ในกระบวนการวิเคราะห์การจัดล าดับ ก่อนหลังส าหรับความต้องการขนาดใหญ่ น้ี

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดับและออกแบบ

แบบจ าลอง โดยรายละเอียดทั้งหมดถูกแสดงในหวัขอ้ท่ี 3.1 

2) กระบวนการศึกษาขั้นตอนการจัดล าดับความต้องการก่อนหลังแบบเดิม (To Elicit a 

Traditional Prioritizing Method) 

ในกระบวนการน้ีใชก้ารสัมภาษณ์บริษทัซอฟต์แวร์ โดยเลือกสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

จดัล าดับความต้องการก่อนหลังของโครงการทั้ งหมด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคัดเลือก

โครงการท่ีประกอบด้วยความตอ้งการขนาดใหญ่ท่ีมีตั้ งแต่ 100 ความต้องการข้ึนไป และ

วเิคราะห์ถึงขั้นตอนการจดัล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัแบบเดิม  

3) กระบวนการทดสอบเพื่อ เปรียบเทียบการน าแบบจ าลองไปใช้ (To Compare proposed 

method with traditional method) 

กระบวนการน้ีเป็นการท าการเปรียบเทียบการจัดล าดับความต้องการก่อนหลังโดยใช้

แบบจ าลองท่ีน าเสนอเทียบกับการจัดล าดับก่อนหลังโดยอาศัยวิธีเดิม พร้อมทั้ งท าการ

ประเมินค่าความพยายามท่ีใช้ในการจดัล าดับ โดยอาศัยการจับเวลาในการทดลองการ

จดัล าดบั ดงัแสดงรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 3.3 

4) กระบวนการประเมินผลหลงัจากการน าแบบจ าลองไปใช ้(To Evaluate result) 

กระบวนการประเมินผลแบบจ าลองหลงัจากการน าไปใชเ้ป็นการวดัผลค่าความถูกตอ้งของ

การจดัล าดบัก่อนหลงัโดยอาศยัเทคนิค Blind Test โดยใช้แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด

ของแต่ละในหวัขอ้ 3.4 

 

 
 


