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บทที ่4 

ผลการด าเนินงานวจิยั 

 

บทน้ีน ำเสนอผลลพัธ์ของกำรด ำเนินกำรวิจยัโดยมีส่วนประกอบดงัน้ี (1) ผลจำกกำรออกแบบและ
พฒันำแบบจ ำลองในกำรจดัล ำดบัก่อนหลงัส ำหรับควำมตอ้งกำรขนำดใหญ่  โดยกำรศึกษำปัจจยัท่ีมี
ควำมส ำคญัต่อกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั รวมถึงกำรศึกษำขั้นตอนและวิธีกำรในกำรจดั
เรียงล ำดบัก่อนหลงัส ำหรับควำมตอ้งกำรขนำดใหญ่ หลงัจำกนั้นท ำกำรออกแบบแบบจ ำลองในกำร
จดัล ำดับก่อนหลังส ำหรับควำมต้องกำรขนำดใหญ่ และ(2) ผลศึกษำกำรจดัล ำดับควำมต้องกำร
ก่อนหลงัแบบเดิม เพื่อน ำวธีิกำรทั้งสองวธีิมำท ำกำรเปรียบเทียบในขั้นตอนต่อไป ดงัแสดงรำยละเอียด
ในภำพ4.1 

 

ภำพท่ี 4.1 ภำพรวมรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรวจิยัในบทท่ี 4 
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4.1. ผลกระบวนการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอแบบจ าลองการจัดล าดับก่อนหลังส าหรับความต้องการ
ขนาดใหญ่ 

4.1.1) วเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดล าดับ 
ปัจจยัท่ีใช้ในกำรพิจำรณำมีทั้งหมด 4 ปัจจยั ซ่ึงเกิดจำกกำรทบทวนวรรณกรรม (อำ้งอิงเน้ือหำบทท่ี 
2.2.5) ไดแ้ก่  

1) ผลประโยชน์หมำยถึงประโยชน์ท่ีธุรกิจหรือลูกคำ้ไดรั้บจำกกำรพฒันำควำมตอ้งกำรน้ี  

2) บทลงโทษหมำยถึงผลกระทบท่ีจะตำมมำภำยหลงัเม่ือไม่สำมำรถพฒันำควำมตอ้งกำรนั้นๆ

ไดบ้รรลุตำมเป้ำหมำย  

3) รำคำนั้ นวดัจำกหลำยๆองค์ประกอบ ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมซับซ้อนของควำมต้องกำร 

ควำมสำมำรถในกำรน ำส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้กลบัมำใชใ้หม่ เป็นตน้ ซ่ึงรำคำมนัจะอยูใ่นรูปแบบของ

จ ำนวนเวลำท่ีพฒันำควำมตอ้งกำรนั้นๆ  

4) ควำมเส่ียงนั้นหมำยถึงส่ิงท่ีอำจจะเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกระหว่ำงกำรพฒันำ

ซอฟต์แวร์ โดยมกัจะพิจำรณำระดบัของควำมน่ำจะเป็นในกำรเกิดข้ึนของควำมเส่ียงและ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียง 

4.1.2) ออกแบบแบบจ าลอง 

ขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อวิเครำะห์และน ำเสนอแบบจ ำลองในกำรจดัล ำดบัก่อนหลงัส ำหรับควำม
ตอ้งกำรขนำดใหญ่  ดงันั้นเพื่อลดค่ำควำมพยำยำมและเพิ่มควำมถูกตอ้งในกำรจดัล ำดบัก่อนหลงั ใน
ขั้นตอนกำรวเิครำะห์กำรจดัล ำดบัก่อนหลงัน้ีจึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนยอ่ย โดยเร่ิมจำก 

(1) น ำควำมตอ้งกำรทั้งหมดมำแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ควำมตอ้งกำรท่ีจ ำเป็นต่อระบบ (Essential 
Requirements) ควำมต้องกำรท่ีมีประโยชน์ต่อระบบ (Useful Capabilities) และควำมต้องกำรท่ีพึง
ประสงค์ (Desirable Capabilities) (2) ท ำกำรให้น ำหนักปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรจ ำล ำดับควำมต้องกำร
ก่อนหลงั จำกนั้น (3) น ำควำมตอ้งกำรมำให้คะแนนตำมปัจจยัต่ำงๆ หลงัจำกนั้น (4) น ำค่ำคะแนนท่ี
ได้มำค ำนวณค่ำควำมส ำคญัของควำมต้องกำร  (5) น ำผลคะแนนท่ีได้มำท ำกำรเรียงล ำดบัโดยใช้
เทคนิค Binary Search Tree ดงัแสดงรำยละเอียดในภำพท่ี 4.2 ขำ้งล่ำงน้ี 
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ภำพท่ี 4.2 แบบจ ำลองกำรจดัล ำดบัก่อนหลงัส ำหรับควำมตอ้งกำรขนำดใหญ่ 

 
 4.1.2.1 ข้ันตอนการจัดกลุ่มความต้องการ 

ดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ถึงวิธีกำรวดัค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงัตำมท่ี Qiao 
(2009) กล่ำวไวน้ั้ น มีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ กำรวดัค่ำควำมพยำยำมจำกจ ำนวนควำมต้องกำรท่ีจะถูก
เรียงล ำดบั กำรวดัค่ำควำมพยำยำมท่ีวดัจำกจ ำนวนกำรเปรียบเทียบของควำมตอ้งกำร และกำรวดัค่ำ
ควำมพยำยำมจำกเวลำท่ีใชใ้นกำรเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำร 

ดังนั้ นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกำรวิจยัท่ีว่ำเพื่อน ำเสนอแบบจ ำลองในกำรจดัล ำดับ
ก่อนหลงัส ำหรับควำมตอ้งกำรขนำดใหญ่ท่ีสำมำรถช่วยลดค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัล ำดบัก่อนหลงั
ได ้ดงันั้นในกำรวิจยัน้ีจึงท ำกำรแบ่งควำมตอ้งกำรออกเป็น 3 กลุ่มตำมควำมส ำคญัได้แก่ (1) ควำม
ตอ้งกำรท่ีจ ำเป็นต่อระบบ (Essential Requirements) คือควำมตอ้งกำรท่ีจ ำเป็นตอ้งน ำมำพฒันำ (2) 
ควำมตอ้งกำรท่ีมีประโยชน์ต่อระบบ (Useful Capabilities) คือควำมตอ้งกำรท่ีช่วยให้ระบบท ำงำนดี
ข้ึน และ (3) ควำมตอ้งกำรท่ีพึงประสงค ์(Desirable Capabilities) คือควำมตอ้งกำรท่ียงัไม่จ  ำเป็นตอ้ง
พฒันำในรอบกำรผลิตน้ี ซ่ึงในกำรเรียงล ำดบันั้นจะพิจำรณำเฉพำะควำมตอ้งกำรในกลุ่มแรกและกลุ่ม
ท่ีสองนั้นคือ ควำมตอ้งกำรท่ีจ ำเป็นต่อระบบและควำมตอ้งกำรท่ีมีประโยชน์ต่อระบบเท่ำนั้น โดยไม่
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ค ำนึงถึงกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรในกลุ่มท่ี 3  ซ่ึงเป็นกำรช่วยลดจ ำนวนควำมตอ้งกำรท่ีจะถูกน ำมำ
จดัเรียง ดงัจะส่งผลต่อค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงัต่อไป 

โดยประกอบดว้ยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักลุ่มควำมตอ้งกำรไดแ้ก่ ลูกคำ้ หวัหนำ้โครงกำร ตวัแทน
นักพฒันำ ตวัแทนนักพฒันำน้ีประกอบด้วยนักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และเทสเตอร์ใน
อตัรำส่วนจ ำนวนคนท่ีเท่ำกนั และตวัแทนผูใ้ชง้ำนระบบ เป็นตวัแทนของผูท่ี้ใชง้ำนระบบจริง โดยใน
แต่ละโครงกำรจะมีจ ำนวนผูท่ี้จะท ำกำรจดักลุ่มควำมตอ้งกำรไม่เท่ำกนั ข้ึนอยูก่บัขนำดของโครงกำร 
โดยท่ีจะใหอ้ตัรำส่วนของ ลูกคำ้ หวัหนำ้โครงกำร ตวัแทนนกัพฒันำ และตวัแทนผูใ้ชง้ำนระบบอยูใ่น
อตัรำส่วน 1:1:2:2 โดยจะเห็นวำ่จ ำนวนตวัแทนนกัพฒันำและตวัแทนผูใ้ชง้ำนระบบมำกกวำ่เน่ืองจำก
กำรค ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผูใ้ช้งำนในขณะท่ีควำมตอ้งกำรเหล่ำนั้นตอ้งมีควำม
เป็นไปไดท่ี้จะพฒันำดว้ย ดงันั้นเรำจึงตอ้งฟังควำมเห็นของกลุ่มบุคคลทั้งสองกลุ่มมำกพอสมควร อีก
ทั้งตวัแทนนักพฒันำมกัจะมำจำกหลำยแผนก เช่น นักออกแบบซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ และนัก
ทดสอบซอฟตแ์วร์  ท ำใหจ้  ำนวนมกัจะมำกกวำ่จ ำนวนหวัหนำ้โครงกำรและลูกคำ้ 

ขั้นตอนกำรจดักลุ่มควำมตอ้งกำรประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนยอ่ย ดงัแสดงในภำพท่ี 4.3 

  
ภำพท่ี 4.3 ขั้นตอนกำรจดักลุ่มควำมตอ้งกำร 

4.1.2.1.1 Write REQ on Post-it note- หลงัจำกท่ีรวบรวมควำมตอ้งกำรมำแลว้ ควำมตอ้งกำรทั้งหมดท่ี

จะน ำมำจดัเรียง ไม่ว่ำจะเป็นควำมตอ้งกำรเด่ียว หรือควำมตอ้งกำรท่ีอยูเ่ป็นกลุ่มๆ ซ่ึงรูปแบบควำม

ตอ้งกำรน้ีอำจอยูใ่นรูปแบบของฟังกช์นั (Function) หรือ ยสูเคส (Usecase) ก็ตำม ให้ท ำกำรเขียนควำม

ตอ้งกำรแต่ละอนัลงในกระดำษ Post-it โดยควำมตอ้งกำรจะตอ้งถูกเขียนตำมฟอร์แมทดงัน้ี 

ช่ือย่อโครงการ - ล าดับความต้องการ 
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ยกตวัอยำ่งเช่น 

ตวัอยำ่งควำมตอ้งกำรของโครงกำรท่ี 1 คือ IPH-301 โดยท่ี 
 IPH คือช่ือย่อโครงกำรพฒันำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อสนับสนุนกำรใช้งำนของ

ลูกคำ้ดำ้นกำรจดักำรตำรำงนดัหมำย 

 301 คือล ำดบัควำมตอ้งกำร 

ตวัอยำ่งควำมตอ้งกำรของโครงกำรท่ี 2 คือ CCE-986 โดยท่ี 
 CCE คือช่ือย่อโครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Web Application เพื่อรองรับกำร

ประเมินกำรท ำงำนของพนกังำน 

 986 คือล ำดบัควำมตอ้งกำร 

4.1.2.1.2 Prepare 3 lanes on table for each group- ท ำกำรเตรียมโต๊ะในห้องประชุมและขีดเส้นบน

โตะ๊ เพื่อแบ่งเขตของกลุ่มควำมตอ้งกำรเป็น 3 กลุ่ม 

4.1.2.1.3 Reckon time- ท  ำกำรจับเวลำในกำรจัดกลุ่มควำมต้องกำรโดยเร่ิมจับเวลำตั้ งแต่อธิบำย

ขอ้ตกลงในกำรแบ่งกลุ่มเสร็จ จนถึงควำมตอ้งกำรอนัสุดทำ้ยถูกจดัเขำ้ไปในกลุ่ม 

4.1.2.1.4 Evaluate REQ group by stakeholders- ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรตำมท่ีระบุขำ้งตน้ท ำกำร

พิจำรณำกลุ่มของควำมตอ้งกำร 

4.1.2.1.5 Post each REQ into its group- น ำควำมต้องกำรบน Post-it ไปแปะบนโต๊ะในกลุ่มควำม

ตอ้งกำรท่ีเหมำะสม 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกขั้นตอนน้ีคือควำมตอ้งกำรท่ีถูกจดักลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มแลว้ ซ่ึงควำมตอ้งกำรในกลุ่ม

แรกและกลุ่มท่ีสองจะถูกน ำไปพิจำรณำในขั้นตอนต่อไป 

 

4.1.2.2 การให้น า้หนักปัจจัย  

มีกำรจดัท ำแบบสอบถำมออนไลน์ในกำรประเมินค่ำน ำหนักของปัจจยัท่ีใช้ในกำรพิจำรณำกำร
จดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลังโดยในกำรศึกษำวิจยัน้ีได้ประยุกต์ใช้วิธีกำรของ Karl E. Wiegers 
(Wiegers, 2003) ในกำรให้ค่ำน ้ ำหนักปัจจยั เน่ืองจำกเป็นวิธีกำรท่ีเป็นท่ียอมรับและถูกน ำไปใช้ใน
หลำยๆงำนวจิยัไดแ้ก่ Benensee และ Robertson (Benensee, 2010; Robertson, 2006) เป็นตน้ โดยท่ีให้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรท ำกำรตกลงด้วยกนั โดยให้ค่ำน ้ ำหนักปัจจยัในรูปแบบ
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อตัรำส่วน (Ratio Scale) ท่ีท  ำใหท้รำบวำ่ปัจจยัใดมีน ้ ำหนกัมำกกวำ่ปัจจยัใดดว้ยอตัรำส่วนเท่ำไหร่ ซ่ึง
จุดประสงคห์ลกัในกำรออกแบบค ำถำมน้ีเพื่อท ำกำรเก็บค่ำน ำหนกัของแต่ละปัจจยั ซ่ึงจะน ำน ้ ำหนกั
ของปัจจยัน้ีไปใช้ในขั้นตอนกำรค ำนวณหำควำมส ำคญัของควำมตอ้งกำรเพื่อใช้ในกำรเรียงล ำดบั
ควำมส ำคญัของควำมตอ้งกำรต่อไป 

โดยประกอบดว้ยขั้นตอนกำรกรอกขอ้มูลแบบสอบถำมออนไลน์ทั้งหมด 3 ขั้นตอนดงัน้ี  
1) ท ำกำรอธิบำยรำยละเอียดของปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรจัดล ำดับก่อนหลังท่ีใช้ในกำรตอบ

แบบสอบถำมเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั 
2) ท ำกำรกำรอธิบำยถึงหลักเกณฑ์ในกำรให้ค่ำน ้ ำหนักปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเรียงล ำดับควำม

ตอ้งกำรตำมทฤษฏีของ Karl E. Wiegers (2003) เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั 
3) อนุญำตให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรท ำกำรตกลงน ้ ำหนกัเกณฑ์และกรอก

ผลลพัธ์เขำ้สู่ระบบ ซ่ึงระหว่ำงท ำกำรทดลองน้ีท ำกำรจบัเวลำโดยเร่ิมจบัเวลำหลงัจำกกำร
อธิบำยรำยละเอียดของปัจจยัและหลกัเกณฑ์กำรให้น ้ ำหนักเสร็จ จนถึงกำรกดปุ่ม Submit 
เสร็จ โดยมีตวัอยำ่งหนำ้กำรกรอกขอ้มูลดงัแสดงในภำพท่ี 4.4 น้ี 
 

 
ภำพท่ี 4.4 หนำ้จอส ำหรับกำรกรอกน ้ำหนกัของปัจจยั 

ผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับกำรจัดล ำดับท ำกำรกรอกข้อมูลในครบตำมช่อง (1) – (4) ได้แก่ น ้ ำหนักของ
ผลประโยชน์ น ้ำหนกัของบทลงโทษ น ้ำหนกัของรำคำ และน ้ำหนกัของควำมเส่ียง หลงัจำกนั้นกดปุ่ม 
(5) Submit เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงระบบ 
 

1 

2 

4 

5 

3 
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4.1.2.3 ขั้นตอนการให้ค่าคะแนนแต่ละความต้องการตามปัจจัย 
ขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหำค่ำคะแนนของแต่ละควำมต้องกำรเพื่อใช้ในกำรค ำนวณหำค่ำ
ควำมส ำคญั โดยมีขั้นตอนยอ่ยทั้งหมด 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. อธิบำยขั้นตอนกำรก ำหนดคะแนนตำมปัจจัยต่ำงๆเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน ซ่ึงได้
ประยุกตใ์ช้วิธีกำรของ Wiegers (Wiegers, 2003) ในกำรให้คะแนนเกณฑ์ต่ำงๆ โดยมีวิธีกำร
ก ำหนดคะแนนใหแ้ก่เกณฑต่์ำงๆดงัตำรำงท่ี 4.1 

2. กำรน ำควำมตอ้งกำรในกลุ่มแรกและกลุ่มท่ีสองมำท ำกำรให้คะแนนตำมปัจจยัต่ำงๆ และ
กรอกค่ำคะแนนเขำ้หนำ้ระบบ โดยมีรำยละเอียดกำรกรอกดงัน้ี 

 
ภำพท่ี 4.5 หนำ้จอส ำหรับกำรกรอกน ้ำหนกัของปัจจยั 

 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรจดัล ำดบัท ำกำรกรอกขอ้มูลในครบตำมช่อง (1) – (6) ไดแ้ก่ ควำมตอ้งกำร 
กลุ่มควำมตอ้งกำร คะแนนผลประโยชน์ คะแนนบทลงโทษ คะแนนรำคำ และคะแนนควำม
เส่ียง หลงัจำกนั้นกดปุ่ม (7) Submit เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงระบบ โดยท่ีควำมตอ้งกำรในกลุ่มท่ี 3 
ไม่จ  ำเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลท่ี (3) – (6) โดยควำมตอ้งกำรท่ีถูกบนัทึกแลว้นั้นจะปรำกฏในช่อง 
(8) 

3. จบัเวลำ โดยกำรเร่ิมจบัเวลำตั้งแต่อธิบำยกำรกรอกขั้นตอนเสร็จกำรอธิบำยกฎเกณฑ์กำร
กรอก จนถึงกรอกขอ้มูลเสร็จทั้งหมด 

2 

4 3 5 6 

7 

8 
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ตำรำงท่ี 4.1 กำรใหค้ะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั (Weigers, 2003) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อ
การจัดล าดับ 

ค าอธิบาย ความหมายของระดับคะแนน 

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ 
(Relative Benefit) 

ในกำรก ำหนดค่ำคะแนนใหก้บั
เกณฑ์ผลประโยชน์นั้ น  ผู ้ ท่ี
เก่ี ยวข้องกับกำรเรียงล ำดับ
ควำมต้องกำรจะต้องก ำหนด
คะแนนผลประโยชน์ให้แต่ละ
ควำมตอ้งกำร ซ่ึงมีช่วงคะแนน
ระหวำ่ง 1ถึง 9 

 คะแนนท่ี 1 แสดงให้เห็นว่ำควำมต้องกำรน้ี
ไม่ไดใ้หป้ระโยชน์กบัใครเลย  

 คะแนนท่ี 9 คือควำมต้องกำรน้ีมีประโยชน์
อยำ่งมำก 

 

บ ท ล ง โ ท ษ 
(Relative Penalty) 

เช่นเดียวกนักบักำรระบุคะแนน
ผลประโยชน์ ผูท่ี้เก่ียวข้องกับ
กำรเรียงล ำดับต้องให้คะแนน
บทลงโทษโดยมีช่วงคะแนน
ระหวำ่ง 1ถึง 9 

 คะแนนท่ี 1 ถึงแม้ควำมต้องกำรน้ีไม่ได้ถูก
พฒันำข้ึนมำ ก็ไม่ได้สร้ำงควำมไม่พอใจให้
ใคร  

 คะแนนท่ี  9 หมำยถึง ถ้ำไม่พัฒนำควำม
ตอ้งกำรน้ี จะเกิดผลร้ำยอย่ำงรุนแรง ซ่ึงอำจ
ส่งผลทำงกฎหมำย หรือถำ้จะเกิดควำมยุง่ยำก
เป็นอย่ำงมำกถ้ำผลิตควำมต้องกำรน้ีทีหลัง 
หรือมีผลทำงมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

ร ำ ค ำ  ( Relative 
Cost) 

ในกำรก ำหนดค่ำรำคำของแต่
ละควำมต้องกำรนั้ น  มีกำร
ก ำห น ด โด ยค ำ นึ ง ถึ ง ช่ ว ง
คะแนนระหวำ่ง 1 ถึง 9 

 คะแนนท่ี  1  หมำยถึงสำมำรถผลิตควำม
ตอ้งกำรน้ีไดอ้ยำ่งง่ำยและรวดเร็ว 

 คะแนนท่ี 9 หมำยถึงใชเ้วลำและค่ำใชจ่้ำยเยอะ
ส ำหรับกำรพฒันำควำมตอ้งกำรน้ี 

ค ว ำ ม เ ส่ี ย ง 
(Relative Risk) 

ค่ ำค ะ แ น น ค ว ำม เส่ี ย ง ถู ก
ก ำหนดให้อยู่ในช่วง 1 ถึง 9 
เช่นกนั 

 คะแนนท่ี 1 หมำยถึงไม่มีควำมเส่ียงในกำร
พฒันำควำมตอ้งกำรน้ีเลย  

 คะแนนท่ี 9 หมำยถึง จ ำเป็นตอ้งท ำกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้อย่ำงจริงจังหำกจะพัฒนำ
ควำมต้องกำรน้ี ยกตัวอย่ำงของควำมเส่ียง
ทำงด้ำนเทคนิค เช่น ขำดพนักงำนท่ีมีควำม
เช่ียวชำญ หรือตอ้งพฒันำโดยใชเ้คร่ืองมือและ
เทคโนโลยท่ีีไม่คุน้เคย 
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4.1.2.4 ขั้นตอนการค านวณหาค่าความส าคัญจากสมการ 

หลงัจำกท่ีไดค้่ำน ้ ำหนกัของเกณฑ์กำรเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำรและค่ำคะแนนของควำมตอ้งกำรแลว้ 
หลงัจำกนั้นจะท ำกำรค ำนวณค่ำควำมส ำคญัโดยอำศยัสมกำร ซ่ึงสมกำรน้ีเป็นสมกำรท่ีอำ้งอิงมำจำก
วธีิกำรของ Wiegers (Wiegers, 2003) โดยมีรำยละเอียดกำรคิดค ำนวณดงัน้ี 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 =
value%

(𝑐𝑜𝑠𝑡%∗𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)+(𝑟𝑖𝑠𝑘%∗𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)
              (4.1) 

โดยท่ีค่ำ Value คือค่ำผลรวมระหวำ่งค่ำผลประโยชน์และค่ำบทลงโทษรวมกนั เพื่อให้สำมำรถเขำ้ใจ
วธีิกำรค ำนวณไดม้ำกข้ึน สำมำรถดูไดจ้ำกตวัอยำ่งต่อไปน้ี 

ตำรำงท่ี 4.2 ตวัอยำ่งขอ้มูลส ำหรับกำรค ำนวณหำค่ำควำมส ำคญั  

(ท่ีมำ: นกัวจิยั)  

Requirement 
benefit penalty Total 

Value 
Value % 

cost 
Cost % 

risk Risk % 

1 1.5 1 0.5 

REQ-43 3 3 7.5 17.44 6 21.43 2 28.57 

 

ยกตวัอยำ่งกำรค ำนวณค่ำควำมส ำคญัของ REQ-43 ไดด้งัน้ี 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 =
𝐴

(𝐵 ∗ 𝐶) + (𝐷 ∗ 𝐸)
 

ท ำกำรแทนท่ีสมกำร 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 =
17.44

(21.43 ∗ 1) + (28.57 ∗ 0.5)
 

เพรำะฉะนั้นจำกตวัอยำ่งจะไดค้่ำควำมส ำคญัเท่ำกบั 0.49 
 

4.1.2.5 ขั้นตอนจัดเรียงล าดับความต้องการ 

หลงัจำกท่ีไดค้่ำควำมส ำคญัจำกขั้นตอนขำ้งบนแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือกำรน ำค่ำควำมส ำคญัดงักล่ำวมำ
เรียงล ำดับ จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกำรวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อลดค่ำควำม
พยำยำมในกำรจดัเรียงล ำดบัก่อนหลงัส ำหรับควำมตอ้งกำรขนำดใหญ่ 

ดงันั้นในขั้นตอนกำรจดัเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำรน้ีจะอำศยัวธีิกำรจดัเรียงโดยใชเ้ทคนิค Binary Search 
Tree โดยมีขั้นตอนหลกัๆทั้งหมด 6 ขั้นตอน (Bebensee, 2010) ดงัต่อไปน้ี 

A 
B 

C 

D 

E 
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1. รวบรวมควำมตอ้งกำรทั้งหมดท่ีจะถูกน ำมำจดัเรียงล ำดบัก่อนหลงั 
2. เลือกควำมตอ้งกำรออกมำ 1 ควำมตอ้งกำรเพื่อใหเ้ป็น Root Requirement 
3. เลือกควำมต้องกำรออกมำอีก 1 ควำมต้องกำรเพื่อน ำมำเปรียบเทียบควำมส ำคญักับ Root 

Requirement 
4. ถ้ำควำมต้องกำรท่ี เลื อกออกมำมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำ Root Requirement จะท ำกำร

เปรียบเทียบควำมตอ้งกำรตำมโหนดฝ่ังซ้ำยไปจนกระทัง่ไม่มีโหนดใดๆให้เปรียบเทียบอีก
ต่อไป  
แต่ถ้ำควำมตอ้งกำรมีค่ำควำมส ำคญัมำกกว่ำ จะท ำกำรเปรียบเทียบควำมตอ้งกำรไปทำงฝ่ัง
ขวำจนกระทั่งไม่มีโหนดใดๆให้เปรียบเทียบอีกต่อไป ท ำแบบน้ีไปเร่ือยๆจนกว่ำจะเจอ
ต ำแหน่งท่ีเหมำะสมของควำมตอ้งกำรนั้นๆ 

5. วนซ ้ ำตำมขั้นตอนท่ี 2 ถึงขั้นตอนท่ี 4 ส ำหรับควำมตอ้งกำรท่ีเหลือทั้งหมด 
6. สุดท้ำย ให้ท ำกำรจดัรำยกำรควำมต้องกำรทั้งหมดจำกขำ้งบนสุดไปถึงล่ำงสุดของตน้ไม ้

เพื่อใหไ้ดค้วำมตอ้งกำรท่ีถูกจดัล ำดบัก่อนหลงัเสร็จแลว้ 

4.2. ผลกระบวนการศึกษาขั้นตอนการจัดล าดับความต้องการก่อนหลงัแบบเดิม 

ในขั้นตอนกำรศึกษำขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยกำรสัมภำษณ์ตวัแทนของผูถื้อผลประโยชน์ร่วมจำกบริษทัท่ี
ผลิตซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำซอฟต์แวร์นั้นมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรศึกษำวิธีกำรจดัล ำดบั
ควำมตอ้งกำรก่อนหลงัโดยวิธีกำรเดิม และระบุโครงกำรท่ีประกอบดว้ยควำมตอ้งกำรมำกกว่ำ 100 
ควำมตอ้งกำรข้ึนไป  

Davis (2003) กล่ำววำ่ในกำรพิจำรณำกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงันั้นมกัประกอบดว้ยตวัแทน
บุคคลจำกแผนกต่ำงๆซ่ึงอยำ่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยตวัแทนจำก 3 กลุ่มน้ีไดแ้ก่ ตวัแทนลูกคำ้ ตวัแทน
นกัพฒันำ และตวัแทนแผนกกำรเงิน เป็นตน้ ดงันั้นในขั้นตอนกำรสัมภำษณ์น้ีจึงประกอบดว้ยบุคคลท่ี
ถูกสัมภำษณ์ดงัน้ี 

1) ลูกคำ้ คือผูท่ี้จ่ำยเงินในกำรพฒันำระบบ 

2) หวัหนำ้โครงกำร 

3) ตวัแทนนกัพฒันำ ตวัแทนนกัพฒันำน้ีประกอบดว้ยนกัออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และ

เทสเตอร์ในอตัรำส่วนจ ำนวนคนท่ีเท่ำกนั  

4) ตวัแทนผูใ้ชง้ำนระบบ เป็นตวัแทนของผูท่ี้ใชง้ำนระบบจริง 
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โดยในแต่ละโครงกำรจะมีจ ำนวนผูท่ี้จะท ำกำรจดักลุ่มควำมตอ้งกำรไม่เท่ำกนั ข้ึนอยู่กบัขนำดของ
โครงกำร โดยท่ีจะให้อตัรำส่วนของ ลูกคำ้ หัวหน้ำโครงกำร ตวัแทนนกัพฒันำ และตวัแทนผูใ้ชง้ำน
ระบบอยูใ่นอตัรำส่วน 1:1:2:2  

เพื่อท่ีจะสำมำรถเข้ำใจถึงวิธีกำรจดัล ำดับควำมต้องกำรก่อนหลังโดยวิธีกำรเดิมได้มำกยิ่งข้ึน ใน
ขั้นตอนน้ีจึงท ำกำรออกแบบค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ซ่ึงมีรำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ประกอบดว้ย 4 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูถู้กสัมภำษณ์ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ขององคก์ร ส่วนท่ี 3 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงกำร และส่วนท่ี 4 รำยละเอียดกำรจดัล ำดบัก่อนหลงัท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั 
โดยมีผลลพัธ์กำรสัมภำษณ์ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ถูกสัมภาษณ์  

ในขั้นตอนกำรสัมภำษณ์ ก่อนเร่ิมค ำถำมท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดัล ำดับควำมตอ้งกำรก่อนหลงันั้น ผู ้
สัมภำษณ์จะท ำกำรสอบถำมขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูถู้กสัมภำษณ์ โดยขั้นตอนน้ีวตัถุประสงค์เพื่อท ำให้
ทรำบวำ่ผูท่ี้ก  ำลงัถูกสัมภำษณ์น้ีมีควำมรู้ครอบคลุมต่อเน้ือหำท่ีก ำลงัจะถูกสัมภำษณ์หรือไม่ และเพื่อ
สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือของผลกำรสัมภำษณ์อีกดว้ย ซ่ึงค ำถำมจะประกอบดว้ย  

1) แนะน ำตวัเบ้ืองตน้ไดแ้ก่  

a. ช่ือ  

b. ต ำแหน่ง  

c. หนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  

d. ประสบกำรณ์ท ำงำน 

2) ควำมเก่ียวขอ้งกบักำรจดัล ำก่อนหลงัในโครงกำร 

ซ่ึงผลลพัธ์ของกำรสัมภำษณ์ขอ้มูลเบ้ืองตน้มีดงัน้ี 

ตำรำงท่ี 4.3 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูถู้กสัมภำษณ์ (ท่ีมำ: กำรทดลอง) 

ต าแหน่งทีถู่กสัมภาษณ์ โครงการที ่1 โครงการที ่2 

ลูกคำ้ ลูกคำ้ท่ีเข้ำมำรับกำรสัมภำษณ์มี
ทั้งหมด 1 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้จ่ำยเงิน
ในกำรพัฒนำระบบและได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงจำกระบบท่ี
ถูกพฒันำข้ึนมำ 

ลูกคำ้ท่ีเขำ้รับกำรสัมภำษณ์ของ
โครงกำรน้ีมี 1 คน ซ่ึงลูกคำ้คนน้ี
เป็นผูท่ี้ได้รับประโยชน์โดยตรง
จำกกำรใชร้ะบบน้ี 
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ตำรำงท่ี 4.3 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูถู้กสัมภำษณ์ (ต่อ) 

ต าแหน่งทีถู่กสัมภาษณ์ โครงการที ่1 โครงการที ่2 

หวัหนำ้โครงกำร หัวหน้ำโครงกำรในโครงกำรน้ีมี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทั้งหมด 
5 ปี 4 เดือน 

ดูแลเร่ืองกำรบริหำรจดักำรควำม
ต้องกำรของโครงกำรทั้ งหมด 
รวมถึ งกำรค ำนวณค่ ำใช้ จ่ ำย
โครงกำร ประเมินระยะเวลำท่ีใช้
ในกำรพัฒนำโครงกำร  และ
ควบคุมดูแลสมำชิกในทีมพฒันำ
ให้สำมำรถท ำงำนได้ครบตำม
เวลำท่ีก ำหนด 

หั ว ห น้ ำ โ ค ร ง ก ำ ร น้ี มี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทั้งหมด 
8 ปี  10 เดื อ น  ดู แ ล เร่ื อ ง ก ำร
ประเมินควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้ 
ผูใ้ช้งำน รวมถึงในบำงคร้ังก็ท ำ
กำรคิดพฒันำควำมตอ้งกำรของ
ระบบข้ึนมำเองเพ่ือท ำให้ระบบมี
ควำมสมบูรณ์มำกยิง่ข้ึน 

ตวัแทนนกัพฒันำ ตัวแทนนักพฒันำประกอบด้วย
โปรแกรมเมอร์ทั้งหมด 1 คนและ
นกัทดสอบโปรแกรม 1 คน  

โ ด ย ท่ี โ ป ร แ ก ร ม เม อ ร์ มี
ป ระสบกำรณ์ ในกำรพัฒ น ำ
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ  2 ปี  8 
เดือน ส่วนนัดทดสอบโปรแกรม
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำ 3 ปี 

ตวัแทนนกัพฒันำของโครงกำรน้ี
ประกอบด้วยโปรแกรมเมอร์ 1 
คนและนักทดสอบโปรแกรม 1 
คน 

โ ด ย ท่ี โ ป ร แ ก ร ม เม อ ร์ มี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในด้ำน
กำรพฒันำเว็บไซต์มำมำกกว่ำ 7 
ปี และนักทดสอบโปรแกรมมี
ป ร ะส บ ก ำร ณ์ ก ำรท ด ส อบ
โปรแกรมมำ 3 ปี 

ตวัแทนผูใ้ชง้ำนระบบ ตวัแทนผูใ้ชง้ำนระบบทั้ งหมด 2 
คน 

เป็นผูใ้ชง้ำนระบบจริง 

เม่ือพบขอ้ผิดพลำดของระบบจะ
ท ำกำรรำยงำนขอ้ผิดพลำดน้ีมำยงั
นกัพฒันำ 

ตวัแทนผูใ้ช้งำนระบบ 2 คน ซ่ึง
เ ป็ น ผู ้ ท่ี ใ ช้ ง ำน ร ะ บ บ จ ริ ง
ตลอดเวลำ 2 ปี 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเบือ้งต้นขององค์กร  

ส่วนน้ีของกำรสัมภำษณ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อทรำบรำยละเอียดเบ้ืองตน้ขององคก์ร เพื่อให้ประเภทของ
องคก์รตรงตำมขอบเขตของงำนวจิยัท่ีไดศึ้กษำโดยประกอบดว้ยค ำถำมดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

2) กลุ่มลูกคำ้หลกัของบริษทั 

3) แผนกกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ 

โดยมีผลสรุปกำรสัมภำษณ์ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเขำ้ไปท ำกำรเก็บขอ้มูลวิจยัเป็นบริษทัท่ีให้ค  ำปรึกษำในดำ้นธุรกิจและบริกำรประสำนงำน
ใหก้บัลูกคำ้ซ่ึงเป็นธุรกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ย ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศทัว่โลกโดยกำร
บริกำรผูเ้ช่ียวชำญท่ีจะคอยประสำนงำน ช่วยเหลือธุรกิจ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดักำรกำรนดั
หมำยเวลำ อีกทั้งดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหำให้แก่ลูกค้ำ รวมถึงกำรท ำกำรส ำรวจและเก็บขอ้มูล
ให้แก่ลูกค้ำอีกด้วย โดยท่ีบริษทัมีพนักงำนท่ีจะคอยให้ควำมช่วยเหลือธุรกิจท่ีมำจำกหลำกหลำย
ประเทศ ยกตวัอยำ่งเช่น ฝร่ังเศส อิตำลี เยอรมนั องักฤษ และไทย เป็นตน้ 

โดยบริษทัแห่งน้ีมีส่วนของทีมพฒันำซอฟต์แวร์โดยตรง ซ่ึงผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์เหล่ำน้ีถูกน ำไปใช้
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกคำ้ และถูกน ำมำใช้ในองค์กรเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน
และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกิจ ทั้งน้ีซอฟตแ์วร์ประกอบดว้ยในส่วนของเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web 
Application) และโมบำยแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ซ่ึงครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มของ iOS 
และแอนดรอย (Android) 

ส่วนที ่3 ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัโครงการ  

ในส่วนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทรำบถึงรำยละเอียดเก่ียวกับโครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้
โครงกำรท่ีมีขอบเขตงำนท่ีสอดคลอ้งกบังำนวจิยั โดยประกอบดว้ยค ำถำมดงัน้ี 

1) ประเภทของโครงกำร 

2) รำยละเอียดของโครงกำร 

3) จ ำนวนควำมตอ้งกำรของโครงกำร 

โดยมีผลลพัธ์จำกกำรสัมภำษณ์ดงัน้ี 



 

73 

ตำรำงท่ี 4.4 รำยละเอียดโครงกำรท่ีใชใ้นงำนวจิยั (ท่ีมำ: นกัวจิยัและผูถู้กสัมภำษณ์) 
ค ำถำม โครงกำรที ่1 โครงกำรที ่2 

ประเภทของโครงกำร สญัญำระยะยำว สญัญำระยะยำว 

รำยละเอียดคร่ำวๆของโครงกำร พฒันำซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

เพื่อสนบัสนุนกำรใชง้ำนของลูกคำ้

ดำ้นกำรจดักำรตำรำงนดัหมำย 

พฒันำซอฟตแ์วร์ในรูปแบบ 

Web Application เพื่อรองรับ

กำรประเมินกำรท ำงำนของ

พนกังำน 

จ ำนวนควำมต้องกำรทั้ งหมดของ

โครงกำร 
118 ควำมตอ้งกำร 102 ควำมตอ้งกำร 

โครงกำรแรกนั้นเป็นโครงกำรพฒันำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อสนับสนุนกำรใช้งำนของ
ลูกคำ้ด้ำนกำรจดักำรตำรำงนัดหมำย ในท่ีน้ีครอบคลุมถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีสนับสนุนกำร
ท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำร iOS ซ่ึงเป็นโครงกำรสัญญำระยะยำว ท่ีมีจ ำนวนควำมต้องกำรของ
โครงกำรทั้งหมด 118 ควำมตอ้งกำร มีกำรพฒันำมำแลว้ไม่ต ่ำกวำ่ 2 ปี มีผูใ้ชง้ำนทัว่โลก โดยผูใ้ชง้ำน
ส่วนใหญ่อำศยัอยู่ในประเทศแถบยุโรป ซ่ึงควำมตอ้งกำรของโครงกำรถูกจดัเก็บจำกทำงลูกคำ้โดย
ตรงท่ีมกัจะพบปัญหำจำกกำรใชง้ำนระบบและจำกกำรคิดคน้โดยทีมนกัพฒันำโดยตรงเอง 

ในขณะท่ีโครงกำรท่ี 2 เป็นโครงกำรพฒันำซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Web Application เพื่อรองรับกำร
ประเมินกำรท ำงำนของพนักงำน ซ่ึงเป็นโครงกำรสัญญำระยะยำว ท่ีมีจ ำนวนควำมต้องกำรของ
โครงกำรทั้งหมด 102 ควำมตอ้งกำร มีกำรพฒันำมำแลว้ไม่ต ่ำกวำ่ 4 ปี มีผูใ้ชง้ำนทัว่โลก โดยผูใ้ชง้ำน
คือหวัหนำ้พนกังำนท่ีคอยให้ค  ำปรึกษำดำ้นธุรกิจ ทั้งน้ีควำมตอ้งกำรของโครงกำรน้ีถูกจดัเก็บจำกทำง
ผูใ้ช้งำนระบบโดยตรงท่ีมกัจะพบปัญหำจำกกำรใช้งำนระบบและจำกกำรคิดคน้โดยทีมนักพฒันำ
โดยตรงเอง 

ส่วนที ่4 รายละเอยีดการจัดล าดับก่อนหลงัทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  

ในกำรสัมภำษณ์หัวข้อน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท ำกำรเก็บข้อมูลกำรจดัล ำดับก่อนหลังส ำหรับควำม
ตอ้งกำรท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัโดยประกอบดว้ยค ำถำมดงัน้ี 
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1) ระบุบุคคลท่ีท ำกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั 

2) ระบุควำมถ่ีในกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั 

3) ระบุขั้นตอนในกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั 

4) ระบุวธีิกำรท่ีใชใ้นกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั 

5) ระบุปัจจยัท่ีใชใ้นกำรพิจำรณำกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั 

ตำรำงท่ี 4.5 รำยละเอียดกำรจดัล ำดบัก่อนหลงัส ำหรับควำมตอ้งกำรท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัของโครงกำร 1 

(ท่ีมำ: บริษทัซอฟตแ์วร์) 
ค าถาม รายละเอยีดโครงการที ่1 

ระบุบุคคลท่ี เก่ียวข้องกับกำรจัดล ำดับควำม

ตอ้งกำรก่อนหลงัและบทบำทของบุคคลเหล่ำนั้น 

1. ลูกคำ้  
2. ผูใ้ชง้ำนซอฟตแ์วร์  
3. หวัหนำ้ผูดู้แลโครงกำร  
4. นกัพฒันำ 

ควำมถ่ีในกำรเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำร ทุกๆสำมเดือน 

ระบุขั้ นตอนในกำรจัดล ำดับควำมต้องกำร

ก่อนหลงั 

น ำควำมตอ้งกำรท่ีไดม้ำท ำกำรประเมินตำมปัจจยัท่ี

ก ำหนด แลว้ท ำกำรจดัเรียงล ำดบัก่อนหลงัดว้ยวธีิกำร 

Simple Ranking โดยผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับกำรจัดล ำดับ

ควำมตอ้งกำรทั้งหมดท ำกำรตกลงร่วมกนั 

วธีิกำรในกำรเรียงล ำดบัควำมส ำคญั วธีิกำรแบบ Simple Ranking 

ปัจจยัใชใ้นกำรเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั 1. ผลประโยชน์ 
2. บทลงโทษ 
3. รำคำ 
4. ควำมเส่ียง 

โครงกำรน้ีประกอบดว้ยควำมตอ้งกำรทั้งหมด 118 ควำมตอ้งกำร จำกกำรสัมภำษณ์พบวำ่โดยปกตินั้น 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรเรียงล ำดบัควำมส ำคญัทั้งหมดประกอบดว้ยลูกคำ้ หัวหน้ำผูดู้แลโครงกำร และ
นกัพฒันำ ซ่ึงนกัพฒันำในท่ีน้ีประกอบไปดว้ยโปรแกรมเมอร์ นกัออกแบบซอฟตแ์วร์ และผูท้ดสอบ
ซอฟตแ์วร์โดยจะมีกำรท ำกำรเรียงล ำดบัควำมส ำคญัทุกๆสำมเดือน โดยท่ีควำมตอ้งกำรมำจำกหลำยๆ
ฝ่ำยได้แก่ ตวันักพฒันำเอง ลูกค้ำ และผูใ้ช้งำนซอฟต์แวร์ ขั้นตอนในกำรจดัล ำดับควำมต้องกำร
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ก่อนหลงันั้นเร่ิมจำกกำรน ำควำมตอ้งกำรท่ีไดรั้บมำ มำท ำกำรประเมินค่ำควำมส ำคญัโดยพิจำรณำจำก
ปัจจยัทั้งหมดท่ีใชใ้นกำรเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำรก่อนหลงั หลงัจำกนั้นท ำกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำร
ก่อนหลงัดว้ยวธีิกำรแบบ Simple Ranking 

ตำรำงท่ี 4.6 รำยละเอียดกำรจดัล ำดบัก่อนหลงัส ำหรับควำมตอ้งกำรท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัของโครงกำร 2 
(ท่ีมำ: บริษทัซอฟตแ์วร์) 

ค าถาม รายละเอยีดโครงการที ่2 

ระบุบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดล ำดับควำม

ต้องกำรก่อนหลังและบทบำทของบุคคล

เหล่ำนั้น 

1. ลูกคำ้  
2. ผูใ้ชง้ำนซอฟตแ์วร์  
3. หวัหนำ้ผูดู้แลโครงกำร  
4. นกัพฒันำ 

ควำมถ่ีในกำรเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำร ทุกๆสองอำทิตย ์

ระบุขั้ นตอนในกำรจัดล ำดับควำมต้องกำร

ก่อนหลงั 

น ำควำมต้องกำรท่ีได้มำท ำกำรประเมินตำมปัจจัยท่ี

ก ำหนด แลว้ท ำกำรจดัเรียงล ำดบัก่อนหลงัดว้ยวิธีกำร 

Simple Ranking โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรจดัล ำดบัควำม

ตอ้งกำรทั้งหมดท ำกำรตกลงร่วมกนั 

วธีิกำรในกำรเรียงล ำดบัควำมส ำคญั วธีิกำรแบบ Simple Ranking 

ปัจจยัท่ีใชใ้นกำรเรียงล ำดบัควำมตอ้งกำร 1. ผลประโยชน์ 
2. บทลงโทษ 
3. รำคำ 
4. ควำมเส่ียง 

ซ่ึงโครงกำรน้ีประกอบดว้ยควำมตอ้งกำรทั้งหมด 102 ควำมตอ้งกำร จำกกำรสัมภำษณ์พบวำ่โดยปกติ
นั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรเรียงล ำดบัควำมส ำคญัทั้งหมดประกอบดว้ยลูกคำ้ หวัหนำ้ผูดู้แลโครงกำร และ
นกัพฒันำ ซ่ึงนกัพฒันำในท่ีน้ีประกอบไปดว้ยโปรแกรมเมอร์ นกัออกแบบซอฟตแ์วร์ และผูท้ดสอบ
ซอฟต์แวร์โดยจะมีกำรท ำกำรเรียงล ำดบัควำมส ำคญัทุกๆสองสัปดำห์ โดยท่ีควำมต้องกำรมำจำก
หลำยๆฝ่ำยไดแ้ก่ ตวันกัพฒันำเอง ลูกคำ้ และผูใ้ช้งำนซอฟตแ์วร์ โดยท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรจดัล ำดบั
ก่อนหลงัทั้งหมดร่วมกันลงควำมเห็นเพื่อประเมินควำมส ำคญัของควำมต้องกำรโดยพิจำรณำจำก
ปัจจยัทั้งหมดท่ีใชใ้นกำรเรียงล ำดบัก่อนหลงั ซ่ึงไดแ้ก่ ผลประโยชน์ บทลงโทษ รำคำ และควำมเส่ียง 
หลงัจำกนั้นท ำกำรจดัล ำดบัก่อนหลงัโดยใชว้ธีิกำรแบบ Simple Ranking 
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ในส่วนของควำมต้องกำรท่ีถูกน ำมำใช้ในกำรจดัล ำดับก่อนหลังในงำนวิจยัน้ีประกอบด้วยควำม
ตอ้งกำรท่ีมำจำกทั้งหมด 2 โครงกำรพฒันำซอฟต์แวร์ โดยท่ีโครงกำรเหล่ำน้ีจะต้องประกอบด้วย
ควำมตอ้งกำรมำกกว่ำ 100 ควำมตอ้งกำรข้ึนไป ซ่ึงโครงกำรแรกเป็นโครงกำรพฒันำซอฟต์แวร์บน
โทรศพัทมื์อถือซ่ึงประกอบดว้ยควำมตอ้งกำรทั้งหมด 118 ควำมตอ้งกำร ส่วนควำมตอ้งกำรท่ีมำจำก
โครงกำรท่ีสองนั้นเป็นโครงกำรส ำหรับกำรพฒันำเวบ็ไซตโ์ดยท่ีประกอบดว้ยควำมตอ้งกำรทั้งหมด 
102 ควำมต้องกำร ซ่ึงควำมต้องกำรท่ีมำจำกโครงกำรแรกจะถูกตั้งช่ือโดยน ำหน้ำด้วยตวัย่อของ
โครงกำร ตำมด้วยตวัเลข เช่น IPH-001 ส่วนควำมต้องกำรของโครงกำรท่ี 2 จะอยู่ในรูปแบบดงัน้ี 
CCE-001 โดยควำมตอ้งกำรเหล่ำน้ีจะถูกน ำไปใชใ้นกำรทดลองในขั้นตอนต่อไป 

 


