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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 

ความพึงพอใจสูงสุดของผูใ้ช้คือตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการพฒันาซอฟต์แวร์ ทั้ งน้ีการเขา้ใจ 
ความต้องการของผูใ้ช้และความสามารถในการบริหารความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องกับ
งบประมาณและเวลาท่ีมี เพื่อสร้างซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ 
จึงเป็นงานท่ีทา้ยทายส าหรับนกัพฒันาซอฟตแ์วร์ การพฒันาซอฟตแ์วร์ใหส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้มากท่ีสุด นักพฒันาจ าเป็นต้องสามารถเข้าใจถึงความต้องการหลักๆของผูใ้ช้งาน ดงันั้ น
นกัพฒันาจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งท าการวเิคราะห์เพื่อหาความตอ้งการหลกัของผูใ้ชง้าน  

การจดัล าดบัความตอ้งการนั้นเป็นกระบวนการยอ่ยของวศิวกรรมความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบุ
ความตอ้งการหลกัตามงบประมาน เวลา และทรัพยากรท่ีก าหนด ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีช่วยใน
การวางแผนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัก่อนการพฒันาซอฟตแ์วร์ในขั้นตอนต่อไป 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เน่ืองจากการจดัล าดบัความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการระบุความตอ้งการหลกัท่ีจะถูก
พฒันาเพื่อวางแผนการพฒันา ดงันั้นหากระบุความตอ้งการหลกัผิดก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
อ่ืนๆต่อไป ซ่ึงจะส่งผลจากคุณภาพของซอฟต์แวร์ในท่ีสุด ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยมากมายท่ีได้
ท าการศึกษาเก่ียวกับการจดัล าดับความต้องการก่อนหลัง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การจดัล าดับความ
ตอ้งการก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ยงัเป็นประเด็นท่ีทา้ทายอยู่ และเน่ืองการจดัล าดบั
ความตอ้งการก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่นั้นจ าเป็นตอ้งใช้ค่าความพยายามในการ
เรียงล าดบัจ านวนมาก อีกทั้งการค าถึงถึงความถูกตอ้งยงัเป็นประเด็นท่ีทา้ทายเช่นเดียวกนั ดงันั้นใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงไดน้ าเสนอแบบจ าลองในการเรียงล าดบัก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาด
ใหญ่ โดยท่ีแบบจ าลองท่ีน าเสนอน้ีสามารถลดค่าความพยายามลงและเพิ่มความถูกต้องในการ
เรียงล าดบั  
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โดยสรุปผลการศึกษาวจิยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

6.1 สรุปการด าเนินงานวจิยั 

6.2 สรุปผลการด าเนินงานวจิยั 

6.3 ขอ้เสนอแนะจากการด าเนินงานวจิยั 

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 สรุปการด าเนินงานวจัิย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัเร่ืองการออกแบบแบบจ าลองส าหรับการจดัล าดบัก่อนหลังความ
ตอ้งการขนาดใหญ่ประกอบด้วย 2 วตัถุประสงค์หลกัๆได้แก่ ประการแรกเพื่อน าเสนอแบบจ าลอง 
และประการท่ีสองเพื่อวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลอง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประการแรกเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการและน ามาออกแบบ
แบบจ าลองการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ โดยสามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 6.1 

 

ภาพท่ี 6.1 แบบจ าลองส าหรับการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ 
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จากภาพท่ี 6.1 สามารถสรุปไดด้งัน้ี ในการจดัล าดบัก่อนหลงัความตอ้งการนั้นประกอบดว้ยขั้นตอน
ทั้งหมด 5 ขั้นตอนหลกัๆไดแ้ก่  

1) การจดักลุ่มความตอ้งการ โดยใช้เทคนิค Priority Grouping ซ่ึงท าการจดักลุ่มความตอ้งการ

ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆไดแ้ก่ ตอ้งการท่ีจ าเป็นต่อระบบ ความตอ้งการท่ีเป็นความสามารถมี

เป็นประโยชน์ต่อระบบ และความตอ้งการท่ีพึงประสงค ์

2) การให้น ้ าหนักปัจจยั โดยการให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการจดัล าดับก่อนหลังท าการก าหนดค่า

น ้าหนกัของปัจจยัร่วมกนั 

3) การให้ค่าคะแนนแต่ละความตอ้งการตามปัจจยัให้ค่าน ้ าหนกัคะแนนแต่ละความตอ้งการตาม

ปัจจยัทั้ง 4 ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ บทลงโทษ ราคา และความเส่ียง ซ่ึงเกณฑ์การให้คะแนนนั้น

อา้งอิงจาก Weiger’s Method 

4) การค านวณหาค่าความส าคญัจากสมการโดยค านวณค่าความส าคญัจากสมการ (4.1) 

5) การจดัเรียงล าดบัความตอ้งการดว้ยวธีิการ Binary Search Tree 

วตัถุประสงคป์ระการท่ีสองคือ เพื่อประเมินการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีน าเสนอโดย
อาศยัดชันีช้ีวดั 2 ค่าไดแ้ก่  

1) ค่าความพยายาม ในการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ โดยวดัจาก 3 ค่า

ไดแ้ก่ การวดัจากจ านวนความตอ้งการท่ีน ามาจดัเรียง (The number of Requirement) วดัจาก

จ านวนการเปรียบเทียบของความตอ้งการ (The number of Comparison) และวดัไดจ้ากเวลาท่ี

ใชใ้นการเรียงล าดบัความตอ้งการ อา้งอิงตาม Qiao (2009) 

2) ค่าความถูกต้อง ของการจดัล าดบัก่อนหลงัส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ โดยการวดัดว้ย

วิธีการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท าการจดัล าดับก่อนหลังความ

ตอ้งการท าการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดัล าดบัดว้ยวิธีการแบบเดิมท่ีใช้อยูปั่จจุบนั

และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดัล าดบัก่อนหลงัดว้ยโมเดลท่ีน าเสนอส าหรับการจดัล าดบัก่อนหลงั

ส าหรับความตอ้งการขนาดใหญ่ซ่ึงอา้งอิงตามวธีิการของ Lena Karlsson (Karlsson, 2007) 

ซ่ึงผลการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลท่ีน าเสนอท่ีประยุกต์ใช้กับโครงการพฒันาซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่จ านวนทั้งหมด 2 โครงการ ท าการสรุปในหวัขอ้ถดัไป 
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6.2 สรุปผลการด าเนินงานวจัิย 

ผูว้ิจยัได้ท าการเปรียบเทียบผลการน าแบบจ าลองท่ีน าเสนอในบทท่ี 4 มาใช้ในการจดัล าดับความ
ตอ้งการก่อนหลงัเทียบกบัการจดัล าดบัความตอ้งการดว้ยวธีิการเดิม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดน้ าแบบจ าลองไปใชก้บัโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ 2 โครงการ ดงัน้ี 

1) โครงการแรกนั้นเป็นโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อใชใ้นการจดัการการ

นดัหมายและตารางเวลา ซ่ึงประกอบดว้ยความตอ้งการทั้งหมด 118 ความตอ้งการ  

2) โครงการท่ีสองนั้นเป็นโครงการพฒันาซอฟต์แวร์บนเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการ

ประเมินบุคคลากรในองคก์ร โดยประกอบดว้ยความตอ้งการทั้งหมด 102 ความตอ้งการ 

ในการทดลองแบบจ าลองกบัสภาพแวดลอ้มจริงนั้น ไดแ้บ่งการด าเนินการทดลองออกเป็นสามส่วน
ไดแ้ก่ (1) ส่วนแรกนั้นเก่ียวขอ้งกบัการเรียงล าดบัความตอ้งการโดยอาศยัวิธีเดิมท่ีใชอ้ยู ่(2)ส่วนท่ีสอง
นั้นเป็นการทดลองการเรียงล าดับความต้องการโดยอาศยัแบบจ าลองท่ีน าเสนอ (3)ส่วนสุดท้าย
กล่าวถึงการวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองโดยค านึงถึงสองปัจจยัไดแ้ก่ การวดัค่าความพยายามและ
ความถูกตอ้งในการเรียงล าดบัความตอ้งการ 

1) ส่วนแรกของการทดลองนั้ นจะให้ผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับการเรียงล าดับความต้องการท าการ

เรียงล าดบัความตอ้งการโดยอาศยัวิธีเดิมท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยระหวา่งการทดลองไดท้  าการ

จบัเวลาในการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัไวด้ว้ย 

2) ในขณะท่ีการทดลองท่ีสองนั้นให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการเรียงล าดับความต้องการท าการจดั

เรียงล าดบัความตอ้งการโดยใช้แบบจ าลองท่ีน าเสนอ โดยระหว่างการทดลองได้ท าการจบั

เวลาในการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการก่อนหลงัไวด้ว้ย 

3) หลงัจากท่ีเสร็จส้ินการทดลองประมาณ 1 สัปดาห์ จึงด าเนินการส่วนสุดทา้ยของการทดลอง 

ไดแ้ก่ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบัก่อนหลงัทั้งหมดท าการประเมินประสิทธิภาพดา้น

ความถูกต้องของแบบจ าลองโดยการกรอกแบบสอบถาม โดยท่ีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจะ

ได้รับชุดความต้องการท่ีเกิดจากวิธีการแบบดั้ งเดิมและชุดความต้องการท่ีถูกจดัเรียงโดย

แบบจ าลองท่ีน าเสนอ ซ่ึงผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจะไม่ทราบว่าความตอ้งการชุดไหนมาจาก

วธีิการแบบไหน หลงัจากนั้นใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกชุดความตอ้งการท่ีใหผ้ลท่ีถูกท่ีสุด 
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ผลการทดลองน้ีแสดงให้เห็นวา่วธีิการใหม่สามารถช่วยลดค่าความพยายามจากเดิมมากกวา่ร้อยละ 50 
ในทุกโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) โครงการแรกค่าความพยายามลดลงถึงร้อยละ 53.6 นอกจากนั้นร้อยละ 53 ของผูท่ี้ท  าการ

ทดลองในโครงการแรกเช่ือวา่ผลลพัธ์จากแบบจ าลองท่ีน าเสนอมีความถูกตอ้งมากกวา่วธีิการ

แบบดั้งเดิม  

2) โครงการท่ีสองนั้น ร้อยละ 33.33 ของผูท่ี้ท  าการทดลองเช่ือวา่วธีิการใหม่ให้ผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง

กว่า และร้อยละ 50 มีความเช่ือว่าวิธีการทั้งสองให้ผลลพัธ์ท่ีมีความถูกตอ้งเท่ากนั อีกทั้งค่า

ความพยายามในการเรียงล าดบัความตอ้งการของโครงการกรณีศึกษาท่ีสองนั้นลดลงถึงร้อย

ละ 59.16 อีกดว้ย  

การวิจยัน้ีสามารถสนบัสนุนความคิดท่ีวา่แบบจ าลองท่ีน าเสนอเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจและสามารถ
น าไปใช้เพื่อเพิ่มความถูกต้องของการเรียงล าดับความต้องการและลดค่าความพยายามลงได ้
นอกจากน้ีโมเดลน้ียงัสามารถจดัการกบัความตอ้งการขนาดใหญ่ไดอี้กดว้ย  

6.3 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานวจัิย 

6.3.1 เน่ืองจากการทดลองกรณีศึกษาไดท้  าการทดลองในโครงการพฒันาซอฟต์แวร์ประเภทสัญญา
ระยะยาว ซ่ึงความตอ้งการส่วนใหญ่มีจากลูกคา้และนกัพฒันาโดยตรง ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป
จะท าการศึกษาเพื่อมุ่นเนน้การเรียงล าดบัความตอ้งการส าหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์ประเภท Market-
Driven ซ่ึงเป็นการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดโดยตรง 

6.3.2 เน่ืองจากความต้องการบางกลุ่มอาจมีความเก่ียวเน่ืองกันและต้องท าการพัฒนาพร้อมกัน 
ยกตวัอย่างเช่น เม่ือเราตอ้งการพฒันาความตอ้งการท่ี 1 ซ่ึงเป็นความตอ้งการเก่ียวกบัการสร้างหน้า
ส่วนติดต่อผูใ้ช้งานในการเขา้ใช้ระบบส าหรับผูใ้ช้งาน โดยความต้องการน้ีอาจจ าเป็นตอ้งพฒันา
พร้อมกบัความตอ้งการท่ี 10 ซ่ึงเป็นความตอ้งการเก่ียวกบัการตรวจสอบรายช่ือผูใ้ชง้าน เป็นตน้ ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่ความตอ้งการท่ี 1 และความตอ้งการท่ี 10 มีความสอดคลอ้งกนัและจ าเป็นตอ้งพฒันาในรอบ
การผลิตเดียวกัน ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังหน้าจะท าการพฒันาแบบจ าลองโดยพิจารณาถึงความ
เก่ียวเน่ืองของความตอ้งการมาเป็นปัจจยัในการพิจารณาล าดับความตอ้งการ เพื่อท าให้ผลการจดั
เรียงล าดบัมีความถูกตอ้งและสามารถน าไปใชง้านจริงไดม้ากยิง่ข้ึน 
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6.3.3 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาแบบจ าลองการจัดล าดับความต้องการ
ก่อนหลังส าหรับความต้องการขนาดใหญ่ โดยหลังจากการน าแบบจ าลองท่ีพฒันาไปใช้กับการ
จดัล าดบัความตอ้งการในโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์จริงพบวา่ แบบจ าลองท่ีน าเสนอสามารถจดัการ
กบัความตอ้งการขนาดใหญ่ไดจ้ริง ในขณะท่ีสามารถเพิ่มความถูกตอ้งและลดค่าความพยายามในการ
จดัล าดบัความตอ้งการ โดยไม่ไดท้  าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัแบบจ าลองอา้งอิงอ่ืนๆ ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังต่อไปนั้นจะท าการน าแบบจ าลองท่ีไดพ้ฒันาน้ีไปท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบั
แบบจ าลองอา้งอิงอ่ืนๆต่อไป 

6.3.4 ปัญหาและอุปสรรคในงานวิจยัน้ีเป็นเร่ืองของการขอเก็บขอ้มูลวิจยั เน่ืองการงานวิจยัน้ีตอ้งท า
การทดลองกบัโครงการท่ีประกอบดว้ยความตอ้งการท่ีมากกว่า 100 ความตอ้งการข้ึนไป ซ่ึงบริษทั
หลายๆแห่งไดก้งัวลถึงความปลอดภยัของขอ้มูลบริษทั จึงท าให้งานวิจยัน้ีสามารถท าการทดลองกบั
โครงการพฒันาความตอ้งการขนาดใหญ่ไดเ้พียง 2 โครงการเท่านั้น ดงันั้นแลว้หากการวจิยัคร้ังต่อไป 
นกัวิจยัอาจจ าเป็นตอ้งเพิ่มขอบเขตของการเก็บขอ้มูลมากยิง่ข้ึน ซ่ึงอาจจะขยายขอบเขตการเก็บขอ้มูล
จากบริษทัซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการเก็บขอ้มูลจากบริษทัซอฟตแ์วร์ในภาคเหนือตอนบน
แทน ซ่ึงจะท าให้นกัวจิยัสามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากยิง่ข้ึน เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในการน าแบบจ าลอง
ทีไดพ้ฒันามาน าไปใชไ้ดจ้ริง 

 


