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บทคัดย่อ 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบในการพัฒนาซอฟแวร์ต้นแบบให้กับหน่วยงานคือ ความต้องการที่ได้มักไม่ชัดเจนและความเข้าใจที่
ต่างมุมมองของผู้ใช้กับผู้พัฒนา ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD) ใน
การพัฒนาซอฟแวร์ต้นแบบเพื่อการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่
เหมาะสมของซอฟแวร์ต้นแบบดังกล่าว ขั้นตอนการศึกษาโดยน าความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้จากบริษัทผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดกลางในจังหวัดลพบุรีมาเป็นคุณลักษณะของซอฟแวร์ต้นแบบมาท าการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ
ส าหรับการออกแบบเชิงวิศวกรรม จากการแปลงค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความส าคัญของความต้องการ (IMP) เป็นความ
ต้องการทางเทคนิค จากนั้น ค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญของข้อก าหนดทางเทคนิคสมบูรณ์ (ATRI) ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญโดยเปรียบเทียบ (RTRI) และท าการคัดกรองเพื่อให้ได้ข้อก าหนดคุณลักษณะของซอฟแวร์ต้นแบบ ผลจากการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคนี้แสดงถึงระดับปัจจัยที่ผู้ใช้ให้ความส าคัญมากที่สุด โดยแบ่งออกตามคุณลักษณะ 4 ด้าน ผลการวิจัย
พบว่า 1) คุณลักษณะด้านการท างานของระบบ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ ใช้งานมากที่สุด คือ ความต้องการ
ประมวลผล 2) คุณลักษณะด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
คือ ความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ 3) คุณลักษณะด้านความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด คือ ความง่ายต่อการเรียนรู้ และ 4) คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของระบบ คือ 
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล ผลที่ได้รบัจากการวิจัยครัง้นี้จะน าไปพัฒนาซอฟแวร์ต้นแบบเพื่อการพยากรณ์ปรมิาณความ
ต้องการสินค้าส าหรับบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
ต้นแบบการท านายในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ 
ค าหลัก  เทคนิคการแปลงหน้าท่ีทางคุณภาพ, การพยากรณ์, ปริมาณความตอ้งการสินค้า, ซอฟแวร์ต้นแบบ,  

บรรจุภณัฑ์พลาสติก 
 
Abstract 
The common problems in prototype software development for organization are the unclear 
requirements and the gap in perspective between users and developers. For this reason, this research 
represents the application of quality function deployment (QFD) technique for development of a 
prototype software for demand forecasting. The objective of this research was to determine the 
specifications of a prototype software for forecasting the plastic packaging demand. The users’ 
opinions were carried out by the staff requirements of medium-sized plastic packaging manufacturer 
in Lopburi province and transforming these requirements into technical specifications, calculating the 
average conversion rate of the important rating (IMP), the absolute technical requirement Importance 
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(ATRI), the relative technical requirement importance (RTRI) and then screening for the specification of 
software prototypes. The research studies indicated that there were four characteristics of specifications 
as follows: 1) a software functions test, where the most relative importance was the information 
processing, 2) a software meets the requirements of user test, where the output capability was the 
most important, 3) a usability test, where the easy-to-use was the most important and 4) a function 
and information security, where the most important specification was efficiency and effectiveness. 
The results obtained from this research will be used to develop prototype software for demand 
forecasting for plastic packaging manufacturer. As well as the development of a prototype system for 
forecasting or predicting in other industries. 
Keywords:  Quality function deployment, Forecasting, Demand, Prototype software, Plastic packaging 
 
1. บทน า 
 เนื่ อ งจากสภาพ เศรษฐกิ จปั จจุ บั น ส่ งผล ให้
ผู้ประกอบการต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถ
ของธุรกิจตนตลอดเวลา รวมถึงธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์ถึงปริมาณความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อน าไปวางแผนการผลิต เพื่อใช้ในการ
พยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าให้ได้ใกล้เคียงกับความ
ต้องการของลูกค้า ปัญหาที่พบมากส าหรับธุรกิจขนาดย่อมใน
ปัจจุบัน คือ ยังไม่มีแผนการด าเนินงานด้านการผลิต การสั่ ง
การผลิตสินค้าเป็นไปโดยอาศัยประสบการณ์หรือความคุ้นเคย
ที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว การผลิตสินค้าบางชนิดมากเกิน
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้สินค้าเก็บไว้ในสต็อกเพื่อ
รอจ าหน่ายมีในปริมาณที่มากกินไป ท าให้ต้องเพิ่มภาระ
ค่าใช้จ่ายในการสั่ งซื้อวัตถุดิบปริมาณมากเก็ บไว้  และ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าในช่วงระหว่างรอจ าหน่ายสูง
เกินจ าเป็น ตลอดจนปริมาณการขายสินค้าที่อาจมีความไม่
แน่นอน อันเนื่องมากจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยรวม
ภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยด้านการเมือง หรือการ
ส่งเสริมโปรโมช่ันในบางช่วงเวลาที่อาจท าให้ยอดขายสินค้าสูง
มากกว่ายอดขายสินค้าปกติ เป็นต้น จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้
ระบบการพยากรณ์ที่อาศัยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติเข้ามา
ช่วยในการตัดสินใจในการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้า 
เพื่อให้ค่าที่พยากรณ์ใกล้เคียงกับความต้องการจริงของลูกค้า
มากท่ีสุด โดยทั่วไปนั้น ระบบควรมีฟังก์ชันการใช้งานตรงตาม
ความต้องการผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ง่าย และมีความปลอดภัย 
ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบในการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงาน
คือ [1] ความต้องการที่ได้มักไม่สมบูรณ์จากค าถามที่ก ากวม 
ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้ไม่สามารถระบุความต้องการ 
จ าแนกหรือเข้า ใจความต้องการของตัวเองได้ชัดเจน เมื่อมี
การแปลงความเข้าใจจากมุมมองของผู้ใช้มาเป็นฟังก์ชันของ
ระบบจึงอาจท าให้ข้อมูลบางส่วนสูญหายหรือไม่ตรงกับสิ่งที่
ต้องการ อีกท้ัง อาจเกิดจากการอธิบายการท างานท่ีไม่ดีพอก็

อาจท าให้ทีมงานไม่สามารถท าความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องได้ 
เป็นต้น  

เทคนิคการแปลงหน้าที่ เชิงคุณภาพ (Quality 
Function Deployment ; QFD) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์
หรือแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
มากในการออกแบบวิศวกรรม เนื่องจากเป็นการรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของลูกค้า (ผู้ใช้งาน) เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการเหล่านั้น 
ซึ่งจุดประสงค์ของเทคนิค QFD จึงมุ่งเน้นน ามาใช้เพื่อการ
ออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเน้นที่การตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (ผู้ใช้งาน) ได้
อย่างถูกต้อง โดยข้อดีของเทคนิค QFD มีดังนี ้
  1. เพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ ใช้ในการ
ออกแบบ ต้นทุนการออกแบบ ลดระดับความไม่แน่นอนใน
การออกแบบ เป็นต้น 
  2. เพื่อช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด าเนินไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง  

3. เพื่อช่วยสร้างและจัดการกับโครงสร้างในระบบ
สารสนเทศข้ึน เนื่องจากต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการ
เก็บรวบรวมความต้องการของลูกค้า 

4. เพื่อให้การท างานของฝ่ายต่างๆ ในบริษัทเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด และ
ฝ่ายพัฒนาและวิจัย [2] ซึ่งการน าความต้องการของผู้ใช้งาน
ในแต่ละข้อมาวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงผ่านเทคนิค 
QFD นั้น ประกอบไปด้วย ส่วน A ก าแพงด้านซ้าย คือ ความ
ต้องการของลูกค้า ส่วน B ก าแพงด้านขวา คือ  ล าดับ
ความส าคัญของความต้องการของลูกค้ าและผลการ
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ส่วน C เพดานห้อง คือ คุณลักษณะ
ทางวิศวกรรม ส่วน D ภายในห้องหรือตัวบ้าน คือ เมทริกซ์
ความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ C ส่วน E หลังคาบ้าน คือ ความ
เกี่ยวเนื่องทางเทคนิค ส่วน F พื้นห้อง คือ ล าดับความส าคัญ
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ของคุณลักษณะทางวิศวกรรมและผลการเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง [3] 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีการน า
เทคนิค QFD มาช่วยในการวิเคราะห์ทั้งในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ 
และอีกหลายหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ตัวอย่างงานวิจัยที่ผ่าน
มาที่ได้มีการน าเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ เช่น การประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ขนมปั งเพื่ อสุขภาพ [4] การ
ประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ส าหรับการ
ออกแบบอุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วย [5] การประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งห้องในเรือตรวจ
การณ์ [6] เป็นต้น อีกทั้งยังน ามาใช้กับธุรกิจการให้บริการ 
เช่น ปรับปรุงการให้บริการของธนาคาร โรงพยาบาล 
พัฒนาการฝึกอบรมของหน่วยงาน ตลอดจนการน ามาพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ยกตัวอย่าง
งานวิจัยที่ผ่านมา เช่น การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
ฝึกอบรม [7] การประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาคุณลักษณะและ
ออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการท านายผลผลิตพืชไร่ [1]  
การประยุกต์ใช้ในงานการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อการจัดการ
สารเคมีของโรงงานผลิตเครื่องส าอาง [8] เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่า การน าเทคนิค QFD มาใช้ในการวิเคราะห์
ความต้องการจากผู้ใช้จะส่งผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงมากขึ้น 

ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงน าเสนอการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ในการพัฒนาซอฟแวร์ต้นแบบเพื่อ
การพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่ เหมาะสมของซอฟแวร์ต้นแบบ
ดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาในครั้งนี้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
 
2. วิธีด าเนินงานวิจัย 
  ขั้นตอนการศึกษาโดยน าความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้ใช้จากบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาด
กลางในจังหวัดลพบุรีมาเป็นคุณลักษณะของซอฟแวร์
ต้นแบบมาท าการแปลงหน้าที่ เชิงคุณภาพส าหรับการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม จากการแปลงค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
ความส าคัญของความต้องการ (IMP) เป็นความต้องการทาง
เทคนิค จากนั้น ค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญของ
ข้อก าหนดทางเทคนิคสมบูรณ์ (ATRI) ค่าน้ าหนักความส าคัญ
โดยเปรียบเทียบ (RTRI) และท าการคัดกรองเพื่อให้ ได้
ข้อก าหนดคุณลักษณะของซอฟแวร์ต้นแบบ ซึ่งสามารถแสดง
วิธีการด าเนินงานวิจัยเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 
 

1.  ศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานประกอบการที่
น ามาใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้ในการส ารวจรายละเอียด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้า
และปริมาณการผลิตที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ร่วมกับผู้ที่เช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรม
ซอฟท์แวร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้านการวางแผน
และควบคุมการผลิต 

2.  ออกแบบและจัดท าแบบสอบถามส าหรับใช้ใน
การศึ กษาเสี ยงความต้องการของผู้ ใช้ งาน  (Voice of 
Customer; VoC) โดยแบ่งประเด็นในการส ารวจออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านการท างานของซอฟท์แวร์
ต้นแบบ คุณลักษณะด้านการตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน คุณลักษณะด้านความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
และคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของระบบ ซึ่งแบ่งกลุ่ม
ย่อยได้ 10 ปัจจัย รวมข้อค าถามทั้งสิ้น 45 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ท า
การประยุกต์ใช้แบบสอบถามจาก [1], [8] โดยมีรายละเอียด
แต่ละด้าน ดังนี้ 
 2.1 คุณลักษณะด้านการท างานของซอฟท์แวร์
ต้นแบบ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความสามารถ
ด้านการท างานทั่วไป และความสามารถเฉพาะด้าน 
 2.2 คุณลักษณะด้านการตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความต้องการ
น าข้อมูลเข้า ความต้องการประมวลผล และความต้องการ
การน าเสนอข้อมูล 
 2.3 คุณลักษณะด้านความง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้งาน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความง่ายต่อการใช้
งาน ความง่ายต่อการจดจ า และความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
 2.4 คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของระบบ 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความปลอดภัยของการ
เข้าถึงข้อมูล และประสิทธิภาพของข้อมูล 

3.  น าแบบสอบถามไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
หาความต้องการจากผู้ ใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ที่
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องการการวางแผนการผลิตจาก
บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดกลางในจังหวัดลพบุรี 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 10 บริษัท 

4.  หาค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความส าคัญของปัจจัยที่มี
ต่อความต้องการของผู้ใช้งาน โดยให้คะแนนความส าคัญแบบ
สเกล 5 ระดับ จากนั้นหาค่าเฉลี่ยค่าน้ าหนักความส าคัญของ
ความต้องการ (Important Rating; IMP) ในบ้านคุณภาพ 
แต่เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นการเลือกให้
ระดั บคะแนน ผลคะแนนที่ ได้ ใช้ค่ า เฉลี่ ย เรขาคณิ ต 
(Geometric Mean) [4] ดังสมการที่ 1 
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 Geometric Mean = √𝑁1𝑥𝑁2𝑥𝑁3𝑥 … 𝑥𝑁𝑛
𝑛         (1) 

 

เมื่อ N = ค่าของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
   n = จ านวนข้อมูล 

5.  ประยุกต์ใช้เทคนิค QFD จากการแปลงระดับความ
ความต้องการให้อยู่ในรูปแบบการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ 
ด้วยการจัดล าดับความส าคัญโดยเปรียบเทียบความเกี่ยวเนื่อง
หรือความต้องการเชิงเทคนิคมาแปลงเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
ของส่ วนประกอบ  โดยหาค่ าน้ าหนักความส าคัญของ
ข้อก าหนดทางเทคนิ คสั มบู รณ์  (Absolute Technical 
Requirement Importance; ATRI) ดังสมการที่ 2 

 

  ATRI = ∑(Relation Scale x IMP)           (2) 
 

เมื่อ Relation Scale = ค่าความสัมพันธ์ของความ
ต้องการเชิงเทคนิคต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
และน ามาหาค่าน้ าหนักความส าคัญ โดยเปรียบเทียบ 
(Relative Technical Requirement Importance; RTRI) 
แล้วน ามาแปลงค่าให้อยู่ในรูประดับคะแนนระหว่าง 1-5 ของ
แต่ละปัจจัย เพื่อจัดล าดับและคัดกรองความต้องการเชิง
เทคนิค [1] จนได้คุณลักษณะความต้องการของผู้ใช้งานที่มี
ต่อหน้าที่หลักของซอฟท์แวร์ต้นแบบ เมทริกซ์ความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับคุณลักษณะทางกายภาพ
แสดงดังรูปที่ 1 
 
3. ผลการด าเนินงานวิจัย 
  ผลการประยุกต์ใช้ QFD เพื่อค้นหาคุณลักษณะของ
ซอฟแวร์ต้นแบบเพื่อการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
สินค้า ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณลักษณะทางเทคนิคที่ส าคัญที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด ดังนี้ 
 

(A)
           
            

(E)
                          

(C)
                    

(D)
                            

(A)     (C)

(B)
                   

                       

(F)
                   

                    

 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความตอ้งการของผู้ใช้ 
กับคุณลักษณะทางกายภาพ 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยค่าน้ าหนักความส าคัญของความต้องการโดยเรียง
ตามล าดับความส าคัญ 

ล าดับ IMP 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

ซอฟท์แวร์ต้นแบบ 
1 4.53 สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
2 4.43 สามารถท านายผลเพื่อการพยากรณ์ได้จริง 
3 4.32 ครอบคลุมทุกฟังก์ชันส าหรับการพยากรณ์ 
4 4.28 มีการใช้สัญลักษณ์หรือรูปแบบที่ง่ายต่อ

การจดจ า 
5 4.28 ก า ร ใช้ ง า น โด ย ไม่ ต้ อ ง ผ่ า น ร ะ บ บ

อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา 
6 4.22 มีการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่าย 
7 4.13 การสื่อสารด้วยกราฟฟิคที่สวยงาม 
8 4.08 มีฟังก์ชันการน าข้อมูลเข้าที่ง่ายและชัดเจน 
9 4.02 มีระบบการตอบสนองการท างานที่ถูกต้อง

และแม่นย า 
10 4.02 ความรวดเร็วการค านวณและประมวลผล 
11 3.95 การตั้งรหัสเพื่อความความปลอดภัยในการ

เข้าถึงข้อมูล 
12 3.94 การก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 

 จากตารางที่ 1 แสดงการให้ระดับความส าคัญของแต่
ละปัจจัยที่มีต่อซอฟท์แวร์ต้นแบบซึ่งพบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ในล าดับที่มากที่สุด 3 ล าดับ
แรก คือ สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน (คะแนน 4.53) 
สามารถท านายผลเพื่อการพยากรณ์ได้จริง (คะแนน 4.43) 
ครอบคลุมทุกฟังก์ชันส าหรับการพยากรณ์  (คะแนน 4.32) 
ดังนั้น การให้คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของ
ลูกค้ากับข้อก าหนดทางเทคนิคจึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ล าดับความต้องการของลูกค้าในเชิงเทคนิค 
 
ตารางที่ 2 การจัดล าดับค่าน้ าหนักความส าคัญโดยการเปรียบเทียบของ
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ ใช้งานและค่าระดับน้ าหนัก
ความส าคัญของความต้องการเชิงเทคนิค 

คุณลักษณะของ
ส่วนประกอบ 

ค่าน  าหนัก ค าอธิบาย 

ความสามารถด้านการ
ท างานทั่วไป  

8.87 การมีฟังก์ชันค านวณผล
ส าหรับการท านายและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ความสามารถเฉพาะด้าน 7.61 การมีฟังก์ชันการจัดการ
และปรับปรุงข้อมูล 

ความต้องการน าข้อมูลเข้า 6.24 การค้นหาข้อมูล 
ความต้องการประมวลผล 6.80 การค านวณและวิเคราะห์

ตามหลักการพยากรณ์ 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ก า ร
น าเสนอข้อมูล 

8.11 ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
พยากรณ์ 

ความง่ายต่อการใช้งาน  10.23 การสื่อสารด้วยภาษาหรือ
สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย 

ความง่ายต่อการจดจ า  7.53 ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ห รื อ
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สัญลักษณ์ที่ไม่ซับซ้อน 
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน 6.12 การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ตามลักษณะของข้อมูล 
ความปลอดภัยของการ
เข้าถึงข้อมูล  

6.88 การก าหนดระดับการ
เข้าถึงข้อมูล 

ประสิทธิภาพของข้อมูล 5.54 การตรวจสอบได้ 
 
 เมื่อท าการค านวณค่าต่างๆ ข้างต้นทั้งหมดมาใส่ลงใน
บ้านคุณภาพ และเมื่อพิจารณาคะแนนรวมของค่าน้ าหนัก
ความส าคัญโดยการเปรียบเทียบจากตารางที่  2 พบว่า 
ข้อก าหนดทางเทคนิคที่มีความส าคัญเรียงตามล าดับ คือ 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีคะแนนมากท่ีสุด หรือหมายถึง
ซอฟท์แวร์ต้นแบบควรมีการด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจ
ง่าย รองลงมา คือ ด้านความสามารถด้านการท างานทั่วไป 
ซึ่งหมายถึง ซอฟท์แวร์ต้นแบบควรมีฟังก์ชันการค านวณผล
การท านายและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ด้านความต้องการ
การน าเสนอข้อมูล ซึ่งหมายถึง การรายงานผลการพยากรณ์ 
ด้านความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งหมายถึง การมีฟังก์ชันการ
จัดการและปรับปรุงข้อมูล ด้านความง่ายต่อการจดจ า ซึ่ง
หมายถึง การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่ไม่ซับซ้อน และด้าน
อื่นๆ ที่รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้านความปลอดภัยของ
การเข้าถึงข้อมูล ด้านความต้องการประมวลผล ด้านความ
ต้องการน าข้อมูลเข้า ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน และด้าน
ประสิทธิภาพของข้อมูล ตามล าดับ 
 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่
เหมาะสมของซอฟแวร์ต้นแบบดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาใน
ครั้งนี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่ง
พบว่า ความต้องการทางเทคนิคที่มีความส าคัญ 5 ล าดับแรก 
คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านความสามารถด้านการ
ท างานท่ัวไป ด้านความต้องการการน าเสนอข้อมูล ด้านความ
ง่ายต่อการจดจ า และด้านความปลอดภัยของการเข้าถึง
ข้อมูล ดังนั้น นักวิจัย สถานประกอบการ หรือผู้เช่ียวชาญที่
ต้องการน าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ซอฟแวร์
ต้นแบบเพื่อการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าให้ตรง
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้นั้ น  ซอฟ ท์ แวร์ต้ น แบ บ ควร
ประกอบด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ฟังก์ชันการค านวณผลการท านายที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
สามารถท าการจัดการและปรับปรุงข้อมูล การรายงานผลเพื่อ
น าเสนอผลการพยากรณ์ได้ ตลอดจนการก าหนดระดับการ
เข้าถึงข้อมูลโดยอาจใช้การเข้ารหัสของผู้ใช้ในแต่ละระดับ  
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ที่อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็น
ส่วนหน่ึงในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณความ
ร่ วมมื อจากกลุ่ มตั วอย่ างที่ เอื้ อ เฟื้ อข้ อมู ล ในการท า
แบบสอบถามจนการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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