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การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบ
เพื่อการท�ำนายผลผลิตพืชไร่
ขนิษฐา กุลนาวิน1* ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์2 ชมัยพร เจริญพร3 และ ภัทรสินี ภัทรโกศล4
บทคัดย่อ
ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ข องการออกแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ ไม่ได้งานทีต่ รงตามความต้องการของผูใ้ ช้
ดังนั้นงานวิจัยนี้เสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดี
(Quality Function Deployment: QFD) เพื่ อ ค้ น หา
คุณลักษณะของระบบต้นแบบเพือ่ การท�ำนายผลผลิตพืชไร่
โดยท�ำการแปลงความต้องการของผู้ใช้ของศูนย์วิจัยข้าว
นครราชสีมาเป็นคุณลักษณะของระบบต้นแบบแล้วน�ำมา
ออกแบบ และทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ผลการวิจัย
พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดี
4 ด้าน โดยพิจารณาจากค่าความส�ำคัญสัมพันธ์ของผู้ใช้
ได้ดงั นี้ 1) การทดสอบด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
ให้ความส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ด้านความสามารถด้านการท�ำงาน
ทั่วไป (0.89) 2) การทดสอบด้านการท�ำงานของระบบ
ให้ความส�ำคัญที่สุดคือ ความต้องการน�ำข้อมูลเข้า (0.82)
3) การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน ให้ความส�ำคัญ
ที่สุดคือ ความยืดหยุ่น (0.60) และ 4) การทดสอบด้าน
ความปลอดภัยของระบบ ให้ความส�ำคัญที่สุดคือด้าน
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล (0.58) และเมื่อน�ำ

1
2
3
4

*

คุณลักษณะของระบบต้นแบบไปออกแบบระบบต้นแบบ
พบว่า ผลการประเมินการยอมรับการออกแบบระบบต้นแบบ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.83 ซึ่งผลแต่ละด้าน มีดังนี้ 1) ผลการ
ทดสอบการยอมรับด้านท�ำงานตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้ (Functional Requirement Testing) มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.91 2) ผลการทดสอบการยอมรับด้านการท�ำงานของ
ระบบ (System Functions Testing) มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.89
3) ผลการทดสอบการยอมรับด้านความง่ายต่อการใช้งาน
(Usability Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 4) ผลการ
ทดสอบการยอมรับด้านความปลอดภัย (Security Testing)
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 งานวิจัยขั้นต่อไปคือ การน�ำแบบ
ทีผ่ า่ นการทดสอบการยอมรับไปพัฒนาเป็นระบบต้นแบบ
ที่สามารถน�ำข้อมูลจากการวิเคราะห์เป็นแนวทางในการ
แก้ปญ
ั หาและส่งเสริมการเพิม่ ผลผลิตทีด่ ี และช่วยเตรียม
ความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตนี้
ค�ำส�ำคัญ: ระบบท�ำนายผลผลิตพืชไร่ การวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้งาน เทคนิคคิวเอฟดี
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Application of QFD Technique for Determining Specifications and
Design of a Prototype System for Crop Yield Prediction
Kanitta Kulnawin1* Panchit Longpradit2 Chamaiporn Charoenporn3 and Pattarasinee Bhattarakosol4
Abstract

a security test, where the most important specification

One of the major problems of information

was data accessing (0.58). When the specifications

technology design is that the designs do not take

were transformed to the design, the overall user

account of what the users need. This research

acceptance was 3.83. Considering each perspective,

introduces the application of Quality Function

the following results were found: 1) the design

Deployment (QFD) to determine the specifications

in relation to the functional requirements was

of a prototype system for crop yield prediction.

accepted at 3.91; 2) the design in accordance with the

The research was carried out by eliciting the staff

system functions was accepted at 3.89; 3) the design

requirements of the Nakhon Ratchasima Rice

regarding the usability was accepted at 3.91; and

Research Center and transforming the requirements

4) the design corresponding to the security was

into technical specifications, designing the system,

accepted at 3.75. Future work involves developing the

and evaluating the user satisfaction. The research

prototype system which can then use the results from

studies revealed that there were four characteristics

the system’s data analysis to solve the problems and

of specifications as follows; 1) a functional

promote an increase in productivity. The system can

requirements test, where the most relative importance

also help enhance the competitiveness of crop yield

was the capacity of general usage (0.89); 2) a system

production when the ASEAN community takes place.

functions test, where the information retrieval was
the most important (0.82); 3) a usability test, where
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1. บทน�ำ

กระบวนการศึกษาความต้องการของระบบไม่ว่า
จะเป็ น ระบบใหม่ หรื อ การขยายต่อเติมของระบบเดิม
เป็นขัน้ ตอนหนึง่ ของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นการท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงในระบบเดิม
โดยจะต้องพบและพูดคุยกับผู้ใช้งานในองค์กร เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะท�ำให้ทราบขั้นตอนการท�ำงานและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังต้องท�ำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ใช้งานว่าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อท�ำการ
พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ ข้อมูลที่ได้น�ำไปท�ำการวิเคราะห์
เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากระบบเดิม
และพัฒนาให้เป็นระบบใหม่ที่ตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานมากทีส่ ดุ ความต้องการของผูใ้ ช้ทศี่ กึ ษาจะเป็นสิง่
ทีน่ ำ� มาเพือ่ ให้ได้มาถึงคุณลักษณะต่างๆ ของระบบงานใหม่
ทั้ ง นี้ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น วิ ธี ก ารใดก็ ต ามนั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบ
ควรค�ำนึงถึงปัญหาดังนี้ [1], [2]
1. ความต้ อ งการที่ ไ ด้ มั ก จะไม่ ส มบู ร ณ์ เ นื่ อ งจาก
ค�ำถามก�ำกวมไม่ชัดเจน
2. ผู้ใช้ไม่สามารถจ�ำแนกหรือเข้าใจความต้องการ
ของตัวเองได้ชัดเจน
3. เมื่อมีการแปลงความเข้าใจมุมมองของผู้ใช้มา
เป็นหน้าทีห่ ลักของระบบ อาจท�ำให้ขอ้ มูลบางส่วนสูญหาย
4. การอธิ บ ายการท� ำ งานขององค์ ก รที่ ไ ม่ ดี ก็ จ ะ
ท�ำให้ทีมงานไม่สามารถท�ำความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องได้
5. ตัง้ แต่เริม
่ แรกของการวิเคราะห์ความต้องการผูใ้ ช้
มักจะไม่ได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่
6. ไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยง
ด้วยเหตุผลนี้จึงจ�ำเป็นต้องมีวิธีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และผลลัพธ์สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการได้อย่างแท้จริง ดังนัน้ ในการวิจยั นีไ้ ด้นำ� เทคนิค
คิวเอฟดี ซึง่ เป็นเทคนิคเพือ่ ให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
คุณภาพและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน มาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบระบบต้นแบบเพือ่ การท�ำนายผลผลิตพืชไร่
เทคนิคคิวเอฟดี (Quality Function Deployment:
QFD) เป็นเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เพื่อ

ค้ น หาความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ (User) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
เสียงความต้องการของผู้ใช้งาน (Voice of Customer:
VOC) คิวเอฟดีเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการวางแผน
เพือ่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นสิง่ ทีย่ ืนยันหรือมั่นใจ
ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ [3] เทคนิคคิวเอฟดีถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr. Yoji Akao
ซึ่งน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นครั้งแรกที่อู่ต่อเรือของบริษัท
มิ ต ซู บิ ชิ โดยน� ำ มาปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ช่ ว ย
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการ และผู้ใช้พึงพอใจ [4], [5] จากการศึกษาพบว่า
เทคนิคคิวเอฟดีช่วยให้เกิดผลดีดังนี้
1. ประกันความพึงพอใจ ท�ำให้ความผิดพลาดลดลง
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพไม่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า
2. ลดปัญหาทีพ
่ บในระยะแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ลดเวลาการพัฒนาลง เนื่องจากคิวเอฟดีช่วยขจัด
ความไม่แน่นอนในการออกแบบ
จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันได้มีการน�ำเทคนิค
คิวเอฟดีมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น จ�ำเริญ [6] ประยุกต์ใช้ควิ เอฟดี
เพือ่ ลดต้นทุน โดยหาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่
ที่มีสารอาหารสูงจากข้าว ท�ำการแปลงความต้องการของ
ลูกค้าทีไ่ ด้จากกลุม่ สนทนามาออกแบบสอบถาม เพือ่ ให้ได้
ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง
จนท�ำให้สามารถได้อตั ราส่วนทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งดืม่ ได้
อดิศร และวัสสนัย [7] ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดี
เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญด้านผลิตภัณฑ์และการกระจาย
ไปสู่คุณลักษณะทางด้านการผลิต เริ่มจากการประเมิน
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ดว้ ยมุมมองทางการตลาด ผลจากการ
ประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ท�ำให้ทราบถึงคุณลักษณะ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างด้ า นการตลาดที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ
อาหารส�ำเร็จรูปส�ำหรับผู้สูงอายุ รุ่งรัศมี [8] ได้น�ำเทคนิค
คิ ว เอฟดี ม าช่ ว ยในการหาความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ในการผลิตผ้าทอมือเพื่อออกแบบระบบ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนล่าง ท�ำให้ผู้ใช้ระบบรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบนั้น
ตรงกับความต้องการหรือไม่ ท�ำให้กลุม่ ทอผ้าสามารถผลิต
ผ้าทอมือได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึน้
ณั ฐ วุ ฒิ [9] สร้ า งกระบวนการเก็ บ ความต้ อ งการทาง
ซอฟต์แวร์เชิงคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วย ISO9126
และออกแบบตามล�ำดับความส�ำคัญความต้องของลูกค้า
โดยศึกษาความต้องการของซอฟต์แวร์จากความคาดหวัง
อันหลากหลายของลูกค้าแล้วน�ำมาเรียงล�ำดับความส�ำคัญ
ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
งานวิจัยที่น�ำเสนอข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหากมี
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก็จะส่งผลให้ได้การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ใช้ เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงน�ำเทคนิคคิวเอฟดีมาประยุกต์ใช้
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของระบบต้ น แบบเพื่ อ การท� ำ นาย
ผลผลิตพืชไร่ เพื่อให้การพัฒนาระบบสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้เทคนิคนี้เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ของวิธีซิกซิกม่า (Six Sigma) ที่ลดปัญหาความผิดพลาด
ของการออกแบบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทีส่ ามารถปรับระดับคุณภาพ
ใกล้เคียงกับสภาวะไร้ข้อบกพร่อง [10] โดยมีการน�ำ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละข้อมาวิเคราะห์ความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงผ่านส่วนประกอบของ QFD ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย (A) หัวข้อความความต้องการของผู้ใช้ (User
Requirements) ส่วน (B) ล�ำดับความส�ำคัญของหัวข้อ
ความต้องการของผู้ใช้ (Importance Rating) จะเป็นการ
ส�ำรวจเพื่อเรียงล�ำดับความส�ำคัญ ส่วน (C) การแปลงค่า
ความต้องการของผูใ้ ช้มาเป็นข้อความทางเทคนิค ส่วน (D)
เป็นค่าตัวเลขทีไ่ ด้จากการก�ำหนดค่าตัวเลขน�ำ้ หนัก ความ
สัมพันธ์ระหว่าง (A) (B) และ (C) แล้วแปลงความต้องการ
เป็นความต้องการเชิงทางเทคนิค (E) เป็นการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญตามค่าน�้ำหนัก [4], [5] ดังรูปที่ 1
2. วิธีการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้าวเป็นกรณีศึกษา โดยมีการ
ด�ำเนินการวิจัยประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับ
คุณลักษณะทางคุณภาพ

รูปที่ 2 กระบวนการศึ ก ษาคุ ณลั ก ษณะของระบบเพื่ อ
พัฒนาระบบต้นแบบเพือ่ การท�ำนายผลผลิตพืชไร่
จากรูปที่ 2 แสดงวิธกี ารด�ำเนินงานวิจยั โดยเริม่ จาก
การศึกษาสภาพปัจจุบันของศูนย์วิจัยข้าวและข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการท�ำนายผลผลิตพืชไร่ แล้วท�ำการวิเคราะห์รว่ มกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านทีม่ เี ชีย่ วชาญ 4 ด้านดังนี้ ด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากนัน้ ท�ำการ
ส�ำรวจข้อมูลเพื่อหาความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งใน
เทคนิคคิวเอฟดีจะเรียกว่าเป็นการหาเสียงความต้องการ

515

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีท่ี 24 ฉบับที่ 3 ก.ย. - ธ.ค. 2557
The Journal of KMUTNB., Vol. 24, No. 3, Sep. - Dec. 2014

ของผูใ้ ช้งาน [11] แล้วน�ำผลทีไ่ ด้ไปค�ำนวณหาค่าน�ำ้ หนัก
ความส�ำคัญของความต้องการ จากนั้นท�ำการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคคิวเอฟดี โดยการแปลงระดับความต้องการ
ให้อยูใ่ นรูปแบบของเทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ ชิงคุณภาพ
ด้วยการล�ำดับความส�ำคัญโดยเปรียบเทียบความต้องการ
เชิ ง เทคนิ ค มาแปลงเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของส่ ว น
ประกอบ สุดท้ายก็จะได้คุณลักษณะความต้องการของ
ผู้ใช้ที่สามารถน�ำไปใช้ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบ
เพื่ อ การท� ำ นายผลผลิ ต พื ช ไร่ แล้ ว จึ ง ท� ำ การประเมิ น
การยอมรับแบบที่ผ่านการออกแบบ
ในการส�ำรวจข้อมูลเพือ่ หาความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ได้ท�ำการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 4 ด้าน และ
14 ปัจจัยความต้องการดังในแผนภาพต้นไม้รูปที่ 3
จากรูปที่ 3 แสดงการแบ่งกลุ่มของความต้องการ
ของผู้ใช้ในแต่ละด้านออกเป็น กลุ่มหลักของคุณลักษณะ
เฉพาะของส่วนประกอบ และแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 14
ปัจจัย ดังนี้
1. การทดสอบด้านท�ำงานตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้ (Functional Requirement Testing) เป็นการทดสอบ
ด้านหน้าทีแ่ ละความถูกต้องในการท�ำงานของระบบต้นแบบ
ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งมีปัจจัยย่อย
ของการประเมิน 3 ปัจจัยคือ ความต้องการน�ำข้อมูลเข้า
ความต้องการประมวลผล และความต้องการน�ำเสนอข้อมูล
2. การทดสอบด้านการท�ำงานของระบบ (System
Functions Testing) เป็นการประเมินคุณภาพของระบบ
ต้นแบบโดยผูพ้ ฒ
ั นา ซึง่ เป็นการทดสอบข้อมูลน�ำเข้าและ
ข้อมูลออก (ผลลัพธ์) โดยท�ำการทดสอบแต่ละฟังก์ชัน
การท�ำงานของระบบต้นแบบทัง้ หมด เพือ่ หาข้อบกพร่องของ
ระบบต้นแบบ หลังจากนัน้ ท�ำการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีปัจจัยย่อยของการประเมิน
3 ปัจจัยคือ ความสามารถด้านการท�ำงานทัว่ ไป ความสามารถ
เฉพาะด้าน และความสามารถในการแสดงผลลัพธ์
3. การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability
Testing) เป็นการทดสอบคุณภาพของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูใ้ ช้กบั ระบบต้นแบบ ซึง่ มีปจั จัยย่อยของการประเมิน

รูปที่ 3 แผนภาพต้นไม้จ�ำแนกความต้องการของผู้ใช้
7 ปัจจัยคือ ความง่ายต่อการใช้งาน ความง่ายต่อการเรียนรู้

ความง่ายต่อการจดจ�ำ การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการ
ใช้งาน ความยืดหยุ่น และความสามารถในการใช้งาน
4. การทดสอบด้านความปลอดภัย (Security Testing)
ซึ่งมีปัจจัยย่อยของการประเมิน 2 ปัจจัยคือ ด้านความ
ปลอดภัยของการเข้าถึง และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของข้อมูล
จากนัน้ น�ำแบบสอบถามไปท�ำการเก็บข้อมูลกับกลุม่
ตัวอย่างที่มีการเลือกแบบเจาะจง (กลุ่มเป้าหมาย) คือ
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จากทั้งหมด 27 ศูนย์วิจัยข้าว
ทั่วทั้งประเทศ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาศึกษาและวิเคราะห์
หาความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ โดยมี ผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 25 ตัวอย่าง ส�ำรวจค่าคะแนนความต้องการของ
ผู้ใช้ที่มีต่อระบบต้นแบบทั้ง 4 ด้านหลัก 14 ปัจจัย โดยมี
รายละเอียดทั้งหมด 90 ข้อย่อย จากนั้นน�ำมาหาค่าเฉลี่ย
ระดับคะแนนความส�ำคัญของปัจจัยที่มีต่อความต้องการ
ของผู้ใช้โดยให้คะแนนความส�ำคัญของความต้องการ
ระหว่าง 1-5 (Rating) โดย 5 หมายถึงส�ำคัญมากทีส่ ดุ และ
1 หมายถึงไม่ส�ำคัญ จากนั้นแล้วหาค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

516

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีท่ี 24 ฉบับที่ 3 ก.ย. - ธ.ค. 2557
The Journal of KMUTNB., Vol. 24, No. 3, Sep. - Dec. 2014

ความส�ำคัญของความต้องการ (Importance Rating: IMP)
แล้วท�ำการแปลงความต้องการเป็นความต้องการเชิงทาง
เทคนิค (Technical Requirement)
ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการวิเคราะห์คอื ข้อก�ำหนดคุณลักษณะ
ของระบบต้นแบบ ซึง่ ได้จากค่าระดับคะแนนน�ำ้ หนักความ
ส�ำคัญของความคิดเห็นต่อความต้องการของผู้ใช้งานที่มี
ต่อหน้าที่หลักของระบบต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิต
พืชไร่ ในปัจจัยต่าง
โดยมีการค�ำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการของผู้ใช้และความต้องการเชิงเทคนิค โดยมีการ
ค�ำนวณได้ดังนี้
ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของข้อก�ำหนดทางเทคนิค
สมบูรณ์ (Absolute Technical Requirement Importance:
ATRI)
ATRI = ∑(Relation Scale × IMP)

(1)

หมายเหตุ Relation Scale = ค่าความสัมพันธ์ของความต้องการเชิง
เทคนิคต่อความต้องการของผู้ใช้

จากนัน้ น�ำมาหาค่าน�ำ้ หนักความส�ำคัญโดยเปรียบเทียบ
(Relative Technical Requirement Importance : RTRI)
RTRI = (ATRI / ∑ ATRF) × 100%

(2)

น�ำค่าน�ำ้ หนักความส�ำคัญโดยเปรียบเทียบมาแปลง
ค่าให้อยูใ่ นรูประดับคะแนนระหว่าง 1- 5 ในแต่ละปัจจัยทัง้
14 ปัจจัย เพือ
่ จัดล�ำดับล�ำดับความต้องการเชิงเทคนิคแล้ว
เลือกคัดกรองความต้องการเชิงเทคนิคที่มีค่ามากกว่า 2
ซึง่ ท้ายสุดก็จะได้ขอ้ ก�ำหนดคุณลักษณะระบบต้นแบบเพือ่
การท�ำนายผลผลิตพืชไร่
3. ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้น�ำเสนอผลการวิจัย เป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 คือผลการการประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหา
คุณลักษณะระบบต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิตพืชไร่

ส่วนที่ 2 คือผลการออกแบบระบบต้นแบบ และส่วนที่ 3
ได้แก่ ผลการประเมินการยอมรับการออกแบบระบบต้นแบบ
ของผู้ใช้งาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ผลการประยุกต์ใช้คว
ิ เอฟดีเพือ่ ค้นหาคุณลักษณะ

ระบบต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิตพืชไร่
ผลจากการส�ำรวจคะแนนความต้องการของผู้ใช้
โดยใช้แบบสอบถามจะได้ ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความ
ส�ำคัญของความต้องการ (Importance Rating: IMP) ใน
รายละเอียดของแต่ละปัจจัยทัง้ 14 ปัจจัยโดยมีรายละเอียด
ทั้งหมด 90 ข้อย่อย ของตัวอย่างความต้องการ และค่า
ความต้องการเป็นความต้องการเชิงเทคนิค (Technical
Requirement) ดังแสดงในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 เมื่อได้ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของ
ความคิดเห็นความต้องการของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี อ่ หน้าทีห่ ลัก
ของระบบต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิตพืชไร่ในปัจจัย
ต่างๆ จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อหน้าที่หลักของระบบต้นแบบที่มีความ
ส�ำคัญ 3 ล�ำดับสูงสุดคือ ระบบมีความน่าเชื่อถือของการ
ท�ำงานและการแสดงผลลัพธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 4.04
รองลงมาคือ ความสามารถของระบบในการน�ำผลการ
ท�ำนายไปใช้ประโยชน์ได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 3.96 และ
ล�ำดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยคือ 3.92 นอกจากนี้ก็ยังมีการให้ความส�ำคัญแต่ละ
ปัจจัยยังตามล�ำดับความส�ำคัญ ซึ่งส่วนค่าคะแนนต�่ำ
สุด มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบ
ในระดับต่างๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 3.16 มีการควบคุม
ให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีการแสดง
ข้อความก�ำกับเพื่อบอกหน่วยการวัด เช่น นาที (Minute)
ออนซ์ (Ounce) หรือเซ็นติเมตร (Centimeter) ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากันคือ 3.20 ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่ไม่น้อยจนเกิน
กว่าจะไม่น�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการการออกแบบแต่จะให้
ความส�ำคัญรองลงไป เมื่อได้ค่าคะแนนและมีการเรียง
ล�ำดับคะแนนน�ำ้ หนักความส�ำคัญของความคิดเห็นแล้วน�ำ
ค่าคะแนนทีไ่ ด้ไปเข้าสูก่ ระบวนการเทคนิคคิวเอฟดีเมตริกซ์
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างสรุประดับคะแนนน�ำ้ หนักความส�ำคัญ
ของความคิดเห็นต่อความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ที่ มี ต ่ อ หน้ า ที่ ห ลั ก ของระบบต้ น แบบเพื่ อ
การท�ำนายผลผลิตพืชไร่ในปัจจัยต่างๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของ
ค่า ล�ำดับ
ผู้ใช้งานที่มีต่อหน้าที่หลักของของระบบ เฉลี่ย ความ
ต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิตพืชไร่ (IMP) ต้องการ
ระบบมีความน่าเชื่อถือของการท�ำงานและ
การแสดงผลลัพธ์
ความสามารถของระบบในการน�ำผล
การท�ำนายไปใช้ประโยชน์ได้
ล�ำดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน
มีระบบตอบสนองการท�ำงานใน
การประมวลผลรวดเร็ว
การออกแบบการน�ำเข้าข้อมูล (ป้อนข้อมูล)
ใช้งานง่าย
ค�ำศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย
ความสามารถของตัวแบบในด้าน
การจัดการข้อมูลสารสนเทศในการใช้งาน
(เรียกดูเพื่อแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการได้)
ความสามารถของตัวแบบในด้าน
การท�ำนายผลผลิตได้จริง
สามารถน�ำเสนอผลลัพธ์สารสนเทศ
ในรูปแบบตัวหนังสือ ตัวเลขได้
มีความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์
ในรูปแบบต่างๆ ที่น�ำเสนอบนจอภาพ
หรือรายงาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่
ทุกเวลา
มีความรวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูล
สารสนเทศ

4.04

1

3.96

2

3.92

3

3.88

4

3.88

4

3.88

4

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.84

5

หาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญของระบบต้นแบบ
ดังแสดงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 ผลสรุ ป การจั ด ล� ำ ดั บ ค่ า น�้ ำ หนั ก
ความส�ำคัญโดยการเปรียบเทียบของปัจจัยที่มีผลต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อหน้าที่หลักของระบบ

ต้นแบบเพือ่ การท�ำนายผลผลิตพืชไร่ และค่าระดับน�ำ้ หนัก
ความส�ำคัญของความต้องการเชิงเทคนิคซึ่งเป็นการรวม
เอาความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการเชิงเทคนิค
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี อ่ หน้าทีห่ ลัก
ของระบบต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิตพืชไร่น�ำค่า
ดังกล่าวได้ถูกแปลงค่าให้อยู่ในรูประดับคะแนนระหว่าง
1-5 โดยในการด�ำเนินการวิจย
ั ครัง้ นีไ้ ด้เลือกความต้องการ
เชิงเทคนิคทีม่ คี า่ มากกว่า 2 ซึง่ สามารถคัดกรองความต้องการ
เชิงเทคนิคจาก 90 ข้อ เหลือเพียง 72 ข้อ จะเห็นได้วา่ การให้
ความสัมพันธ์ระหว่างล�ำดับความส�ำคัญโดยเปรียบเทียบ
จากความต้ อ งการเชิ ง เทคนิ ค ใดของความคิ ด เห็ น ต่ อ
ความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อหน้าที่หลักของระบบ
ต้นแบบเพือ่ การท�ำนายผลผลิตพืชไร่ในปัจจัยอยูใ่ นระดับที่
ใกล้เคียงกันมากระดับปัจจัยทีผ่ ใู้ ช้ให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ
มีดังนี้
1. การทดสอบด้านท�ำงานตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้โดยแบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบ
ดังนี้
1.1 ความสามารถด้านการท�ำงานทั่วไป โดยเน้น
ความสามารถของระบบในด้านการเก็บข้อมูลภูมิอากาศ
ลงฐานข้อมูล ความสามารถของตัวแบบในด้านการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศในการใช้งาน (เรียกดูเพื่อแก้ไขข้อมูล
ตามทีต่ อ้ งการได้) และการออกแบบการป้อนข้อมูลน�ำเข้า
มีความสัมพันธ์กนั กับการออกแบบฐานข้อมูลการทดสอบ
ด้านการท�ำงานของระบบ ตามล�ำดับ
1.2 ความสามารถเฉพาะด้าน โดยเน้นความสามารถ
ของตัวแบบในด้านการท�ำนายผลผลิตได้จริง ความสามารถ
ของระบบในการน�ำผลการท�ำนายไปใช้ประโยชน์ได้ และ
สารสนเทศที่ได้รับจากระบบสามารถน�ำไปประกอบการ
ตัดสินใจ และช่วยในการบริหารจัดการได้ ตามล�ำดับ
1.3 ความสามารถในการแสดงผลลั พ ธ์ โดยเน้ น
ระบบตอบสนองการท�ำงานในการประมวลผลรวดเร็ว
ระบบสามารถน�ำเสนอผลลัพธ์สารสนเทศในรูปแบบตัว
หนังสือ ตัวเลขได้ และระบบสามารถน�ำเสนอผลลัพธ์
สารสนเทศในรูปแบบกราฟิก ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจัดล�ำดับค่าน�้ำหนักความส�ำคัญโดยการเปรียบเทียบของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี อ่ หน้าทีห่ ลักของระบบต้นแบบเพือ่ การท�ำนายผลผลิตพืชไร่และค่าระดับน�ำ้ หนักความส�ำคัญ
ของความต้องการเชิงเทคนิค

ง่ายต่อการใช้งาน

ความต้องการ ความต้องการ ความต้องการ
น�ำเสนอข้อมูล ประมวลผล น�ำข้อมูลเข้า

ความสามารถ
ในการ
แสดงผลลัพธ์

ความสามารถ
เฉพาะด้าน

ความสามารถด้าน
การท�ำงานทั่วไป

คุณลักษณะ
ค่าน�้ำหนักความ ล�ำดับความ ล�ำดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ค่า
เฉพาะของส่วน
ส�ำคัญโดย ต้องการเชิง ความ
หน้าที่หลักของระบบต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิตพืชไร่
เฉลีย่
ประกอบ
การเปรียบเทียบ เทคนิค ต้องการ
การทดสอบด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Testing)
ความสามารถของระบบในด้านการเก็บข้อมูลภูมิอากาศ
2.37
5.00
1
ลงฐานข้อมูล
ความสามารถของตัวแบบในด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
1.66
2.18
4.60
2
ในการใช้งาน (เรียกดูเพื่อแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการได้)
การออกแบบการป้อนข้อมูลน�ำเข้ามีความสัมพันธ์กันกับ
1.89
3.99
3
การออกแบบฐานข้อมูล
2.18
4.60
1
ความสามารถของตัวแบบในด้านการท�ำนายผลผลิตได้จริง
1.33
2.81
2
ความสามารถของระบบในการน�ำผลการท�ำนายไปใช้ประโยชน์ได้
สารสนเทศที่ได้รับสามารถน�ำไปประกอบการตัดสินใจ และช่วย
ในการบริหารจัดการได้

1.51

1.25

1.88
มีระบบตอบสนองการท�ำงานในการประมวลผลรวดเร็ว
1.53
สามารถน�ำเสนอผลลัพธ์สารสนเทศในรูปแบบตัวหนังสือ ตัวเลขได้
สามารถน�ำเสนอผลลัพธ์สารสนเทศในรูปแบบกราฟิก
1.52
การทดสอบด้านการท�ำงานของระบบ (System Functions Testing)
1.76
มีการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล
1.68
มีการตรวจสอบความถูกต้องในการค้นหาสารสนเทศ
มีการตรวจสอบความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ ปรับปรุง แก้ไข
1.65
1.74
มีกระบวนการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
1.72
มีการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการประมวลผล
1.16
มีกระบวนการเตือนถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
มีความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น�ำเสนอ
1.37
บนจอภาพ หรือรายงาน
1.36
ระบบมีความน่าเชื่อถือของการท�ำงานและการแสดงผลลัพธ์
1.35
มีทางเลือกในการน�ำเสนอสารสนเทศ
การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing)
1.22
การออกแบบการป้อนข้อมูลน�ำเข้าใช้งานง่าย
มีระบบช่วยเหลือ (Help) การใช้งานท�ำให้สามารถเข้าถึง
1.02
สารสนเทศได้โดยไม่ต้องรบกวนผู้อื่น
มีการน�ำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เรียบง่าย
1.01
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2.64

3

3.96

1

3.23

2

3.20

3

5.00

1

4.79

2

4.68

3

4.95

1

4.89

2

3.30

3

3.90

1

3.87

2

3.83

3

3.16

1

2.63

2

2.60

3

1.60

1.65

1.32

1.26
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจัดล�ำดับค่าน�้ำหนักความส�ำคัญโดยการเปรียบเทียบของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี อ่ หน้าทีห่ ลักของระบบต้นแบบเพือ่ การท�ำนายผลผลิตพืชไร่และค่าระดับน�ำ้ หนักความส�ำคัญ
ของความต้องการเชิงเทคนิค (ต่อ)

ความ
ยืดหยุ่น

สร้าง
ประสบการณ์ที่ดี
ต่อการใช้งาน

ง่ายต่อการ
จดจ�ำ

ง่ายต่อ
การเรียนรู้

คุณลักษณะ
ค่าน�้ำหนักความ ล�ำดับความ ล�ำดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ค่า
เฉพาะของส่วน
ส�ำคัญโดย ต้องการเชิง ความ
หน้าที่หลักของระบบต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิตพืชไร่
เฉลีย่
ประกอบ
การเปรียบเทียบ เทคนิค ต้องการ
ค�ำศัพท์ทใี่ ช้ ผูใ้ ช้มคี วามคุน้ เคยและสามารถปฏิบตั ติ ามได้โดยง่าย

1.06

2.74

1

มีการจัดล�ำดับการใช้งานไม่ซับซ้อนต่อการท�ำความเข้าใจ

1.04

2.68

2

การจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งาน

1.03

2.66

3

มีการแสดงลักษณะของข้อความที่ชัดเจน อ่านง่าย

0.86

2.22

1

มีการแสดงสถานะของกระบวนการท�ำงาน

0.84

2.18

2

ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย

0.81

2.10

3

ล�ำดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน

1.07

2.77

1

มีคำ� อธิบายประกอบการใช้งานทีช่ ดั เจนและมีความสอดคล้องกัน

1.00

2.57

2

มีปุ่มค�ำสั่งต่าง ๆ เช่น แก้ไข ยืนยัน สื่อความหมายชัดเจน
จัดวางในต�ำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับ

0.98

2.54

3

ผู้ใช้สามารถปรับหรือเลือกวิธีการแสดงผลวิธีแสดงผล
สารสนเทศได้

1.93

5.00

1

วิธกี ารแสดงผลข้อมูลสามารถแสดงผลได้ทงั้ ในรูปแบบตัวหนังสือ
และกราฟิก

1.04

2.68

2

1.16

3.00

1

มีระบบช่วยเหลือโดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูล
เดียวกันซ�้ำสองครั้ง

1.14

2.93

2

มีค�ำอธิบายในส่วนควบคุมชัดเจน ทั้งข้อความ ปุ่มค�ำสั่งและเมนู

1.14

2.93

2

2.06

3

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
ของการเข้าถึง
และ
ข้อมูล
ประสิทธิผล

ความสามารถ
ในการใช้งาน

มีรูปแบบของการยกเลิกค�ำสั่งเพื่อกลับไปสู่ค�ำสั่งก่อนหน้านี้

0.81

0.89

1.49

มีการวางต�ำแหน่งเคอร์เซอร์ (Cursor) ในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมเพือ่
0.80
ช่วยให้การใช้งานส�ำหรับการป้อนข้อมูลได้ทันที
การทดสอบด้านความปลอดภัย (Security Testing)
มีการป้องกันการล้มเหลวของสารสนเทศในระบบ

1.47

4.55

1

มีการป้องกันด้วยการก�ำหนดรหัสผ่านอย่างง่าย

1.10

3.40

2

มีการก�ำหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจการข้าใช้ระบบ

0.90

2.78

3

มีความรวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูลสารสนเทศ

1.61

5.00

1

มีระบบช่วยเหลือในการเข้าใช้ กรณีที่เกิดปัญหา

1.42

4.40

2

ข้อมูลสารสนเทศที่น�ำเสนอมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

1.19

3.67

3
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2. การทดสอบด้านการท�ำงานของระบบ

โดยแบ่ง

ตามคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบดังนี้
2.1 ความต้องการน�ำข้อมูลเข้า โดยเน้นระบบมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน�ำเข้า ระบบ
มีการตรวจสอบความถูกต้องในการค้นหาสารสนเทศ
และระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ
ปรับปรุง แก้ไข ตามล�ำดับ
2.2 ความต้ อ งการประมวลผล โดยเน้ น การมี
กระบวนการป้องกันข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ระบบมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการประมวลผล
และระบบมีกระบวนการเตือนถึงข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้
ตามล�ำดับ
2.3 ความต้องการน�ำเสนอข้อมูล โดยเน้นระบบมี
ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่
น�ำเสนอบนจอภาพ หรือรายงาน ระบบมีความน่าเชื่อถือ
ของการท�ำงานและการแสดงผลลัพธ์ และระบบมีทางเลือก
ในการน�ำเสนอสารสนเทศทั้งบนหน้าจอและในรูปแบบ
ของรายงาน ตามล�ำดับ
3. การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยแบ่ง
ตามคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบดังนี้
3.1 ง่ายต่อการใช้งาน โดยเน้นการออกแบบการน�ำเข้า
ข้อมูล (ป้อนข้อมูล) ใช้งานง่าย มีระบบช่วยเหลือ (Help)
การใช้งานท�ำให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้โดยไม่ต้อง
รบกวนผู้อื่น และมีการน�ำเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
ที่เรียบง่าย ตามล�ำดับ
3.2 ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยเน้นค�ำศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มี
ความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย มีการจัด
ล�ำดับการใช้งานไม่ซบั ซ้อนต่อการท�ำความเข้าใจ และการ
จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งาน ตามล�ำดับ
3.3 ง่ายต่อการจดจ�ำ โดยเน้นมีการแสดงลักษณะ
ของข้อความทีช่ ดั เจน อ่านง่าย มีการแสดงสถานะของการ
ท�ำงานในกระบวนการต่างๆ และความเหมาะสมในการใช้
ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย ตามล�ำดับ
3.4 สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการใช้งาน โดยเน้น
ล�ำดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน มีค�ำอธิบาย

ประกอบการใช้งานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน
มีปุ่มค�ำสั่งต่างๆ เช่น แก้ไข ยืนยัน สื่อความหมายชัดเจน
และมีการจัดวางในต�ำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ในระดับ ตามล�ำดับ
3.5 ความยืดหยุ่น โดยเน้นผู้ใช้สามารถปรับหรือ
เลือกวิธีการแสดงผลวิธีแสดงผลสารสนเทศได้ และวิธี
การแสดงผลข้ อ มู ล สามารถแสดงผลได้ ทั้ ง ในรู ป แบบ
ตัวหนังสือและกราฟิก ตามล�ำดับ
3.6 ความสามารถในการใช้ ง าน โดยเน้ น ระบบมี
รูปแบบของการยกเลิกค�ำสัง่ เพือ่ กลับไปสูค่ ำ� สัง่ ก่อนหน้านี้
ระบบมีระบบช่วยเหลือโดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการ
กรอกข้ อ มู ล เดี ย วกั น ซ�้ ำ สองครั้ ง มี ค� ำ อธิ บ ายในส่ ว น
ควบคุมชัดเจน ทั้งข้อความ ปุ่มค�ำสั่งและเมนู และระบบ
มีการวางต�ำแหน่งเคอร์เซอร์ (Cursor) ในต�ำแหน่งที่
เหมาะสมเพื่อช่วยให้การใช้งานส�ำหรับการป้อนข้อมูล
ได้ทันที ตามล�ำดับ
4. การออกแบบทดสอบด้ า นความปลอดภั ย ของ
ระบบ โดยแบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบ
ดังนี้
4.1 ด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล โดยเน้น
ระบบมีการป้องกันการล้มเหลวของสารสนเทศในระบบ
มีการป้องกันการก�ำหนดรหัสผ่านอย่างง่าย และระบบ
มี ก ารก� ำ หนดรหั ส ผู ้ ใ ช้ แ ละรหั ส ผ่ า นในการตรวจสอบ
ผู้เข้าใช้ระบบตามล�ำดับ
4.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเน้นระบบมี
ความรวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูลสารสนเทศ มีระบบ
ช่วยเหลือในการเข้าใช้ กรณีที่เกิดปัญหา และข้อมูล
สารสนเทศที่ น� ำ เสนอในระบบมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ตรวจสอบได้ ตามล�ำดับ
ส่วนปัจจัยอืน่ ๆ ก็ยงั ให้ความส�ำคัญแต่ให้ความส�ำคัญ
รองลงมาซึง่ ยังเป็นข้อก�ำหนดคุณลักษณะทีเ่ ป็นประโยชน์
กับการออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิต
พืชไร่
ผลลัพธ์ของการแปลงความต้องการของผู้ใช้ให้เป็น
คุณลักษณะของระบบต้นแบบสรุปได้ว่า มีความต้องการ
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ของผู้ใช้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน และปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานทัง้ 14 ปัจจัยทีจ่ ะต้องเป็นคุณลักษณะ
ที่ส�ำคัญที่สุดเพื่อใช้ในการออกแบบ คือการทดสอบด้าน
ท�ำงานตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ให้ความส�ำคัญทีส่ ดุ
คือด้านความสามารถด้านการท�ำงานทั่วไป มีค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 1.66 ส่วนการทดสอบด้านการ
ท�ำงานของระบบ ให้ความส�ำคัญที่สุดคือ ความต้องการ
น� ำ ข้ อ มู ล เข้ า มี ค ่ า คะแนนเฉลี่ ย โดยรวมเท่ า กั บ 1.65
ส่วนการทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน ให้ความ
ส�ำคัญที่สุดคือ ความยืดหยุ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

เท่ากับ 1.49 และสุดท้ายการออกแบบทดสอบด้านความ
ปลอดภัยของระบบ ให้ความส�ำคัญที่สุดคือ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.99
3.2 ผลการออกแบบระบบต้นแบบ

จากผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้และแปลง
ความต้องการของผูใ้ ช้ให้เป็นคุณลักษณะของระบบต้นแบบ
เพือ่ การท�ำนายผลผลิตพืชไร่ทสี่ อดคล้องต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้ ได้นำ� ข้อก�ำหนดคุณลักษณะทีไ่ ด้มาพัฒนาระบบ
ต้นแบบ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพของระบบต้นแบบที่พัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้
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รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพของระบบต้นแบบที่พัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ (ต่อ)
การออกแบบระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพเพือ่ ท�ำนายผลผลิตพืชไร่ทมี่ กี ารบูรณาการร่วมกัน
กับตัวแทนทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ชือ่ มโยงการท�ำงานระหว่างเหมือง
ข้อมูลโดยมีการใช้เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น ซึง่ มีคา่ เฉลีย่

สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์โดยรวมเท่ากับ 0.9886 และค่าเฉลีย่
ความคลาดเคลือ่ นสัมพัทธ์โดยรวมเท่ากับ 11.1937 เพือ่ ใช้
ท�ำนายผลผลิตพืชไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [12] โดยผ่าน
กลไกของการอนุมาน (Inference Engine) ท�ำให้ระบบ
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สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ และท�ำงาน
ได้ ด ้ ว ยตั ว เอง เพื่ อ ท� ำ ให้ ก ารท� ำ นาย หรื อ การเอาไป
ใช้งานประกอบการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ [13]
ผลการประเมินการยอมรับการออกแบบระบบ
ต้นแบบของผู้ใช้งาน
หลังจากออกแบบระบบต้นแบบตามคุณลักษณะ
ระบบต้นแบบด้วยเทคนิคคิวเอฟดี ผูว้ จิ ยั ได้นำ� การออกแบบ
ไปให้ผู้ใช้งานประเมินการตอบรับ โดยผู้วิจัยจัดประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) และน�ำเสนอแบบที่ผ่านการ
ออกแบบให้ผู้ใช้งาน จ�ำนวน 15 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องกับศูนย์วจิ ยั ข้าว จากนัน้ ผูว้ จิ ยั แจกแบบประเมิน
การยอมรับให้ผู้ใช้งานประเมิน โดยผลการประเมินแสดง
ดังตารางที่ 3
3.3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการยอมรับการออกแบบระบบ
ต้นแบบของผู้ใช้งาน
ประเด็นการประเมิน
การยอมรับการออกแบบ รวม
ระบบต้นแบบ
ด้านท�ำงานตรงตามความ 58.64
ต้องการของผู้ใช้
ด้านการท�ำงานของระบบ 58.29
ด้านการใช้งานของระบบ 56.46
ด้านความปลอดภัยของ 56.22
ระบบ
57.40
ภาพรวม

S.D.

ระดับการ
ยอมรับ

3.91

0.23

สูง

3.89

0.47

3.89

0.47

สูง
สูง

3.75

0.40

สูง

3.83

0.36

สูง

ผลการประเมิ น การยอมรั บ ของผู ้ ใ ช้ โ ดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.83 จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบมีการยอมรับอยู่
ในระดับสูง โดยผลในแต่ละด้าน มีดังนี้ 1) ผลการประเมิน
การยอมรับด้านด้านท�ำงานตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 2) ผลการประเมินการ
ยอมรับด้านการท�ำงานของระบบ มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
3.89 3) ผลการประเมินการยอมรับด้านความง่ายต่อการ
ใช้งาน มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 และ 4) ผลการประเมิน
การยอมรับด้านความปลอดภัย มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.75

4. อภิปรายผลและสรุป

งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดีเพื่อท�ำการ
รวบรวมความต้ อ งการและน� ำ ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะของ
ระบบต้ น แบบที่ ไ ด้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการออกแบบระบบ
ต้นแบบเพื่อการท�ำนายผลผลิตพืชไร่ที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ใช้เข้าใจการท�ำงานของ
ระบบที่ออกแบบนั้นตรงกับความต้องการจึงท�ำให้เกิด
ประสิทธิภาพของการใช้งานท�ำให้ผู้ใช้ยอมรับการใช้งาน
ระบบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kuo และ Chen [14]
ที่ค้นพบว่าก่อนที่จะออกแบบเว็บไซต์ขายของออนไลน์
หากมีการศึกษาความต้องของลูกค้าเสียเพื่อน�ำมาใช้
ในการพัฒนาท�ำให้ลูกค้าได้ของตามที่ต้องการและท�ำให้
ธุรกิจประสบความส�ำเร็จเนือ่ งจากตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ และงานวิจยั
ของ Joao, Pedro และ Ana [15] ทีไ่ ด้มกี ารใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้
เทคนิคคิวเอฟดี ท�ำให้สามารถเข้าถึงความต้องการของ
ผู้ใช้ได้เพื่อท�ำการปรับปรุงระบบ e-banking ท�ำให้ได้
สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการส่งผลให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบ การวิเคราะห์ผลของงานวิจยั ยังพบว่าท�ำให้การ
ออกแบบระบบมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ลดความซ�้ำซ้อน
ในการออกแบบระบบและป้องกันความผิดพลาดได้ดีขึ้น
ในการประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดีท�ำให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ความต้องการเชิงเทคนิคมาและคุณลักษณะของ
ความต้องการของผู้ใช้ โดยน�ำระดับความสัมพันธ์คูณกับ
ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของความต้องการ จึงท�ำให้ได้ค่า
ความส�ำคัญของคุณลักษณะเฉพาะระบบต้นแบบเพือ่ การ
ท�ำนายผลผลิตพืชไร่
ระบบต้นแบบการท�ำนายผลผลิตพืชไร่ เป็นระบบ
ที่ส่งเสริมให้ 1) ศูนย์วิจัยข้าวสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ผลผลิตข้าวในอดีตได้ 2) ศูนย์วจิ ยั ข้าวสามารถคาดการณ์
ข้อมูลผลผลผลิตข้าวในอนาคตได้ 3) ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์สามารถเป็นแนวทางในการแก้ปญ
ั หาและแนะน�ำ
ในการเพิ่มผลผลิตที่ดีต่อไปได้ ทั้งนี้การน�ำระบบต้นไป
ใช้สามารถส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวและเพิ่มขีดความ

524

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีท่ี 24 ฉบับที่ 3 ก.ย. - ธ.ค. 2557
The Journal of KMUTNB., Vol. 24, No. 3, Sep. - Dec. 2014

สามารถในการแข่งขันเมือ่ มีการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

Producing Hand-Woven Fabric to Develop the
Community Enterprises in the Lower North-East
Region,” MIS Journal of Naresuan University,

เอกสารอ้างอิง

vol 7 (1), pp. 79-88, 2012 (in Thai).

[1] G. Levesque and M. Zamor, “Requirements

[9] N. Punroob, “Development of software requirement

Management: from technical to managerial

analysis system based on ISO9126 using QFD

aspects,” in Proceedings of 13 International

technique,” Master of Engineer Computer

Conference Software & Systems engineering

Engineering), Chiangmai University, 2012 (in Thai).

and their applications ICSSEA 2000, Paris,

[10] M. Sasananan, Product Design for Innovation and

th

Reverse Engineering, Thammasat University

France, 2000, December 5-8.
[2] K. Pakdeewattanakul, Software Engineering,
Bangkok: KTP Printing, 1978 (in Thai).

Press, November, 2007, pp.15-105 (in Thai).
[11] T. Fehlman and E. Kranich, “Using Six Sigma

[3] L. C. Cheng, “QFD in product development:

Transfer Function for Analysing Customer’s

methodological characteristics and a guide for

Voice,” in Proceedings of the 4th International

intervention,” International Journal of Quality &

Conference on Lean Six Sigma, Glasgow, UK.

Reliability Management, vol. 20(1), pp.107-122.

2012.

2003.

[12] K. Kulnawin, et al., “A Comparative Study of

[4] L. Cohen, Quality Function Deployment: How

Data Mining Techniques to Predict Agricultural

to make QFD work for you, Mass: Addison-

Production: A Case Study in Thai Rice,” KKU

Wesley Publishing Company. 1995.

Research Journal, vol. 19(1), pp. 31-43, 2014

[5] M. Sasananan, “QFD for product design,”
Technology Promotion Association, 28, August-

(in Thai).
[13] K. Kulnawin and P. Longpradit, “Design of

September, pp. 118-120, 2001 (in Thai).

Quality Information Technology Model to Predict

[6] C. Khuankaew, “Application of QFD Technique

Crop Yield by Six Sigma technique,” in RSU-

for Product Development of High Beverage from

UTCC-NDSI-TCC graduate student conference

Rice,” in IE Network Conference 2008, October,

2011, pp. 1159-1170, September 2011 (in Thai).

2008, pp. 447-452 (in Thai).

[14] H.M. Kuo and C.W. Chen. “Application of quality

[7] A. Phonpai, “The Application of Quality Function

function deployment to improve the quality of

Deployment and Potential Evaluation Techniques

Internet shopping website interface design,”

for Production of Ready-to-eat Liquid Food for

International Journal of Innovative Computing,

Aging Population,” Mater of Engineering

Information and Control, vol. 6(12), December

(Industrial Management), Chiangmai University,

2010.

2008 (in Thai).

[15] M.E. Gonzalez et al., “Customer satisfaction

[8] R. Boondao, “The Development of a System in
Acquiring the Customers’ Requirements for

525

using QFD: an e-banking case,” Managing Service
Quality, vol. 14(4), pp. 317-330, 2005.

