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37 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  71 
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38 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  72 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจากเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-ความกระชบัของรหสัแหล่ง 
ท่ีมา 

39 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบักบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  72 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจากเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-การใชรู้ปแบบแทนขอ้มูลท่ี 
เป็นมาตรฐาน 

40 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  73 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจากเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-ความมัน่ใจในการท างาน 
อยา่งต่อเน่ืองภายใตเ้ง่ือนไขท่ีอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได ้
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41 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  74 

ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจากเกณฑคุ์ณภาพซอฟทแ์วร์-ประสิทธิภาพในการท างานของ 
ซอฟทแ์วร์ 

42 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  75 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจากเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-ความสามารถขยายระบบ 
งานของซอฟทแ์วร์ 

43 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  76 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจาก เกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-ความตอ้งการเบ้ืองตน้ของ 
ซอฟทแ์วร์ 

44 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  76 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี จากเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-ซอฟทแ์วร์สามารถ 
ด าเนินการไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัฮาร์ดแวร์ยีห่้อใดยีห่อ้หน่ึง 

45 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  77 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจากเกณฑคุ์ณภาพซอฟทแ์วร์-ความสามารถท่ีซอฟทแ์วร์จะ 
จดัการการใชง้านของตนเองหรือสามารถระบุความผดิพลาดได้ 

46 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจการใชง้านโปรแกรม   78 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจากเกณฑคุ์ณภาพซอฟทแ์วร์-ดา้นซอฟทแ์วร์สามารถแยก 
ออกเป็นโมดูลเป็นอิสระต่อกนั 

47 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  78 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจากเกณฑคุ์ณภาพซอฟทแ์วร์-ความยากง่ายในการจดัการ 
เพื่อใหซ้อฟทแ์วร์สามารถท างานได ้

48 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  79 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรีจากเกณฑคุ์ณภาพซอฟทแ์วร์-ดา้นค าอธิบายการท างานของ 
โปรแกรม 

49 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  80 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี จากเกณฑคุ์ณภาพซอฟทแ์วร์-ดา้นความยากง่ายท่ีโปรแกรม 
สามารถเขา้ใจได ้



ฑ 

 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง                                                                                                                                         หน้า 
   50 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  80 

ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี จากเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-ซอฟทแ์วร์สามารถท างาน 
ไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม 

  51 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  81 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี จากเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-ดา้นปริมาณของหน่วย 
ความจ าท่ีใช ้

52 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  81 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี จากเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-ดา้นคุณสมบติัท่ีซอฟทแ์วร์ 
สามารถเช่ือมโยงจากองคป์ระกอบไปยงัขอ้ก าหนดความตอ้งการได ้

53 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม  82 
ส าเร็จรูปบญัชีพีชทรี จากเกณฑคุ์ณภาพของซอฟทแ์วร์-ความง่ายท่ีผูใ้ชมื้อใหม่จะ 
เรียนรู้จนสามารถใชซ้อฟทแ์วร์ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฒ 

 

                 สารบาญภาพ 
 

รูป                      หน้า                                                                                                                                                                            
1 แสดงแบบจ าลองคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพตาม ISO/IEC9126  5 

      


