
บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ืองสมรรถนะของบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ 4.0 ดว้ยเทคนิคการแปลงหน้าท่ี

เชิงคุณภาพ (QFD)  กรณีศึกษา อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาโดยนาํ
แนวคิด ทฤษฎี รายงาน และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพื้นฐาน และเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 
2. แนวคิด โลจิสติกส์ 4.0 
3. แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกบัสมรรถนะ 
4. การพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ในปัจจุบนั 

4.1 (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
4.2 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2560-
2564 โดย คณะกรรมการพฒันาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) 

 5. การแปลงหนา้ท่ีเชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment หรือ QFD) 
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิด อุตสาหกรรม 4.0 

Industry 4.0 เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั “กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
ให้บริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั” เช่น การพฒันาเทคโนโลยีส่ือสารกบัเคร่ืองจกัร การเช่ือมโยงการ
ผลิตและการกระจายสายการผลิต ผ่านระบบดิจิตลั การท่ีเคร่ืองจกัรหรือหน่วยงานผลิตสามารถ
ส่ือสารกนัได ้และตอบสนองโดยอตัโนมติั การพฒันาระบบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโลกดิจิตอลและ
โลกแห่งความเป็นจริง การพฒันาส่ือดิจิทลั 

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, (2559) ไดส้รุปแนวคิดสําคญัของ อุตสาหกรรม 4.0 ไวว้่า เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริการ หรือการขายสินคา้ โดยการเช่ือมต่อกบัเทคโนโลยดิีจิทลั 
เช่น การพฒันาเทคโนโลยีส่ือสารกบัเคร่ืองจกัรและระบบเครืองจกัรท่ีสามารถส่ือสารกนัเองได ้
หรือการผลิตสินคา้แบบอตัโนมติัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเน้นการตอบสนองโดย
อตัโนมติัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและตลาด ทาํให้อาจสามารถตอบสนองถึงระดบั
รายบุคคลไดโ้ดยยงัรักษาคุณภาพการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ทั้งน้ี ความคาดหวงัหรือความทา้ทายในอุตสาหกรรม 4.0 ไดแ้ก่ การผลิตสินคา้ตามความ
ตอ้งการเฉพาะของผูบ้ริโภคมากข้ึน มีวงจรในการเกิดนวตักรรมสินคา้ท่ีสั้นลง สินคา้ท่ีผลิตมีความ
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ซับซ้อนมากข้ึนในระยะเวลาการผลิตท่ีสั้ นลง และรองรับความต้องการตลาดท่ีผนัผวนมากข้ึน 
สามารถแข่งขนัในการผลิตไดม้ากข้ึน 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 20 ปี
ขา้งหนา้ โดยหน่ึงในยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) หรือ "อุตสาหกรรม 4.0" ภายใตว้ิสัยทศัน์ "มุ่งสู่อุตสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยปัญญา
และเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก" พร้อมกาํหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ในการสร้าง
กลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ได้แก่ กลุ่ม First S-Curve ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่  (Next-Generation Automotive)  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart 
Electronics)  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเท่ียวเชิงสุ ขภาพ   อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต  และก ลุ่ม  New S-Curve 
ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรมดิจิทลั  และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร 

 
แนวคิด โลจิสติกส์ 4.0 

Logistics 4.0 “เป็นการนําเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหาร
จดัการด้านโลจิสติกส์” ซ่ึงหากมองแนวคิดของโลจิสติกส์ ซ่ึงถือเป็นงานบริหารจดัการความ
ต้องการของ Demand และ Supply การพฒันาในยุค Logistics 4.0 จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างโซ่
อุปทานสั้ นลง ผูผ้ลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้มากข้ึน และการพฒันา
ประสิทธิภาพระหวา่งโซ่อุปทานสูงข้ึน 

นพพร เทพสิทธา, (2560, 9-10) ไดแ้บ่งยุคของโลจิสติกส์ ไวด้งัน้ี โลจิสติกส์ 1.0 เน้นเร่ือง
การขนส่ง (Transportation) เป็นหลกั เพื่อส่งของให้ไปถึงมือลูกคา้ โลจิสติกส์ 2.0 เป็นยุคปฏิวติั
อุตสาหกรรม มีการผลิตสินค้าออกมาจํานวนมาก ๆ การขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ก็ต้อง
เปล่ียนแปลงไป เกิดส่ิงท่ีเรียกกนัวา่ คลงัสินคา้ (Warehouse) และสินคา้คงคลงั (Inventory) เรียกยุค
น้ีว่าเป็น การบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Management)  โลจิสติกส์ 3.0 คือยุคของเรา
ใน ปั จจุบัน  ระบ บ โลจิส ติกส์ ได้กล ายเป็ น  ก ารบ ริห ารจัดการโซ่ อุป ท าน  (Supply Chain 
Management) ซ่ึงจะพิจารณาครอบคลุมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินคา้ 
โลจิสติกส์ 4.0 เป็น Global Value Chain ซ่ึง ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ท่ีกาํลงัพูดถึงน้ี จะไม่ได้
มองเพียงแค่เร่ืองของต้นทุนเท่านั้ นแต่จะพิจารณาเร่ืองของคุณค่า (Value) และความยืดหยุ่น
คล่องตวั (Flexibility) อีกดว้ย 
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โดยสรุปหลกั โลจิสติกส์ 4.0  คือ การท่ีเคร่ืองจกัรแต่ละตวัเป็นอิสระจากกนั และเป็นอิสระ
จากเจา้ของ จะตอ้งสามารถดาํเนินการและแสดง Performance ของตวัเอง และสามารถเช่ือมโยง 
(Link) ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกลับไปยงัส่วนกลางได้ จากนั้ นข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน       
Big Data แล้วใช้  Artificial Intelligence หรือ AI ทําให้สามารถ Forecast ได้แม่นย ําใกล้ เคียง 
99.99%  ซ่ึงก็หมายถึงระบบสามารถ Forecast ไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงไดม้ากท่ีสุด รวมกบัรับรู้
พฤติกรรมของมนุษยม์ากท่ีสุด 

 
แนวคิด และทฤษฎ ีเกี่ยวกบัสมรรถนะ 

Logistics 4.0   “เป็นการนําการขนส่งหลายรูปแบบ โดยใช้รูปแบบการขนส่งตั้ งแต่ 2 
รูปแบบ ข้ึนไปจากสถานท่ีหน่ึงหรือจากผูส่้งสินคา้ตน้ทางไปสู่สถานหน่ึงหรือต่อเน่ืองไปจนถึง
สถานท่ีหรือผูรั้บสินคา้ปลายทาง โดยการส่งมอบนั้น อยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของผูป้ระกอบการ
ขนส่งรายเดียว หรือภายใตส้ัญญาขนส่งเพียงฉบบัเดียว 

ธํารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ, (2560) ได้กล่าวถึง ประโยชน์จากการดาํเนินงานตามโครงการ
พฒันาระบบ Competency ไวด้งัน้ี 

 
1.    ด้านการพฒันา Competency ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป 

1.1 องค์กรจะมีขอ้มูลของสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของทุกตาํแหน่ง
งานท่ีชดัเจนวา่ตาํแหน่งงานใดตอ้งการสมรรถนะในดา้นความรู้ (Knowledge), ทกัษะ (Skills) และ
คุณลกัษณะภายใน (Attributes) อะไรบา้งท่ีสาํคญัและจาํเป็นในการทาํงาน 

1.2 จากขอ้มูล Competency ของทุกตาํแหน่งงานดงักล่าว องค์กรจะนํามาประเมิน
ผูป้ฏิบัติงานในทุกตาํแหน่งเพื่อทราบถึงขีดความสามารถในปัจจุบนัว่าผูป้ฏิบติังานรายใดมีขีด
ความสามารถ (Competency) อยูใ่นระดบัใด เป็นไปตามท่ีองคก์รคาดหวงัหรือไม่ 

1.3 ในกรณีท่ีผู ้ปฏิบัติงานขาดสมรรถนะ (หรือเรียกว่ามี Competency Gap) ไม่
เป็นไปตามท่ีองคก์รตอ้งการ องคก์รก็จะตอ้งมีแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (Individual Development 
Plan – IDP) เพื่อสร้างสมรรถนะให้เป็นไปอย่างท่ีองค์กรตอ้งการ และมีการติดตามผลการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
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2.   ด้านการพฒันา Competency ส าหรับผู้ปฏิบัติงานระยะยาว 
2.1  องค์กรสามารถนาํ Competency มาเป็นตน้ทางในการวางแผนพฒันาบุคลากร

ระยะยาวท่ี เรียกว่า Training Roadmap ห รือ Development Roadmap ซ่ึ งแผน ดังกล่าวจะเป็ น
แผนการพฒันาพนักงานตั้งแต่เร่ิมเข้ามาทาํงานในหน่วยงานต่าง ๆ ไปตามสายความก้าวหน้า 
(Career Path) ของสายงานนั้น ๆ จนกระทัง่ถึงตาํแหน่งสูงสุดของหน่วยงานหรือขององค์กรตาม
แผน 

2.2  จากแผนพฒันาบุคลากรระยะยาวดงักล่าว จะช่วยแกปั้ญหาขององค์กรในเร่ือง
บุคลากร อาทิเช่น 

2.2.1  แกปั้ญหาการขาดแคลนคนท่ีมีความสามารถท่ีจะเล่ือนตาํแหน่ง
ไปในอนาคตเม่ือองคก์รมีการขยายงานไปในอนาคต ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมของการสร้างคน
ในใหเ้ติบโตกา้วหนา้ต่อไป 

2.2.2  ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือก “คนนอก” เข้ามาดํารง
ตาํแหน่งเน่ืองจากการเตรียมความพร้อมของคนในไวด้งักล่าวแลว้ ซ่ึงจะแกปั้ญหาในการท่ีคนนอก
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่นานและไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมขององคก์รไดแ้ลว้ลาออก
ไป ซ่ึงก็จะทาํให้ตอ้งมาสรรหาคนมาดาํรงตาํแหน่งกนัใหม่อีก แต่ถา้เป็นการเล่ือนตาํแหน่งจากคน
ในท่ีไดเ้ตรียมความสามารถไวแ้ลว้จะทาํใหปั้ญหาดงักล่าวลดนอ้ยลง 

2.2.3  สร้างขวญักาํลงัใจสําหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนัว่า
องคก์รมีแผนการพฒันา และมีสายความกา้วหนา้ให้กบัเขาอยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะเป็น
วธีิการรักษาคนในองคก์ร (Employee Engagement) ไดแ้บบหน่ึง 

2.2.4  ลดค่าใชจ่้ายในการพฒันาและฝึกอบรมอยา่งสูญเปล่าลงไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เพราะหลกัสูตรฝึกอบรม รวมทั้งค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการพฒันาบุคลากร
จะต้องเป็นไปตามหลกัสูตรท่ีคิดมาจากแนวทางการพฒันาบุคลากรตาม Competency เป็นหลัก 
ดงันั้น การจดัฝึกอบรมหรือพฒันาในหลกัสูตรอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือสอดคลอ้งกบั Competency 
จะถูกตดัออกไป จึงทาํให้องค์กรใช้งบประมาณการพฒันาบุคลากรได้อย่างถูกทิศทาง และลด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรตาม Competency ไดม้ากในแต่ละปี 

2.3  เม่ือมีระบบ Competency แล้ว องค์กรจะสามารถทาํแผนพฒันาพนักงานท่ีมี
สมรรถนะสูง หรือท่ีเรียกกนัว่า Talent Management (TM) เพื่อสร้างผูน้ําองค์กร (Future Leader) 
หรือผูเ้ช่ียวชาญ/ผูช้ ํานาญการ (Specialist) ขององค์กรในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ
ประเมินและพฒันาบุคลากรตาม Competency 
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3.   ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
3.1 องค์กรจะนํา Competency มาเป็นตัวกําหนดคุณสมบัติในการสรรหาและ

คดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีสมรรถนะตรงตามตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการ โดยการทดสอบขอ้เขียนหรือปฏิบติั
ตาม Competency และมีการสัมภาษณ์ผูส้มัครงานโดยใช้คาํถามท่ีกําหนดข้ึนตาม Competency 
(Competency Base Interview – CBI) ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถคดัเลือกคนท่ีเหมาะสมเขา้มาทาํงาน 

3.2 ลดต้นทุ นในการพัฒ น าและฝึกอบ รม ลง เน่ืองจากเม่ือคัด เลือกคนท่ี มี 
Competency ตรงตามท่ีองค์กรตอ้งการเขา้มาแล้วก็จะสามารถพฒันาแบบต่อยอดได้ทนัทีโดยไม่
ตอ้งมาเร่ิมนับหน่ึงใหม่อาจกล่าวได้ว่า การขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบเป็นวิธีการขนส่ง
สินคา้แบบเบ็ดเสร็จท่ีครอบคลุมการขนส่งทุประเภท โดยผูป้ระกอบการรายเดียว ในการตอบสนอง
ความต้องการของกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการในโซ่อุปทาน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนของคลงัสินคา้ การผลิต และ
การกระจายสินคา้ 

 
การแปลงหน้าทีเ่ชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment หรือ QFD) 

การแปลงหนา้ท่ีเชิงคุณภาพพฒันาข้ึนโดย Dr.Yoji Akao ซ่ึงไดน้าํมาใชเ้ป็นคร้ังแรกในการ
ออกแบ บ ถังเก็บ นํ้ ามันของอู่ต่อเรือ  (Shipyard) บ ริษัท  Kobe Shipyards of Mitsubishi Heavy 
Industry ประเทศญ่ีปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1972 โดยพัฒนามาจากแผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) 
เน่ืองจากผงักา้งปลาเดิมไม่สามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผล (Effects) และเหตุ (Causes) ได้
จึงต้องดัดแปลงให้มีลักษณะเป็นตารางคาํนวณ (Spreadsheet) หรือเมตริก (Matrix) โดยท่ีแถว 
(Rows) แสดงผลความปราถนาจากความพึงพอใจของลูกคา้และสดมภห์รือ หลกั (Columns) แสดง
เหตุของการควบคุมและความสามารถในการวดัหลงัจากนั้น บริษทั โตโยตา้ ไดน้าํมาปรับปรุงและ
ประยกุตบ์งัคบัใชก้บัผูผ้ลิตช้ินส่วนใหก้บับริษทั เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยปัจจุบนัการ
แปลงหน้าท่ี เชิงคุณภาพได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วญ่ี ปุ่น ทั้ ง
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการซ่ึงทาํใหคุ้ณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการดีข้ึน 

สาํหรับในประเทศอเมริกาการแปลงหนา้ท่ีเชิงคุณภาพเร่ิมตน้ข้ึนประมาณปี ค.ศ. 1984 โดย 
บริษทั ฟอร์ดมอเตอร์ ซ่ึงต่อมาไดจ้ดัตั้ง Ford Supplier Institute ข้ึนเพื่อพฒันาคุณภาพของช้ินส่วนท่ี
ผลิตโดยผูผ้ลิตช้ินส่วนให้แก่ฟอร์ด ต่อมาไดก้ลายเป็นองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไรช่ือ American 
Supplier Institute (ASI) ทาํหนา้ท่ีให้การฝึกอบรมและให้คาํปรึกษาดา้นการแปลงหนา้ท่ีเชิงคุณภาพ 
และเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทอยา่งสูงในการทาํให้เทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพเป็นท่ีนิยมมาก
ข้ึน เน่ืองจากในช่วงแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชง้านมีนอ้ยมาก
เน่ืองจากกลวัขอ้มูลร่ัวไหล 
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สําหรับในประเทศไทยมีการนาํวิธี QFD มาใช้โดยบริษทัผลิตอิฐทนไฟแห่งหน่ึงในเครือ
ปูนซีเมนต์ไทย ซ่ึงมีความพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการอนัหลากหลายของลูกคา้ สําหรับ
บริษทัอ่ืนๆนอกจากเครือปูนซีเมนต์ไทยแลว้ วิธีน้ียงัไม่ค่อยแพร่หลายมากนกั เพราะส่วนใหญ่จะ
เขา้ใจว่าวิธีน้ีเหมาะสําหรับออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่เท่านั้นทั้งท่ีสามารถนาํไปประยุกต์เขา้กบัการ
บริการไดเ้ช่น เดียวกนั 

นิยาม 
  ได้มีผูใ้ห้คาํจาํกดัความของเทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพไวห้ลากหลายความหมาย 
โดยงานวิจยัฉบับน้ี ได้ใช้นิยามศพัท์ ตาม สถาบนั  American Supplier Institute (ASI) ท่ีได้ให้คาํ
กาํจดัความของการแปลงหนา้ท่ีเชิงคุณภาพ วา่  
 
 “เป็นระบบการถ่ายทอดความตอ้งการของลูกคา้ให้เป็นเป้าหมายท่ีเหมาะสมของบริษทัในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การวิจยัผลิตภณัฑ์ การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ การผลิต การจาํหน่าย การ
ติดตั้งและการตลาด การขายและการบริการ” นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ไดใ้หนิ้ยามไวอี้กดงัน้ี 
 พิชยั ไดใ้ห้ความหมายของเทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพวา่ เป็นวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวางแผนโครงสร้างผลิตภณัฑ์และการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ทีมงานพฒันาสามารถลงไปสู่
รายละเอียดความตอ้งการ และความตอ้งการของลูกคา้ได้ รวมทั้งประเมินผลขอ้เสนอผลิตภณัฑ์
หรือบริการแต่ละรายการได้อย่างเป็นระบบ ทั้ งน้ีจะต้องอยู่ในเทอมของผลกระทบต่อความ
สอดคลอ้งกบัตอ้งการของลูกคา้ 
 American Production and Inventory Control Society ได้ให้ นิยามของเท คนิคการแป ลง
หนา้ท่ีเชิงคุณภาพวา่เป็นกระบวนการหรือกรรมวธีิท่ีมีขั้นตอนแน่นอน ในการคน้หาความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของลูกคา้ในแง่ของคุณภาพ และแปลงความหมายความตอ้งการเหล่าน้ีออกมาในรูปของ
ความตอ้งการดา้นเทคนิค เพื่อท่ีวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดเ้ขา้ใจและนาํไปปฏิบติั และรวมไปถึง
การควบคุมติดตามและวดัผลกระบวนการผลิต เพื่อใหไ้ดผ้ลตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 อรดี ได้อธิบายความหมายของเทคนิคการแปลงหน้าท่ี เชิงคุณภาพ (Quality Function 
Deployment) ว่า เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการจดัโครงสร้างเพื่อจดัการออกแบบ วางแผนและพฒันา
ผลิตภณัฑ/์ บริการ/ กระบวนการ ซ่ึงเนน้ท่ีการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้/ ผูรั้บบริการ/ ผูใ้ช้
เป็นหลกัมากกว่าการพฒันานวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี โดยเทคนิคน้ีจะช่วยระบุความตอ้งการ
ของลูกคา้ได้อย่างชัดเจน และประเมินคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ว่าสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคา้มากนอ้ยเพียงใด 
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เสียงเรียกร้องของลูกค้า (Voice of Customer: VOC) 

การทําความเข้าใจกับ “ความต้องการของลูกค้า” หรือ “เสียงเรียกร้องของลูกค้า (Voice of 
Customer: VOC)” ถือเป็นขั้นตอนเตรียมการ (Pre Step) ก่อนท่ีจะนาํไปสู่การดาํเนินงานใน QFD 
แบบ Four-phases Model ซ่ึงจะทาํให้สามารถออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือการบริการไดต้รง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงยงัส่งผลต่อกระบวนการภายในขององค์กรเองดว้ย เช่น ทาํให้
ทราบขีดจาํกดัในการเห็นหรือทดสอบผลิตภณัฑ์ก่อนการผลิตจริงวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยไีด ้และทราบถึงขีดจาํกดัของทรัพยากรขององคก์รเอง 
ก่อนจะอธิบายในส่วนของขั้ นตอนการเก็บข้อมูล VOC จะขอกล่าวถึง Kano’s Model เป็น
แบบจาํลองท่ีพัฒนาข้ึนโดย ศาสตราจารย์ Noriaki Kanoในช่วงปี ทศวรรษ 1980 ซ่ึงแนวคิดท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของลูกคา้กบัคุณภาพของผลิตภณัฑโ์ดยแบ่ง
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัภาพท่ี 2.1 คือ 

1. ส่ิ งที่ ท าให้ลู ก ค้ าไม่พอใจ  (Dissatisfiers ห รือ เรียก ว่า Must-be, expected, Basic 
characteristic)  
คุณลกัษณะท่ีลูกคา้ไม่ร้องขอ แต่ตอ้งมีจะไม่พอใจถ้าขาดหายไปและเม่ือมีก็จะเฉยๆ เพราะเป็น
ธรรมดาของส่ิงนั้นท่ีถูกคาดหวงัว่าตอ้งมี เช่น หลอดไฟตอ้งเปิดแลว้สว่าง, ทีวีเปิดตอ้งมีภาพและ
เสียง  

2. ส่ิ งที่ ท าให้ ลูก ค้ าพอใจ  (Satisfiers ห รือ เรียกว่า One-dimensional, Straight-line 
characteristic) 
คุณลกัษณะท่ีลูกคา้ตอ้งการให้มีในสินคา้/บริการโดยทัว่ไปมกัเอ่ยปากอยากให้มี ยิ่งมากยิ่งเป็นท่ี
พอใจของลูกคา้ เช่น โทรศพัท์มือถือยิ่งเบายิ่งดี คอมพิวเตอร์ทาํงานไดย้ิ่งหลากหลายก็ยิ่งดี เป็นตน้ 
แต่ถา้มีนอ้ยไป จะทาํใหไ้ม่สามารถแข่งขนัได ้ 

3. ส่ิงที่ท าให้ลูกค้าเบิกบาน (Delighters หรือบางคร้ังเรียกว่า Attractive, Exciting 
characteristic)  
คุณลกัษณะท่ีลูกคา้ไม่เอ่ยปากขอลูกคา้ไม่รู้ว่า ตนเองตอ้งการหรือไม่ ดังนั้นจึงถามโดยตรงจาก
ลูกคา้ไม่ได ้ไม่มีก็ไม่รู้สึกไม่พอใจ แต่ถา้มีจะเป็นคุณลกัษณะท่ีดึงดูด จุดเด่น จุดขาย น่าสนใจ ลูกคา้
จะรู้สึกพึงพอใจ เพราะเกินกว่าท่ีคาดหมายไว ้เช่น ในยุคท่ีมีการเปล่ียนกระจกประตูรถยนต์ เป็น
กระจกไฟฟ้า การรวมเคร่ืองเล่น VCD, CD, DVD MP3 ไวใ้นเคร่ืองเดียวกนั การเพิ่มความสามารถ
ในการถ่ายภาพลงในโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 
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ภาพประกอบที ่2 Kano’s Model 
 
 ในการกาํหนดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองต่อลูกคา้ พึงระวงัใน 3 ประการ ดงั 
ภาพท่ี 2.2 คือ 

1. พึงคน้หาคุณลกัษณะแบบ Delighters ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
2. ตอ้งใหคุ้ณลกัษณะแบบ Satisfiers แก่ลูกคา้มากกวา่คู่แข่งใหจ้งได ้
3. อยา่ปล่อยใหค้วามผดิพลาดในคุณลกัษณะแบบ Dissatisfiers ถึงมือลูกคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่3 ลาํดบัของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อลูกคา้ 
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 การเก็บขอ้มูลเพื่อให้ได้ VOC นั้น อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจดัการกบัเสียงเรียกร้องของ
ลูกคา้ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1. การรวบรวมเสียงเรียกร้องของลูกค้า 
การรวบรวมเสียงเรียกร้องของลูกค้า โดยส่วนใหญจะต้องมีการตั้งคาํถามข้ึน ซ่ึงคาํถามจะมี 2 
ประเภท ไดแ้ก่ คาํถามปลายปิด และคาํถามปลายเปิด 
คาํถามปลายปิด จะมีลกัษณะท่ีมีการกาํหนดขอบเขตของคาํตอบ หรือกาํหนดตวัเลือกไว ้เพื่อให้ผู ้
ถูกสัมภาษณ์ตอบคาํถามเฉพาะท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น เช่น คาํถามท่ีถามวา่ ใช่หรือไม่ เป็นตน้ 
คาํถามปลายเปิด จะมีลักษณะท่ีคาํตอบท่ีได้จากผูถู้กสัมภาษณ์ จะมีความหลายหลาย และไม่
สามารถคาดเดาหรือกาํหนดขอบเขตของคาํตอบไวไ้ด ้เช่น คาํถามท่ีถามวา่ อยา่งไร หรือทาํไม เป็น
ตน้ 
เม่ือตั้งคาํถามแลว้ ขั้นตอนต่อมาในการรวบรวมเสียงเรียกร้องของลูกคา้ คือ การเลือกวิธีท่ีใช้เก็บ
ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

- การสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์ลูกคา้มกัจะบอกถึงความตอ้งการโดยไม่บอกเหตุผลวา่ทาํไมจึงตอ้งมีความ
ตอ้งการอย่างนั้น ดงันั้นผูส้ัมภาษณ์จึงตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถ
ระบุถึง root want รวมทั้งตอ้งพยายามจดจาํทุกคาํพูดของลูกคา้ โดยอาจใชเ้ทปอดัเพื่อความรวดเร็ว
หรือทาํการยอ่ความตอ้งการโดยจะตอ้งพยายามใหมี้ใจความครบถว้น คนทัว่ไปเขา้ใจง่าย 

- การตอบแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีนิยมใช้กนัมากในหมู่นักวิจยั  ทั้งน้ีเพราะ
เป็นวิธีท่ีสะดวกและสามารถใช้วดัได้อย่างกวา้งขวาง  อนัจะทาํให้ไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงทั้งในอดีต 
ปัจจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต  ซ่ึงแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของคาํถาม
เป็นชุดๆ เพื่อวดัส่ิงท่ีผูว้ิจ ัยต้องการจะวดั  โดยมีคาํถามเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาซ่ึงรายละเอียดของการจดัทาํแบบสอบถามนั้น จะอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอ้
ถดัไป เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีผูว้จิยัเลือกใชใ้นการเก็บขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ 

- ประชุมกลุ่ม 
การประชุมกลุ่ม เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสําหรับการท่ีมีกลุ่มลูกคา้ไม่มาก โดยอาจเชิญมาเยี่ยมชม
องคก์ร เพื่อขอทราบความคิดเห็นท่ีมีต่อองคก์ร และผลิตภณัฑห์รือบริการ 

- ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 
ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการได้
อีกทางหน่ึง ซ่ึงสามารถนาํผลการวเิคราะห์ดงักล่าวมาปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือบริการ 
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การตีความและแยกแยะความต้องการ 
  เม่ือไดข้อ้มูลความตอ้งการมาจากวธีิขา้งตน้แลว้ จะตอ้งนาํขอ้มูลดงักล่าวมาตีความ
หรือปรับคาํใหส้ามารถนาํไปใชต่้อในขั้นตอนต่อไปไดส้ะดวกยิง่ข้ึน เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดม้าอาจเป็น
ขอ้ความหรือคาํพูดท่ีเขา้ใจไดย้าก ผูท่ี้ตีความจะตอ้งมีความรู้ในผลิตภณัฑ์หรือการบริการดว้ย ซ่ึงจะ
ทาํใหก้ารตีความท่ีไดต้รงประเด็นและนาํไปใชต่้อได ้
  หลกัจากตีความแลว้จะตอ้งทาํการแยกแยะความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงขอ้มูลอาจ
แบ่งออกเป็น 

- ความตอ้งการของลูกคา้ 
- คุณลกัษณะทางคุณภาพ 
- หนา้ท่ีการทาํงาน 
- ความน่าเช่ือถือ 
- ค่าเป้าหมาย (วิธีการวดั, ความเหมาะสมของตวัช้ีวดั และความเหมาะสมของ

ค่าตวัเลข) 
 การน าความต้องการของลูกค้ามาจัดระเบียบ  
   เคร่ืองมือท่ีมกัใชใ้นการประยกุตใ์นการจดัระเบียบความตอ้งการของลูกคา้เป็นการ
นาํเคร่ืองมือการวางแผนและจดัการ 7 ประการ (Seven New QC Tool) บางชนิดมาใช ้ซ่ึงมีดงัน้ี 
 แผนผงัการจัดกลุ่ม (Affinity Diagram) 
    ใชร้วบรวมขอ้มูลจาํนวนมากท่ีอยูใ่นรูปของภาษา แนวคิด เร่ืองราว ความคิดเห็น 
และจดัเป็นกลุ่มโดยข้ึนกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เป็นรูปแบบหน่ึงของการระดมสมอง สําหรับ
วธีิการน้ีก็เหมือนวธีิการระดมสมองอ่ืนๆ เป็นส่วนของกระบวนการสร้างสรรค ์ใชส้ร้างแนวคิดและ
แบ่งประเภทโดยสามารถแสดงแผนผงัการจดักลุ่ม (Affinity Diagram) ดงัภาพท่ี 2.3  
    การพิจารณาวา่จะใชเ้คร่ืองมือน้ีเม่ือใด ควรพิจารณาจาก 

- ขอ้เท็จจริงหรือความคิดนั้นยุ่งเหยิงไปหมด และซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบาย
ออกมาไดง่้ายๆ 

- ตอ้งการกระตุน้ความคิดท่ีแปลกใหม่ (Breakthroughs) ของทีมงาน 
- ตอ้งการใหเ้ห็นปัจจยัสาํคญั (Essence) ของปัญหา  

 
   วธีิการสร้างแผนผงัการจดักลุ่ม 

- เขียนความคิดเห็นหรือข้อมูลต่างๆ ลงบนกระดาษบันทึก (1 แผ่นต่อ 1 
ความคิด) เห็นแล้ววางลงบนโต๊ะหรือติดกระดานให้เห็นเด่นชัดครบทุก
ขอ้คิดเห็น 
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- อธิบายถึงความคิดเห็นแต่ละข้อท่ี เขียนไว้ หากพบว่ามีข้อคิดเห็นใดท่ี
ความหมายเหมือนกนัแต่ใช้ขอ้ความท่ีต่างกนั ให้รวมเป็นขอ้เดียวและเปล่ียน
ขอ้ความใหส่ื้อความหมายใหช้ดัเจน 

- จดักลุ่มของความคิดเห็นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ใหอ้ยูใ่นกลุ่มดว้ยกนั 
- ตั้งช่ือกลุ่มความคิดเห็น โดยท่ีช่ือดงักล่าวตอ้งส่ือถึงลกัษณะสําคญัร่วมกนัของ

ความคิดเห็นต่างๆในกลุ่มนั้นอยา่งชดัเจน 
  
 แผนผงัต้นไม้ (Tree Diagram) 
  แผนผังต้นไม้มีความคล้ายคลึงกับแผนผังการจัดกลุ่ม คือ ใช้จัดโครงสร้าง
ระดับชั้นของความคิดเห็น แต่แตกต่างกันท่ีแผนผงัการจดักลุ่มจดัจากระดับล่างข้ึนบนโดยใช้
พื้นฐานความรู้สึกท่ีว่าความคิดเห็นต่างๆนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ในขณะท่ีแผนผงัตน้ไมส้ร้างจาก
ระดบับนลงล่าง (Top Down) โดยใชเ้หตุผลและการวเิคราะห์ความคิดดงัภาพท่ี 2.4 
   โดยปกติแผนผงัตน้ไมจ้ะเร่ิมจากโครงสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น โครงสร้างท่ีสร้างดว้ย
แผนผงัการจดักลุ่มเป็นตน้ หลงัจากนั้นทีมงานจะพิจารณาถึงแต่ละระดบัของแผนผงัตน้ไม ้โดยเร่ิม
จากระดบัท่ีมีความเป็นนามธรรมมากท่ีสุดหรือระดบัท่ีสูงสุด (ระดบัท่ี 1) และวิเคราะห์ถึงความ
สมบูรณ์และความถูกตอ้งของระดบันั้นๆ หากพบว่ามีส่วนใดขาดก็สามารถเพิ่มเติมได ้โดยทาํการ
วิเคราะห์จากระดับล่างสุดจนถึงบนสุด จากตวัอย่างของแผนผงัการจดักลุ่มในหัวข้อท่ีผ่านมา 
สามารถแสดงในรูปแบบการจดัแบบแผนผงัตน้ไม ้ได ้2 ระดบั คือ 
   ระดบัท่ี 1 หมายถึงระดบัของ “การตอบสนองของโปรแกรม”,  “ปุ่มคาํสั่งใช้งาน
ง่าย” และ “ตวัอกัษรใชง้านง่าย”  
   ระดับท่ี 2 ภายใต้ความคิดเห็นระดับท่ี 1 ท่ีว่า “การตอบสนองของโปรแกรม” 
ได้แก่ “สามารถเล่ือน cursor ได้อย่างรวดเร็ว” และ “คน้หาโปรแกรมท่ีตอ้งการได้อย่างรวดเร็ว” 
เป็นตน้  
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การตอบสนองของโปรแกรม 

 

  
สามารถเล่ือน cursor  

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 

  
คน้หาโปรแกรมท่ีตอ้งการ 

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 

 

ปุ่มคาํสัง่ใชง้านง่าย 
 

ตัวอกัษรใช้งานง่าย 

 
รู้วา่ icon ท่ีจะกดทาํงาน 

อะไรก่อนกดปุ่ม 
 

  
มีขนาดตวัอกัษรให้เลือกมาก 

และมีรูปแบบใหม่ๆ 

 
แสดงช่ือ icon ก่อนกดปุ่ม 

ทาํใหผู้ใ้ชห้าคาํสั่งท่ีตอ้งการไดง่้าย 
 

  
มีการแสดงลกัษณะของ 

ตวัอกัษรท่ีเลือก 

 
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเมนู 

คาํสั่งและ icon ชดัเจน 
 

  
สามารถจดัทาํรายการ 

ตวัอกัษรท่ีไดใ้ชง้านไปแลว้ 

สามารถปฏิบัติตามค าส่ังที่ต้องการ 

ไดง่้ายในขั้นตอนเดียว 
 

 
หากเปลี่ยนรูปแบบอักษรทุก 

อยา่งตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
ภาพประกอบที ่4 ตวัอยา่งแผนผงัการจดักลุ่ม   
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ความตอ้งการ 
      ของลูกคา้ 

 
การตอบสนองของ 

โปรแกรม 

สามารถเล่ือน cursor  
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

คน้หาโปรแกรมท่ีตอ้งการ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  
 
 
 

 
ปุ่มคาํสั่งใชง้านง่าย 

รู้วา่ icon ท่ีจะกดทาํงาน 
อะไรก่อนกดปุ่ม 

      แสดงช่ือ icon ก่อนกดปุ่มทาํ 
        ใหผู้ใ้ชห้าคาํสั่งท่ีตอ้งการได ้
        ง่าย 

    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
เมนูคาํสั่งและ icon ชดัเจน 

 
     สามารถปฏิบติัตามคาํสั่งท่ี  
      ตอ้งการไดง่้ายในขั้นตอน 
       เดียว 

  
 
 
 

            ตวัอกัษรใชง้านง่าย 

มีขนาดตวัอกัษรให้เลือกมาก 
และมีรูปแบบใหม่ๆ 

มีการแสดงลกัษณะของ 
ตวัอกัษรท่ีเลือก 

สามารถจดัทาํรายการตวัอกัษร 
ท่ีไดใ้ชง้านไปแลว้ 

 หากเปล่ียนรูปแบบอกัษรทุก    
     อยา่งตอ้งเป็นระเบียบ 
       เรียบร้อย 

 
ภาพประกอบที ่ 5 ตวัอยา่งแผนผงัตน้ไม ้
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ขอ้ดีของแผนผงัตน้ไม ้

- แผนผงัทาํให้มองเห็นภาพของปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํให้สามารถหาแนวทางท่ี
จะบรรลุวตัถุประสงค์ไดอ้ยา่งมีระบบและมีเหตุผล ทาํให้รายการหน่ึงรายการใด
ไม่ตกหล่นไป 

- แผนผงัน้ีทาํใหเ้กิดการตกลงของสมาชิกภายในกลุ่มไดส้ะดวกข้ึน 
- แผนผงัน้ีจะช่วยระบุและแสดงกลยกุตใ์นการแกปั้ญหาอยา่งชดัเจน 

  
ขั้นตอนการด าเนินงานQFD แบบ Four-phases Model 

 QFD แบบ Four-Phase Model จะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 4 ขั้นตอน ซ่ึงช่วยในการสร้าง
ทีมงานโดยการสร้างเอกสารมาตราฐานในระหวา่งการผลิตและกระบวนการพฒันา ซ่ึงจะแบ่งการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนย่อยๆ 4 ขั้น หรือเรียกว่า ASI’s four-phased 
QFD Process ดงัแสดงภาพท่ี 2.5 
 
การวางแผนผลิตภณัฑ ์

(House Of Quality) 
การออกแบบผลิตภณัฑ ์
(Design Deployment) 

วางแผนกระบวนการ 
(Manufacturing Planning) 

การสร้างเอกสารปฏิบติังาน 
( Production Operations 
Planning) 

    
ตวัวดัผลงาน 

(SQCs) 
ส่วนประกอบยอ่ย 

(Part Characteristics) 
พารามิเตอร์ของ

กระบวนการ 
(Process Parameter) 

การปฏิบติังาน 
(Production Operation) 

 
 
 
  
 
เสียงลูกคา้ (Voice of Customer) 
 

ค่าความสาํคญัของตวั 
วดัผลงาน 

(Perfromance Measures 
Technical Importance) 

ค่าความสาํคญัของส่วน 
ประกอบยอ่ย 

(Part Parameters 
Importance) 

ค่าความสาํคญัของ
พารามิเตอร์
กระบวนการ 

(Process Parameter) 

ภาพประกอบที ่6 การพฒันา QFD แบบ Four-Phase Model 
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1. เมตริกการวางแผนผลติภณัฑ์ (Product Planning Matrix or House of Quality: HOQ) 
 เป็นขั้นตอนในการสร้างบา้นคุณภาพ หรือ House of Quality ซ่ึงจะทาํการระบุคุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการดาํเนินงาน (Substitute Quality Characteristics: SQCs) ในรูปของ
ตวัวดัผลงานและเป้าหมาย (Target Value) ในการออกแบบหรือในการผลิต ซ่ึงการสร้าง HOQ ตอ้ง
มีการรวบรวมเสียงเรียกร้องของลูกคา้ หรือ Voice of Customer (VOC) ก่อน จึงจะสามารถสร้าง 
HOQ ได ้โดยทีมงานพฒันาจะตอบสนองดา้นเทคนิคเพื่อให้ไดค้วามตอ้งการท่ีตรงกบัเสียงเรียกร้อง
ของลูกค้า ตารางไขว ้(Matrix) ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆหรือตารางไขวย้่อยๆรวมอยู่ภายใน
แนวทางต่างๆ ซ่ึงแต่ละแนวทางจะบรรจุดว้ยขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่วนอ่ืนๆ ดงัภาพท่ี 
2.6 
 
  

E. 

สหสัมพนัธ์ 
ทางดา้นเทคนิค 

 

 C.การตอบสนองทางดา้น
เทคนิค 

 

 
A.ความตอ้งการและ

ผลประโยชน์ของลูกคา้ 

D.ความสัมพนัธ์ 
(ผลกระทบการตอบสนองทาง

เทคนิคในดา้นผลประโยชน์
และความจาํเป็นของลูกคา้) 

B.ตารางไขวใ้นการวางแผน 
(ก ารวิจัยตล าดและแผน ก ล
ยทุธ์) 

 F.ตารางไขวท้างดา้นเทคนิค 
( ลํ า ดั บ ค ว า ม สํ า คั ญ ก า ร
ตอบสนองทางเทคนิค, การ
เปรียบเทียบเทคนิคการแข่งขนั, 
เป้าหมายทางดา้นเทคนิค) 

 

 
ภาพประกอบที ่ 7 House of Quality 

 

 ในส่วน A (Customer Needs)จะประกอบไปดว้ยรายละเอียดโครงสร้างความตอ้งการของ
ลูกคา้ (Voice of Customer) โครงสร้างโดยปกติจะหามาไดจ้ากการวจิยัเชิงปริมาณทางการตลาด ซ่ึง
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ขอ้มูลน้ีจะอยูท่ี่แบบฟอร์มแผนภูมิตน้ไม ้ความตอ้งการของลูกคา้มีความสําคญัมาก ถา้ทีมออกแบบ
ไม่เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เป็นอย่างดีแลว้ จะทาํให้เกิดความล่าช้าในการวางแผน เกิดความ
ผดิพลาดในการออกแบบ และส่งผลใหไ้ดผ้ลิตภณัฑห์รืองานบริการท่ีไม่ดี 
 ส่วน B(Planning Matrix)ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลข่าวสารชนิดหลกัๆ ดงัน้ี 

- ขอ้มูลเชิงปริมาณทางดา้นตลาด ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการและ
ความจาํเป็นท่ีสําคญัต่อลูกคา้และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีมีต่อองค์กรและการให้เกิดการ
แข่งขนัทางการตลาดในสภาวะปัจจุบนั 

- กาํหนดเป้าหมายกลยทุธ์สาํหรับผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการใหม่ๆ 
- คาํนวณลาํดบัท่ีของใบสั่งซ้ือท่ีลูกคา้มีความตอ้งการและมีความจาํเป็น 
- เป็นการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง กับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของบริษัทท่ี

ใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการออกแบบ ขอ้มูลส่วนน้ีจะไดจ้ากการสํารวจความคิดเห็นของลูกคา้ 
โดยจะช่วยให้ทีมออกแบบมองเห็นวา่ผลิตภณัฑ์ของบริษทัจดัอยูใ่นระดบัใดเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง ถา้
คู่แข่งทาํไดดี้กวา่ ขอ้มูลน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับประเมินต่อไปในอนาคตวา่ เพราะเหตุใด
ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งจึงถูกมองว่าดีกว่า นอกจากน้ียงัสามารถเลือกส่ิงท่ีด้อยกว่าคู่แข่งมาทาํการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึนในอนาคตได ้
 ส่วน C (Technical Response)ประกอบไปด้วยภาษาทางด้านเทคนิคขององค์กร เป็น
คุณลักษณะทางคุณภาพท่ีแปลงมาจากความต้องการของลูกค้า ส่วนน้ีเปรียบเสมือนเสียงของ
ผู ้ออกแบบนั่นเอง ข้อมูลท่ีจะใส่ในส่วนน้ีอาจเป็นคุณลักษณะทางวิศวกรรม (Engineering 
Characteristics) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product Feature) ขีดความสามารถของผลิตภัณฑ ์
(Product Capabilities) หรือตวัวดั (Measurement หรือ Metrics) ก็ได้ข้ึนอยู่กับกลวิธีการออกแบบ
ขององค์กรนั้ นๆบางองค์กร เช่น ผูอ้อกแบบซอฟต์แวร์ อาจนิยมท่ีจะเร่ิมต้นออกแบบให้เป็น
นามธรรม และค่อยๆปรับให้ชดัเจนข้ึนเร่ือยๆ ส่วนบางองคก์รอาจตอ้งการออกแบบใหช้ดัเจนตั้งแต่
ช่วงแรกๆ เม่ือใส่ขอ้มูลลงในส่วนน้ีแลว้ ให้จดัขอ้มูลเป็นระดบัชั้นเช่นเดียวกบัส่วน A ในตอนน้ีเรา
ก็จะไดข้อ้มูลหลกัในการทาํ QFD คือ ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ (ส่วน A) และคุณลกัษณะ
ทางดา้นคุณภาพ (ส่วน B) ขั้นต่อไปทีมออกแบบจะตอ้งพิจารณาว่าทั้งสองอย่างน้ีมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งไร 
 ส่วน D (Relationship)ส่วนน้ีจะแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการของลูกคา้ (ส่วน
ท่ี A) กับคุณลกัษณะทางด้านคุณภาพ (ส่วนท่ี C) การกาํหนดความสัมพนัธ์น้ีจะกระทาํโดยทีม
ออกแบบ และส่วนใหญ่จะใชต้วัเลขแสดงความสัมพนัธ์ ดงัน้ี     

- สัญลกัษณ์ “วา่ง” หมายถึง  ไม่มีความสัมพนัธ์ 
- ตวัเลข 1    หมายถึง   มีความสัมพนัธ์นอ้ย 
- ตวัเลข 3    หมายถึง   มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 
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- ตวัเลข 9    หมายถึง  มีความสัมพนัธ์มาก 
 ความสัมพนัธ์น้ีจะช่วยให้เรามองเห็นว่าคุณลักษณะทางคุณภาพต่างๆมีผลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้มากนอ้ยเพียงใด 
 ส่ วน  E (Technical Correlation)ส่ วน น้ี อ ยู่บ ริ เวณ ห ลังค าบ้ าน  เป็ น ส่ วน ท่ี แ ส ด ง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะทางดา้นคุณภาพประเภทต่างๆ วา่มีส่วนช่วยส่งเสริมหรือหกัลา้ง
กนัอยา่งไร ประโยชน์ของส่วนน้ีจึงช่วยใหที้มออกแบบสามารถระบุขอ้จาํกดัในการออกแบบได ้
 ส่วน F (Technical Matrix) แสดงลาํดบัความสําคญัของคุณลกัษณะทางด้านวิศวกรรม
ประเภทต่างๆ และการเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

2. เมตริกการออกแบบผลติภัณฑ์ (Part Deployment orDesign Deployment Matrix) 
เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการให้บริการโดยอาศยั Function Tree Diagram ทาํการ
กระจายส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ จนกระทัง่ไดคุ้ณลกัษณะของช้ินส่วนท่ีสําคญั โดยเร่ิมจากการ
แบ่งผลิตภณัฑ์รวม (Total Product) ออกเป็นระบบย่อย (Subsystem) หลังจากนั้นแบ่งระบบย่อย
ออกเป็นช้ินส่วนยอ่ย (Part) ณ.จุดน้ีจะมีการประเมินช้ินส่วนยอ่ยแต่ละส่วน เพื่อหาคุณลกัษณะของ
แต่ละช้ินส่วนยอ่ย (Part Characteristics) ท่ีสําคญัต่อการออกแบบคุณลกัษณะน้ี อาจเป็นตวัวดัผลท่ี
บ่งช้ีถึงทิศทางของผลลพัธ์ท่ีไดว้า่ดีข้ึนหรือไม่ 

2.1 เมตริกการวางแผนกระบวนการ (Process Planning Matrix) 
 จะช่วยในการระบุตวัแปรท่ีสําคญัของกระบวนการไดอ้ย่างชดัเจน โดยทีมจะทาํการระบุ
กระบวนการหลักหรือกระบวนการประกอบของระบบ (System Assembly Process) แล้วหา
กระบวนการประกอบย่อย (Subassembly Process) ท่ีป้อนเข้าสู่กระบวนการหลัก เม่ือระบุการ
ปฏิบติังานเรียบร้อยแลว้ ทีมจะใช้ความรู้ความเช่ียวชาญพิเศษประกอบกบัการทดลอง เพื่อระบุตวั
แปรท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของกระบวนการประกอบยอ่ย ซ่ึงบาง
ทีตวัแปรอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตรวจวดัการตั้งค่าเคร่ืองจกัร 

2.2 ตารางเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน (Operator Instruction Sheet) 
เป็นเอกสารสําคญัสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนเพื่อระบุคุณลกัษณะท่ีตอ้งการในการปฏิบติังาน จุดตรวจสอบ
การวางแผนกระบวนการ และกราฟควบคุมการวางแผนคุณภาพ เช่น การตั้งค่าเคร่ืองจกัร วิธีการ
ควบคุม ขนาดและความถ่ีในการสุ่มหาตวัอยา่ง เอกสารควบคุมอ่ืนๆ การอบรมพนกังาน และงาน
การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเป็นตน้ 
 

2.2.1 ประโยชน์ของการแปลงหน้าทีเ่ชิงคุณภาพ (QFD) 
 The Japanese Society for Quality Control (JSQC) ซ่ึงกล่าวในหนงัสือของ Yoji ไดส้รุปผล
ของการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD จาก 80 โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 
1987 มี 11 ขอ้ ดงัน้ี  
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2.2.1.1 ช่วยวางแผนดา้นคุณภาพและการออกแบบ 
2.2.1.2 เป็นการเปรียบเทียบเชิงวเิคราะห์ดา้นผลิตภณัฑคู์่แข่ง 
2.2.1.3 องคก์รสามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่โดยวเิคราะห์จากคู่แข่งได ้
2.2.1.4 เป็นการวเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพจากตลาด 
2.2.1.5 เป็นการส่ือสารดา้นคุณภาพเก่ียวกบัขอ้มูลของกระบวนการถดัมา 
2.2.1.6 เป็นการกระจายขอ้มูลดา้นการออกแบบสู่ฝ่ายผลิต 
2.2.1.7 สามารถช้ีบ่งจุดควบคุมท่ีสาํคญัสาํหรับการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
2.2.1.8 ลดปัญหาเร่ิมตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ 
2.2.1.9 ลดการเปล่ียนแปลงดา้นการออกแบบ 
2.2.1.10 ลดเวลาและตน้ทุนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
2.2.1.11 ทาํใหส่้วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน 

 
2.2.2 ข้อควรระวงัในการท า QFD 

 
2.2.2.1 การทาํ QFD ต้องใช้ขอ้มูลหลายด้าน ดงันั้นจึงควรประกอบด้วยทีมออกแบบ

ท่ีมาจากหลายฝ่ายเพื่อเตรียมขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการสร้างตาราง  
2.2.2.2 ในทางปฏิบติัพบว่าทีมท่ีมีแต่วิศวกรจะประสบปัญหาแรกเร่ิมในการทาํความ

เข้าใจกับความต้องการของลูกค้า ซ่ึงในท่ีน้ีต้องอาศยัความรู้ทางด้านการตลาด ส่วนทีมท่ีมีแต่
การตลาดก็จะประสบปัญหาในการแปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นข้อกําหนดทางด้าน
วศิวกรรม ดงันั้นทีม QFD จึงตอ้งมาจากหลายฝ่ายดว้ยกนั 

2.2.2.3 ในการสร้างตาราง QFD ไม่ควรสร้างตารางท่ีใหญ่จนเกินไป เพราะ จะทาํให้
ยุง่ยากต่อการนาํไปใช ้ทั้งน้ีควรจาํกดัขนาดของตารางไม่ใหเ้กิน 50 แถวและคอลมัน์  

2.2.2.4 การทําให้ ง่ายข้ึนนั้ นทําได้โดยสร้างตาราง QFD ท่ีระดับต่างๆกันของตัว
ผลิตภณัฑ์ ตวัอย่างเช่น ในการออกแบบรถยนต์เราสามารถสร้าง House of Quality สําหรับรถยนต์
ทั้งคนั โดยขอ้มูลท่ีใส่ในตารางอาจรวมถึงความกวา้งยาวทั้งหมด นํ้ าหนกัในตวัรถและการปลดล็อก
ง่าย จากนั้นเราสามารถแตกย่อยออกเป็นขอ้กาํหนดระดบัประตู และสร้าง HOQ ข้ึนมาอีกตาราง
หน่ึงสาํหรับประตูรถยนต ์เม่ือมาถึงการปลดล็อกง่าย อาจแตกออกเป็นตารางยอ่ยสําหรับขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัแรงท่ีใชใ้นการบิดกุญแจ และอาจแตกออกเป็นตารางยอ่ยสําหรับขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้นั่นคือ เราสามารถสร้าง HOQ ไดห้ลายตารางโดยการแบ่งผลิตภณัฑ์ออกเป็น
ส่วนประกอบยอ่ย 

2.2.2.5 ความเส่ียงท่ีจะลงลึกในรายละเอียดมากเกินไป หรือยดึติดกบับางวธีิการ 
2.2.2.6 ความแตกต่างกนัของความตอ้งการของลูกคา้กบัขอ้จาํกดัทางวศิวกรรม 
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2.2.2.7 การขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร หรือขาดความสมํ่าเสมอ 
2.2.2.8 การขาดการอธิบายและแนะนาํกระบวนการ 
2.2.2.9 การบริหารแบบขา้มฝ่ัง หรือการสร้างทีมงานท่ีไม่ดี 
2.2.2.10 การเลือกผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม 

 
2.2.3 แผนผงัเมตริก 

 
 เมตริกเป็นเคร่ืองมือท่ีใชง่้ายแต่มีประโยชน์มากและถือเป็นหวัใจสาํคญัของ QFD เมตริกจะ
ประกอบด้วยสดมภ์ (Columns) และแถวนอน (Rows) หลายๆแถวตดักัน (Intersection) ระหว่าง
แถวตั้งและแถวนอน แต่ละคู่ เรียกวา่ เซล (Cell) 
 แผนผงัเมตริกเป็นวิธีใช้เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างรายการของความคิด 2 ชุด ดัง      
ภาพท่ี 2.7 ซ่ึงสัญลกัษณ์วงกลมแทนความสัมพนัธ์ของปัจจยั พบว่า สดมภ์ท่ี 2 มีความสัมพนัธ์กบั
แถวนอนท่ี C ซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีแสดงในแผนผงัเมตริกจะเป็นลกัษณะท่ีมีความสาํคญัเท่าๆ กนัทุกๆ 
ความสัมพนัธ์ 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

A 
        

B         
C         
D         
E         
F         

 

ภาพประกอบที ่ 8    แผนผงัเมตริก  
 
แผนผงัเมตริกแบบลาํดบัความสาํคญั (Prioritization Matrix) 
 เป็นส่วนขยายของแผนผงัเมตริก ให้ผูใ้ช้ตดัสินความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ
โดยให้นํ้ าหนกัความสําคญัไม่เท่ากนั แผนผงัเมตริกแบบลาํดบัความสําคญัน้ีเป็นส่วนท่ีถูกนาํมาใช้
ใน QFD มากท่ีสุด โดยท่ีสัญลกัษณ์และค่าตวัเลขท่ีใชแ้ทนความสัมพนัธ์ท่ีนิยมใช้ในเทคนิค QFD 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2.8 ซ่ึงจะเห็นว่าสดมภ์ท่ี 2 มีความสัมพนัธ์กบัแถว A เป็นอย่างมาก ในขณะท่ี
สดมภท่ี์ 6 มีความสัมพนัธ์กบัแถว D พอสมควร เป็นตน้ 
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การเลือกใชส้ัญลกัษณ์หรือตวัเลขแสดงระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยันั้น ไม่มีขอ้กาํหนดตายตวั
ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาเลือกของผูใ้ช้งาน ภาพท่ี 2.9 เป็นการเขียนแผนผงัใหม่โดยใช้ตวัเลขแสดง
ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแทนการใช้สัญลกัษณ์ โดยตวัเลขท่ีแสดงอยู่ขา้งล่างของเมตริก 
แสดงถึงผลรวมของค่าระดบัความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัในสดมภ์จากภาพท่ี 2.9 ผลรวมของ
ระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยั “4” ในสดมภ์เท่ากับ 30 ซ่ึงมีค่ามากท่ีสุด จึงถือว่าปัจจยั “4” น้ีมี
ความสาํคญัมากท่ีสุด 
ในภาพท่ี 2.9 เป็นตวัอยา่งของเมตริกท่ีสมมุติให้แต่ละปัจจยัในแถวนอนมีระดบัความสําคญัเท่ากนั
ทุกปัจจยั แต่โดยทัว่ไปแลว้ปัจจยัแต่ละปัจจยัในแถวแนวนอนมกัจะมีระดบัความสําคญัท่ีไม่เท่ากนั 
ใน QFD จะมีการใชต้วัเลขเพื่อแสดงถึงระดบัความสาํคญัของปัจจยัในแต่ละแถวนอน 

 1 2 3 4 5 6 7  

A 
        

B         
C         
D         
E         
F         
            

      มีความสมัพนัธ์กนันอ้ย 
 

   
มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 

 

   
มีความสมัพนัธ์กนัมาก 

 

 

ภาพประกอบที ่ 9   แผนผงัเมตริกแบบลาํดบัความสาํคญั 
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ภาพประกอบที ่ 10    แผนผงัเมตริกแบบลาํดบัความสาํคญัโดยใชต้วัเลข  
 

การสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตวัอย่าง (Sampling) เป็นการทาํให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนประชากร 
เพื่อใชศึ้กษาขอ้มูลแทนประชากร วิธีการสุ่มตวัอยา่งจึงจาํเป็นวิธีการท่ีทาํให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นตวัแทนประชาชน 
2.2.1 ประเภทของวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
วธีิการสุ่มตวัอยา่งประชากร จาํแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

2.2.1.1 การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น ( Probability sampling ) เป็นการสุ่ม
ตวัอย่างโดยคาํนึงความน่าจะเป็นของแต่ละหน่วยประชากรท่ีจะได้รับการเลือก ซ่ึงจะเป็นไปใน
แบบสุ่มไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อนาํผลไปใชส้รุปอา้งอิง ( Inference ) ถึงประชากรเป้าหมาย 

2.2.1.2 การเลือกตวัอย่างประชากรโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non – probability 
sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรแต่ละหน่วยท่ีจะไดรั้บ
การเลือกจึงเป็นการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) หรือการเลือกตวัอยา่ง
ประชากรแบบมีเจตนา ส่วนมากใชใ้นการศึกษาท่ีไม่สามารถจะกาํหนดขอบเขตของประชากรได้
แน่นอน มีเวลาและส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํกดั อาศยัการตดัสินใจตามความสะดวกของผูว้ิจยัเป็น
หลัก   เช่น การศึกษาผูติ้ดยาเสพติด คนป่วยทางโรคจิตประสาท การเลือกศึกษาเฉพาะนักเรียน
โรงเรียน ก. หอ้ง ข. เป็นตน้ จึงไม่คาํนึงถึงการนาํผลไปใชอ้า้งอิงถึงประชากรเป้าหมาย 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

A 
3 9  9 1    

B     3    
C 1   9   9  
D  3  9  3 1  
E  3  3 9    
F  1       
 4 16 0 30 13 3 10  
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วธีิการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น 
ในท่ี น้ีขอกล่าวถึงเฉพาะวิธี สุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability 

sampling) อนัเป็นวิธีสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในงานวิจยัซ่ึงนิยมใชก้นั 5 วธีิ (นิยม ปุราคาํ, 
2517; Cochram, 1963) ดงัต่อไปน้ี 

วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรท่ีเปิด
โอกาสให้ประชากรทุกหน่วยมีสิทธ์ิไดรั้บการเลือกเท่า ๆ กนัโดยมีบญัชีรายช่ือของประชากรทุก
หน่วยแล้วทําการจับฉลากหรือใช้ตารางเลขสุ่ม (Random number table) จนได้กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรครบตามตอ้งการ 

วิธีสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างประชากร
แบบสุ่มเป็นช่วง ๆ โดยมีบญัชีรายช่ือของประชากรทุกหน่วย (Sampling frame) ทาํการสุ่มหาตวัสุ่ม
เร่ิมตน้ (Random start) แลว้นบัไปตามช่วงของการสุ่ม (Random interval) เช่น ตอ้งการสุ่มนกัเรียน 
200 คน จากนกัเรียนทั้งหมด 1,000 คน ดงันั้นจึงสุ่มทุกๆ 5 คน เอามา 1 คน สมมุติเม่ือสุ่มผูท่ี้ตกเป็น
ตวัอยา่งประชากรคนแรกไดห้มายเลข  003 คนท่ีสองตกเป็นตวัอยา่งไดแ้ก่หมายเลข 008 สําหรับคน
ท่ีสามและคนต่อ ๆ ไป จะไดแ้ก่หมายเลข 013,018,023,….,998 รวมกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 
200 คน เป็นตน้ 

วิธี สุ่มตัวอย่างแบบยกกลุ่ม (Cluster sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบท่ี
ประชากรอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ๆ ท่ีมีลกัษณะภายในใกล้เคียงกนั หรือคล้ายคลึงกนัตามเง่ือนไขท่ี
ต้องการ เช่น ใช้ห้องเรียน ห้องท่ีเป็นตัวอย่าง เป็นต้น จาํนวนของกลุ่มต่าง ๆ จะถูกสุ่มข้ึนมา
ทาํการศึกษา เม่ือสุ่มได้กลุ่มใดก็จะนําสมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มนั้ น ๆ ทั้ งหมดมาทาํการศึกษา เช่น 
การศึกษาเก่ียวกบัครัวเรือนในประเทศไทย เราอาจแบ่งครัวเรือนออกเป็นกลุ่มโดยใชต้าํบลเป็นหลกั 
แลว้ทาํการสุ่มตาํบล เม่ือสุ่มไดต้าํบลแลว้ ก็ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทุกครัวเรือนท่ีอยูใ่นตาํบล
ท่ีสุ่มไดน้ั้น ๆ เป็นตน้ ถา้การจดักลุ่มของประชากรเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยใช้ทอ้งท่ีทางภูมิศาสตร์ ( 
Geographic subdivision ) เป็นหลกั การสุ่มตวัอย่างประชากรโดยวิธีน้ี ก็มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
Area sampling 

วิธีสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างประชากรแบบแบ่ง
ประชากรออกเป็นพวกหรือชั้น (Stratum) ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยให้มีลกัษณะภายใน
คลา้ยกนัหรือเป็นอนัดบัเดียวกนั (Homogeneous) มากท่ีสุด แต่จะแตกต่างกนัระหวา่งชั้น จากนั้นจึง
ทาํการสุ่มจากแต่ละชั้นข้ึนมาทาํการศึกษา โดยใช้สัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีสุ่มข้ึนมา
เท่ากนัหรือไม่เท่ากนัก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม 

วิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างประชากร
เเบบแบ่งประชากรออกเป็นลาํดบัชั้นต่าง ๆ เช่น ภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น เป็นตน้ แลว้ทาํ
การสุ่มประชากรจากหน่วยหรือลาํดบัชั้นท่ีใหญ่ก่อน จากหน่วยท่ีสุ่มไดก้็ทาํการสุ่มหน่วยท่ีมีลาํดบั
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ใหญ่รองลงไปท่ีละชั้น ๆ จนถึงกลุ่มตวัอยา่งในชั้นท่ีตอ้งการ การสุ่มแบบน้ีจึงมีลกัษณะการกระจาย
เป็นร่างแหท่ีขยายออกไปเร่ือย ๆ จนถึงหน่วยท่ีตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถ้าใช้การสุ่ม 2 คร้ัง ก็
เรียก Two - stage sampling ถา้ 3 คร้ัง ก็เป็น Three – stage sampling เป็นตน้ 
 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ในการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการไดโ้ดยการใช้สูตรคาํนวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง หรืออาจเลือกใชต้ามตารางสาํเร็จรูปท่ีมีผูไ้ดส้ร้างไวแ้ลว้ 
การใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง สูตรของ Taro Yamane: 
 
 

21 Ne

N
n


     (2.1) 

 
n = จ ำนวนตัวอย่ำง 
N = จ ำนวนประชำกร 
e = ค่ำควำมคลำดเคล่ือน 

 

ตวัอยา่งเช่น N = 1,000 คน  e = 0.05 

 
 แทนค่า   

  
 

  
  
 นอกจากการคาํนวณตามสมการขา้งตน้แล้ว ยงัสามารถใช้ค่าตามตารางท่ี 2.1 ได้เช่นกนั 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกมากข้ึน 
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000,1
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ตารางที ่1 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตาม Taro Yamane ท่ี 95 % 
 

ขนาด 
ประชาการ 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามความคลาดเคล่ือน 

+,-   1% +,-   2% +,-   3% +,-   4% +,-   5% +,- 10% 

500 b b b b 222 83 
1,000 b b b 385 268 91 
1,500 b b 638 441 316 94 
2,000 b b 714 476 333 95 
2,500 b 1,250 769 50 345 96 
3,000 b 1,364 811 517 353 97 
3,500 b 1,458 843 530 359 97 
4,000 b 1,538 870 541 364 98 
4,500 b 1,607 891 549 367 98 
5,000 b 1,667 909 556 370 98 
6,000 b 1,765 938 566 375 98 
7,000 b 1,842 959 574 378 99 
8,000 b 1,905 976 580 381 99 
9,000 b 1,957 989 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,034 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

α 10,000 2,500 1,111 625 400 100 
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การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล ซ่ึงตามปกติใชก้นัมากในการวจิยั
ภาคสนาม เช่น การสํารวจสํามะโนและการวิจยัอย่างอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบับุคคล
หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีจะทาํการวิจยั แบบสอบถามนบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัอยา่งยิง่ เพราะ ใชบ้นัทึก
ข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิดและทศันคติ (Attitude) ของประชากรโดยตรง ถา้การร่างแบบสอบถามได้
มาตรฐานและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวแ้ลว้ ยอ่มส่งผลให้การวิจยับรรลุผลสําเร็จ มีคุณค่า
และตรงเป้าหมายของโครงการดว้ย 
 
ลกัษณะของแบบสอบถาม อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 
 แบบท่ีเป็นคาํถามแท้ๆ (Questionnaires) ได้แก่ วิธีวางคาํถามทุกขอ้ท่ีต้องการตามลาํดับ
ตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึงคาํถามเหล่าน้ีจะนาํไปสัมภาษณ์ดว้ยตวัเองหรือส่งทางไปรษณีย ์เพื่อให้ผูส้ํารวจ
กรอกกลบัคืนมาก็ได ้
  แบบตารางสํารวจ (Survey Schedule) หมายถึง ผูว้ิจยัจะตอ้งรวบรวมคาํถามต่างๆ
ประกอบข้ึนเป็นตาราง โดยออกแบบตารางพร้อมทั้งใส่หัวขอ้ต่างๆท่ีจะถามลงในตารางเหล่านั้น 
เพื่อให้กรอกตามรายการต่างๆ โดยลงให้ตรงกบัปัญหาแต่ละขอ้ในแต่ละตาราง (โดยมากจะเป็น
ตวัเลข) การสํารวจแบบน้ียุ่งยากกว่าแบบแรก ซ่ึงผูส้ํารวจจะต้องกรอกคาํตอบในตารางเองด้วย 
เพราะ ถา้ใหผู้ต้อบกรอกเองอาจผดิพลาดไดง่้าย อยา่งไรก็ตามแบบฟอร์มทั้งสองอาจใชค้ละกนัหรือ
รวมกนัได ้ซ่ึงบางตอนอาจจะมีคาํถามลว้นๆหรือบางตอนมีตารางแทรกบา้งก็ได ้ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ 
 
ข้อดีของแบบสอบถาม 
 การเก็บขอ้มูลรวบรวมดว้ยแบบสอบถาม จะช่วยให้ไดข้อ้มูลในลกัษณะหรือแบบเดียวกนั 
(Uniformity) และถือไดว้่าเป็นคาํถามท่ีเป็นความจริง (Fact) เป็นขอ้มูลประเภทปฐมภูมิ (Primary 
data) 
 การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามได้ผลดีกว่าวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีมีประชากรมากและ
ประชากรนั้นมีลกัษณะกระจดักระจาย ไม่สะดวกแก่การเดินทางไปติดต่อ สามารถส่งทางไปรษณีย์
ได ้นบัเป็นการประหยดัทั้งกาํลงัคน เวลา และงบประมาณ 
ช่วยให้ผูต้อบมีอิสระในการตอบมาก ไม่ตอ้งเผชิญหน้ากบัผูส้ัมภาษณ์ ตอบในเวลาว่างและคิดหา
คาํตอบดว้ยความสุขมุรอบครอบไดม้ากกวา่ 
เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์ คือช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์ใช้เป็นแนวทางในการถาม จะไดถ้ามภายใน
ขอบข่ายของปัญหาท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น 
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ง่ายต่อการวิเคราะห์ เม่ือได้ข้อมูลแล้วก็สามารถตรวจสอบขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว และขอ้มูลไม่
กระจดักระจายมากนกั 
 
เทคนิคการตั้งค าถาม 
- ควรตั้งคาํถามชนิดท่ีตอบง่ายๆหรือส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวัก่อน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการจูงใจและตั้งใจท่ี

จะตอบขอ้อ่ืนๆต่อไป 
- ควรตั้งคาํถามชนิดท่ีผูต้อบมีส่วนไดส่้วนเสีย จึงจะทาํใหเ้ขามีความเตม็ใจท่ีจะใหค้าํตอบ 
- ควรตั้งคาํถามใหส้ั้น กะทดัรัด เขา้ใจง่ายและไดใ้จความ 
- ควรตั้งคาํถามให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ของเร่ืองวิจยั หรือตั้งคาํถามเพื่อหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสมมุติฐานการวจิยัเท่านั้น 
- ควรตั้งคาํถามชนิดท่ีจะนาํตวัเลขมาสรุปตารางวิเคราะห์ไดง่้าย โดยเฉพาะควรใช้คาํถาม

ประเภท คาํถามปิด (Close – ended) ใหม้าก 
- การตั้งคาํถาม คาํถามหน่ึงควรบรรจุประเด็นเดียว อย่าให้มีหลายประเด็นใหญ่ในหน่ึง

คาํถาม เพราะ จะทาํให้ผูต้อบสงสัยวา่จะตอ้งตอบอย่างไรกนัแน่ ทาํให้เกิดความสับสนจึง
ตอบไม่ตรงประเด็น 

- ควรตั้งคาํถามโดยใช้ภาษาธรรมดาง่ายๆหรือภาษาทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ไดข้า้วก่ีหม่ืน (ภาค
อีสาน) ไม่ควรถามใช้ศพัท์ทางวิชาการ  ไดข้า้วก่ีเปอร์เซ็นต์หรือมีปริมาณการผลิตเท่าไร 
ควรถามวา่เม่ือปีกลายในเน้ือท่ีหน่ึงไร่ไดข้า้วก่ีถงั เป็นตน้ 

- ไม่ควรตั้งคาํถามชนิดท่ีจะทาํให้ผูต้อบมีความเอนเอียงไปในทางใดทางหน่ึงเป็นอนัขาด 
(Bias) เช่น ท่านมีรายไดพ้อแก่การครองชีพหรือไม่ ถา้เป็นชาวนาก็คงตอบวา่ไม่พอ ทางท่ีดี
ควรจะถามวา่ท่านมีค่าใชจ่้ายเท่าไรและมีรายไดเ้ท่าไร แลว้นาํมาบวกลบกนัเองก็จะรู้วา่พอ
หรือไม ่

- ควรตั้งคาํถามให้ต่อเน่ืองสัมพนัธ์หรือเรียงลาํดับกันตลอดไป เหมือนลูกโซ่ เช่น เร่ือง
หน้ีสินก็ควรถามเก่ียวกบัแหล่งเงินกู ้จาํนวนเงิน ระยะเวลา และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ ให้
จบเป็นเร่ืองๆไป 
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ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
1) ผูท้าํการวิจยัตอ้งศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัให้กวา้งขวางมากท่ีสุดก่อน ไม่วา่จะ

เป็นหนงัสือ บทความ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน เป็นประโยชน์ในการตั้งคาํถามและจะ
ไดไ้ม่ตกหล่นประเด็น 

2) พิจารณาถึงแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีกาํหนด
ไว ้

3) รูปแบบคาํถามท่ีนิยมใชใ้นการวิจยัอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือคาํถามปิด 
(Close – ended Question) และคาํถามเปิด (Open – ended Question) ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว
ก่อนหนา้น้ี 

4) ขั้นลงมือร่างแบบสอบถาม เม่ือทราบประเภทของคาํถามดงักล่าวมาแล้วก็ถึงขั้นตั้ ง
คาํถาม ในขณะร่างคาํถามผูว้ิจยัจะตอ้งพยายามถามใหอ้ยูใ่นขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะวิจยั 
โดยพยายามร่างหรือตั้งคาํถามไวใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้แลว้ลองถามตวัเองดูวา่ถา้
ถามแบบน้ีจะไดค้าํตอบอยา่งไรบา้ง ตรงกบัเจตนารมณ์ของคาํถามหรือไม่ และขอ้มูล
จะมาสนบัสนุนสมมุติฐานเพียงไร เป็นตน้ 

5) ขั้นตอนตรวจสอบร่างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
1.  ตรวจสอบโดยผูร่้างเอง ซ่ึงสามารถทาํได ้ดงัน้ี 
ก)    ตรวจดูถอ้ยคาํและประโยคคาํถาม (Wording) ดูวา่มีคาํถามซํ้ ากนัหรือไม่ ถอ้ยคาํชดัเจนเพียงใด 
ถา้ถามคาํถามน้ีจะให้ประโยชน์อยา่งไรบา้งและถา้ไม่ถามจะขาดประโยชน์อยา่งไรบา้ง เป็นคาํถาม
ท่ีให้คาํตอบตามวตัถุประสงคห์รือสะดวกแก่การรวบรวมตวัเลขหรือไม่ คาํถามน้ีกวา้งเกินไปหรือ
แบ่งเป็น 2 ขอ้หรือไม่ ถา้เป็นคาํถามปิดมีคาํตอบให้เลือกครบถว้นหรือไม่ มีคาํถามขอ้ใดบา้งท่ีอาจ
ทาํให้ผูต้อบเขา้ใจไขวเ้ขว หรือมีความหมายไดห้ลายนยั คาํถามน้ียากเกินไปสําหรับผูต้อบระดบัน้ี
หรือไม่ เป็นตน้ 
ข)    การเรียงลาํดบั (Sequence of Questions) ให้พิจารณาว่าคาํถามขอ้ใดควรข้ึนก่อนและไวห้ลงั 
สาํหรับคาํถามง่ายๆควรข้ึนก่อนเพื่อสร้างความคุน้เคย และคาํถามต่อเน่ืองท่ีอยูใ่นเร่ืองเดียวกนั ควร
เรียงลาํดบัติดต่อกนัไปเพื่อใหผู้ต้อบคิดคาํตอบติดต่อกนัไปโดยราบร่ืน 
2.  ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความชาํนาญในดา้นการวิจยัเร่ืองนั้นจริงๆ 
ไดว้จิารณ์และเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและเพื่อใหพ้น้จากอคติดว้ย 
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6) ขั้นการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) เป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคญัมากในการปฏิบติั 
การทดสอบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1.  เพื่อหาความถูกตอ้งสมบูรณ์และความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม วา่สามารถใช้
วดัความรู้สึกนึกคิดของประชากรหรือไดข้อ้มูลตรงกนัหรือไม่ เพียงไร 
2.  เพื่อตรวจดูวา่คาํถามมีครบหรือไม่ ตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพียงไร 
3.  เพื่อตรวจดูวา่คาํถามใดเกินความจาํเป็น ตดัขอ้ท่ีซํ้ าซอ้นกนัออก 
4.  เพื่อตรวจดูว่าคาํถามใดบ้างท่ีกํากวม มีความหมายหลายนัย หรือใช้ภาษายาก
เกินไป รวมทั้งเพื่อดูวา่ผูต้อบเขา้ใจคาํถามหรือไม่ 
5.  เพื่อตรวจดูว่าคาํถามเหล่านั้ น ได้จดัเรียงลาํดับสัมพนัธ์กันตามแต่ละ area ไวดี้
หรือไม่ 
6.  เพื่อตรวจดูวา่คาํถามใดบา้งท่ีทาํใหผู้ต้อบรู้สึกอึดอดัใจ ถา้มีหาทางแกไ้ข 
7.  เพื่อตรวจดูว่าคาํถามสามารถทดสอบขอ้เท็จจริงในตวัได้หรือไม่ เช่น ถามเร่ือง
รายได-้รายจ่าย ถา้รายไดม้ากกวา่ ก็จะตอ้งมีเงินออม ถา้รายจ่ายมากกวา่ก็จะตอ้งมีเงิน
ยมื เป็นตน้ 
8.  เพื่อพิจารณาวา่คาํตอบท่ีไดจ้ะมาสบบัสนุนขอ้สมมุติฐานท่ีตั้งไวเ้พียงไร 
9.  เพื่อพิจารณาวา่ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์โดยเฉล่ียนานเท่าไร 
10.เพื่อหาประสบการณ์ให้ผูส้ัมภาษณ์ในเร่ืองท่ีจะวจิยันั้น ก่อนท่ีจะออกไปสัมภาษณ์
จริงๆ 

7) ขั้นการตอนปรับปรุงแบบสอบถาม เม่ือได้ทําการทดสอบแล้ว ก็นําข้อผิดพลาด
ทั้งหลายมาปรับปรุงแกไ้ข 

8) ขั้นตอนในการใชแ้บบสอบถามออกสาํรวจตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 

ผลการวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

สายรุ้ง อินทร์เลิศ, 2542: การประยุกต์เทคนิคคิวเอฟดีเพื่อพฒันาโครงสร้างระบบประกนั
คุณภาพในโรงพิมพป์ระเภทการผลิตหนงัสือ (Application of the QFD technique for developing of 
quality assurance system structure in a book printing press: a case study) สรุปว่า วิทยานิพนธ์น้ีมี
การประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดี ในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพและรองรับการขอรับรอง 
ISO9001:2000 ทําให้สามารถลดข้อผิดพลาดและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากข้ึน ใน
อุตสาหกรรมโรงพิมพห์นงัสือ 

อรดี พฤติศรันยนนท์, 2543: การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปรหน้าท่ีคุณภาพเพื่อออกแบบ
โครงสร้างของระบบทะเบียนนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั(An application of quality function 
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deployment technique in structural design for the registration system of Chulalongkorn University) 
สรุปว่า วิทยานิพนธ์น้ีมีการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพเพื่อออกแบบ
โครงสร้างของระบบทะเบียนนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซ่ึงมุ่งเน้นท่ีการตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ 

รุ่งทรัพย์ ม่ิงวฒันบุญ, 2545: การประยุกต์เทคนิคคิวเอฟดีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการในหน่วยงานขายของธุรกิจปิโตรเลียม สรุปว่า วิทยานิพนธ์น้ีมีการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
กระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ ในการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้โดยใช้แบบสอบถามเป็นตวัเก็บ
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ ควบคู่กับเคร่ืองมือวางแผนและการจดัการ (Seven New Planning Tools) เพื่อ
นาํมาปรับปรุงระบบการทาํงานดา้นการขายให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้
ข้ึน ซ่ึงพบว่าสามารถลดความซํ้ าซ้อนของการทาํงาน มีความแม่นยาํและคล่องตวัมากข้ึน โดยผล
ประเมินหลงัจากการปรับปรุงพบวา่ลูกคา้พอใจมากข้ึน 

อมรรัตน์ ปินตา, 2545: การปรับปรุงสินคา้โดยการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิง
คุณภาพ (QFD) กรณีศึกษาโรงงานผลิตของเล่นไมเ้พื่อการศึกษา สรุปว่า วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการใช้
เทคนิคการแปลงหนา้ท่ีเชิงคุณภาพในการแปลงความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงซ้ือผลิตภณัฑ์บา้นนอ้ย 2 
ชั้นสําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ทาํให้ได้ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นขนาด รูปทรง 
สีสัน รูปแบบและความเหมือนบา้นจริงมากข้ึน โดยมีคะแนนความพึงพอใจจากลูกคา้เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 33 

Abbie Griffin, 1992:  Evaluating QFD's use in US firms as a process for developing 
products สรุปว่า เน่ืองจาก QFD ถือวา่เป็นแนวคิดท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากญ่ีปุ่น ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงได้
ใช้ พยายามนําเอา QFD มาทดลองใช้ในองค์กรของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ จากการดาํเนินงานการใช้ 35 โครงการพบว่า QFD ไดแ้สดงให้เห็นถึงผลลพัธ์
ซ่ึงไม่เพียงแค่ในระยะสั้ นท่ีมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์เท่านั้น ในระยะยาวและในอนาคตยงั
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินท่ีดีไดอี้กดว้ย 

Gülser Köksal และ Alpay Egitman, 1998: Planning and design of industrial engineering 
education quality สรุปวา่ งานวิจยัไดใ้ช้ QFD เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
วศิวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยตีะวนัออกกลาง (METU) โดยกาํหนดผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการสอบถามคือ นักศึกษา คณาจารย ์และผูว้่าจา้งนักศึกษาในอนาคต ซ่ึงผลท่ีได้ทาํให้มีการ
วางแผนเพื่อปรับปรุงการทาํงานในอนาคต 

Jeong Miyoungแ ล ะ  Oh Haemoon, 1998:  Quality function deployment:  An extended 
framework for service quality and customer satisfaction in the hospitality industry ส รุ ป ว่ า 
เน่ืองจากคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส่ิงท่ีสําคัญมากในอุตสาหกรรม
ให้บริการท่ีพกัแรม งานวิจยัจึงไดข้ยายขอบเขตของการนาํ QFD มาประยุกตใ์ชใ้ห้กวา้งข้ึน ซ่ึงจาก
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เดิมยงัให้ความสําคญักบักระบวนการบริการภายในองคก์ร และกระบวนการจดัส่งไม่เพียงพอ โดย
มีการเปรียบเทียบผลของการวิจยักบังานวิจยัท่ีแลว้มาทั้งขอ้ดีและขอ้เสียท่ีมีตอ้คุณภาพการบริการ
และความพอใจของลูกคา้ และผลจากการวจิยัทาํทราบวา่จะตอ้งดาํเนินงานอยา่งไรต่อไปในอนาคต 

Shieu-ming Chou, 2004:  Evaluating the service quality of undergraduate nursing 
education in Taiwan – using quality function deployment ส รุป ว่า  งาน วิจัยได้ทําการป ระเมิ น
คุณภาพการบริการการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ในไต้หวนั 4 สถาบัน กลุ่มตวัอย่าง 560 
ตัวอย่าง โดยใช้  QFD วิ เคราะห์ระดับความสําคัญ ของความต้องการของนักศึกษาท่ี มี ต่อ
องคป์ระกอบในการบริการในสถาบนั ซ่ึงทาํให้เห็นวา่นกัศึกษาให้ความสาํคญักบัการฝึกปฏิบติังาน
ในคลีนิคและการฟังบรรยาย มากกว่าการใช้ระบบมลัติมีเดียในการช่วยสอน นอกจากนั้นผลของ
งานวิจยัยงัแนะนาํให้มีการประเมินคุณภาพของการบริการการศึกษาโดยกลุ่มของคณาจารยแ์ละ
พยาบาลพี่เล้ียงดว้ย 

Irem Dikmen, M.  Talat Birgonul แ ล ะ  Semiha Kiziltas, 2005:  Strategic use of quality 
function deployment (QFD)  in the construction industry ส รุ ป ว่ า  ง าน วิ จัย น้ี ไ ด้ ใ ช้  QFD เป็ น
เคร่ืองมือในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ หลงัพื่ท่ีจะทาํให้ไดม้าซ่ึงการกาํหนดกลยุทธ์ทางดา้นการตลาด
ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงงานวิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบระหวา่งองคป์ระกอบของบริษทัตวัอยา่งกบัคู่แข่งในการ
ดาํเนินโครงการ โดยผลของการวิจยัได้แสดงให้เห็นว่า QFD สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจด้านการตลาดในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ รวมถึงแนวทางการนํา QFD ไปใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างอีกดว้ย 
 
สรุป 

จากงานวิจัยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ได้นํา QFD ไปประยุกต์ใช้ในส่วนของการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ ทั้ งในด้านรูปลักษณ์ คุณภาพ กระบวนการผลิต หรือคุณภาพของการบริการ ทั้ งใน
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หรือแมก้ระทัง่ทางดา้นการศึกษา ซ่ึงทั้งหมดมุ่งเน้นท่ีความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ และเพื่อท่ีจะพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในแต่ละ
อุตสาหกรรมได ้สาํหรับการนาํไปประยุกตใ์ชท้างดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากร ยงัมีงานวิจยัท่ี
ประยกุตใ์ช ้QFD ไม่มากนกั และขอบเขตของแต่ละงานวจิยัยงัแตกต่างกนัอีกดว้ย  


