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อิสรัฐ เวียงอําพล: การประยุกตใช Quality Function Deployment (QFD) ในการ
ดัดแปลงรถกระบะบรรทุกเปนรถสะเทินน้ําสะเทินบกสําหรับขนสงในภาวะภัยพิบัติ . อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ. ดร.ประจวบ กลอมจิตร. 122 หนา. 
 

งานวิจัยการออกแบบรถสะเทินน้ําสะเทินบกใหตรงตามความตองการของผูใชงานที่พัฒนา
รถกระบะบรรทุก (Pickup truck) ใหสามารถใชในภาระกิจการเดินทางเพ่ือขนสงในพ้ืนที่น้ําทวมสูง 
หรือการกูภัยใหความชวยเหลือจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น  เชน คลื่นยักษ (ซึนามิ), แผนดินไหว,

ระเบิดปรมณู โดยใชกลไกการแปลงความตองการของผูใชงานไปสูขอกําหนดทางวิศวกรรมและการ
ผลิตอยางเปนระบบ หรือเรียกวาเทคนิคการแปลงหนาท่ีทางคุณภาพ (Quality Function 

Deployment: QFD) ตั้งแตขั้นตอนการนํารายละเอียดความตองการของผูใชงานท่ีทราบมา
ดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญ กอนที่จะแปรไปสูความตองการของผลิตภัณฑและการ
กําหนดเปาหมายของผลิตภัณฑ รวมถึงการวางขอกําหนดควบคุมดานคุณภาพตางๆ โดยใชตาราง
คุณภาพเชื่อมความสัมพันธในแตละขั้นตอน ซึ่งกระบวนการเร่ิมตนจากความหลากหลายของความ
ตองการใชงานของผูใช 

ผลการดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑอยางมีลําดับขั้นตอนทําใหไดขอกําหนดที่เปนเกณฑใน
การควบคุมและวัดผลของความสามารถในการตอบสนองตอบตอความตองการของผูใชงานตอตัว
ผลิตภัณฑอยางครบถวน สามารถยืนยันไดจากผลกระบวนการพัฒนาเปรียบเทียบกับเกณฑของ
ขอกําหนดทางวิศวกรรม จึงทําใหแนใจไดวารถสะเทินน้ําสะเทนิบกที่ทําการออกแบบน้ันจะไดรับการ
ตอบรับจากผูใชงานเปนอยางดี และยังสามารถนําไปใชงานเปนแนวทางใหผูสนใจเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น 
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The purpose of this research is to design an amphibious vehicle according to 

the requirements of pickup truck developers. The vehicle is normally used in many 

disaster situations, such as reserve and people transportation in flooding areas, 

tsunami, earthquake, atomic bomb, and etc. The idea of applying Quality Function 

Deployment (QFD) technique is to systematically transform a variety of user’s 

requirements into design quality, functions forming quality, engineering concepts, 

and methods for achieving production’s targets by applying correlation matrix to 

create a connection between each process. 

 The result of the systematic designing process are controlling and measuring 

concepts of the product, which are strongly linked to the user’s requirements and 

comply with the engineering concepts as mentioned in the previous paragraph. In 

addition, the design is also investigated its floating ability (its main function) using a 

model of the vehicle, which is constructed along with this research. As a result, it is 

confident that the designed amphibious vehicle will get a good response from the 

users and can also be used as a guide for those who are interested to improve 

performance. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ประจวบ กลอมจิตร ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและ
ใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย 
ศิริโอฬาร กรรมการสอบวิทยานิพนธผูทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย ดร. สิทธิชัย แซเหลม 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลให
วิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทาน
เปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานวิศวกรรมทุกทานที่ใหความรู ใหคําแนะนําและประสบการณอันมคีายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณ
เจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธทุกเลม ที่ชวยใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ 
ขอขอบคุณเจาหนาที่ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการทุกทานที่ใหคําแนะนําและ
อํานวยความสะดวกเปนอยางดีตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 

ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ และนองๆ ชาวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรมทุกคนที่ใหคําแนะนํา ใหการปรึกษา ใหความชวยเหลือในการประสานงาน ดาน
วิชาการ การทํางานกลุมและการคนควาเพ่ิมพูนความรูตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ผานมา 

ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา พ่ีนอง เครือญาติและครูอาจารยตั้งแตในอดีตถึง
ปจจุบันที่อบรมสั่งสอน ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาชี้แนะ ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่ง
เสมอมา 
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