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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหา
งานก่อสร้างประกอบด้วยการผลิตผลงานควบคู่กบั การให้บริ การจากผูร้ ับเหมา
(Maloney, 2002) และปั จจุบนั ลูกค้าต้องการมีส่วนร่ วมในงานก่อสร้างมากขึ้น ไม่ตอ้ งการเป็ นผูร้ ับ
มอบผลงาน หรื อรับการบริ การเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และ
ผูร้ ับเหมาจึงเสมือนการทํางานร่ วมกัน (Kärnä et.al., 2004) เพือ่ ให้งานก่อสร้างราบรื่ นและประสบ
ความสําเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับผูร้ ับเหมาจึงเป็ นสิ่งที่สาํ คัญ แต่
จากข้อมูลพบว่า การร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภคด้านอสังหาริ มทรัพย์และที่อยูอ่ าศัยในประเทศไทยยังมี
เป็ นจํานวนมาก ประเด็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา เช่น การทิง้ งาน ความไม่
เรี ยบร้อยในการทํางาน ผลงานไม่มีคุณภาพ หรื อการบริ การของผูร้ ับเหมาที่ไม่เหมาะสม (สํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, 2558) แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาบางส่วนยังไม่
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าได้ เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ผูร้ ับเหมา
จําเป็ นต้องพัฒนาการดําเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนทําให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของลูกค้าในงานก่อสร้างเป็ นเสมือนตัวชี้วดั คุณภาพการดําเนินงาน เพือ่
กําหนดแนวทางการพัฒนาในการเพิม่ ศักยภาพของผูร้ ับเหมา ให้สามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจ
ก่อสร้าง (Kärnä et.al., 2004) โดยข้อมูลการจดทะเบียนผูร้ ับเหมาในกรุ งเทพมหานครที่เพิม่ ขึ้นทุกปี
(สํานักการโยธากรุ งเทพมหานคร, 2558) ซึ่งเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความต้องการของลูกค้า
ที่มีสภาพชะลอตัวโดยเฉพาะในปี 2557 (กัญสุชญา สุวรรณคร, 2557) และปี 2558 (สมาคมไทยรับ
สร้างบ้าน, 2558) โดยเป็ นผลจากเสถียรภาพทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว ส่งผลให้
ตลาดผูร้ ับเหมามีการแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ามีตวั เลือกมากขึ้นในการจัดหาผูร้ ับเหมามาดําเนินงาน
ก่อสร้าง ผูร้ ับเหมาในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้องพึ่งพาลูกค้ามากขึ้นกว่าในอดีต การดําเนินงานก่อสร้าง
โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้านอกจากจะได้รับผลกําไรเป็ นตัวเงินแล้ว ผูร้ ับเหมายังได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้า ทําให้ลูกค้าที่เคยใช้บริ การกลับมาใช้บริ การใหม่ รวมทั้งการแนะนําต่อไป
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ยังลูกค้ารายใหม่ๆ (Yang et.al., 2008) ซึ่งเป็ นหลักประกันความมัน่ คง และความก้าวหน้าของ
ผูร้ ับเหมาในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การนําเสนอแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาก่อสร้างประเภทบ้านเดี่ยว ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาปั จจัยความต้องการของลูกค้าที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
3. สมมุติฐาน
การดําเนินงานของผูร้ ับเหมาบางส่วนในปั จจุบนั ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าจนทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ การศึกษาปั จจัยความต้องการของลูกค้าที่ส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ จะสามารถนํามากําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ
ผูร้ ับเหมาได้
4. ขอบเขตของงานวิจัย
ศึกษาปั จจัยความต้องการของลูกค้าที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานของผูร้ ับเหมางานก่อสร้าง ประเภทบ้านเดี่ยว มูลค่า 2.5-5 ล้านบาท ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นมูลค่าบ้านทีล่ ูกค้าต้องการสูงสุด จากการสํารวจในงานรับสร้างบ้านปี 2554
(วิบูล จันทรดิลกรัตน์, 2554: 79-86)โดยก่อสร้างตามแบบที่ลูกค้ามี ซึ่งผูร้ ับเหมาไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับงานออกแบบ
5. ขั้นตอน และวิธีการศึกษา
5.1 ศึกษาความต้องการของลูกค้า และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผูร้ ับเหมา
ในงานก่อสร้าง
5.2 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของ ความพึงพอใจ คุณภาพ ความ
คาดหวัง เพือ่ ทําความเข้าใจความพึงพอใจของลูกค้าในงานก่อสร้าง
5.3 ศึกษาปั จจัยความพึงพอใจของลูกค้าในงานก่อสร้าง
5.4 ศึกษาเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD)
เพือ่ นํามาประยุกต์ใช้ในการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา
5.5 ออกแบบแบบสอบถาม และกําหนดกลุ่มประชากรตามขอบเขตของการศึกษา
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5.6 เลือกกลุ่มตัวอย่าง และดําเนินการเก็บข้อมูล โดยเอกสารแบบสอบถาม และ
แบบสอบถามออนไลน์
5.7 รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูล
5.8 สร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality, HOQ) จากข้อมูลของลูกค้า และข้อมูล
ของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาตัวอย่างเพือ่ หาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาที่จะส่งผลให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ
5.9 สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการศึกษา
6.1 เข้าใจความต้องการของลูกค้าในภาพรวม และปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าในงานก่อสร้าง
6.2 เสนอแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา ที่จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ เพือ่ ให้ผรู ้ ับเหมาสามารถนําไปปรับปรุ งการดําเนินงานขององค์กรตนเอง
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
1. งานก่ อสร้ าง ผู้รับเหมางานก่อสร้ าง และลูกค้า
งานก่อสร้างมีลกั ษณะเป็ นงานรู ปแบบผสมผสาน ซึ่งมีท้งั การผลิตผลงาน และการ
ให้บริ การ (Maloney, 2002) แม้สุดท้ายสิ่งที่ลูกค้าได้รับคือผลงานที่ผรู ้ ับเหมาทําขึ้น แต่ในช่วงการ
ดําเนินงานก่อสร้าง ผูร้ ับเหมาจําเป็ นต้องให้บริ การลูกค้าตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่ มงานก่อสร้าง การเสนอ
ราคา การทําสัญญา การวางแผน และการจัดการในการดําเนินงานก่อสร้าง เมื่องานเสร็จส่งมอบ
ให้กบั ลูกค้ายังต้องประกันผลงานตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ระหว่างลูกค้า กับผูร้ ับเหมางาน
ก่อสร้าง

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของลูกค้ากับผูเ้ กี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
ที่มา: Sami Kärnä. “Analysing Customer Satisfaction and Quality in Construction – The Case of
Public and Private Customers.” Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research –
Special Series 2, (2004): 70.
จากภาพที่ 1 งานก่อสร้างจําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ
โดยเฉพาะผูร้ ับเหมา และลูกค้า ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและผูร้ ับเหมาจึงเป็ นสิ่งที่
สําคัญ เพราะหากขาดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า และผูร้ ับเหมาแล้ว ย่อมส่งผลให้งานก่อสร้าง
นั้นๆไม่ราบรื่ นและไม่ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ ผูร้ ับเหมาจึงจําเป็ นต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า โดยสิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าคือ การทําให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินงานทั้งคุณภาพของผลงาน และคุณภาพของการบริ การ หาก
4
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ผูร้ ับเหมาสามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้าได้ ย่อมจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีที่ลูกค้า
จะมีให้แก่ผรู ้ ับเหมา รวมทั้งจะนําไปสู่ความร่ วมมือที่จะทําให้งานก่อสร้างนั้นๆ ประสบผลสําเร็จ
อันจะทําให้ได้ผลงานที่ดีซ่ ึงลูกค้าพอใจ ส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อผูร้ ับเหมาทั้งในระยะสั้น คือ
ผลตอบแทนเป็ นตัวเงินที่เหมาะสม และระยะยาว คือ ความเชื่อใจ ความไว้วางใจที่เป็ นแรงกระตุน้
ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การของผูร้ ับเหมารายนั้นๆ อย่างต่อเนื่องและยังทําให้เกิดการเพิม่ พูนของ
ลูกค้ารายใหม่ๆ จากการบอกต่อของลูกค้ารายเดิม (Yang et.al., 2008) นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิด
การพัฒนาขององค์กรผูร้ ับเหมา (Kärnä et.al., 2004) ได้ดงั นี้
1. เกิดการปรับปรุ งการดําเนินงานภายในองค์กรอย่างเป็ นระบบ
2. พัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้กระบวนการเพือ่ ทําความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า และนําไปปรับใช้เป็ นแนวทางสําหรับโครงการอื่นๆ
3. พัฒนาความสามารถเพือ่ ทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ส่งผลให้
เกิดความยืดหยุน่ ในการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาที่ตอบสนองความต้องการ และ
ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ารายนั้นๆ
4. สามารถทําความเข้าใจปั ญหา และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
5. มีการตรวจสอบ การรายงานผล และบันทึกผลการปฏิบตั ิงานที่ประสบผลสําเร็จ
หรื อเกิดปั ญหา เพือ่ นํามาปรับปรุ ง และพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต
2. ความต้ องการของลูกค้าในงานก่ อสร้ าง
ลูกค้าของผูร้ ับเหมาในงานก่อสร้าง คือ เจ้าของโครงการก่อสร้าง ผูใ้ ช้ผลงานการ
ก่อสร้าง และผูร้ ับการให้บริ การจากผูร้ ับเหมา ในอดีตลูกค้ามีความต้องการ และต้องพึ่งพาผูร้ ับเหมา
มากกว่า เนื่องจากมีตวั เลือกน้อยในการหาผูร้ ับเหมามาดําเนินงานก่อสร้าง แต่ในปั จจุบนั ตัวเลือก
ของลูกค้าในการหาผูร้ ับเหมามาดําเนินงานก่อสร้างมีมากขึ้น จึงทําให้ผรู ้ ับเหมาจําเป็ นต้องพึ่งพา
ลูกค้ามากกว่าในอดีต เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง และความก้าวหน้าต่อตัวผูร้ ับเหมา นอกจากนั้นใน
ปั จจุบนั การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และหลากหลายรู ปแบบ ทําให้ลูกค้ารับรู ้
ข้อมูลได้มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย และมีความเฉพาะมากยิง่ ขึ้น
(Fisk, 2009) ลูกค้าในปั จจุบนั ไม่ได้ตอ้ งการเพียงผลงาน หรื อการให้บริ การจากผูร้ ับเหมาเพียงอย่าง
เดียว แต่ลูกค้ายังคาดหวังที่จะได้รับผลประโยชน์นอกเหนือจากผลงาน หรื อการให้บริ การนั้นๆ และ
ลูกค้ายังต้องการมีส่วนร่ วมกับการดําเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งการเข้าถึงซึ่งข้อมูลของโครงการที่
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ตนเองเป็ นเจ้าของอย่างชัดเจนและถูกต้อง อาจกล่าวได้วา่ ในปั จจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
และผูร้ ับเหมาเป็ นดัง่ ผูร้ ่ วมกันทํางาน ร่ วมกันปรึ กษา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพือ่ ให้งานก่อสร้าง
ราบรื่ นและประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ (Kärnä et.al., 2004)
ความต้องการของลูกค้าในงานก่อสร้าง คือ สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง และต้องการจะได้รับ
จากงานก่อสร้างที่ตนเองเป็ นเจ้าของ และจากผูร้ ับเหมาซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนินงานก่อสร้างนั้นๆ โดยความ
ต้องการของลูกค้าในงานก่อสร้างสามารถสรุ ป และแบ่งได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความต้องการของลูกค้าในงานก่อสร้าง
ความต้องการของลูกค้า
ความรวดเร็ว
ราคาที่แน่นอน

เวลาที่แน่นอน

การเปลี่ยนแปลงแบบ
ความรับผิดชอบ

ความต้องการที่เฉพาะทาง

ระดับคุณภาพ

รายละเอียด
ลูกค้าต้องการให้งานก่อสร้างเสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ลูกค้าต้องการรู ้งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง และเงื่อนไข
รายละเอียดของงวดงาน การจ่ายเงินในแต่ละงวดงาน เพือ่ ลด
โอกาสที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเกินงบประมาณที่วางแผนไว้
ลูกค้าต้องการให้งานก่อสร้างเสร็จตามกําหนดเวลา ที่ผรู ้ ับเหมา
ได้ตกลงไว้ในสัญญา เพือ่ ลดโอกาสที่โครงการจะใช้เวลาเกิน
ตามสัญญา ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณทีล่ ูกค้าต้องจ่ายเพิม่ ขึ้น
ความต้องการของลูกค้า ในการแก้ไขแบบช่วงระหว่างการ
ดําเนินงานก่อสร้าง
ลูกค้าต้องการทราบถึงผูร้ ับผิดชอบงานในแต่ละส่วนของงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งผูม้ ีหน้าที่ และดูแลงานในภาพรวมของการ
ก่อสร้าง หรื อผูท้ ี่ลูกค้าสามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างได้
ลูกค้าต้องการปรับปรุ งงานก่อสร้างให้ออกมาดี หรื อต้องการใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ซบั ซ้อน หรื อความต้องการใช้
ผูร้ ับเหมาเฉพาะทาง
ลูกค้าต้องการผูร้ ับเหมาที่เชื่อถือได้ ผลงานมีความสวยงาม และ
การออกแบบที่ดี เพราะผลงานของการก่อสร้างเป็ นเสมือนตัว
สะท้อนการใช้งาน และความชอบของลูกค้า
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ตารางที่ 1 แสดงความต้องการของลูกค้าในงานก่อสร้าง (ต่อ)
ความต้องการของลูกค้า
การจัดการความเสี่ยง

รายละเอียด
ลูกค้าต้องการคาดการณ์ หรื อการค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง และแนวทางการดําเนินการ
หากเกิดความเสี่ยงนั้นๆ รวมทั้งผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับ
ลูกค้า
การประกวดราคา
ลูกค้าต้องการข้อมูลการเปรี ยบเทียบด้านราคา คุณภาพ และ
เวลาของผูร้ ับเหมาเพือ่ นํามาใช้ในการตัดสินใจ
ความขัดแย้ง
ลูกค้าต้องการข้อยุติ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเมื่อเกิดความ
ขัดแย้งในการดําเนินงานก่อสร้าง
ที่มา: NG, S. Thomas, Duc Thanh Luu, and Swee Eng Chen. “Decision Criteria and Their
Subjectivity in Construction Procurement Selection.” The Australian Journal of Construction
Economics and Building Volume.2, No.1 (2002): 71.
จากตารางที่ 1 ความต้องการของลูกค้าในงานก่อสร้างมีความหลากหลาย โดยลูกค้าจะ
ใช้ขอ้ จํากัด หรื อให้ความสําคัญกับปั จจัยต่างๆ ที่ลูกค้ามี เช่น เวลา งบประมาณ หรื อคุณภาพที่ลูกค้า
ต้องการในการกําหนดความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริ หารจัดการงานก่อสร้างที่
ผูร้ ับเหมาต้องคํานึงถึง และรักษาสมดุลของปั จจัยในงานก่อสร้างทั้งสามปั จจัยได้แก่ เวลา
งบประมาณ คุณภาพ จึงจะทําให้งานก่อสร้างประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ และส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการดําเนินงานก่อสร้างของผูร้ ับเหมาเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าในปั จจุบนั จนได้รับความพึงพอใจจึงเป็ นเรื่ องที่ยากมากขึ้น ผูร้ ับเหมาจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้
ลูกค้า ทําความเข้าใจ เอาใจใส่กบั ความต้องการของลูกค้า และแสวงหาแนวทางในการดําเนินงานที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพราะความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายมี
ความแตกต่างกันจึงไม่สามารถสรุ ปแนวทางการดําเนินงานที่ตายตัวได้ แต่ตอ้ งอาศัยความเอาใจใส่ที่
จะเรี ยนรู ้ และเข้าใจลูกค้าในรายนั้นๆ เพือ่ ให้สามารถดําเนินงานให้เป็ นไปตามความต้องการของ
ลูกค้า จึงจะนําไปสู่การดําเนินงานของผูร้ ับเหมาที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
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3. ความพึงพอใจ คุณภาพ และความคาดหวัง
ความหมายของ ความพึงพอใจ คุณภาพ และความคาดหวัง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ,์ 2554; ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, 2547; Cheng et.al., 2005; Fisk, 2009; Maloney,
2002; Sauerwein et.al., 1996)
3.1 ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ คุณภาพในการรับรู ้ของลูกค้าที่มีตอ่ ผลงานหรื อ
การบริ การ โดยเปรี ยบเทียบจากคุณสมบัติจริ งของผลงาน หรื อการให้บริ การ กับความคาดหวังของ
ลูกค้าที่มีตอ่ คุณสมบัติของผลงาน หรื อการให้บริ การนั้นๆ ความพึงพอใจของลูกค้าเริ่ มเกิดขึ้นเมื่อ
ผลงาน หรื อการบริ การสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพิม่ มากขึ้นหาก
คุณสมบัติจริ งของผลงาน หรื อการบริ การนั้นๆ เกินความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ส่งผลให้ลูกค้าพูดถึง
ผลงาน และการบริ การนั้นๆ อยูเ่ สมอ ในทางกลับกันถ้าคุณสมบัติจริ งของผลงาน หรื อการบริ การไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ ความพึงพอใจของลูกค้าจะลดลง และยิง่ คุณสมบัติ
จริ งของผลงาน หรื อการบริ การนั้นๆ ตํ่ากว่าความคาดหวังของลูกค้าที่ต้งั ไว้ ลูกค้าจะเกิดความรู ้สึกที่
ไม่พงึ พอใจ ซึ่งสร้างความรู ้สึกอคติต่อผลงาน หรื อการบริ การนั้นๆ ส่งผลให้ลูกค้าไม่กลับมาใช้
ผลงาน หรื อรับการบริ การนั้นอีก
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้ใช้ผลงาน หรื อการบริ การนั้นๆ
แล้ว โดยระดับความพึงพอใจของลูกค้าสามารถแบ่งกว้างๆ ได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1. ระดับความพึงพอใจที่เพิม่ ขึ้น เกิดขึ้นเมื่อคุณสมบัติของผลงาน หรื อการบริ การ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเกินความคาดหวังที่ลูกค้า
ตั้งไว้
2. ระดับความพึงพอใจคงที่ เกิดขึ้นเมื่อคุณสมบัติของผลงาน หรื อการบริ การ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเป็ นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง
3. ระดับความพึงพอใจที่ลดตํ่าลง เพิม่ ขึ้น เกิดขึ้นเมื่อคุณสมบัติของผลงาน หรื อ
การบริ การไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรื อไม่เป็ นไป
ตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้
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ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นเสมือนตัวชี้วดั ผลสําเร็จของผลงาน หรื อการบริ การ
เพือ่ การวางแผน พัฒนา และปรับปรุ งการดําเนินงานให้ดีข้ ึนจนทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และ
นํามาซึ่งผลที่ดีต่อผูผ้ ลิตผลงาน หรื อผูใ้ ห้บริ การนั้นๆ ต่อไป
3.2 คุณภาพ (Quality) คือ สิ่งที่ลูกค้ารับรู ้ได้จากการใช้ผลงาน หรื อรับการบริ การ อาจ
อยูใ่ นรู ปของคุณสมบัติ ตัวเงิน หรื อระยะเวลา มีผลให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกพึงพอใจ หรื อไม่พงึ พอใจ
ต่อผลงาน หรื อการให้บริ การนั้นๆ มักจะมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการของลูกค้า และความ
คาดหวังของลูกค้าที่มีตอ่ ผลงาน หรื อการบริ การ คุณภาพในงานก่อสร้างที่ลูกค้ารับรู ้ สามารถแบ่งได้
เป็ น 2 ส่ วน (Maloney, 2002) คือ คุณภาพผลงาน (Product Quality) และคุณภาพการให้บริ การ
(Service Quality)

ภาพที่ 2 แสดงวงจรของการดําเนินงานก่อสร้าง
ที่มา: Robert M. Cranwell and Regina L. Hunter. “Architectural design for reliability.” No.
SAND--97-1862C; CONF-9705144--3, (1997): 2.
จากภาพที่ 2 ในงานก่อสร้างลูกค้าสามารถรับรู ้คุณภาพของผลงานได้จากแบบก่อสร้าง
ที่ลูกค้า และผูเ้ กี่ยวข้องได้ทาํ งานร่ วมกันตั้งแต่ช่วงของการวางแผน การออกแบบ จนถึงช่วงของการ
ทําแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และคุณภาพของผลงานนั้นจะแสดงออกมาในรู ปของพื้นที่ใช้สอย
ความสวยงาม รู ปแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกันจนกลายเป็ น
ผลงาน คุณภาพส่วนนี้ลูกค้าทํางานร่ วมกันกับผูอ้ อกแบบ บทบาทของผูร้ ับเหมามีหน้าที่เพียง
ดําเนินงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามคุณภาพที่แบบก่อสร้างระบุเท่านั้น และให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา
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หรื อนําเสนอสิ่งที่ดี และเหมาะสมกว่าให้กบั ลูกค้า เพือ่ ให้แบบก่อสร้างนั้นสามารถดําเนินการให้
เป็ นผลงานจริ ง และลูกค้าสามารถใช้ผลงานนั้นได้อย่างดีที่สุด ส่วนคุณภาพของการดําเนินงาน
ก่อสร้างซึ่งเป็ นหน้าที่หลักของผูร้ ับเหมานั้น ลูกค้าจะรับรู ้ได้จากการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับเหมาในการ
ดําเนินงานก่อสร้าง ในช่วงขั้นตอนของการก่อสร้าง อันได้แก่ ฝี มือของผูร้ ับเหมา ความรู ้
ความสามารถของพนักงาน ความตั้งใจในการทํางาน ความรับผิดชอบ อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้
เทคนิคในการทํางาน การบริ หารจัดการ และขั้นตอนของการดําเนินงานก่อสร้าง จนกระทัง่ งาน
ก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จ นอกจากนี้คุณภาพของการดําเนินงานยังรวมถึงการประกันผลงานที่อยูใ่ นช่วง
หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถือเป็ นความรับผิดชอบที่ผรู ้ ับเหมาต้องกระทํา เพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความ
มัน่ ใจในผลงานของผูร้ ับเหมา
3.3 ความคาดหวัง (Expectation) คือ ความเชื่อ หรื อการคาดการณ์ของลูกค้าที่มีต่อ
คุณภาพของผลงาน หรื อการบริ การ ความคาดหวังจึงเป็ นเสมือนมาตรฐานที่ลูกค้าสามารถยอมรับ
ต่อคุณภาพของผลงาน หรื อการบริ การนั้นๆ ส่งผลให้ความคาดหวังเป็ นตัวชี้วดั ระดับความพึงพอใจ
ที่ลูกค้ามีตอ่ คุณภาพของผลงาน หรื อการบริ การ เมื่อลูกค้าได้ใช้งานผลงาน หรื อรับการบริ การจริ ง
ว่า ดี / ปานกลาง / ไม่ดี หรื อ พึงพอใจ / เฉยๆ / ไม่พงึ พอใจ ซึ่งระดับความพึงพอใจจะเพิม่ ขึ้นหรื อ
ลดลงขึ้นอยูก่ บั คุณภาพที่รับรู ้ได้จริ งเมื่อลูกค้าได้ใช้ผลงาน หรื อรับการบริ การนั้นๆ และเปรี ยบเทียบ
กับความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อผลงาน หรื อการบริ การนั้นๆ

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของความคาดหวัง คุณภาพของผลงาน หรื อการให้บริ การ
และ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
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หากการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาสูงกว่ามาตรฐาน หรื อเกินความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้
จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อผูร้ ับเหมา แต่หากการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาตํ่ากว่า
มาตรฐาน หรื อน้อยความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พงึ พอใจ นั้นหมายถึงผลเสียที่จะ
กระทบต่อผูร้ ับเหมา และยังเป็ นตัวบ่งชี้วา่ การดําเนินงานก่อสร้างในรู ปแบบนั้นๆ ไม่เป็ นไปตาม
ความต้องการของลูกค้า และไม่สามารถนําไปสู่ผลสําเร็จของผลงานที่ดีได้ ผูร้ ับเหมาจําเป็ นจะต้อง
ปรับปรุ ง หรื อพัฒนาการดําเนินงานให้เป็ นไปตามความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า
การศึกษา และทําความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้าจึงเป็ นสิ่งที่สาํ คัญสําหรับการ
ดําเนินงานก่อสร้างที่ผรู ้ ับเหมาเพือ่ ให้งานก่อสร้างนั้นๆ ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้
ตามหลักทฤษฎีการคาดหวังของลูกค้า (Parasuraman et.al., 1990) ได้ระบุปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
ความคาดหวังของลูกค้า แบ่งออกเป็ น 5 ประการ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

ประสบการณ์ของลูกค้าที่ผา่ นมาในอดีต
ข้อมูลทีไ่ ด้รับจากคําบอกเล่ากันปากต่อปาก
การศึกษาข้อมูลจากคู่แข่งขัน
ข่าวสารจากสื่อ และข้อมูลจากผูใ้ ห้บริ การ
ความต้องการของแต่ละบุคคล

4. ความสั มพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจ ความคาดหวัง และคุณภาพ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) คุณภาพ (Quality) และความความคาดหวัง(Expectation)
มีความสัมพันธ์ที่สามารถอธิบายโดยโมเดลคาโน (Kano's model) (Sauerwein et.al., 1996) แสดง
ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ไว้ดงั นี้
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ภาพที่ 4 แสดงโมเดลของคาโน (Kano’s model)
ที่มา: Wikipedia. Kano model. Accessed November 27, 2014. Available from
https://en.wikipedia.org/wiki/Kano_model
จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจของลูกค้า
(Satisfaction) กับระดับการนําไปปฏิบตั ิ (Implemented) ทําให้เกิดระดับของความต้องการของลูกค้า
(Need) 3 ระดับดังนี้
1. Basic Need ความต้องการพื้นฐานของผลงาน และการบริ การ คือ คุณลักษณะของ
ผลงาน และการบริ การที่ลูกค้าไม่ได้คาดหวัง หรื อให้ความสนใจ แต่จาํ เป็ นต้องมี เป็ นคุณลักษณะซึ่ง
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการเมื่อเลือกใช้ผลงาน และการบริ การนั้นๆ หาก
คุณลักษณะเหล่านี้ขาดหายไปจะทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พงึ พอใจ
2. Performance Needs ความต้องการในศักยภาพของผลงาน และการบริ การ คือ
คุณลักษณะของผลงาน และการบริ การที่ลูกค้าให้ความสนใจ หรื อคาดหวังไว้ ส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้า หากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มาก ก็ยงิ่ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจที่มากขึ้น นอกจากนั้นในอนาคตคุณลักษณะประเภทนี้ อาจพัฒนาไปเป็ นคุณลักษณะ
พื้นฐาน (Basic Need) ได้ ขึ้นอยูก่ บั การแข่งขันของตลาด และความต้องการของลูกค้า
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3. Delighters ความต้องการที่เกินความคาดหวัง คือ คุณลักษณะของผลงาน และการ
บริ การที่ผผู ้ ลิต หรื อผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูน้ าํ เสนอเพิ่มเติมซึ่งเกิดจากความคาดหวังของลูกค้า เมื่อลูกค้า
ได้รับแล้วจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อผลงาน และการบริ การนั้นๆ มากขึ้น แต่หาก
คุณลักษณะในข้อนี้ ขาดหายไปก็ไม่ส่งผลต่อความรู ้สึกของลูกค้าที่มีตอ่ ผลงาน และการบริ การนั้นๆ
ในอนาคตคุณลักษณะชนิดนี้ยงั สามารถพัฒนาเป็ นคุณลักษณะที่ลูกค้าสนใจ หรื อคาดหวัง
(Performance Needs) ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ช่วงเวลานั้นๆ และจะเกิดคุณลักษณะที่เกินความคาดหวังอื่นๆ ตามมา
ดังนั้นคุณลักษณะของผลงาน และการบริ การจึงเป็ นเสมือนเป็ นคุณภาพที่มีผลกับการ
เพิม่ ขึ้น หรื อลดลงของความพึงพอใจโดยมีความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้าเป็ นตัวแปร
สําคัญ ทําให้ผผู ้ ลิตผลงาน หรื อผูใ้ ห้บริ การจําเป็ นต้องมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ หรื อความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าตามกาลเวลา อันจะทําให้
ผลงาน และการบริ การนั้นๆ สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจน
ทําให้เกิดความพึงพอใจอยูเ่ สมอ
5. ความพึงพอใจของลูกค้าในงานก่อสร้ าง
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงความต้องการของลูกค้าจากข้อมูลตามตารางที่ 1 ซึ่งคือ
การบริ หารจัดการปั จจัยที่สาํ คัญทั้งสามปั จจัยในงานก่อสร้าง อันได้แก่ ด้านเวลา ด้านคุณภาพ และ
ด้านงบประมาณ โดยงานก่อสร้างทุกๆโครงการย่อมต้องการรักษาสมดุลของปั จจัยทั้งสามให้เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้ หากสามารถทําได้จึงถือได้วา่ โครงการนั้นประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายที่วาง
ไว้ และส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ แต่หากเจาะจงถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าในช่วงของการดําเนินงานก่อสร้าง ยังมีปัจจัยอีกหลายด้านที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า โดยสามารถสรุ ปปั จจัยความความต้องการที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้เป็ น 5 กลุ่ม
(กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2555; วิสูตร จิระดําเกิง, 2554; Kärnä et.al, 2004; Maloney, 2002; NG et.al.,
2002; Yang et.al., 2008) ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ผรู ้ ับเหมาควรคํานึงถึง และเป็ นตัวชี้วดั ผลสําเร็ จในการ
ดําเนินงานก่อสร้างของผูร้ ับเหมาในแต่ละโครงการ โดยกลุ่มปั จจัยทั้ง 5 กลุ่ม มีดงั ต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

การประกันคุณภาพ และการส่งมอบงาน
สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
บุคลากร
การประสานงาน
การตรวจสอบดูแล และการควบคุมงาน

6. ปัจจัยความต้ องการที่ส่งผลให้ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในงานก่ อสร้ าง
6.1 กลุ่มปั จจัยการประกันคุณภาพ และการส่งมอบงาน มีรายละเอียดดังนี้
6.1.1 คุณภาพของสัญญา คือ การทําข้อตกลงร่ วมกันระหว่างลูกค้า และผูร้ ับเหมา
เกี่ยวกับลักษณะ และรู ปแบบของการดําเนินงานก่อสร้าง รายละเอียดของงานก่อสร้าง จํานวน
งบประมาณที่ใช้ เงื่อนไขของงวดงาน และการเบิกจ่ายเงินของผูร้ ับเหมา เวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน
ข้อตกลงในการจัดการความขัดแย้ง หน้าที่รับผิดชอบ และระดับคุณภาพของผลงาน และการ
ดําเนินงาน รวมทั้งบทลงโทษต่อผูท้ ี่ทาํ ผิดสัญญา โดยข้อตกลงต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม
ตามที่ตกลงไว้ และยังต้องเป็ นธรรมต่อทั้งฝ่ ายลูกค้า และฝ่ ายผูร้ ับเหมา
6.1.2 การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา คือ การวางแผนงาน การ
จัดการงบประมาณ การจัดการเวลา การควบคุมมาตรฐาน และการปฏิบตั ิงานก่อสร้างตามข้อตกลง
ในสัญญาระหว่างผูร้ ับเหมา กับลูกค้า รวมทั้งแนวทางรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพือ่ ให้เกิดผล
กระทบต่อภาพรวมของโครงการน้อยที่สุด
6.1.3 คุณภาพของวัสดุตามสัญญา มาตรฐานการติดตั้งและการส่งมอบ คือ การใช้
วัสดุที่ระบุในแบบก่อสร้าง ทั้งรู ปลักษณ์ และคุณภาพ หากเป็ นการเทียบเท่าผูร้ ับเหมาต้องจัดหาวัสดุ
ที่มีคุณสมบัติ และคุณภาพซึ่งสามารถเทียบเท่ากับวัสดุที่ระบุไว้ตามแบบก่อสร้าง และวัสดุที่
นํามาใช้ตอ้ งมีมาตรฐานรับรอง รวมถึงมาตรฐานของการติดตั้ง และการส่งมอบวัสดุที่นาํ มาใช้ใน
งานก่อสร้าง ซึ่งผูข้ าย หรื อผูผ้ ลิตวัสดุน้ นั ได้กาํ หนดไว้ ผูร้ ับเหมาต้องศึกษาให้ดี ถึงข้อกําหนด และ
ข้อจํากัด ในการใช้งาน การติดตั้ง หรื อการส่งมอบวัสดุน้ นั ๆ ก่อนจะดําเนินงานจริ งเพือ่ ลดความ
ผิดพลาดจากการใช้งาน การติดตั้ง การส่งมอบที่ไม่ตรงตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตวัสดุน้ นั ๆ
6.1.5 คุณภาพของการส่งมอบ คือ ความร่ วมมือในการส่งมอบงาน ความถูกต้อง
ความชัดเจน และรายละเอียดรวมถึงแผนในการส่งมอบงาน การสรุ ปภาพรวมของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา หรื อผลที่ตามมาจากการส่งมอบงานตามงวดงานในช่วงระยะการก่อสร้าง
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รวมทั้งการวางแผน และดําเนินการเพือ่ ดูแลรักษางานภายหลังจากการส่งมอบไปแล้วให้งานคง
สภาพเหมือนตอนที่ส่งมอบ
6.1.6 การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง คือ การยอมรับข้อผิดพลาด หรื อ
ข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา และความรับผิดชอบในการแก้ไขข้อผิดพลาด
หรื อข้อบกพร่ องให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ตกลงไว้กบั ลูกค้าในสัญญา
6.1.7 ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า คือ ความยืดหยุน่
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยตกลงในสัญญาไว้ โดยผ่าน
การทําข้อตกลงใหม่ระหว่างลูกค้า กับผูร้ ับเหมา เพือ่ กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง ด้านเวลา ด้าน
งบประมาณ และด้านคุณภาพ
6.2 สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
6.2.1 ความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้าง คือ การวางแผน การจัดการ และการ
ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดของพืน้ ที่ก่อสร้าง เพือ่ ให้เกิดความสะดวก ความรวดเร็ว และความ
ปลอดภัยในการดําเนินงานจนกว่างานก่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กบั ลูกค้า
6.2.2 ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง คือ การวางแผน การจัดการ และการควบคุม
ความปลอดภัยในการดําเนินงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ความ
ปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งความปลอดภัยต่อบริ เวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อม
การกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิ หรื อการหาข้อยุติ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ในระหว่างการ
ก่อสร้าง
6.2.3 ความเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง คือ การจัดการผัง และการแบ่งส่วนการใช้
งานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม การกําหนดขั้นตอน หรื อระยะเวลาใช้พ้นื ที่ เพือ่ ให้เกิดระบบ
สําหรับจัดการพื้นที่ก่อสร้าง และเป็ นมาตรฐานสําหรับการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง
6.2.4 กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง คือ การศึกษาพร้อมปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนดความ
ปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้างในพื้นที่น้ นั ๆ ตลอดจนพื้นที่
ใกล้เคียง
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6.3 บุคลากร มีรายละเอียดดังนี้
6.3.1 ทักษะ และความสามารถของพนักงาน คือ ศักยภาพของพนักงานในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม การแก้ไขปั ญหาโดยใช้วธิ ีที่เหมาะสม และการให้
คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ เพือ่ เป็ นแนวทางแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการคําปรึ กษา
6.3.2 ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ของโครงการ คือ การเข้าใจเป้ าหมายของโครงการ เข้าใจขั้นตอนในการทํางาน และการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานที่ส่งผลให้โครงการประสบความสําเร็จ และได้ผลตามเป้ าหมายที่วางไว้
6.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน คือ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ รวมถึงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และตรงตามทักษะความสามารถของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน
6.4 การประสานงาน มีรายละเอียดดังนี้
6.4.1 ความสามารถในการทํางานเป็ นทีมภายในองค์กร คือ การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานภายในองค์กร ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ตรงตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
6.4.2 การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ คือ ความสามารถของผูร้ ับเหมา
ในการทํางานร่ วมกับองค์กรอื่นทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถทํางานให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเป้ าหมายในด้านเวลา คุณภาพ และงบประมาณจนนําไปสู่
ผลสําเร็จของโครงการ
6.4.3 การสื่อสาร คือ การจัดการระบบ รู ปแบบ และขั้นตอนการติดต่อ
ประสานงานในการก่อสร้างอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะของโครงการ และศักยภาพของ
ผูร้ ่ วมงาน เพือ่ ลดปั ญหาความสับสน ความผิดพลาดในการสื่อสาร และการประสานงานระหว่างการ
ก่อสร้าง
6.4.4 คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ การให้ความร่ วมมือ และการให้บริ การต่างๆ เพือ่ อํานวยความ
สะดวกในงานก่อสร้าง ซึ่งลูกค้าสามารถรับรู ้ได้จากการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับเหมา
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6.5 การตรวจสอบ ดูแล และการควบคุม มีรายละเอียดดังนี้
6.5.1 การตรวจสอบ และควบคุมงาน คือ การควบคุมดูแลการทํางานของพนักงาน
ในความดูแลของผูร้ ับเหมาให้ปฏิบตั ิงานก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน และเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ของโครงการที่วางไว้ รวมทั้งการตรวจสอบ การจัดการ งบประมาณ เวลา และคุณภาพของงานให้
เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาที่ทาํ ไว้กบั ลูกค้า
6.5.2 หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ คือ การตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การดําเนินงานก่อสร้างในภาพรวมให้เป็ นไปตามแผนงานหลักของโครงการ รวมทั้งความถูกต้อง
ของการดําเนินงาน ขั้นตอนการทํา และการแก้ไขข้อบกพร่ องของผลงานให้เป็ นตามมาตรฐาน และ
คุณภาพที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า
ตารางที่ 2 กลุ่มปั จจัยความต้องการของลูกค้าในงานก่อสร้าง
กลุ่มปั จจัยความต้องการของลูกค้า
การประกันคุณภาพ และการส่ง
มอบงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สภาพแวดล้อม และความปลอก
ภัยในพื้นที่ก่อสร้าง

1.
2.
3.
4.

รายละเอียด
คุณภาพของสัญญา (สัญญาที่ลูกค้าและผูร้ ับเหมา
ร่ างร่ วมกัน)
การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา
คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่ง
มอบตามสัญญา
คุณภาพของการส่งมอบ (รายละเอียด ความร่ วมมือ
และความรับผิดชอบในการส่งมอบงาน)
การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
ของลูกค้า
ความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้าง
ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
ความเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง
กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินงานก่อสร้าง
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ตารางที่ 2 กลุ่มปั จจัยความต้องการของลูกค้าในงานก่อสร้าง (ต่อ)
กลุ่มปั จจัยความต้องการของลูกค้า
บุคลากร

1.
2.

การประสานงาน

3.
1.

การตรวจสอบดูแล และการ
ควบคุมงาน

2.
3.
4.
1.
2.

รายละเอียด
ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้
ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของโครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม(ภายใน
องค์กร)
การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
การสื่อสาร
คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม
การตรวจสอบ และควบคุมงาน
หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ

7. เทคนิคการแปลงหน้ าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD)
เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD) (Akao,
1997) คือ เทคนิคที่ใช้คน้ หาความต้องการของลูกค้าที่แท้จริ ง และแปลงความต้องการของลูกค้าที่มี
ต่อคุณภาพผลงาน หรื อการบริ การซึ่งอยูใ่ นรู ปนามธรรม คําพูด หรื อความรู ้สึก ซึ่งไม่สามารถ
นํามาใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบพัฒนาผลงาน และการบริ การ ให้กลายเป็ นข้อมูลเชิงเทคนิคที่
สามารถวัดผลได้ เพือ่ กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของผลงาน และการบริ การให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ หรื อความคาดหวังของลูกค้าได้
เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพมีหลักการ คือ การรับฟังความต้องการ หรื อความ
คาดหวังของลูกค้า การจัดลําดับความต้องการของลูกค้า ซึ่งนํามาใช้ควบคู่กบั การเปรี ยบเทียบ
คุณภาพผลงาน หรื อการให้บริ การขององค์กรตนเองกับองค์กรคู่แข่งที่มีคุณภาพสูงกว่า แปลงความ
ต้องการเหล่านั้นเป็ นข้อมูลเชิงเทคนิคที่สามารถกําหนดเป้ าหมายในการปรับปรุ งองค์กร เพือ่ สร้าง
แนวทางปฏิบตั ิ และการตรวจสอบวัดผล สําหรับการพัฒนาผลงาน หรื อการบริ การให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจนทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ มีการนํามาประยุกต์ใช้ในหลายรู ปแบบ โดยเทคนิค
ที่นิยมนํามาประยุกต์ใช้มากที่สุด คือ เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพแบบ 4 ช่วง (Four-Phase
Model) ซึ่งการศึกษานี้เลือกใช้ โดยนํามาประยุกต์เพือ่ หาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของ
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ผูร้ ับเหมา เพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการเตรี ยมข้อมูลก่อนนําไปเข้าสู่กระบวนการของ
เทคนิคเชิงคุณภาพนั้นจําเป็ นจะต้องเข้าใจความต้องการ หรื อเสียงเรี ยกร้องจากลูกค้าเสียก่อน
7.1 การรับฟังความต้องการ หรื อความคาดหวังของลูกค้า เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ ความคาดหวัง หรื อคําเสนอแนะของลูกค้าทีม่ ีต่อคุณภาพผลงาน และการบริ การ โดย
ส่วนใหญ่มกั จะอยูใ่ นรู ปของคําพูด ความรู ้สึก หรื อข้อมูลเชิงนามธรรม ไม่สามารถวัดผลได้ การเก็บ
ข้อมูลความต้องการจําเป็ นต้องเกิดจากความคิดเห็นของลูกค้าเอง และเป็ นความจริ งมากที่สุด โดย
รู ปแบบของการเก็บข้อมูลทําได้โดย
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์
3. การประชุม-การรวบรวมความคิดเห็น
4. จากข้อเรี ยกร้อง หรื อข้อเสนอแนะของลูกค้า
ข้อมูลทีไ่ ด้จากลูกค้านั้นมักจะมีปริ มาณมาก และอาจมีความหมายที่ซ้ าํ ซ้อน คล้ายคลึง
กัน ดังนั้นเมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้วจําเป็ นต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลเพือ่ ให้ง่ายต่อการนําไปวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่อไป
7.1.1 การตีความข้อมูลความต้องการ หรื อความคาดหวังของลูกค้า เป็ นการนํา
ข้อมูลทีไ่ ด้จากลูกค้าซึ่งมักอยูใ่ นเชิงคําพูด หรื อในเชิงความรู ้สึก มาแปลงความให้กลายเป็ นข้อมูลที่
อยูใ่ นรู ปของคุณลักษณะของผลงาน หรื อการบริการ เพือ่ นําข้อมูลที่ได้น้ ีไปใช้ในการกําหนดข้อมูล
เชิงเทคนิค และเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผลงาน และการบริ การ
7.1.2 การจัดกลุ่มข้อมูลความต้องการ หรื อความคาดหวังของลูกค้า การเก็บข้อมูล
จากลูกค้ามักจะมีความหลากหลาย และไม่เป็ นระเบียบ ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัด
กลุ่ม เพือ่ ลดความซํ้าซ้อน และลดความสับสนจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจํานวนมาก นอกจากนั้นการ
จัดกลุ่มของข้อมูลอาจจะส่งผลให้ผศู ้ ึกษาสามารถพบประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งอาจนําไปใช้ใน
การวิเคราะห์ หรื อศึกษาต่อไปได้
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7.2 เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพแบบ 4 ช่วง เป็ นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพของผลงาน หรื อคุณภาพของการบริ การ โดยมีข้นั ตอน 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การวางแผน (Product Planning) เป็ นการศึกษาความต้องการของลูกค้า
และแปลงความต้องการของลูกค้าเป็ นข้อมูลเชิงเทคนิค โดยแสดงในรู ปแบบ บ้านแห่งคุณภาพ
(House of Quality, HOQ)
ช่วงที่ 2 การออกแบบ (Product Design) เป็ นการนําข้อมูลเชิงเทคนิคมาใช้
ออกแบบคุณลักษณะของผลงาน หรื อการบริ การ
ช่วงที่ 3 การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) เป็ นการแปลงคุณลักษณะ
ของผลงาน หรื อการให้บริ การเป็ นขั้นตอนการผลิต หรื อการดําเนินงาน
ช่วงที่ 4 การวางแผนการผลิต (Production Planning) เป็ นการนําขั้นตอนการผลิต
หรื อการดําเนินงาน มากําหนดวิธีการจัดการ และการควบคุม
โดยการศึกษานี้ได้นาํ เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้เฉพาะช่วงที่ 1
การวางแผน (Product Planning) เท่านั้น เพือ่ ลําดับความสําคัญของข้อมูลเชิงเทคนิค กําหนด
เป้ าหมายในการพัฒนา และสร้างเป็ นแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาเพือ่ ให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ โดยไม่ลงรายละถึงขั้นตอนในช่วงที่ 2 , 3 , 4 ของเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
แบบ 4 ช่วง และผลที่ได้จะใช้วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาใน
ภาพรวมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ โดยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality, HOQ)
ซึ่งมีส่วนประกอบดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงส่วนประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality)
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7.3 บ้านแห่ งคุณภาพ (House of Quality) เป็ นเครื่ องมือเชิงคุณภาพรู ปแบบหนึ่งสําหรับ
ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนช่วงที่ 1 การวางแผน (Product Planning) ของเทคนิคการแปลงหน้าที่
เชิงคุณภาพแบบ 4 ช่วง เป็ นขั้นตอนการแปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็ นความต้องการเชิง
เทคนิค สําหรับนําไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุ งคุณภาพของผลงานหรื อการบริ การให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าส่งผลให้เกิดความพึงพอใจตามมา โดยแสดงออกมา
ในรู ปของตารางเมทริ กซ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองปั จจัย คือ ความต้องการของลูกค้า และปั จจัย
ข้อมูลเชิงเทคนิค โดยข้อมูลเชิงเทคนิคต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า มี
ส่วนประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ ดังต่อไปนี้
7.3.1 ส่วน A กําแพงบ้านซ้ายมือ แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า (Customer
Requirement) ที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจ ได้จากการสํารวจข้อมูลจากลูกค้า จัดระเบียบข้อมูล และ
ผ่านการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม เพือ่ หาค่าคะแนนความสําคัญในแต่ละปั จจัย (Importance Value,
IMP) ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เป็ นสิ่งสําคัญ หากข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ทําให้ผลการวิเคราะห์
ผิดพลาด ส่งผลให้แนวทางพัฒนาการดําเนินงานมีความผิดพลาด และไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง
7.3.2 ส่วน B กําแพงบ้านขวามือ แสดงการเปรี ยบเทียบคุณภาพขององค์กรตนเอง
(Potential) กับคู่แข่ง (Target) การเปรี ยบเทียบจะกําหนดการให้คะแนน 1- 5 คะแนน (1 คือ ลูกค้าไม่
พอใจเป็ นอย่างมาก หรื อ 5 คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจมาก) ในรู ปแบบสัดส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ ง
(Improve Ratio) โดยคํานวณได้จาก ค่า Target หารด้วย ค่า Potential ของปั จจัยความต้องการของ
ลูกค้าในแต่ละปั จจัย ทําให้ทราบความแตกต่างระหว่างคุณภาพขององค์กรตนเองกับองค์กรคู่แข่งใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากปั จจัยความต้องการในปั จจัยนั้นๆ และแสดงค่าถ่วง
นํ้าหนักการปรับปรุ ง (Absolute Weight) จากค่าความสําคัญของปั จจัยที่ลูกค้าประเมิน (IMP)
คํานวณได้จาก ค่า Improve Ratio คูณ ค่า IMP จะได้ลาํ ดับความสําคัญของปั จจัยความต้องการของ
ลูกค้า ที่ตอ้ งได้รับการตอบสนอง และปรับปรุ งก่อนหลัง
7.3.3 ส่วน C เพดานบ้าน แสดงข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Requirement) ซึ่งเกิด
จากการแปลงปั จจัยความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement) ที่เป็ นข้อมูลซึ่งยากต่อการ
นําไปปฏิบตั ิ และวัดผล ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มภายในองค์กร หรื อการสืบค้นจากแหล่งข้อมูล
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ต่างๆ ให้เป็ นข้อมูลที่สามารถวัดค่าเป็ นตัวเลข และสามารถระบุเป้ าหมายเชิงเทคนิค (Target) รวมทั้ง
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต (Direction)ได้ ซึ่งชี้วดั แนวโน้มการพัฒนาข้อมูลเชิงเทคนิคข้อนั้นๆ
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์แทนทิศทางการพัฒนาดังนี้
↑ สัญลักษณ์แสดงความหมาย ค่าเป้ าหมายที่ยงิ่ เพิ่มยิง่ ดี
↓ สัญลักษณ์แสดงความหมาย ค่าเป้ าหมายที่ยงิ่ ลดยิง่ ดี
o สัญลักษณ์แสดงความหมาย ค่าเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ดีอยูแ่ ล้ว
ในการแปลงปั จจัยความต้องการของลูกค้าให้เป็ นข้อมูลเชิงเทคนิค ปั จจัยความต้องการ
ทุกข้อต้องได้รับการตอบสนองจากข้อมูลเชิงเทคนิค และปั จจัยความต้องการหนึ่งๆ สามารถได้รับ
การตอบสนองจากข้อมูลเชิงเทคนิคมากกว่า 1 ข้อ
7.3.4 ส่วน D ภายในบ้าน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความต้องการของ
ลูกค้า (Customer Requirement) กับข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Requirement) ว่ามีความสัมพันธ์
กันในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็ นค่าคะแนนเพือ่ แสดงถึงระดับความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
ช่องความสัมพันธ์ที่ปล่อยว่าง หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์
ตัวเลข “ 1 ”

หมายถึง มีความสัมพันธ์นอ้ ย

ตัวเลข “ 3 ”

หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง

ตัวเลข “ 9 ”

หมายถึง มีความสัมพันธ์มาก

7.3.5 ส่วน E หลังคาบ้าน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical
Requirement) แต่ละข้อ ว่ามีส่วนส่งเสริ ม หรื อขัดแย้งกันหรื อไม่ ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาเพือ่
กําหนดแนวทางการพัฒนาในกระบวนการช่วงต่อไปของเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ โดย
อาจแทนสัญลักษณ์ได้ดงั นี้
SP (Strong Positive)

หมายถึง สนับสนุนกันดีมาก

P (Positive)

หมายถึง สนับสนุนกัน

ช่องความสัมพันธ์ที่ปล่อยว่าง

หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์

N (Negative)

หมายถึง ขัดแย้งกัน

SN (Strong Negative)

หมายถึง ขัดแย้งกันมาก
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7.3.6 ส่วน F พื้นบ้าน แสดงเป้ าหมายเชิงเทคนิค (Target) ใช้ตรวจสอบชี้วดั ผล
สําเร็จของการดําเนินงานตามข้อมูลเชิงเทคนิค และค่าความยุง่ ยากในการบรรลุเป้ าหมาย
(Difficulty) ซึ่งเป็ นการประเมินระดับความยากง่ายที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายเชิงเทคนิคที่วางไว้ ซึ่ ง
นําไปใช้ในกระบวนการช่วงต่อไปของเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
ผลจากกระบวนการบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality, HOQ) ช่วงล่างสุดของตาราง
จะได้ค่าความสําคัญของข้อมูลเชิงเทคนิค (Priority) แต่ละข้อ ซึ่งค่าความสําคัญจะนํามาคํานวณเป็ น
อัตราส่วนร้อยละ (Normalized Priority) ที่แสดงเป็ นลําดับความสําคัญทางเทคนิคเพือ่ ใช้เป็ นแนว
ทางการพัฒนาต่อไป
ข้อมูลในส่วน C เพดานบ้าน ส่วน D ภายในบ้าน ส่วน E หลังคาบ้าน และส่วน F
พื้นบ้าน ได้จากการประชุมกลุ่ม การระดมความคิด และประเมินโดยกลุ่มผูท้ าํ การพัฒนาองค์กรจาก
ศักยภาพ และทรัพยากรที่องค์กรนั้นๆ มี เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเฉพาะองค์กร ที่จะนําไปกําหนดแนวทาง
พัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร
8. หลักการทําแบบสอบถาม
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ นํามาใช้
วิเคราะห์หาคําตอบที่ผสู ้ าํ รวจต้องการทราบ แต่หากแบบสอบถามไม่ดียอ่ มนํามาซึ่งข้อมูลทีไ่ ม่
ถูกต้องทําให้การวิเคราะห์ผดิ พลาด ส่งผลให้คาํ ตอบที่ตอ้ งการมีความผิดพลาดเช่นกัน ดังนั้นการ
ออกแบบแบบสอบถามที่ดีจึงเป็ นสิ่งจําเป็ น โดยมีหลักดังนี้ (สมชัย ชินะตระกูล, 2553)
8.1 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ผูอ้ อกแบบต้องตั้งวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการทราบ
จากการสํารวจ โดยต้องคิดถึงคําตอบที่จะได้รับจากผูต้ อบ และตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม คําตอบที่ได้รับอาจมีความสําคัญในการนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่เท่ากัน จึงมีความ
จําเป็ นต้องแยกคําถามที่จาํ เป็ นต้องได้คาํ ตอบ กับคําถามทีไ่ ด้คาํ ตอบก็ได้ หรื อไม่ได้คาํ ตอบก็ได้ออก
จากกัน รวมทั้งตัดคําถามทีไ่ ม่จาํ เป็ นออก เพือ่ ให้แบบสอบถามมีความชัดเจน กระชับ ไม่สร้างความ
สับสน และไม่ใช้เวลาในการตอบมากจนเกินไปที่จะทําให้ผตู ้ อบหมดกําลังใจก่อนที่จะตอบ
แบบสอบถามเสร็จ
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8.2 การสํารวจโดยใช้แบบสอบถามต้องกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรให้
ชัดเจนโดยคํานึงจากขอบเขต และวัตถุประสงค์ที่ผอู ้ อกแบบต้องการจะศึกษา การกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ชดั เจนจะทําให้การออกแบบแบบสอบถามมีความละเอียด ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการ
จะทราบ ส่งผลให้ขอ้ มูลที่ได้สามารถนํามาวิเคราะห์ และหาคําตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษามากยิง่ ขึ้น
8.3 ชนิดของคําถาม สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองประเภท ดังนี้
8.3.1 คําถามปลายเปิ ด เป็ นคําถามที่ให้ผตู ้ อบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ โดยไม่มีตวั เลือกมากําหนดคําตอบของผูต้ อบ
8.3.2 คําถามปลายปิ ด เป็ นคําถามที่ผอู ้ อกแบบกําหนดตัวเลือก และให้ผตู ้ อบเป็ นผู ้
เลือกคําตอบจากตัวเลือกที่มีกาํ หนดไว้ให้
8.3.3 การเปรี ยบเทียบลักษณะของคําถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ดโดยความ
แตกต่างของคําถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ดสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบลักษณะของคําถามแต่ละแบบ
คําถามปลายเปิ ด
1. คําตอบเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. เปิ ดโอกาสให้คิดและมีอิสระในการตอบ
3. อาจไม่ได้คาํ ตอบที่ดีจากผูท้ ี่มีการศึกษาน้อย
4. ใช้เวลาในการตอบมาก อาจมี
อัตราการตอบตํ่า
5. ยากแก่การวิเคราะห์และอาจต้องแปลความ
6. ได้คาํ ตอบที่หลากหลาย

คําถามปลายปิ ด
1. คําตอบเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ
2. สามารถตอบได้โดยไม่ใช้ความคิด
3. ง่ายแก่การตอบสําหรับทุกคน
4. ตอบได้อย่างเร็วและอาจเพิม่ อัตราการ
ตอบได้
5. ง่ายแก่การวิเคราะห์
6. อาจเป็ นการจํากัดคําตอบ

การเลือกใช้คาํ ถาม ผูอ้ อกแบบต้องคํานึงถึงลักษณะของคําตอบที่ตอ้ งการ และการนํา
คําตอบนั้นๆ ไปวิเคราะห์เพือ่ ใช้ประโยชน์ จึงจะทําให้ผอู ้ อกแบบสามารถเลือกใช้ชนิดของคําถาม
ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้
8.4 ความยาวของแบบสอบถาม แบบสอบถามควรมีความยาวที่เหมาะสม ไม่ยาว
เกินไปจนทําให้ผตู ้ อบเกิดความสับสน หมดกําลังใจในการตอบ หรื อหากสั้นเกินไปจะทําให้ผตู ้ อบ
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ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และทําให้ขอ้ มูลที่ได้ไม่ครบถ้วน จนนํามาใช้ประโยชน์
ไม่ได้ ดังนั้นคําถามจึงควรชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เพิม่ คําถามทีไ่ ม่จาํ เป็ น หรื อลด
คําถามทีม่ ีความสําคัญ เพือ่ ให้แบบสอบถามสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
8.5 ลําดับของคําถาม การเรี ยงลําดับของคําถามจะช่วยให้ได้คาํ ตอบที่ผอู ้ อกแบบ
ต้องการเพิม่ ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
8.5.1 ใช้คาํ ถามหลัก หรื อคําถามที่สาํ คัญไว้ในช่วงต้นของแบบสอบถาม แม้ผตู ้ อบ
อาจจะทําแบบสอบถามไม่เสร็จ ก็ยงั ได้รับคําตอบที่สาํ คัญซึ่งอาจนํามาใช้ประโยชน์ต่อได้
8.5.2 ไม่เริ่ มต้นแบบสอบถามด้วยคําถามที่จะส่งผลต่อตัวผูต้ อบแบบสอบถาม หรื อ
อาจมีผลกระทบต่อผูต้ อบแบบสอบถาม เพราะอาจทําให้ผตู ้ อบเลิกตอบแบบสอบถามได้
8.5.3 เริ่ มต้นแบบสอบถามจากคําถามที่สามารถทําความเข้าใจได้ง่าย ไปสู่คาํ ถามที่
มีความซับซ้อน เพือ่ เล่าวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเป็ นลําดับให้ผตู ้ อบทราบ
8.5.4 เริ่ มต้นแบบสอบถามจากคําถามปลายปิ ดไปสู่คาํ ถามปลายเปิ ด เพือ่ เป็ นการ
กระตุน้ ความคิดในการตอบของผูต้ อบแบบสอบถาม
8.5.5 หากมีการเสนอแนะจากผูต้ อบในเรื่ องเดียวกันมากๆ ผูอ้ อกแบบอาจนํามา
วิเคราะห์ และเพิม่ คําถามในแง่มุมนั้นๆ ลงไปในแบบสอบถามได้
8.6 การทดลองแบบสอบถาม ผูอ้ อกแบบจําเป็ นต้องมีการทดลองแบบสอบถามก่อนที่
จะนําไปเก็บข้อมูลจริ ง เพือ่ เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของแบบสอบถาม และ
ปรับปรุ งแบบสอบถามเพือ่ ให้การสํารวจเก็บข้อมูลจริ ง สามารถได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตาม
ความต้องการของผูอ้ อกแบบ และตรงตามความเป็ นจริ งมากที่สุด
8.7 การเพิม่ โอกาส และความสําเร็จในการได้คาํ ตอบที่สูงขึ้น จําเป็ นต้องเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการทําแบบสอบถามว่าต้องการให้ผตู ้ อบตอบคําถามให้ได้มากที่สุด และคําตอบที่
ได้ตอ้ งมีความถูกต้อง ชัดเจน เป็ นจริ ง ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะห์ และสรุ ปผลจนนําไปใช้ประโยชน์
ได้ การทําให้มีอตั ราการตอบแบบสอบถามสูงขึ้นทําได้ดงั นี้
8.7.1 กําหนดชื่อของแบบสอบถามให้ชดั เจน เพื่อให้ผตู ้ อบเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม
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8.7.2 การกําหนดข้อมูล และรายละเอียดในแบบสอบถามต้องครบถ้วน และชัดเจน
เช่น ชื่อผูส้ าํ รวจ วัตถุประสงค์ เป็ นต้น และอาจกําหนดข้อตกลง เช่น ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็ นความลับ
เป็ นต้น
8.7.3 ออกแบบให้แบบสอบถามสั้น และกระชับ รวมทั้งมีรูปแบบที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ จึงจะทําให้ผตู ้ อบสามารถทําความเข้าใจได้ และง่ายต่อการตอบ
8.7.4 อาจมีของตอบแทนอย่างเหมาะสมให้หลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จ
8.7.5 รู ปแบบของแบบสอบถามอาจมีการออกแบบให้น่าสนใจ เพือ่ ดึงดูดให้ผตู ้ อบ
อยากตอบแบบสอบถาม
8.7.6 การเลือกสถานที่ การจัดสถานที่ หรื อวิธีการสอบถามควรมีความสะดวกต่อ
ผูต้ อบแบบสอบถาม และอาจเป็ นสถานที่ทมี่ ีกลุ่มประชากรจํานวนมาก เพือ่ เพิม่ โอกาสในการได้รับ
การตอบที่ตรงต่อวัตถุประสงค์
8.7.7 อาจมีช่องให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็นได้
8.7.8 ควรมีการวางแผน และวิเคราะห์คาํ ตอบที่ได้จากคําถามแต่ละข้อ เพือ่ ให้
ทราบถึงความเหมาะสมของคําถามว่าคําถามนั้นๆ ยังคงเหมาะสมที่จะใช้สอบถามอีกหรื อไม่ หรื อ
ควรตัดออก หรื อจะต้องเพิม่ คําถามอื่นๆ เพือ่ ให้ได้คาํ ตอบที่เหมาะสม
8.8 การออกแบบแบบสอบถาม ควรทําดังต่อไปนี้
8.8.1 การเขียนคําถามมีหลักอยู่ 4 ประการ คือ
1. ต้องถามคําถามที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการสํารวจ
2. ผูต้ อบต้องเข้าใจคําถาม
3. ผูต้ อบต้องทราบคําตอบ
4. ผูต้ อบต้องเต็มใจ และสามารถให้คาํ ตอบได้
8.8.2 คําถามแบบเลือกตอบ จะต้องกําหนดคําตอบที่จะเป็ นไปได้ท้งั หมด เพือ่
ป้ องกันคําตอบจากผูต้ อบที่คาดไม่ถึง อาจระบุตวั เลือก “ อื่นๆ (โปรดระบุ) ” เพือ่ ให้ผตู ้ อบที่มี
ความคิดแตกต่างไปจากตัวเลือกที่กาํ หนดไว้สามารถแสดงความคิดเห็นได้
8.8.3 การเขียนคําถาม และตัวเลือกต้องคงเส้นคงวา ไม่ชกั จูงผูต้ อบให้ตอบตัวเลือก
ในประเด็นที่ผอู ้ อกแบบต้องการ
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8.8.4 คําถามต้องสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ของผูต้ อบ เป็ นคําถามที่ผตู ้ อบมีองค์
ความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ และสามารถตอบคําถามได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง
8.8.5 ใช้ภาษาธรรมดา และเหมาะสมกับผูต้ อบ นอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยงภาษา
เฉพาะทาง ภาษาเฉพาะวิชาชีพ หรื อภาษาที่ไม่เป็ นทางการเพือ่ ไม่ให้ผตู ้ อบเกิดความสับสน ซึ่งส่งผล
ให้คาํ ตอบที่ได้ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
8.8.6 เขียนตัวเลือกของคําตอบให้ชดั เจน ไม่ซบั ซ้อน หรื อไม่กาํ กวม
8.8.7 หากตัวเลือกแบ่งเป็ นช่วงของคะแนนต่างๆ ช่วงเหล่านั้นต้องมีความต่อเนื่อง
ไม่ขาดหายจากกัน
8.8.9 ควรตัดตัวเลือกที่ไม่จาํ เป็ น หรื อตัดตัวเลือกที่มีความเป็ นไปได้นอ้ ยออก เพือ่
ลดความซับซ้อนในการตอบแบบสอบถาม
8.8.10 คําถามที่ระบุให้สามารถเลือกคําตอบได้มากว่าหนึ่งตัวเลือก ควรระบุให้
ผูต้ อบเรี ยงลําดับคําตอบเพือ่ ให้สามารถนําข้อมูล หรื อคําตอบที่ได้มาใช้วเิ คราะห์ต่อไปได้
8.8.11 หลีกเลี่ยงการใช้คาํ พูดที่แสดงถึงอารมณ์ หรื อความรู ้สึก เช่นโดยปกติ หรื อ
บ่อยครั้ง เป็ นต้น เนื่องจากการตัดสินใจเรื่ องของอารมณ์ และความรู ้สึกของผูต้ อบแต่ละคนไม่
เท่ากัน
8.8.12 อย่าตั้งคําถามที่เป็ นการชักจูงผูต้ อบให้ตอบตามที่ตอ้ งการ เนื่องจากข้อมูล
ที่ได้จะไม่เป็ นความจริ ง และส่งผลให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลผิดพลาด
8.8.13 ในหนึ่งคําถามต้องถามในประเด็นเดียว ไม่ถามคําถามหลายๆ ประเด็นใน
คําถามข้อเดียวกัน เนื่องจากจะทําให้ผตู ้ อบไม่เข้าใจคําถาม และเกิดความสับสนจนส่งผลให้ผตู ้ อบ
ตอบคําถามผิดประเด็น ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของคําถามในข้อนั้นๆ
8.8.14 คําถามต้องมีคาํ ตอบที่หลากหลาย เพือ่ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ นําไปใช้ประโยชน์
8.8.15 คําถามต้องเชื่อถือได้ และสมเหตุสมผล
8.8.16 หลีกเลี่ยงคําถามเชิงปฏิเสธ เพราะจะทําให้เกิดความสับสนในการตอบ
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8.8.17 หากเป็ นคําถามที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน หรื อความพึงพอใจ ซึ่งมีตวั เลือกที่
เป็ นระดับความพึงพอใจ หรื อระดับมาตรฐาน ไม่ควรตัดตัวเลือกช่วงใดช่วงหนึ่งทิ้ง เพราะจะทําให้
คําตอบที่ได้ไม่สมบูรณ์
8.9 ข้อดี และข้อเสียของการใช้แบบสอบถามในการสํารวจ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงข้อดี และข้อเสียของการใช้แบบสอบถามในการสํารวจ
ข้อดี
1. แบบสอบถามทําให้ประหยัดเวลาในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนมาก
2. แบบสอบถามง่ายต่อการวิเคราะห์
3. แบบสอบถามเป็ นสิ่งที่คนทัว่ ไปคุน้ เคย และ
เคยมีประสบการณ์ในการตอบ
4. แบบสอบถามลดความลําเอียง เนื่องจากไม่มี
คนกลางที่จะมีผลต่อความคิดเห็นของผูต้ อบ
5. แบบสอบถามรบกวนความเป็ นส่วนตัวของ
ผูต้ อบน้อย

ข้อเสีย
1. แบบสอบถามมีอตั ราในการตอบตํ่า มักจะ
ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2. อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของคําตอบ
3. แบบสอบถามอาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม
เช่น ผูท้ ี่อ่านหนังสือไม่ได้
4. มีการจํากัดคําตอบทําให้ผตู ้ อบไม่สามารถ
เสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

การออกแบบแบบสอบถามที่ดีน้ นั จะทําให้การเก็บรวบรวมข้อมูล มีความถูกต้อง
สามารถนํามาวิเคราะห์ และแปลผลได้อย่างแม่นยํา โดยที่ผอู ้ อกแบบจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสม
ของแบบสอบถาม อันจะนํามาซึ่งคําตอบที่ผอู ้ อกแบบต้องการ และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม ทั้งยังมีความเหมาะสมต่อกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา และข้อมูลทีไ่ ด้สามารถนํามา
วิเคราะห์และหาข้อสรุ ปได้อย่างถูกต้อง เป็ นจริ ง เพือ่ ให้สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์
ในด้านอื่นๆ ต่อไปได้อย่างถูกต้อง
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9. การสุ่ มตัวอย่ าง
การสุ่มตัวอย่าง เป็ นการเลือกตัวแทน หรื อกลุ่มตัวอย่างจากประชากร สําหรับใช้ใน
การศึกษาข้อมูลแทนประชากร
ประชากร คือ กลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่ผศู ้ ึกษาสนใจศึกษา ทั้งสิ่งที่มีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ
กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็ นกลุ่มตัวแทนของประชากร ที่ถูกเลือก หรื อถูกสุ่มด้วยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งเพือ่ ใช้ในการศึกษา และเก็บข้อมูล โดยลักษณะสําคัญของกลุ่มตัวอย่างต้องมีครบถ้วน
เช่น ครอบคลุมประชากรจึงจะถือว่าเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ดี
9.1 ประเภทของวิธีการสุ่มตัวอย่าง สามารถจําแนกออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
9.1.1 การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) เป็ น
การสุ่มตัวอย่างที่สามารถระบุตวั อย่างได้ชดั เจน ตัวอย่างที่สุ่มเป็ นตัวแทนที่ดีสาํ หรับกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา โดยจะมีการกําหนดรู ปแบบในการสุ่มตัวอย่าง เพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูล
9.1.2 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling)
เป็ นการสุ่มตัวอย่าง ที่ไม่มีกรอบตัวอย่างที่ชดั เจน ตัวอย่างที่สุ่มอาจจะเป็ นตัวแทนที่ดี หรื อไม่ดี
สําหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และผูศ้ ึกษามีขอ้ จํากัดด้านเวลา งบประมาณ หรื อเหตุผลอื่นๆ โดย
การสุ่มเกิดจากการตัดสินใจของผูเ้ ก็บข้อมูล
9.2 การหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง กรณี ทราบจํานวนประชากร และจํานวนประชากรมี
มาก โดย Taro Yamane (Yamane, 1967)
จากสูตร

n = N /(1 + Ne2)

เมื่อ

n = ขนาดตัวอย่างที่คาํ นวณได้
N = จํานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้

โดย

ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05
ระดับความเชื่อมัน่ 99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.01
หรื อใช้การเปรี ยบเทียบค่าจากตาราง
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10. บริษัทผู้รับเหมาตัวอย่ าง
ในการกําหนดข้อมูลบางส่วนของบ้านแห่งคุณภาพ จําเป็ นต้องมีการระดมความคิดเห็น
จากผูร้ ับเหมา ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้กาํ หนดบริ ษทั ผูร้ ับเหมาตัวอย่างซึ่งมีการดําเนินงานมาแล้ว
มากกว่า 3 ปี โดยรับงานก่อสร้างบ้านตามขอบเขตของการศึกษาเป็ นส่วนใหญ่ บุคลากรที่เข้าร่ วม
การระดมความคิด ประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร และช่างผูช้ าํ นาญการรวม 4 คน ซึ่งการระดม
ความคิดเห็นจะประเมินจากศักยภาพ และทรัพยากรภายในบริ ษทั
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้า กับผูร้ ับเหมา ทฤษฎีความพึงพอใจ และปั จจัยความต้องการของลูกค้าที่ส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาในงานก่อสร้าง เพือ่ นํามาศึกษาต่อในบทนี้ ซึ่งเป็ น
การเตรี ยมข้อมูลเพือ่ สร้างเป็ นบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality, HOQ) โดยแยกเตรี ยมตาม
ส่วนประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ พร้อมที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์เพือ่ หาแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินงานของผูร้ ับเหมาที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในงานก่อสร้างต่อไป
1. การตรวจสอบความซํ้าซ้ อนของปัจจัยความต้องการของลูกค้า
การสร้างบ้านแห่งคุณภาพจําเป็ นต้องใช้ค่าคะแนนความสําคัญที่ลูกค้าประเมินให้ปัจจัย
ความต้องการ (Importance Value, IMP) แต่ละข้อ ซึ่งได้จากการสํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
การเรี ยบเรี ยง จัดระเบียบ และตรวจสอบความซํ้าซ้อนของปั จจัยความต้องการของลูกค้าก่อนจะ
นําไปออกแบบแบบสอบถามเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ น นอกจากทําให้แบบสอบถามเข้าใจง่ายไม่สร้างความ
สับสนให้กบั ผูต้ อบแล้ว ยังลดจํานวนข้อมูลที่ไม่จาํ เป็ น ทําให้แบบสอบถามกระชับ และใช้เวลาใน
การตอบน้อย เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเก็บข้อมูลได้มากยิง่ ขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ปั จจัยความต้องการของลูกค้า ตามตารางที่ 2 ได้ถูกจัดไว้
เป็ นกลุ่มแล้ว ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงเหลือเพียงการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของข้อมูล โดยวิธีการ
กําหนดข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Requirement) ของปั จจัยแต่ละข้อ จากการทบทวนวรรณกรรม
(ธีระศักดิ์ บุญวาสนา, 2555; วิสูตร จิระดําเกิง, 2554; วิสูตร จิระดําเกิง, 2555; วิบูลย์ สุรสาคร,
ม.ป.ป.; วิทวัส ทองใสเกลี้ยง และกุลเดช สินธวณรงค์, 2547) และการระดมความคิดของบุคลากร
ในบริ ษทั ผูร้ ับเหมาตัวอย่าง จากนั้นนําข้อมูลเชิงเทคนิคที่ได้ของแต่ละปั จจัยมาตรวจสอบความหมาย
ที่เหมือนกัน หรื อมีความสอดคล้องกัน เมื่อพบจะพิจารณาว่าจะรวมปั จจัยนั้นๆ เข้าด้วยกัน หรื อตัด
ปั จจัยที่มีความหมายรองออกตามความเหมาะสม ข้อมูลเชิงเทคนิคที่ได้นอกจากจะใช้ตรวจสอบ
ความซํ้าซ้อนแล้ว ยังเป็ นส่วน C (เพดานบ้าน) ทีน่ าํ ไปประกอบขึ้นเป็ นบ้านแห่งคุณภาพที่สมบูรณ์
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(House of Quality, HOQ) เพือ่ ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนต่อไป การตรวจสอบจะพิจารณาปั จจัย
ความต้องการของลูกค้าเป็ นกลุ่มๆ ตามที่ได้ศึกษามา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มปั จจัยการประกันคุณภาพ และการส่งมอบงาน
ตารางที่ 5 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า และข้อมูลเชิงเทคนิคในกลุ่มการประกันคุณภาพ
และการส่งมอบงาน
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
1. คุณภาพของสัญญา
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตาม
สัญญา
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และ
การส่งมอบตามสัญญา

4. คุณภาพของการส่งมอบ
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของลูกค้า

ข้อมูลเชิงเทคนิค
การร่ างสัญญาร่ วมกันระหว่างลูกค้า และ
ผูร้ ับเหมา
การกําหนดแผนงาน และการกําหนดหน้าที่
รับผิดชอบของผูด้ าํ เนินงานให้เป็ นไปตาม
สัญญา
ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุตามสัญญา
ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุจากผูผ้ ลิต เกี่ยวกับ
การใช้งาน การติดตั้ง การทดสอบวัสดุเพือ่ การ
ส่งมอบ และข้อมูลการดูแล บํารุ งรักษาวัสดุ
การกําหนดขั้นตอนการส่งมอบงาน และ
หลักฐานที่ใช้ในการส่งมอบงาน
การดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
การเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อเสียของการ
เปลี่ยนแปลงเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลให้ลูกค้า
ตัดสินใจ

1.1.1 ปั จจัยคุณภาพของสัญญา ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ การร่ างสัญญาร่ วมกันระหว่าง
ลูกค้า และผูร้ ับเหมา เป็ นการทําข้อตกลงร่ วมกันระหว่างลูกค้ากับผูร้ ับเหมา โดยทั้งสองฝ่ ายต่างมี
บทบาทในการกําหนดข้อสัญญา และปรึ กษาหารื อเพือ่ สรุ ปเป็ นสัญญาในงานก่อสร้างอาจ
ประกอบด้วย ขอบเขต หน้าที่งาน การจัดการคุณภาพ เวลา งบประมาณ ของผลงาน และการ
ดําเนินงาน ข้อตกลงการยุติความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงาน รวมทั้งบทลงโทษหาก
เกิดการกระทําผิดตามข้อสัญญาซึ่งทั้งสองฝ่ ายยอมรับ
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1.1.2 ปั จจัยการบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ
การกําหนดแผนงาน และการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูด้ าํ เนินงานให้เป็ นไปตามสัญญา
เป็ นการวางแผนการดําเนินงาน งบประมาณ และการจัดการเวลาให้เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างการดําเนินงานก่อสร้างต้องมีการตรวจสอบให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ และรายงานสรุ ปผล
ต่อลูกค้าถึงความก้าวหน้าของการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ และเป็ นไปตามสัญญา
1.1.3 ปั จจัยคุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบตามสัญญา
ข้อมูลเชิงเทคนิคมีสองประเด็น คือ ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุตามสัญญา และข้อมูลรายละเอียด
ของวัสดุจากผูผ้ ลิต เกี่ยวกับการใช้งาน การติดตั้ง การทดสอบวัสดุเพือ่ การส่งมอบ และข้อมูลการ
ดูแลบํารุ งรักษาวัสดุ แบบก่อสร้างจะระบุวสั ดุไว้ในรายการประกอบแบบ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผรู ้ ับเหมาต้อง
ดําเนินการตามทั้งด้านคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ เพือ่ ให้ตรงตามสัญญาที่ตกลงไว้ คุณภาพ และ
มาตรฐานของวัสดุ มักมีรายละเอียดของวัสดุ ข้อควรระวัง การติดตั้ง และการดูแลรักษา ผูร้ ับเหมา
ต้องศึกษารายละเอียดเหล่านั้น และจัดการวัสดุน้ นั ๆ ตามคุณภาพมาตรฐานที่ทางผูข้ าย หรื อผูผ้ ลิต
กําหนด ส่วนวัสดุที่มีความพิเศษที่ผรู ้ ับเหมาไม่มีความรู ้ ความถนัด ผูร้ ับเหมาจําเป็ นต้องปรึ กษา และ
ขอคําแนะนําจากผูข้ าย หรื อผูผ้ ลิตเพือ่ ป้ องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
นอกจากนั้นผูร้ ับเหมายังต้องมีการทดสอบ และการส่งมอบวัสดุให้เป็ นไปตามมาตรฐานของผูข้ าย
หรื อผูผ้ ลิต แต่บางกรณี ดว้ ยความรู ้ และประสบการณ์ของผูร้ ับเหมาหากมองว่าวัสดุที่ระบุไว้ในแบบ
ก่อสร้างไม่เหมาะสม หรื ออาจก่อให้เกิดปั ญหาในอนาคต ผูร้ ับเหมาสามารถแนะนําลูกค้า และเสนอ
แนวทางที่ดีกว่าได้เช่นกัน เพือ่ ให้ลูกค้าพิจารณาตัดสินใจ
1.1.4 ปั จจัยคุณภาพของการส่งมอบ ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ การกําหนดขั้นตอนการ
ส่งมอบงาน และหลักฐานที่ใช้ในการส่งมอบงาน เป็ นการสร้างรู ปแบบ ขั้นตอน เอกสาร และ
หลักฐานในการส่งมอบให้เป็ นมาตรฐานสําหรับการดําเนินงานก่อสร้าง นอกจากนั้นจะต้องกําหนด
แผนในการส่งมอบ และรวมแผนดังกล่าวกับแผนงานหลักของโครงการ เป็ นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าใช้ใน
การตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน คุณภาพของการส่งมอบงานยังรวมถึงการให้ความร่ วมมือ และ
อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบผลงานสําหรับผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อส่งมอบงานแล้ว
ผูร้ ับเหมายังมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลงานที่ส่งมอบแล้วให้ยงั คงสภาพเช่นเดิมกับเมื่อครั้งส่งมอบ
งาน
1.1.5 ปั จจัยการแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ การ
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง การดําเนินงานที่ผดิ พลาด หรื อมีขอ้ บกพร่ อง ทําให้ผลงานไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงในสัญญา ผูร้ ับเหมาต้องยอมรับ และรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น พร้อมทั้งดําเนินการ
แก้ไขโดยใช้วิธีการแก้ไขที่เหมาะสมตรงตามมาตรฐานของงานก่อสร้าง ซึ่งจะไม่ส่งผลให้เกิดปั ญหา
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ในอนาคต รวมทั้งต้องได้รับการตรวจสอบงานแก้ไขนั้นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับจาก
เจ้าของโครงการ
1.1.6 ปั จจัยข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเชิงเทคนิค
คือ การเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลให้ลูกค้าตัดสินใจ ในงาน
ก่อสร้างย่อมเกิดงานเปลี่ยนแปลงโดยตัวเจ้าของโครงการซึ่งอาจไม่เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญา
ผูร้ ับเหมาต้องพิจารณาถึงข้อดี และข้อเสียที่จะกระทบต่องานก่อสร้างในด้านของคุณภาพ
งบประมาณ และเวลา ให้ลูกค้าทราบเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจต่องานเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง
ต้องการ ซึ่งเมื่อได้ขอ้ สรุ ป และมีการทําข้อตกลง ผูร้ ับเหมาจึงสามารถดําเนินการตามงาน
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ซึ่งเป็ นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทั้งลูกค้า และผูร้ ับเหมา
จากการพิจารณาตรวจสอบความซํ้าซ้อนของปั จจัยความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มการ
ประกันคุณภาพ และการส่งมอบงาน โดยการกําหนดข้อมูลเชิงเทคนิคพบว่าปั จจัยในกลุ่มนี้ไม่มี
ความซํ้าซ้อนกัน ข้อมูลเชิงเทคนิคของแต่ละปั จจัยมีใจความที่แตกต่างกัน ดังนั้นปั จจัยในกลุ่มนี้จึง
ยังคงไว้เช่นเดิม ไม่มีการตัดออก หรื อรวมความ และจะนําไปใช้เพือ่ ออกแบบแบบสอบถามต่อไป
1.2 สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
ตารางที่ 6 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า และข้อมูลเชิงเทคนิคในกลุ่มสภาพแวดล้อม และ
ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
1. ความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้าง

ข้อมูลเชิงเทคนิค
กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบ
ความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้าง
2. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของพื้นทีก่ ่อสร้าง
3. ความเรี ยบร้อยของพืน้ ที่ก่อสร้าง
กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง
4. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความ การวางแผนการทํางาน ที่สอดคล้องกับ
ปลอดภัย และการรักษา สภาพแวดล้อมใน กฎหมาย และข้อบังคับ ความปลอดภัย และ
การดําเนินงานก่อสร้าง
การรักษา สภาพแวดล้อมระหว่างการ
ดําเนินงานก่อสร้าง

35

1.2.1 ปั จจัยความสะอาด ของพื้นที่ก่อสร้าง ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ กําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้าง เป็ นการวางแผนเพือ่ รักษาความ
สะอาดของพื้นที่ก่อสร้าง การจัดการขยะ หรื อวัสดุที่ไม่จาํ เป็ น การชี้แจงกฎระเบียบ และบทลงโทษ
ให้กบั ผูด้ าํ เนินงานและผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ รวมทั้งการกําหนดผูร้ ับผิดชอบ และผูต้ รวจสอบให้มี
การดําเนินการตามแผนที่วางไว้
1.2.2 ปั จจัยความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ กําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้าง เป็ นการวางแผนเพือ่ ความ
ปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้างตามกฎระเบียบของทางภาครัฐ การชี้แจง และฝึ กอบรมผูด้ าํ เนินงาน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการให้รับรู ้ และเข้าใจกฎระเบียบของความปลอดภัยในการก่อสร้าง และแนวทาง
ปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการกําหนดผูร้ ับผิดชอบ และผูต้ รวจสอบให้มีการดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว้
1.2.3 ปั จจัยความเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ กําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง เป็ นการวางแผนเพือ่ รักษาความ
เรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง การจัดระเบียบสําหรับการใช้สอยพื้นที่ การสัญจรภายในโครงการ การ
ชี้แจงกฎระเบียบ และบทลงโทษให้กบั ผูด้ าํ เนินงานและผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ รวมทั้งการกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ และผูต้ รวจสอบให้มีการดําเนินการตามแผนที่วางไว้
1.2.4 ปั จจัยกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ การวางแผนการทํางาน ที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย และข้อบังคับ ความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างการดําเนินงาน
ก่อสร้าง เป็ นการวางแผน และหาแนวทางเพือ่ ควบคุมการก่อสร้างที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่
รอบโครงการ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน้าที่รับผิดชอบ การแก้ปัญหา หรื อแนวทางการยุติความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากผลที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างกับพื้นที่รอบข้าง และสิ่งแวดล้อม พร้อม
กําหนดผูด้ ูแล และรับผิดชอบ
จากการพิจารณาตรวจสอบความซํ้าซ้อนของปั จจัยความต้องการของลูกค้า ในกลุ่ม
สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง โดยการกําหนดข้อมูลเชิงเทคนิคพบว่าปั จจัยข้อ
ที่ 1 และปั จจัยข้อที่ 3 มีขอ้ มูลเชิงเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน สามารถรวมความทั้งสองปั จจัยได้ โดยทั้ง
สองปั จจัยเป็ นการดําเนินการเพือ่ กํากับดูแลรักษาพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน
ก่อสร้างทั้งในด้านความสะอาด และความเรี ยบร้อย ส่งผลให้การดําเนินงานมีความสะดวก และเป็ น
การส่งเสริ มปั จจัยในข้อที่ 2 ด้านความปลอดภัยอีกด้วย ดังนั้นจึงรวมความทั้งสองปั จจัย และเปลี่ยน
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ข้อความใหม่เป็ น ความสะอาด และความเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง โดยกําหนดข้อมูลเชิงเทคนิค
คือ กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบความสะอาด และความเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง
1.3 บุคลากร
ตารางที่ 7 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า และข้อมูลเชิงเทคนิคในกลุ่มบุคลากร
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
1. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน

ข้อมูลเชิงเทคนิค
มีเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน รวมทั้งแนวทาง
ในการพัฒนาพนักงาน
2. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ สร้างความเข้าใจแก่พนักงานในเป้ าหมายของ
ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของโครงการ การดําเนินงาน และขั้นตอนการดําเนินงานที่
จะนําไปสู่ผลสําเร็จที่ตอ้ งการ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
การมอบหมายหน้าที่ที่ตรงตามความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน
1.3.1 ปั จจัยทักษะ และความสามารถของพนักงาน ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ มีเกณฑ์
การคัดเลือกพนักงาน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาพนักงาน พนักงานของผูร้ ับเหมาต้องมีความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยแนวทางที่เหมาะสมเป็ นไปตามมาตรฐาน และเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ลูกค้า
สําหรับงานก่อสร้าง นอกจากนั้นผูร้ ับเหมาต้องมีแผน และดําเนินการพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถพนักงานของตนให้มีศกั ยภาพเพิม่ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.3.2 ปั จจัยความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็ จตาม
เป้ าหมายของโครงการ ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ สร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีแก่พนักงานใน
เป้ าหมายของการดําเนินงาน และขั้นตอนการดําเนินงานที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จที่ตอ้ งการ การชี้แจง
เป้ าหมาย ขั้นตอน และผลสําเร็จของการทํางานแก่พนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
และการสร้างแรงกระตุน้ ให้กบั พนักงาน ไม่วา่ จะเป็ นการมอบรางวัล หรื อการยกย่องพนักงานดีเด่น
เพือ่ ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.3.3 ปั จจัยหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ การ
มอบหมายหน้าที่ที่ตรงตามความสามารถของพนักงานแต่ละคน หัวหน้างานในแต่ละระดับต้อง
เข้าใจทักษะ และความสามารถของพนักงานในสังกัดของตน แจกจ่ายหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสม
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กับความสามารถของพนักงานแต่ละคน เพือ่ ให้พนักงานสามารถดําเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จากการพิจารณาตรวจสอบความซํ้าซ้อนของปั จจัยความต้องการของลูกค้า ในกลุ่ม
บุคลากร การกําหนดข้อมูลเชิงเทคนิคพบว่าปั จจัยในกลุ่มนี้ไม่มีความซํ้าซ้อนกัน ข้อมูลเชิงเทคนิค
ของแต่ละปั จจัยมีเนื้อความ และวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้นปั จจัยในกลุ่มนี้จึงยังคงไว้เช่นเดิม ไม่มี
การตัดออก หรื อรวมความทั้งสามปั จจัย
1.4 การประสานงาน
ตารางที่ 8 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า และข้อมูลเชิงเทคนิคในกลุ่มการประสานงาน
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
1. ความสามารถในการทํางานเป็ น
ทีม(ภายในองค์กร)
2. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องใน
โครงการ (ภายนอกองค์กร)
3. การสื่อสาร
4. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม

ข้อมูลเชิงเทคนิค
การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการประสานงานใน
ทีมงานเดียวกัน
การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการประสานงานของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
การกําหนดระบบ และขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน
การรักษาคุณภาพ และมาตรฐานในการดําเนินงานให้คงที่
หรื อเพิม่ มากขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ

1.4.1 ปั จจัยความสามารถในการทํางานเป็ นทีม ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ การกําหนด
รู ปแบบ และขั้นตอนการประสานงานในทีมงานเดียวกัน การสร้างมาตรฐาน และรู ปแบบในการ
ดําเนินงานร่ วมกันขององค์กรเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดระบบที่ชดั เจน ลดความสับสนของการทํางาน
ร่ วมกัน และมีการชี้แจงแก่พนักงานของตนเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นระบบ และ
มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยงั หมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการก่อสร้างให้ผดู ้ าํ เนินงานทุกฝ่ าย
รับทราบ เพือ่ ป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานผิดขั้นตอนด้วยความไม่รู้สถานะของ
งานในขณะนั้น หรื อไม่เข้าใจแผนงาน ภาพรวมของโครงการ และการปรึ กษาหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้าง
1.4.2 ปั จจัยการประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ การ
กําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการประสานงานของผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ เป็ นการจัดการรู ปแบบ
และมาตรฐานของการทํางานกับผูเ้ กี่ยวข้องกับงานก่อสร้างภายนอกองค์กร อาทิเช่น ลูกค้า หรื อ
เจ้าของโครงการ ผูอ้ อกแบบ ผูร้ ับเหมาเฉพาะทาง เพือ่ ให้การประสานงานมีความชัดเจน และเป็ นไป
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ทิศทางเดียวกัน ทําให้เกิดระบบที่จะลดระยะเวลา และความสับสนในการประสานงาน ส่งผลให้การ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้องมีการจัดการชี้แจงให้แก่ผมู ้ ีส่วนร่ วมในการก่อสร้าง เพือ่
ปรึ กษาหารื อหาสรุ ปเป็ นแนวทาง และมาตรฐานที่เหมาะสมกับทุกฝ่ ายของแต่ละโครงการ
1.4.3 ปั จจัยการสื่อสาร ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ
การกําหนดระบบ และขั้นตอน
ในการติดต่อประสานงาน เป็ นการกําหนดรู ปแบบ มาตรฐาน ขั้นตอน ลําดับในการสื่อสาร
ประสานงานสําหรับการดําเนินงานก่อสร้างให้ท้งั โครงการเป็ นไปในรู ปแบบ และทิศทางเดียวกัน
ทราบผูร้ ับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ และสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง
1.4.4 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การในภาพรวม คือ การรักษาคุณภาพ และมาตรฐาน
ในการดําเนินงานให้คงที่ หรื อเพิม่ มากขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นการรักษาระดับคุณภาพการบริ การ
ลูกค้าให้มีมาตรฐานที่คงที่ หรื อเพิม่ มากขึ้น ตั้งแต่เริ่ มงานก่อสร้าง จนโครงการแล้วเสร็จ รวมทั้งการ
ให้ความร่ วมมือ และอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า และผูเ้ กี่ยวข้องกับโครงการ ที่จะส่งผลให้การ
ดําเนินงานก่อสร้างประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ผรู ้ ับเหมายังสามารถทําหน้าที่
เป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนําให้กบั ลูกค้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ดีซ่ ึงลูกค้าจะได้รับ
จากการพิจารณาตรวจสอบความซํ้าซ้อนของปั จจัยความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มการ
ประสานงาน ปั จจัยข้อที่ 3 การสื่อสารนั้น เป็ นปั จจัยที่มีความหมายซํ้าซ้อนกับปั จจัยในข้อ 1 และข้อ
2 เนื่องจากปั จจัยการทํางานเป็ นทีม และปั จจัยการประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ เป็ นปั จจัย
ที่มีใจความครอบคลุมในเรื่ องการสื่อสารแล้ว โดยเป็ นการกําหนดรู ปแบบ และมาตรฐานในการ
สื่อสารทั้งกับองค์กรของผูร้ ับเหมาเอง และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนั้นจึงตัด
ปั จจัยข้อที่ 3 ออก และนําข้อมูลเชิงเทคนิคของปัจจัยข้อที่ 3 เพิม่ ให้กบั ปั จจัยข้อที่ 2 และข้อที่ 1 คือ
การกําหนดระบบ และขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน
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1.5 การตรวจสอบ ดูแล และการควบคุม
ตารางที่ 9 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า และข้อมูลเชิงเทคนิค ในกลุ่มการตรวจสอบ ดูแล
และการควบคุม
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
1. การตรวจสอบ และควบคุมงาน

2. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุม
โครงการ

ข้อมูลเชิงเทคนิค
การกํากับ ดูแลการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา
และการตรวจสอบดูแล รวมทั้งการอํานวย
ความสะดวก ให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในโครงการ
การปรึ กษา และกําหนดแผนงานของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ ให้สอดคล้องกับ
แผนงานหลักของโครงการ
ความสมํ่าเสมอในการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน

1.5.1 ปั จจัยการตรวจสอบ และควบคุมงาน ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ การกํากับ ดูแล
การดําเนินงานของผูร้ ับเหมา และการตรวจสอบดูแล รวมทั้งการอํานวยความสะดวก ให้แก่
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ และ การให้คาํ ปรึ กษา และกําหนดแผนงานของผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ ให้
สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ เป็ นการกํากับดูแลการดําเนินงานก่อสร้างให้เป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ และเป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญา ทั้งในด้านคุณภาพของงาน งบประมาณที่ใช้
และเวลาของโครงการที่ตอ้ งแล้วเสร็จ ซึ่ งหมายความถึงการกํากับดูแลการทํางานของพนักงานใน
ความรับผิดชอบของผูร้ ับเหมาให้ปฏิบตั ิงานก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า และ
จําเป็ นต้องตรวจสอบแผนงาน ควบคุมการดําเนินงาน รวมถึงการให้ความร่ วมมือแก่ผทู ้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานในภาพรวมของงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยงั ต้องเป็ นตัวกลางในการประสานงานกับ
ฝ่ ายต่างๆ เพือ่ ให้งานก่อสร้างสามารถเดินหน้าได้อย่างเหมาะสม และประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมาย
ที่วางไว้
1.5.2 ปั จจัยหน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ ข้อมูลเชิงเทคนิค คือความ
สมํ่าเสมอในการตรวจสอบการดําเนินงาน เป็ นการตรวจสอบภาพรวมของงานก่อสร้าง การบริ หาร
จัดการ และการคาดคะเนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน รวมทั้งแนวทางรับมือกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเหล่านั้น เพือ่ ให้งานก่อสร้างสามารถดําเนินการได้ และเป็ นไปตามแผนซึ่งได้
ตกลงไว้กบั ลูกค้า โดยต้องมีการรายงานผล และปรึ กษาหารื อกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
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จากการพิจารณาตรวจสอบความซํ้าซ้อนของปั จจัยความต้องการของลูกค้า ในการ
ตรวจสอบ ดูแล และการควบคุม ปั จจัยในกลุ่มนี้ไม่มีความซํ้าซ้อนกัน ข้อมูลเชิงเทคนิคมีใจความที่
ชัดเจน และมีประเด็นหลักของแต่ละข้อ ดังนั้นปัจจัยในกลุ่มนี้จึงยังคงไว้เช่นเดิม ไม่มีการตัดออก
หรื อรวมความ
ตารางที่ 10 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ผา่ นการเรี ยบเรี ยง จัดระเบียบ และ
ตรวจสอบความซํ้าซ้อน และข้อมูลเชิงเทคนิคของแต่ละปั จจัย
กลุ่มของปั จจัย
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลเชิงเทคนิค
กําแพงบ้านด้านซ้ายมือ (ส่วน A)
เพดานบ้าน (ส่วน C)
การประกัน
1.คุณภาพของสัญญา
การร่ างสัญญาร่ วมกันระหว่างลูกค้า
คุณภาพ และ
และผูร้ ับเหมา
การส่งมอบ
2. การบริ หารจัดการ และการ
การกําหนดแผนงาน และการกําหนด
งาน
ดําเนินงานตามสัญญา
หน้าที่รับผิดชอบของผูด้ าํ เนินงานให้
เป็ นไปตามสัญญา
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการ ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุตามสัญญา
ติดตั้ง และการส่งมอบตามสัญญา ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุจากผูผ้ ลิต
เกี่ยวกับการใช้งาน การติดตั้ง การ
ทดสอบวัสดุเพือ่ การส่งมอบ และข้อมูล
การดูแล บํารุ งรักษาวัสดุ
4. คุณภาพของการส่งมอบ
การกําหนดขั้นตอนการส่งมอบงาน
และหลักฐานที่ใช้ในการส่งมอบงาน
5. การแก้ไขความผิดพลาด และ
การดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลง
การเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อเสียของ
ความต้องการของลูกค้า
การเปลี่ยนแปลงเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลให้
ลูกค้าตัดสินใจ
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ตารางที่ 10 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ผา่ นการเรี ยบเรี ยง จัดระเบียบ และ
ตรวจสอบความซํ้าซ้อน และข้อมูลเชิงเทคนิคของแต่ละปั จจัย (ต่อ)
กลุ่มของปั จจัย
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลเชิงเทคนิค
กําแพงบ้านด้านซ้ายมือ (ส่วน A)
เพดานบ้าน (ส่วน C)
สภาพแวดล้อม 7. ความสะอาด และเรี ยบร้อยของ กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการ
และความ
พื้นที่ก่อสร้าง
ตรวจสอบความสะอาด และความ
ปลอดภัยใน
เรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง
พื้นที่ก่อสร้าง 8.ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่
ก่อสร้าง
9.กฎหมาย และข้อกําหนดที่
การวางแผนการทํางาน ที่สอดคล้องกับ
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ กฎหมาย และข้อบังคับ ความปลอดภัย
การรักษา สภาพแวดล้อมในการ และการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่าง
ดําเนินงานก่อสร้าง
การดําเนินงานก่อสร้าง
บุคลากร
10.ทักษะ และความสามารถของ
มีเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน รวมทั้ง
พนักงาน
แนวทางในการพัฒนาพนักงาน
11.ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจใน สร้างความเข้าใจแก่พนักงานใน
การทํางานให้ประสบผลสําเร็ จ เป้ าหมายของการดําเนินงาน และ
ตามเป้ าหมายของโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงานที่จะนําไปสู่
ผลสําเร็จที่ตอ้ งการ
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของ การมอบหมายหน้าที่ที่ตรงตาม
พนักงาน
ความสามารถของพนักงานแต่ละคน
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ตารางที่ 10 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ผา่ นการเรี ยบเรี ยง จัดระเบียบ และ
ตรวจสอบความซํ้าซ้อน และข้อมูลเชิงเทคนิคของแต่ละปั จจัย (ต่อ)
การ
ประสานงาน

13. ความสามารถในการทํางานเป็ น
ทีม
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ในโครงการ

15. คุณภาพการให้บริ การใน
ภาพรวม
การตรวจสอบ 16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน
ดูแล และการ
ควบคุม

17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และ
ควบคุมโครงการ

การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการ
ประสานงานในทีมงานเดียวกัน
การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการ
ประสานงานของผูเ้ กี่ยวข้องใน
โครงการ
การกําหนดระบบ และขั้นตอนในการ
ติดต่อประสานงาน
การรักษา และมาตรฐานในการ
ดําเนินงานให้คงที่ หรื อเพิม่ มากขึ้น
อย่างสมํ่าเสมอ
การกํากับ ดูแลการดําเนินงานของ
ผูร้ ับเหมา และการตรวจสอบดูแล
รวมทั้งการอํานวยความสะดวก ให้แก่
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
การปรึ กษา และกําหนดแผนงานของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ ให้สอดคล้อง
กับแผนงานหลักของโครงการ
ความสมํ่าเสมอในการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน

ปั จจัยความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement) ที่ผา่ นการเรี ยบเรี ยง จัด
ระเบียบ และตรวจสอบความซํ้าซ้อนตามตารางที่ 12 จะนําไปออกแบบแบบสอบถามเพือ่ เก็บข้อ
มูลค่าคะแนนความสําคัญที่ลูกค้าประเมินให้แต่ละปั จจัย (Importance Value, IMP) ในส่วน A
กําแพงบ้านซ้ายมือ ของบ้านแห่งคุณภาพ
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2. การออกแบบแบบสอบถาม
การกําหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเป็ นส่วนแรกที่ตอ้ งคํานึงถึงในการออกแบบ
แบบสอบถามโดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพือ่ หาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD) ปกติเทคนิคนี้จะใช้การ
เปรี ยบเทียบคุณภาพขององค์กรตนเอง (Potential) กับคุณภาพขององค์กรคู่แข่งที่สูงกว่า (Target) ซึ่ง
ต้องการจะพัฒนาไปให้ถึง แต่การศึกษานี้ตอ้ งการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวม จึง
ประยุกต์ใช้ค่าคะแนนคุณภาพการดําเนินงานจริ งของผูร้ ับเหมาที่ลูกค้ารับรู ้ได้ แทนคุณภาพของ
องค์กรตนเอง (Potential) ซึ่งเป็ นการแสดงคุณภาพการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาในภาพรวม
เปรี ยบเทียบกับ ค่าคะแนนความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา แทนคุณภาพของ
องค์กรที่สูงกว่า (Target) ซึ่งเป็ นเสมือนเป้ าหมาย หรื อคุณภาพที่ผรู ้ ับเหมาจําเป็ นต้องพัฒนาไปให้
ถึงหากต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการออกแบบแบบสอบถามจึงสามารถแยกได้เป็ น 2 ประเด็น
ดังนี้
1. การหาค่าคะแนนความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา
2. การหาค่าคะแนนคุณภาพการดําเนินงานจริ งของผูร้ ับเหมาที่ลูกค้ารับรู ้ได้
เมื่อสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามได้แล้ว ในลําดับต่อไปคือการ
กําหนดกลุ่มประชากรที่ตอ้ งการศึกษา และหาจํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เพราะข้อมูลใน
ส่วนนี้เป็ นตัวกําหนดรู ปแบบ และรายละเอียดของแบบสอบถามให้เหมาะสมต่อการเก็บข้อมูลใน
การศึกษา
2.1 การกําหนดประชากร และจํานวนตัวอย่าง
ประชากรที่สนใจ ตามขอบเขตของการศึกษานี้ คือ ลูกค้างานก่อสร้าง ประเภทบ้าน
เดี่ยวมูลค่า 2.5-5 ล้านบาท โดยก่อสร้างตามแบบที่ลูกค้ามี และผูร้ ับเหมาไม่มีความเกี่ยวข้องกับงาน
ออกแบบ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นมูลค่าบ้านที่มีตอ้ งการสูงสุด จากการสํารวจในงานรับ
สร้างบ้านปี 2554 (วิบูล จันทรดิลกรัตน์, 2554: 79-86) ดังแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงสัดส่ วนความต้องการบ้านของลูกค้า ตามมูลค่าของบ้านสํารวจในงานรับสร้าง
บ้านปี 2554
มูลค่าบ้าน
ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
2.51 - 5 ล้านบาท
5.1 - 10 ล้านบาท
10.1 - 20 ล้านบาท
20.1 ล้านบาทขึ้นไป
รวม

ร้อยละแสดงสัดส่วนความต้องการ
24.95
38.14
25.15
7.42
4.33
100

ค่าร้อยละที่ได้จะนําไปใช้คาํ นวณจํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ในการศึกษา
ร่ วมกับจํานวนบ้านเดี่ยวที่สร้างในกรุ งเทพมหานครในปี 2549-2553 (ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์,
2554) ข้อมูลดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนบ้านเดี่ยวที่เจ้าของโครงการสร้างเองในช่วงปี 2549-2553
ปี 2549
14,365 หลัง

ปี 2550
11,377 หลัง

ปี 2551
10,595 หลัง

ปี 2552
8,443 หลัง

ปี 2553
9,831 หลัง

จากตารางที่ 12 เป็ นจํานวนบ้านซึ่งไม่ได้แยกกลุ่มมูลค่าการก่อสร้าง ดังนั้นจึง
จําเป็ นต้องคํานวณหาจํานวนบ้านที่มีมูลค่า 2.5-5 ล้านบาทโดยใช้ค่าร้อยละ38.14 จึงได้ขอ้ มูลที่
ต้องการตามตารางที่13
ตารางที่ 13 แสดงการประมาณจํานวนบ้านเดี่ยวที่เจ้าของโครงการสร้างเอง มูลค่าบ้าน 2.5-5 ล้าน
บาทในช่วงปี 2549-2553
ปี 2549
5,479 หลัง

ปี 2550
4,340 หลัง

ปี 2551
4,040 หลัง

ปี 2552
3,220 หลัง

จากนั้นจึงนําข้อมูลดังกล่าวเข้าสูตรการหาจํานวนตัวอย่างของ Yamane
(Yamane,1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จึงได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 14

ปี 2553
3,750 หลัง
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งเก็บข้อมูล ในช่วงปี 2549-2553
ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

373

366

364

356

361

จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ในแต่ละปี มีจาํ นวนที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นแนวโน้มในปี
ต่อๆมาจึงน่าจะใกล้เคียงกัน ผูศ้ ึกษาจึงใช้ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ปี เป็ นจํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้
ในการศึกษา โดยมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 364 ตัวอย่าง
เมื่อสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มประชากรได้แล้ว จึงสามารถระบุรูปแบบ
ของแบบสอบถามได้ โดยจะใช้คาํ ถามปลายปิ ดในการเก็บข้อมูล ด้วยเหตุผลทางด้านจํานวนตัวอย่าง
ที่ตอ้ งเก็บมีจาํ นวนมาก และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่จาํ กัด
การเก็บข้อมูลหลักของแบบสอบถามจะมีสองประเด็น คือ ข้อมูลความพึงพอใจจาก
ความคาดหวังของลูกค้า และข้อมูลความพึงพอใจจากประสบการณ์จริ งที่ลูกค้าได้เคยประสบมาจาก
การทํางานร่ วมกับผูร้ ับเหมาในงานก่อสร้าง และส่วนท้ายของแบบสอบถามจะกําหนดให้มีการ
เสนอแนะความคิดเห็น เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบสามารถเพิม่ เติม และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
ได้ แบบสอบถามจึงถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ตอ้ งการ ประกอบไปด้วยปั จจัยความต้องการของลูกค้า
(Customer Requirement) ตารางระดับคะแนนจากความคาดหวัง และ
ตารางระดับคะแนนจากประสบการณ์ของปั จจัยแต่ละข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
2.2 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน หรื อข้อมูลส่วนตัว
ในส่วนนี้จะแบ่งประเด็นที่สนใจในข้อมูลพื้นฐาน หรื อข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบ
ออกเป็ น 3 ประเด็น คือ
2.2.1 ประเด็นที่ 1 การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม เพือ่ ไปประกอบ
กับข้อมูลในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์ร่วมกันในเชิงลึกเพือ่ หาความแตกต่าง หรื อ
ความสอดคล้อง โดยผูศ้ ึกษาคาดว่าน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจ นําไปประกอบกับการสรุ ปผลของ
การศึกษาได้

46

2.2.2 ประเด็นที่ 2 การเก็บข้อมูลเพือ่ คัดกรองกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งจะใช้
คําถามที่เกี่ยวข้องกับทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยมีตวั เลือก อยู่ 4 ตัวเลือก ดังนี้
1. เคยสร้างบ้านของตัวเองในกรุ งเทพฯ
2. เคยสร้างบ้านของตัวเองในกรุ งเทพฯ และมีโครงการที่จะสร้างเพิม่ ใน
อนาคต ในกรุ งเทพฯ
3. ไม่เคยสร้างบ้านของตัวเองในกรุ งเทพฯ แต่มีโครงการที่จะสร้างบ้านของ
ตัวเองในกรุ งเทพฯ
4. อื่นๆ ....................(โปรดระบุ)
การเก็บข้อมูลทีม่ ีจาํ นวนตัวอย่างมาก ในระยะเวลาที่จาํ กัด ผูศ้ ึกษาจึงใช้การเก็บข้อมูล
แบบสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) และแจก
แบบสอบถามไปเป็ นจํานวนมากเพือ่ ให้ได้จาํ นวนตัวอย่างมากที่สุด การเก็บข้อมูลในรู ปแบบนี้
ส่งผลให้ไม่ทราบถึงข้อมูลของผูต้ อบก่อนที่จะทําแบบสอบถามได้ จึงจําเป็ นต้องคัดกรองข้อมูลที่
เก็บได้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษา รวมทั้งตัดข้อมูลที่ไม่จาํ เป็ นออก จาก
การเพิม่ คําถามข้างต้น โดยแบบสอบถามชุดใดตอบตัวเลือก “อื่นๆ........................ (โปรดระบุ)” จะ
ถูกคัดออกไม่นาํ มาใช้วเิ คราะห์ เนื่องจากเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ไม่อยูใ่ นขอบเขตของการศึกษา ส่วน
ในตัวเลือกที่เหลือนั้น เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามขอบเขตของการศึกษา และสามารถแบ่งกลุ่มของ
ผูต้ อบได้เป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ตอบข้อ 1 หรื อ ข้อ 2 ซึ่งเป็ นกลุ่มที่นอกจากจะได้ขอ้ มูลความ
คาดหวังแล้ว ยังได้ขอ้ มูลที่เกิดจากประสบการณ์จริ งที่ผตู ้ อบเหล่านั้นได้ประสบมาจากการที่เป็ น
เจ้าของโครงการเองที่ได้ทาํ งานร่ วมกับผูร้ ับเหมา อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ตอบ ข้อ 3 กลุ่มนี้จะได้รับ
เพียงข้อมูลความคาดหวังเท่านั้น
2.2.3 ประเด็นที่ 3 การคัดแยกข้อมูลการตอบซึ่งไม่ตรงตามขอบเขตของการศึกษา
ออก ประเด็นนี้จะใช้คาํ ถามด้านงบประมาณในการก่อสร้างเป็ นเกณฑ์ในการคัดกรองข้อมูล ซึ่ง
ขอบเขตของการศึกษาคือ งานก่อสร้างบ้านทีม่ ีงบประมาณ 2.51 – 5 ล้านบาท ดังนั้นแบบสอบถาม
ใดที่ไม่ได้ตอบตรงกับหลักเกณฑ์น้ ีจะถูกคัดออกไม่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยตัวเลือกมี
ดังต่อไปนี้
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ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
2.51 - 5 ล้านบาท
5.1 - 10 ล้านบาท
มากกว่า 10 ล้านบาท
2.3 แบบสอบถามส่วนที่ 2 ตารางค่าคะแนนของปั จจัยความต้องการของลูกค้า
ส่วนนี้เป็ นวัตถุประสงค์หลักของแบบสอบถาม เพือ่ นําไปวิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนน
ความสําคัญที่ลูกค้าประเมิน ในที่น้ ีคอื ผูต้ อบแบบสอบถาม แต่การนําปั จจัยความต้องการของลูกค้า
มาใช้ในแบบสอบถามอาจมีปัญหาด้านการสื่อสาร ความหมาย และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
เนื่องจากผูต้ อบเป็ นบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งการศึกษา อายุ อาชีพ และหน้าที่การงาน รวมทั้ง
อาจไม่มีความรู ้ ความเข้าใจในงานก่อสร้าง อาจทําให้ไม่เข้าใจความหมาย หรื อตีความผิดไปจากที่ผู ้
ศึกษาต้องการ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางเทคนิคในงานก่อสร้าง ดังนั้นก่อนจะ
นําปั จจัยความพึงพอใจของลูกค้าไปใช้ในแบบสอบถามจําเป็ นต้องมีการแปลงความ หรื อเรี ยบ
เรี ยงความเสียใหม่เพือ่ ความเหมาะสมกับผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ ีความหลากหลาย
2.3.1 การแปลงความ เรี ยบเรี ยงความของปั จจัยความความต้องการของลูกค้า
ตารางที่ 15 แสดงการแปลงความ หรื อเรี ยบเรี ยงความใหม่ ของปั จจัยความต้องการของลูกค้า
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
1. คุณภาพของสัญญา
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตาม
สัญญา
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และ
การส่งมอบ ตามสัญญา
4. คุณภาพของการส่งมอบ
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของลูกค้า
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่
ก่อสร้าง
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง

แปลงความ หรื อเรี ยบเรี ยงความใหม่
ความเป็ นธรรมของสัญญา
การทํางานตามสัญญา
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
การส่งมอบผลงานแก่ลูกค้า
การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทํางาน
การปรับเปลี่ยนงานตามความต้องการของ
ลูกค้า
ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่
ก่อสร้าง
ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
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ตารางที่ 15 แสดงการแปลงความ หรื อเรี ยบเรี ยงความใหม่ ของปั จจัยความต้องการของลูกค้า (ต่อ)
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมใน
การดําเนินงานก่อสร้าง
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางาน
ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของโครงการ
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุม
โครงการ

แปลงความ หรื อเรี ยบเรี ยงความใหม่
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางาน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การทํางานเป็ นทีม
การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องใน
โครงการ
การใส่ใจลูกค้า
การตรวจสอบ และควบคุมงาน
การใส่ใจต่องานที่ทาํ

2.3.2 การกําหนดค่าคะแนนความสําคัญที่ลูกค้าประเมินให้ต่อปั จจัยความต้องการ
ของลูกค้าโดยกําหนดคะแนนแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 = มากที่สุด/ ระดับ 4 = มาก/ ระดับ
3 =ปานกลาง/ ระดับ 2 = น้อย/ ระดับ 1 = น้อยที่สุด
2.3.3 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามที่ตอ้ งการเก็บข้อมูล 2 ประเด็น คือการหาค่า
คะแนนความคาดหวังที่ลูกค้ามีตอ่ การดําเนินงานของผูร้ ับเหมา และการหาค่าคะแนนคุณภาพการ
ดําเนินงานจริ งของผูร้ ับเหมาที่ลูกค้ารับรู ้ได้ ดังนั้นการออกแบบจะแบ่งออกเป็ น 2 ตาราง เพือ่ เก็บ
ข้อมูลทั้งสองส่วน โดยทั้งสองส่ วนจะแบ่งจํานวนคะแนนตามระดับที่ระบุไว้ขา้ งต้น
2.4 ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนนี้กาํ หนดขึ้นมาเพือ่ ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามที่ตอ้ งการเสนอแนะเพิม่ เติมจากเนื้อหาใน
แบบสอบถาม หรื อมีความเห็นที่แตกต่าง สามารถนําเสนอความคิดของตนเองได้อย่างอิสระ อาจมี
ผลในการปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามให้ดีข้ ึน หรื อนําข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้
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3. การทดลอง และปรับแก้ ไขแบบสอบถาม
เมื่อได้แบบสอบถามที่เหมาะสมตามความต้องการแล้ว จําเป็ นต้องทดลองใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจริ ง เพือ่ หาปั ญหาจากการออกแบบแบบสอบถาม และปรับแก้ไข
แบบสอบถามให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น โดยทดลองแจกแบบสอบถามกับกลุ่มคนทัว่ ไปจํานวน 50 ชุด ผล
จากการทดลองพบปั ญหาดังต่อไปนี้
3.1 แบบสอบถามที่ออกแบบในครั้งแรก ออกแบบให้ในส่ วนที่ 2 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับปั จจัย
ความต้องการของลูกค้าทั้งส่วนของความคาดหวัง และประสบการณ์ เป็ นข้อๆ เรี ยงกันลงมาทําให้
แบบสอบถามมีความยาวมาก และเกิดความสับสนในการตอบแบบสอบถามของผูต้ อบ ผูศ้ ึกษาจึง
ปรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ให้เป็ นตาราง 2 ตาราง เปรี ยบเทียบกันลงมา ระหว่างตารางระดับ
คะแนนจากความคาดหวัง และตารางระดับคะแนนจากประสบการณ์จริ ง
3.2 ใจความของปั จจัยความต้องการของลูกค้าบางข้อ มีความหมายที่ผตู ้ อบบางกลุ่มยัง
ทําความเข้าใจยาก หรื อเกิดความสับสนในใจความนั้นๆ ผูศ้ ึกษาจึงปรับใจความนั้นๆ ให้สามารถ
เข้าใจได้ง่ายต่อผูต้ อบแบบสอบถามมากขึ้น
3.3 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความสับสนในเรื่ องของความคาดหวัง และประสบการณ์จริ ง
ซึ่งมักจะตอบผิดช่องคําถามผูศ้ ึกษาจึงต้องระบุขอ้ ความแนะนําลงไปในสอบถามส่วนที่ 1 คือ
***ในข้อ 9***
หากผูต้ อบเลือกตอบตัวเลือกที่ 3หรื อ 4 ให้ผตู ้ อบตอบแบบสอบถาม ส่วนที่2
ในตารางที่ 1 เพียงอย่างเดียว
หากผูต้ อบเลือกตอบตัวเลือกที่ 1 หรื อ 2 ให้ผตู ้ อบตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2
ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
เมื่อปรับแก้ไขแบบสอบถามแล้ว จึงเริ่ มดําเนินการเก็บข้อมูลจริ ง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลมาใช้
ในการทําการศึกษาต่อไป (สามารถดูรายละเอียดของแบบสอบถามได้ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
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4. การกลั่นกรองแบบสอบถาม
การใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลนั้นมักมีเปอร์เซ็นต์การตอบที่ต่าํ รวมถึงบางส่วนเป็ น
แบบสอบถามที่ตอบไม่สมบูรณ์ หรื อไม่สามารถนํามาใช้วเิ คราะห์ได้ จึงจําเป็ นต้องตั้งเกณฑ์ในการ
กลัน่ กรองแบบสอบถาม เพือ่ คัดแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ หรื อใช้งานไม่ได้ออก เพือ่ ลดระยะเวลา
ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลกับส่วนที่ไม่จาํ เป็ น โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
4.1 แบบสอบถามที่ตอบไม่ตรงตามความต้องการ หรื อผูต้ อบไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้คาํ ถามข้อ 10 ซึ่งเป็ นคําถามที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของ
งานเป็ นตัวกลัน่ กรอง แบบสอบถามที่จะนําไปใช้ต่อ คือแบบสอบถามที่ตอบในข้อมูลค่างาน 2.5 - 5
ล้านบาทเท่านั้น
4.2 แบบสอบถามที่มีขอ้ มูลซึ่งไม่สามารถตีความได้ หรื อมีขอ้ มูลที่ขดั แย้งกัน เช่นตอบ
แบบสอบถามว่าไม่เคยสร้างบ้าน แต่ในส่วนของตารางความพึงพอใจสามารถให้คะแนนในตาราง
ความพึงพอใจจากประสบการณ์ได้
4.3 แบบสอบถามที่ตอบโดยมีขอ้ มูลซํ้ากันไม่ผดิ เพี้ยน เช่นในตารางความคาดหวังกับ
ตารางความพึงพอใจจากประสบการณ์มีการให้คะแนนที่ไม่มีความแตกต่างกัน
4.4 แบบสอบถามที่ตอบคําถาม หรื อให้คะแนนความพึงพอใจไม่ครบสมบูรณ์
4.5 แบบสอบถามที่ให้ค่าคะแนนความสําคัญ โดยเฉพาะในตารางความพึงพอใจจาก
ประสบการณ์เท่ากันทั้ง 17 ข้อ หรื อแบบสอบถามที่มีรูปแบบการให้คะแนนที่เห็นได้ชดั เจน
แบบสอบถามทีม่ ีลกั ษณะไม่สมบูรณ์ดงั กล่าว จะถูกตัดออกไม่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
5. รายละเอียดของข้ อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม
5.1 แหล่งที่มาของข้อมูลในการเก็บแบบสอบถาม ผูศ้ ึกษาใช้การเก็บ 3 แหล่ง คือ
5.1.2 การเก็บข้อมูลแบบตัวต่อตัวจากกลุ่มบุคคลในสถานที่ทวั่ ไป ซึ่งผลที่ได้คือ
สามารถเก็บข้อมูลได้ แต่เมื่อนํามากลัน่ กรองจะเหลือแบบสอบถามที่สามารถนํามาใช้ได้จาํ นวนไม่
มากนัก เนื่องจากแบบสอบถามที่ได้มามักจะไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมาย หรื อกลุ่มตัวอย่างที่ผศู ้ ึกษาต้องการ
รวมทั้งบางส่วนตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์
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5.1.3 การเก็บข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยผูศ้ ึกษาได้จดั ทําแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ และนําไปเผยแพร่ ตามเว็ปไซต์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ผลที่ได้คอื
จํานวนของแบบสอบถามที่ตอบกลับมามีจาํ นวนไม่มากนัก และแบบสอบถามบางส่วนไม่สมบูรณ์
5.1.4 การเก็บข้อมูลแบบตัวต่อตัวจากกลุ่มบุคคลในงานสถาปนิก ประจําปี 2558
ซึ่งเป็ นการเก็บข้อมูลที่ได้ผลดีกว่าสองรู ปแบบข้างต้น เนื่องจากเป็ นงานที่ผทู ้ ี่สนใจงานก่อสร้างมา
รวมตัวกัน ทําให้กลุ่มประชากรแคบลง และชัดเจนมากขึ้น เมื่อเก็บแบบสอบถามได้ จึงทําการ
กลัน่ กรองแบบสอบถามตามเกณฑ์ที่ต้งั ไว้เพือ่ ลดเวลาในการเก็บข้อมูล โดยสามารถเก็บ
แบบสอบถามจากทั้ง 3 วิธี ได้ 410 ตัวอย่าง ผ่านการกลัน่ กรองเหลือ 367 ตัวอย่าง ซึ่งเกินจํานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้คาํ นวณไว้ ในจํานวนนี้ สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มตามแหล่งทีม่ าได้ตามที่แสดงใน
ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงจํานวนตัวอย่างที่เก็บจาก 3 แหล่งที่มา
แหล่งที่มาของข้อมูล
เก็บข้อมูลตัวต่อตัวจาก
แหล่งทัว่ ไป
(15 - 21 ธ.ค. 2557)
เก็บผ่านอินเตอร์เน็ต
(ม.ค. - พ.ค. 2558)
เก็บข้อมูลตัวต่อตัวในงาน
สถาปนิก ปี 2558
รวม

จํานวน
ทั้งหมด
59

ร้อยละ

56

100

41

73.21

15

26.79

295

100

279

94.58

16

5.42

410

100

367

89.51

43

10.49

100

ผ่านการ ร้อยละ คัดออก ร้อยละ
กลัน่ กรอง
47
79.66
12
20.34

เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากทั้งสามแหล่งมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน หรื อมีปัจจัยที่อาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถนําข้อมูลจากทั้งสามแหล่งมาศึกษารวมกันได้ ซึ่งจําเป็ นต้องทําการเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลจากแหล่งที่มาทั้งสามลักษณะ โดยใช้การเปรี ยบเทียบค่าคะแนนความสําคัญที่ผตู ้ อบประเมิน
ให้ในแต่ละปั จจัยจากตารางความคาดหวัง ซึ่ งเป็ นคะแนนที่เกิดจากตัวผูต้ อบเอง สามารถนํามา
เปรี ยบเทียบ และทําให้เห็นความสัมพันธ์ได้ชดั เจนกว่าการใช้ค่าคะแนนความสําคัญจาก
ประสบการณ์จริ งซึ่งมีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ของผูต้ อบที่เคยประสบมา
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การเปรี ยบเทียบใช้ค่าคะแนนความสําคัญของปั จจัยทั้ง 17 ข้อ นํามาเปรี ยบเทียบกัน
โดยคํานึงถึงกลุ่มของปั จจัยด้วย เพือ่ ให้ง่ายต่อการสังเกตในการวิเคราะห์ ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดตัวอักษร
ในวงเล็บ (A-E) เพือ่ ใช้ในการอ้างอิงกลุ่มของปั จจัยนั้นในการเปรี ยบเทียบ ดังที่แสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงกลุ่มปั จจัยความต้องการขอลูกค้า และการกําหนดอักษรเพือ่ ใช้แทนกลุ่มในการ
วิเคราะห์
กลุ่มปั จจัย
การประกันคุณภาพ และ
การส่งมอบงาน (A)

สภาพแวดล้อม และความ
ปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
(B)
บุคลากร (C)

การประสานงาน (D)

การตรวจสอบ ดูแล และ
การควบคุม (E)

ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
1. คุณภาพของสัญญา
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตาม
สัญญา
4. คุณภาพของการส่งมอบ
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่ก่อสร้าง
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการ
รักษาสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ
ตามเป้ าหมายของโครงการ
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ
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หลักจากนั้นจึงนําค่าคะแนนจากทั้งสามแหล่งมาเปรี ยบเทียบ โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย
ของปั จจัยในแต่ละข้อ และจัดอันดับจากมากไปน้อย เพือ่ หาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากทั้งสาม
แหล่ง รายละเอียดดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงการเปรี ยบเทียบลําดับความสําคัญของค่าคะแนนเฉลี่ย ของปั จจัยความต้องการ
ของลูกค้าจากสามแหล่งที่เก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลตัวต่อตัว
จากแหล่งทัว่ ไป
ปั จจัย ค่าเฉลี่ย
17 (E) 4.391
1 (A)
4.370
11 (C) 4.304
16 (E) 4.304
15 (D) 4.283
3 (A)
4.261
8 (B) 4.239
10 (C) 4.239
12 (C) 4.239
2 (A)
4.217
4 (A)
4.217
7 (B) 4.174
13 (D) 4.174
5 (A)
4.152
14 (D) 4.130
9 (B) 4.109
6 (A) 4.087
ค่าเฉลี่ย 4.299

เก็บผ่านอินเตอร์เน็ต เก็บข้อมูลตัวต่อตัว
ในงานสถาปนิก ปี 2558
ปั จจัย
ค่าเฉลี่ย ปั จจัย
ค่าเฉลี่ย
2 (A)
4.683
17 (E)
4.423
1 (A)
4.634
12 (C)
4.355
17 (E) 4.537 3 (A)
4.348
16 (E) 4.488 2 (A)
4.337
12 (C) 4.463
16 (E)
4.319
3 (A)
4.439 5 (A)
4.312
4 (A)
4.390 4 (A)
4.251
5 (A)
4.390
15 (D)
4.247
15 (D) 4.317 1 (A)
4.233
8 (B)
4.244
8 (B)
4.233
11 (C) 4.171
11 (C)
4.183
14 (D) 4.122
10 (C)
4.122
10 (C) 4.073
14 (D)
4.018
7 (B)
4.024
6 (A)
4.000
9 (B)
4.000
7 (B)
3.982
13 (D) 4.000
13 (D)
3.978
6 (A)
3.878
9 (B)
3.964
ค่าเฉลี่ย 4.286
ค่าเฉลี่ย 4.194
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จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้จากการเก็บทั้งสามแหล่งที่มาพบว่า ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลทั้งสามแหล่งมีลกั ษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ชดั เจน หรื อหาความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันไม่ได้
สังเกตจากลําดับความสําคัญที่ลูกค้าประเมินให้ ทําให้สามารถสรุ ปได้วา่ แหล่งที่มาของข้อมูลไม่มี
ผลต่อข้อมูลที่เก็บมา จึงนําข้อมูลที่ได้จากแหล่งทีม่ าทั้งสามมารวมกันเพือ่ ใช้ในการทําการศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป แต่จากการวิเคราะห์มีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับแหล่งที่ใช้เก็บข้อมูล ถึงแม้แหล่งที่
ใช้เก็บข้อมูลจะไม่มีผลกับข้อมูลที่ได้รับ แต่มีผลต่อความยากง่ายในการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล รวมทั้งจํานวน และคุณภาพของตัวอย่างที่จะได้รับ หากใช้การเก็บข้อมูลแบบตัวต่อ
ตัว ในสถานที่ หรื อแหล่งที่คาดว่าน่าจะมีกลุ่มตัวอย่างอยูม่ าก ในที่น้ ีคือ งานสถาปนิก ปี 2558 ซึ่ง
เป็ นที่ที่ผสู ้ นใจในงานก่อสร้างมารวมตัวกัน จะทําให้การเก็บข้อมูลได้ง่าย ข้อมูลมีคุณภาพ ใช้เวลา
น้อย และได้จาํ นวนตัวอย่างข้อมูลทีม่ ากกว่า ข้อสังเกตนี้อาจจะเป็ นแนวทางให้การศึกษาอื่นๆ ใช้
เป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลือกหาสถานที่ หรื อแหล่งที่ใช้เก็บข้อมูล
5.2 ข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่าง
5.2.1 เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 19 แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
186
181
367

ร้อยละ
50.68
49.32
100

5.2.2 อายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านอายุ
อายุ
ตํ่ากว่า 30 ปี
30 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน
204
97
32
28
6
367

ร้อยละ
55.59
26.43
8.72
7.63
1.63
100
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5.2.3 อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ทํางานในองค์กรเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

จํานวน
56
196
83
32
367

ร้อยละ
15.26
53.40
22.62
8.72
100

5.2.4 ระดับหน้าที่การทํางานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านระดับหน้าที่การทํางาน
ระดับหน้าที่การทํางาน
ระดับผูบ้ ริ หาร
ระดับหัวหน้างาน
ระดับปฏิบตั ิงาน
รวม

จํานวน
65
88
214
367

ร้อยละ
17.71
23.98
58.31
100

5.2.5 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

จํานวน
242
122
3
367

ร้อยละ
65.94
33.24
0.82
100
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5.2.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1 - 3 คน
4 - 6 คน
มากกว่า 6 คน
รวม

จํานวน
150
192
25
367

ร้อยละ
40.87
52.32
6.81
100

5.2.7 ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
อนุปริ ญญา/ตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่นๆ
รวม

จํานวน
11
261
84
8
3
367

ร้อยละ
2.99
71.12
22.89
2.18
0.82
100

5.2.8 รายได้รวมในครอบครัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 26 แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านรายได้รวมในครอบครัว
รายได้รวมในครอบครัว
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
15,000 - 30,000 บาท
30,001 - 60,000 บาท
60,001 - 90,000 บาท
90,001-120,000 บาท
มากกว่า 120,000 บาท
รวม

จํานวน
11
98
124
65
31
38
367

ร้อยละ
3.00
26.70
33.79
17.71
8.45
10.35
100
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5.2.9 จํานวนตัวอย่างที่นาํ ไปใช้วเิ คราะห์หาสัดส่ วนที่ตอ้ งปรับปรุ ง (Improve
Ratio) ในขั้นตอนต่อไป
ตารางที่ 27 แสดงจํานวนข้อมูลที่นาํ ไปใช้วเิ คราะห์
ข้อมูล
ค่าคะแนนจากความคาดหวัง
ค่าคะแนนจากประสบการณ์

จํานวน
367
170

จากข้อมูลที่ได้ท้งั หมด 367 ตัวอย่าง ซึ่งได้ขอ้ มูลค่าคะแนนจากความคาดหวัง จํานวน
367 ตัวอย่าง โดยค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนนี้จะนําไปใช้เป็ นค่า Importance Value (IMP) ซึ่งแสดงค่า
ความสําคัญที่ลูกค้าประเมินให้แต่ละปั จจัยความต้องการ และค่า Target ซึ่งแสดงระดับคุณภาพที่
ต้องการพัฒนาไปให้ถึง ส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้ค่าคะแนนคุณภาพการดําเนินงานของ
ผูร้ ับเหมาที่ลูกค้ารับรู ้ได้จากประสบการณ์ 170 ตัวอย่าง (คิดเป็ นร้อยละ 46.32 ของจํานวนตัวอย่างที่
เก็บได้ท้งั หมด) จะนําค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนนี้ไปใช้เป็ นค่า Potential ซึ่งแสดงสภาพปั จจุบนั ของ
คุณภาพในภาพรวมที่ผรู ้ ับเหมาเป็ นอยู่
6. การวิเคราะห์ ผลจากการแบ่ งกลุ่มปัจจัยความต้องการในลักษณะต่ างๆ
ค่าคะแนนความสําคัญที่ลูกค้าประเมินให้ในแต่ละปั จจัยจากการเก็บแบบสอบถาม และ
หาค่าคะแนนเฉลี่ยของปั จจัยในแต่ละข้อ โดยจะได้ขอ้ มูลแบ่งเป็ นสองตาราง คือ ตารางที่แสดงค่า
คะแนนเฉลี่ยปั จจัยความต้องการของลูกค้าทีไ่ ด้จากความคาดหวังของลูกค้า และตารางที่แสดงค่า
คะแนนเฉลี่ยปั จจัยความต้องการของลูกค้า ซึ่งประเมินให้ผรู ้ ับเหมาจากประสบการณ์จริ งที่ลูกค้าได้
พบเจอมา
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ตารางที่ 28 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยปั จจัยความต้องการของลูกค้าที่ได้จากความคาดหวังของลูกค้า
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า

ค่าเฉลี่ย
1. คุณภาพของสัญญา
4.297
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา
4.362
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา
4.349
4. คุณภาพของการส่งมอบ
4.264
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
4.302
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
4.000
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่ก่อสร้าง
4.014
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
4.237
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อม 4.297
ในการดําเนินงานก่อสร้าง
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
4.134
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของ
4.199
โครงการ
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
4.354
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
4.008
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
4.046
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม
4.262
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน
4.338
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ
4.433
ข้อมูลในตารางที่ 28 เป็ นส่วน A ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ และ
ค่าเฉลี่ยจะใช้เป็ นค่าคะแนนความสําคัญที่ลูกค้าประเมินให้ในแต่ละปั จจัย (Importance Value, IMP)
นอกจากนี้ยงั ใช้เป็ นเสมือนค่าเป้ าหมาย (Target) ที่ผรู ้ ับเหมาจะต้องพัฒนาคุณภาพขององค์กรตนเอง
ไปให้ถึง และค่าคะแนนเฉลี่ยที่ลูกค้าประเมินให้ผรู ้ ับเหมาจากประสบการณ์จริ งที่ลูกค้าได้พบเจอมา
นั้น เปรี ยบเสมือนคุณภาพของภาพรวมที่ผรู ้ ับเหมาเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั (Potential) ซึ่งเป็ นส่วน B เพือ่
ใช้ประกอบบ้านแห่งคุณภาพเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 29 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยปั จจัยความต้องการของลูกค้าจากประสบการณ์จริ งของลูกค้า
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า

ค่าเฉลี่ย
1. คุณภาพของสัญญา
3.385
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา
3.124
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา
3.154
4. คุณภาพของการส่งมอบ
3.083
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
2.858
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
3.059
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่ก่อสร้าง
2.959
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
3.112
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อม 2.941
ในการดําเนินงานก่อสร้าง
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
2.976
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของ
3.118
โครงการ
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
3.018
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
2.994
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
3.095
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม
3.142
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน
3.065
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ
3.018
จาการเก็บข้อมูล และนํามาวิเคราะห์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวอาจมีสมั พันธ์ และความ
สอดคล้องกันบางอย่าง จึงนําข้อมูลชุดนี้ มาวิเคราะห์ในลักษณะต่างๆ อาจพบประเด็นที่น่าสนใจ
และมีประโยชน์ต่อผลของการศึกษาต่อไป
6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งกลุ่มจากการรับรู ้ของลูกค้า เนื่องจากความพึงพอใจของ
ลูกค้าเกิดจากการรับรู ้คุณภาพจริ งของผลงาน หรื อการให้บริ การเปรี ยบเทียบกับความคาดหวังของ
ลูกค้าต่อคุณภาพของผลงาน หรื อการให้บริ การ (จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ) ดังนั้นผู ้

60

ศึกษาจึงสนใจการรับรู ้ของลูกค้า จึงวิเคราะห์โดยการแบ่งปั จจัยความต้องการของลูกค้าทั้ง 17 ข้อ
เป็ นกลุ่มใหม่สองกลุ่ม คือ
1. กลุ่มปั จจัยที่ลูกค้าสามารถรับรู ้ หรื อสัมผัสได้ถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัว
ลูกค้าเอง แทนสัญลักษณ์ดว้ ย (K) ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุ่มปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลงาน
หรื อคุณภาพของการให้บริ การ
2. กลุ่มปั จจัยที่ลูกค้าไม่สามารถรับรู ้ หรื อสัมผัสได้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เป็ น
ปั จจัยที่ลูกค้าไม่สามารถมองภาพของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ แทนสัญลักษณ์ดว้ ย (NK) ซึ่งอยูใ่ น
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หรื อขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งการบริ หารจัดการภายในองค์กร
ของผูร้ ับเหมา
ตารางที่ 30 แสดงการแบ่งกลุ่มของปั จจัยความต้องการของลูกค้าโดยใช้การรับรู ้ของลูกค้าเป็ นเกณฑ์
ปั จจัยที่ลูกค้ารับรู ้ได้ (K)
1. คุณภาพของสัญญา
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตาม
สัญญา
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และ
การ
ส่งมอบ ตามสัญญา
4. คุณภาพของการส่งมอบ
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของลูกค้า
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุม
โครงการ

ปั จจัยที่ลูกค้าไม่สามารถรับรู ้ได้ (NK)
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่
ก่อสร้าง
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินงานก่อสร้าง
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางาน
ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของโครงการ
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
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จากการแบ่งกลุ่มซึ่งใช้การรับรู ้ของลูกค้าเป็ นเกณฑ์ และนําปั จจัยทั้ง 17 ข้อมาจัดลําดับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยของปั จจัยแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย
ตารางที่ 31 แสดงการแบ่งกลุ่มของปั จจัยความต้องการของลูกค้าจากความคาดหวังโดยใช้การรับรู ้
ของลูกค้าเป็ นเกณฑ์
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ (K)
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา (K)
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน (K)
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา (K)
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน (K)
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง (K)
1. คุณภาพของสัญญา (K)
4. คุณภาพของการส่งมอบ (K)
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม (K)
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง (NK)
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของ
โครงการ (NK)
10. ทักษะ และความสารามารถของพนักงาน (NK)
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ (NK)
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่ก่อสร้าง (NK)
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม (NK)
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า (K)
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง (NK)
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.433
4.362
4.354
4.349
4.338
4.302
4.297
4.264
4.262
4.237
4.199
4.134
4.046
4.014
4.008
4.000
4.297
4.211

จากตารางที่ 31 พบว่าปั จจัยในกลุ่มที่ลูกค้าสามารถรับรู ้ได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเกินกว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยรวม ยกเว้นข้อ 6 (ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า) มีคา่ คะแนน
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เฉลี่ยที่ต่าํ กว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของปั จจัยอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน อาจมีเหตุผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
งานโดยตัวลูกค้าเองนั้นหากยังไม่ได้ดาํ เนินงานก่อสร้าง ลูกค้าคงยังมองไม่เห็นภาพ และเป็ นสิ่งที่
ลูกค้ายังไม่สามารถคาดเดาได้วา่ จะเกิดขึ้น จึงทําให้ลูกค้าไม่ให้ความสําคัญกับปั จจัยในข้อนี้ จากการ
แบ่งกลุ่มดังกล่าวทําให้ทราบว่าปั จจัยความต้องการที่ลูกค้ารับรู ้ได้เป็ นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสําคัญ
มากกว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภายในองค์กรของผูร้ ับเหมาเอง ดังนั้นการพิจารณาผูร้ ับเหมา
ของลูกค้าจึงใช้การตัดสินใจจากผลงานที่เคยทํามา ความรับผิดชอบที่มีต่อการทํางาน ส่งผลต่อความ
เชื่อมัน่ มากกว่ารู ปแบบ และการจัดการภายในองค์กร
นอกจากนี้ได้เปรี ยบเทียบผลของการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ ระหว่างความคาดหวังของ
ลูกค้า กับประสบการณ์จริ งที่ลูกค้าได้พบเจอ โดยแทนสัญลักษณ์ในตารางแสดงลําดับคะแนน
ความสําคัญของปั จจัยความต้องการที่ได้จากจากประสบการณ์จริ งของลูกค้า และเรี ยงลําดับค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยเพือ่ นํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับตารางคะแนนความคาดหวัง
ตารางที่ 32 แสดงการแบ่งกลุ่มของปั จจัยความต้องการของลูกค้าจากประสบการณ์ของลูกค้า โดย
ใช้การรับรู ้ของลูกค้าเป็ นเกณฑ์
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
1. คุณภาพของสัญญา (K)
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา (K)
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม (K)
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา (K)
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของ
โครงการ (NK)
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง (NK)
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ (NK)
4. คุณภาพของการส่งมอบ (K)
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน (K)
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า (K)
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน (K)
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ (K)

ค่าเฉลี่ย
3.385
3.154
3.142
3.124
3.118
3.112
3.095
3.083
3.065
3.059
3.018
3.018
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ตารางที่ 32 แสดงการแบ่งกลุ่มของปั จจัยความต้องการของลูกค้าจากประสบการณ์ของลูกค้า โดย
ใช้การรับรู ้ของลูกค้าเป็ นเกณฑ์ (ต่อ)
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม (NK)
10. ทักษะ และความสารามารถของพนักงาน (NK)
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพืน้ ที่ก่อสร้าง (NK)
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง (NK)
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง (K)
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
2.994
2.976
2.959
2.941
2.858
3.065

จากตารางที่ 32 พบว่าข้อมูลประสบการณ์จริ งที่ลูกค้าได้พบเจอมานั้น ผูร้ ับเหมาไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรื อความคาดหวังของลูกค้าได้ตรงกับความต้องการที่
ลูกค้าคาดหวังไว้ ซึ่งเห็นได้จากการเปรี ยบเทียบตารางทั้งสอง ไม่มีความสอดคล้องกัน และยังมี
ความขัดแย้งกันในหลายๆ ปั จจัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจัยข้อที่ 5 (การแก้ไขความผิดพลาด และ
ข้อบกพร่ อง) ซึ่งลูกค้าให้ความสําคัญที่ลาํ ดับ 6 จาก 17 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ย 4.000 แต่จาก
ประสบการณ์จริ งของลูกค้า ผูร้ ับเหมาสามารถตอบสนองต่อปั จจัยข้อนี้ในลําดับสุดท้าย จาก 17 ข้อ
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.858 หรื ออีกตัวอย่าง คือปั จจัยข้อที่ 17 ( หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุม
โครงการ)ลูกค้าให้ความสําคัญเป็ นลําดับแรกจาก 17 ข้อ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.433 ผูร้ ับเหมากลับ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าได้เพียงแค่ลาํ ดับ 12 จาก 17 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.018
นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ ปั จจัยข้อที่ 1 (คุณภาพของสัญญา ) ปั จจัยข้อที่ 3
(คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา ) และปั จจัยข้อที่ 2 (การบริ หาร
จัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา ) ผูร้ ับเหมาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดี
ซึ่งปั จจัยดังกล่าวมีสญ
ั ญาเป็ นข้อบังคับให้ผรู ้ ับเหมาทําตาม หากไม่ทาํ ตามย่อมจะส่งผลกระทบต่อ
ตัวผูร้ ับเหมาเอง ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าผูร้ ับเหมาให้ความสําคัญกับปั จจัยความพึงพอใจที่สวนทาง
กับความต้องการของลูกค้าซึ่งให้ความสําคัญในปั จจัยที่จะมีผลกระทบกับผลงานมากกว่า
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ข้อสังเกตอีกประเด็น คือยังมีปัจจัยอีกกลุ่มหนึ่งทั้งผูร้ ับเหมา และลูกค้าจะให้
ความสําคัญน้อยมาก คือ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งปั จจัยข้อ 7 (ความสะอาด
และเรี ยบร้อย ของพื้นที่ก่อสร้าง) และ ปั จจัยข้อ 9 (กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง)
ดังนั้นจากผลการเปรี ยบเทียบจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ผูร้ ับเหมายังขาดความเข้าใจต่อ
ปั จจัยที่จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ จึงทําให้ผรู ้ ับเหมาไม่สามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวัง หรื อความต้องการของลูกค้าเพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ โดยในการดําเนินงาน
ผูร้ ับเหมาจะคํานึงถึง และตอบสนองต่อปั จจัยที่จะส่งผลกระทบต่อตัวผูร้ ับเหมาก่อน
6.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งกลุ่มจากคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะนํา
ปั จจัยความต้องการของลูกค้าทั้ง 17 ข้อ มาแบ่งกลุ่มใหม่ออกเป็ น สองกลุ่ม คือ
1. กลุ่มปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน ซึ่งปัจจัยในกลุ่มนี้จะเป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อผลงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า แทนสัญลักษณ์ดว้ ย (P)
2. กลุ่มปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริ การ ซึ่งปั จจัยในกลุ่มนี้จะเป็ นตัว
แสดงถึงการให้บริ การของผูร้ ับเหมาที่จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ แทนสัญลักษณ์ดว้ ย (S)
ตารางที่ 33 แสดงการแบ่งกลุ่มของปั จจัยความต้องการของลูกค้า โดยใช้คุณภาพเป็ นเกณฑ์
คุณภาพของผลงาน (P)
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตาม
สัญญา
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และ
การส่งมอบ ตามสัญญา
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของลูกค้า
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน

คุณภาพในการให้บริ การ (S)
1. คุณภาพของสัญญา
4. คุณภาพของการส่งมอบ
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่
ก่อสร้าง
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง
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ตารางที่ 33 แสดงการแบ่งกลุ่มของปั จจัยความต้องการของลูกค้า โดยใช้คุณภาพเป็ นเกณฑ์ (ต่อ)
คุณภาพของผลงาน (P)
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุม
โครงการ

คุณภาพในการให้บริ การ (S)
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางาน
ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของ
โครงการ
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องใน
โครงการ
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม

จากการแบ่งกลุ่มโดยเกณฑ์คุณภาพ และนําปั จจัยทั้ง 17 ข้อ มาจัดลําดับค่าคะแนนเฉลี่ย
ของปั จจัยแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย
ตารางที่ 34 แสดงการแบ่งกลุ่มของปั จจัยความต้องการของลูกค้าจากความคาดหวังโดยใช้คุณภาพ
เป็ นเกณฑ์
ปั จจัยความพึงพอใจของลูกค้า
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ (P)
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา (P)
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน (P)
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา (P)
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน (P)
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง (P)
1. คุณภาพของสัญญา (S)
4. คุณภาพของการส่งมอบ (S)
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม (S)
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง (S)
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของ
โครงการ (S)
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน (P)

ค่าเฉลี่ย
4.433
4.362
4.354
4.349
4.338
4.302
4.297
4.264
4.262
4.237
4.199
4.134
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ตารางที่ 34 แสดงการแบ่งกลุ่มของปั จจัยความต้องการของลูกค้าจากความคาดหวังโดยใช้คุณภาพ
เป็ นเกณฑ์ (ต่อ)
ปั จจัยความพึงพอใจของลูกค้า
ค่าเฉลี่ย
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ (S)
4.046
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพืน้ ที่ก่อสร้าง (S)
4.014
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม (S)
4.008
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า (P)
4.000
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อม 4.297
ในการดําเนินงานก่อสร้าง (S)
ค่าเฉลี่ยรวม
4.211
จากตารางที่ 34 ปั จจัยความต้องการที่ลูกค้าให้ความสําคัญเป็ นลําดับต้นๆ และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ ปั จจัยในกลุ่มที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลงาน โดย
ที่ลูกค้าให้ความสําคัญต่อปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับเหมา และส่งผลต่อคุณภาพของ
ผลงานมาก ยกเว้นปั จจัยในข้อ 10 (ทักษะ และความสามารถของพนักงาน) ซึ่งมีคา่ คะแนนเฉลี่ยตํ่า
กว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.134 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าปั จจัยในข้อนี้ลูกค้าสามารถ
รับรู ้ได้ยาก หากยังไม่เริ่ มงานก่อสร้าง และทํางานร่ วมกับผูร้ ับเหมา ส่ วนอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
คุณภาพของผลงาน แต่มีคา่ ความสําคัญที่ต่าํ คือปัจจัย ข้อ 6 (ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของลูกค้า) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.000 ซึ่งน่าจะเป็ นเพราะปั จจัยที่ลูกค้ายังไม่สามารถคาดเดา
ได้วา่ จะเกิดขึ้นหรื อไม่หากยังไม่ดาํ เนินงานก่อสร้างเช่นเดียวกับปั จจัยในข้อ 10 จึงทําให้ลูกค้าให้
ความสําคัญกับปั จจัยในข้อนี้ นอ้ ย
นอกจากนี้ยงั วิเคราะห์เปรี ยบเทียบประเด็นนี้ ระหว่างความคาดหวังของลูกค้า กับ
ประสบการณ์จริ งที่ลูกค้าได้พบเจอ โดยแทนสัญลักษณ์ในตารางแสดงลําดับคะแนนความสําคัญ
ของปั จจัยความต้องการที่ได้จากจากประสบการณ์จริ งของลูกค้า และเรี ยงลําดับค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย
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ตารางที่ 35 แสดงการแบ่งกลุ่มของปั จจัยความต้องการของลูกค้าจากประสบการณ์ของลูกค้าโดยใช้
คุณภาพเป็ นเกณฑ์
ปั จจัยความพึงพอใจของลูกค้า
1. คุณภาพของสัญญา (S)
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา (P)
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม (S)
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา (P)
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายของ
โครงการ (S)
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง (S)
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ (S)
4. คุณภาพของการส่งมอบ (S)
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน (P)
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า (P)
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน (P)
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ (P)
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม (S)
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน (P)
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่ก่อสร้าง (S)
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง (S)
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง (P)
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.385
3.154
3.142
3.124
3.118
3.112
3.095
3.083
3.065
3.059
3.018
3.018
2.994
2.976
2.959
2.941
2.858
3.065

จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตารางทั้งสอง สังเกตได้วา่ ลูกค้าจะให้ความสําคัญกับกับ
ปั จจัยที่อยูใ่ นกลุ่มของคุณภาพผลงานมากกว่าปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการให้บริ การ โดยยกเว้น
ปั จจัยในข้อ 6 (ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า) และข้อ 10 (ทักษะ และ
ความสามารถของพนักงาน) จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับผลที่
ได้จากประสบการณ์จริ งจะพบว่า ผูร้ ับเหมานั้นสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าใน
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กลุ่มปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริ การได้ดีกว่ากลุ่มปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพผลงาน ยกเว้นในข้อ 3
(คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา) และข้อ 2 (การบริ หารจัดการ
และการดําเนินงานตามสัญญา) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพผลงานที่ผรู ้ ับเหมาสามารถตอบสนองได้
ดีกว่ามาก หากเทียบจากปั จจัยในกลุ่มเดียวกัน อาจเพราะปั จจัยทั้งสองข้อนี้ มีสญ
ั ญาเป็ นข้อผูกมัดให้
ผูร้ ับเหมาปฏิบตั ิตาม และหากไม่ปฏิบตั ิตามก็อาจเกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อตัวผูร้ ับเหมาเอง สังเกตจาก
ปั จจัยข้อ 1 (คุณภาพของสัญญา) ซึ่งผูร้ ับเหมาได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.385
พิสูจน์ได้วา่ ผูร้ ับเหมาจะพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อตนเองเป็ นลําดับแรก แล้วจึงจะคํานึงถึงปั จจัยในข้ออื่นๆ
แต่ยงั มีปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการให้บริ การบางข้อที่ผรู ้ ับเหมายังตอบสนองให้เกิด
ความพึงพอใจจากลูกค้าได้ไม่ดีนกั เมื่อเปรี ยบเทียบกับปั จจัยอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน คือ ปั จจัยข้อ 13
(ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม) ซึ่งได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ต่าํ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.994 อาจ
เนื่องมาจากเป็ นการดําเนินงาน หรื อการจัดการภายในองค์กร จึงเป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับเหมาไม่ได้คาํ นึงถึง
ไม่มีการจัดการที่เหมาะสม เมื่อเกิดปั ญหาในระหว่างการก่อสร้าง ทําให้เกิดความสับสนต่อบุคลากร
ที่ดาํ เนินงานอยู่ มีผลให้ลูกค้าเกิดความสับสนตามมา ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าลดตํ่าลง
นอกจากนี้ยงั มี ปั จจัยอีกสองข้อทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการบริ การ แต่มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่
ตํ่า คือ ข้อ 7 (ความสะอาด และเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง) และ ข้อ 9 (กฎหมาย และข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง) เป็ นปั จจัยที่
ลูกค้า และผูร้ ับเหมาไม่ให้ความสําคัญมาตั้งแต่แรก เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่อาจไม่ส่งผลกระทบต่อทั้ง
ผูร้ ับเหมา และกับตัวลูกค้าเอง
ดังนั้นผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบที่ได้จากการแบ่งกลุ่มโดยใช้คุณภาพเป็ น
เกณฑ์สามารถสรุ ปได้วา่ ลูกค้าจะให้ความสําคัญกับกลุ่มปั จจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลงาน
มากกว่าที่จะให้ความสําคัญต่อกลุ่มปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการให้บริ การ ซึ่งตรงข้ามกับ
ผูร้ ับเหมาที่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มปั จจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการบริ การได้ดีกว่า
6.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ขอ้ มูลพื้นฐาน หรื อข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบ
แบบสอบถามหาความสัมพันธ์กบั ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
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หลังจากการนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์ในภาพรวมแล้ว ยังมี
ข้อสงสัย และต้องการจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ทนี่ ่าจะเกิดขึ้นระหว่างข้อมูลพื้นฐาน หรื อข้อมูล
ส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม กับปั จจัยความต้องการ ได้พจิ ารณาแล้วว่าหากข้อมูลทั้งสองส่วนนี้
มีความสัมพันธ์ หรื อมีประเด็นที่น่าสนใจ ก็อาจจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพือ่ ช่วยในการ
สรุ ปผลของการศึกษา และอาจเป็ นประเด็นหนึ่งที่สามารถใช้กาํ หนดแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ของผูร้ ับเหมา ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้นาํ ข้อมูลค่าคะแนนเฉลี่ยมาวิเคราะห์แบ่งเป็ นส่ วนๆ ตามประเด็น
ของข้อมูลพื้นฐาน หรื อข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีการเรี ยงลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย นํามาเปรี ยบเทียบกัน ทั้งในส่วนคะแนนของความคาดหวัง และคะแนนจาก
ประสบการณ์จริ งของลูกค้า
จากผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวกลับไม่พบความสัมพันธ์ หรื อรู ปแบบที่
น่าสนใจ ระหว่างข้อมูลพื้นฐาน หรื อข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม กับปั จจัยความต้องการ
สรุ ปได้วา่ ในการศึกษานี้ ข้อมูลพื้นฐาน หรื อข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามไม่ได้มีผลต่อ
ระดับคะแนนความพึงพอจากความคาดหวัง และประสบการณ์จริ งของลูกค้าตามที่ผศู ้ ึกษาตั้ง
ข้อสังเกตไว้
7. ข้ อมูลเชิงเทคนิค และค่าเป้ าหมายเชิงเทคนิค
จากการศึกษาในบทที่ 2 และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทําให้ได้ส่วนประกอบ
ของบ้านแห่งคุณภาพสามส่วน คือ
7.1 ส่ วน A กําแพงบ้านซ้ายมือ ปั จจัยความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement)
และค่าคะแนนความสําคัญที่ลูกค้าประเมินให้ในแต่ละปั จจัย (Importance Value , IMP)
7.2 ส่ วน B กําแพงบ้านขวามือ ค่า Potential ได้จากค่าคะแนนความสําคัญที่ลูกค้า
ประเมินให้ปัจจัยความพึงพอใจจากประสบการณ์จริ ง และค่า Target ได้จากค่าคะแนนความสําคัญที่
ลูกค้าประเมินให้ปัจจัยความพึงพอใจจากความคาดหวัง
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ตารางที่ 36 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า ค่า IMP ค่า Potential และ ค่า Target ส่วน A และ
ส่วน B ของบ้านแห่งคุณภาพ
กําแพงบ้านซ้ายมือ (ส่วน A)

ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
1. คุณภาพของสัญญา
2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตาม
สัญญา
4. คุณภาพของการส่งมอบ
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
7. ความสะอาด และเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการ
รักษาสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ
ตามเป้ าหมายของโครงการ
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ

4.297
4.362
4.349

กําแพงบ้าน
ขวามือ
(ส่วน B)
Potential Targe
t
3.385
4.297
3.124
4.362
3.154
4.349

4.264
4.302
4.000
4.014
4.237
4.297

3.083
2.858
3.059
2.959
3.112
2.941

4.264
4.302
4.000
4.014
4.237
4.297

4.134
4.199

2.976
3.118

4.134
4.199

4.354
4.008
4.046
4.262
4.338
4.433

3.018
2.994
3.095
3.142
3.065
3.018

4.354
4.008
4.046
4.262
4.338
4.433

IMP

7.3 ส่ วน C เพดานบ้าน แสดงข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Requirement) นอกจากทั้ง
สามส่วนแล้ว ยังมีส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ตอ้ งกําหนดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
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ของบ้านแห่งคุณภาพ คือ เป้ าหมายเชิงเทคนิค (Target) และค่าความยุง่ ยากในการบรรลุเป้ าหมาย
(Difficulty) มีค่า 1 – 10 โดยเรี ยงลําดับจากความยุง่ ยากน้อยไปหามาก ในส่วน F พื้นบ้าน โดยใช้
การทบทวนวรรณกรรม และการระดมความคิดจากบุคลากรในบริ ษทั ผูร้ ับเหมาตัวอย่าง มี
รายละเอียดดังตารางที่ 37
ตารางที่ 37 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า ข้อมูลความต้องการเชิงเทคนิค และค่าเป้ าหมายเชิง
เทคนิค
กําแพงด้านซ้าย
(ส่วนA)
ปัจจัยความต้องการ
1. คุณภาพของสัญญา

เพดานบ้าน (ส่วน C)

ข้อมูลเชิงเทคนิค
1.การร่ างสัญญาร่ วมกัน
ระหว่างลูกค้า และ
ผูร้ ับเหมา
2. การบริ หารจัดการ
2.การกําหนดแผนงาน
และการดําเนินงานตาม และการกําหนดหน้าที่
สัญญา
รับผิดชอบของผู้
ดําเนินงาน ให้เป็ นไปตาม
สัญญา
3. คุณภาพของวัสดุ
3.ข้อมูลรายละเอียดของ
มาตรฐานการติดตั้ง
วัสดุที่กาํ หนดตามสัญญา
และการส่งมอบ ตาม
4.ข้อมูลรายละเอียดของ
สัญญา
วัสดุจากผูผ้ ลิต เกี่ยวกับ
การใช้งาน การติดตั้ง การ
ทดสอบวัสดุเพื่อการส่ง
มอบ และข้อมูลการดูแล
บํารุ งรักษาวัสดุ
4. คุณภาพของการส่ง 5.การกําหนดขั้นตอนการ
มอบ
ส่งมอบงาน และหลักฐาน
ที่ใช้ในการส่งมอบงาน

พื้นบ้าน (ส่วน F)
เป้ าหมายเชิงเทคนิค
มีมาตรฐานของสัญญาสําหรับทุก
โครงการ

Difficulty
5

มีเอกสารชี้แจง และมีการจัดการ
ประชุมก่อนการดําเนินงานอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ในทุกโครงการ

5

ตัวอย่างวัสดุเพื่อขออนุมตั ิ สําหรับ
ทุกวัสดุที่มีการระบุไว้ในแบบ

3

เอกสารรายละเอียดสําหรับวัสดุ
จากผูผ้ ลิต หรื อตัวแทนจําหน่าย
สําหรับทุกวัสดุที่มีการระบุไว้ใน
แบบ

3

ทุกขั้นตอนตามงวดงานที่ระบุใน
สัญญา

5
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ตารางที่ 37 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า ข้อมูลความต้องการเชิงเทคนิค และค่าเป้ าหมายเชิง
เทคนิค (ต่อ)
กําแพงด้านซ้าย
(ส่วนA)
ปัจจัยความต้องการ
5. การแก้ไขความ
ผิดพลาด และ
ข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการ
เปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของลูกค้า
7. ความสะอาด และ
เรี ยบร้อย ของพื้นที่
ก่อสร้าง
8. ความปลอดภัยใน
พื้นที่ก่อสร้าง

9. กฎหมาย และ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยและ
การรักษา
สภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินงานก่อสร้าง

เพดานบ้าน (ส่วน C)

พื้นบ้าน (ส่วน F)

ข้อมูลเชิงเทคนิค
เป้ าหมายเชิงเทคนิค
6.การดําเนินการแก้ไขให้ ทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาด
ถูกต้อง
7.การเปรี ยบเทียบข้อดี
และข้อเสียของการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
8.กําหนดผูร้ ับผิดชอบ
และมีการตรวจสอบความ
สะอาด และเรี ยบร้อยของ
พื้นที่ก่อสร้าง
9.กําหนดผูร้ ับผิดชอบ
และมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของพื้นที่
ก่อสร้าง
10.การวางแผน และการ
กําหนดขั้นตอนในการ
ดําเนินงานที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย และ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย และการ
รักษา สภาพแวดล้อมใน
การดําเนินงานก่อสร้าง

มีเอกสารชัดเจน และชี้แจงให้
ลูกค้าเข้าใจ และอนุมตั ิก่อนเริ่ ม
ดําเนินงานสําหรับทุกการ
เปลี่ยนแปลงแบบ
ตั้งแต่เริ่ มโครงการ ในทุกๆ
โครงการ และมีเฉพาะในแต่ละ
โครงการ อย่างน้อย 1 ตําแหน่ง

Difficulty
3

5

3

ตั้งแต่เริ่ มโครงการ ในทุกๆ
โครงการ อย่างน้อย 1 ตําแหน่ง

3

มีแผนตั้งแต่เริ่ มโครงการ รวมทั้ง
ชี้แจงให้ผดู้ าํ เนินงานในโครงการ
รับรู้ สําหรับทุกโครงการ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง

6
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ตารางที่ 37 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า ข้อมูลความต้องการเชิงเทคนิค และค่าเป้ าหมายเชิง
เทคนิค (ต่อ)
กําแพงด้านซ้าย
(ส่วนA)
ปัจจัยความต้องการ
10. ทักษะ และ
ความสามารถของ
พนักงาน

เพดานบ้าน (ส่วน C)

พื้นบ้าน (ส่วน F)

ข้อมูลเชิงเทคนิค
เป้ าหมายเชิงเทคนิค
Difficulty
11.มีเกณฑ์การคัดเลือก เสมอภาคกันสําหรับทุกคนใน
8
พนักงาน รวมทั้งแนวทาง โครงการ และตรงตาม
ในการพัฒนาพนักงาน
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดย
มีการประเมิน 1 ครั้งต่อปี
11. ความมุ่งมัน่ และ
12.สร้างความเข้าใจแก่
ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร
6
ความตั้งใจในการ
พนักงานในเป้ าหมายใน ตั้งแต่เริ่ มดําเนินงานในทุก
ทํางานให้ประสบ
การดําเนินงาน และ
โครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงานที่
ของโครงการ
จะนําไปสู่ผลสําเร็ จที่
ต้องการ
12. หน้าที่และความ
13.การมอบหมายหน้าที่ที่ ทุกคนในองค์กร โดยมีการ
8
รับผิดชอบของพนักงาน ตรงตามความสามารถ
ประเมินในทุกปี
ของพนักงานแต่ละคน
13. ความสามารถใน
14.การกําหนดรู ปแบบ
แยกแผนกตามความสามารถของ
6
การทํางานเป็ นทีม
และขั้นตอนการ
บุคคล และใช้งานบุคลากรโดยไม่
ประสานงานในทีมงาน ขัดแย้งกับความสามารถของบุคคล
เดียวกัน
นั้นๆ ในทุกโครงการ
14. การประสานงานกับ 15.การกําหนดรู ปแบบ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ และขั้นตอนการ
ประสานงานของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
16.การกําหนดระบบ และ
ขั้นตอนในการติดต่อ
ประสานงาน

ทุกโครงการ ตั้งแต่เริ่ มโครงการ
โดยมีมาตรฐานอย่างน้อย 1
รู ปแบบ

7

ตั้งเป็ นมาตรฐานสําหรับทุก
โครงการ โดยมีมาตรฐานอย่าง
น้อย 1 รู ปแบบ

7
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ตารางที่ 37 แสดงปั จจัยความต้องการของลูกค้า ข้อมูลความต้องการเชิงเทคนิค และค่าเป้ าหมายเชิง
เทคนิค (ต่อ)
กําแพงด้านซ้าย
(ส่วนA)
ปัจจัยความต้องการ
15. คุณภาพการ
ให้บริ การในภาพรวม

16. การตรวจสอบ และ
ควบคุมงาน

17. หน้าที่ในการกํากับ
ดูแล และควบคุม
โครงการ

เพดานบ้าน (ส่วน C)
ข้อมูลเชิงเทคนิค
17.การรักษาคุณภาพ และ
มาตรฐานในการ
ดําเนินงานให้คงที่ หรื อ
เพิ่มมากขึ้นอย่าง
สมํ่าเสมอ
18.การกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูร้ ับเหมา
และการตรวจสอบดูแล
รวมถึงการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู้ กี่ยวข้อง
ในโครงการ
19.การปรึ กษา และการ
กําหนดแผนงานของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการให้
สอดคล้องกับแผนงาน
หลักของโครงการ
20.ความสมํ่าเสมอในการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน

พื้นบ้าน (ส่วน F)
เป้ าหมายเชิงเทคนิค
มีการตรวจสอบ และวัดผลอย่าง
น้อย 1 ครั้งหลังจากส่งมอบงาน

Difficulty
5

ทุกขั้นตอนตามงวดงานของ
ผูร้ ับเหมาช่วง

8

มีการดําเนินการก่อนเริ่ มงานจริ ง

8

มีเอกสาร หรื อหลักฐานอ้างอิงส่ง
มอบแก่ลูกค้าสมํ่าเสมอ (ตามแต่
ข้อตกลง)

5

เป้ าหมายเชิงเทคนิค (Target) และค่าความยุง่ ยากในการบรรลุเป้ าหมาย (Difficulty)
เป็ นการกําหนดเพือ่ นําไปใช้วเิ คราะห์ในช่วงต่อไป ของกระบวนการเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิง
คุณภาพแบบ 4 ช่วง (Four-Phase Model) ซึ่งไม่ได้อยูใ่ นขอบเขตของการศึกษานี้ แต่ผศู ้ ึกษากําหนด
ขึ้นเพือ่ เป็ นตัวอย่างในการดําเนินกระบวนการให้ครบขั้นตอน และอธิบายถึงที่มาของข้อมูลต่างๆ
เพือ่ ประกอบขึ้นเป็ นบ้านแห่งคุณภาพที่สมบูรณ์
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หลังจากเก็บข้อมูล และหาส่วนประกอบต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับสร้างบ้านแห่งคุณภาพ
ครบแล้ว ในบทต่อไปจะทําการประกอบส่วนต่างๆ ให้ได้บา้ นแห่งคุณภาพที่สมบูรณ์ และวิเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้จากบ้านแห่งคุณภาพ เพือ่ สรุ ปเป็ นแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาให้
สามารถตอบสนองต่อลูกค้าจนทําให้เกิดความพึงพอใจ
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ และผลการศึกษา
ผลจากการดําเนินการในบทที่ 3 คือ ส่วนประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ (House of
Quality, HOQ) ในบทนี้จะนํามาประกอบเพือ่ สร้างเป็ นบ้านแห่งคุณภาพที่สมบูรณ์ โดย
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ สามารถวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาในภาพรวม ได้จากค่าถ่วง
นํ้าหนักของการปรับปรุ ง (Absolute Weight) ในส่วน B กําแพงบ้านขวามือบ้านแห่งคุณภาพ ซึ่ง
แสดงความสําคัญของการปรับปรุ ง และการพัฒนาการดําเนินงานเป็ นลําดับจากมากไปหาน้อย
ในขั้นตอนที่เหลือหลังจากนั้นเป็ นการแสดงให้เห็นภาพที่ชดั เจนถึงการนําข้อมูลที่ได้มาใช้
พัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาจริ ง ผูศ้ ึกษาจึงต้องการพัฒนาบ้านแห่งคุณภาพให้สมบูรณ์
ในบทนี้ผศู ้ ึกษาจะดําเนินการ และวิเคราะห์บา้ นแห่งคุณภาพเป็ นส่วนๆ โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ตอ้ งกําหนดเพิม่ เติม เพือ่ สร้างบ้านแห่งคุณภาพให้สมบูรณ์ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ส่ วน A กําแพงบ้ านด้ านซ้ าย
ในส่วนนี้ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 (วิธีการ
ดําเนินงานวิจยั ) ค่าคะแนนของปั จจัยความต้องการของลูกค้าจากความคาดหวัง (Importance Value,
IMP) เมื่อนํามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย และจัดลําดับความสําคัญ ดังตารางที่ 38
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ตารางที่ 38 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของปั จจัยความต้องการจากความคาดหวังของลูกค้า (IMP) และ
การจัดลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย (ตัวเลขในวงเล็บแสดงลําดับ)
กลุ่มของปั จจัย
ปั จจัยความต้องการของลูกค้า
การประกัน
1. คุณภาพของสัญญา
คุณภาพ และการ 2. การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา
ส่งมอบงาน
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตาม
สัญญา
4. คุณภาพของการส่งมอบ
5. การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
สภาพแวดล้อม 7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพื้นที่ก่อสร้าง
และความ
8. ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
ปลอดภัยในพื้นที่ 9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ
ก่อสร้าง
การรักษาสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง
บุคลากร
10. ทักษะ และความสามารถของพนักงาน
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็จตามเป้ าหมายของโครงการ
12. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
การประสานงาน 13. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
14. การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
15. คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม
การตรวจสอบ
16. การตรวจสอบ และควบคุมงาน
ดูแล และการ
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ
ควบคุม

IMP
4.297 (7)
4.362 (2)
4.349 (4)
4.264 (8)
4.302 (6)
4.000 (16)
4.014 (14)
4.237 (10)
4.297 (17)
4.134 (12)
4.199 (11)
4.354 (3)
4.008 (15)
4.046 (13)
4.262 (9)
4.338 (5)
4.433 (1)

จากตารางที่ 38 สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่ลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุด 5 ลําดับแรก คือ ปั จจัย
ข้อ 17 หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ ปั จจัยข้อ 2 การบริ หารจัดการ และการ
ดําเนินงานตามสัญญา ปั จจัยข้อ 12 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ปั จจัยข้อ3 คุณภาพของ
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วัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา ปั จจัยข้อ16 การตรวจสอบ และควบคุมงาน
ตามลําดับ ซึ่งปั จจัยเหล่านี้จดั อยูใ่ นกลุ่มการตรวจสอบดูแล และควบคุม กลุ่มการประกันคุณภาพ
และส่งมอบงาน กลุ่มบุคลากร และปั จจัยความต้องการที่ลูกค้าให้ความสําคัญน้อยที่สุด 5 ลําดับ
สุดท้าย เรี ยงลําดับจากท้ายสุ ด ปั จจัยข้อ 9 กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และการรักษาสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง ปั จจัยข้อ 6 ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของลูกค้า ปั จจัยข้อ13 ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม ปั จจัยข้อ 7 ความสะอาด
และเรี ยบร้อย ของพื้นที่ก่อสร้าง ปั จจัยข้อ 14 การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งจัดอยู่
ในกลุ่มการตรวจสอบดูแล และควบคุม กลุ่มสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
กลุ่มการประสานงาน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้ทราบว่าความพึงพอใจในภาพรวม ลูกค้าจะให้
ความสําคัญมากต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน ไม่วา่ จะเป็ นการทํางานตามสัญญา คุณภาพ
ของวัสดุ การควบคุมงาน ความรับผิดชอบต่อการทํางาน และลูกค้าจะให้ความสําคัญน้อยต่อปั จจัย
การบริ หารจัดการภายในองค์กรของผูร้ ับเหมา ทั้งด้านสภาพแวดล้อม และการประสานงาน แต่ใน 5
ลําดับสุดท้าย มีปัจจัยหนึ่งที่ถูกให้ความสําคัญน้อย ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน คือ
ปั จจัยข้อ 6 ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า อาจเป็ นปั จจัยที่ลูกค้าไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น และยังไม่เห็นภาพว่าปั จจัยข้อนี้จะสร้างผลกระทบอย่างไรต่องาน
ก่อสร้าง ทําให้ลูกค้าให้ความสําคัญต่อปั จจัยในข้อนี้นอ้ ย
2. ส่ วน B กําแพงบ้ านด้ านขวา
ค่าคะแนนคุณภาพการดําเนินงานจริ งของผูร้ ับเหมาที่ลูกค้ารับรู ้ได้จากประสบการณ์
และค่าคะแนนความคาดหวังที่ลูกค้ามีตอ่ การดําเนินงานของผูร้ ับเหมา ที่ได้จากการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม จะนํามาประยุกต์ใช้โดยกําหนดให้ค่าเฉลี่ยคะแนนจากประสบการณ์ของลูกค้า เป็ น
ค่า Potential เปรี ยบเทียบกับค่า Target ซึ่งได้จากค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังที่ลูกค้ามีตอ่ การ
ดําเนินงานของผูร้ ับเหมา จะได้เป็ นค่าสัดส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ ง (Improve Ratio) ซึ่งจะแสดงช่วงห่าง
ระหว่างคุณภาพการดําเนินงานเดิมในปั จจุบนั ของผูร้ ับเหมากับเป้ าหมายที่ตอ้ งการพัฒนาไปให้ถึง
และนํามาพิจารณาร่ วมกับค่า IMP แปลงเป็ นค่าถ่วงนํ้าหนักการปรับปรุ ง (Absolute Weight) ผลทีไ่ ด้
คือแนวทางพัฒนาการดําเนินงานที่จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ดังตารางที่ 39
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ตารางที่ 39 แสดงค่า Potential, Target , Improve Ratio และ Absolute Weight พร้อมจัดลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อย (ตัวเลขในวงเล็บแสดงลําดับ)
กลุ่มของปั จจัย

ปั จจัยความต้องการของลูกค้า

การประกัน 1. คุณภาพของสัญญา
คุณภาพ และ
การส่งมอบ 2. การบริ หารจัดการ และการ
งาน
ดําเนินงานตามสัญญา
3. คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการ
ติดตั้ง และการส่งมอบ ตามสัญญา
4. คุณภาพของการส่งมอบ
5. การแก้ไขความผิดพลาด และ
ข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของลูกค้า
สภาพแวดล้อ 7. ความสะอาด และเรี ยบร้อย
ม และความ ของพื้นที่ก่อสร้าง
ปลอดภัยใน 8. ความปลอดภัยในพืน้ ที่ก่อสร้าง
พื้นที่ก่อสร้าง
9. กฎหมาย และข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ
การรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินงานก่อสร้าง
บุคลากร
10. ทักษะ และความสามารถของ
พนักงาน
11. ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจ
ในการทํางานให้ประสบผลสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายของโครงการ
12. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงาน

Potential Target Improve Absolute
Ratio Weight
3.385 4.297 1.27
5.46
(12)
(12)
3.124 4.362 1.40 (6) 6.09 (5)
3.154

4.349

1.38 (7)

6.00 (6)

3.083
2.858

4.264
4.302

1.38 (7)
1.51 (1)

5.90 (7)
6.48 (2)

3.059

4.000

2.959

4.014

1.31
(11)
1.36 (8)

3.112

4.237

1.36 (8)

2.941

4.297

1.34
(10)

5.23
(17)
5.44
(13)
5.77
(10)
5.35
(15)

2.976

4.134

1.41 (5)

5.81 (8)

3.118

4.199

1.35 (9)

5.65
(11)

3.018

4.354

1.44 (3)

6.28 (3)
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ตารางที่ 39 แสดงค่า Potential, Target , Improve Ratio และ Absolute Weight พร้อมจัดลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อย (ตัวเลขในวงเล็บแสดงลําดับ) (ต่อ)
กลุ่มของปั จจัย
การประสาน
งาน

ปั จจัยความต้องการของลูกค้า

13. ความสามารถในการทํางาน
เป็ นทีม
14. การประสานงานกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
15. คุณภาพการให้บริ การใน
ภาพรวม
การตรวจสอบ 16. การตรวจสอบ และควบคุม
ดูแล และการ งาน
ควบคุม
17. หน้าที่ในการกํากับดูแล และ
ควบคุมโครงการ

Potential Target Improve Absolute
Ratio Weight
2.994 4.008 1.34
5.37
(10)
(14)
3.095 4.046 1.31
5.29
(11)
(16)
3.142 4.262 1.36 (8) 5.78 (9)
3.065

4.338

1.42 (4)

6.14 (4)

3.018

4.433

1.47 (2)

6.51 (1)

จากตารางที่ 39 แสดงให้ทราบว่าการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาสามารถพัฒนาได้อีก
สามารถสังเกตจากค่าสัดส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ ง (Improve Ratio) (คํานวณได้จาก Target หารด้วย
Potential เช่น Improve Ratio ของปั จจัยข้อที่ 1 เท่ากับ 4.297/ 3.385 = 1.27 เป็ นต้น) โดยแต่ละปั จจัย
มีค่ามากกว่า 1 ส่งผลให้ผูร้ ับเหมาต้องมีการปรับปรุ งการดําเนินงานในทุกๆปั จจัย ซึ่งปั จจัยที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งใน 5 ลําดับแรก คือ ปั จจัยข้อ 5 การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง ปั จจัยข้อ17
หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ ปั จจัยข้อ 12 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
ปั จจัยข้อ 16 การตรวจสอบ และควบคุมงาน ปั จจัยข้อ 10 ทักษะ และความสารามารถของพนักงาน
โดยปั จจัยดังกล่าวจัดอยูใ่ นกลุ่มการประกันคุณภาพ และการส่งมอบงาน กลุ่มการตรวจสอบดูแล
และการควบคุม กลุ่มบุคลากร เพือ่ แสดงลําดับความสําคัญของการปรับปรุ งที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ ต้องนําค่าคะแนนความสําคัญที่ลูกค้าให้ต่อปั จจัยความพึงพอใจ (IMP) มาพิจารณา
ควบคู่กบั ค่าสัดส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ ง (Improve Ratio) จะได้เป็ นค่าถ่วงนํ้าหนักของการปรับปรุ ง
(Absolute Weight) (คํานวณได้จาก Improve Ratio คูณ IMP เช่น Absolute Weight ของปั จจัยข้อที่1
เท่ากับ 1.27 x 4.297 = 5.46 เป็ นต้น) จะสามารถลําดับความสําคัญการปรับปรุ งซึ่งตอบสนองต่อ
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ความต้องการของลูกค้า เมื่อพิจารณาค่าถ่วงนํ้าหนักของการปรับปรุ ง (Absolute Weight) พบว่า
ปั จจัยที่จาํ เป็ นต้องปรับปรุ งก่อน 5 ลําดับแรก คือ ปั จจัยข้อ 17 หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุม
โครงการ ปั จจัยข้อ 5 การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง ปั จจัยข้อ 12 หน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงาน ปั จจัยข้อ 16 การตรวจสอบ และควบคุมงาน ปั จจัยข้อ 2 การบริ หารจัดการ
และการดําเนินงานตามสัญญา ปั จจัยที่กล่าวมาจัดอยูใ่ นกลุ่มการตรวจสอบดูแล และควบคุมงาน
กลุ่มการประกันคุณภาพ และส่งมอบงาน กลุ่มบุคลากร จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าการให้ความสําคัญ
ของปั จจัยที่ได้จากการหาสัดส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ ง (Improve Ratio) และความสําคัญของปั จจัยที่ผา่ น
การถ่วงนํ้าหนัก (Absolute Weight) ใน 5 ลําดับแรกมีปัจจัยที่เหมือนกัน คือ ปั จจัยข้อ 5 การแก้ไข
ความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง ปั จจัยข้อ16 การตรวจสอบ และควบคุมงาน ปั จจัยข้อ17 หน้าที่ใน
การกํากับดูแล และควบคุมโครงการ และปั จจัยข้อ 12 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดย
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่ลูกค้าให้ความสําคัญมาก และเป็ นปั จจัยที่ผรู ้ ับเหมายังต้อง
พัฒนาการดําเนินงานอีกมากเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ จากสิ่งที่สรุ ปได้ดงั กล่าวทําให้สามารถเข้าใจปั จจัยความต้องการของลูกค้าที่ส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาในภาพรวมเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนหลังจากนี้เป็ นการหาส่วนประกอบต่างๆ และสร้างบ้านแห่ง
คุณภาพให้สมบูรณ์ เพือ่ แสดงให้เห็นภาพชัดเจนในการนําข้อมูลข้างต้นมาใช้พฒั นาแนวทางการ
ดําเนินงานของผูร้ ับเหมาจริ ง
3. ส่ วน C เพดานบ้ าน
จากข้อมูลเชิงเทคนิคในตารางที่ 37 จะนํามากําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต
(Direction) ของข้อมูลเชิงเทคนิค ซึ่งเป็ นให้ส่วนเพดานบ้าน (ส่วน C) สมบูรณ์ โดยผ่านการประชุม
กลุ่ม การระดมความคิด และประเมินโดยบริ ษทั ผูร้ ับเหมาตัวอย่าง ดังนั้นจากขั้นตอนนี้จะทําให้ได้
ส่วนประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ 2 ส่วน คือ ส่วน C เพดานบ้าน และส่วน F พื้นบ้าน ดังตารางที่
40
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ตารางที่ 40 แสดงกําแพงบ้านด้านซ้าย (ส่วน A) เพดาบ้าน (ส่วน C) และพื้นบ้าน (ส่วน F) ในส่วน
เป้ าหมายเชิงเทคนิค (Target) และค่าความยุง่ ยากในการบรรลุเป้ าหมายเชิงเทคนิค (Difficulty)
กําแพงบ้าน
ซ้ายมือ (ส่วน A)
ปั จจัยความ
ต้องการ
1.คุณภาพของ
สัญญา
2. การบริ หาร
จัดการ และการ
ดําเนินงานตาม
สัญญา

3. คุณภาพของ
วัสดุ มาตรฐาน
การติดตั้ง และ
การ ส่งมอบตาม
สัญญา

4. คุณภาพของ
การส่งมอบ

เพดานบ้าน (ส่วน C)
ข้อมูลความต้องการเชิง
เทคนิค
การร่ างสัญญาร่ วมกัน
ระหว่างลูกค้า และ
ผูร้ ับเหมา
การกําหนดแผนงาน และ
การกําหนดหน้าที่
รับผิดชอบของผู ้
ดําเนินงานให้เป็ นไปตาม
สัญญา

ส่วนพื้นบ้าน (ส่วน F)
ทิศ
ทางการ
พัฒนา

ค่าเป้ าหมายเชิงเทคนิค

ค่า
ความ
ยุง่ ยาก
มีมาตรฐานสัญญาสําหรับ
5
ทุกโครงการ
มีเอกสารชี้แจง และมีการ
จัดการประชุมก่อน
ดําเนินงานอย่างน้อย 1
ครั้งในทุกโครงการ

5

ข้อมูลรายละเอียดของ
วัสดุตามสัญญา

ตัวอย่างวัสดุเพือ่ ขออนุมตั ิ
สําหรับทุกวัสดุที่มีการ
ระบุไว้ในแบบ

3

ข้อมูลรายละเอียดของ
วัสดุจากผูผ้ ลิต เกี่ยวกับ
การใช้งาน การติดตั้ง การ
ทดสอบวัสดุเพือ่ การส่ง
มอบ และข้อมูลการดูแล
บํารุ งรักษาวัสดุ
การกําหนดขั้นตอนการ
ส่งมอบงาน และหลักฐาน
ที่ใช้ในการส่งมอบงาน

เอกสารรายละเอียด
สําหรับวัสดุจากผูผ้ ลิต
หรื อตัวแทนจําหน่าย
สําหรับทุกวัสดุที่มีระบุไว้
ในแบบ

3

ทุกขั้นตอนตามงวดงานที่
ระบุในสัญญา

5
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ตารางที่ 40 แสดงกําแพงบ้านด้านซ้าย (ส่วน A) เพดาบ้าน (ส่วน C) และพื้นบ้าน (ส่วน F) ในส่วน
เป้ าหมายเชิงเทคนิค (Target) และค่าความยุง่ ยากในการบรรลุเป้ าหมายเชิงเทคนิค (Difficulty) (ต่อ)
กําแพงบ้าน
ซ้ายมือ (ส่วน A)
ปั จจัยความ
ต้องการ
5. การแก้ไขความ
ผิดพลาด และ
ข้อบกพร่ อง
6. ข้อตกลงกับ
การเปลี่ยนแปลง
ความต้องการ
ของลูกค้า

เพดานบ้าน (ส่วน C)
ข้อมูลความต้องการเชิง
เทคนิค

ส่วนพื้นบ้าน (ส่วน F)
ทิศ
ทางการ
พัฒนา

ค่าเป้ าหมายเชิงเทคนิค

การดําเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง

- ทุกครั้งที่เกิดความ
ผิดพลาด

การเปรี ยบเทียบข้อดี และ
ข้อเสียของการ
เปลี่ยนแปลงเพือ่ ใช้เป็ น
ข้อมูลให้ลูกค้าตัดสินใจ

มีเอกสารชัดเจน และ
ชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจ และ
อนุมตั ิก่อนเริ่ มดําเนินงาน
สําหรับทุกการ
เปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่เริ่ มโครงการ ใน
ทุกๆโครงการ และมี
เฉพาะในแต่ละโครงการ
อย่างน้อย 1 ตําแหน่ง

7. ความสะอาด กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และ
และเรี ยบร้อยของ มีการตรวจสอบความ
พื้นที่ก่อสร้าง
สะอาด และความ
เรี ยบร้อยของพื้นที่
ก่อสร้าง
8.ความปลอดภัย กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และ
ในพื้นที่ก่อสร้าง มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของพื้นที่
ก่อสร้าง

ตั้งแต่งเริ่ มโครงการ ใน
ทุกๆโครงการ อย่างน้อย 1
ตําแหน่ง

ค่า
ความ
ยุง่ ยาก
3

5

3

3
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ตารางที่ 40 แสดงกําแพงบ้านด้านซ้าย (ส่วน A) เพดาบ้าน (ส่วน C) และพื้นบ้าน (ส่วน F) ในส่วน
เป้ าหมายเชิงเทคนิค (Target) และค่าความยุง่ ยากในการบรรลุเป้ าหมายเชิงเทคนิค (Difficulty) (ต่อ)
กําแพงบ้าน
ซ้ายมือ (ส่วน A)
ปั จจัยความ
ต้องการ

เพดานบ้าน (ส่วน C)
ข้อมูลความต้องการเชิง
เทคนิค

ส่วนพื้นบ้าน (ส่วน F)
ทิศ
ทางการ
พัฒนา

ค่าเป้ าหมายเชิงเทคนิค

9.กฎหมาย และ
ข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย
และการรักษา
สภาพแวดล้อม
ในการดําเนินงาน
ก่อสร้าง
10.ทักษะ และ
ความสามารถ
ของพนักงาน

การวางแผนการทํางาน ที่
สอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อบังคับ ความ
ปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อมระหว่าง
การดําเนินงานก่อสร้าง

มีแผนตั้งแต่เริ่ มโครงการ
รวมทั้งชี้แจงให้ผู ้
ดําเนินงานในโครงการ
รับรู ้ สําหรับทุกโครงการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง

มีเกณฑ์การคัดเลือก
พนักงาน รวมทั้งแนวทาง
ในการพัฒนาพนักงาน

11.ความมุ่งมัน่
และความตั้งใจ
ในการทํางานให้
ประสบผลสําเร็จ
ตามเป้ าหมายของ
โครงการ
12.หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
ของพนักงาน

สร้างความเข้าใจแก่
พนักงานในเป้ าหมายของ
การดําเนินงาน และ
ขั้นตอนการดําเนินงานที่
จะนําไปสู่ผลสําเร็จที่
ต้องการ
การมอบหมายหน้าที่ที่
ตรงตามความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน

เสมอภาคกันสําหรับทุก
คนในโครงการ และตรง
ตามความสามารถของแต่
ละบุคคล โดยมีการ
ประเมิน 1 ครั้งต่อปี
ให้เกิดขึ้นกับทุกคนใน
องค์กร ตั้งแต่เริ่ ม
ดําเนินงานในทุกโครงการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง

ทุกคนในองค์กร โดยมี
การประเมินในทุกปี

ค่า
ความ
ยุง่ ยาก
6

8

6

8

85

ตารางที่ 40 แสดงกําแพงบ้านด้านซ้าย (ส่วน A) เพดาบ้าน (ส่วน C) และพื้นบ้าน (ส่วน F) ในส่วน
เป้ าหมายเชิงเทคนิค (Target) และค่าความยุง่ ยากในการบรรลุเป้ าหมายเชิงเทคนิค (Difficulty) (ต่อ)
กําแพงบ้าน
ซ้ายมือ (ส่วน A)
ปั จจัยความ
ต้องการ

เพดานบ้าน (ส่วน C)
ข้อมูลความต้องการเชิง
เทคนิค

13.ความสามารถ การกําหนดรู ปแบบ และ
ในการทํางานเป็ น ขั้นตอนการประสานงาน
ทีม
ในทีมงานเดียวกัน

14. การ
ประสานงานกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องใน
โครงการ

15. คุณภาพการ
ให้บริ การใน
ภาพรวม

การกําหนดรู ปแบบ และ
ขั้นตอนการประสานงาน
ของผูเ้ กี่ยวข้องใน
โครงการ
การกําหนดระบบ และ
ขั้นตอนในการติดต่อ
ประสานงาน
การรักษา และมาตรฐาน
ในการดําเนินงานให้คงที่
หรื อเพิม่ มากขึ้นอย่าง
สมํ่าเสมอ

ส่วนพื้นบ้าน (ส่วน F)
ทิศ
ทางการ
พัฒนา

ค่าเป้ าหมายเชิงเทคนิค

แยกแผนกตาม
ความสามารถของบุคคล
และใช้งานบุคคลโดยไม่
ขัดแย้งกับความสามารถ
ของบุคคลนั้นๆ ในทุก
โครงการ
ทุกโครงการตั้งแต่เริ่ ม
โครงการโดยมีมาตรฐาน
อย่างน้อย 1 รู ปแบบ
ตั้งเป็ นมาตรฐานสําหรับ
ทุกโครงการ โดยมี
มาตรฐานอย่างน้อย 1
รู ปแบบ
มีการตรวจสอบ และ
วัดผลอย่างน้อย 1 ครั้ง
หลังจากส่งมอบงาน

ค่า
ความ
ยุง่ ยาก
6

7

7

5
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ตารางที่ 40 แสดงกําแพงบ้านด้านซ้าย (ส่วน A) เพดาบ้าน (ส่วน C) และพื้นบ้าน (ส่วน F) ในส่วน
เป้ าหมายเชิงเทคนิค (Target) และค่าความยุง่ ยากในการบรรลุเป้ าหมายเชิงเทคนิค (Difficulty) (ต่อ)
กําแพงบ้าน
ซ้ายมือ (ส่วน A)
ปั จจัยความ
ต้องการ

เพดานบ้าน (ส่วน C)
ข้อมูลความต้องการเชิง
เทคนิค

16.การตรวจสอบ การกํากับ ดูแลการ
และควบคุมงาน ดําเนินงานของผูร้ ับเหมา
และการตรวจสอบดูแล
รวมทั้งการอํานวยความ
สะดวก ให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
ในโครงการ
การปรึ กษา และกําหนด
แผนงานของผูเ้ กี่ยวข้อง
ในโครงการ ให้สอดคล้อง
กับแผนงานหลักของ
โครงการ
17.หน้าที่ในการ ความสมํ่าเสมอในการ
กํากับดูแล และ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ควบคุมโครงการ

ส่วนพื้นบ้าน (ส่วน F)
ทิศ
ทางการ
พัฒนา

ค่าเป้ าหมายเชิงเทคนิค

ทุกขั้นตอนตามงวดงาน
ของผูร้ ับเหมา

ค่า
ความ
ยุง่ ยาก
8

มีการดําเนินการก่อนเริ่ ม
งาน

8

มีเอกสาร หรื อหลักฐาน
อ้างอิงส่งมอบแก่ลูกค้า
สมํ่าเสมอ (ตามแต่
ข้อตกลง)

5

จากตารางที่ 40 สามารถยกตัวอย่างอธิบายได้ เช่น ปั จจัยข้อ 2 การบริ หารจัดการ และ
การดําเนินงานตามสัญญา ข้อมูลเชิงเทคนิค คือ การกําหนดแผนงาน และการกําหนดหน้าที่
รับผิดชอบของผูด้ าํ เนินงานให้เป็ นไปตามสัญญา ตั้งเป้ าหมายให้มีเอกสารชี้แจง และมีการจัดการ
ประชุมก่อนดําเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกโครงการ ซึ่งความยุง่ ยากเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายเมื่อ
ประเมินจากศักยภาพ และทรัพยากรของบริ ษทั ผูเ้ หมาตัวอย่าง 5 คะแนนจาก 10 ถือว่าเป็ นเป้ าหมาย
ที่สามารถทําให้สาํ เร็จได้ปานกลางไม่ยงุ่ ยากมากจนเกินไป เมื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาหากก่อน
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เริ่ มการก่อสร้างมีการประชุมเพือ่ สรุ ป และทําความเข้าใจในการดําเนินงานของผูเ้ กี่ยวข้องกับ
โครงการมากกว่า 1 ครั้งอาจส่งผลให้สามารถลงในรายละเอียดการดําเนินงานมากขึ้น เห็นภาพการ
ก่อสร้างของโครงการชัดเจนมากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน
หรื อหาทางรับมือไว้ล่วงหน้าได้ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของเป้ าหมายเชิงเทคนิคยิง่ เพิม่ ยิง่ ดี หรื อ
ปั จจัยข้อ 14 การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ ปั จจัยข้อนี้ มีขอ้ มูลเชิงเทคนิค 2 ข้อ จึงขอ
ยกตัวอย่าง 1 ข้อ คือ การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการประสานงานของผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
ตั้งเป้ าหมายให้มีทุกโครงการตั้งแต่เริ่ มโครงการโดยมีมาตรฐานอย่างน้อย 1 รู ปแบบ และความ
ยุง่ ยากเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายที่ 7 คะแนนจาก 10 ซึ่งถือว่ามีความยุง่ ยากสูง เนื่องจากการสร้าง
มาตรฐานใหม่ให้กบั หลายๆ องค์กรที่มาทํางานร่ วมกันเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลา และการปรับตัว แต่
ทิศทางการพัฒนาสําหรับเป้ าหมายเชิงเทคนิคที่ต้ งั ไว้ดีอยูแ่ ล้ว เนื่องจากการสร้างมาตรฐานยิง่ ใช้
มาตรฐานเดียวกันได้ท้งั โครงการจะสามารถลดความสับสนในการดําเนินงานได้ การกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต (Direction) เป็ นเสมือนภาพร่ างกว้างๆ ของการตั้งค่าเป้ าหมายเชิงเทคนิค
ใหม่ เมื่อสามารถบรรลุค่าเป้ าหมายเชิงเทคนิคเดิมที่ต้งั ไว้ได้ เพือ่ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งผลให้การดําเนินงานมีคุณภาพสูงขึ้น
4. ส่ วน E หลังคาบ้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงเทคนิค กับข้อมูลเชิงเทคนิคในส่ วนหลังคา (ส่วน F)
ของบ้านแห่งคุณภาพ จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งสอง เพราะการนําข้อมูลเชิงเทคนิค
ไปใช้พฒั นาการดําเนินงานสามารถทําพร้อมกันได้ในหลายๆ ข้อ จึงต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเชิงเทคนิค ว่ามีความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกัน หรื อขัดแย้งกันอย่างไร เพือ่ ให้เข้าใจข้อดี และ
ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นในการนําข้อมูลเชิงเทคนิคแต่ละข้อมาใช้กาํ หนดแนวทางการพัฒนา
การกําหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงเทคนิคได้จากการประชุมกลุ่ม การระดม
ความคิด และประเมินโดยบริ ษทั ผูร้ ับเหมาตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะนําไปใช้ในขั้นตอนของ
เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพแบบ 4 ช่วง (Four-Phase Model) ในช่วงอื่นๆ ต่อไป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงเทคนิคมีรายละเอียดตารางที่ 41
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ตารางที่ 41 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงเทคนิค

การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงเทคนิคนั้น จะเป็ นตัวกําหนดแนวทาง
พัฒนาการที่ตอ้ งคํานึงถึงอีกปั จจัยหนึ่ง อย่างที่กล่าวมาว่าปั จจัยบางตัวมีความสัมพันธ์ที่สนับสนุน
กันซึ่งจะทําให้การดําเนินงานที่ตอบสนองต่อปั จจัยนั้นๆ สามารถส่งผลที่ดีต่ออีกปั จจัยหนึ่งๆ และ
ในทางกลับกันปั จจัยที่มีความขัดแย้งกันนั้น ค่าความสัมพันธ์ก็จะเป็ นตัวกําหนดแนวทางเพือ่ ให้
ความสําคัญกับปั จจัยข้อไหนก่อน และหากให้ความสําคัญกับปั จจัยในข้อนั้นก็จะต้องยอมเสีย
ผลประโยชน์จากปั จจัยข้อไหนบ้าง ทําให้แนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม โดยที่จะเน้นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด และผูร้ ับเหมา
ใช้ทรัพยากร ให้นอ้ ยที่สุดซึ่งจะเกิดผลที่ดีท้งั กับผูร้ ับเหมา และลูกค้าตามมา
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จากตารางที่ 33 สามารถยกตัวอย่างอธิบายได้ เช่น ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อ 2 การกําหนด
แผนงาน และการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของผูด้ าํ เนินงานให้เป็ นไปตามสัญญา กับข้อมูลเชิง
เทคนิค ข้อ 20 ความสมํ่าเสมอในการตรวจสอบการดําเนินงาน มีความสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกัน และ
กันดีมาก เนื่องจากการกําหนดแผน และผูร้ ับผิดชอบไว้ ยอมส่งผลให้การตรวจสอบการดําเนินงานมี
ระบบ และความชัดเจน ในทางกลับกันการตรวจสอบการดําเนินงานก็ส่งผลให้ผรู ้ ับเหมาสามารถ
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่ตกลงกับลูกค้าในสัญญา อีกตัวอย่างหนึ่ง ข้อมูลเชิง
เทคนิค ข้อ 2 การกําหนดแผนงาน และการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของผูด้ าํ เนินงานให้เป็ นไปตาม
สัญญา กับข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อ 14 การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการประสานงานในทีมงาน
เดียวกัน มีความสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกัน การกําหนดแผนงาน และหน้าที่รับผิดชอบไม่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการประสานงานในทีมเดียวกัน แต่รูปแบบการประสานงานในทีมเดียวกัน
จะเป็ นพื้นฐานในการกําหนดแผนงาน และหน้าที่รับผิดชอบ หากมีรูปแบบการประสานงานที่ดียอม
ส่งผลให้แผนงานที่กาํ หนดได้ผลดีเช่นกัน และจะส่งผลย้อนกลับมาส่งเสริ มรู ปแบบการ
ประสานงานให้มีการพัฒนามากขึ้น
จากข้อมูลที่แสดงพบว่าข้อมูลเชิงเทคนิคมีความสัมพันธ์ที่สนับสนุนซึ่งกัน หรื อไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีขอ้ มูลชุดไหนที่ขดั แย้งกัน ทําให้การเลือกดําเนินการตามข้อมูลเชิงเทคนิค
ข้อหนึ่งๆ จะไม่เกิดผลกระทบในด้านลบต่อข้อมูลเชิงเทคนิคข้ออื่นๆ ดังนั้นการเลือกหากเน้นให้
สนับสนุนกัน จะทําให้แนวทางพัฒนาการดําเนินงานมีประสิทธิภาพที่จะตอบสนองต่อความพึง
พอใจของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
5. ส่ วน D ภายในบ้ าน
การกําหนดระดับความสัมพันธ์ของปั จจัยความต้องการของลูกค้า กับข้อมูลเชิงเทคนิค
จะแสดงความสัมพันธ์โดยที่ขอ้ มูลเชิงเทคนิคข้อหนึ่งๆ อาจมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยความต้องการ
ของลูกค้าได้หลายข้อ และอาจมีระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากข้อมูลเชิงเทคนิคข้อใด
มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยความต้องการของลูกค้าหลายข้อ และมีระดับความสัมพันธ์ที่สูง ยิง่ ส่งผล
ให้มีความสําคัญมาก ในการนําไปพัฒนาการดําเนินการ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้มาก และส่งผลต่อความพึงพอใจที่ลูกค้ามีให้แก่ผรู ้ ับเหมามากตามไปด้วย ได้จากการ
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ประชุมกลุ่ม การระดมความคิด และประเมินโดยบริ ษทั ผูร้ ับเหมาตัวอย่าง ระดับคะแนน
ความสัมพันธ์จะใช้เป็ นค่าตัวเลขแสดงดังนี้
ช่องความสัมพันธ์ที่ปล่อยว่าง

หมายถึง

ไม่มีความสัมพันธ์

ตัวเลข “ 1 ”

หมายถึง

มีความสัมพันธ์นอ้ ย

ตัวเลข “ 3 ”

หมายถึง

มีความสัมพันธ์ปานกลาง

ตัวเลข “ 9 ”

หมายถึง

มีความสัมพันธ์มาก

ค่าความสัมพันธ์ของปั จจัยความต้องการของลูกค้า กับข้อมูลเชิงเทคนิคจะนําไปใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในบ้านแห่งคุณภาพต่อไป โดยค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสองส่วนมี
รายละเอียดดังตารางที่ 42
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ตารางที่ 42 แสดงส่ วน D ภายในบ้าน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความต้องการของลูกค้า
(Customer Requirement) กับข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Requirement)
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จากตารางที่ 42 สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น ปั จจัยความต้องการ ข้อ 1 คุณภาพของ
สัญญา มีความสัมพันธ์มาก (9 คะแนน) กับข้อมูลเชิงเทคนิคข้อที่ 1 การร่ างสัญญาร่ วมกันระหว่าง
ลูกค้า และผูร้ ับเหมา ซึ่งตอบสนองต่อปั จจัยความต้องการข้อที่ 1 อยูแ่ ล้ว ปั จจัยความต้องการ ข้อ 1 มี
ความสัมพันธ์ปานกลาง (3 คะแนน) กับข้อมูลเชิงเทคนิคข้อที่ 2 การกําหนดแผนงาน และการ
กําหนดหน้าที่รับผิดชอบของผูด้ าํ เนินงานให้เป็ นไปตามสัญญา เพราะปั จจัยความต้องการข้อ 1 เป็ น
เพียงส่ วนหนึ่งในการกําหนดแผนงาน และหน้าที่รับผิดชอบ แต่ยงั มีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการกําหนด
แผนงาน และหน้าที่รับผิดชอบอีก เช่น ศักยภาพ ทรัพยากรที่ผรู ้ ับเหมามี โดยคุณภาพของสัญญาเป็ น
เพียงการแสดงถึงสัญญาที่มีการยอมรับร่ วมกันระหว่างลูกค้า และผูร้ ับเหมา นอกจากนี้ ปัจจัยความ
ต้องการ ข้อ 1 ยังมีความสัมพันธ์นอ้ ยกับข้อมูลเชิงเทคนิคข้อ 11 มีเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน
รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาพนักงาน อาจจะมีระบุในสัญญาถึงฝี มือพนักงาน แต่อาจเป็ นภาพรวม
กว้างๆ ที่ไม่ได้ลงรายละเอียด และปั จจัยความต้องการ ข้อ 1 ไม่มีความสัมพันธ์กบั ข้อมูลเชิงเทคนิค
ที่ตอบสนองกลุ่มปั จจัยสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งข้อมูลเชิงเทคนิค
เหล่านี้เป็ นสิ่งที่ผรู ้ ับเหมาต้องดําเนินการอยูแ่ ล้วในงานก่อสร้าง
6. บ้ านแห่ งคุณภาพ (House of Quality, HOQ)
เมื่อนําส่วนประกอบส่วน A, B, C, D, E, F ประกอบเป็ นบ้านแห่งคุณภาพ (House of
Quality, HOQ) ที่สมบูรณ์ ในช่วงล่างสุดของตารางสามารถคํานวณค่าความสําคัญของข้อมูลเชิง
เทคนิค (Priority)แต่ละข้อ ซึ่งค่าความสําคัญจะนํามาคํานวณเป็ นอัตราส่วนร้อยละ (Normalized
Priority) ที่แสดงเป็ นลําดับความสําคัญทางเทคนิคเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของ
ผูร้ ับเหมาต่อไป บ้านแห่งคุณภาพที่สมบูรณ์เป็ นดังตารางที่ 43
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ตารางที่ 43 แสดงบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality, HOQ)
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การคํานวณค่าความสําคัญของข้อมูลเชิงเทคนิค (Priority) ของแต่ละข้อ ซึ่งคํานวณได้
จาก ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าความสัมพันธ์แต่ละปั จจัยความต้องการกับข้อมูลเชิงเทคนิคข้อ
นั้นๆ(ส่วน D ของข้อมูลเชิงเทคนิคแต่ละข้อ) กับค่าถ่วงนํ้าหนักของการปรับปรุ ง (Absolute Weight)
ของปั จจัยความต้องการแต่ละข้อ เช่น Priority ของข้อมูลเชิงเทคนิคในข้อที่ 1 เท่ากับ (9 x 5.46) +
(3 x 6.09) + (3 x 6) + (3 x 5.9) + (1 x 6.48) + (3 x 5.23) + (0 x 5.44) + (0 x 5.77) + (0 x 5.35) + (3
x 5.81) + (0 x 5.65) + (0 x 6.28) + (0 x 5.37) + (3 x 5.29) + (9 x 5.78) + (0 x 6.14) + (9 x 6.51) =
269 และการคํานวณเป็ นอัตราส่วนร้อยละ (Normalized Priority) และอัตราส่วนร้อยละสะสม
(Cumulative Priority) เพือ่ จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลเชิงเทคนิคโดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย
และใช้เป็ นแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา เพือ่ ให้ผรู ้ ับเหมาสามารถปรับปรุ ง และ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสม และตรงต่อความต้องการของลูกค้า จนส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า กับผูร้ ับเหมา นํามาซึ่งความสําเร็จของงานก่อสร้างที่
ดําเนินการอยู่ นอกจากนั้นค่า Normalized Priority จะแสดงให้เห็นอัตราส่วนร้อยละของข้อมูลความ
ต้องการเชิงเทคนิคแต่ละข้อเมื่อเทียบกับอัตราส่วนรวมทั้งหมดร้อยหน่วยของปั จจัยทุกข้อ ทําให้
ทราบว่าหากดําเนินการตามข้อมูลเชิงเทคนิคข้อใด และสามารถบรรลุเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ได้จะทําให้
ได้รับระดับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็ นร้อยละเท่าไร และเป็ นข้อมูลเพือ่ ใช้ในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาการดําเนินงานว่า ผูร้ ับเหมาจะพัฒนาการดําเนินงานเพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าในระดับไหน โดยอาจนําค่าที่ได้ไปวิเคราะห์รวมกับทรัพยากรที่ผรู ้ ับเหมามี
เพือ่ ให้สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานที่เหมาะสมกับผูร้ ับเหมารายนั้นๆ
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ตารางที่ 44 แสดงลําดับความสําคัญจากค่ามากไปน้อยของข้อมูลเชิงเทคนิคโดยแสดงเป็ นอัตราส่วน
ร้อยละ (Normalized Priority) และอัตราส่วนร้อยละสะสม (Cumulative Priority)
ข้อมูลความต้องการเชิงเทคนิค

Priority

20. ความสมํ่าเสมอในการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน
18. การกํากับดูแลการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาและ
การตรวจสอบดูแล รวมถึงการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในโครงการ
17. การรักษาคุณภาพ และมาตรฐานในการ
ดําเนินงานให้คงที่ หรื อเพิม่ มากขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ
6. การดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
1. การร่ างสัญญาร่ วมกันระหว่างลูกค้า และ
ผูร้ ับเหมา
2. การกําหนดแผนงาน และการกําหนดหน้าที่
รับผิดชอบของผูด้ าํ เนินงาน ให้เป็ นไปตามสัญญา
19. การปรึ กษา และการกําหนดแผนงานของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการให้สอดคล้องกับแผนงาน
หลักของโครงการ
13. การมอบหมายหน้าที่ที่ตรงตามความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน
5. การกําหนดขั้นตอนการส่งมอบงาน และ
หลักฐานที่ใช้ในการส่งมอบงาน
7. การเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อเสียของการ
เปลี่ยนแปลงเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลให้ลูกค้าตัดสินใจ
3. ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุที่กาํ หนดตามสัญญา

392

4. ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุจากผูผ้ ลิต เกี่ยวกับ
การใช้งาน การติดตั้ง การทดสอบวัสดุเพือ่ การส่ง
มอบ และข้อมูลการดูแล บํารุ งรักษาวัสดุ

Normalized Cumulativ
Priority
e Priority
10.397
10.397

388

10.299

20.696

356

9.459

30.155

278
269

7.387
7.142

37.542
44.684

266

7.046

51.730

259

6.863

58.593

220

5.842

64.435

174

4.629

69.064

172

4.556

73.620

139

3.689

77.309

119

3.147

80.456
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ตารางที่ 44 แสดงลําดับความสําคัญจากค่ามากไปน้อยของข้อมูลเชิงเทคนิคโดยแสดงเป็ นอัตราส่วน
ร้อยละ (Normalized Priority) และอัตราส่วนร้อยละสะสม (Cumulative Priority) (ต่อ)
ข้อมูลความต้องการเชิงเทคนิค

Priority

10. การวางแผน และการกําหนดขั้นตอนในการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกําหนด
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง
12. สร้างความเข้าใจแก่พนักงานในเป้ าหมายใน
การดําเนินงาน และขั้นตอนการดําเนินงานที่จะ
นําไปสู่ผลสําเร็จที่ตอ้ งการ
11. มีเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน รวมทั้งแนวทาง
ในการพัฒนาพนักงาน
16. การกําหนดระบบ และขั้นตอนในการติดต่อ
ประสานงาน
9. กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้าง
8. กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบความ
สะอาด และเรี ยบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง
14. การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการ
ประสานงานในทีมงานเดียวกัน
15. การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการ
ประสานงานของผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
รวม

116

Normalized Cumulativ
Priority
e Priority
3.088
83.544

110

2.920

86.464

106

2.810

89.274

86

2.286

91.56

84

2.236

93.796

82

2.185

95.981

76

2.018

97.999

75

2.001

100

3769

100
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แผนภูมิที่ 1 แสดงลําดับความสําคัญจากค่ามากไปน้อยของข้อมูลเชิงเทคนิคโดยแสดงเป็ นอัตราส่วน
ร้อยละ (Normalized Priority) และอัตราส่วนร้อยละสะสม (Cumulative Priority)

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 15

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 14

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 8

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 9

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 16

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 11

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 12

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 10

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 4

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 3

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 7

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 5

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 13

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 19

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 2

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 1

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 6

ข้ อมูลเชิงเทคนิคข้ อที่ 17

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 18

ข้ อมูลเชิงเทคนิค ข้ อที่ 20

11.00
10.50
10.00
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ข้อมูลเชิงเทคนิคที่มีอตั ราส่วนร้อยละ (Normalized Priority) สูงสุด 6 ลําดับแรก ซึ่ง
อัตราส่วนร้อยละสะสม (Cumulative Priority) จะเกินร้อยละ50 จะตอบสนองต่อปั จจัยความต้องการ
ของลูกค้า ลําดับที่ 1 คือข้อ 20 ความสมํ่าเสมอในการตรวจสอบการดําเนินงาน ตอบสนองปั จจัยข้อ
17 หน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ มีอตั ราส่วนร้อยละ 10.397 ลําดับที่ 2 คือข้อ 18
การกํากับดูแลการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาและการตรวจสอบดูแล รวมถึงการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในโครงการ ตอบสนองปั จจัยข้อ 16 การตรวจสอบ และควบคุมงาน มีอตั ราส่วน
ร้อยละ 10.299 เมื่อรวมอัตราส่วนร้อยละสะสม ของทั้งสองจะได้ค่าที่ 20.696 คิดเป็ น 1ใน 5 ของ
ทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลเชิงเทคนิคทั้งสองจึงเป็ นสิ่งที่ผรู ้ ับเหมาควรคํานึงถึง และนําไปปฏิบตั ิเป็ นลําดับ
แรก ลําดับที่ 3 คือข้อ 17 การรักษาคุณภาพ และมาตรฐานในการดําเนินงานให้คงที่ หรื อเพิม่ มากขึ้น
อย่างสมํ่าเสมอ ตอบสนองปั จจัยข้อ 15 คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม มีอตั ราส่วนร้อยละ 9.459
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ลําดับที่ 4 คือข้อ 6 การดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ตอบสนองปั จจัยข้อ 5 การแก้ไขความผิดพลาด
และข้อบกพร่ อง มีอตั ราส่วนร้อยละ 7.387 ลําดับที่ 5 คือข้อ 1 การร่ างสัญญาร่ วมกันระหว่างลูกค้า
และผูร้ ับเหมา ตอบสนองปั จจัยข้อ 1 คุณภาพของสัญญา มีอตั ราส่วนร้อยละ 7.142 ลําดับที่ 6 คือข้อ
2 การกําหนดแผนงาน และการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของผูด้ าํ เนินงาน ให้เป็ นไปตามสัญญา
ตอบสนองปั จจัยข้อ 2 การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา มีอตั ราส่วนร้อยละ 7.046
จากการศึกษาปั จจัยความต้องการของลูกค้าที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพือ่ หา
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผูร้ ับเหมาในงาน
ก่อสร้างสามารถพัฒนาให้ดีข้ ึนได้ โดยผูร้ ับเหมาต้องปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานให้
สูงขึ้น จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้น มุมมองของผูร้ ับเหมาในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ายังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้สงั เกตได้จากค่าความสําคัญที่เก็บ
ได้ของปั จจัยความต้องการที่ได้จากความคาดหวังของลูกค้า กับค่าความสําคัญของปั จจัยความ
ต้องการที่ได้จากประสบการณ์ซ่ ึงลูกค้าประสบมา โดยลูกค้าจะให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของผลงานมาก แต่ในทางกลับกันผูร้ ับเหมาจะให้ความสําคัญกับปั จจัยที่จะ
ส่งผลกระทบต่อตนเองมากกว่าโดยเน้นสัญญาเป็ นสิ่งสําคัญ ส่งผลให้ปัจจัยในบางข้อที่ลูกค้า
สามารถรับรู ้ได้เมื่อเริ่ มงานก่อสร้างไปแล้ว จะถูกเพิกเฉยจากผูร้ ับเหมา และก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในการทํางาน เช่นปั จจัยข้อ 5 การแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง ส่งผลต่อระดับความพึง
พอใจที่ลูกค้ามีให้ต่อการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาลดน้อยลง
ปั จจัยความต้องการที่ลูกค้าให้ความสําคัญ (IMP) ในลําดับต้นๆ จะจัดอยูใ่ นกลุ่มการ
ตรวจสอบดูแล ควบคุมงาน กลุ่มการประกันคุณภาพ ส่งมอบงาน และกลุ่มบุคลากร ซึ่งสอดคล้อง
กับกลุ่มปั จจัยความต้องการลําดับต้นๆ ที่ผรู ้ ับเหมาควรปรับปรุ ง (Absolute Weight) และเมื่อพัฒนา
บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality, HOQ) จนสมบูรณ์ จากการทบทวนวรรณกรรม และการ
ระดมความคิดจากบุคลากรภายในบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างตัวอย่างโดยประเมินจากศักยภาพ และ
ทรัพยากรที่บริ ษทั ผูร้ ับเหมาตัวอย่างมี จะได้แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของบริ ษทั ผูร้ ับเหมา
ตัวอย่าง ซึ่งแนวทางในลําดับต้นๆ เป็ นแนวทางที่ตอบสนองปั จจัยในกลุ่มการตรวจสอบดูแล
ควบคุมงาน กลุ่มการประสานงาน และกลุ่มการประกันคุณภาพ ส่งมอบงาน
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บทที่ 5
สรุปผล และข้ อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาปั จจัยความต้องการของลูกค้าที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ เพือ่ หาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมางานก่อสร้าง ประเภทบ้านเดี่ยว ซึ่ง
ผูร้ ับเหมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ มูลค่าของงานก่อสร้าง คือ 2.5 – 5 ล้านบาท ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผ่านการประยุกต์ใช้ช่วงที่ 1 ของเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพแบบ 4 ช่วง
(Four-Phase Model) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เปลี่ยนความต้องการของลูกค้าเป็ นข้อมูลเชิงเทคนิค และ
นํามาใช้เป็ นแนวทางพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผูร้ ับเหมา ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญ
ที่จะทําให้งานก่อสร้างมีความราบรื่ น และประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดผลที่ดี
ตามมาทั้งกับลูกค้า และผูร้ ับเหมา โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ผูร้ ับเหมาจึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนา และปรับปรุ งการดําเนิ นงานอยูเ่ สมอเช่นกัน
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวม โดยศึกษาความคาดหวังของลูกค้าที่มี
ต่อการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา และประสบการณ์จริ งที่ลูกค้ารับรู ้ได้ในการว่าจ้างผูร้ ับเหมามา
ดําเนินงานก่อสร้างที่ลูกค้าเป็ นเจ้าของโครงการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 จากการพิจารณาการรับรู ้ของลูกค้าต่อปั จจัยความต้องการที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของลูกค้า แสดงให้ทราบว่าคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ และให้
ความสําคัญมากจะเป็ นในด้านของผลงาน และความรับผิดชอบต่อการดําเนินงานของผูร้ ับเหมา ซึ่ง
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ที่ลูกค้ามีตอ่ ผูร้ ับเหมามากกว่ารู ปแบบขององค์กร หรื อการบริ หารจัดการ
ภายในองค์กรผูร้ ับเหมา โดยเมื่อนํามาวิเคราะห์ควบคู่กบั ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากประสบการณ์จริ ง
ของลูกค้า จะพบว่า ผูร้ ับเหมาจะตอบสนองต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตนเองก่อน โดยเฉพาะเรื่ อง
ของสัญญา ซึ่งมีมุมมองที่ต่างจากลูกค้าซึ่งให้ความสําคัญกับผลงาน และการบริ การของผูร้ ับเหมา
1.2 จากการพิจารณาแบ่งกลุ่มค่าคะแนนเฉลี่ยเป็ นกลุ่มปั จจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลงาน และคุณภาพของการบริ การ พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
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คุณภาพของผลงานมากกว่า ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการบริ การซึ่งเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม
กับผูร้ ับเหมาที่ให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการบริ การมากกว่า
1.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยของปั จจัยความต้องการของลูกค้า (Importance Value, IMP) ที่
ลูกค้าให้ความสําคัญ และคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองจากผูร้ ับเหมาจากปั จจัยทั้ง 17 ข้อ ปั จจัย
ในลําดับต้นๆ จัดอยูใ่ น กลุ่มการตรวจสอบดูแลและควบคุมงาน กลุ่มการประกันคุณภาพและส่ง
มอบงาน กลุ่มบุคลากร
1.4 ค่าสัดส่ วนที่ตอ้ งปรับปรุ ง (Improve Ratio) แสดงให้ทราบว่าสภาพการดําเนินงาน
ของผูร้ ับเหมาในภาพรวม เมื่อเทียบกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้านั้น
การดําเนินงานของผูร้ ับเหมายังสามารถพัฒนาขึ้นได้อีก โดยลําดับต้นๆที่ตอ้ งพัฒนาก่อนจะเป็ น
ปั จจัยในกลุ่มการประกันคุณภาพและการส่งมอบงาน กลุ่มการตรวจสอบดูแลและการควบคุม กลุ่ม
บุคลากร
1.5 การถ่วงนํ้าหนัก (Absolute Weight) แสดงลําดับความสําคัญของปั จจัยความ
ต้องการของลูกค้า ที่ผรู ้ ับเหมาจําเป็ นต้องให้ความสําคัญเพือ่ ดําเนินการพัฒนาเป็ นลําดับก่อนหลัง ซึ่ง
เป็ นแนวทางการพัฒนาที่จะส่งผลให้ผรู ้ ับเหมาสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยลําดับความสําคัญของปั จจัยที่ตอ้ งพัฒนาจากมากไปน้อยมีดงั นี้
ลําดับที่ 1 ปั จจัยหน้าที่ในการกํากับดูแล และควบคุมโครงการ
ลําดับที่ 2 ปั จจัยการแก้ไขความผิดพลาด และข้อบกพร่ อง
ลําดับที่ 3 ปั จจัยหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
ลําดับที่ 4 ปั จจัยการตรวจสอบ และควบคุมงาน
ลําดับที่ 5 ปั จจัยการบริ หารจัดการ และการดําเนินงานตามสัญญา
ลําดับที่ 6 ปั จจัยคุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการติดตั้ง และการส่งมอบตามสัญญา
ลําดับที่ 7 ปั จจัยคุณภาพของการส่งมอบ
ลําดับที่ 8 ปั จจัยทักษะ และความสามารถของพนักงาน
ลําดับที่ 9 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การในภาพรวม
ลําดับที่ 10 ปั จจัยความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
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ลําดับที่ 11 ปั จจัยความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็ จตาม
เป้ าหมายของโครงการ
ลําดับที่ 12 ปั จจัยคุณภาพของสัญญา
ลําดับที่ 13ปั จจัยความสะอาด และเรี ยบร้อย ของพืน้ ที่ก่อสร้าง
ลําดับที่ 14 ปั จจัยความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
ลําดับที่ 15 ปั จจัยกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการ
รักษาสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานก่อสร้าง
ลําดับที่ 16 ปั จจัยการประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ
ลําดับที่ 17 ปั จจัยข้อตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
1.6 แนวทางการพัฒนาที่ได้จากบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality, HOQ) แสดงถึง
ลําดับความสําคัญของแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาก่อน และหลัง จํานวน 20 ข้อ ซึ่ง
เป็ นการแสดงให้เห็นภาพที่ชดั เจนถึงการนําข้อมูลที่ได้มาใช้พฒั นาการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาจริ ง
โดยมีลาํ ดับดังต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 ความสมํ่าเสมอในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ลําดับที่ 2 การกํากับดูแลการดําเนินงานของผูร้ ับเหมาและการตรวจสอบดูแล
รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในโครงการ
ลําดับที่ 3 การรักษาคุณภาพ และมาตรฐานในการดําเนินงานให้คงที่ หรื อเพิม่
มากขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ
ลําดับที่ 4 การดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ลําดับที่ 5 การร่ างสัญญาร่ วมกันระหว่างลูกค้า และผูร้ ับเหมา
ลําดับที่ 6 การกําหนดแผนงาน และการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของ
ผูด้ าํ เนินงาน ให้เป็ นไปตามสัญญา
ลําดับที่ 7 การปรึ กษา และการกําหนดแผนงานของผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการให้
สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ
ลําดับที่ 8 การมอบหมายหน้าที่ที่ตรงตามความสามารถของพนักงานแต่ละคน

102

ลําดับที่ 9 การกําหนดขั้นตอนการส่งมอบงาน และหลักฐานที่ใช้
ในการส่ งมอบงาน
ลําดับที่ 10 การเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ให้ลูกค้าตัดสินใจ
ลําดับที่ 11 ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุที่กาํ หนดตามสัญญา
ลําดับที่ 12 ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุจากผูผ้ ลิต เกี่ยวกับการใช้งาน การติดตั้ง
การทดสอบวัสดุเพือ่ การส่งมอบ และข้อมูลการดูแลบํารุ งรักษาวัสดุ
ลําดับที่ 13 การวางแผน และการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน ก่อสร้าง
ลําดับที่ 14 สร้างความเข้าใจแก่พนักงานในเป้ าหมายในการดําเนินงาน และ
ขั้นตอนการดําเนินงานที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จที่ตอ้ งการ
ลําดับที่ 15 มีเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาพนักงาน
ลําดับที่ 16 การกําหนดระบบ และขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน
ลําดับที่ 17 กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของพื้นที่ก่อสร้าง
ลําดับที่ 18 กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบความสะอาด และเรี ยบร้อย
ของพืน้ ที่ก่อสร้าง
ลําดับที่ 19 การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการประสานงานในทีมงานเดียวกัน
ลําดับที่ 20 การกําหนดรู ปแบบ และขั้นตอนการประสานงานของผูเ้ กี่ยวข้อง
ในโครงการ
1.7 องค์กรผูร้ ับเหมาที่สนใจสามารถนําแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานทีน่ าํ เสนอไป
ใช้ หรื อสามารถใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกันในบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality, HOQ) โดยเปลี่ยนค่า
Potential ให้เป็ นขององค์กรตนเอง รวมทั้งการกําหนดค่าเป้ าหมายเชิงเทคนิค และค่าความยุง่ ยาก
ของการบรรลุเป้ าหมาย (Difficulty) โดยคํานึงถึงศักยภาพ และทรัพยากรที่องค์กรตนเองมี จะทําให้
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ได้แนวทางพัฒนาการดําเนินงานที่เหมาะสมกับองค์กรโดยเป็ นแนวทางที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าในภาพรวม
2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 การศึกษานี้มีการกําหนดขอบเขตการศึกษาทีม่ ีผลต่อข้อมูล ดังนั้นหากจะนําผล
การศึกษาไปใช้จริ งโดยมีขอบเขตที่แตกต่างกัน จําเป็ นต้องมีการศึกษาเพิม่ เติม โดยปั จจัยที่อาจจะมี
ผล เช่น ลักษณะโครงการก่อสร้าง มูลค่าของงานก่อสร้าง พื้นที่ หรื อขนาดของงานก่อสร้าง ความ
ต้องการของลูกค้าที่มกั จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ
ของลูกค้า กับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
2.2 ระดับของผูร้ ับเหมาในการศึกษานี้ เป็ นปั จจัยที่ผศู ้ ึกษาไม่ได้พจิ ารณา แต่พอจะเห็น
ภาพเบื้องต้นของระดับผูร้ ับเหมาจากมูลค่า และประเภทของงานก่อสร้างตามขอบเขตของการศึกษา
นี้ ซึ่งการพิจารณาผูร้ ับเหมาในแต่ละระดับ อาจจะมีความแตกต่างจากความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการ
ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งหากลงในรายละเอียดของระดับของผูร้ ับเหมาจะทําให้เห็นภาพของ
ผูร้ ับเหมาชัดเจนยิง่ ขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดประเด็นใหม่ๆ เพิม่ เติมสําหรับแนวทางการพัฒนา
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