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บทคัดยอ
งานวิจัยมีวัต ถุประสงค เพื่อประยุกตใชเทคนิคการกระจายหนาที่ทางคุณภาพในการพัฒนาเครื่องสับสมุ นไพร สำหรับ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร ผลที่ไดจาก
การศึกษาความตองการของเกษตรกรเพื่อพัฒ นาผลิต ภัณฑขึ้ นใหม มีการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสราง มีความแข็งแรง
มั่นคง และมีความปลอดภัยในการใชงานมากขึ้น ผลการประเมินพบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.76 เปน
4.46 คิด เปนรอยละ 18.61 ตนทุนของเครื่องสับสมุนไพรสำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร กอนการพัฒ นามีตนทุ น
15,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของตนทุนหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท หรือตนทุนรวมผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงเพิ่มมาก
ขึ้น 45,000 บาท
คำสำคัญ: เทคนิคการกระจายหนาที่ทางคุณภาพ เครื่องสับสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน

Abstract
The purposes of this research was to apply Quality Function Deployment in developing herb
chopping machine for community enterprise of surin province and to develop the herb chopping machine
in order to meet the needs of herb planting agriculturist. The results of the study of agriculturists’ needs to
develop new herb chopping machine was found that the structure had been changed in siding of increasing
the strength and endurance and safety in use. The evaluation results was found that the average of
customers’ satisfactory increased from 3.76 to 4.46 or equivalent to 18.61 percent. The cost of herb
chopping machine before development was about 15,000 baht. The change of the machine cost after
development increased 30,000 baht or total cost of product was changed by increasing 45,000 baht.
Keywords: Quality Function Deployment, Herb Chopping Machine, Community Enterprise
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บทนำ
ศูนยรวบรวมและจำหนายสมุนไพรไทย ตั้งอยูเลขที่ 62 หมู 6 ตำบลทุงมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร จัดตั้งเมื่อวันที่
16 มีนาคม 2563 โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษีใหม มีเครือขายวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 28 กลุม มีพนักงานจำนวน 16
คน ประกอบกิจการเปนศูนยรวบรวมและจำหนายสมุนไพร (Green Sun Organic Products) โดยขายสงวัต ถุดิบ อื่ น ๆ ทาง
การเกษตร เปนสมุนไพรอบแหง เชน ตะไคร ใบเตย ไพล ขมิ้น ขิง ขา มะกรูด กระชาย และมะรุม เปนตน โดยมีชองทางการ
จำหนายทั้งในและตางประเทศ โดยในประเทศจะจำหนายใหแก หนวยงานของโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และอื่น ๆ
เปนตน สวนตางประเทศจะจัดจำหนายในกลุมเครือขายซึ่งประเทศที่จำหนาย เชน เวียดนาม จีน อินเดีย และรัสเซีย เปนตน
มียอดขายประมาณปละ 12.7 ลานบาท (สายชน, 2563)
ปจจุบ ันทางศูนยจะรับซื้อสมุนไพรสดมาจากกลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน นำมาสับอบแหงเพื่อจำหนาย ปจจุบันพบวา
ขั้นตอนที่ ทำใหเ กิด ความล า ช า มากที่ ส ุด และยังขาดเทคโนโลยีท ี่เ ข ามาช ว ยในการผลิ ต คือ กระบวนการสับ ยัง ตอ งใช
แรงงานคนในการสับเปนหลัก โดยมีกำลังการผลิต ประมาณ 5-6 กิโลกรัมตอชั่วโมงตอคน ใชแรงงานคน 5-6 คน ทำงาน 6-8
ชั่วโมงตอวัน ซึ่งถือวานอยมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาและจำนวนแรงงาน ทำใหกำลังการผลิตไมทันตามความตอ งการของ
คำสังซื้อจากลูกคา (กฤดาการ, 2563)
เทคนิคการกระจายหนาที่เ ชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) เปนระบบชวยออกแบบวางแผนและ
พัฒนาผลิต ภัณฑห รื อ การบริ ก ารที ่เ น นการตอบ สนองความต องการของลูกคา เทคนิคนี้จะช วยแปลงความต องการของ
ผูบริโภค เปนคุณลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ เพื่อการสื่อสารในกระบวนการผลิต ซึ่งเปนการพัฒนาผลิตภัณฑที่เ นนการ
ตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหกับ ผูบ ริโภค งานวิจัยเริ่มจากการสำรวจตลาดผลิตภัณฑ และหาความ
ตองการหลักของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑตนแบบ (ชุติมา และสุภาวดี, 2550) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ การประยุกตใชเทคนิค
การกระจายหนาที่ทางคุณภาพ (QFD) เพื่อพัฒนาเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทรที่ไดพัฒ นาขึ้ นให
ตรงความตองการของผูบริโภคหรือเกษตรกร
จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกตใชเทคนิคการกระจายหนาที่ทางคุณภาพเพื่ อพั ฒ นาเครื่ อง
สับสมุนไพร สำหรับ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร เขามาชวยในกระบวนการสับ สมุนไพร เพื่อลดระยะเวลาและภาระการ
ทำงานคน ชวยเพิ่มกำลังการผลิต ไดผลิตภัณฑที่มีความยาวสม่ำเสมอ มีคุณภาพ โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นมีหลักการทำงานที่งาย
สะดวกและปลอดภัยในการใชงาน ตลอดจนใหสอดคลองกับปริมาณการผลิตของผูประกอบการ ไดผลผลิตตามที่ตองการ และ
แผนการพัฒนาการตลาดที่จะขยายในอนาคตไดมากขึ้น รวมถึงชวยเพิ่มความยั่งยืนตอไปในอนาคตดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อประยุกตใชเทคนิคการกระจายหน าที่ท างคุ ณภาพในการพัฒ นาเครื ่องสับสมุนไพร สำหรับ วิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดสุรินทร
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ
การประยุกตใชเทคนิคการกระจายหนาที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒนาเครื่องสับ สมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สุรินทร มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
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1. สำรวจความตองการของลูกคา (Voice of Customer : VOC) เกี่ยวกับตนแบบเครื่องสับสมุน ไพร สำหรับวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร โดยทำการสัมภาษณกับกลุมชาวบาน เกษตรกรผูป ลูกพืชสมุนไพร อบต. และนักวิชาการ จังหวัด
สุรินทร เพื่อเปนตัวแทนกลุมลูกคาหรือผูใชงาน
2. นำถอยคำขอเรียกรองของลูกคา หรือผูใชงาน มาจัดเรียงถอยคำใหม แลวจัด กลุมคุณลักษณะความตองการ โดยใช
แผนภูมิตนไม (Tree Diagram) มาชวยในการจัดเก็บขอมูล เพื่อชวยแกปญหาความสับสน และเกิดภาพพจนที่ชัดเจนมากขึ้ น
โดยแบงออก 4 ดาน ไดแก 1) ดานโครงสราง 2) ดานวัสดุ 3) ดานความสะดวก และ 4) ดานการใชงาน
3. จัดทำแบบสอบถาม โดยแจกใหกับกลุมชาว บาน เกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร อบต. และนักวิชา การ จำนวน 30 คน
ประเมินคะแนนความสำคัญเพื่อสำรวจระดับความคิดเห็นของกลุมลูกคาหรือผูใชงาน วาอยูระดับใด โดยใชมาตราสวนสเกล 5
ระดับ
4. วิเคราะหคะแนนความสำคัญของแบบสอบ ถามจากความตองการของกลุมผูใชงาน ซึ่งเปนมาตราสวนสเกล 5 ระดับ
หลังจากนั้นคำนวณคะแนนความ สำคัญ โดยสรุปเปนคาเฉลี่ยของกลุมขอมูล ซึ่งคำนวณ หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Geometric
Mean) เพื่อนำคะแนนความสำคัญไปใชเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะหดวยเทคนิค QFD

เมื่อ N
= คาของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
1, 2, 3….n = จำนวนขอมูล
5. ประยุกตใชเทคนิคการแปลงหนาที่ทางคุณภาพ เปนการวิเคราะหความตองการของกลุมผูใชงาน ที่ไดจากคาเฉลี่ยเลข
คณิตของแบบสอบถามเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบตนแบบเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุ รินทร
เพื่อสนองความตองการของผูใชงาน และนำขอมูลไปประยุกตใชเทคนิค QFD ทั้ง 4 เฟส ดังนี้ (วิทยา และคณะ. 2561)
5.1 เมตริกซการวางแผนผลิตภัณฑ( Product Planning) หรือบานแหงคุณภาพ (House of Quality: HOQ) ปจจัย
เข า คื อ ความต อ งการของลู ก ค า หรื อ กลุ  ม ผู  ใ ช ง าน (Customer Needs) ได ผ ลลั พ ธ ค ื อ เทคนิ คที ่ ต อ งการ (Technical
Requirement) ที่ตอบ สนองตอความตองการของผูใชงาน
5.2 เมตริกซการแปลงการออกแบบ (Design Development or Deployment) เปนปจจัยเขา คือเทคนิคที่ตองการ ได
ผลลัพธคือขอกำหนดของสวน ประกอบยอย (Part Characteristics)
5.3 เมตริกซการวางแผนกระบวนการ (Process Planning) เปนปจจัยเขา คือ ขอกำหนดของสวนประกอบยอย (Part
Characteristics) ไดผลลัพธ คือพารามิเตอรของกระบวนการ (Process Parameter)
5.4 เมตริกซการวางแผนปฏิบัติการผลิต (Production Operations Planning) เปนปจจัยเขา คือพารามิเตอรข อง
กระบวนการ(Process Parameter) ไดผลลัพธคือ กระบวน การปฏิบ ัติงาน (Process Name) ที่ต อบสนองตอความตองการ
ของผูใชงาน

ผลการวิจัย
การประยุกตใชเทคนิคการกระจายหนาที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒนาเครื่องสับ สมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สุรินทร พบวา เมื่อนำขอมูลทั้งหมดในตารางเมตริกซทั้ง 4 เมตริกซ มาพัฒนาเครื่องสับ สมุนไพรสำหรับ วิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดสุรินทรที่ไดรับ การพัฒนา ดังแสดงในรูป ที่ 1 หลังจากนั้นนำชุด เครื่องสับสมุนไพรสำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สุรินทร ดังกลาวไปประเมินความพึงพอใจจากลูกคาหรือเกษตรกร ซึ่งผลการประเมินและการเปรียบเทียบสามารถดูไดจาก
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ตารางที่ 1 จะเห็นไดวาลูกคามีความพึงพอใจในคุณลักษณะของเครื่องสับสมุนไพร สำหรับ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร
เพิ่มขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในผลิตภัณฑหลังการพัฒนา เทากับ 4.46 (จากคะแนนเต็ม 5) เมื่อเทียบเกณฑที่ใชกำหนด
ระดับคะแนนความพึงพอใจในแบบสอบถาม แสดงวาลูกคาหรือเกษตรกรมีความพึงพอใจในเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดสุรินทรที่ไดรับการพัฒนาแลวนี้คอนขางมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดสุรินทรกอนการพัฒนามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.76 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 18.61%
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รูปที่ 1 บานคุณภาพ (House of Quality : HOQ)
ผลการวิเคราะหดานตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร ที่
ไดรับการพัฒนาไดรับ การปรับปรุงเชน ใบมีดที่ยาวขึ้น ความยาวหนากวางสายพาน มอเตอร โครงสรางที่แข็งแรง และระบบ
ลูกเบี้ยว เปนตน โครงสราง ดังรูปที่ 2 จึงทำใหมีการเปลี่ยน แปลงตนทุนเกิดขึ้น โดยตนทุนรวมตอหนวยของเครื่องสับสมุนไพร
กอน การพัฒนามีตนทุนประมาณ 15,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของตนทุนหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท หรือตนทุน
รวมผลิต ภัณฑเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 45,000 บาท เมื่อเทียบกับความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในผลิตภัณฑ เครื่องสับสมุนไพร สำหรับ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สุรินทร กอน และหลังการพัฒนาของเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะความตองการของลูกคา
คาเฉลี่ย
(Customer Requirement)
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
% ที่เปลี่ยนแปลง
กอนพัฒนา
หลังพัฒนา
ในชุดผลิตภัณฑ
มีความแข็งแรง
4.68
4.78
+2.13
ถอดประกอบงาย
4.57
4.67
+2.18
โครงสราง
การออกแบบเหมาะสม
4.37
4.48
+2.51
ขนาดกะทัดรัด
4.20
4.37
+4.54
มีความเหมาะสม
3.52
4.75
+34.94
วัสดุ
ราคาเหมาะสม
3.73
4.58
+22.78
หาซื้อไดงาย
3.99
4.58
+14.78
ชองใสสมุนไพรมีความ สะดวก
3.15
4.90
+55.55
ระบบการใชงานไดสะดวก
3.50
4.25
+21.42
ความสะดวก
เคลื่อนยายสะดวก
3.22
4.35
+35.09
ถอดซอมแซมไดงาย
3.32
4.40
+32.53
มีความปลอดภัย
3.35
4.23
+26.26
สามารถสับสมุนไพรไดงาย
3.21
4.28
+33.33
การใชงาน
อายุการใชงานยาวนาน
3.95
4.25
+7.59
มีความทนทาน
3.66
4.04
+10.38
คาเฉลี่ย
3.76
4.46
+18.61
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กอนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑตนแบบเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร

การอภิปรายผล
การประยุกตใชเทคนิคการกระจายหนาที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒ นาเครื่องสับ สมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สุรินทร เมื่อนำขอมูลทั้งหมดในตารางเมตริกซทั้ง 4 เมตริกซ ประกอบดวย เมตริกซการวางแผนผลิต ภัณฑ มาพัฒ นาเมตริกซ
การแปลงการออกแบบ เมตริกซการวางแผนกระบวนการ และเมตริกซการวางแผนปฏิบัติการผลิต เปนตน ดังนั้นการใชเทคนิค
การแปลงหนาที่ทางคุณภาพ เปนเครื่องมือที่แปรความตองการของลูกคาไปสูการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อนำขอมูล
ที่ไดไปออกแบบ และพัฒนาใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงจุด และยัง สามารถทำใหการออกแบบ
และพัฒนาเปนไปไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีของสุรสิทธิ์ และคณะ (2563) ไดกลาววา การใชเทคนิค การ
แปลงหนาที่ทางคุณภาพ เปนเครื่องมือที่แปรความตองการของลูกคาไปสูการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อนำขอมูลที่ได
ไปออกแบบและพัฒนาให สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงจุด สามารถทำใหการออกแบบและพัฒนา
เปนไปไดอยางรวดเร็ว และมีตนทุนในการดำเนินงานลดลง
การพัฒนาเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด สุรินทร ผลที่ไดจากการศึกษาความตองการของเกษตรกร
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นใหม มีการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสราง มีความแข็งแรง มั่นคง และมีความปลอดภัย ในการใช งาน
มากขึ้น ผลการประเมินพบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเพิ่ม ขึ้น จาก 3.76 เปน 4.46 ตนทุนของเครื่องสับ สมุนไพร
สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร กอนการพัฒนามีตนทุน 15,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของตนทุนหลังการพัฒนา
เพิ่มขึ้น 30,000 บาท หรือตนทุนรวมผลิต ภั ณฑเ ปลี ่ยนแปลงเพิ่ มมากขึ ้น 45,000 บาท เมื่อเทียบกับความพึง พอใจในตัว
ผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงศกร (2552) ไดทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑโ ดยใชเทคนิค การ
แปลงหนาที่ทางคุณภาพ (QFD) กรณีศึกษา: โรงงานผลิตแผนใยไมอัดแข็ง พบวา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแผนใยไม
อัดแข็งควรเนน เรื่องคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ ในดานความเรียบของผิวหนา ความสม่ำเสมอทางด านความหนา
และจากการนำผลลัพธของการใชเทคนิค QFD ไปพัฒนาผลิตภัณฑ พบวา ทำใหผลิตภัณฑแผนใยไมอัดแข็งหลังการพัฒ นา มี
คุณสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้นในเชิงความตองการผูบริโภค โดยมีคาการทดสอบผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑของคูแขงและ
มีแนวโนมของขอรองเรียนของลูกคาในดานคุณภาพของผลิตภัณฑลดลง รอยละ 91.5
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บทสรุป
การประยุกตใชเทคนิคการกระจายหนาที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒนาเครื่องสับ สมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สุรินทร เปนการประยุกตใชเทคนิคการแปลงหนาที่ทางคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) แบบสี่เฟส (Four
Phase Model) โดยกลุมตัวอยาง เปนชาวบาน กลุมเกษตรกรผูป ลูกสมุนไพร อบต. และนักวิชาการ จังหวัด สุรินทร จำนวน
30 คน เปนผูประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นใหม มีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.76 เปน 4.46
คิดเปนรอยละ 18.61 ผลที่ไดจากพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นใหมนั้น สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหรือเกษตรกร ตนทุน
ของเครื่องสับสมุนไพร สำหรับ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด สุรินทร กอนการพัฒนามีตนทุน 15,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของ
ตนทุนหลังการพัฒ นาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท หรือตนทุนรวมผลิตภัณฑเปลี่ยน แปลงเพิ่มมากขึ้น 45,000 บาท เมื่อเทียบกับ
ความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น
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