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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวตั ถุประสงค์นาแนวคิดการใช้เทคนิ คการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
มากาหนดกลยุทธ์ การตลาดของบริ ษทั หน่ วยตรวจรั บรองเพื่อหาระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
บริ การของบริ ษทั กรณี ศึกษา และเพื่อกาหนดกลยุทธ์การตลาดที่จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
และตรงตามความต้องการของลูกค้าของบริ ษทั กรณี ศึกษาได้
ในการดาเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่รับรอง
ระบบมาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนื อที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั กรณี ศึกษา เป็ นจานวน 165 ราย โดย
จานวนดังกล่าว เป็ นจานวนประชากรที่ตอ้ งการศึกษา ดังนั้น จึงไม่ได้มีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด
ซึ่ งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้ให้คะแนนระดับความพึงพอใจและระดับความต้องการโดยให้คะแนน 1-5
เปรี ย บเที ย บกับ คู่ แ ข่ ง รายส าคัญ อี ก 2 ราย โดยคะแนนที่ ใ ช้ เป็ นคะแนนเฉลี่ ย เรขาคณิ ตในการ
เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้ามีความพึงพอใจต่อบริ การของบริ ษทั
กรณี ศึก ษาในทุ กๆ หัวข้อมี คะแนนเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 2.48- 4.46 ซึ่ งคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ยของ
บริ ษทั กรณี ศึกษาจะมากกว่าคู่แข่งอีก 2 ราย แต่จะมีเพียงบางหัวข้อ ได้แก่ การแจ้งนัดหมายล่วงหน้า
ก่ อ นตรวจประเมิ น ราคาค่ า ตรวจที่ เหมาะสม ราคาอบรมที่ เหมาะสม อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การอบรม
ทันสมัย สถานที่อบรมสงบ/ไม่มีเสี ยงรบกวน และ จัดฟรี อบรม/ฟรี สัมมนาที่โรงแรม ที่บริ ษทั คู่แข่งได้
คะแนนเฉลี่ ยมากกว่าบริ ษทั กรณี ศึกษา ทั้งนี้ ขอ้ ค้นพบดังกล่าวได้ถูกนาไปประกอบการพิจารณาใน
การจัดทาบ้านคุณภาพต่อไป

ง

ในขั้นตอนการจัดทาบ้านคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาโดยใช้บา้ นคุณภาพ 2 เฟส คือ เฟสที่ 1
(บ้านคุ ณ ภาพหลังที่ 1) และ เฟสที่ 2 (บ้านคุ ณ ภาพหลังที่ 2) โดยผลของเฟสที่ 1 พบว่า หัวข้อที่ มี
คะแนนความส าคัญ มากที่ สุ ดที่ ไ ด้รับ การคัดเลื อกไปสู่ บ ้านคุ ณ ภาพหลังที่ 2 มี 10 หัวข้อ โดยเรี ย ง
คะแนนตามลาดับความสาคัญ ได้แก่ เข้าพบ/โทรประชาสัมพันธ์ แนะนาบริ ษทั กับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่
ผูต้ รวจประเมินมีการศึกษาในอุตสาหกรรมนั้น/เคยเป็ นฝ่ ายผลิต/ควบคุมคุณภาพออกแบบผลิตภัณฑ์
ของอุตสาหกรรมนั้นๆ ผูต้ รวจประเมินเคยตรวจ/ให้คาปรึ กษาในอุตสาหกรรมนั้นๆ พนักงานได้รับ
การอบรมและประเมิ น ความรู ้ เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท วิ ท ยากรเป็ นผู้ต รวจประเมิ น ที่ มี
ประสบการณ์การตรวจประเมินในระบบที่สอน การได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน ACFS/UKAS/
NAC กาหนดกระบวนการจัดทาและตรวจสอบเอกสารก่อนส่ งให้ลูกค้า วิทยากรผ่านขั้นตอนการเป็ น
วิทยากรของบริ ษ ทั ฯ กาหนดระยะเวลานัดหมายเพื่อเข้าตรวจและเสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้ใน
แต่ละกรณี การแข่งขัน ตามลาดับ
ในเฟสที่ 2 ได้มี ก ารหาความสั มพัน ธ์ และแปลงความต้องการที่ ได้มาจากเฟสที่ 1 ให้เป็ น
มาตรการหรื อเทคนิ คที่จะเป็ นกลยุทธ์การตลาดสาหรับไปดาเนิ นการต่อไป โดยผลการดาเนิ นการใน
เฟสที่ 2 จะได้หัวข้อที่ ได้รับ การคัดเลื อกตามระดับความส าคัญ 5 หัวข้อ เหตุ ที่ ตอ้ งเลื อกมาเพี ยง 5
หัวข้อนั้น เนื่ องมาจากข้อจากัดด้านเวลาและทรัพยากรของบริ ษทั ดังนั้นเพื่อที่จะให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด จึงจาเป็ นต้องคัดเลื อกเทคนิ คที่สาคัญและเหมาะสมต่อกาลังความสามารถและทรัพยากรของ
บริ ษทั กรณี ศึกษานั่นเอง โดยหัวข้อที่ ได้รับ การรับเลื อก ได้ถูกแบ่งเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ มที่ 1 คือกลยุทธ์
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การกาหนดขั้นตอนการพัฒนาผูต้ รวจประเมิน การกาหนดคุณสมบัติ
ของผูต้ รวจประเมินตอนเข้าสมัครใน Job Qualification ของผูต้ รวจประเมิน การจัดเฉพาะผูต้ รวจที่มี
รหัสอุ ตสาหกรรมนั้นๆ (มี ความเชี่ ยวชาญในอุ ตสาหกรรมนั้นๆ) บริ ษ ทั ปฏิ บ ตั ิ ตามข้อกาหนดของ
ISO17021/ACFS/UKAS /NAC กลุ่มที่ 2 คือ กลยุทธ์การตลาดด้านราคา ได้แก่ กาหนดขั้นตอนการ
คิดราคาและใช้เทคนิคการขายในการเสนอราคา
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ABSTRACT
This indepent study has the aims to study the level of customer’ satisfaction on the
certification company the northen zone of Thailand and identify marketing strategy to meet
customer satisfaction for certification body company by Quality Function Deployment (QFD)
Technique. The research was done by collecting questionnaires distributed to certified body's
customer in northern zone of Thailand, 165 companies. Level of satisfaction and demand among
the sampling were separated into 1-5 score and compared with 2 key competitors, then revert to
geometric mean. From the studying, it was found that the customer satisfaction level average was
between 2.48 -4.46. Most items of case study company has got average score higher than others 2
competitors. However, there were some items that had got average score lower than competitor’s
which were advance appointment before audit, appropriate audit price, appropriate training price,
modern training equipment, appropirate training venue and free public training and seminar. Those
mentioned items were taken into consideration in the house of quality.
In process of Quality Functioin Deployment (QFD), QFD 2 phases. The result from phase I
found that 10 selected items ranked by important rating score from large to small as following:
Approaching (calling by phone to introduce company profile and activity), Auditor's education
ฉ

(used to be production or R&D supervisor in audited industrial), office staff was trained and
evaluated the product knowledge, tutor has audit experience in teaching management system,
accredited from ACFS/UKAS/NAC, establishment of document review process, tutor passed
approval process, Set up the period of audit appointment and proposing competitive price in each
situation, respectively.
In phase II of QFD, 10 technical requirements from QFD phase I were taken considered in
the house of quality in order to revert as marketing strategy. The result from phase II contained 5
items selected by important rating score. The reason why chose only 5 items because the limitation
of implementing time and company’s resource. So in order to be effectiveness, it was necessary to
select only 5 importance items to be marketing strategy. The items are selected has been classified
into 2 groups, first group was a product marketing strategy included auditor development process,
auditor qualification, assignment of expertise auditor. Second group was a price marketing strategy
included calculating price process and sell technique to submit contract.
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