บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของการศึกษา
ป จ จุ บั น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบที่ อ ยู อ าศั ย ทั้ ง ภายใน
ประเทศและเพื่อการสงออกมีการแขงขันสูงมาก จะเห็นไดวาในตลาดเครื่องปรับอากาศแบบที่อยู
อาศัยนั้นมีหลายยี่หอ (Brands) ใหผูบริโภคเลือกซื้อ ผูผลิตเครื่องปรับอากาศจึงจําเปนตองวาง
กลยุทธ (Strategy) ทางการขาย การผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อใหตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศใหมากที่สุด ในอีกดานหนึ่งผูผลิตเองก็ตองวางแผนวา ทํา
อยางไรบริษัทจะไดรับสวนแบงตลาดและผลกําไรมากที่สุดเพื่อใหองคกรอยูรอดและมีความเจริญ
กาวหนาทางธุรกิจซึ่งเปนความทาทายสําหรับองคกร
ตลาดเครื่องปรับอากาศแบบที่อยูอาศัยนั้น มีความตองการของลูกคา (Demand)
จากผูบริโภคสูงอยางตอเนื่องซึ่งเปนการดึงดูดใหผูประกอบการหันมาลงทุนและตองการสวนแบง
ตลาดในผลิตภัณฑนี้ เชน Toshiba and Carrier, Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Samsung,
LG, Fujitsu ฯลฯ
ในป 2000 ตลาดเครื่องปรับอากาศแบบที่อยูอาศัยทั่วโลกมียอดการผลิตสูงถึง 41
ลานยูนิต และเพิ่มเปน 58 ลานยูนิตในป 2004 และ 60 ลานยูนิตในป 2005 ตลาดจีนนั้นนับเปน
ตลาดที่ใหญที่สุด มีความตองการของลูกคาประมาณ 19.5 ลานยูนิตตอป รองลงมาคือ อเมริกา
ประมาณ 13.5 ลานยูนิตตอป ญี่ปุน 7.7 ลานยูนิต ยุโรป 4.2 ลานยูนิต สวนตลาดในประเทศไทยมี
ความตองการจากผูบริโภคประมาณ 3 แสนยูนิตตอป
ปจจัยหลักที่ทําใหเครื่องปรับอากาศแบบที่อยูอาศัยมีความตองการมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ก็คือ ผูคนนิยมความสะดวกสบายมากขึ้น พรอมกับมีวิถีชีวิตที่ทันสมัยแวดลอมไปดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน และเครื่องปรับอากาศก็นับเปนหนึ่งในสิ่งอํานวยความ
สะดวก จึงอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศเปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการ
แขงขันสูงจากผูประกอบการทั่วโลก
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
อยางที่ไดก ลาวไวในหั วขอความสําคัญของการศึกษาแลววาสิ่งที่ทาทายสํ าหรับ
บริษัทผูออก แบบเครื่องปรับอากาศ คือ ทําอยางไรฝายออกแบบจะออกแบบเครื่องปรับอากาศให
ตอบสนองและตรงใจผู บ ริ โ ภคมากที่ สุ ด ควบคู ไ ปกั บ การบรรลุ ต น ทุ น การผลิ ต ที่ ตํ่ า ที่ สุ ด และ
ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือ
1. เพื่ อวิ เ คราะหห าความต อ งการของลู ก ค า ที่ มีต อผลิ ต ภั ณฑว า มี แนวโนม ไปใน
ทิศทางใดและนํามาใชเปนโจทยตั้งตนของการออกแบบที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซึง่
ลูก คา ในที่ นี้ จ ะเน นไปที่ก ลุ มของช า งติ ดตั้ง เครื่อ งปรับ อากาศ เพราะช า งติด ตั้ง เป น ผู ที่ทํา งาน
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑโดยตรงและหากวาชางติดตั้งเหลานี้รูสึกพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ก็สามารถ
แนะนําขอมูลใหกับกลุมลูกคาอื่นๆ ได
2. เพื่อทําการลดตนทุนการผลิตใหลดลงอยางนอย 10% จากตนทุนเดิม โดยยังคงไว
ซึ่งคุณ ภาพของผลิตภัณฑตามนโยบายของบริษัท
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแบบที่อยูอาศัยนั้นมีหลากหลายมาก ดังนั้น ในการศึกษา
นี้จะศึกษาเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่เปนตัวระบายความรอนที่อยูภายนอก (Condensing Unit,
CDU) ในรุน 10,000-13,000 บีทียู (British Thermal Unit, B.T.U.) และเปนเครื่องปรับอากาศ
แบบที่อยูอาศัยซึ่งจะวางจําหนายในตลาดของประเทศไทยเทานั้น
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎี บทความ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) ของ
ความตอง การของลูกคาทั้งภายในและภายนอกขององคกร
3. นําขอมูลความตองการของลูกคาที่ไดมาทําการวิเคราะหดวยทฤษฎีของหลักการ
กระจายหนาที่เชิงคุณภาพ [ใชหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ (Quality Function
Deployment, QFD)]
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4. กํ า หนดความตอ งการที่ไ ดเ พื่อ ระบุ โ จทย ห ลั ก ของการออกแบบในเชิง เทคนิ ค
(Technics)
5. นําขอมูลของผลิตภัณฑที่จะศึกษามาทําการวิเคราะหดวยทฤษฎีของการออก
แบบเพื่อการผลิตและทฤษฎีของวิศวกรรมคุณคา [ใชหลักการออกแบบเพื่อการผลิต (Design For
Manufacturing, DFM) และหลักการวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering, VE)]
6. ทําการออกแบบตัวผลิตภัณฑตามผลที่ไดจากการวิเคราะห
7. ทําการเปรียบเทียบตนทุนของตัวผลิตภัณฑระหวางกอนและหลังการออกแบบ
8. สรุปผลของการศึกษาและขอเสนอแนะ
1.5 แผนการดําเนินงานวิจัย
สําหรับแผนการดําเนินงานวิจัยสามารถแสดงไดตามตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1
แผนการดําเนินงานวิจัย
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
1. ศึกษาทฤษฎี บทความ และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมขอมูลของความตองการของลูกคาทั้งภายในและนอกขององคกร
3. นําขอมูลมาวิเคราะหดวยทฤษฎีของหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ
4. กําหนดโจทยหลักของการออกแบบในเชิงเทคนิค (Technics)
5. นําขอมูลของผลิตภัณฑมาวิเคราะหดวยทฤษฎีของการออกแบบเพื่อการ
ผลิตและทฤษฎีของวิศวกรรมคุณคา
6. ออกแบบตัวผลิตภัณฑตามผลที่ไดจากการวิเคราะห
7. เปรียบเทียบตนทุนของตัวผลิตภัณฑระหวางกอนและหลังการออกแบบ
8. สรุปผลของการศึกษาและขอเสนอแนะ
9. นําเสนอวิทยานิพนธและจัดทํารูปเลม
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ในการออกแบบเครื่ องปรับอากาศแบบที่อยูอาศัยเพื่อตลาดภายในประเทศและ
ตลาดสงออกนั้นสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิต เชน ในการออกแบบเครื่องปรับอากาศ
บางรุนอาจตองใชชิ้น สวนที่มีความยุงยากซั บซอนและตน ทุน สูง แตห ลายๆ ครั้งที่วิศวกรฝ า ย
ออกแบบไม สามารถเลี่ ยงที่จะใชชิ้ นสวนหรือวัสดุที่มีตนทุน สูงไดเนื่องจากชิ้นสวนบางอยางมี
ลักษณะทางเทคนิคเฉพาะตัว นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังตองมีความสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคาในแตละประเทศ เชน ตลาดในประเทศไทยรณรงคใหมีการประหยัดไฟเบอร 5 ตลาดยุโรปมี
ความตองการผลิตภัณฑที่เปนชั้น เอ (Rank A) ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหได
คุณสมบัติ (Specification) ที่สูงตามที่แตละประเทศตองการนั้นจําเปนตองใชตนทุนสูงตามไปดวย
ความท า ทายจึ ง อยู ที่ จ ะออกแบบเครื่ อ งปรั บ อากาศอย า งไรให มี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ภาพดี เ สมอตน เสมอปลายตรงตามที่ลู ก ค า คาดหวั ง และมี ตน ทุ น การผลิ ต นอ ยที่ สุ ด
ปจจุบันหลายๆ บริษัทที่ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศหันมาใหความสําคัญกับการลดตนทุน
เปนลําดับตนๆ ควบคูไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและตอบสนองตลาด
การศึกษานี้หวังวาจะเปนประโยชนกับวิศวกรฝายออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปรับ
อากาศ เพื่อการผลิตทั้งภายในประเทศและสงออก ใหมีกรอบความคิดหรือแนวทางในการวาง
แผนการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถจั ด ลํ า ดั บ กอ นหลั ง ได ว า ควรทํ า อะไร
กอนหลังอยางมีระบบ เพื่อคงไวซึ่งคุณภาพที่ลูกคาคาดหวังและตอบสนองตอความตองการ โดย
การออกแบบนั้นยังตองสามารถทําใหตนทุนของผลิตภัณฑใชตนทุนที่นอยที่สุดดวย
การศึกษานี้ยังเหมาะกับผูที่สนใจในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเปนอีกหนึ่ง
อุตสาหกรรมที่นาสนใจ นอกจากนี้การศึกษานี้ยังอาจเปนแนวทางสําหรับวิศวกรผูออกแบบที่อยูใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นๆ ได

