บทที่ 2
วรรณกรรมปริทรรศน
2.1. การกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ
อาจกลาวไดวาปญหาของวิศวกรฝายออกแบบคือ ทําอยางไรจะออกแบบผลิตภัณฑ
ใหตรงความตองการของลูกคาได สิ่งที่ตามมาก็คือ พวกเขาจะตองพบกับขอจํากัดในดานตนทุน
ทรัพยากรที่มีอยู เวลาที่จํากัด และความยากในเชิงเทคนิค มีหลายการศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมเชิง
ออกแบบไดนําหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพเขามาประยุกตใช ซึ่งหลักการกระจายหนาที่เชิง
คุ ณ ภาพถื อ เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยให ฝ า ยออกแบบมี ก รอบในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ที่ จ ะออกแบบ
ผลิตภัณฑใหไดตามความลูกคาตองการมากที่สุด โดยพิจารณาถึงตนทุนและทรัพยากรที่มีอยู
การออกแบบผลิตภัณฑโดยนําหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพมาประยุกตใชนั้น
แบงออกเปน 6 สวน (มณฑลี ศาสนนันทน, 2546) ซึ่งเรียกกันวาบานคุณภาพ (House of Quality)
คือ
1. ฝายออกแบบตองเขาใจความตองการที่แทจริงของลูกคาหรือสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง
จากผลิตภัณฑ
2. จัดอันดับความสําคัญของความตองการลูกคาซึ่งจะทําใหฝายออกแบบมองเห็น
วางานของเราจัดอยูในเกรดใดเมื่อเทียบกับคูแขงและอะไรเปนแนวทางที่เราควรปรับปรุงในการ
ออกแบบ
3. การเปลี่ยนความตองการของลูกคาใหเห็นในเชิงคุณภาพหรือการแปลภาษาของ
ลูกคาใหเปนภาษาเทคนิค
4. ศึกษาวาคุณลักษณะทางคุณภาพนั้นมีผลตอความพึงพอใจของลูกคามากนอย
อยางไร
5. เขาใจถึงความสัมพันธระหวางลักษณะเชิงคุณภาพ เชน การออกแบบอยางหนึ่ง
อาจมีผลกระทบกับคุณภาพอยางอื่นไดอยางไร
6. การลําดับความสําคัญของลักษณะทางคุณภาพ และเนื่องจากเรามีคูแขง เราจึง
ควรรูวาผลการเปรียบเทียบทางเทคนิคของผลิตภัณฑเรากับคูแขงนั้นเปนอยางไร
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2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Bode และFung (1998) นําหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพมาประยุกตกับ
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความต อ งการของลู ก ค า และคุ ณ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค โดย
ผลิตภัณฑที่เขาศึกษาคือเครื่องเขียน ซึ่งพวกเขาไดกลาวเอาไววาการออกแบบนั้นผูออกแบบมัก
เผชิญกับขอจํากัดระหวางเปาหมายดานคุณภาพ ตนทุนและระยะเวลาที่จํากัดอยูเสมอ
Bode และFung (1998) ศึกษาพบวา คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องเขียน มีผล
ตอความพึงพอใจของลูกคา
คุณลักษณะทางเทคนิคเหลานี้ คือ
1. ความยาวของดินสอ
2. ระยะเวลาในการเหลาดินสอ
3. ผงฝุนตะกั่ว
4. ดินสอลักษณะ 6 เหลี่ยม
5. สิ่งตกคางหลังจากาการลบ
ความพึงพอใจจากลูกคา มีดังนี้คือ
1. งายตอการจับ
2. ไมออนตัวงาย
3. มีความคมชัด
จากขอมูลขางตน สิ่งที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา คือความยาวของดินสอ
ดินสอที่เปน 6 เหลี่ยม เพราะจะทําใหลูกคาจับดินสอไดงาย สวนดินสอที่ไมออนตัวงาย จะทําให
เหลางาย และไมมีผงตะกั่ว นอกจากนี้ยังไมทิ้งสารตกคางเวลาลบ จะเห็นไดวาคุณลักษณะทาง
เทคนิคของเครื่องเขียน จะมีผลตอการพึงพอใจในผลิตภัณฑ
ในฐานะของฝายออกแบบ ความสําคัญอันดับแรกจากการวิเคราะหบานคุณภาพ เรา
จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาเรื่อ งของความยาวดิ น สอและดิ น สอที่ ไม ออ นตั ว ง า ย กลา วคื อ ทฤษฎี บา น
คุณภาพของหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ มีประโยชนในการจัดลําดับความสําคัญของการ
พัฒนาผลิตภัณฑในเชิงเทคนิค
ปจจุบันในการดําเนินธุรกิจ ปจจัยเรื่องตนทุนมีผลอยางมากตอการตัดสินใจในการ
ลงทุ น ของผู ป ระกอบการ กล า วคื อ ถ า การลงทุ น ใดมี ค วามเสี่ ย งสู ง ย อ มไม คุ ม ทุ น ใน
วิ ศ วกรรมศาสตร ยุ ค ป จ จุ บั น หลั ก การวิ ศ วกรรมคุ ณ ค า และการวิ เ คราะห คุ ณ ค า (Value
Engineering/Value Analysis) เขามามีบทบาทในการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสินคา
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หรือบริการที่มีคุณคานั้นจะตองมีหนาที่การทํางานที่จําเปน ยกตัวอยางเชนสายการบิน ซึ่งเปน
ธุรกิจที่ใหบริการรับสงผู โดยสารใหถึงที่หมาย แตจะเห็นไดวาในปจจุบันมีสายการบินตนทุนต่ํา
(Low cost airline) เกิดขึ้นเปนจํานวนมากซึ่งหนาที่การงานที่จําเปนของสายการบินเหลานี้ คือ
บริการรับสงผูโดยสารถึงใหจุดหมายปลายทาง แตใชตนทุนที่ต่ําที่สุดเทาที่เปนไปได
เพื่อใหการอธิบายชัดเจนขึ้น เราสามารถจะอธิบายถึงความสัมพันธเกี่ยวกับคุณคา
ของผลิตภัณฑ หนาที่การทํางาน และตนทุนการผลิต ไดโดยอางอิงตามสมการนี้
V max =

F
C min

V max คือ คุณคาของผลิตภัณฑสูงสุด
C min คือ ตนทุนการผลิตต่ําสุด
F
คือ หนาที่การทํางาน หรือประโยชนใชสอยของระบบ หรือสินคา
จากสมการขางตนที่อางอิงมา จะเห็นไดวาการวิเคราะหคุณคานั้นจะไมใชการลด
ตนทุนผลิตแตเพียงอยางเดียว แตจะเปนการปรับปรุงหนาที่การทํางานดวย ซึ่งก็หมายถึงการเพิ่ม
คุณคาของผลิตภัณฑขึ้นมานั่นเอง ดังตารางที่ 2.1 จะเห็นไดวามีการเปรียบเทียบใหเห็นถึง
ความสัมพันธของหนาที่การทํางาน ตนทุนการผลิต และคุณคาของผลิตภัณฑ โดยการที่คุณคา
ของผลิตภัณฑจะเพิ่มขึ้นไดนั้นก็เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของหนาที่การทํางานที่เพิ่มขึ้นหรือ
คงที่ และตนทุนการผลิตที่ลดลง คงที่ หรือเพิ่มขึ้นนิดหนอย
ตารางที่ 2.1
เปรียบเทียบความสัมพันธของหนาที่การทํางาน ตนทุนการผลิต และคุณคาของผลิตภัณฑ
ตัวแปร F
จํานวน
หนาที่การทํางาน

C
ตนทุนการผลิต

V
คุณคาของผลิตภัณฑ

1

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

2

คงที่

ลดลง

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

คงที่

เพิ่มขึ้น

4

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นนิดหนอย

เพิ่มขึ้น

(ที่มา: อัมพิกา ไกรฤทธิ;์ “การวิเคราะหคุณคา (Value Analysis)”, สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548, หนา6)
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สํ า หรั บ ฝ า ยออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ควรจะต อ งพิ จ ารณาว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ค า
(Product worth) จะตองสามารถตอบคําถามได 2 ขอดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑหรือสิ่งนี้ ทําอะไรใหกับลูกคาไดบาง
2. ผลิตภัณฑนี้มีคุณคาอยางไรตอลูกคา
ลูกคาจะใหความสําคัญกับคุณคาของผลิตภัณฑ (Product Value) กลาวคือ การ
แลกเปลี่ยนอยางยุติธรรม โดยที่ลูกคามีความรูสึกวาซื้อสินคาในราคาที่เหมาะสมตอเงินที่ไดจาย
ไปในผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ อยางคุมคา ในฐานะผูออกแบบผลิตภัณฑ หนาที่หลักสําคัญ
อยางหนึ่ง คือ การตองทําใหผลิตภัณฑหรือบริการนั้น มีคุณคามากกวาเงินที่ลูกคาจายไป ซึ่งใน
สินคาหรือบริการที่มีคุณคานั้นควรจะประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 อยางดังตอไปนี้
1. ความนาเชื่อถือและความมั่นใจตอสินคาหรือบริการ
2. กําหนดการจัดสงทันตามเวลาที่ลูกคาตองการ
3. การบริการภายหลังการจัดสง
เพื่อที่จะทําใหสินคาหรือบริการของเรา สามารถที่จะตอสูกับคูแขงได วิศวกรฝาย
ออกแบบจึงตองพยายามเพิ่มคุณคาของหนาที่หรือลดราคาสินคา แตถาเราไมสามารถลดราคา
สินคาได ฝายออกแบบก็ตองทําใหลูกคามีความรูสึกวาคุณคาและหนาที่ของสินคาหรือบริการนั้น
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหลูกคาตัดสินใจในการซื้อไดงายขึ้น สิ่งเดียวที่จะเพิ่มคุณคาของหนาที่ก็คือ ตองรู
วาหนาที่นั้น ประกอบไปดวยอะไรบาง ตัวอยางเชน เมื่อลูกคาซื้อเครื่องซักผา ก็จะตองจายเงิน
สําหรับหนาที่ซักผา ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลาที่กําหนด อัตราความเร็ว ความเที่ยงตรง นอกจากนี้
ลูกคา ยังตองการความนาเชื่อถือ ซักงายไมยุงยาก รวมทั้งซอมงาย และบํารุงรักษางาย โดยสรุป
ถาเราพิจารณาที่จะทําใหการทํางานมีตนทุนต่ําสุด เราก็จะตองรูวาการทํางานหรือประโยชนใช
สอยของมันเปนอยางไร
Nagasawa (1997) ศึกษาพบวา วิศวกรรมคุณคาเขามามีบทบาทอยางมากใน
อุตสาหกรรมยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องของเปาหมายตนทุน และการบริหารตนทุน นักพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด ใ ช วิ ศ วกรรมคุ ณ ค า เพื่ อ ประเมิ น หน า ที่ ข องสิ น ค า และเพื่ อ กํ า หนดการจั ด ลํ า ดั บ
กอนหลัง ในการปรับปรุงคุณคาของหนาที่ในผลิตภัณฑนั้นๆ
Nagasawa (1997) กลาววา ในการเขาใจวิศวกรรมคุณคา มี 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1. การนิยามเชิงหนาที่
2. การประเมินเชิงหนาที่
3. การสรางทางเลือก
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สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด จาก 3 ข อ นี้ คื อ การประเมิ น เชิ ง หน า ที่ เพราะเกี่ ย วข อ งกั บ การ
วิเคราะหตนทุนของแตละหน าที่นั้น ๆ โดยจากการศึกษาพบวาจะมีความซั บซอนในเรื่องการ
ประเมินเชิงหนาที่อยูเสมอ ยกตัวอยางเชน หนาที่ใดจะสําคัญกวากัน Nagasawa (1997) ศึกษา
เรื่องตนทุนและการประเมินเชิงหนาที่ของผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 2.2 ที่มีการแสดงใหเห็นถึงการ
ประเมิน หนา ที่การทํางานของแต ละลํ า ดับ แลว นํ า ค า ที่ประเมิ น ได นั้ น มาทํ า การจัดลํ า ดับของ
ความสําคัญใหม
ตารางที่ 2.2
แสดงการประเมินหนาที่และจัดลําดับความสําคัญของหนาทีก่ ารทํางาน
คาแตกตาง
การประเมิน ระหวาง
คาที่
ลําดับของ ตนทุนใน
ลําดับ
คาของการ ตนทุนและ ประเมินได
การหนาที่ ปจจุบัน(C)
ความสําคัญ
หนาที่ (F) การหนาที่
(F/C)
(C-F)
A1
15
8
7
0.533
2
A2
16
6
10
0.375
1
A3
10
6
4
0.600
3
ผลรวม
41
20
21
0.488
(ที่มา: Nagasawa S.; “Application on Fuzzy Theory to Value Engineering”, Journal of
Computers Industrial Engineering, 1997, Vol.33, p.566)
จากตารางที่ 2.2 เปนการยกตัวอยางการประเมินการจัดลําดับกอนหลัง วาหนาที่ใด
ควรได รั บ การพั ฒ นาก อ น ยกตั ว อย า งเช น A1 มี ต น ทุ น เท า กั บ 15 ค า ประเมิ น การหน า ที่ อ ยู ที่
ประมาณ 8 ถาเอาตนทุนลบการประเมินเชิงหนาที่แลวจะมีคาเทากับ 7 โดยสรุปแลวคุณคาของ
ผลิตภัณฑนี้จะอยูที่ประมาณ 0.533 ในขณะที่ A2 มีตนทุนเทากับ 16 คาประเมินการหนาที่อยูที่
ประมาณ 6 ถาเอาตนทุนลบการประเมินเชิงหนาที่แลวจะมีคาเทากับ 10 โดยสรุปแลวคุณคาของ
ผลิตภัณฑนี้จะอยูที่ประมาณ 0.375 สวน A3 มีตนทุนเทากับ 10 คาประเมินการหนาที่อยูที่
ประมาณ 6 ถาเอาตนทุนลบการประเมินเชิงหนาที่แลวผลิตภัณฑจะมีคาเทากับ 4 ซึ่งคุณคาของ
ผลิตภัณฑจะมีคาเทากับ 0.60 โดยสรุป A2 จําเปนตองไดรับการเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑกอน A1
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และA3 เนื่องจากมีคุณคาของผลิตภัณฑต่ําที่สุด คือ 0.375 ขณะที่ A3 มีคุณคาของผลิตภัณฑสูง
ที่สุดอยูที่ระดับ 0.60
จะเห็นไดวาการศึกษาของ Nagasawa (1997) สามารถเปนตัวอยางใหวิศวกรฝาย
ออกแบบคิดวางแผนการจัดลําดับกอนหลัง วาคุณคาหนาที่ใดควรไดรับการปรับปรุงหรือพัฒนา
กอนหนาที่อื่นๆ ในระบบการทํางานสวนใหญวิศวกรฝายออกแบบยอมพบขอจํากัดในเรื่องของ
เวลา ทรัพยากรและตนทุนอยูเสมอ ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดลําดับกอนหลังของคุณคาหนาที่
Kim และคณะ (1998) สนใจศึกษาการประยุกตใชหลักการกระจายหนาที่เชิง
คุณภาพ
เขากับหลักการทางการตลาด โดยพบวาหลายๆ องคกรในปจจุบันนี้ พยายาม
ประยุกตใชหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพใหเขากับหลักการทางการตลาดหรือพฤติกรรม
ผูบริโภค ยกตัวอยางเชน การจัดลําดับความตองการของลูกคาในการพัฒนาผลิตภัณฑ วิศวกร
ฝายออกแบบตองเผชิญกับการตัดสินใจวา จําเปนตองพัฒนาคุณลักษณะทางเทคนิคอยางใด
อยางหนึ่งกอนกัน เพราะไมสามารถจะพัฒนาคุณลักษณะทางเทคนิคทุก ๆ อยางพรอมกันไดหมด
ดังนั้น ทฤษฎีเรื่องบานคุณภาพของหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ ถูกนํามา
ประยุกตใชวางกลยุทธทางการตลาด โดยจากตัวอยางนี้ Kim และคณะ (1998) ไดศึกษา
พฤติกรรมการซื้อโทรทัศนและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ดังตารางที่ 2.3 ซึ่งแสดงให
เห็นถึงการเก็บขอมูลในดานตางๆ ของลูกคาแตละกลุมโดยประกอบไปดวย อายุ รายได การใช
งาน คูแขง ปจจัยความพึงพอใจ และภูมิภาคที่ขายโทรทัศนซึ่งถูกแบงเปน 4 กลุม คือ เกาหลี
เอเชีย ยุโรป และอเมริกา จากนั้นก็นําขอมูลที่ไดมาทําการกําหนดโมเดล (Model) ที่จะใชงานใน
แตละกลุมลูกคา
จากตารางที่ 2.3 ชวยใหนักวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิศวกรฝายออกแบบเลือก
ที่จะใชบานคุณภาพใหเหมาะสมกับปจจัยแตละปจจัยของผูบริโภค ยกตัวอยางเชน กลุมลูกคาอายุ
40-50 ป อาจจําเปนตองใชโมเดลของหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพที่ WM32 เนื่องจากลูกคา
กลุมนี้มาจากเอเชียและเกาหลีซึ่งมีรายไดตอเดือนคอนขางสูงประมาณ 300-400 ดอลลารและ
สวนใหญจะรับชมโทรทัศนที่บาน ในขณะที่กลุมลูกคาอายุ 20 ป อาจตองใชโมเดลของหลักการ
กระจายหนาที่เชิงคุณภาพที่ G24 เนื่องจากลูกคากลุมนี้มีรายไดนอยกวากลุมอายุ 40-50 ป โดย
รายไดของลูกคากลุมอายุ 20 ปนี้อยูที่ระดับ 100-200 ดอลลารเทานั้น และ 100% รับชมโทรทัศนที่
บาน ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑและราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคากลุมนี้
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ตารางที่ 2.3
แสดงตัวอยางชุดของหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพของโทรทัศน
โมเดลของ
หลักการ
ปจจัยที่มี
กระจาย
รายได
ตัวอยาง อายุของ
สถานที่
ผลตอ
ตอ
มีคูแขง
ภูมิภาค หนาที่เชิง
ที่
ลูกคา
ใชงาน
ความพึง
เดือน
คุณภาพ
พอใจ
(QFD
model)
1
50
300
ที่บาน
ใช
ราคา
เกาหลี
WM32
2
40
400
ที่บาน ไมใช หนาทีห่ ลัก เอเชีย
WM32
3
50
400 ที่ทาํ งาน ใช
หนาทีห่ ลัก เอเชีย
WM32
ลักษณะ
4
30
300
ที่บาน ไมใช
ยุโรป
W24
ทาง
กายภาพ
5
30
200 ที่ทาํ งาน ใช
คุณภาพจอ อเมริกา
W24
6
20
200
ที่บาน
ใช
ราคา
เกาหลี
G24
ลักษณะ
7
20
100
ที่บาน ไมใช
ทาง
เกาหลี
G24
กายภาพ
ลักษณะ
8
20
100
ที่บาน
ใช
ยุโรป
G24
ทาง
กายภาพ
9
30
200
ที่บาน
ใช
ราคา
ยุโรป
G32
10
40
200
ที่บาน ไมใช หนาทีห่ ลัก อเมริกา
G32
(ที่มา: Kim J.K.และคณะ; “A Knowledge-Based Approach to the Quality Function
Deployment”, Journal of Computers in Industrial Engineering, 1998, Vol.35, p.235)
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Govers (1996) ไดทบทวนถึงความเขาใจเรื่องของหลักการกระจายหนาที่เชิง
คุณภาพ วามีประโยชนตอการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริง
ของลูกคาไดอยางไร จากบทความนี้จะพบวา หลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ นั้นคืออะไร เปน
อยางไรและมีประโยชนตอทุกขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอยางไร ไมวาจะเปนการ
วางกลยุทธทางการตลาด การออกแบบ วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ การควบคุมการผลิต Govers
(1996) ไดศึกษาพบวา เรื่องหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ ที่เปนระบบที่เกิดจากอเมริกา แต
ญี่ปุนสามารถนําเรื่องหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพมาใชในองคกรและประสบความสําเร็จใน
การประยุกตใชเขากับทุกๆ ขั้นตอนกอนที่ผลิตภัณฑจะออกสูทองตลาด
จากการศึกษานี้พบวา ในการจะตอบสนองความตองการของลูกคาที่แทจริงนั้น ตอง
ดูจากความตองการของลูกคามาเปนอันดับหนึ่งวาที่จริงแลวลูกคาตองการผลิตภัณฑอะไรแลวเรา
จึงผลิตหรือออกแบบผลิตภัณฑเหลานั้นออกมาเพื่อสนองความตองการของลูกคา และ หลักการ
กระจายหนาที่เชิงคุณภาพทําใหเราเห็นมุมมองนี้ เมื่อเทียบกับการออกแบบในแบบเกาๆ บริษัท
สวนใหญจะคํานึงถึงวาบริษัทของตนเองอยากจะผลิตอะไรก็ผลิตออกมาเพื่อขายเลย โดยที่ไมรูวา
ความตองการของลูกคาที่แทจริงนั้นอยากไดผลิตภัณฑแบบไหน หนาตาเปนอยางไร
กลาวโดยสรุป หลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ คือ บานคุณภาพที่องคกรยุคใหม
นํามาประยุกตใช โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอน
1. ศึกษาความตองการที่แทจริงของลูกคา
2. ลําดับความสําคัญของความตองการของลูกคาและผลการเปรียบเทียบกับคูแขง
3. วิเคราะหคุณลักษณะเชิงคุณภาพและคุณลักษณะทางวิศวกรรม
4. วิเคราะหความสัมพั นธระหวางความตองการของลู กคาและคุณลักษณะเชิ ง
คุณภาพและคุณลักษณะทางวิศวกรรม
5. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทางวิศวกรรม
6. ลําดับความตองการของคุณลักษณะทางวิศวกรรมและผลการเปรียบเทียบคูแขง
ซึ่งผลที่ตามมาก็คือลูกคาพึงพอใจตอสินคา และสรางผลิตผลที่ดีแกองคกร
Sun และWing (2005) ไดแสดงใหเห็นถึงปจจัยสําคัญ ที่มีตอผูผลิตของเลนใน
ประเทศฮองกงในการที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑขึ้นมาใหม ซึ่งเนื่องมาจากวา ปจจุบันคูแขงในการ
ผลิตของเลนนั้น มีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้นและมีสวนแบงตลาดขนาดใหญ ดังนั้นผูผลิตของเลนใน
ประเทศฮองกงจึงพยายามหากลยุทธในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ โดยปจจัยเหลานั้น
จะถูกกําหนดออกเปนสวนตางๆ คือ
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1. การระดมความคิดและการออกแบบ
2. การนิยามและการกําหนดคุณสมบัติ
3. การพัฒนาและการสรางตนแบบ
4. การทําใหเปนเชิงพาณิชย
จากการที่บริษัทไดนําปจจัยตางๆ มาวิเคราะหนั้น จะทําใหสามารถแยกแยะไดวา
อะไรคือปจจัยสําคัญซึ่งมีผลตอการพัฒนาตัวผลิตภัณฑขึ้นมาใหม ซึ่งแตละปจจัยก็จะถูกจัดลําดับ
ของความสําคัญไว หากเราลองศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวบทความนี้ ก็จะพบวา เราสามารถนํา
แนวทางในการวิเคราะหเหลานั้นมาประยุกตใชกับศึกษาของเราได
Elkins และKeller (2003) พบวาในองคกรสมัยใหมๆ การวิจัยและการพัฒนา
ผลิตภัณฑมีบทบาทตอการวางแผนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการแขงขัน จะเห็นวา
บทบาทของผูนํานั้นมีผลกระทบตอความสําเร็จในองคกรแบบวิจัยและพัฒนา
นักทฤษฎีแนะนําวาความเปนผูนํานั้นมีผลตอนวัตกรรมใหมๆ ขององคกร ซึ่งจะ
ตอบสนองการแขงขันกับโลกภายนอกได ไมวาจะเปนความคิดนําคูแขง การพัฒนาหรือทดสอบ
ความคิดอะไรใหมๆ การประสานงานกับทีม กระจายงานใหสมาชิกภายในทีมวาใครเหมาะที่จะ
ทําอะไรในสัดสวนเทาไร บทบาทของผูนําจะสงผลตอภาพรวมทั้งหมดของความสําเร็จภายใน
องคกร ผูนําในองคกรแบบวิจัยและพัฒนานั้นมีบทบาทหลักๆ หลายบทบาทดวยกันคือ ผูสื่อสาร
ผูมีความคิดริเริ่มในการพัฒนา ผูควบคุมสภาพการณโดยรวม และผูวางแผน
ผูนํายุคใหมที่ดีนั้นควรเปนผูนําเชิงกลยุทธ กลาวคือ ในกลุมของผูนําระดับสูง (Top
Management) นั้นตองมีความคิดเชิงนวัตกรรมใหมๆ ออกมาใหทันการแขงขันเสมอ ประกอบกับ
ความสามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาอยากทําโครงการใหมๆ และอยากพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ
ออกมาสูตลาด
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2.3. การออกแบบเพื่อการผลิต
การออกแบบเพื่อการผลิตประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังภาพที่ 2.1 ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงองคประกอบและขั้นตอนของการออกแบบเพื่อการผลิต (มณฑลี ศาสนนันทน, 2546)
แบบของผลิตภัณฑ

ประมาณตนทุนการผลิต

ลดตนทุนชิ้นสวน

ลดตนทุนการประกอบ

ลดตนทุนการสนับสนุนการผลิต

พิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอปจจัยอื่น

คํานวณตนทุนการผลิตใหม
รับไมได

รับได

แบบของผลิตภัณฑที่ยอมรับได

ภาพที่ 2.1
กระบวนการออกแบบเพื่อการผลิต
(ที่มา: มณฑลี ศาสนนันทน; “การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรมและวิศวกรรม
ยอนรอย”, สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2546, หนา187.)
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2.3.1. การประมาณตนทุนการผลิต
ในที่นี้จะกลาวถึง ตนทุนการผลิตตอหนวย ซึ่งสามารถหาไดจากการนําตนทุนของ
การผลิตในชวงเวลาหนึ่งมาหารดวยจํานวนของหนวยการผลิตในชวงเวลานั้นๆ โดยทั่วไปมักจะใช
ชวงเวลาที่เปนไตรมาส หรือป การประมาณตนทุนการผลิตตอหนวยสามารถแบงได 3 ประเภท คือ
การประมาณตนทุนชิ้นสวน
โดยปกติชิ้นสวนที่ใชในการผลิตนั้นแบงออกเปน2แบบคือ ชิ้นสวนมาตรฐานซึ่ง
เปนชิ้นสวนสําเร็จรูปที่สั่งซื้อมาและสามารถที่จะประมาณตนทุนไดจากราคาซื้อคาปกติ และสวนที่
สองคือ ชิ้นสวนที่ออกแบบตามความตองการของผูผลิต ซึ่งการประมาณตนทุนนั้นจะตองคํานวณ
จาก ตนทุนวัสดุ ตนทุนเครื่องมือ และตนทุนกระบวนการ
การประมาณตนทุนการประกอบ
เปนการคํานวณหาตนทุนที่ใชในการประกอบตัวผลิตภัณฑ ซึ่งตนทุนนี้ก็จะมีทั้ง
ตนทุนของแรงงานและตนทุนของเครื่องมืออุปกรณ
การประมาณตนทุนโสหุย
ตนทุนโสหุยเปนตนทุนสวนที่เหลือจากที่กลาวมาขางตน ซึ่งจะแบงออกเปน 2
แบบคือ ตนทุนสนับสนุน เปนตนทุนที่เกี่ยวของทางออมกับการผลิต เชน คาซอมบํารุง คาขนสง
และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต ถัดมาแบบที่สองก็คือ การปนสวนทางออมอื่นๆ เปน
คาใชจายที่ไมเกี่ยวของกับตัวผลิตภัณฑ เชน คาบํารุงสถานที่ คาพนักงานรักษาความปลอดภัย
เปนตน
2.3.2. การลดตนทุนชิ้นสวน
หลังจากที่ไดทําการประมาณการตนทุนแลวนั้น ก็จะทําใหทราบวาชิ้นสวนใดเปน
สวนที่มีตนทุนสูงนั่นเอง ซึ่งสามารถที่จะพิจารณาหาทางลดตนทุนของชิ้นสวนเหลานั้น ไดตาม
แนวทางตอไปนี้
การทําความเขาใจกับขีดความสามารถของกระบวนการผลิต
เปนสิ่งที่ชวยใหสามารถที่จะออกแบบตัวผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับการผลิตได
ซึ่งก็คือการทํางานที่งายขึ้นและเหมาะสม
การออกแบบชิ้นสวนใหมเพื่อกําจัดขั้นตอนของกระบวนการผลิต
เปนการพิจารณาออกแบบตัวผลิตภัณฑที่สามารถลดขั้นตอนของการผลิตได
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การเลือกปริมาณการผลิตที่เหมาะสมกับกระบวนการ
เปนการพิจารณาเพื่อออกแบบตัวผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับกระบวนการและ
ปริมาณการผลิต ตัวอยางเชน การผลิตในปริมาณที่นอย ก็จะมีการใชตนทุนคงที่ที่ต่ําและตนทุน
แปรผันที่สูง สวนกระบวนการที่มีการผลิตในปริมาณที่มาก ก็จะมีการใชตนทุนคงที่ท่ีสูงแตตนทุน
แปรผันจะต่ํา
การทําชิ้นสวนใหเปนมาตรฐาน
ลักษณะเชนนี้คือ ชิ้นสวนที่สามารถใชรวมกันไดในหลายๆ ตัวผลิตภัณฑ
2.3.3. การลดตนทุนการประกอบ
แนวทางการออกแบบเพื่อการประกอบ
การออกแบบเพื่อการประกอบ (Design for Assembly, DFA) มีการกลาวถึงไว
5 แนวทาง คือ แนวทางการออกแบบระบบ แนวทางการออกแบบเพื่อการหยิบจับชิ้นสวน แนว
ทางการออกแบบเพื่อการสอดใส แนวทางการออกแบบเพื่อการจับยึด และแนวทางการออกแบบ
เพื่อกรรมวิธีการผลิตตางๆ
แนวทางการออกแบบระบบ
เปนแนวทางการออกแบบที่ลักษณะของตัวผลิตภัณฑถูกออกแบบเปนชิ้นสวน
ตางๆ ซึ่งสามารถที่จะถอดประกอบใหมได โดยที่ชิ้นสวนเหลานั้นควรมีความหลากหลายนอยที่สุด
แนวทางการออกแบบเพื่อการหยิบจับชิ้นสวน
เปนแนวการออกแบบที่ทําใหการหยิบจับชิ้นสวนเพื่อประกอบสามารถทําไดงาย
แนวทางการออกแบบเพื่อการสอดใส
เปนแนวการออกแบบที่ตอเนื่องจากการหยิบจับเพื่อสอดใสกับสวนอื่นๆ ไดงาย
แนวทางการออกแบบเพื่อการจับยึด
แนวการออกแบบเพื่อการจับยึดควรออกแบบใหมีการใชตัวจับยึดที่นอยที่สุด
แนวทางการออกแบบเพื่อกรรมวิธีการผลิตตางๆ
เปนแนวทางของการออกแบบในแตละกรรมวิธีการผลิต เพื่อใหเหมาะสมและใช
ตนทุนที่ต่ํา
2.3.4. การลดตนทุนการสนับสนุนการผลิต
โดยสวนใหญแลวหากมีการลดตนทุนของชิ้นสวนและตนทุนของการประกอบ สิ่งที่จะ
ไดตามมาก็คือ การลดตนทุนการสนับสนุนการผลิต
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2.3.5. การพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอปจจัยอื่นๆ
สิ่งที่ควรจะพิจารณาใหทราบถึงผลกระทบที่จะมีตอปจจัยตางๆ คือ
ผลตอเวลาการพัฒนาของผลิตภัณฑ
เวลาที่ จ ะใช ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ถื อ ว า มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมาก
ดังนั้นการที่จะพิจารณาเพื่อลดตนทุนของสิ่งใดก็ตาม ควรพิจารณาดูวาระยะเวลาที่จะตองใชนั้น
เหมาะสมหรือคุมคากับการที่จะลงมือทําหรือไม
ผลตอตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ตนทุนที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑมักจะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงผลกระทบตรงนี้ดวย
ผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ
ในการออกแบบผลิตภัณฑที่มีการลดตนทุนในสวนตางๆ นั้น บางครั้งอาจจะคิด
วาไดประโยชนในดานบวกเพียงอยางเดียว แตสิ่งที่จะมองขามไปไมไดนั้นก็คือ ความสําคัญของ
เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ
ผลกระทบตอปจจัยภายนอก
ในที่นี้จะหมายถึงผลกระทบที่อยูนอกเหนือจากความรับผิดชอบโดยตรงของการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

