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วิิถีีซามููไร วิิถีีไทย วิิถีีโลก

ที่านสูมื่าชื่ิกั และผู้้�อ่านทีี�ริักัทีุกัที่านคริับ เริากัำลังศึ้กัษัา

หนงัสูอ่ภาษัาญี่ี�ปุุ่�นเกัี�ยวกับัโต่โยต่�าในชื่่�อภาษัาองักัฤษัวา่ “COST” 

THE TOYOTA WAY ภาษัาญี่ี�ปุุ่�นใชื่�ชื่่�อวา่ トヨタの原価 เขึ้ยีนโดย

คณุ Toshio Horikiri ผู้มื่ค่อย ๆ  “ถือดความื่” และเรีิยบเรีิยงมื่าเล่าสู่้

กันัฟังัไปุ่นะคริบั คณุ Horikiri เขีึ้ยนหนงัสูอ่เล่มื่นี�ในริปุ้่แบบขึ้องกัาริ

พ้ดคุยกัับผู้้�อ่าน ดังนั�น คำว่า “ผู้มื่” ในเน่�อหาขึ้�างล่างนี�จะหมื่ายถื้ง

คุณ Horikiri ผู้้�เขึ้ียนนะคริับ 

คริาวทีี�แล�วเริาคุยกัันถื้งเริ่�องกัาริบริิหาริแผู้นหลักัต่�นทีุน

ริ่วมื่กัับแผู้นงานต่�นทีุน เพ่�อให�สูามื่าริถืกัำกัับด้แลต่�นทีุนให�เปุ่็นไปุ่

ต่ามื่เปุ่า้หมื่ายทีี�ต่ั�งไว� โดยอาศึยัหลกัักัาริแกั�ไขึ้ปุ่ญัี่หาทีี�ทีำให�ต่�นทีนุ

ไมื่่บริริลุเปุ่้าหมื่ายโดยฉัับพลันทีันทีี คริาวนี�เริามื่าคุยกัันเริ่�องกัาริ

ควบคุมื่ต่�นทีุนในงานออกัแบบชื่ิ�นสู่วนกัันนะคริับ 

ท่ำอย่างไรัจิ่งจิะบรัรัลุเป้ีาหมายต้้นทุ่นในการัท่ำงาน

ออกแบบชิิ�นส่วน... การประสานสมดุุลให้้เกิดุขึ้้�นระห้ว่่าง 

“การออกแบบ และต้้นทุุน” 

ดร.ปริทรรศุน์ พันธ์ุบัรรย์งก์
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สว่นงานจึงเป็น็ผู้้�รับผิู้ดชอบในรายละเอย่ดของการออกแบบแต่ล่ะ

ชิ�นส่วน ในความรับผู้ิดชอบของส่วนงานของต่นเอง

ในการน่�ผู้้�ออกแบบจะพิัจารณาวินิจฉัยว่ากรอบของ 

“ต่�นทุีน” ท่ี่�ได�รับมอบหมายมา ต่ลอดจนกรอบของข�อกำหนด 

(Specification) ซึ�งหมายถึึง “สูมื่ริริถืนะ และคุณภาพ” นั�น จะต่�อง

ออกแบบออกมาอย่างไรจึงจะสัมฤที่ธุิ์ผู้ลต่ามที่่�ได�รับมอบหมาย

ณ จุดน่� สิ�งที่่�สำคัญที่่�สุดค่อ การัปีรัะสานสมดีุลให้ 

เกดิีข่�นรัะหวา่ง “การัออกแบบ และต้้นทุ่นรัะหวา่งการัท่ำงาน” 

นั�นเองครัับ 

ต่่อไป็จะขอแนะนำถึงึวธิุก่ารต่่าง ๆ  ในการปีรัะสานสมดุีล

ดังกล่าวให�เกิดขึ�นครับ

การใช้้ QFD เพื่่�อประสานสมดุุลระห้ว่่างสมรรถนะ

กับต้้นทุุน

งานการออกแบบในส่วนงานต่่าง ๆ  นั�นก็ไมไ่ด�เริ�มการสร�าง

ภาพับนกระดาษหร่อจอเป็ล่า ๆ เลยที่่เด่ยวนะครับ ส่วนมากแล�ว 

จะม่คลังของแบบแป็ลนเดิม ๆ อย่้แล�ว จึงสามารถึใช�เป็็นฐาน 

ต่ั�งต่�นในการออกแบบได�ครับ

แต่่ที่วา่ ถึงึจะมแ่บบแป็ลนเดมิ ๆ  เป็น็จดุตั่�งต่�น กไ็มใ่ชจ่ะใช�

วิธุ่ “ต่ัดแปุ่ะ” เอาแบบง่าย ๆ นะครับ แต่่ต่�องเริ�มต่�นงานออกแบบ

ของต่นเอง ด�วยการพัิจารณาใคร่ครวญให�ด่ว่า ทุำไมผู้้้ออกแบบ

คนก่อนจึ้งเขีึ้ยนแปลนเป็นอย่างนี�? ในการออกแบบรถ 

รุ่นให้ม่คราว่นี�จึะต้้องแก้ไขึ้ต้รงจึุดุไห้นบ้าง? 

ณ จดุน่� เคร่�องมอ่หนึ�งที่่�จำเป็น็ในการชว่ยงานออกแบบคอ่ 

QFD หร่อ Quality Function Deployment หร่อ “การักรัะจิาย

สมรัรัถืนะ และคุณ์ภาพ” ครับ

QFD เปุ่็นวิธีีหน้�งในกัาริออกัแบบผู้ลิต่ภัณฑ์์ทีี�ปุ่ริะสูาน

สูมื่ดลุริะหวา่งสูมื่ริริถืนะกับัต่�นทีนุ โดยกัาริพจิาริณาถืง้หน�าทีี� และ

สูมื่ริริถืนะทีี�มืุ่่งหวังขึ้องชื่ิ�นสู่วน ต่ลอดจนคุณภาพต่ามื่หน�าทีี� และ

สูมื่ริริถืนะนั�น ๆ โดยมื่ีกัาริวิเคริาะห์ความื่เปุ่็นไปุ่ได�ในกัาริทีี�จะเกัิด

ความื่ขึ้ัดขึ้�องต่่าง ๆ ในด�านหน�าทีี� สูมื่ริริถืนะ และคุณภาพด�วย

เม่�อเข�าส้่ ช่วงการที่ำงานต่าม “แผู้นหลักัต่�นทุีน” นั�น 

ผู้้�ออกแบบในแต่่ละส่วนงานที่่�รับผู้ิดชอบจะเดินงานออกแบบ 

ชิ�นส่วนต่ามหน�าที่่�ความรับผู้ิดชอบของต่นเอง 

โดยที่ั�วไป็ “วิศึวกัริใหญี่่” จะกำหนดกรอบกว�าง ๆ เก่�ยว

กับ “สูมื่ริริถืนะ คุณภาพ และต่�นทีุน” เที่่านั�น ผู้้�ออกแบบในแต่่ละ 
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หล่กเล่�ยง “การัแก้ไขงานภายหลัง (Rework)” โดียใชิ้ 

“การัท่บท่วนการัออกแบบ” (Design Review) หรัือ DR

ที่่�โต่โยต่�าจะมก่ารป็ระชมุสำคญัที่่�เรย่กวา่ “กัาริทีบทีวนกัาริ

ออกัแบบ” หร่อ DR (Design Review) จัดขึ�นโดยม่วัต่ถึุป็ระสงค์ 

ดังที่่�จะอธุิบายต่่อไป็น่�ครับ 

ต่ัวอย่างเช่น การต่�อง “แกั�ไขึ้งานภายหลัง (Rework)”

เน่�องมาจากการออกแบบมาแล�วกลบัพับในภายหลงัว่า “แบบแปุ่ลน 

ชื่ิ�นสู่วนนี�ไมื่่สูอดคล�องกัับขึ้�อกัำหนด (Specification)” หร่อ “ทีำ 

ชื่ิ�นสู่วนต่ามื่แบบแปุ่ลนนี�ไม่ื่ได�หริอกั เพริาะความื่สูญ้ี่เปุ่ล่ามื่มีื่ากัมื่าย 

เหลอ่เกิัน” กจ็ะที่ำให�เกิดการสญ้เสย่ทัี่�งเวลา และแรงงานมากมาย

ดังนั�น เพ่ั�อหล่กเล่�ยงการแก�ไขงานให�ได�มากที่่�สุดเท่ี่าที่่�จะ

ที่ำได� จะใช�การต้รว่จึสอบแบบแปลนที่่�ออกมา โดยละเอย่ดที่่�สุด 

จากมุมมองของส่วนงานต่่าง ๆ ที่่�เก่�ยวข�องโดยการเร่ยกป็ระชุม 

สว่นงานต่า่ง ๆ  ที่ั�งส่วนงานจัดซ่�อ สว่นงานผู้ลิต่ สว่นงานเที่คนิคการ

ผู้ลิต่ ฯลฯ เพั่�อให�แน่ใจว่าแบบแป็ลนที่่�ได�สอดคล�องกับข�อกำหนด

ทีุ่กด�านอย่างแที่�จริง

ช่วงเวลาที่่�จะจัดป็ระชุมที่บที่วนการออกแบบนั�น มักจะ 

กำหนดไว�ล่วงหน�า กล่าวค่อ ริะหว่างขึ้ั�นต่อนกัาริออกัแบบ 

เบ่�องต่�น ริะหว่างขึ้ั�นต่อนกัาริออกัแบบละเอียด และริะหว่าง 

ขึ้ั�นต่อนกัาริทีดลองผู้ลิต่ชื่ิ�นงาน เปุ่็นต่�น หากัผู้ลลัพธี์จากัทีี�ปุ่ริะชืุ่มื่

มื่ีมื่ต่ิว่า “ไมื่่มื่ีปุ่ัญี่หา” แล�ว ก็จะเดินหน�าไป็ที่ำงานออกแบบใน 

“ขึ้ั�นต่อนต่่อไปุ่” ได�

ดังได�กล่าวไว�แล�วว่า หากเกิดการแก�ไขงานแล�ว ความ 

ส้ญเป็ล่าในด�านเวลา และแรงงานก็จะแป็ลงเป็็นค่าใช�จ่ายท่ี่� 

เพัิ�มขึ�น ดังนั�น การทุบทุว่นการออกแบบ จึ้งมีเป้าห้มายเพื่่�อ

ห้ลีกเลี�ยงการแก้ไขึ้งานในภายห้ลังนั�นเองครับ

นอกจากน่�  ในการป็ระชุมการที่บที่วนการออกแบบ 

ยังสามารถึได�รับฟังความต่�องการของส่วนงานต่่าง ๆ ที่่�เก่�ยวข�อง 

และยงัได�รบัฟงับที่เรย่นจากผู้้�มป่็ระสบการณต์่า่ง ๆ  อก่ด�วย จงึเป็น็ 

สิ�งที่่�กำหนดให�ดำเนินการอย่้ในขั�นต่อนการที่ำงานออกแบบต่าม  

“แผู้นงานต่�นทีุ่น” และ “แผู้นหลักต่�นทีุ่น” ครับ

ต้้นทุ่น สมรัรัถืนะ และคุณ์ภาพนั�น กำหนดีโดียการั

แลกเปีล่�ยนให้ไดี้ดีุลยภาพหรัือ Trade-off

เราอาจได�ยินได�ฟังว่า “นักัออกัแบบจะไมื่่สูนใจต่�นทีุน แต่่

จะอยากัทีำงานออกัแบบต่ามื่แต่่ใจตั่วเองโดยอิสูริะ” แต่่ที่ว่าใน

การที่ำงานจริงนั�นการออกแบบโดุยไมค่ำนง้ถง้ต้้นทุุนเลยไมม่ี

ห้รอกครับ

หากไมต่่�องสนใจต่�นที่นุแล�ว กอ็าจจะออกแบบให�ใช�โลหะ-

ผู้สมแบบพิัเศึษในการผู้ลิต่รถึโดยสารสาธุารณะ หร่อการติ่ดต่ั�ง 

เคร่�องยนต์่ท่ี่�ม่กำลังมาก และม่ขนาดใหญ่โต่เกินความจำเป็็น... 

ที่ว่า สาเหตุ่ที่่� ไม่ม่ใครที่ำเช่นน่� ในภาคป็ฏิิบัต่ิจ ริงก็เพัราะ 

การออกแบบนั�น ต้้องเป็นการมุ่งสร้างดุุลยภาพื่ระห้ว่่าง

สมรรถนะ ต้้นทุุน และคุณภาพื่ นั�นเองครับ

หมายความว่า เปุ่็นกัาริออกัแบบโดยทีำให�อย่้ในกัริอบ

กัำหนดขึ้องแผู้นงานต่�นทีุนคริับ

ความงุนงงสงสัยจนถึึงขั�นการป็วดเศ่ึยรเว่ยนเกล�า ใน

งานการออกแบบเกิดขึ�นได�บ่อย ๆ ครับ เช่น หากัใชื่�วัสูดุนี�มื่าผู้ลิต่

ได�กั็จะดีมื่ากัเลย แต่่ต่�นทีุนกั็จะสู้งขึ้้�น

หากัลดคณุภาพขึ้องวสัูดลุงไปุ่บ�างต่�นทีนุกัจ็ะถืก้ัลง แต่่ทีวา่

สูมื่ริริถืนะขึ้องชิื่�นสูว่นทีี�ได�กัจ็ะไมื่เ่พยีงพอ แปุ่ลวา่จะต่�องไปุ่ลดทีี�ใด

ทีี�หน้�งลงแน่นอน แต่่ทีว่า พิจาริณาด้ยังไง ๆ  กั็ไมื่่เขึ้�าใจว่าจะไปุ่ลด

ต่ริงไหนด.ี.. น่�แหละครบัอาการป็วดหวัต่วัร�อนที่่�เกดิขึ�นเป็น็ป็ระจำ

ในงานออกแบบ

แต่่ที่ว่า การที่ำงานที่่�วิเศึษสุด ค่อ การขึ้้�นต้าช้ั�งห้าคว่าม

สมดุุลระห้ว่่างการออกแบบ “สมรรถนะ และคุณภาพื่”  

ขึ้้างห้น้�ง กับ “ต้้นทุุน” อีกขึ้้างห้น้�ง

ผู้้�ออกแบบนั�นจะม่ความร้�ความสามารถึในการพิันิจ

พัิจารณาตั่ดสินเก่�ยวกับ “สูมื่ริริถืนะ และคุณภาพ” อย้่แล�ว แต่่

หากไม่สามารถึนำไป็เป็ร่ยบเที่่ยบกับ “ต่�นทีุน” ที่่�จะต่�องใช� หร่อไม่

สามารถึที่่�จะนำ “สูมื่ริริถืนะ และคุณภาพ” กบั “ต่�นทุีน” มาขึ�นต่าชั�ง

สองข�าง และที่ำให�เกิดดุลยภาพัได�แล�ว จะไม่สามารถึกล่าวได�ว่า

ทุำให้้ไดุ้ผู้ลิต้ภัณฑ์์ทุี�มีคุณลักษณะต้ามคว่ามต้้องการไดุ้เลย

การจะที่ำเช่นน่�ได� ก็จะต่�องพื่ิจึารณาว่ินิจึฉััยแบบแปลน

ช้ิ�นส่ว่นขึ้องรถรุ่นก่อน ๆ ให�ร้�ได�อย่างแจ่มชัดว่า เห้ตุ้ใดุจ้ึง

ออกแบบไว้่อย่างนี� ซึ�งจะที่ำให�เกิดฉุกใจคิดได�ว่า เป็นการ

ทุำงานออกแบบโดุยสร้างสมดุุลระห้ว่่างสมรรถนะ คุณภาพื่ 

และต้้นทุุน... แล้ว่เกิดุคว่ามเขึ้้าใจึไดุ้ว่่า..

“อ๋อ... เขึ้าไปุ่ลดต่ริงจุดนี�นี�เองถื้งทีำให�ทีั�งสูามื่สู่วนสูมื่ดุล

กัันได�”

นั�นก็ค่อ จะต่�องที่ำงานออกแบบโดย “กัาริแลกัเปุ่ลี�ยนให�

ได�ดุลยภาพหริ่อ Trade-off” ระหว่าง “สูมื่ริริถืนะ คุณภาพ” และ 

“ต่�นทีุน” นั�นเองแหละครับ




