คูมือเลม 20
การพัฒนาเทคโนโลยี และการบริหารการออกแบบ
บทนํา
CEO จะตองมีความเขาใจอยางเต็มที่ในการการบริหารการการพัฒนาและการออกแบบ และตองมอบหมาย
ความรับผิดชอบและอํานาจเต็มแกบุคลากรดานการออกแบบ รวมถึงใหสิ่งจูงใจสูงสุดและจัดใหมีสภาพเงื่อนไขที่
ดี ปราศจากระบบพัฒนาที่มีประสิทธิผลบริษัทยอมไมสามารถประสบความสําเร็จในการนําผลิตภัณฑใหมที่เชื่อ
ถือได และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมออกสูทองตลาดได

1. บทบาทของ CEO ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
1.1 บทบาทของ CEO
เพื่อความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ CEO ตอง

1)
ลงทุนทั้งเงินและเวลาอยางเพียงพอในการวิจัยตลาด
2)
จัดหาบุคลากรในจํานวนที่เหมาะสมที่สุด
3)
แนใจวาผูไดรับมอบหมายไดรับการศึกษาและฝกอบรม
4)
มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาและออกแบบอยางถูกตองตั้งแตเริ่มตน
5)
หากจําเปน มีความเขาใจการวิจัยพื้นฐานเปนอยางดี
การวิจัยพื้นฐานใหผลระยะยาว จะไมใหผลประโยชนในทันที ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาผลิตภัณฑจะตอง
เขามามีสวนรวมในการวิจัยตลาด ดังนั้นพวกเขาจะเขาใจวาตลาดตองการอะไร

1.2 ระเบียบและขั้นตอนของการพัฒนาและการบริหารการออกแบบ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาบุคลากรดานการออกแบบและพัฒนาทํางานรวมกันอยางประสานกลมกลืน ระเบียบขั้น
ตอนการทํางานตองเปนมาตรฐาน โดยจัดทํา
1)
ขั้นตอนและคูมือการออกแบบสําหรับการออกแบบเบื้องตน การคํานวณในการออกแบบ ปจจัยในการ
ออกแบบและพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี ตองจัดทําใหเปนมาตรฐาน
2)
มาตรฐานการเขียนแบบ
3)
มาตรฐานของวัสดุและชิ้นสวน และสําหรับการจัดหา
4)
ระเบียบ ขัน้ ตอนการทํางาน และเอกสารเกีย่ วกับมาตรฐาน และการทบทวน และตรวจสอบวายังเปนไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของชาติ
การตรวจสอบมาตรฐานการออกแบบชวยปองกันการทํางานซํ้าซอน ควรใชมาตรฐานเพื่อจะลดจํานวนชิ้นสวน
และใชชิ้นสวนเหมือนกันเพื่อใหการใชงานเหมือนกันทุกครั้ง
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1.3 การจัดเตรียมเอกสารโครงการการออกแบบและพัฒนา
เอกสารโครงการการออกแบบและพัฒนาควรมีรายละเอียด
1)
เลือกหัวขอที่จะพัฒนา
2)
มีจุดมุงหมายโครงการที่ชัดเจน
3)
กําหนดรายละเอียดทั่วไปของผลิตภัณฑใหม
4)
สภาพตลาด รวมถึงความตองการ และการแขงขัน
5)
ระบุเกณฑกําหนดที่สมบูรณของผลิตภัณฑใหม
6)
ระบุงานดานวิศวกรรมการพัฒนา ทรัพยสินทางปญญา
7)
ตรวจสอบวาเปนไปตามมาตรฐานที่อางอิงและเปนไปตามกําหนดการ
8)
ตั้งเปาหมายของระดับคุณภาพ เปาหมายของคาใชจาย และกําหนดการในการพัฒนา
9)
อนุมัติโดยฝายบริหาร
ระบุหัวขอประเมินที่ตองมีเพื่อใชตรวจสอบในแตละขั้นตอนการพัฒนาใหชัดเจน

1.4 มาตรฐานการทบทวนผลิตภัณฑใหม
เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ วาผลิตภัณฑทอี่ ยูร ะหวางการพัฒนาเปนไปตามแผนโครงการของผลิตภัณฑ (product project
sheet)
1)
ตรวจสอบขอกําหนดในการออกแบบเปนที่นาพอใจ
2)
ตรวจสอบเกณฑตัดสินเพื่อยืนยันผลวากําหนดไวอยางชัดเจน
3)
ระบุคุณลักษณะหลักของการออกแบบอยางชัดเจน (ปฏิบัติการ การจัดเก็บ การเคลื่อนยาย)
4)
วางแผนและดําเนินการการทบทวนตามแผน ซึ่งเปนไปตามเอกสารที่เปนทางการ รวมทั้งผลของการ
ออกแบบพื้นฐาน และผลของการออกแบบผลิตภัณฑตนแบบในระหวางนั้น
5)
ระบุขั้นตอนการตรวจสอบในการทวนสอบการออกแบบใหความชัดเจน
6)
ทบทวนหัวขอการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
7)
ดําเนินการแกไขตามความจําเปน
8)
กําหนดมาตรฐานสําหรับอุปกรณการตรวจสอบ

1.5 การคํานวณคาใชจายในการพัฒนา
เพื่อใหไดรับทุกสิ่งตามที่ตองการสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ คํานวณเวลาและคาใชจายในการ
1)
การจัดเตรียมแผนตนฉบับ อบรมผูมีสวนรวม การเปลี่ยนแปลงจากแบบกอนหนานี้ และ คาแรงงาน
2)
การปรับปรุงเทคโนโลยีและความสามารถของกระบวนการ การตอบสนองตอเงื่อนไขภายนอก การคาด
คะเนความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต
3)
ระบบการจัดองคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ ระบบการกําหนดมาตรฐาน การใหการศึกษาและการฝก
อบรมสําหรับวิศวกร และการปรับปรุงความสามารถทางการบริหารของฝายเลขานุการ
ในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนไปตองมีการปรับเปลี่ยน การคํานวณอยางรวดเร็ว
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2 แผนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
2.1 การกําหนดมาตรฐานการออกแบบ
เพื่อกําหนดมาตรฐานการออกแบบ
1)
ระบุขอบขายใหชัดเจนเพื่อใหมั่นใจวามีแผนกใดควรเขารวม
2)
การจัดหมวดหมูมาตรฐานและเอกสารทางดานเทคนิคอยางชัดเจน
3)
ระบุความสัมพันธกับมาตรฐานตางๆ ที่ใชภายในบริษัทใหชัดเจน
4)
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานใหชัดเจนในทุกกระบวนการตั้งแตการกําหนดและประกาศใชมาตรฐาน
5)
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการทบทวนมาตรฐานใหชัดเจน
6)
กําหนดรูปแบบตายตัวของมาตรฐาน
7)
ระบุขอกําหนดการใหหมายเลขของมาตรฐาน
8)
กําหนดวิธีการจัดหมวดหมูมาตรฐานตางๆ ใหชัดเจน
ภายหลังการหารือกับทุกฝายที่เกี่ยวของ มาตรฐานการออกแบบไดรับการอนุมัติโดยผูจัดการระดับสูงสุดของฝาย
ออกแบบ หรือระดับรองลงมา

2.2 ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของบุคลากรดานออกแบบ
แผนวางแผน (planning sheet) สําหรับดําเนินการออกแบบและพัฒนาตองไดรับการจัดเตรียม ตองระบุความ
รับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของบุคลากรในการออกแบบและพัฒนาใหชัดเจน และตองตองไดรับการอนุมัติจาก
บุคลากรที่เกี่ยวของในฝายออกแบบและพัฒนา

2.3 ตรวจสอบขอมูลปญหาดานการออกแบบและพัฒนา
รวบรวมจํานวนปญหาการออกแบบและพัฒนาจากแหลงตางๆ
1)
ขอรองเรียนจากตลาด: ใหรวบรวมจํานวนของขอรองเรียนหลัก และคํานวณตนทุนของมาตรการแกไข
2)
ของเสียจากการผลิต: ใหรวบรวมสัดสวนของเสียทั้งหมด
3)
ของเสียจากผูรับจางชวง: อัตราสวนการไมยอมรับสําหรับการตรวจรับลอต และสถานะการสงของไมตรง
เวลา
4)
สภาพของการจายอะไหล : ตรวจสอบขอบกพรองจากอะไหลสําหรับบริการ
5)
การเปลี่ยนแปลงแบบ: จํานวนขอบกพรองจากการออกแบบหลังจากเริ่มตนการผลิตจํานวนมาก (mass
production)
6)
วิเคราะหแตละปญหาตามหัวขอ และจัดแยกประเภทใหชัดเจนตามสาเหตุ
7)
ระบุใหชัดเจนวาใคร หรือแผนกใดเปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมสารสนเทศ และใครรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบปญหาตางๆ

2.4 การปฏิบัติการแกไขปญหา
ในการปฏิบัติการแกไขปญหา
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1)
2)
3)
4)
5)

แจงปญหากับฝายออกแบบและพัฒนาตั้งแตขั้นเริ่มตน
ระบุสาเหตุของปญหาใหชัดเจน
ดําเนินการตามมาตรการแกไขชั่วคราว และมาตรการแกไขที่ถาวรอยางจริงจัง
การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ (การเปลี่ยนแปลงเกณฑกําหนด และแผนแบบ) จะตองนําไปปฏิบัติ และ
มีการยืนยัน
ตรวจคุณภาพอยางสมบูรณหลังจากไดเปลี่ยนแปลงการออกแบบขางตน

2.5 มาตรฐานการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
ในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจากการออกแบบ
1)
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสําหรับการเปลี่ยนแปลง
2)
บุคคลผูมีอํานาจ ตองอนุมัติกอนนําไปปฏิบัติ
3)
ออกใบแจงการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
4)
บันทึกสถานะการเปลี่ยนแปลง
5)
เก็บแผนแบบเกาออก กอนที่จะแจกจายแบบใหม

3 การนําแผนการออกแบบไปปฏิบัติ
3.1 ความชัดเจนของระบบออกแบบ (บทบาทและการมีสวนรวม)
เพื่อความสําเร็จในการนําแผนการออกแบบไปปฏิบัติ
1)
กําหนดระบบองคกรของการออกแบบใหชัดเจน
2)
กําหนดความรับผิดชอบของบุคลากรในองคกรใหชัดเจน
3)
กําหนดหนาที่และมอบหมายผูมีขีดความสามารถ
4)
ฝกอบรมบุคลากรผูออกแบบ
บุคลากรมีความรับผิดชอบตองคอยติดตามความคืบหนาเปนระยะ ในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน รวบรวม
สาเหตุที่เปนไปไดกอนปฏิบัติแกไข

3.2 การแปลงไปสูการผลิต
กําหนดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติสําหรับการแปลงไปสูการผลิต และระบบการประสานงานสําหรับฝายที่เกี่ยว
ของ
1)
ตรวจสอบความสมบูรณของการออกแบบและพัฒนา
2)
ทําการทดลองผลิต แยกปญหาออกมา และปรับปรุงแบบสําหรับการผลิตในหนางาน
3)
พิจารณามาตรฐานคุณภาพที่ตองการสําหรับการผลิต
4)
กําหนดลักษณะทางคุณภาพทีต่ อ งการสําหรับแตละกระบวนการผลิต และจัดเตรียมมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
5)
กําหนดฝายและบทบาทที่เกี่ยวของในมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน
6)
ระบุลักษณะทางคุณภาพที่ตองการใหบันทึก
7)
ดํ าเนิ น การทบทวนการแปลงไปสู ก ารผลิต4/9 โดยฝายที่เกี่ยวของ

3.3 ลักษณะทางคุณภาพของกระบวนการผลิต
เพื่อจัดเตรียมผังการไหลของกระบวนการผลิตตางๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการยืนยันความถูกตองของ
ลักษณะทางคุณภาพ
1)
การจัดทําเอกสารของกระบวนการผลิตตางๆ
2)
การจัดทําเอกสารของลักษณะทางคุณภาพที่ตองการ
3)
ระบุกระบวนการที่ตองการ การจัดการกับลักษณะทางคุณภาพของกระบวนการผลิตตางๆ อยางเขมงวด
4)
เก็บบันทึกลักษณะทางคุณภาพ
นอกจากนั้น
1)
ทบทวนการตรวจและบันทึกลักษณะทางคุณภาพ และทบทวนการบันทึกโดยวิธีอัตโนมัติดวย
2)
ทบทวนบันทึกคุณภาพสําหรับการยอมรับไดของรุนโดยใชวิธีการทางสถิติ
3)
ระบุเกณฑสําหรับลักษณะทางคุณภาพอยางชัดเจน
4)
การทําใหลักษณะทางคุณภาพเปนอัตโนมัติสําหรับกระบวนการถาเปนไปได

3.4 ควบคุมงบประมาณสําหรับการออกแบบและการพัฒนา
งบประมาณสําหรับคาใชจายในการออกแบบและการพัฒนาตองไดรับการควบคุมอยางเพียงพอ
1)
ประมาณคาใชจายในแตละรายการสําหรับการออกแบบและการพัฒนา
2)
จัดแบบฟอรมเสนอของบประมาณสําหรับคาใชจายในการออกแบบและการพัฒนา ใหตรวจสอบกับ
บันทึกกอนหนานี้สําหรับผลิตภัณฑที่คลายกัน
3)
ชี้แ จงเนื้ อ หาของงบประมาณใหแกบุคลากรที่เ กี่ยวของกอนที่จะขอความรวมมือในการทํ าตามงบ
ประมาณอยางเขมงวด
4)
ตรวจสอบคาใชจายเปนระยะๆ กอนสงงบประมาณใหอนุมัติ
5)
หากมีการใชเกินในรายการที่สําคัญ ตองเรียกประชุมดวน
6)
ในกรณีที่คาใชจายเกินงบประมาณไปมากเนื่องจากลูกคาเปลี่ยนเกณฑกําหนด จําเปนตองเจรจาตกลง
กับลูกคาผานฝายขาย
7)
ระงับคาใชจายซึ่งไมไดอยูในงบประมาณใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได

3.5 การควบคุมกระบวนการออกแบบและพัฒนา
กระบวนการออกแบบและพัฒนาตองไดรับการควบคุม ซึ่งประกอบดวย
1)
การเก็บขอมูลความตองการตลาด
2)
เขาใจถึงพื้นฐานทางเทคนิคของบริษัท
3)
จัดเตรียมแผนโครงการพัฒนา
4)
การไดมาซึ่งทรัพยากรที่จําเปน
5)
การทํ ากระบวนการออกแบบพัฒนาใหเปน ระบบ
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4 การคงรักษาระบบพัฒนาผลิตภัณฑใหม
4.1 การทบทวนการออกแบบผลิตภัณฑใหม
องคกรของระบบการพัฒนาผลิตภัณฑใหมตองมี
1)
การวางแผนระยะกลางของการพัฒนาผลิตภัณฑ
2)
การวางแผนระยะกลางของการพัฒนาทางวิศวกรรม
3)
การวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานของบริษัท
4)
ทําความเขาใจความตองการของตลาด
5)
การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑในชวงปจจุบัน
6)
การทวนสอบแนวคิดของผลิตภัณฑและขีดความสามารถดานเทคโนโลยี
7)
จัดเตรียมแผนโครงการผลิตภัณฑ
8)
เปดประชุมเรื่องการวางแผนผลิตภัณฑ
9)
การทดลองการผลิตและการพัฒนา
10) การทวนสอบการผลิต
11) การทบทวนการออกแบบ
12) การจัดเตรียมใบรับรองคุณสมบัติของการเสร็จสมบูรณ
13) การประชุมทางคุณสมบัติ

4.2 การกําหนดเกณฑการประเมิน
การทํามาตรฐานและเกณฑการประเมินประกอบดวยการพิจารณา
1)
ขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการทบทวนการออกแบบ
2)
ขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการทดสอบคุณสมบัติ
3)
มาตรฐานการทดสอบตนแบบที่ทําขึ้น
ควรใหผูเชี่ยวชาญจากฝายอื่นเขารวมพิจารณาทบทวนการออกแบบถามีความจําเปน ทวนสอบความใชไดของ
การออกแบบเพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา

4.3 การจัดทํามาตรฐานชิ้นสวน
ชิ้นสวนควรจัดทําเปนมาตรฐานเพื่อใชในการออกแบบทั่วไป
1)
ออกแบบสลักเกลียวและแปนเกลียวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ JIS
2)
ใชผลิตภัณฑมาตรฐาน ซึ่งทําโดยผูผลิตที่มีความชํานาญการ ถาชิ้นสวนนั้นไมไดมีใน JIS
3)
ยอมรับคุณสมบัติชิ้นสวนที่ผานการอนุมัติแลวของตนเองตามขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดทํารายการและขึ้นทะเบียนชิ้นสวนมาตรฐาน และใชชิ้นสวนที่ขึ้นทะเบียนแลวตามกําหนด
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4.4 ความเขาใจความสามารถของกระบวนการ (Cp,Cpk)
เพื่อทําความเขาใจความสามารถของกระบวนการ (Cp,Cpk)
1)
การพิจารณาขอบขาย (ประเภท รุน กระบวนการ และคุณลักษณะ)
2)
การพิจารณาเครื่องมือวัด หนวยการวัด และคนที่ทําการวัด
3)
การจัดการกับผลของการวัด
4)
การคํานวณดัชนีความสามารถของกระบวนการ
5)
การตัดสินใจวาสภาวะของกระบวนการวาสามารถยอมรับได (acceptable) หรือไม
6)
ปฏิบัติการแกไขโดยทันทีถามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ปรับทักษะของชางเทคนิคหลังจากไดจัดตั้งกระบวนการขึ้น และกําหนดเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของ

4.5 การทบทวนการออกแบบ
การดําเนินการทบทวนการออกแบบเพื่อปองกันการเกิดขึ้นซํ้าของขอรองเรียนจากตลาด
1)
การรวบรวมขอมูลขอรองเรียนจากตลาด
2)
วิจัยสาเหตุที่เปนไปไดของขอรองเรียนจากตลาดที่รวบรวมได ปฏิบัติการแกไขและปองกันในแตละ
สาเหตุ
3)
ดําเนินการทบทวนการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑตามขอกําหนด
4)
ระหวางทบทวนการออกแบบ ทําการพิจารณาสาเหตุขอ รองเรียน และปฏิบตั กิ ารแกไขและปองกันอยาง
รอบคอบ
5)
ตรวจความเพียงพอของการปฏิบัติการแกไขที่เลือก และตรวจติดตามผลในแตละผลิตภัณฑที่ดําเนินการ
6)
ฝกอบรมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการทบทวนการออกแบบ
มีความสําคัญมากในการดําเนินการวิจัยขอรองเรียนจากตลาด สําหรับผลิตภัณฑแนะนําครั้งแรก ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานจากฝายอื่นๆ มีสวนรวมในการทบทวนการออกแบบ

5 การคงรักษาภาพลักษณระยะยาว
5.1 การจัดองคกรสําหรับระบบการพัฒนาระยะยาว
การพัฒนาเทคนิคใหม และการเตรียมการวางแผนพัฒนาและการออกแบบระยะยาว ตองการ
1)
ความเขาใจความตองการของตลาด
2)
การประเมินเทคนิคขั้นสูงอันเปนของบริษัทเอง
3)
มีทรัพยากรอยางเพียงพอ (คน วัตถุดิบ เงิน)
4)
แผนกลยุทธในการพัฒนาระยะยาวโดย CEO
การวางแผนเปนสองทางควรไดรับการพิจารณา : การวางแผนระยะสั้น และการวางแผนที่สามารถยืดหยุนตาม
สถานการณทางธุรกิจของบริษัทขณะนั้น การวางแผนตองไดรับอนุมัติจากฝายบริหารดานเทคนิค
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5.2 การควบคุมความกาวหนาของแผนการออกแบบและการพัฒนา
เพื่อควบคุมความกาวหนา คุณภาพ และตนทุนในการวางแผนการออกแบบและการพัฒนา
1)
ระบุนโยบายการพัฒนา (รวมทั้งแผนการลงทุน) ในแผนทางธุรกิจระยะกลางอยางชัดเจน
2)
เตรียมการวางแผน การเก็บรวบรวมขาวสารขอมูลจากตลาด
3)
จัดเตรียมรายละเอียดกําหนดการสําหรับการควบคุมคุณภาพและตนทุนในการออกแบบและพัฒนาใน
แตละระดับ
4)
บันทึกผลลัพธในแตละระดับ และแนใจวามีการติดตามผล
5)
มีการสื่อสารระหวางบุคลากรกับผูมีหนาที่ของแตละฝายที่เกี่ยวของ อยางสมํ่าเสมอ
6)
หากมีการเปลี่ยนแปลงการวางแผนการออกแบบ จัดประชุมฝายที่เกี่ยวของ และตรวจความเชื่อถือได
ของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

5.3 การลดปญหาทางดานคุณภาพ
เพื่อลดจํานวนปญหาดานคุณภาพ
1)
พิจารณาเปาหมายของการลดปญหาดานคุณภาพ
2)
สรางความเขาใจในหัวขอวิกฤต ที่มีผลตอคุณภาพ
3)
สืบสวนสาเหตุที่เปนไปไดของแตละปญหา
4)
ดําเนินการปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้า
5)
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวของ (จัดตั้งระบบการติดตอระหวางกันในเรื่องการบริหาร
การรองเรียน)
6)
ใชกลวิธีทางสถิติอยางเหมาะสม
7)
ประเมินคาใชจายเกิดจากปญหาคุณภาพ ซึ่งทําใหทุกคนเขาใจวาตนเองมีความสําคัญเพียงใด
8)
ติดตอสื่อสารดานคุณภาพกับลูกคาหลัก

5.4 การวิจัยตลาดเพื่อคนหาแนวคิดผลิตภัณฑใหม
การวิจัยและวิเคราะหความพอใจของลูกคา แนวโนมของตลาด และการแขงขันเปนหัวใจของการคนหาและ
พัฒนาแนวคิดสําหรับผลิตภัณฑใหม
1)
กลยุทธระยะยาว : คนหาผลิตภัณฑซึ่งสามารถเปนเปนผูนําทั้งตลาดภายใน และตลาดโลก
2)
แนวคิดผลิตภัณฑใหม : สรางความคิด (Idea)
3)
ทบทวนกลยุทธ : วางแผนธุรกิจ และกลยุทธทางการตลาด
4)
พัฒนาผลิตภัณฑ : ทบทวนความนาเชื่อถือ และตนทุนผลิตภัณฑ
5)
แนะนําตลาด : แนะนําผลิตภัณฑสูลูกคา
หลังจากที่แนะนําผลิตภัณฑใหมใหกับตลาด ตัดสินบนพื้นฐานของขอมูลที่รวบรวมจากแตละฝาย เพื่อกําหนด
ระยะเวลาและวิ ธี การยุติก ารขายของผลิตภัณฑรุน กอนหนา
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5.5 นําประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเขามาพิจารณาในการออกแบบผลิตภัณฑใหม
นําประเด็นเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมเขามาพิจารณาเมือ่ ออกแบบผลิตภัณฑ โดยไมกระทบตอสมรรถนะของผลิตภัณฑ
1)
ใชทรัพยากรและวัสดุนอยลง การใชวัสดุที่นํากลับมาใชใหมได (recycle) และออกแบบผลิตภัณฑใหมี
อายุการใชงานยาว
2)
การปรับปรุงทั้งอัตราทําผลิตภัณฑที่ไมใชแลวใหคืนสภาพ (recovery) และการนําผลิตภัณฑที่ไมใชแลว
กลับมาใชใหม
3)
การแยกยอยวัสดุไดงาย และการแยกชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ไมใชแลวไดงาย
4)
การขจัดขั้นสุดทายทําไดงาย ไมยุงยาก ไมเปนสาเหตุของมลพิษ
จําไววาทรัพยากรสําหรับวัสดุหีบหอบางครั้งเปนการสูญเปลา
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