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1) กระบวนกำรKansei Engineering เป็นกระบวนกำรแบบOutside-inที่ช่วยในกำรออกแบบสินค้ำที่ตรงจุด
ต่อควำมต้องกำร โดยกำรวำงกรอบ(Scope)กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย จำกนั้นวำงแผนและออกแบบทดสอบ
Kansei Engineeringเพื่อให้ได้ข้อมลู (Input) ของคุณค่ำ (Value) และ ลักษณะ (Attribute) ที่ลูกค้ำให้
ควำมส ำคัญ เพื่อน ำไปแปลงค่ำเป็นงำนออกแบบสินค้ำใหม่ ซึ่งช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรผลิตสินค้ำMass 
Productionที่ไม่ตอบโจทย์ตลำด  
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดี
ข้ึน อัตราการรกัษาลูกค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

1) Prototype ที่ออกแบบโดยKansei Engineering จำกกำรท ำInternal Preference Testภำยในองค์กรได้รบักำร
เลือก 7ใน10 จำก Modelเดิมของบริษัท และModel สินค้ำคู่แข่ง 
2) ลดระยะเวลำในกำรท ำงำนของแผนกออกแบบในกำรDesignสินค้ำใหมจ่ำก 2อำทิตย์ เป็น 1อำทิตย์ และ ได้
Prototype Modelที่มำกข้ึน จำก 2-3ช้ิน ในกำรน ำเสนอ เป็น10ช้ินต่อกำรน ำเสนอ เนื่องจำกข้อมูลตัง้ต้นในกำร
ออกแบบมีกำรวัดมำจำกควำมต้องกำรและถูกแปลงค่ำเป็นตัวเลขที่สอดคล้องในกระบวนกำรออกแบบสินค้ำใหม่ 
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังน้ี   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน ์ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทีด่ีเยี่ยมทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล 

 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัต ิแล้ว
น ำไปสู่กำรป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนทีส่ง่มอบให้แกลู่กค้ำ หรอื 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีข้ึน 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 
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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง : พัฒนำสินค้ำกอ๊กน้ ำโดยใช้หลักกำรKansei Engineering (Developing a new faucet design 
applying Kansei Engineering) 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ในตลำดสินค้ำในห้องน้ ำ (Bathroom Product) ที่มีกำรแข่งขันสูงและมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง บริษัท
COTTOเล็งเห็นว่ำกำรออกแบบสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหัวใจส ำคัญในควำมส ำเรจ็ของผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ออกสูท่้องตลำด  

ในปัจจบุันหลำยองค์กรต่ำงมุ่งสู่กำรเข้ำใจลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer-Centric) อย่ำงไรก็ตำมในกำร
ออกแบบสินค้ำให้ตรงกบัควำมต้องกำรนั้น ต้องใช้ควำมเข้ำใจควำมต้องกำรลูกค้ำทั้งในด้ำนกำรใช้งำน (Function) 
และ ควำมงำม(Aesthetic)ซึ่งเปน็นำมธรรม (Subjective)ที่ท้ำทำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมลู  

หนึ่งในศำสตร์ทำงด้ำนกำรออกแบบที่มีศักยภำพในกำรถอดรหสัคุณค่ำทำงด้ำนควำมงำม คือKansei 
Engineering หรอื Emotional Engineering ที่เริม่มีกำรพฒันำศำสตรจ์ำกประเทศญีปุ่่น จึงเลง็เห็นโอกำสใน
กำรศึกษำและน ำวิธรกำรนี้มำใช้กับกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ใหม่ จะช่วยให้นักออกแบบสำมำรถเข้ำใจและตีควำมคุณค่ำ
ทำงควำมงำมทีลู่กค้ำต้องกำรออกแบบเป็นรปูธรรมได้ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับคือสินค้ำที่ใช้Kansei Engineering จะ
ประสบควำมส ำเร็จในควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และมียอดขำยเพิ่มข้ึน เนื่องจำกมีรปูลักษณ์ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
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 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัต ิแล้วน ำไปสู่กำร
ป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่สง่มอบให้แกลู่กค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลกูค้ำได้ดีข้ึน 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 
 

กำรออกแบบข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติ จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนข้อมูล (Data) และ ส่วนออกแบบ
(Design) [ตำมChartแนบที1่] 

 
(Chart 1) 
1.1 ข้ันตอน Datbase1: Define Essential Kansei Words 
เป็น Internal Processที่ทีมงำนร่วมกันก ำหนดค ำส ำคัญ(Kansei Word) ของอำรมณ์ควำมรูส้ึก (Emotion) ที่
เกี่ยวข้องกบัสินค้ำ เพื่อเป็นกำรก ำหนดตัวแปรในกำรท ำแบบทดสอบ 
1.2 ข้ันตอน Design Progress2: Customer Research 
ในข้ันตอนน้ีมีกำรออกแบบQuestionnaire และเตรียมชุดModel ของสินค้ำในตลำดเป้ำหมำย ทีเ่ป็นสินค้ำที่อยู่ใน
กลุ่มขำยดีทัง้สินค้ำของCOTTO และBrand คูแข่ง จ ำนวน6ตัว เพื่อให้ลูกค้ำให้คะแนนเปรียบเทียบ Kansei Word 
ของแต่ละ Model โดยมีกำรสัมภำษณ์ถึงคุณลักษณะทีท่ ำให้เกิดควำมรู้สึก(Attribute) ระหว่ำงกำรท ำแบบสอบถำม 
โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรท ำ Customer Research คือ คะแนนของKansei wordในแต่ละModelและ คุณลักษณะที่
ท ำให้เกิดควำมรู้สกึ(Attribute) ที่จะน ำไปวิเครำะหเ์ป็นกำรก ำหนดคุณลักษณะของสินค้ำใหม่(Design Parameter) 
ต่อไป 
 
2.1 ข้ันตอน Database2: ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมMinitab เพื่อหำค่ำKansei Word ที่ส ำคัญ ที่สง่ผล
ต่อOverall Satisfaction  
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(Chart2: กระบวนกำร1.2, 2.1, 2.2) 
 
2.2 Develop design sketch based on Kansei word and attribute. 
ท ำSketch design new product โดยใช้ข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute) ที่สอดคล้องกับKansei Word ส ำคัญ 
 
3.1 Customer Verification 
น ำ Prototype model ที่ได้จำกกำรออกแบบ น ำเสนอและให้ลูกค้ำให้คะแนนOverall Preference และKansei 
เพื่อสรุปแบบที่ได้คะแนนสูงสุดและตรงกับValue ที่ลกูค้ำใหค้วำมส ำคัญ 
3.2 Develop final design 
พัฒนำแบบ Final Design เพื่อกำรผลิตMass Productionต่อไป 


