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บทนํา 
             ลักษณะงานหลักท่ีวิศวกรทําก็คือ งานวิจัย   
พัฒนา ออกแบบ ทดลองและทดสอบ ควบคุมการ
ผลิต และการใหคําปรึกษา แตยังมีงานลักษณะอ่ืน
ท่ีอาจตองทําดวยเชน งานการขายการตลาด การ
บริหาร ตลอดจนการสอนหรือฝกอบรมดวย (ภาพ
ท่ี 1) จากลักษณะงานท้ังหมดเหลานี้งานท่ีจัดไดวา
เปนงานโดยตรงท่ีวิศวกรจะตองทําก็คือการออก 
แบบผลิตภัณฑหรือกระบวนการหรือระบบ ใน
การออกแบบวิศวกรจะตองมีความรูความเขาใจ
อยางลึกซ้ึงท้ังในดานกระบวนการการออกแบบ 
และดานเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีจะตอง
ออกแบบนั้น  

         การออกแบบทางวิศวกรรมเปนกระบวนการ        
ท่ีประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและแนว
ปฏิบัติดานวิศวกรรมศาสตรใหเขากับความคิดริ 
เ ร่ิมและสรางสรรคของผูออกแบบ เพื่อใหได
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตหรือบริการใหมๆ 
อยางไรก็ตามความสําเร็จของการออกแบบยังข้ึน 
อยูกับปจจัยอ่ืนอีกหลายประการเชน ความสะดวก
และความปลอดภัยในการใช การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ  

 

ผลกระทบตอสภาพแวดลอม การสนองตอบความ
ตองการของสังคมในชวงเวลานั้น  ซ่ึงรวมถึง
กฎหมาย วัฒนธรรม และจิตวิทยาสังคมที่ทําให
สังคมยอมรับผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีใหมนั้น 

             ผลผลิตเบ้ืองตนท่ีไดจากกระบวนการ
ออก แบบก็คือแบบ (ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียด
ท่ี เปนภาพและคําอธิบาย  และ /หรือเอกสาร
ประกอบแบบและรายการคํานวณ) ท่ีพรอมสงให
ผู เกี่ยว  ของฝายอ่ืนนําไปดําเนินการผลิตหรือ
บริการตามแบบน้ัน  ในปจจุบันผลิตภัณฑมัก
ประกอบดวยช้ินสวนยอยมากมายท่ีทํางานรวมกัน 
ดังนั้นในการออกแบบจึงอาจเปนการออกแบบ
ช้ินสวนยอเพื่อนําไปประกอบเขากับช้ินสวนอ่ืนๆ 
หรือเปนการออกแบบรวมท้ังระบบก็ได เพื่อให
เขาใจไดงายจึงขอยกตัวอยางการออกแบบรถยนต 
ซ่ึงประกอบ ดวยระบบยอยหลายระบบท่ีทํางาน
สัมพันธกัน เชน ระบบผลิตกําลัง (เคร่ืองยนต) 
ระบบบังคับเล้ียว ระบบการทรงตัว (เคร่ืองลาง) 
ระบบไฟฟา และระบบอื่นๆ ระบบยอยแตละ
ระบบอาจแบง เปนสวนประกอบยอยตอไปอีกก็
ได ในระบบเชนนี้ความสัมพันธของระบบยอยจะ

บทความวิชาการ
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ศึกษากล่ันกรองโอกาส
ความสําเร็จ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสนอย ลมเลิกโครงการ 

ออกแบบผลิตภัณฑ
หรือระบบ

ศึกษาความเปนไปได 
ของแบบผลิตภัณฑหรือระบบ

• ดานการตลาด 
• ดานเทคนิค 
• ดานการเงิน 
• ดานการจัดการ

เปนไปไมได ลมเลิกโครงการ 
เปนไปได

เหมาะสม ดําเนินการผลิต 
หรือบริการ วิจัยและพัฒนา 

ปรับปรุงแบบ 

ศึกษาความ
เปนไปได
หรือไม 

จําเปน 

ไมจําเปน 

โอกาสความสําเร็จ 

ความ
เปนไป

ความเหมาะสม
ของแบบ 

มีโอกาส 

ไมเหมาะสม
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ภาพท่ี 1.   กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 

             จากภาพที่ 1 เปนการแสดงข้ันตอนของ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ตั้งแตการ
กําหนดปญหาในการออกแบบ การศึกษากล่ัน 
กรองโอกาสความสําเร็จ การออกแบบผลิตภัณฑ
หรือระบบ การศึกษาความเปนไปได การวิจัยและ
พัฒนา การปรับปรุงแบบ และการประเมินเพ่ือ
ตัดสินใจในหลายข้ันตอน ในแผนภูมิรูปส่ีเหล่ียม 
ผืนผาใชแทนกิจกรรมในลักษณะปฏิบัติการของ
โครงการ  รูปส่ี เหล่ียมขนมเปยกปูนใชแทน
กิจกรรมในลักษณะการตัดสินใจ  ซ่ึงจะตอง
พิจารณา  วาจะดํา เนินการตอไปหรือลมเลิก
โครงการนั้นเสีย ทุกข้ันตอนของกระบวนการ
ออกแบบจะใชวิธีการทํางานทางวิศวกรรมเสมอ 
กระบวนการออกแบบตามแผนภูมินี้สามารถนํา 
ไปประยุกตใชไดกับทุกโครงการ 

การตัดสินใจในข้ันตอนการออกแบบ 

 โดยทั่วไปทางเลือกในการออกแบบจะมี
หลายแนวทาง ดังนั้นข้ันตอนการตัดสินใจในการ
ออกแบบสําหรับงานแตละงานและวิศวกรนัก
ออก แบบแตละคนจึงแตกตางกันไปตามลักษณะ
ของงาน สภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีสามารถ
นํามาใชได ประกอบกับความชอบ พื้นความรู 
และประสบการณของผูออกแบบ และท่ีสําคัญ
อยางยิ่งก็คือตองสนองความตองการของผูวาจาง
ใหออกแบบ เพื่อใหไดผลงานท่ีดีและสนองตาม
ความตองการของผูเกี่ยวของทุกฝาย ผูออกแบบ
จะตองดําเนินการอยางระมัดระวังต้ังแตจุดเร่ิมตน

จนจบโครงการ การการวิเคราะหและตัดสินใจ
อยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานท่ีซับ 
ซอน จะชวยใหการทํางานของแตละหนวยของ
ระบบท่ีออกแบบประสานกันไดอยางดี  และ
สามารถใชงานไดโดยไมมีปญหาหรือมีนอยท่ีสุด 

           การตัดสินใจในการออกแบบจําเปนตองใช    
ขอมูลท่ีเกี่ยวของเปนพื้นฐาน กระบวนการสืบหา
ขอมูลและการใชขอมูลเพื่อการวิเคราะหและตัด 
สินใจในการออกแบบอยางจริงจัง เกิดข้ึนเม่ือไม
นานมานี้ เอง ท้ังนี้ เนื่องมาจากการแขงขันทาง
ธุรกิจท่ีรุนแรงและกวางขวาง ไมเพียงในระดับ
ทองถ่ินแตยังมีการแขงขันในระดับชาติและเลยตอ 
ไปถึงในระดับโลกดวย ประกอบกับมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีชวยใหการหาขอมูลทําไดอยาง
รวดเร็วและกวางขวางมาก จนอาจกลาวไดวาไมมี
ขอจํากัด ขอมูลท่ีหามาไดนี้จะชวยใหวิศวกรและ
คณะผูรวมงานมีความมั่นใจและสามารถผลิตผล
งานท่ีสมบูรณข้ึนกวาท่ีเคยเปนมาในอดีตเปน
อยางมาก  

การกําหนดปญหาของการออกแบบ 

            ข้ันตอนแรกสุดของกระบวนการออกแบบ       
ทางวิศวกรรมก็คือ การกําหนดปญหาของการ
ออกแบบ ซ่ึงสวนใหญเกิดข้ึนเนื่องจากความ   
ตอง การในการแกปญหาที่มีอยูหรือคาดวาจะมีใน
อนาคต หรือเกิดจากวิสัยทัศนท่ีเห็นโอกาสจาก
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่ออกแบบข้ึนใหม
ตามวัตถุประสงคขององคการท่ีผูออกแบบทํางาน
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ท่ีเปนรูปธรรมในข้ันตนก็คือ การไดผลิตภัณฑ
หรือการบริการท่ีสามารถทํางานไดตามวัตถุ 
ประสงคของการออกแบบท่ีกําหนดไวทุกประการ 
แตในความเปนจริงจะพบวาระหวางการออกแบบ
มักมีการปรับปรุงขอกําหนดในการออกแบบดวย
เหตุผลหลายดาน ซ่ึงอาจเปนเหตุผลในดานเทคนิค 
ดานสังคม ดานธุรกิจ หรือหลายดานประกอบกัน 
ความสําเร็จข้ันสูงของงานทางวิศวกรรมก็คือ
ความ สําเร็จขององคการในเชิงธุรกิจ และเกณฑ
การประเมินความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะพิจารณาไดจากผลกําไร และ/หรือ
อัตราการคืนทุน ดังนั้นไมวาจะเปนการออกแบบ
หรือการวางแผนการดําเนินงานโครงการใด
จะตองมีรายละเอียดท่ีทําใหสามารถคํานวณไดวา 
โครงการนั้นมีผลกําไรหรืออัตราการคืนทุนท่ีนา
พอใจหรือไม ขอมูลท่ีตองแสดงก็คือประมาณการ
รายรับและรายจาย และตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผล
กระทบตอรายรับหรือรายจายไดเชน อัตราแลก 
เปล่ียนเงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบ้ียเงินกู 
และภาวะการแขงขันท่ีอาจมี เปนตน  

            การกําหนดปญหาของการออกแบบมักเร่ิม 
จากการต้ังคําถามวา “มีความจําเปนหรือมีโอกาส
ท่ีดีกวา ในการประดิษฐผลิตภัณฑหรือกระบวน 
การข้ึนมาใหม หรือพัฒนาของทํางานท่ีมีอยูเดิม
เสียใหมหรือไม” แนวทางการตอบปญหาจะทํา
โดยการพิจารณาขอจํากัดตางๆ และโอกาสในทุก
ดานรวมกัน จากนั้นจึงกําหนดขอบเขตและราย 
ละเอียดของแบบท่ีตองการ คนสวนใหญท่ีไมเคย
ผานงานลักษณะน้ีมากอนมักมีความรูสึกวาการ
กําหนดเชนนี้นาจะทําไดโดยงาย แตสําหรับผูท่ี
คุนเคยกับงานออกแบบเปนอยางดีจะทราบวาการ
ดําเนินการในข้ันตอนนี้เปนงานท่ีไมงายเลยถา
ตองทําอยางสมบูรณ เนื่องจากมีตัวแปรและองค 
ประกอบท่ีตองนํามาพิจารณาประกอบมากมาย 
หากทําอยางไมละเอียดรอบคอบจะสรางความ
ยุงยากในการทํางานในข้ันตอนตอไปและใน
หลายกรณีตองลมเลิกโครงการไป แตหากทําอยาง
สมบูรณครบถวนก็ตองใชเวลาและความพยายาม
เปนอยางมาก อาจทําใหเกิดความลาชาจนไมทัน
กาลก็ได กรณีเชนนี้แนะนําใหทําใหสมบูรณท่ีสุด
เทาท่ีเวลาและโอกาสจะอํานวยให 

เกณฑความสําเร็จ 

           

  สําหรับการดําเนินงานจริงความสําเร็จจะ 
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของโครงการในทุกดาน 
องคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการบริหารโครง 
การก็คือ การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน 
การบริหารงานบุคคล การบริหารการผลิตหรือ
การบริการ การบริหารเทคโนโลยี และการบริหาร
ขอมูล ทั้งนี้ตองไมละเลยผลกระทบจากสภาพ 
แวดลอมทางสังคมและการเมืองอีกดวย การวัด
ความสําเร็จของการออกแบบระบบทางวิศวกรรมความสําเร็จของการออกแบบทางวิศวกรรม 
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การวิเคราะหการตลาด 

     วัตถุประสงคหลักของการดําเนินธุรกิจ 
การผลิตหรือการบริการใดๆ ก็คือการทําใหได
ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม ตามปกติรายได
เขาสูองคการจะเกิดจากการขายซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของระบบการตลาด ดังนั้นการวิเคราะหการตลาด
จึงเปนส่ิงจําเปนเปนอยางมากตอการอยูรอดของ
องคการ การวิเคราะหการตลาดทําโดยการศึกษา
ตัวแปรหลักท่ี เกี่ ยวของ  ซ่ึงโดยท่ัวไปจะใช
ห ลั กก า ร ใน เ ร่ื อ งส วนผสมทางก า รตลาด 
(Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดวยตัวผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 
นอกจากนี้ยังคงตองพิจารณาขอมูลในส่ิงท่ีไม
สามารถควบคุมไดดวยเชน วัฒนธรรม สภาพ
สังคมและส่ิงแวดลอม สภาพการแขงขัน สภาพ
เศรษฐกิ จ  ระดับของ เทคโนโลยี  กฎหมาย 
การเมือง และประชากร อีกดวย 

         ก า ร วิ เ ค ร า ะห ก า รตล าด เป น ข้ั นตอน
การศึกษา       ท่ีเกี่ยวของกับกลุมลูกคาเปาหมาย 
ซ่ึงเปนผูท่ีมีความตองการและมีอํานาจซ้ือสินคา
และบริการนั้น การวิเคราะหทางการตลาดจะมี
ความสําคัญตอโครงการเปนอยางมาก เพราะผล

จากการวิ เคราะหจะทําใหทราบรูปแบบและ
ปริมาณของสินคาหรือบริการท่ีลูกคาตองการ ชอง
ทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสม การสงเสริมการ
ขาย ทําใหทราบตนทุนสินคาและการบริการอยาง
ละเอียด สงผลใหสามารถกําหนดราคาท่ีเหมาะสม
ตอไป 

 กิจการใดท่ีมีโอกาสทางธุรกิจสูงหากไมมี 
ขอจํากัดท่ียุงยากมากนัก มักมีผูคนจํานวนมาก
พยายามเขามาแขงขันทําธุรกิจนั้น การวิเคราะห
การตลาดในดานคูแขงและความสามารถในการ
แขงขันของตนเอง ทําใหทราบความจําเปนและ
ประเด็นท่ีตองปรับตัวใหสามารถอยูรอดในวง
ธุรกิจนั้นตอไปได โดยท่ัวไปนิยมศึกษาทั้งตนเอง
และคูแขงในรูปของการวิเคราะห SWOT (คํายอ
ของ Strength – จุดแข็ง Weakness – จุดออน 
Opportunity – โอกาส และ Treat – ขอจํากัด)  

 การวัดความสามารถในการแขงขันท่ี
สําคัญอาจพิจารณาจากความสัมพันธของคุณภาพ
และราคาของสินคา ในสภาพการตลาดปกติหาก
ราคาสินคาเพิ่มข้ึน ศักยภาพของการขายมักลดลง 
ปริมาณในการขายและราคาขายจะมีผลตอการกํา 
หนดขนาดของโรงงานและกระบวนการผลิต 
โดยท่ัวไปราคาตอหนวยสินคามีคาลดตํ่าลงเม่ือมี
การผลิตเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามจะตอง
ประเมินขีดความสามารถในการขายและการผลิต
รวมกัน ท้ังนี้ตองคํานึงถึงปริมาณการลงทุนใน
การสรางระบบการผลิตดวย 

ความเปนไปไดของโครงการ 
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       การศึกษาความเปนไปไดของโครงการจะ
ชวย ใหสามารถตัดสินใจไดวา โครงการออกแบบ
นี้เหมาะท่ีจะดําเนินการตอไปหรือไม มีขอจํากัด
อยางไร และมีทางแกไขปญหาเหลานั้นไดหรือไม 
การศึกษาจะตองเนนในการพิจารณาขอจํากัดท่ี
สําคัญและส่ิงท่ีไมอาจควบคุมไดเชน เงินลงทุน 
ท่ีดิน แรงงาน ความปลอดภัย กฎหมาย สภาพ
สังคม หรือขอจํากัดอ่ืนๆ  

             ในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
จะตองศึกษาอยางนอยใน 4 ดานคือ ดานเทคนิค 
การเงิน การตลาด และการบริหาร (ซ่ึงรวมท้ัง 
ดานบุคคล (Man) เงินทุนหมุนเวียน (Money) 
วัสดุ (Materials) เคร่ืองจักรและเทคโนโลยี 
(Machine) และแรงจูงใจ (Motivation)) ใน
การศึกษานี้จะตองมีเกณฑในการพิจารณาระดับ
ความเหมาะสมหากตองพิจารณาโครงการท่ีไมมี
ทางเลือก หรือพิจารณาในลักษณะเปรียบเทียบ
สําหรับโครงการท่ีมีทางเลือก หากการศึกษาแสดง
วามีความไมเหมาะสมของโครงการในดานหน่ึง
ดานใดหรือหลายดาน และไมสามารถแกปญหา
ให เกิด เหมาะ  สมได  ตามปกติมักจะลมเ ลิก
โครงการนั้นไป 

วิจัยและการพัฒนา 

  ถาผลิตภัณฑหรือการบริการท่ีออกแบบ
เปนของใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนนวัตกรรมท่ี
ไมอาจเทียบเคียงกับของท่ีมีอยูเดิมได กระบวน 
การตัดสินใจมักตองการผลการวิจัยและพัฒนาท่ี
เกี่ยวของมาชวย ตามหลักการทั่วไปการวิจัยก็คือ

กระบวนการหาความรูใหมหรือยืนยันความรูเดิม
ในสถานการณใหม สวนการพัฒนาก็คือกระบวน 
การปรับปรุงของท่ีมีอยู เดิมใหเหมาะสมตาม
สภาพท่ีตองการ ท้ังการวิจัยและพัฒนามีรูปแบบ
และวิธี ดําเนินการท่ีทราบกันโดยท่ัวไปอยูแลว 
การวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมจะนิยมใช
กระบวนการทางปริมาณเปนหลัก ในหลายกรณี
นิยมสรางและใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรและ
ทางกายภาพเพ่ือจําลองสถานการณการทํางานของ
อุปกรณ ผลิตภัณฑหรือโรงงานตนแบบ  หรือ
กระบวนการ ซ่ึงจะข้ึนอยูกับธรรมชาติของงานแต
ละประเภท 

    การวิจัยและพัฒนาจะตองทําอยางระมัด 
ระวัง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการออกแบบ 
โดยยึดความเหมาะสมท้ังในดานใชประโยชนของ
ขอมูลท่ีจะนําไปใชตัดสินใจ เง่ือนเวลา และคา ใช
จายในการทําวิจัย การทําวิจัยท่ีมีความถูกตอง
แมนยําสูงจะตองใชความพยายามสูงใชเวลามาก
และการลงทุนสูง ซ่ึงบางกรณีอาจไมคุมคาหรือไม
ทันกาลในการออกแบบ หลายกรณีอาจตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานของการจัดการได ระบบสารสนเทศ
ในปจจุบันสามารถชวยใหหาขอมูลไดไมยาก การ
ตัด สินใจจึงอาจทําโดยใชขอมูลจากแหลงตางๆ 
ในระบบสารสนเทศท่ีมีอยูได  

การทบทวนแบบ 

          กระบวนการการตัดสินใจของการออกแบบ 
ตองมีการทบทวนเปนข้ันเปนตอน เพื่อปรับปรุง
แบบท่ีออกใหเหมาะสมท่ีสุด การทบทวนอาจเกิด
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          เม่ือการออกแบบส้ินสุดลงการกอสรางหรือ 
การผลิตหรือบริการจึงเร่ิมข้ึน เม่ือดําเนินการผลิต
หรือการบริการจริงแลวอาจพบวาตองมีการปรับ 
ปรุงแบบอีกก็ได ในข้ันตอนการออกแบบควรตอง
ทําการหาจุดท่ีเหมาะสมที่สุด (Optimization) ซ่ึง
ตองกําหนดบนพ้ืนฐานของตัวแปรสําคัญท่ี
กําหนดไว แตหลายกรณีอาจตองยอมรับแบบที่ยัง
ไมสมบูรณท่ีสุดเนื่องจากความจําเปนท่ีไมอาจ
หลีกเล่ียงไดเชน เง่ือนเวลาท่ีตองดําเนินการ หรือ
ความสามารถของแรงงาน เปนตน แตส่ิงท่ีตอง
พิจารณาก็คือขีดความสามารถของการทํางานและ
คาใชจาย 

ความคิดสรางสรรคในการเลือกแนวคิด      

       ในเชิงปรัชญาการศึกษา ทุกสถาบันการ ศึกษา   
จะมีแนวคิดในการผลิตวิศวกรใหมีความคิดสราง 
สรรค แตในทางปฏิบัติความคิดสรางสรรคอาจไม 
ไดรับการฝกอยางเปนระบบ และในหลายกรณี 
วิศวกรผูออกแบบโดยเฉพาะอยางยิ่งผูไมคุน เคย
กับระบบท่ีออกแบบมักมีศักยภาพดานความคิด
สรางสรรคไมเพียงพอ  มูลเหตุท่ีทําใหแนวคิด
ในการออกแบบไมเหมาะสมพออาจเกิดจากขอ 

จํากัดดานเวลาเนื่องจากตองการแบบโดยเร็ว 
วิศวกรขาดวิสัยทัศน ขาดความกลาในการตัดสิน 
ใจ หรือมีความเกียจครานในการทํางาน ผูบริหาร
โครงการขาดความรูความเขาใจหรือไมใสใจเทา 
ท่ีควร วิศวกรหัวหนาโครงการออกแบบไมสอน
งาน ขาดความสามารถในการนํา ไมตรวจสอบ
แบบอยางเพียงพอ หรือขาดความรูความเขาใจใน
งานอยางเพียงพอ สภาพแวดลอมในการทํางานไม
เหมาะสม  
       ในการเลือกแนวคิดควรใชกระบวนการระดม 
สมองในทุกระบบ หากเปนไปไดควรทบทวนใน
ทุกแนวคิดท่ีเคยมีผูใชแลว และพิจารณาความคิด
ใหมจากสมาชิกของคณะผูออกแบบและบุคคล 
ภายนอก การนําแนวคิดท่ีเคยใชมาแลวมาใชใน
โครงการที่คลายคลึงกันโดยไมมีการพิจารณา
ความเหมาะสมอาจเกิดปญหาได ท้ังนี้เปนเพราะ
สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของเปล่ียนไป มีการเปล่ียน 
แปลงทางเทคโนโลยีหรืออ่ืนๆ แตในทางกลับกัน
ความคิดเกาท่ีถูกละเลยมานานอาจเหมาะสมกับ
โครงการที่ทําข้ึนใหมก็ได ดังนั้นจึงตองพิจารณา
ใหรอบคอบในทุกประเด็นอยางจริงจัง  

การบริหารการออกแบบ 

          ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ
กระบวนการ ขนาดใหญท่ีมีการทํางานท่ีซับซอน
จะจําเปนตองใชผูรูในหลายสาขา แตละสาขายัง
อาจตองใชผูออกแบบเปนคณะ  และมีการใช
ทรัพยากรท่ีหลากหลาย ดังนั้นเพื่อใหการทํางาน
ราบร่ืนและสามารถประสานงานกันไดเปนอยางดี 
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ระบบที่เหมาะสมที่สุดและระบบที่ใช
งานได 

            เปนท่ีทราบกันท่ัวไปแลววาแนวทางท่ีเปน        
ไปไดในการออกแบบตามขอกําหนดจะมีอยูหลาย
แนวทาง แตในการนําไปใชจริงคณะผูออกแบบ
จะตองตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหน่ึง
เพียงแนวทางเดียว  ซ่ึงโดย ท่ัวไปตอง เ ลือก
แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณนั้น 
ความหมาะสมนี้พิจารณาจากการกําหนดกฎเกณฑ
ของผูออก แบบแตละคณะ แตส่ิงท่ีขาดไมไดก็คือ
ระบบจะ ตองเปนระบบที่ใชงานได ระบบที่ใช
งานไดใน ทางวิศวกรรมก็คือระบบท่ีมีลักษะดังนี้: 

• 

• เหมาะสมในดานเศรษฐกิจเชน การใช
ทรัพยากร  ตนทุน การคืนทุน และ ฯลฯ 

• เหมาะสมทางดานเทคนิค 

• เหมาะสมทางดานการสรางสรรค 
• สนองความพึงพอใจของผูใช 
• ไมมีองคประกอบใดท่ีไมเปนไปตาม

ขอจํากัด 

          ในการทํางานจริงการออกแบบตองพยายาม 
ทําใหแบบเหมาะสมท่ีสุด และเม่ือนําแบบไปใช
สักระยะหนึ่งจะพบวา ระบบที่ใชอยูนี้ยังมีส่ิงท่ี
พัฒนาใหเหมาะสมกวาไดเสมอ ดังนั้นการเก็บ
รวบรวมฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาจึงเปนส่ิงจําเปน
เปนอยางยิ่ง  

        จุดมุงหมายในการหาจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ 
ระบบทางวิศวกรรมคือ การหาจุดสูงสุดของการ
สนองความตองการของผูใชแบบตามเกณฑท่ีกํา 
หนดการตัดสินวาจุดใดเปนจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การออกแบบนิยมทําโดยการจําลองสถานการณ 
ในขณะท่ีตัวแปรของสภาวะในการทํางานเปล่ียน 
ไป การจําลองสถานการณทําโดยการคํานวณจาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตร แบบจําลองนี้ก็คือชุด
ของสมการท่ีใชแทนลักษณะการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของระบบสําหรับการพิจารณาความ 
เหมาะสมทางเทคนิค และเปนชุดสมการแสดงการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐศาสตร สําหรับการ
พิ จ า รณ า ค ว า ม เ ห ม า ะ สมท า ง ด า น ธุ ร กิ จ 
แบบจําลองน้ีคณะผูออกแบบจะตองสรางข้ึนให
เหมาะกับงานแตละงาน โดยเฉพาะสําหรับระบบ

สนองความตองการของขอกําหนดใน
การออกแบบ 
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   ในการออกแบบจริงพบวาไมมีระบบใดสมบูรณ 
ท่ีสุดได เนื่องจากความตองการในหลายประเด็น
มักขัดแยงกันเชน ตองการผลิตภัณฑท่ีตนทุนตํ่า
แตสามารถทํางานไดดี ตองการความแข็งแรงแต
ตองมีขนาดเล็กและสวยงาม ฯลฯ ความตองการ
เชนนี้ทําใหมีการประณีประนอม และหาจุดท่ี
เหมาะ สมท่ีสุด ในทางปฏิบัติการตัด สินโครงการ
ออกแบบมักพิจารณาโดยใชหลักการทางเศรษฐ 
ศาสตรหรือธุรกิจเปนหลัก แตตองเปนระบบท่ีใช
งานได 

สรุป 

      การออกแบบท่ีดีจะสงผลใหงานทางวิศวกรรม     
ดีข้ึน ข้ันตอนการออกแบบจะเร่ิมจากการกําหนด
ปญหาในการออกแบบ  การศึกษากล่ันกรอง
โอกาสความสําเร็จ การออกแบบผลิตภัณฑหรือ
ระบบ การศึกษาความเปนไปได การวิจัยและ
พัฒนา การปรับปรุงแบบ และการประเมินเพ่ือ
ตัดสินใจ แตงานทางวิศวกรรมจําเปนตองสนอง 
ตอบความตองการของสังคม ดวยเหตุนี้วิศวกรจึง
ตองพยายามเรียนรูความตองการของสังคมควบคู
ไ ป กั บ ค ว า ม รู ด า น เ ท ค โน โ ล ยี ด ว ย เ ส ม อ 
ความกาวหนาทางวิชาชีพของวิศวกรนักออกแบบ
จะผานจากวิศวกรนักออกแบบในชวงตนของการ
ประ  กอบอาชีพ  จากน้ันจึงก าวไปสูหัวหนา
โครงการออกแบบและไปสูผูจัดการฝายวิศวกรรม 
ดังนั้นวิศวกรจึงหนีไมพนท่ีตองเรียนรูกระบวน 

การบริหาร ดังนั้นวิศวกรจึงตองเตรียมตัวให
พรอมตอไปดวย  
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