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Abstract
The objective of this article is to collect and present the information relating to sustainability
enhancement in new product development. New product development is considered as the
most important component for all businesses since they help manufacturing companies improve
competitive advantage in all industries. The manufacturing companies not only put efforts to
serve consumer needs, but they also have to get along with nearby society or community and
environmental surroundings. Sustainable new product development can be generated in three
ways; environmental, social, and economical. It can also be enhanced in every stage of new product
life cycle, consisting of production stage, distributions stage, utilization stage, storage stage, and
end of life stage. In addition, Top management should emphasize driving factors, including
1) cross-functional work 2) top management involvement 3) marketing planning, and 4) formalized
processes.
Keywords: sustainability, new product development
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อรวบรวมและน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนให้กับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นถือว่าเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญอย่างมากต่อทุกธุรกิจ
เนื่องจากเป็นกลุ่มงานที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมทุกประเภท
ซึง่ บริษทั ผูผ้ ลิตจะไม่เพียงแต่ตอ้ งการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคเท่านัน้ แต่พวกเขายังต้องอยูร่ ว่ มกับ
สังคมรอบข้างและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยเช่นกัน ความยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ โดยที่การสร้างความ
ยัง่ ยืนนัน้ สามารถกระท�ำได้ตลอดช่วงชีวติ ของผลิตภัณฑ์ โดยเริม่ ตัง้ แต่ชว่ งการผลิต ช่วงการกระจาย ช่วงการใช้
ช่วงการเก็บรักษา และช่วงหมดอายุผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงควรมุ่งเน้นปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1) การท�ำงานข้ามสายงาน 2) การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร 3) การวางแผนตลาด และ 4) การก�ำหนดกระบวนการ
อย่างเป็นทางการ
ค�ำส�ำคัญ: ความยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
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บทน�ำ
การสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีความส�ำคัญอย่างมากต่อความอยู่รอดทางธุรกิจ
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ทถี่ กู พัฒนาขึน้ จะมีชว่ งชีวติ ทีส่ นั้ ลงและถูกแทนทีด่ ว้ ยผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ บริษทั ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่จะอยูใ่ นสถานการณ์ทางการตลาดทีผ่ บู้ ริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิด
ความล้มเหลวทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ใหม่ทเี่ กิดขึน้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโครงการควรเตรียมความพร้อมให้กบั ทีมเพือ่
ให้มีความรู้และทักษะในการตอบรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (ชลธิศ ดาราวงษ์, 2558)
และควรให้การสนับสนุนด้านเงินลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการพัฒนา
และผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Gmelin & Seuring, 2014a) ซึ่งการสร้างความยั่งยืน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความส�ำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Genç & Di
Benedetto, 2015)
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมและน�ำเสนอข้อมูลจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างความยัง่ ยืน
ให้กบั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการน�ำเสนอความหมายและองค์ประกอบของการสร้างความยัง่ ยืน รวมทัง้ บทบาท
ของความยั่งยืนในแต่ละช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เนื้อหายังแสดงถึงวิธีการเพิ่มความยั่งยืนที่ผู้บริหาร
โครงการสามารถน�ำไปประใช้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ผลิตสินค้า
หรือบริการในการพัฒนาระบบการท�ำงานของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อน�ำไปสู่ความอยู่รอดทางธุรกิจและการ
อยูร่ ว่ มกับสังคมหรือชุมชนรอบข้างได้อย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังเป็นการรักษาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ
ให้คงอยู่กับโลกใบนี้เพื่อคนรุ่นหลังสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Krishnan และ Ulrich (2001) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product
Development) ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่น�ำเสนอสู่ตลาดผู้บริโภค
เพื่อสร้างยอดขายให้บริษัทในช่วงระยะเวลาที่สั้น
Cooper (2016) ได้เพิ่มเติมค�ำจ�ำกัดความไว้ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ
ที่สามารถจับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัส ได้แก่ สินค้า สถานที่ เสียงเพลง กลิ่น หรือรสชาติ และที่จับต้องไม่ได้
ได้แก่ การให้บริการ เพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างครบวงจรและยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับองค์กรในการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
โดยสรุปแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติที่สัมผัสได้และไม่ได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
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แม้วา่ มีงานวิจยั จ�ำนวนมากทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีช่ ว่ ยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความส�ำเร็จ ตัวอย่าง
เช่น Akroush และ Awwad (2018) ได้คน้ พบว่า การแลกเปลีย่ นข้อมูลและการเรียนรูภ้ ายในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
จะส่งผลต่อความส�ำเร็จของโครงการ ส่วน Um และ Kim (2018) ได้แสดงถึงผลของการสร้างความร่วมมือ
ในทีมจะช่วยลดความปัญหาทีเ่ กิดจากความไม่แน่นอนในช่วงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� หรับในประเทศไทย
Darawong (2018) ได้ค้นพบว่า การสร้างสมรรถภาพเชิงพลวัตให้กับทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการท�ำงานของทีม อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยจ�ำนวนน้อยที่ได้ศึกษาผลของ
การสร้างความยัง่ ยืนทีม่ ตี อ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงเห็นได้วา่ การสร้างความยัง่ ยืนให้กบั งานด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้นั้นยังเป็นเรื่องที่ท้าทายส�ำหรับผู้บริหารโครงการเนื่องจากงาน
ด้านนี้ต้องประสบกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งงานด้านนี้ยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ จ�ำนวนมากกว่าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แบบดั้งเดิม ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวิทยา
และด้านการเงิน เพื่อให้องค์กรสามารถด�ำเนินธุรกิจและธ�ำรงรักษาสถานะขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (May,
Taisch, & Kerga, 2012)

การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ได้ถูกให้ค�ำนิยามโดยคณะกรรมาธิการโลกใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) ไว้ว่าเป็นความ
สามารถของคนในยุคปัจจุบันที่จะตอบสนองความต้องการโดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนในยุคอนาคต
(WCED, 1987) ต่อมาได้มีการประชุมข้อตกลงของสหประชาชาติในการประชุมระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาในปี พ.ศ. 2535 โดยมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
ต้องคุม้ ครองทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ผลประโยชน์ของคนในรุน่ ถัดไปซึง่ เป็นการสร้างสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นได้ริเริ่มการก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของ
คนไทยทุกคน (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [สศช], 2544) การสร้างความยั่งยืนใน
ระดับองค์กรทางธุรกิจไทยนั้นได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นแนวคิด
ทีเ่ กิดขึน้ พร้อม ๆ กับแนวคิดทางการตลาดยุคใหม่ทมี่ งุ่ เน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจมากไปกว่าเพียงการผลิตสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น (Gordon & Oades, 2018) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิตสินค้า
ทุกประเภทต่างได้รับแรงกดดันจากกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งข้อกีดกัน
ทางค้าระหว่างประเทศ หรือการเฝ้าระวังจากองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร และการสร้างกระแสการเรียกร้องจาก
ผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตเกิดความตระหนักและหันมาให้ความส�ำคัญต่อการสร้าง
ความยั่งยืนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจของตนเอง (วรวุฒิ ไชยศร และบุญสม เกษะประดิษฐ์, 2560)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) (หรรษมน เพ็งหมาน, 2558) การมีความรับผิดชอบทางสังคม
(Corporate Social Responsibility) (อภิรดา ชิณประทีป, 2558) การมีบรรษัทภิบาล (ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร,
2552) และการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) (รพีพรรณ วงศ์ประเสิรฐ, 2556) อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนในบริบทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อธุรกิจไทยในการสร้างข้อได้เปรียบเทียบทางการแข่งขันในตลาดโลก อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0
(คฑาวุฒิ สังฆมาศ, เกรียงไกร โพธิ์มณี, และปริยาภร เอี่ยมส�ำลี, 2561) บทความนี้จึงได้น�ำเสนอแนวคิด
การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเรียกอีกอย่างว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างยั่งยืน
(Sustainable New Product Development) เพื่อแสดงถึงความส�ำคัญและวิธีการสร้างความยั่งยืนในขอบเขต
เฉพาะส่วนงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมีผลต่อผลประกอบขององค์กรต่อไป
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างยั่งยืน (Sustainable New Product Development) หมายถึง กระบวน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่ค�ำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สุขภาพ
ของสัตว์และมนุษย์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (Genç & Di Benedetto, 2015) ซึ่งการสร้างความยั่งยืนให้กับ
กระบวนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะช่วยให้องค์กรได้รับผลประโยชน์จากการลดกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างสรรค์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์องค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
(Siegel, 2009) ในการนี้ผู้บริหารทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องประสานงานและรับมือกับความต้องการที่แตกต่าง
ของแต่ละบุคคล คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคมหรือชุมชนรอบข้างเพื่อให้เกิดความส�ำเร็จในการสร้างความยั่งยืน
ให้กับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Olin & Shani, 2003)
การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถกระท�ำได้ 3 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
หมายถึง การพัฒนาความสามารถของสมาชิกในทีมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่สร้างผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ อากาศ น�้ำ และดิน โดยผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องส่งผลกระทบน้อยกว่ากระบวนการเดิม
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) โดยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีความมุ่งมั่น
ของในการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อมาใช้การด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้าง
ผลประกอบที่ดีให้กับองค์กรโดยรวม (Pujari, 2006; Vink et al., 2003) ซึ่งกระบวนการนี้จะต้องลดปริมาณ
การใช้วัตถุดิบที่สร้างของเสียหรือมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาด เช่น แสงอาทิตย์
หรือแรงดันน�้ำ  เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากน�้ำมัน ในขณะที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบซ�้ำหรือ
หมุนเวียนตลอดกระบวนการผลิต โดยที่จ�ำนวนวัตถุดิบที่ไม่สามารถย่อยสลายได้จะต้องมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ
ในขณะที่จ�ำนวนวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์และวัตถุดิบที่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้ใหม่ต้องเพิ่มขึ้นด้วย
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชลธิศ ดาราวงษ์

วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่จะต้องลดลงหรือมีความสามารถในการย่อยสลายตัวเองได้ในธรรมชาติในระยะเวลาทีส่ นั้ ลง (Choi, Nies, &
Ramani, 2008) ซึ่งองค์ประกอบของการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสามารถแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมส�ำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Goodland, 1995)
องค์ประกอบ
ค�ำอธิบาย
1. วัตถุดิบ (Input) 1. วัตถุดิบที่น�ำมาใช้ใหม่ (Renewables) ผู้ผลิตต้องค้นหาหรือพัฒนาวัตถุดิบที่เกิดจากสิ่งที่ผ่าน
กระบวนการผลิตมาแล้วสามารถน�ำมาใช้ได้ใหม่ เช่น เม็ดพลาสติก เยื่อกระดาษ แก้ว
2. วัตถุดิบที่ไม่สามารถน�ำมาใช้ใหม่ (Non-renewables) ผู้ผลิตควรลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ
ประเภทนี้ และทดแทนด้วยวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกันโดย
กระบวนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
2. กระบวนการ
1. จ�ำนวนที่เหมาะสมกันระหว่างตลาด อัตราการบริโภค และเทคโนโลยีการผลิต โดยที่ผู้ผลิต
(Operation)
    ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีตลาดรองรับในสัดส่วนที่เหมาะสมกับอัตราการผลิต
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควรมีประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่ใช่แค่เพียงผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ เท่านัน้
เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิต
3. วัตถุดิบที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ต้องมีความยั่งยืนโดยต้องสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับองค์กร
    ผู้ผลิต
3. ผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องไม่ก่อให้เกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งรูปแบบของของแข็ง
(Output)
ของเหลว และก๊าซ ที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม แต่ถ้ามีของเสียเกิดขึ้นจะต้องสามารถย่อยสลายใน
ธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างองค์กรผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เดอะ บอดี้ช็อป (The Body
Shop) ผูผ้ ลิตเครือ่ งส�ำอางทีใ่ ช้วสั ดุจากธรรมชาติทไี่ ม่ปล่อยสารพิษ และให้การสนับสนุนมูลนิธติ า่ ง ๆ ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่วนบริษัท เทสล่า มอเตอร์ส (Tesla Motors) เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ที่ไม่ใช้น�้ำมัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ
2. ความยั่งยืนด้านสังคม
หมายถึง ความสามารถของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการธ�ำรงรักษาความเป็นอยู่ทางสังคมโดยผ่าน
การมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณค่าร่วมกัน และการให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญของสังคมภายใน
องค์กร ได้แก่ พนักงานทุกระดับชั้น และสังคมภายนอก ได้แก่ ชุมชน ผู้ร่วมค้าทางธุรกิจ ดังนั้น องค์กรต้อง
ค�ำนึงถึงการลงทุนทางสังคม (Social Capital) เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสังคมได้อย่างยั่งยืน
ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์กรไม่สามารถเข้าใจความต้องการของสังคมแล้ว ก็อาจน�ำไปสู่ความรุนแรงและความ
แตกแยกของสังคมรอบข้าง ตัวอย่างการลงทุนให้กับสังคมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในสถานที่ท�ำงาน ค่า
ตอบแทน การฝึกอบรม ส่วนตัวอย่างการลงทุนให้กบั สังคมภายนอก ได้แก่ การสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย การก�ำจัด
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
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ควันพิษจากกระบวนการผลิต การให้ความรู้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบข้าง เป็นต้น
ตัวอย่างองค์กรผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้านสังคม ได้แก่ บริษัท เอส ซี จี (SCG) มีนโยบาย
ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานโดยการออกแบบระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากกระบวนการผลิตและการขนส่ง นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็นส�ำหรับโครงการต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทัง้ การเสนอความเห็นหรือ
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการด�ำเนินงานของโรงงาน
3. ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
หมายถึง ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ทางด้านรายได้และผลก�ำไรในรูปตัวเงิน รวมทั้ง
ยอดจ�ำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปปริมาณให้กับองค์กร และที่ส�ำคัญมากกว่านั้น ก็คือ การรักษาต�ำแหน่ง
ทางการตลาดและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดไป อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ขององค์กรไม่ควรมุ่งเน้นแต่ก�ำไรหรือความอยู่รอดของธุรกิจในระยะสั้นเท่านั้น แต่องค์กรควรตระหนักและ
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในระยะยาว โดยต้องอาศัยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและ
ทางสังคมร่วมด้วยเช่นกัน
การสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจสามารถกระท�ำได้ด้วยวิธีการของ
Doane และ MacGillivray (2001) ต่อไปนี้
- การเพิม่ ทุนมนุษย์และความรู้ (Human Capital and Knowledge) เป็นการพัฒนาโครงการฝึกอบรม
ให้กบั พนักงานทุกระดับชัน้ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดทักษะการจัดการความรูซ้ งึ่ เป็นทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่องานพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด
- การจ้างงาน (Employment) เป็นการให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับทีมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพือ่ ธ�ำรงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่สง่ ผลเชิงลบ
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
- การว่าจ้างองค์กรภายนอก (Outsourcing) เป็นการทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตว่าจ้างบริษทั ภายนอกในการคิดค้น
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การเพิม่ การลงทุน (Investment) เป็นทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตมีการลงทุนในเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเพิม่ ปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึง่ การลงทุนดังกล่าว
อาจจะเห็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว

การสร้างความยั่งยืนในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
Sutcliffe และคณะ (2009) ได้น�ำเสนอการสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงของวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ในมุมมองของการออกแบบกระบวนการ
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โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการผลิต 2) ช่วงการกระจาย 3) ช่วงการใช้ 4) ช่วงการเก็บรักษา และ
5) ช่วงหมดอายุ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การสร้างความยั่งยืนในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ความยั่งยืน ช่วงการผลิต
ช่วงการกระจาย
ช่วงการใช้
สิ่งแวดล้อม - วัตถุดิบไม่เป็นพิษ - การขนส่งสินค้า - การใช้
สิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์
- ประสิทธิภาพการ - ลดการสร้าง
อย่างมี
ผลิตและประหยัด มลพิษ
ประสิทธิภาพ
พลังงาน
- การใช้ภาชนะ
- ลดของเสีย
- ลดการปนเปื้อน
ไม่ทำ�ลาย
จากการใช้
ของวัตถุเป็นพิษ
สิ่งแวดล้อม
- การประหยัด
พลังงาน
สังคม
- สวัสดิภาพในการ - การใช้ช่องทาง - ความง่ายต่อ
การใช้งานของ
ทำ�งานและสมดุล การจัดจำ�หน่าย
ผู้ ใช้
ชีวิตการทำ�งาน
ที่ถูกกฎหมาย
- การตั้งราคาที่
- ความปลอดภัย
- ผลกระทบจาก
ในการใช้งาน
การผลิตต่อชุมชน เหมาะสม
- คุณสมบัติการ
- การว่าจ้างที่เป็น
ใช้งานตรงตาม
ธรรม
ข้อกำ�หนด
- คุณภาพของ
เศรษฐกิจ - วัตถุดบิ ทีม่ ปี ระหยัด - การใช้ระบบ
- การว่าจ้างผลิตจาก โลจิสติกส์แบบลีน การใช้งาน
- ความน่าเชื่อถือ
ภายนอกองค์กร - การวิเคราะห์
ของผลิตภัณฑ์
- การประหยัดโดย
ระบบสายโซ่
อุปทาน
การผลิตขนาด
ใหญ่

ช่วงการเก็บรักษา ช่วงหมดอายุ
- อายุการใช้งาน - สามารถนำ�กลับ
ไปใช้ ใหม่ได้
ที่ยาวนานและ
ไม่สูญเสียคุณค่า - รีไซเคิล
- ความปลอดภัย - การกำ�จัด
ในการเก็บรักษา ของเสียโดย
ต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่สร้างมลพิษ
ให้กับ
สิ่งแวดล้อม
- ความง่ายต่อการ - การกำ�จัด
เก็บรักษาและ
ของเสียโดย
ซ่อมบำ�รุง
ไม่สร้างมลพิษ
ให้กับชุมชน
- ความปลอดภัย
ในการเก็บรักษา รอบข้าง
ต่อผู้ ใช้

- ต้นทุนใน
การซ่อมบำ�รุง

- ค่าใช้จ่ายใน
การกำ�จัด
ของเสีย

ในภาพรวมแล้ว ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการท�ำงานตั้งแต่
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจัดส่ง การจัดเก็บ และการก�ำจัดผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน โดย
ไม่มีผลกระทบต่อสมาชิกในทีม รวมถึงผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อออกสู่ตลาดไปแล้วเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของธุรกิจ

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
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การเพิ่มความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ปั จ จั ย ที่ ช ่ ว ยให้ ผู ้ ผ ลิ ต สามารถสร้ า งการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ยั่ ง ยื น ได้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 ปั จ จั ย
(Fish, 2015; Gmelin & Seuring, 2014a) ดังนี้
1. การท�ำงานข้ามสายงาน (Cross-functional work) เป็นความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทผู้ผลิต ซึ่งได้แก่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิศวกรรม
และฝ่ายผลิต เป็นต้น รวมทั้งความร่วมมือระหว่างองค์กร ได้แก่ ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าส่งและ
ปลีก และการท�ำงานร่วมกันองค์กรของรัฐ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยที่ทุกฝ่ายสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ทีอ่ ยูร่ วมกันในฐานข้อมูลกลางเพียงทีเ่ ดียวเพือ่ ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีที่ช่วยลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม และยังลดการสูญเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งซึ่งน�ำ
ไปสู่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ล่าช้า การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันนั้นอาศัยความไว้ใจระหว่างกันในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต เป็นผลท�ำให้แต่ละฝ่ายต่างระมัดระวังในเรื่องความ
ถูกต้องของข้อมูลที่น�ำส่งไปยังฐานข้อมูลกลาง
งานวิจัยของ Pujari (2006) ที่ศึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental New
Product Development: ENPD) กับกลุ่มตัวอย่างจากอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ เคมีภัณฑ์
โพลิเมอร์ กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร เป็นต้น ได้พบว่า การท�ำงานข้ามฝ่ายระหว่างทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ และผู้จัดผลิตภัณฑ์ มีผลเชิงบวกต่อความส�ำเร็จ
ทางธุรกิจของบริษัททั้งด้านการเงินและทางเทคนิค
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (Top Management Involvement) เป็นการที่ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ
กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการร่วมตัดสินใจเพือ่ ให้ทมี งานด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารจะช่วยลดความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ตลอดในโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ระหว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ชลธิศ
ดาราวงษ์, 2559) นอกจากนี้ ผู้บริหารควรยอมรับกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การสร้างความ
ยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบริษัทต่าง ๆ ดังนั้น การที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจะท�ำให้เกิดความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้ร่วมค้า จึงท�ำให้กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบยั่งยืนสามารถประสบความส�ำเร็จ
งานวิจัยของ Driessen และคณะ (2013) ได้ท�ำการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สีเขียว (Green
New Product Development: GNPD) กับบริษัทประเภทเคมีภัณฑ์และอาหาร และพบว่า ผู้บริหารที่เป็นผู้น�ำ
โครงการผลิตภัณฑ์สีเขียวจะต้องมีทักษะการจัดการและการประสานงานที่ซับซ้อนมากกว่างานในโครงการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นทักษะการจัดสรรงบประมาณและการจัดการข้อมูลในการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อสร้างความส�ำเร็จให้กับโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างยั่งยืน
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3. การวางแผนตลาด (Market Planning) เป็นการให้ความส�ำคัญกับการเปลีย่ นแปลงของความต้องการ
ของกลุม่ ผูบ้ ริโภคและลูกค้า เพือ่ ให้รบั รูค้ วามรูส้ กึ ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยูใ่ นตลาดและความต้องการใน
อนาคต นั่นคือ ฝ่ายการตลาดจะต้องค้นหาปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน จัดเก็บ หรือการก�ำจัดผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
เช่น ปัญหาขยะพลาสติกที่ไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือปัญหาสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
เป็นต้น ดังนั้น ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงต้องคิดค้นการลดปริมาณพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย หรือเปลี่ยนวัตถุดิบที่
ปลอดสารเคมีเพื่อทดแทนวัตถุดิบเดิม เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีในอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
ซึง่ เมือ่ มีการปรับเปลีย่ นวัตถุดบิ แล้วนัน้ ฝ่ายการตลาดจะต้องทบทวนผลประกอบการทางการเงินเพือ่ ความยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ นักการตลาดจ�ำเป็นต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ต้นทุนในการผลิตเนื้อหาที่จูงใจผู้พบเห็นและการใช้สื่อที่
เข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
จากงานวิจัยของ Gmelin และ Seuring (2014b) ที่พบว่า บริษัทบางแห่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าในเรื่องความยั่งยืนโดยการผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก ได้แก่
ISO-14000 (ส�ำหรับมาตรฐานด้านสิ่งแวลล้อม) และ ISO-26000 (ส�ำหรับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม)
ส่วนบริษัทผู้ผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดผลเชิงลบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรได้
4. กระบวนการท�ำงานอย่างเป็นทางการ (Formalized Processes) เป็นการก�ำหนดโครงสร้างการท�ำงาน
และการสื่อสารที่ชัดเจนและรับรู้โดยทั่วกันซึ่งต้องครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับขอบเขตของการสร้างความยั่งยืน
เป้าหมายและกิจกรรม และฐานข้อมูลของเครือข่ายทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร นัน่ คือ การสร้างความยัง่ ยืนให้
กับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จำ� เป็นต้องอาศัยข้อก�ำหนดในการท�ำงานเพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทางธุรกิจทีส่ ามารถ
ด�ำเนินการตามแนวทางทีต่ กลงร่วมกันเพือ่ ให้บรรลุผลตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด การก�ำหนดขัน้ ตอนการท�ำงานอย่าง
เป็นทางการจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมอย่างเป็นทางการจะกระตุ้นให้
ทุกหน่วยงานหรือองค์กรปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเพือ่ สามารถน�ำข้อมูลด้านความก้าวหน้าของโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่
มารายงานในทีป่ ระชุม รวมทัง้ การก�ำหนดโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งจะท�ำให้สมาชิกในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดกระบวนการอย่างเป็นทางการ
ที่เข้มงวดเกินไปอาจท�ำให้ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั่นลดลงเนื่องจากกระบวนการตัดสินใจอาจ
ต้องผ่านผูท้ มี่ อี ำ� นาจเป็นจ�ำนวนมากเกินไป ดังนัน้ การก�ำหนดกระบวนการและขัน้ ตอนอย่างเป็นทางการจึงเหมาะ
ส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม (Jansen, Bosch, & Volberda, 2006)
งานวิจัยของ Ayers และคณะ (2001) ได้ท�ำการวิจัยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย นักการตลาด
และนักวิจยั และพัฒนาในกลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิต และพบว่า การก�ำหนดการท�ำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง
เป็นทางการ เช่น การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจนและขั้นตอนในกระบวนการท�ำงาน
ร่วมกันจะช่วยเพิ่มระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึ่งจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่
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สรุปและข้อเสนอแนะ
การสร้างความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ควรสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน
ในทุกระดับชั้นเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยควร
มุ่งเน้นความยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากความยั่งยืนของแต่ละ
ด้านมีความสอดคล้องและมีผลกระทบต่อกัน
วิธีการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรผู้ผลิตนั้น ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรด�ำเนินการตลอดช่วงชีวิต
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ช่วงการผลิต 2) ช่วงการกระจาย 3) ช่วงการใช้ 4) ช่วงการเก็บรักษา และ 5) ช่วงหมด
อายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ หัวหน้าโครงการควร 1) ส่งเสริมความ
ร่วมมือกันระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญจากฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจากทัง้ ตัวแทนภายในและภายนอกองค์กร 2) สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารในกระบวนการตัดสินใจอย่างใกล้ชิด 3) วางแผนการตลาดโดยอาศัย
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตลาดเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด และ
4) มุ่งเน้นการท�ำงานอย่างเป็นทางการโดยการก�ำหนดโครงสร้างการสื่อสารอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
บทความนี้ได้ขยายแนวคิดทางด้านการสร้างความยั่งยืนไปในบริบทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ง
ผู้ผลิตสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานทางธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จทั้งด้านการเงินและภาพลักษณ์
องค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เนื้อหายังเป็นประโยชน์ส�ำหรับนักวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท�ำวิจัย
เกี่ยวกับระดับอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืน เช่น โครงสร้างองค์กร หรือภาวะผู้น�ำ  รวมทั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต
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