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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο σχεδιασμός και πρόληψη ποιότητας αποτελεί το πρώτο βήμα 

εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας και απαιτεί από τη φύση του πολύ 
προσεκτική αντιμετώπιση. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να 
αποτύχει η προσπάθεια εφαρμογής της ολικής ποιότητας και να βρεθεί η 
επιχείρηση σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση.

Ένας ορισμός της ολικής ποιότητας (όχι βεβαίως και ο μοναδικός) 

εγκρίθηκε το 1992 από τους επικεφαλής εννέα μεγάλων αμερικανικών 
επιχειρήσεων σε συνεργασία με επιστήμονες και αναγνωρισμένους 
συμβούλους επιχειρήσεων (Evans and Lindsay [13]):

Ή ολική ποιότητα είναι ένα εστιασμένο στους ανθρώπους διοικητικό 
σύστημα που στοχεύει στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη με 
ένα συνεχώς μικρότερο πραγματικό κόστος. Η ολική ποιότητα είναι μια 
συνολική συστημική προσέγγιση και ένα αναπόσπαστο τμήμα της 
στρατηγικής. Δουλεύει οριζοντίως διαμέσω λειτουργιών και τμημάτων, 
εμπλέκει όλους τους εργαζόμενους, κατευθύνεται από την κορυφή προς τη 
βάση, και προεκτείνεται προς τα πίσω και προς τα μπρος για να περιλάβει και 
τις αλυσίδες προμηθευτών και πελατών. Η ολική ποιότητα τονίζει τη μάθηση 
και την προσαρμογή στη συνεχή αλλαγή ως τα κλειδιά για την επιτυχία του 
οργανισμού”.

Ο όρος διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM) χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει το σύστημα διοίκησης για ολική ποιότητα. Η ποιότητα αποτελεί πηγή
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις και αυτό αποδεικνύεται 
και από διάφορες έρευνες και μελέτες που άρχισαν από τη δεκαετία του ’80. 
Σε μια απ’ αυτές, που έγινε από την PIMS Associates Inc. [50] η οποία 
διατηρεί βάση δεδομένων με 1200 επιχειρήσεις, μελετήθηκε η επίδραση της 
ποιότητας στην επίδοση της επιχείρησης. Τα αποτελέσματά της είναι 
αντιπροσωπευτικά της σπουδαιότητας της διοίκησης ολικής ποιότητας, 
εφόσον η τελευταία επιδιώκει την ικανοποίηση των πελατών με βάση τη δική 
τους αντίληψη για την ποιότητα:
• Η ποιότητα των προϊόντων είναι σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της 

κερδοφορίας της επιχείρησης.
• Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν ανώτερης ποιότητας προϊόντα και 

υπηρεσίες έχουν συνήθως μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και εισήλθαν 
πρώιμα στις αγορές τους.

• Η ποιότητα συνδέεται θετικά και σημαντικά με υψηλότερη απόδοση της 

επένδυσης για όλα σχεδόν τα είδη προϊόντων και για όλες σχεδόν τις 

συνθήκες αγορών.
• Η καθιέρωση μιας στρατηγικής βελτίωσης της ποιότητας οδηγεί συνήθως 

σε αυξημένο μερίδιο αγοράς αλλά μειώνει τη βραχυχρόνια κερδοφορία.
• Οι παραγωγοί προϊόντων υψηλής ποιότητας μπορούν συνήθως να 

χρεώσουν υψηλότερες τιμές.
Ο σχεδιασμός και πρόληψη της ποιότητας αποτελούν τον ακρογωνιαίο 

λίθο της διοίκησης ολικής ποιότητας. Η αξία ενός προϊόντος στην αγορά 
επηρεάζεται από την ποιότητα του σχεδιασμού του, διότι βελτιώσεις σε 
παράγοντες όπως η επίδοση, τα χαρακτηριστικά, η αξιοπιστία κτλ., θα 
διαφοροποιήσουν το προϊόν από αυτό των ανταγωνιστών, θα βελτιώσουν τη 
φήμη ποιότητας της επιχείρησης και θα βελτιώσουν και την αντιληπτή αξία 
του προϊόντος. Τα παραπάνω επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιβάλλουν 
υψηλότερες τιμές καθώς επίσης και να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς. Αυτά με τη σειρά τους οδηγούν σε αυξημένα έσοδα που 

αντισταθμίζουν το κόστος βελτίωσης του σχεδιασμού.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αρχικά η βιβλιογραφική 

διερεύνηση του θέματος. Με βάση αυτή, ακολουθεί ανάπτυξη του θέματος 
του σχεδιασμού και πρόληψης ποιότητας στο οποίο γίνεται επιλεγμένη
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παρουσίαση αλλά και σύνθεση των σημαντικότερων μεθόδων της 
βιβλιογραφίας.

Η παρούσα διπλωματική χωρίζεται σε έξι ενότητες (εκτός από την 

εισαγωγή και τα συμπεράσματα).

Η εισαγωγή (πρώτο κεφάλαιο) παρουσιάζει συνοπτικά τα οφέλη από 
τη διοίκηση ολικής ποιότητας και από το σχεδίασμά και πρόληψη της 
ποιότητας. Παρατίθενται επίσης οι στόχοι της παρούσας μελέτης.

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση (δεύτερο κεφάλαιο) επιχειρεί μία 
καταγραφή των αναφορών στο αντικείμενο του σχεδιασμού και πρόληψης 
ποιότητας, που υπάρχουν τόσο στα βιβλία όσο και στα επιστημονικά 
περιοδικά.

Στην πρώτη ενότητα (τρίτο κεφάλαιο) γίνεται μια γενική αναφορά στο 
σχεδίασμά ποιότητας, παρουσιάζονται οι κύριες πρακτικές του, αναλύονται οι 
απαιτήσεις του σχεδιασμού, εξετάζεται το θέμα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης του σχεδιασμού και, τέλος, το κεφάλαιο κλείνει με τη χρήση της 
προηγούμενης εμπειρίας στο σχεδίασμά.

Η δεύτερη ενότητα (τέταρτο κεφάλαιο) αναλύει την τάση για πρόληψη 
της ποιότητας από άποψη κόστους. Παρουσιάζεται η διάκριση των στοιχείων 

κόστους, αναλύεται η μεταξύ τους σχέση και εξετάζεται η επίδραση των 
τεχνολογικών αλλαγών στα στοιχεία κόστους.

Η τρίτη ενότητα (πέμπτο κεφάλαιο) ασχολείται με τον καθορισμό των 
αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. Ξεκινά με την αναγνώριση των 
πελατών, συνεχίζει με τα κριτήριά τους που καθορίζουν την αντίληψη της 
ποιότητας, εξετάζει τις ανάγκες των πελατών, παραθέτει τις πηγές αυτών των 
αναγκών και, τέλος, καταγράφει τις σημαντικότερες μεθόδους διερεύνησης 
των αναγκών.

Η τέταρτη ενότητα (έκτο κεφάλαιο) παρουσιάζει το πλαίσιο τεχνικών 
για πρόληψη και σχεδίασμά ποιότητας. Περιλαμβάνει τις τεχνικές του 
Taguchi, την ανάλυση τρόπου αστοχίας και αποτελέσματος, την ανάλυση 
αιτίου αποτελέσματος και τη μηχανική αξίας.

Η πέμπτη ενότητα (έβδομο κεφάλαιο) ασχολείται με τη σημαντικότερη 

ίσως τεχνική πρόληψης και σχεδιασμού ποιότητας, τη λειτουργική ανάπτυξη 

ποιότητας (QFD). Παρουσιάζεται το σπίτι της ποιότητας, παρατίθενται τα
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οφέλη από την εφαρμογή της μεθόδου, οι απαιτήσεις για την εφαρμογή της 
και τα αποτελέσματα ορισμένων ερευνών πάνω στο αντικείμενο.

Το όγδοο κεφάλαιο περιέχει μία ευρεία παρουσίαση των 
συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη μαζί με ορισμένες 
προτάσεις για μελλοντική δράση σχετικά με το θέμα του σχεδιασμού και της 
πρόληψης ποιότητας.

Στο παράρτημα παρουσιάζεται εκτενώς ένα case study από τη 
βιβλιογραφία το οποίο είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό του θέματος της 
εργασίας. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η εξέταση του σχεδιασμού και 
πρόληψης ποιότητας στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς:
τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Τσιότρα, Πρόεδρο του 

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αντιπρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την ανάθεση της διπλωματικής και την 
καθοδήγηση στην πορεία της,

όλο το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας για τη συμπαράστασή τους στη διάρκεια των μεταπτυχιακών 
σπουδών μου.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διοίκηση ολικής ποιότητας μπορεί γενικά να οριστεί ως η εφαρμογή 

των αρχών της ποιότητας με σκοπό την ολοκλήρωση όλων των λειτουργιών 
και διαδικασιών μιας επιχείρησης. Πρωταρχική επιδίωξή της αποτελεί η 
ικανοποίηση του πελάτη. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας ικανοποίησης 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεχούς -και βασισμένης στις 
απαιτήσεις της αγοράς- βελτίωσης των λειτουργιών και διαδικασιών της 
επιχείρησης.

Οι βασικές αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας διατυπώθηκαν εδώ 

και τέσσερεις δεκαετίες περίπου, το 1956, από τον Feigenbaum [15] στο 
άρθρο του με τίτλο “Total quality control” που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Harvard Business Review.

Στο παραπάνω άρθρο ο Feigenbaum δηλώνει ότι “η βαθύτερη αρχή 
αυτής της άποψης της ολικής ποιότητας -και η βασική διαφορά της από όλες 
τις άλλες έννοιες- είναι πως για να έχει ο έλεγχος αποτελεσματικότητα, θα 

πρέπει να αρχίσει από το σχεδίασμά του προϊόντος και να τελειώσει μόνο 
όταν αυτό έχει παραδοθεί στα χέρια ενός πελάτη ο οποίος παραμένει 

ικανοποιημένος”.
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Η επίτευξη υψηλής ποιότητας με βάση τα κριτήρια του πελάτη, προς 
την οποία είναι προσανατολισμένη η διοίκηση ολικής ποιότητας, συνδέεται 
άμεσα με την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο Wheelwright [51] 

αναγνωρίζει έξι χαρακτηριστικά ενός ισχυρού ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος:
1. Καθοδηγείται από τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών. Η εταιρεία 

παρέχει αξία στους πελάτες που οι ανταγωνιστές δεν μπορούν να δώσουν.
2. Συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία της επιχείρησης.
3. Συνδυάζει τις ιδιαίτερες δυνάμεις κάθε επιχείρησης με ευκαιρίες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Ποτέ δύο επιχειρήσεις δεν έχουν τις ίδιες 
δυνάμεις. Μια καλή στρατηγική χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες 
δυνάμεις της επιχείρησης.

4. Είναι ανθεκτικό, διαρκεί και είναι δύσκολο να αντιγράφει από τους 
ανταγωνιστές. Για παράδειγμα, ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που 
υπερέχει, μπορεί να αναπτύσσει συνεχώς νέα προϊόντα και διαδικασίες, 
που δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παραμένει μπροστά από 
τους ανταγωνιστές.

5. Παρέχει μια βάση πρόσθετης βελτίωσης.
6. Κατευθύνει και δίνει κίνητρα σ’ όλη την επιχείρηση.

Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, που όλα συνδέονται με την 
ποιότητα, γίνεται φανερή η σημασία της διοίκησης ολικής ποιότητας για την 
επίτευξη ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η διοίκηση ολικής ποιότητας ξεκινά από το σχεδίασμά του προϊόντος 
και ο ρόλος της είναι κρίσιμος. Ανεξάρτητα πόσο καλά κατασκευασμένο είναι 
ένα προϊόν, ο ανεπαρκής σχεδιασμός θα καταστρέψει κάθε δυναμικό αγοράς.

Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που 
εκτελούνται για να καθορίσουν τις προδιαγραφές λειτουργίας του και την 
καταλληλότητά του για τη χρήση που προορίζεται. Οι σχεδιαστές πρέπει να 
μεταφράσουν τη φωνή του πελάτη σε προϊόν που μπορεί να κατασκευαστεί ή 
σε υπηρεσία που μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Η ποιότητα του σχεδιασμού σε συνδυασμό με την ποιότητα της 
συμμόρφωσης στην παραγωγή, καθορίζουν την τελική επίδοση, αξιοπιστία 
και αξία του προϊόντος και, μ' αυτόν τον τρόπο, την αντιληπτή ποιότητα. Ο
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σχεδιασμός επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της κατασκευής, την ταχύτητα 
της επισκευής και συντήρησης, και την ευελιξία των στρατηγικών πωλήσεων.

Η φάση του σχεδιασμού είναι σε θέση να ενσωματώσει την ποιότητα 
στο προϊόν (ο όρος προϊόν χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια που 
περιλαμβάνει υπηρεσίες, διαδικασίες αλλά και ενδιάμεσα ή ημιέτοιμα 
προϊόντα) εφόσον κατανοήσει αρχικά τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών 
και, στη συνέχεια, τις μεταφράσει σε προδιαγραφές και απαιτήσεις 
σχεδιασμού.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι ευρέως διαδεδομένη η 
χρήση μοντέλων που λειτουργούν προληπτικά για να διασφαλίσουν τον 

αποτελεσματικό σχεδίασμά ποιότητας. Τα ποιοτικά προϊόντα με τη σειρά 

τους εξασφαλίζουν για την επιχείρηση:

• αφοσιωμένους πελάτες και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
• χαμηλότερο κόστος παραγωγής και μεγαλύτερη παραγωγικότητα
• δυνατότητα επίτευξης υψηλότερων τιμών πώλησης
• υψηλότερη αξία αποθεμάτων
• μείωση των κλήσεων για επισκευές ή διορθώσεις μετά την πώληση.

Οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση του σχεδιασμού και πρόληψης ποιότητας.
• Μελέτη της επικρατούσας τάσης να δίνεται όλο και περισσότερη έμφαση 

στο σχεδίασμά και πρόληψη της ποιότητας, με ανάλυσή της βασισμένης 
και στο κόστος ποιότητας.

• Παρουσίαση αλλά και σύνθεση των σημαντικότερων μοντέλων και 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση της ποιότητας από 
το στάδιο του σχεδιασμού.
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2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στο αντικείμενο του σχεδιασμού και πρόληψης ποιότητας συναντάται, 
κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια, ένας αξιόλογος αριθμός δημοσιεύσεων. Στα 
βιβλία, ο σχεδιασμός αποτελεί κατά κανόνα αντικείμενο κάποιων κεφαλαίων 

και όχι αποκλειστικό θέμα συγγραμμάτων. Στα επιστημονικά περιοδικά, 
δημοσιεύονται άρθρα που αναλύουν το θεωρητικό υπόβαθρο του σχεδιασμού 
αλλά εμφανίζονται και αποτελέσματα ερευνών από συγκεκριμένες εφαρμογές 
των τεχνικών που χρησιμοποιεί.

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση, που θα γίνει πριν αρχίσει η ανάπτυξη 
του θέματος, ακολουθεί χρονολογική σειρά για τις δύο κατηγορίες (βιβλία 

και περιοδικά), αρχίζοντας από τις παλαιότερες αναφορές και καταλήγοντας 
στις πιο πρόσφατες.

Στην κατηγορία των βιβλίων, οι Juran και Gryna [28] δημοσιεύουν 

κεφάλαιο με τίτλο “Designing for quality" στο οποίο γίνεται αναφορά στις μη 
ποσοτικοποιημένες (τότε) παραμέτρους σχεδιασμού. Αυτού του είδους οι 
παράμετροι δεν ήταν εύκολο να επιβεβαιωθούν και να μετρηθούν με
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αντικειμενικό τρόπο από τους επιθεωρητές (αφού δεν ήταν 
ποσοτικοποιημένες).

Οι συγγραφείς δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη χρησιμότητα που έχει για 
το σχεδίασμά η ποσοτικοποίηση της αξιοπιστίας. Τέλος, παρουσιάζουν και 
αναλύουν τα στοιχεία ενός τυπικού προγράμματος αξιοπιστίας που 
περιλαμβάνει: καθορισμό των γενικών στόχων αξιοπιστίας, κατανομή της 
ευθύνης για επίτευξη των στόχων αυτών, αναγνώριση κρίσιμων μερών, 
ανάλυση τρόπου αστοχίας και αποτελέσματος, πρόβλεψη αξιοπιστίας, 
ανασκόπηση σχεδιασμού, επιλογή προμηθευτών, έλεγχος αξιοπιστίας κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής, δοκιμή της αξιοπιστίας, αναφορά αστοχιών και, 
σύστημα διορθωτικής δράσης.

Οι Ernst και Young [14] αναφέρονται στην ποιότητα του σχεδιασμού 

σε ομότιτλο κεφάλαιο (Quality of design) ενός βιβλίου τους. Παρουσιάζουν 
την εξέλιξη των ενεργειών ελέγχου ποιότητας από το 1920 έως σήμερα 

(επιθεώρηση, έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας, βελτίωση σχεδιασμού) και 
τοποθετούν τη λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας (quality function deployment - 
QFD) στην πρώτη γραμμή αυτού του κινήματος.

Γίνεται σύντομη αναφορά στους σκοπούς, τη φιλοσοφία και τα 
πλεονεκτήματα της μεθόδου και, στη συνέχεια, περιγράφεται η δομή και τα 
βήματα εφαρμογής της.

Ακολουθεί η αναφορά στις τεχνικές του Taguchi και παρουσιάζεται η 
προσέγγισή του στην ποιότητα χωρισμένη σε τρεις ενότητες: αξιολόγηση 
ποιότητας, βελτίωση του κόστους ποιότητας και διατήρησή του σε χαμηλά 
επίπεδα.

Τέλος, γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες 
εφαρμογής των τεχνικών, ενώ παρουσιάζονται και παραδείγματα από τα 
αποτελέσματα που είχε η εφαρμογή τους σε εταιρείες.

Ο Clements [7] δημοσιεύει κεφάλαιο με τίτλο “Quality through good 
designs”. Πρόκειται για μια απλουστευτική παρουσίαση των βασικών εννοιών 

του παραγοντικού πειραματισμού και των τεχνικών του Taguchi. Τις 
τελευταίες, αν και δεν τις αναλύει σε βάθος, τις περιγράφει με οκτώ βήματα: 
διερεύνηση της κατάστασης, διαμόρφωση του βασικού ερωτήματος, 
σχεδιασμός του πειράματος, συλλογή δεδομένων, ανάλυση των δεδομένων,
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δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου, επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, 
ανάληψη δράσης.

Ο Λογοθέτης [1] δημοσιεύει κεφάλαιο με τίτλο “Η προσέγγιση του 

Taguchi για τον πειραματικό σχεδίασμά και τον εκτός - σειράς έλεγχο 
ποιότητας”. Πρόκειται για μια σε βάθος παρουσίαση των τεχνικών του 
Taguchi και των βημάτων εφαρμογής τους.

Ο συγγραφέας αρχίζει με το υπόβαθρο της προσέγγισης που 
περιλαμβάνει την ποιότητα ως συνάρτηση της απώλειας (παριστάνει γραφικά 
και αναλύει τη συνάρτηση), τον αντικειμενικό σκοπό του Taguchi (βελτίωση 
του σχεδιασμού του προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από 
τον προσδιορισμό και τις κατάλληλες ρυθμίσεις εύκολα ελεγχόμενων 
παραγόντων), τα τέσσερα βασικά σημεία της φιλοσοφίας του Taguchi, τα 
οκτώ βήματα που προτείνει ο Taguchi, τις νέες ιδέες (εκ των οποίων 
κυρίαρχη είναι η ιδέα ότι οι στατιστικές δοκιμές ενός προϊόντος θα πρέπει να 
διεξάγονται στο στάδιο του σχεδιασμού) και, τη σύνθεση του Taguchi με τον 
στατιστικό έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (SPC) και τη φιλοσοφία του 
Deming.

Ο Λογοθέτης συνεχίζει με την ανάλυση μερικών από τις τεχνικές 
σχεδιασμού που προτείνει ο Taguchi, αφού πρώτα εξετάζει τους τρόπους 
δημιουργίας πολυεπίπεδων στηλών. Οι τεχνικές αυτές είναι: τεχνική εικονικών 
επιπέδων, διαπαραγοντική (ή ψευδοπαραγοντική) τεχνική, τεχνική της 
αδρανούς στήλης, συνδυαστική τεχνική, τεχνική σύγχυσης, τεχνική σύνθεσης. 
Για την καλύτερη κατανόηση των τεχνικών παραθέτει αρκετά παραδείγματα.

Τέλος, αναλύει την επιλογή των επιπέδων των παραγόντων και τον 
τρόπο εκτέλεσης πειραμάτων ανάμιξης. Μετά απ’ αυτά είναι δυνατή μια 
σύνδεση της φιλοσοφίας του Deming με τη φιλοσοφία του Taguchi.

Ο ίδιος συγγραφέας κάνει σύντομη αναφορά, σε άλλο κεφάλαιο του 
βιβλίου του, στην αιτιολογική ανάλυση αποτελέσματος (cause and effect 
analysis).

Οι L&M Munro - Faure [37] δημοσιεύουν κεφάλαιο με τίτλο “Quality 
function deployment”, όπου αναλύουν τη λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας ως 

ένα εργαλείο σχεδιασμού που βοηθά τις επιχειρήσεις να εστιάσουν την
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προσοχή τους στις ανάγκες των πελατών τους, όταν καθορίζουν τις 
σχεδιαστικές προδιαγραφές τους.

Στη συνέχεια παρουσιάζουν το “σπίτι της ποιότητας” ως το βασικό 
εργαλείο του QFD, παραθέτοντας τα οφέλη του και περιγράφοντας τον τρόπο 
λειτουργίας της μεθόδου. Ακολουθεί πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής.

Τέλος, οι συγγραφείς κάνουν αναφορά στις απαιτήσεις εφαρμογής της 
λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας και στις πηγές άντλησης πληροφοριών 
σχετικών με τις απαιτήσεις των πελατών.

Ο Oakland [39] δημοσιεύει κεφάλαιο με τίτλο “Design for quality” στο 
οποίο κάνει αρχικά αναφορά στην εξέλιξη και τις απαιτήσεις του σχεδιασμού, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση της καινοτομίας από εταιρείες 
που παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη (καθοδηγούμενη είτε από τα προϊόντα, 
είτε από τις υπηρεσίες).

Ακολουθούν τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού: αναγνώριση της 
ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης και της ανάγκης για αλλαγή), ανάπτυξη 
αυτού που ικανοποιεί την ανάγκη, έλεγχος της συμμόρφωσης με την ανάγκη, 
διασφάλιση ότι η ανάγκη ικανοποιείται.

Στη συνέχεια, ο Oakland αναφέρεται και αυτός στη λειτουργική 
ανάπτυξη ποιότητας που την ταυτίζει με το σπίτι της ποιότητας και 
χρησιμοποιεί τους δύο όρους εναλλακτικά. Χωρίζει τις ενέργειες που 
περιλαμβάνει το QFD σε επτά κατηγορίες: έρευνα αγοράς, βασική έρευνα, 
εφεύρεση (επινόηση), σχεδιασμός της γενικής ιδέας, δοκιμή του πρωτοτύπου, 
δοκιμή του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας, υποστήριξη μετά τις 
πωλήσεις.

Ακολουθεί η δημιουργία της ομάδας εφαρμογής του QFD και αναλυτική 
παρουσίαση της διαδικασίας εφαρμογής, μαζί με τα οφέλη της μεθόδου.

Ο Oakland προχωρά και ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας αναφορά στη 
διοίκηση και τον έλεγχο της διαδικασίας σχεδιασμού, παραθέτοντας 

ενδεικτικό διάγραμμα ροής της διαδικασίας και λίστα ελέγχου της. Τέλος, 
αναλύει τη σχέση μεταξύ προδιαγραφών και τυποποίησης και κάνει ειδική 

αναφορά στο σχεδίασμά του τομέα των υπηρεσιών.
Σε άλλο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου, ο Oakland κάνει αναφορά της 

μεθόδου της ανάλυσης του τρόπου αστοχίας και κρισιμότητας του
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αποτελέσματος (Failure mode, effect and criticality analysis) που 
χρησιμοποιείται στο σχεδίασμά. Τα στοιχεία της περιλαμβάνουν: τρόπος 
αστοχίας, αποτέλεσμα της αστοχίας, κρισιμότητα της αστοχίας.

Ο Stebbing [46] σε κεφάλαιο του με τίτλο “Design control”, 
επικεντρώνεται στη σημασία που έχει όχι μόνο ο σωστός σχεδιασμός, αλλά 
και ο σωστός με την πρώτη φορά. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο 
να αναπτυχθούν έλεγχοι του σχεδιασμού, ενταγμένοι στο επίσημο σχέδιο 
ποιότητας.

Οι Oakland και Dale [9] δημοσιεύουν σε βιβλίο του τελευταίου, 
κεφάλαιο αφιερωμένο στο σχεδίασμά ποιότητας με τίτλο “Designing for 
quality”. Αναφέρουν τον προγραμματισμό και τους στόχους του σχεδιασμού 
και αναλύουν τα κύρια στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης (σύλληψη της ιδέας, 
πραγματοποίηση, αναλυτικός σχεδιασμός, σχεδιασμός για κανονική 
παραγωγή)

Στη συνέχεια εξετάζουν τις απαιτήσεις του ποιοτικού σχεδιασμού 
(ελάχιστο κόστος, ασφάλεια, τυποποίηση κτλ.) και κάνουν αναλυτική αναφορά 
στην τεχνική της μηχανικής αξίας (value engineering) και στα έξι βήματα 
εφαρμογής της (επιλογή, πληροφόρηση, ανάλυση, υποθέσεις, αξιολόγηση, 
εφαρμογή).

Τέλος, οι συγγραφείς αναφέρονται στην αναγκαιότητα των ελέγχων του 
σχεδιασμού, στα στοιχεία που τους αποτελούν, στα όργανα μέτρησης, τα 
χρησιμοποιούμενα έγγραφα, κτλ.

Οι Evans και Lindsay [13] δημοσιεύουν κεφάλαιο με τίτλο “Quality in 
product and process design”, στο οποίο κάνουν μια γενική παρουσίαση της 
διαδιακασίας ανάπτυξης προϊόντων (γέννηση της ιδέας, προκαταρκτική 
ανάπτυξή της, ανάπτυξη του προϊόντος και της διαδικασίας, πλήρης 
παραγωγή, εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά, αξιολόγηση της επίδοσής 
του στην αγορά).

Στη συνέχεια, και αφού πρώτα αναφερθούν στις κύριες πρακτικές 

σχεδιασμού των παγκοσμίου τάξεως επιχειρήσεων, αναπτύσσουν ζητήματα 
ποιότητας στο σχεδίασμά προϊόντων (κόστος, δυνατότητα παραγωγής, 

νομικά ζητήματα, περιβαλλοντικά ζητήματα).
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Ακολουθεί η μηχανική ποιότητας (quality engineering) που 
περιλαμβάνει το σχεδίασμά συστημάτων, το σχεδίασμά παραμέτρων, το 
σχεδίασμά ανοχών και, τη συνάρτηση απώλειας του Taguchi.

Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας αναπτύσσεται με λεπτομέρειες. 
Αναλύονται τα βήματα δημιουργίας του σπιτιού της ποιότητας και παρατίθεται 
αναλυτικό παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής του.

Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει με αναφορά στο σχεδίασμά διαδικασιών 
(όπου αναφέρονται και οικονομικά μοντέλα για την ποιότητα των 
διαδικασιών), στο σχεδίασμά για τον τομέα των υπηρεσιών και, στη 
διαχείρηση (ή διοίκηση) της διαδικασίας σχεδιασμού.

Στο χώρο των επιστημονικών περιοδικών, ο McElroy [35] 
δημοσιεύει άρθρο με τίτλο “For whom are we building cars? Quality Function 
Deployment”, που αναφέρεται σε θέματα σχεδιασμού αυτοκινήτων.

Ο Ealey [12] δημοσιεύει το άρθρο με τίτλο “QFD - bad name for a 
great system”, που αναφέρεται στη χρήση της λειτουργικής ανάπτυξης 
ποιότητας σε εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων.

Οι Hauser και Clausing [23] δημοσιεύουν άρθρο τους με τίτλο “The 
house of quality”, που αναφέρεται στη λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας στα 
πλαίσια της ομαδικής εργασίας στη βιομηχανία.

Ο McElroy [36] δημοσιεύει άρθρο του με τίτλο “QFD: building the 
house of quality” που αναφέρεται και αυτό στη χρήση της λειτουργικής 
ανάπτυξης ποιότητας στις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο Riffelmacher [43] δημοσιεύει άρθρο με τίτλο “Self-service banking 
at the crossroads. Using Quality Function Deployment to help tailor ATM 
strategy”. Ο συγγραφέας ασχολείται με την ανάγκη των τραπεζών να 
προσδιορίσουν τί ρόλο επιθυμούν οι πελάτες να παίζουν οι αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ATM), ώστε να αυξηθεί η χρήση τους. Η 

λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του σκοπού 
και η εφαρμογή της αποτελεί επίσης αντικείμενο συζήτησης στο άρθρο.

Ο Burrows [4] ασχολείται στο άρθρο του με τίτλο “In search of the 

perfect product. Quality function deployment” στον τρόπο με τον οποίο, η 
λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία
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ηλεκτρονικών να δημιουργήσει προϊόντα που θα ικανοποιούν τον πελάτη και 
όχι το μηχανικό.

Οι Griffin και Hauser [19] δημοσιεύουν άρθρο τους με τίτλο “Patterns 

of communication among marketing, engineering and manufacturing - a 
comparison between two new product teams”. Εξετάζουν την άποψη ότι η 
περισσότερη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων μηχανικής, παραγωγής και 
marketing, οδηγεί σε πιο επιτυχημένη ανάπτυξη νέων προϊόντων. Μελετώνται 
οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ δύο ομάδων σχεδιασμού. Η μία 
χρησιμοποίησε την ανάπτυξη κατά στάδια ενώ η άλλη τη λειτουργική 
ανάπτυξη ποιότητας.

Οι O’Neal και LaFief [40] δημοσιεύουν το άρθρο τους με τίτλο 
“Marketing’s lead role in total quality. Quality function deployment”. 
Ασχολούνται με την προσέγγιση στο σχεδίασμά προϊόντων, σύμφωνα με την 
οποία οι επιχειρήσεις υιοθετούν τις έννοιες του marketing και της ολικής 
ποιότητας, αναπτύσσουν μαζί τις απαιτήσεις του marketing και
χρησιμοποιούν το marketing για να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των πελατών. 

Στα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνεται και μια πιο κοντινή 
προσέγγιση των απαιτήσεων των πελατών η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί 
στην ικανοποίηση των πελατών και σε υψηλότερα κέρδη για τον πωλητή.

Οι Lyu και Gunasekaran [34] δημοσιεύουν άρθρο με τίτλο “Design for 
Quality in the Shipbuilding Industry”. Αναπτύσσουν τον τρόπο που μια 
ναυπηγική εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει το σχεδίασμά ποιότητας για να 
βελτιώσει την παραγωγικότητά της. Αρχικά περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 
του κλάδου για να δώσουν το κατάλληλο υπόβαθρο στο γενικό αναγνώστη 
και, στη συνέχεια, διάφορα παραδείγματα παρουσιάζονται για να εξηγήσουν 
τη χρησιμότητα της μεθόδου.

Ο Hauser [22] δημοσιεύει το άρθρο με τίτλο “How Puritan-Bennett 
used the House of Quality. The method applied to development of spirometry 
medical device”. Ο συγγραφέας περιγράφει πώς η Puritan-Bennett, που 

κατασκευάζει συσκευές σπειρομέτρησης, χρησιμοποίησε το “σπίτι της 
ποιότητας” για να βελτιώσει τις πωλήσεις και τα κέρδη ενώ, ταυτόχρονα, 
ικανοποίησε τους πελάτες και μείωσε τον χρονικό κύκλο ανάπτυξης του νέου 
προϊόντος.
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O Kinni [31] δημοσιεύει το άρθρο του με τίτλο “What’s QFD? Quality 
function deployment quietly celebrates its first decade in the U.S.”. Πρόκειται 
για μια αναφορά στη χρήση της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει. Η μέθοδος 
συζητείται λεπτομερειακά και απαριθμώνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
εφαρμογής της.

Οι Susan και William Ferrell [16] δημοσιεύουν το άρθρο με τίτλο 
“Using quality function deployment in business planning at a small appraisal 
firm”. To άρθρο επεξηγεί πώς η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας ταιριάζει 
ιδανικά ως εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού σε μικρές επιχειρήσεις 
εκτιμήσεων, διότι μεταφράζει τις απαιτήσεις των πελατών σε συγκεκριμένες 
δράσεις που μια επιχείρηση μπορεί να αναλάβει για να ικανοποιήσει αυτές τις 
απαιτήσεις.

Ο Raynor [42] ασχολείται στο άρθρο του με τίτλο “The ABCs of QFD: 
formalizing the quest for cost-effective customer delight”, με τη χρήση της 
λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας σαν ένα ισχυρό εργαλείο για επίτευξη 

ικανοποίησης του πελάτη με αποτελεσματικό από άποψη κόστους τρόπο.
Στο περιοδικό Managenent Decision (no5 1994) δημοσιεύεται άρθρο 

με τίτλο "Designing for customer satisfaction. Quality function deployment at 
Volvo”. Πρόκειται για την πρακτική εφαρμογή της λειτουργικής ανάπτυξης 
ποιότητας στη Volvo.

Οι Ansari και Modarress [2] ασχολούνται στο άρθρο τους με τίτλο 
“Quality function deployment: the role of suppliers” με το ρόλο των 
προμηθευτών στη λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας.

Οι Philips, Sander και Govers [41] δημοσιεύουν άρθρο με τίτλο 
“Policy Formulation by Use of QFD Techniques: A Case Study”. Πρόκειται για 
τα αποτελέσματα μιας έρευνας από την εφαρμογή της λειτουργικής 
ανάπτυξης ποιότητας στη δημιουργία της πολιτικής, που έγινε στη Phillips 
EBEI-IC της Ταϊβάν.

Οι Lockamy και Khurana [33] δημοσιεύουν το άρθρο με τίτλο “Quality 

function deployment: total quality management for new product design”. 
Αναφέρονται στη διοίκηση ολικής ποιότητας και τα οφέλη της ποιότητας. Στη 
συνέχεια παρουσιάζουν το ιστορικό της δημιουργίας της λειτουργικής
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ανάπτυξης ποιότητας, τα στοιχεία της, τη διαδικασία εφαρμογής της και τα 
οφέλη της. Τέλος μελετούν τη σχέση του QFD με τη διοίκηση ολικής 
ποιότητας μέσω μιας έρευνας στην εταιρεία Chrysler.

Οι Smith και Angeli [45] δημοσιεύουν το άρθρο τους με τίτλο “The 
use of quality function deployment to help adopt a total quality strategy”. To 
άρθρο συγκρίνει τις απαιτήσεις του διεθνούς συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9000, με τις φιλοσοφίες πέντε “γκουρού” της ποιότητας: 
Crosby, Deming, Feigenbaum, Ishikawa και Juran. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιείται η μέθοδος της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας.

Οι Zairi και Youssef [53] δημοσιεύουν το άρθρο τους με τίτλο “Quality 
function deployment. A main pillar for successful total quality management 

and product development”. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η πρωτοπόρος 
τεχνική της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας, η οποία έχει μόνο πρόσφατα 
ληφθεί σοβαρά από τη Δύση, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για καθιέρωση 
μιας πειθαρχίας που ξεκινά με τη “φωνή του πελάτη” και την πλήρη 
κατανόηση των αληθινών τους απαιτήσεων. Επίσης, ενθαρρύνει τις 
επιχειρήσεις να εστιάζονται στον πελάτη και να αποβλέπουν σε υψηλότερα 
στάνταρντς επίδοσης και ανταγωνιστικότητας.

Οι Hales και Staley [21] δημοσιεύουν άρθρο με τίτλο “Mix target 
costing, QFD for successful new products” όπου αναφέρουν ότι οι 
πιθανότητες επιτυχίας των νέων προϊόντων μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, 
με μια συστηματική και καθοδηγούμενη από τον πελάτη ανάπτυξη 
προϊόντων. Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα που συμβάλλει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Οι Haag, Raja και Schkade [20] δημοσιεύουν άρθρο με τίτλο “Quality 
function deployment usage in software development”. Οι συγγραφείς 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας, για τη χρήση από τους 
μεγαλύτερους προμηθευτές λογισμικού τεχνικών βελτίωσης ποιότητας σε 
αρχικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης των προϊόντων. Η λειτουργική 
ανάπτυξη ποιότητας είναι μια μέθοδος προσαρμόσιμη σε κάθε μεθοδολογία 
ανάπτυξης λογισμικού.

Ο Stevens [47] δημοσιεύει άρθρο με τίτλο “Method to the madness. 

Product and process design methodologies”. Ο συγγραφέας παρουσιάζει
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διάφορες μεθοδολογίες σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν: λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας, TRIZ (μια μεθοδολογία 
βασισμένη σε μια ρωσική θεωρία επίλυσης προβλημάτων), ανθεκτικό 
σχεδίασμά (robust design - μια τεχνική που βελτιστοποιεί την επίδοση ενός 
συγκεκριμένου σχεδίου μέσω της επιδίωξης της ιδανικής λειτουργίας), 
ανάλυση τρόπου αστοχίας και αποτελέσματος (μια μέθοδο που εξετάζει 
πιθανές βλάβες ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας) και, σχεδίασμά για 
συναρμολόγηση (μια διαδικασία που μειώνει τα εξαρτήματα, το κόστος 
συναρμολόγησης και εργασίας και βελτιώνει την ποιότητα).
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3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

3.1 Γενικά
Κάθε προϊόν ή υπηρεσία ανταγωνίζεται στην αγορά με βάση την 

επίδοση, τιμή, παράδοση, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, ασφάλεια, δυνατότητα 
εύκολης συντήρησης κτλ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από το σχεδιασμό του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα 

δεν μπορούν να ανιχνευθούν (ή πολύ δύσκολα ανιχνεύονται) στο έτοιμο 
προϊόν. Πρέπει κατά συνέπεια να ενσωματωθούν σ’ αυτό πριν την 
κατασκευή ή παραγωγή του, μέσω της αποτελεσματικής και ακριβούς 
μετάφρασης των απαιτήσεων των πελατών σε πρακτικά σχέδια και 
προδιαγραφές που επιτρέπουν στην παραγωγή, στη συντήρηση και στην 
υποστήριξη να είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτές.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν την εξέλιξη της 
διοικητικής οργάνωσης, οι λειτουργίες του σχεδιασμού, του

προγραμματισμού, και της κατασκευής/παραγωγής γίνονταν είτε από ένα 
άτομο είτε από την ίδια ομάδα ατόμων. Στην εποχή μας ο σχεδιασμός γίνεται 

πλέον από τους ειδικούς του τμήματος ή της λειτουργίας του σχεδιασμού,
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που ο ρόλος τους είναι να κατανοήσουν αρχικά τις ανάγκες και προσδοκίες 
των πελατών μέσω έρευνας αγοράς ή προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης. Οι ανάγκες και προσδοκίες μεταφράζονται στη συνέχεια σε 
απαιτήσεις και προδιαγραφές υλικών, προϊόντων και διαδικασιών.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού, ιδιαίτερα στους τομείς που 

εμφανίζουν στις μέρες μας έντονο ανταγωνισμό, αποτελεί ο νεωτερισμός ή 
καινοτομία (innovation). Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τόσο την ανακάλυψη και 
σχεδίασμά ριζικά νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αξιοποιούν 
καινοφανείς ιδέες, ανακαλύψεις και εξελιγμένες τεχνολογίες, όσο και τη 
συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών που επαυξάνουν την ποιότητα και επίδοσή τους.

Σε πολλές επιχειρήσεις ο σχεδιασμός και η καινοτομία καθορίζονται 
είτε από την τεχνολογία (technology-led or technology-driven), όπως για 

παράδειγμα σε αρκετές χημικές βιομηχανίες, είτε από το marketing 
(marketing-led or marketing-driven), όπως για παράδειγμα σε εταιρείες 
τροφίμων.

Στις πρωτοπόρες όμως επιχειρήσεις ο σχεδιασμός των προϊόντων 
ή υπηρεσιών οδηγείται από την αγορά (market-led or market-driven), κάτι 
που είναι διαφορετικό από το να οδηγείται από το marketing. Το τελευταίο 
σημαίνει ότι η λειτουργία του marketing ηγείται της προσπάθειας σχεδιασμού 
και βελτίωσης των προϊόντων. Το ζητούμενο όμως είναι να ικανοποιηθούν οι 
υπάρχουσες και δυνητικές ανάγκες με αποδοτικό και κερδοφόρο τρόπο. Αυτό 
συνεπάγεται στενή επαφή με την αγορά και αδιάκοπη προσπάθεια για την 
ακόμα πιο αποτελεσματική ικανοποίηση των απαιτήσεων μέσω και του 
κατάλληλου πειραματισμού.

Η δέσμευση για ποιότητα της ανώτερης και ανώτατης διοίκησης βοηθά 
στην ενσωμάτωση της ποιότητας στη φάση του σχεδιασμού, και διασφαλίζει 
καλές σχέσεις και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ομάδων και 
λειτουργιών της επιχείρησης.

Οπωσδήποτε, αυτός ο σχεδιασμός συντελεί σε επιτυχίες στο πεδίο του 
ανταγωνισμού χωρίς βεβαίως και να τις εγγυάται, διότι θα πρέπει οι 

διαδικασίες παραγωγής του προϊόντος να είναι σε θέση να πραγματώσουν το 
σχεδίασμά. Δε μπορεί να γίνει αποδεκτός ο σχεδιασμός για ένα προϊόν,
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υπηρεσία, σύστημα ή διαδικασία που θέλει ο πελάτης αλλά η επιχείρηση δεν 
είναι ικανή να επιτύχει.

Η διαδικασία του σχεδιασμού αναλύεται από διάφορους συγγραφείς 

σε διάφορα στάδια. Στην παρούσα εργασία υιοθετούνται τα ακόλουθα γενικά 
στάδια (Oakland [39]):
• αναγνώριση της ανάγκης
• σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτού που θα ικανοποιήσει την ανάγκη
• έλεγχος συμμόρφωσης στην ανάγκη
• διασφάλιση ότι η ανάγκη ικανοποιείται.

Ο σχεδιασμός καλύπτει όλες τις φάσεις ξεκινώντας από την 
αναγνώριση ενός προβλήματος (σύμπτωμα συνήθως μιας ανάγκης της 
αγοράς), συνεχίζει με την ανάπτυξη του σχεδίου και των πρωτοτύπων και 
τελειώνει με τη δημιουργία λεπτομερειακών προδιαγραφών και οδηγιών που 
χρειάζονται για να παραχθεί το προϊόν ή να γίνει η παροχή της υπηρεσίας.

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις 
κύριες πρακτικές σχεδιασμού όπως αυτές προκύπτουν από τη βιβλιογραφική 
έρευνα, θα ακολουθήσει η ανάλυση των απαιτήσεων του σχεδιασμού και, 
τέλος, θα εξεταστούν τα θέματα του ελέγχου του σχεδιασμού και της χρήσης 
της προηγούμενης εμπειρίας.

3.2 Κύριες πρακτικές σχεδιασμού
Ο σχεδιασμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών (αλλά και των 

διαδικασιών παραγωγής τους) πρέπει να γίνεται με τρόπο που να ικανοποιεί 
ταυτόχρονα τόσο τις απαιτήσεις ποιότητας όσο και τις απαιτήσεις επίδοσης 
των επιχειρήσεων. Οι σημαντικότερες πρακτικές που χρησιμοποιούνται για 
αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη προϊόντων περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα (Evans and Lindsay [13]):
• Καταγράφουν όλες τις απαιτήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών στην 

αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία κόστους 

και δυνατότητες κατασκευής, απαιτήσεις προμηθευτών καθώς και νομικά 
και περιβαλλοντικά θέματα.

• Διασφαλίζουν ότι η ποιότητα ενσωματώνεται μέσα στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και προσεγγίσεις της

16



μηχανικής (engineering) και της στατιστικής κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σχεδιασμού.

• Κατανοούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών και τις μεταφράζουν σε 
απαιτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

• Αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ των απαιτήσεων του σχεδιασμού των 
προϊόντων και των απαιτήσεων των μεθόδων παραγωγής τους.

• Διοικούν τη διαδικασία σχεδιασμού με τρόπο που επαυξάνει τη 

διαλειτουργική επικοινωνία και μειώνει το χρόνο ανάπτυξης του προϊόντος.

3.3 Απαιτήσεις του σχεδιασμού
Η τεχνολογική εξέλιξη και το ανταγωνιστικό περιβάλλον της εποχής 

μας κάνουν τη διαδικασία του σχεδιασμού δύσκολη και πολύπλοκη. Θα 
πρέπει κατά συνέπεια να ξεκινήσει η προσπάθεια για την επίτευξη 

υψηλής ποιότητας στην αρχή του κύκλου παραγωγής, δηλαδή στη 

διαδικασία σχεδιασμού προϊόντων και διαδικασιών.
Στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκαν ήδη επιγραμματικά μερικές 

από τις απαιτήσεις του σχεδιασμού. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα 
γίνει λεπτομερέστερη αναφορά και ανάλυση αυτών των απαιτήσεων.

3.3.1 Ελαχιστοποίηση του κόστους
Η ευθύνη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών με 

κάποιο προϊόν που μπορεί να παραχθεί με ένα κόστος το οποίο επιτρέπει την 
πραγματοποίηση συμφέρουσας απόδοσης της επένδυσης, ανήκει κυρίως στο 
σχεδιαστή. Οι δαπάνες των προϊόντων και υπηρεσιών πηγάζουν κατά 
κύριο λόγο από τη σχεδίαση και ο σχεδιαστής φέρει την κύρια ευθύνη να 
διασφαλίσει ότι το προϊόν δίνει τη βέλτιστη σχέση αξίας και τιμής.

Μια λανθασμένη απόφαση σχεδιασμού είναι σε θέση να δεσμεύσει την 
επιχείρηση στην πολύχρονη παραγωγή ενός σχεδίου το οποίο θα μπορούσε 
να είναι περισσότερο κερδοφόρο αν ο σχεδιασμός είχε αντιμετωπιστεί 
καλύτερα στο ξεκίνημα της προσπάθειας.

Το κόστος είναι συνάρτηση και του σχεδιασμού με τον ίδιο τρόπο που 
είναι η επίδοση, η εμφάνιση, η αξιοπιστία, η διάρκεια ζωής κτλ. του 

προϊόντος. Για το λόγο αυτό είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που

17



πρέπει να ικανοποιεί η βέλτιστη σχεδιαστική λύση. Ένα σχέδιο που δεν 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις κόστους δεν είναι καλύτερο από ένα άλλο που 
αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις επίδοσης.

Σημαντικό όφελος της προσπάθειας ελέγχου του κόστους σχεδιασμού 

είναι και το ότι για να επιτύχει απαιτεί τη συνεργασία όλων των τμημάτων: 

σχεδιασμού, παραγωγής, διασφάλισης ποιότητας, χρηματοοικονομικών, 
λογιστηρίου, προμηθειών και marketing. Με τον τρόπο αυτό ανοίγουν 
περισσότερα κανάλια επικοινωνίας και παρουσιάζονται καινούριες ευκαιρίες 
για συνεργασία.

Για παράδειγμα, το προσωπικό πωλήσεων μπορεί να γνωρίζει με 
ακρίβεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πελάτης με ένα συγκεκριμένο 
προϊόν, αλλά να υπερεκτιμά την αξία μιας προτεινόμενης μετατροπής που 
επιβαρύνει σημαντικά το κόστος άλλων τμημάτων. Ο υπεύθυνος παραγωγής 
μπορεί να γνωρίζει καλά τον επιπλέον χρόνο και το επιπλέον κόστος για ένα 
καλύτερο φινίρισμα ή για πιο γρήγορη παράδοση του προϊόντος, αλλά είναι 
πιθανό να μη γνωρίζει τη σημασία τους για την επίδοση του προϊόντος.

Μ’ άλλα λόγια, η μείωση του κόστους θα πρέπει να είναι μια πλήρως 
ολοκληρωμένη δραστηριότητα. Προκύπτει έτσι ως καθήκον του υπευθύνου 
σχεδιασμού και ο συντονισμός και συμβιβασμός των συγκρουόμενων σε 
μερικές περιπτώσεις συμφερόντων και επιδιώξεων των διαφόρων τμημάτων.

3.3.2 Ικανότητα παραγωγής

Επιπρόσθετα με τον έλεγχο του κόστους, ο σχεδιασμός πρέπει να 
είναι συντονισμένος με την παραγωγή για να παράγονται προϊόντα σταθερής 
ποιότητας με την ελάχιστη σπατάλη. Για παράδειγμα, μια εταιρεία πιθανόν να 
αντικαθιστά τα εξαρτήματα που αστοχούν στη διάρκεια των δοκιμών με άλλα 
πιο ακριβά. Αυτή η πρακτική αυξάνει απλώς το κόστος παραγωγής. 
Εναλλακτικά, θα μπορούσε η εταιρεία να επανασχεδιάσει το προϊόν και να 
χρησιμοποιήσει φθηνότερα εξαρτήματα πετυχαίνοντας το ίδιο επίπεδο 
ποιότητας με μικρότερο κόστος.

Πολλοί παράγοντες του σχεδιασμού μπορούν να επηρεάσουν 
δυσμενώς την ικανότητα παραγωγής ενός προϊόντος και, γι’ αυτό το λόγο, την 
ποιότητα (Daetz [8]). Για παράδειγμα, κάποια τεμάχια μπορεί να σχεδιαστούν
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ώστε να περιέχουν χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να κατασκευαστούν σε 
μαζική παραγωγή ή να έχουν υπερβολικά αυστηρές ανοχές. Σε άλλη 
περίπτωση είναι δυνατό να περιέχει το προϊόν περισσότερα από τα 
απαραίτητα εξαρτήματα αυξάνοντας την πιθανότητα λάθους στη 
συναρμολόγηση.

Τελικά, προβλήματα κακού σχεδιασμού μπορούν να εμφανιστούν ως 
κατασκευαστικά σφάλματα, μειωμένη απόδοση, φθορές, και αστοχίες σε 

πολλά στάδια (κατεργασία, συναρμολόγηση, έλεγχος, μεταφορά και, το 
χειρότερο, τελική χρήση).

3.3.3 Ασφάλεια

Απαιτήσεις της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας που μπορούν να 
θέσουν περιορισμούς στο σχεδίασμά πρέπει να αναγνωρίζονται στην αρχή 

της διαδικασίας σχεδίασης. Οι απαιτήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο την 
ασφάλεια των υλικών αλλά και την αποφυγή κινδύνων σε πρόσωπα και 
περιουσίες όταν χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται ή 
ελέγχονται.

Υπάρχει στις μέρες μας ένας αυξανόμενος αριθμός κανόνων της 

διεθνούς νομοθεσίας που θέτει συγκεκριμένους σχεδιαστικούς 

περιορισμούς, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών (Dale and Oakland [9]).
Είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν κατά το σχεδίασμά οι παράγοντες 

που αποκρύπτουν έναν πιθανό κίνδυνο. Τέτοια στοιχεία πρέπει όσο είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν από το σχέδιο ή να γίνει προσπάθεια να υπάρχουν 

“διακόπτες ασφαλείας” που να προλαμβάνουν επικείμενους κινδύνους.
Τέλος, η αυξανόμενη χρήση νέων υλικών και η θέσπιση 

προδιαγραφών υψηλότερης επίδοσης δημιουργούν προβλήματα ασφαλείας 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά το σχεδίασμά. Για παράδειγμα, ένα μη 

μεταλλικό εξάρτημα που αντικαθιστά ένα μεταλλικό μπορεί να έχει την ίδια 
μηχανική αντοχή αλλά θα πρέπει να εξεταστεί και η θερμική του 
συμπεριφορά, ιδιαίτερα όταν στις συνθήκες λειτουργίας αναπτύσσονται 
υψηλές θερμοκρασίες.
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3.3.4 Τυποποίηση
Σε γενικές γραμμές η τυποποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως το 

αποτέλεσμα του συμβιβασμού μεταξύ των απαιτήσεων των πελατών από τη 
μία και των οικονομικών επιταγών από την άλλη. Αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για οικονομικό σχεδίασμά και παραγωγή.

Τυποποίηση με την ευρεία έννοια είναι η χρήση του ελάχιστου αριθμού 
διαφορετικών υλικών και εξαρτημάτων, που παράγονται με τον πιο 
οικονομικό τρόπο και έχουν την κατάλληλη ποιότητα, για να δώσουν σταθερή 
και αξιόπιστη επίδοση στα παραγόμενα προϊόντα με το ελάχιστο συνολικό 
κόστος.

Η επίτευξη της τυποποίησης εξαρτάται από τον τρόπο που τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες σχεδιάζονται. Μη απαραίτητες σχεδιαστικές 
παραλλαγές επιφέρουν μη απαραίτητες αλλαγές στη χρήση των πόρων της 
παραγωγής, στις προμήθειες και αποθήκευση υλικών, στις παραγωγικές 
λειτουργίες και στην ίδια τη δουλειά των σχεδιαστών.

Στις επιχειρήσεις με πολλά προϊόντα έχουν παγιωθεί με το πέρασμα 

του χρόνου πολλές παραλλαγές οι οποίες είναι δύσκολο να εξαλειφθούν 
χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Καθώς ο ρυθμός των νέων σχεδίων και το 
βάθος της προηγούμενης εμπειρίας αυξάνουν, το ίδιο κάνει και η 
σπουδαιότητα καταγραφής και διατήρησης των καλύτερων πρακτικών που 
διασφαλίζουν συνεπή σχεδιαστική προσέγγιση και στο μέλλον. Η μελλοντική 
ποιότητα μπορεί να προληφθεί με την τυποποίηση και της σχεδιαστικής 
προσέγγισης.

Η εφαρμογή της φιλοσοφίας της τυποποίησης θα δώσει οικονομίες 
σε χρήμα, εργασία και χρόνο, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα. Για 
να επιτευχθεί αυτό, στόχος και υποχρέωση του σχεδιασμού πρέπει να είναι η 
ελαχιστοποίηση του αριθμού των προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν 
την αγορά, καθώς και του αριθμού των διαφορετικών υλικών και υπηρεσιών 
που χρησιμοποιούνται σε όλο το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών.

3.3.5 Περιβαλλοντικά ζητήματα
Οι σημερινές περιβαλλοντικές ανησυχίες επιδρούν σε μεγάλο βαθμό 

στο σχεδίασμά προϊόντων. Πιέσεις ομάδων απαιτούν σχέδια που
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ανταποκρίνονται στις κοινωνικές απαιτήσεις, ενώ καταναλωτές που απαιτούν 
τη μέγιστη ωφέλεια για τα χρήματα που ξοδεύουν ωθούν τους σχεδιαστές να 
εξετάσουν προσεκτικά την έννοια του “σχεδιασμού για αποσυναρμολόγηση” 
(Nussbaum and Templeton [38]). Η έννοια αυτή αποτελείται από δύο 
επιμέρους συστατικά: την ικανότητα ανακύκλωσης και την ικανότητα 
επισκευής.

Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα σχεδιάζονται για να 

αποσυναρμολογούνται και τα συστατικά τους στοιχεία να επισκευάζονται, 
επανακατεργάζονται, χυτεύονται ή να επαναχρησιμοποιούνται με κάποιον 
άλλο τρόπο.

Τα επισκευάσιμα προϊόντα δεν είναι καινούρια ιδέα αλλά 
επισκιάστηκε για πολλά χρόνια από την καταναλωτική κοινωνία. Πολλά 
προϊόντα πετιούνται απλά και μόνο διότι το κόστος της συντήρησης ή 
επισκευής είναι πολύ υψηλό συγκρινόμενο με το κόστος αντικατάστασής 

τους.
Οι παραπάνω έννοιες δε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εμπόδια 

από τους κατασκευαστές. Αντιθέτως ο σχεδιασμός ανακυκλώσιμων και 
επισκευάσιμων προϊόντων μπορεί να ελαττώσει και το κόστος παραγωγής 
τους με συνέπεια αμοιβαία οφέλη για καταναλωτές και κατασκευαστές.

3.4 Έλεγχος και αξιολόγηση του σχεδιασμού
Είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται να γίνεται κριτική εξέταση (έλεγχος) 

του σχεδίου με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν θα έχει το 
επιθυμητό και αποδεκτό επίπεδο ποιότητας. Το έργο αυτό αναλαμβάνει 
ομάδα που στελεχώνεται από πρόσωπα που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία 
σχεδιασμού.

Η παραπάνω ομάδα ελέγχει πολλές διαστάσεις του ποιοτικού 
σχεδιασμού όπως τη λειτουργικότητα του σχεδίου, την ευκολία 

εγκατάστασης, τη φιλικότητα προς το χρήστη, την επίδοση και την ευκολία 
συντήρησης και επισκευών. Ο έλεγχος αυτός θα βοηθήσει να αποκαλυφθούν 
σχεδιαστικές αδυναμίες που απαιτούν τροποποιήσεις αλλά δε θα προτείνει 
τις λύσεις. Το τελευταίο είναι αποκλειστική ευθύνη των σχεδιαστών.
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Η αξιολόγηση της διαδικασίας σχεδιασμού είναι απαραίτητη για να 
διαπιστωθεί αν οι στόχοι του σχεδιασμού έχουν επιτευχθεί, αν τηρήθηκαν οι 
προϋπολογισμένοι χρόνοι και στοιχεία κόστους και αν η γενική διαχείρηση 
της όλης διαδικασίας ήταν επαρκής.

Μια ανασκόπηση της πορείας του σχεδιασμού θα αποκαλύψει 
περιοχές που απαιτούν βελτίωση στο επόμενο σχεδιαστικό εγχείρημα. Η 
αξιολόγηση πρέπει να εξετάσει τόσο τις γενικές διαδικασίες που ακολουθεί η 

επιχείρηση όσο και αυτές που σχετίζονται ειδικά με το συγκεκριμένο σχέδιο. 
Είναι πολύ σημαντικό να καταγράφονται στοιχεία κατά τη φάση του 
σχεδιασμού έτσι ώστε η αξιολόγηση να μη βασίζεται στη μνήμη των 
εμπλεκομένων ατόμων.

Τέλος, οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού είναι χρήσιμο να εξετάσουν κατά 

την αξιολόγηση μερικές βασικές ερωτήσεις:
- επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι;
- ήταν ο σχεδιασμός επαρκής;
- ολοκληρώθηκε η δουλειά στον προσχεδιασμένο χρόνο;
- τηρήθηκε ο προϋπολογισμός κόστους;
- χρειάστηκε εντατική ή όχι δουλειά;
- προέκυψαν ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού;
- προέκυψαν ανάγκες πρόσληψης προσωπικού;

3.5 Χρήση προηγούμενης εμπειρίας
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί στον τρέχοντα και μελλοντικό 

σχεδίασμά η συσσωρευμένη εμπειρία τόσο από σχέδια του παρελθόντος 
αλλά όσο και από τη γνώμη των χρηστών των προϊόντων που προέκυψαν 
από αυτά τα σχέδια.

Για να γίνει αυτό με αποτελεσματικό τρόπο, θα πρέπει να γίνεται 
ακριβής καταγραφή στοιχείων, ανάλυσή τους και επανατροφοδότηση των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης στη διαδικασία του σχεδιασμού. Με τον τρόπο 
αυτό οι διορθωτικές κινήσεις μπορούν να προγραμματισθούν και να 

εκτελεσθούν γρήγορα και οικονομικά.
Η ανάλυση και ειδικότερα η κατηγοριοποίηση των λαθών με όρους 

αιτίας, ευθυνών και προτεινόμενων διορθωτικών κινήσεων, θα πρέπει στην
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ιδανική περίπτωση να γίνει με τη συμμετοχή του κατάλληλου προσωπικού 
σχεδιασμού, έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής και διασφάλισης ποιότητας.

Για τη διευκόλυνση τέλος όλων των παραπάνω, είναι χρήσιμο να 
καθιερωθεί μια επίσημη διαδικασία που περιλαμβάνει την καταγραφή, 
αναφορά, ανάλυση και διανομή των πληροφοριών που συλλέγονται στις 
φάσεις του σχεδιασμού, της παραγωγής, της συναρμολόγησης, της 
εγκατάστασης και της πρακτικής χρήσης των προϊόντων.
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4 ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 

ΑΠΟΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

4.1 Γενικά
Όλες οι επιχειρήσεις καταγράφουν και αναλύουν τα στοιχεία κόστους 

που έχουν σχέση με τις διάφορες λειτουργίες τους, όπως η ανάπτυξη 
προϊόντων, το marketing, η διοίκηση προσωπικού, η παραγωγή κτλ. Μέχρι 
και τη δεκαετία του '50 δε συνέβαινε το ίδιο και με την ποιότητα, εκτός από 
την αναγνώριση των στοιχείων κόστους της επιθεώρησης και των δοκιμών 
(Gryna [28]). Τα υπόλοιπα σχετιζόμενα με την ποιότητα στοιχεία κόστους 
ήταν διάσπαρτα σε διάφορους λογαριασμούς και κυρίως στα επονομαζόμενα 
γενικά βιομηχανικά έξοδα.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν 
αρκετά τμήματα με αντικείμενο τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας. Οι 
επικεφαλείς των τμημάτων αυτών έπρεπε να τεκμηριώσουν τις 

δραστηριότητές τους στην ανώτερη διοίκηση, της οποίας η βασική γλώσσα 
επικοινωνίας είναι τα χρήματα. Με τον τρόπο αυτό προέκυψε η αναγκαιότητα 

του ορισμού και της μέτρησης του κόστους ποιότητας ως μέσου επικοινωνίας 
μεταξύ των τμημάτων ποιότητας και της ανώτερης διοίκησης.
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Στις μέρες μας, η ανάλυση και ο έλεγχος του κόστους ποιότητας 
αντιμετωπίζεται με όλο και αυξανόμενη προσοχή στη βιβλιογραφία τόσο της 
ποιότητας όσο και της διοικητικής λογιστικής (Albright and Roth [1]). Η 
ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται οφείλεται στις διεθνώς ασκούμενες πιέσεις για 
τη μέγιστη δυνατή βελτίωση της ποιότητας με όσο το δυνατό μικρότερο 
κόστος.

Το κόστος της ποιότητας αποτελείται γενικά από όλες τις δαπάνες 

που γίνονται για να:
1. διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα ποιότητας
2. αποζημιωθεί η μη συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα ποιότητας.

Το ύψος των παραπάνω στοιχείων κόστους ανέρχεται συχνά σε ένα 
σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους των προϊόντων και αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την κερδοφορία μιας επιχείρησης (Kim 
and Liao [30]). Άλλωστε, το κόστος ποιότητας θα πρέπει να θεωρείται ως ένα 
στοιχείο κόστους όπως και αυτό των άλλων λειτουργιών και δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μερικά στοιχεία του παραπάνω 
κόστους δεν καταγράφονται από τις επικρατούσες λογιστικές πρακτικές. Για 
παράδειγμα, καταγράφονται συνήθως οι επισκευές και επανακατεργασίες 
αλλά όχι και το κόστος από τη δυσαρέσκεια των πελατών επειδή τα προϊόντα 
αποκλίνουν από τα προκαθορισμένα πρότυπα, ούτε και οι απώλειες 
πωλήσεων λόγω αποστολής ελαττωματικών προϊόντων στους πελάτες.

Τα παραπάνω μη καταγραφόμενα στοιχεία κόστους αποκαλούνται 
“κρυμμένα” και είναι σε μερικές περιπτώσεις το μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνολικού κόστους ποιότητας (Campanella [6]).

Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η 

συνεχής βελτίωση της ποιότητας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους της 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων. 
Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις να μετρούν, αναλύουν και 
να ελέγχουν όλα τα στοιχεία του κόστους ποιότητας (Heagy [24]).

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει σύντομη αναφορά στα επιμέρους 
στοιχεία του κόστους ποιότητας για να γίνει δυνατή η ανάλυση των σχέσεων 
μεταξύ τους, η επίδραση της τεχνολογίας σ’ αυτά και, τέλος, για να
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διερευνηθεί ο ρόλος του κόστους πρόληψης που κάνει αναγκαίο το 
σχεδίασμά ποιότητας.

4.2 Διάκριση των στοιχείων του κόστους ποιότητας
Τα στοιχεία κόστους της ποιότητας δε διαφέρουν σε τίποτα από τα 

άλλα στοιχεία κόστους. Όπως και το κόστος της παραγωγής, συντήρησης, 
πωλήσεων και άλλων λειτουργιών, το κόστος ποιότητας μπορεί να 
προϋπολογισθεί, να μετρηθεί και να αναλυθεί.

Έχοντας καθορίσει την ποιότητα από το σχεδίασμά, οι υπόλοιπες 
λειτουργίες έχουν ως καθήκον να την επιτύχουν. Οι απαραίτητες ενέργειες 
προκαλούν τη δημιουργία του κόστους πρόληψης, εκτίμησης και αποτυχίας. 
Το τελευταίο υποδιαιρείται στις κατηγορίες των εσωτερικών και εξωτερικών 
αποτυχιών ή αστοχιών.

4.2.1 Κόστος πρόληψης
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εκείνα τα στοιχεία κόστους που 

προγραμματίζονται και δαπανώνται πριν από την έναρξη της 

παραγωγικής διαδικασίας. Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, το κόστος 
πρόληψης δαπανάται με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν το κόστος εκτίμησης 
και αστοχιών. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

• Απαιτήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών: είναι το κόστος που συνεπάγεται ο 
καθορισμός των απαιτήσεων και των αντιστοίχων προδιαγραφών για τα 
εισερχόμενα υλικά, τις διαδικασίες, τα ενδιάμεσα και έτοιμα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες.

• Προγραμματισμός ποιότητας: περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών 
που αθροιστικά αποτελούν το γενικό σχέδιο ποιότητας και τα πολλά 
εξειδικευμένα σχέδια. Περιλαμβάνει επίσης την προετοιμασία των 
απαραίτητων διαδικασιών για τη γνωστοποίηση των σχεδίων αυτών σε 
όλους τους ενδιαφερομένους.

• Εξοπλισμός επιθεώρησης: είναι το κόστος του σχεδιασμού, ανάπτυξης 
αλλά και αγοράς του εξοπλισμού που απαιτείται για τις αναγκαίες ενέργειες 
επιθεώρησης.

26



• Ανάλυση νέων προϊόντων: περιλαμβάνει το κόστος της ανάλυσης 
αξιοπιστίας και άλλων σχετιζόμενων με την ποιότητα ενεργειών που 
αφορούν την εισαγωγή νέων προϊόντων.

• Έλεγχος διαδικασιών: τα στοιχεία κόστους της επιθεώρησης και των 
ελέγχων που γίνονται για να διαπιστωθεί σε ποιά κατάσταση βρίσκονται οι 
(παραγωγικές συνήθως) διαδικασίες. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν 
περιλαμβάνεται το κόστος ελέγχου ποιότητας των προϊόντων.

• Αξιολόγηση της ποιότητας των προμηθευτών: οι δαπάνες που γίνονται 
για την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας των προμηθευτών πριν γίνει η 
εκλογή τους, για τον έλεγχο συμμόρφωσης αυτών που θα επιλεγούν με 
τους όρους του συμβολαίου και το κόστος του συντονισμού και της κοινής 

δράσης μαζί τους.

• Εκπαίδευση: περιλαμβάνει το κόστος της προετοιμασίας, ανάπτυξης και 
συντήρησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για χειριστές, επιβλέποντες, 
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, έτσι ώστε να αυξήσουν και να 
διατηρήσουν τις ικανότητές τους. Μέρος αυτής της δουλειάς μπορεί να γίνει 
από προσωπικό που δεν ανήκει στο τμήμα ποιότητας αλλά παρόλα αυτά 
το κόστος του θα συνυπολογιστεί στο κόστος ποιότητας. Το κριτήριο είναι 
η φύση της ενέργειας και όχι η ονομασία του τμήματος που την εκτελεί.

• Διάφορα: υπαλληλική εργασία, ταξίδια, προμήθειες, δαπάνες
επικοινωνιών και άλλες γενικές διοικητικές ενέργειες που σχετίζονται με την 
ποιότητα.

4.2.2 Κόστος εκτίμησης
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία κόστους που 

σχετίζονται με τον προσδιορισμό του βαθμού συμμόρφωσης με τις 

καθορισμένες απαιτήσεις ποιότητας. Αναλύεται στις ακόλουθες 
κατηγορίες:

• Επιβεβαίωση: οι δαπάνες ελέγχου των εισερχόμενων υλικών, της 
προετοιμασίας παραγωγής, των δοκιμαστικών γύρων παραγωγής κτλ. 

Ειδικά για τα εισερχόμενα υλικά η επιθεώρηση ή ο έλεγχος μπορεί να λάβει 
χώρα τόσο στην πηγή (στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή) όσο και κατά 
την παραλαβή.
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• Σύστημα ποιότητας: περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται με τον 
έλεγχο ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

• Εξοπλισμός επιθεώρησης: είναι το κόστος της διακρίβωσης και 
συντήρησης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε κάθε είδους 
επιθεώρηση.

• Υλικά και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου: είναι το κόστος υλικών 
και εφοδίων στις εργασίες επιθεώρησης και ελέγχου (πχ φιλμ ακτινών χ), 
καθώς επίσης και το κόστος υπηρεσιών που απαιτούν οι εργασίες αυτές 
(πχ παροχή ηλεκτρικού ρεύματος).

• Έλεγχος παραγωγικών διαδικασιών: στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 

όλα τα στοιχεία κόστους που γίνονται στη διάρκεια των παραγωγικών 
διαδικασιών και σχετίζονται με τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις 
προδιαγραφές ποιότητας.

• Τελική επιθεώρηση και έλεγχος: εδώ ανήκουν όλα τα στοιχεία κόστους 
που γίνονται για τον τελικό έλεγχο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
ποιότητας ώστε να αποφασιστεί η αποδοχή ή απόρριψη των προϊόντων.

• Έλεγχος αποθεμάτων: εδώ ανήκουν οι δαπάνες που γίνονται για έλεγχο 

των αποθηκευμένων προϊόντων που έχει σχέση με την υποβάθμιση ή 
μείωση της αξίας τους λόγω της παραμονής τους σε συνθήκες 
αποθήκευσης.

Όπως αναφέρθηκε και στην κατηγορία της εκπαίδευσης της 
παραγράφου 4.2.1, για τον υπολογισμό του κόστους εκτίμησης έχει σημασία 

το είδος και ο σκοπός των εργασιών και όχι το όνομα του τμήματος που τις 
εκτελεί.

4.2.3 Κόστος εσωτερικών αστοχιών
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία κόστους που 

σχετίζονται με τα ελαττωματικά που ανιχνεύονται πριν την αποστολή 

των προϊόντων στους πελάτες. Αν δεν υπάρχουν ελαττωματικά, το κόστος 

εσωτερικών αστοχιών μηδενίζεται. Οι υποκατηγορίες που μπορεί να χωριστεί 
είναι:
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• Απορρίματα (scrap): είναι το κόστος παραγωγής (εργασία, υλικά και 
γενικά βιομηχανικά έξοδα) για ελαττωματικά προϊόντα που δεν μπορούν να 
επισκευαστούν ή να πουληθούν.

• Σπατάλες: είναι όλες οι δαπάνες των μη απαραίτητων ενεργειών ή της 
δημιουργίας αποθεμάτων ως αποτέλεσμα λαθών, κακής οργάνωσης και 
επικοινωνίας, χρήσης ακατάλληλων υλικών κτλ.

• Επανακατεργασία και επισκευές: είναι το κόστος επιδιόρθωσης 
ελαττωματικών προϊόντων και λαθών ώστε να υπάρξει ικανοποίηση των 
απαιτήσεων ποιότητας.

• Πρόσθετη επιθεώρηση: περιλαμβάνει το κόστος επανελέγχου των 
προϊόντων που έχουν επιδιορθωθεί.

• Υποβάθμιση: αποτελείται από τα έσοδα που χάνονται όταν προϊόντα που 
είναι εκτός προδιαγραφών αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
χαρακτηρίζονται ως “δεύτερης ποιότητας” και πωλούνται σε χαμηλότερη 

τιμή.
• Ανάλυση αστοχιών: είναι το κόστος των απαιτούμενων ενεργειών για να 

διερευνηθούν οι αιτίες των εσωτερικών αστοχιών των προϊόντων ή 
υπηρεσιών.

• 100% επιθεώρηση παρτίδων: είναι το σύνολο των στοιχείων κόστους για 
την εύρεση των ελαττωματικών σε παρτίδες που υπάρχουν ενδείξεις ότι 
περιέχουν μη αποδεκτά επίπεδα ποσοστών ελαττωματικών.

• Αποφευκτές απώλειες: είναι το κόστος των απωλειών που συμβαίνουν 
ακόμα και όταν τηρούνται οι προδιαγραφές. Για παράδειγμα, αν σε μια 
διαδικασία εμφιάλωσης γεμίζουν τα μπουκάλια με ποσότητα μεγαλύτερη 
της ονομαστικής η επιχείρηση υφίσταται μια πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση.

4.2.4 Κόστος εξωτερικών αστοχιών
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία κόστους που 

σχετίζονται με τα ελαττωματικά που ανακαλύπτονται μετά την 

παράδοση των προϊόντων στους πελάτες. Όπως και στην περίπτωση των 
εσωτερικών αστοχιών, το κόστος αυτό θα μηδενίζονταν αν δεν υπήρχαν 
ελαττωματικά. Οι υποκατηγορίες που μπορεί να χωριστεί είναι:
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• Επιδιορθώσεις και επισκευές: είναι οι δαπάνες που γίνονται για το 
σκοπό αυτό, είτε σε προϊόντα που επιστρέφονται είτε επιτόπου μετά από 
ειδοποίηση από τον πελάτη.

• Απαιτήσεις εγγυήσεων: είναι το κόστος αντικατάστασης ελαττωματικών 

προϊόντων ή επαναπροσφοράς υπηρεσιών στα πλαίσια των εγγυήσεων 
που παρέχονται στους πελάτες.

• Παράπονα: είναι το κόστος που συνεπάγεται η διαχείριση και διερεύνηση 
των παραπόνων που σχετίζονται με ελαττωματικά προϊόντα ή κακή 
εγκατάσταση των προϊόντων.

• Επιστροφές: είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με την παραλαβή και 
αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων που επιστρέφονται από τους 
πελάτες.

• Ευθύνες: το κόστος των αποζημιώσεων που ενδεχομένως θα κληθεί να 
πληρώσει η επιχείρηση ως αποτέλεσμα ζημιών που προκάλεσαν 
ελαττωματικά προϊόντα. Θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος που 
θα επιφέρει πιθανή αλλαγή προς το δυσμενέστερο των όρων του 
συμβολαίου.

• Επιχορηγήσεις: είναι το κόστος των παραχωρήσεων που γίνονται στους 

πελάτες για να αποδεχτούν προϊόντα κατώτερης ποιότητας ή προϊόντα 
που δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της χρήσης για την οποία 
προορίζονται.

4.3 Ανάλυση της σχέσης μεταξύ των στοιχείων του 
κόστους ποιότητας
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κατηγοριοποίησης του κόστους 

ποιότητας είναι ότι παρέχει ένα πλαίσιο για ποσοτικοποίηση και 
ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Juran [28], καθώς η επιχείρηση αυξάνει εθελοντικά 

τις δαπάνες πρόληψης και εκτίμησης, το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας που 

προκύπτει (λιγότερα ελαττωματικά) συντελεί σε μείωση του κόστους 

αστοχιών. Το ελάχιστο συνολικό κόστος επιτυγχάνεται στο σημείο όπου το 

οριακό κόστος πρόληψης και εκτίμησης εξισώνεται με το οριακό κόστος των 
αστοχιών (Diallo et al [11]).
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Το πρότυπο British Standard BS6143 του 1991, συνδέει το συνολικό 
κόστος της ποιότητας με τη σημασία που δίνει η επιχείρηση στην ποιότητα 
και τη βελτίωσή της. Όταν η σημασία είναι χαμηλή το συνολικό κόστος είναι 
υψηλό, με το κόστος αστοχιών να αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Καθώς 
αυξάνει η σημασία και γίνονται οι αρχικές επενδύσεις κυρίως σε εκπαίδευση, 
παρατηρείται συνήθως μια αύξηση στο κόστος αξιολόγησης. Η αύξηση του 
τελευταίου οδηγεί σε παραπέρα διερεύνηση του κόστους ποιότητας και 
καλύτερη κατανόηση των πηγών και συνεπειών του. Κατά συνέπεια, 
αυξάνουν οι επενδύσεις για την πρόληψη ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός 
των προϊόντων και διαδικασιών. Αποτελέσματα της προληπτικής δράσης 
είναι:
1. η πτώση του κόστους αστοχιών και εκτίμησης τόσο σε απόλυτα μεγέθη 

όσο και ως ποσοστά του συνολικού κόστους και
2. η μείωση του ίδιου του συνολικού κόστους.

Η παραπάνω ανάλυση εξηγεί την αλληλεξάρτηση των στοιχείων 
κόστους και δικαιολογεί τη σπουδαιότητα της προληπτικής δράσης και της 
τάσης των επιχειρήσεων για σχεδίασμά και πρόληψη ποιότητας (Oakland 
[39]). Αν και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η καθολική της ισχύς, ο Oakland 
σημειώνει ότι στις έρευνές του δεν έχει βρει ούτε μία επιχείρηση στην οποία 
το συνολικό κόστος να αυξάνει με την αύξηση των επενδύσεων για πρόληψη.

4.4 Επίδραση των τεχνολογικών αλλαγών στα στοιχεία 

κόστους ποιότητας
Από την ανάλυση της παραγράφου 4.3 προκύπτει ότι διάφορα μοντέλα 

καθορίζουν το βέλτιστο επίπεδο ποιότητας σε μικρότερη από 100% 
συμμόρφωση. Ειδικά στο μοντέλο του Juran γίνεται εφαρμογή της κλασσικής 
οικονομικής θεωρίας των φθινουσών οριακών αποδόσεων σε σχέση με τη 
μείωση των ελαττωματικών. Καθώς το ποσοστό ελαττωματικών μειώνεται, το 
κόστος αστοχιών μειώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό.

Αν και η συμπεριφορά αυτή θεωρείται εύλογη, η ακριβής συμπεριφορά 
των επιμέρους στοιχείων είναι δύσκολο να απεικονιστεί και εφαρμόζονται έτσι 

προσεγγιστικές και εμπειρικές τεχνικές. Είναι άλλωστε αναμενόμενο να
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διαφέρει η συμπεριφορά των διαφόρων στοιχείων στις διαφορετικές συνθήκες 
που ισχύουν για κάθε επιχείρηση.

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα εξεταστούν οι αλλαγές στη 
συμπεριφορά των στοιχείων κόστους που οφείλονται στις τεχνολογικές 
αλλαγές της εποχής μας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι η τεχνολογία είναι ο 
μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά του κόστους, αλλά 
είναι ο σημαντικότερος κατά κανόνα.

4.4.1 Επίδραση στη συμπεριφορά του κόστους 
πρόληψης
Πολλές Ιαπωνικές και ορισμένες Αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν 

καθιερώσει συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης ελαττωματικών και διερεύνησης 
της αιτίας τους. Αφού ανακαλυφθεί η πηγή, η επιχείρηση λαμβάνει μέτρα για 
να μην ξανασυμβεί (Womack et al [52]).

Η παραπάνω συστηματική προσέγγιση επίλυσης των προβλημάτων 
αποφέρει σημαντικά οφέλη από τη μείωση αχρηστευμένου υλικού, 
επανακατεργασιών και αποζημιώσεων. Επιβεβαιώνεται έτσι για άλλη μία 
φορά ότι οι επιχειρήσεις που ξοδεύουν περισσότερα στην πρόληψη 
πετυχαίνουν μείωση του συνολικού κόστους ποιότητας. Το κόστος πρόληψης 
γι’ αυτές δε φτάνει ποτέ σε ένα βέλτιστο επίπεδο όπου η οριακή αύξηση του 
κόστους πρόληψης να ισούται με την οριακή μείωση του κόστους αστοχιών.

4.4.2 Επίδραση στη συμπεριφορά του κόστους 
εκτίμησης
Η τεχνολογική πρόοδος στις αυτόματες μετρήσεις σε συνδυασμό και 

με άλλους παράγοντες όπως υψηλό κόστος εργασίας και απαιτήσεις ευελιξίας 
και αξιοπιστίας, συντελούν στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που 
επενδύουν σε ενσωματωμένα στις διαδικασίες συστήματα εκτίμησης ή 
μέτρησης. Για παράδειγμα, μετρητικά συστήματα με laser μετρούν την 

ποιότητα της συναρμογής για κάθε παραγόμενο τεμάχιο σε διαδικασίες 
συναρμολόγησης.

Συνεπώς, το κόστος εκτίμησης στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον είναι 
περισσότερο σταθερό παρά μεταβλητό. Εφόσον γίνει η αγορά και
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εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, πολύ μικρή είναι η διαφορά 
κόστους είτε γίνουν μετρήσεις σε ολόκληρη την παραγωγή είτε σε τμήμα της.

4.4.3 Επίδραση στη συμπεριφορά του κόστους 
εσωτερικών αστοχιών
Το κόστος εσωτερικών αστοχιών μετράται σχετικά εύκολα και οι 

επιχειρήσεις εφαρμόζουν διάφορα συστήματα μέτρησης και αναφοράς του. 
Ωστόσο, στις συνθήκες του σημερινού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 
αποτελεί επιτακτική απαίτηση η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και 
χαμηλού κόστους. Είναι κατά συνέπεια πολύ σημαντική η αύξηση των 
ενεργειών πρόληψης.

Μια αύξηση του κόστους πρόληψης (μέσω της εγκατάστασης 
σύγχρονων συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης και διερεύνησης των 
προβλημάτων) είναι σε θέση να επιφέρει μείωση του κόστους εσωτερικών 
αστοχιών σε τέτοιο βαθμό που να μειώσει το συνολικό κόστος ποιότητας. Για 
παράδειγμα, ένα προληπτικό πρόγραμμα για την ανεύρεση των αιτιών κακής 
ποιότητας στη συναρμολόγηση του γνωστού Grand Cherokee Jeep, 
εξοικονόμησε εκατομμύρια δολάρια για την Chrysler (Diallo et al [11]).

4.4.4 Επίδραση στη συμπεριφορά του κόστους 
εξωτερικών αστοχιών
Στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης αγνοούνται σημαντικά 

στοιχεία του κόστους εξωτερικών αστοχιών. Μερικά πρωτοποριακά 
συστήματα μετρούν μερικά από τα στοιχεία του όπως εγγυήσεις, επιστροφές 
ή αποζημιώσεις (Diallo et al [11]). Άλλα στοιχεία όμως, και ιδιαίτερα η ζημία 
από την απώλεια της καλής πίστης του πελάτη εξαιτίας της κακής ποιότητας 
ή οι χαμένες ευκαιρίες πωλήσεων, παραλείπονται καθότι είναι δύσκολο να 
μετρηθούν.

Τα παραπάνω "κρυμμένα" στοιχεία κόστους είναι πολύ σημαντικά στο 
βασισμένο στην ποιότητα ανταγωνιστικό περιβάλλον, και είναι πιθανό να 
γίνονται πολύ υψηλά σε επίπεδα συμμόρφωσης μικρότερα του 100%. Αυτό 
σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί να χάσει σημαντικό μερίδιο αγοράς (και να
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παρουσιάσει και ζημίες ακόμα) αν τα προϊόντα της δεν ανταποκρίνονται στις 
αυξημένες απαιτήσεις των πελατών που δημιουργεί ο ανταγωνισμός.

Κατά συνέπεια, όταν το κόστος εξωτερικών αστοχιών εκτιμηθεί με 
μεγαλύτερη ακρίβεια, η συμπεριφορά του συνολικού κόστους ποιότητας 
γίνεται πιο σύνθετη και είναι δύσκολο να περιγράφει πλήρως από ένα μόνο 
μοντέλο.
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5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

5.1 Γενικά
Η εστίαση στις απαιτήσεις των πελατών δεν είναι απλά ένα θέμα της 

διοίκησης ολικής ποιότητας αλλά και μια ορθή επιχειρηματική πρακτική. Η 
στρατηγική διοίκηση χρησιμοποιεί τον όρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να 
περιγράφει την ικανότητα μιας επιχείρησης να επικρατήσει έναντι των 
ανταγωνιστών της στην αγορά. Ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
προέρχεται από την προσήλωση στις επιθυμίες και ανάγκες των πελατών 
(Wheelwright [51]).

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι τί θέλουν οι πελάτες. Κατά 
κύριο λόγο επιθυμούν να ικανοποιηθούν πλήρως και με συνέπεια οι 
προσδοκίες τους (Tenner and De Toro [49]). Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται 
την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών συγκρίνοντας την εμπειρία τους 

από τη χρήση με τις προσδοκίες που είχαν πριν την αγορά.

Το πρώτο βήμα στη διερεύνηση των αναγκών και απαιτήσεων των 

πελατών είναι να οριστεί ποιοι είναι οι πελάτες. Το θέμα αυτό θα αναλυθεί 
στην παράγραφο 5.2.
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Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα κριτήρια των πελατών που 
καθορίζουν την αντίληψη της ποιότητας (παράγραφος 5.3) και στη φύση 
των αναγκών των πελατών (παράγραφος 5.4).

Τέλος, οι δύο τελευταίες παράγραφοι (5.5 και 5.6) θα ασχοληθούν με 
τις πηγές και τους τρόπους διερεύνησης των αναγκών των πελατών.

5.2 Αναγνώριση των πελατών
Πολλοί εργαζόμενοι πιστεύουν ότι πελάτες είναι οι τελικοί αγοραστές 

των προϊόντων της επιχείρησης. Αυτοί οι πελάτες ή καταναλωτές αποτελούν 
αναμφισβήτητα μια σημαντική ομάδα αλλά δεν είναι οι μοναδικοί που 
ενδιαφέρουν την επιχείρηση. Ο ευκολότερος τρόπος αναγνώρισης των 
πελατών είναι να σκεφτούμε με όρους που αφορούν σχέσεις πελάτη- 
προμηθευτή (Evans and Lindsay [13]).

Η AT&T χρησιμοποιεί το μοντέλο πελάτη-προμηθευτή που φαίνεται 
στο σχήμα 5.1 (Evans and Lindsay [13]). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, κάθε 
διαδικασία δέχεται εισροές από τους προμηθευτές της και δημιουργεί εκροές 
προς τους πελάτες της. Οι βρόχοι της επανατροφοδότησης υποδεικνύουν ότι 
και οι προμηθευτές πρέπει να θεωρούνται πελάτες διότι έχουν απαίτηση για 
πληροφόρηση που πρέπει να ικανοποιηθεί.

Σχήμα 5.1 Το μοντέλο πελάτη-προμηθευτή της AT&T

Το παραπάνω μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και στα τρία επίπεδα 
ποιότητας μιας επιχείρησης (όπως αυτά ορίζονται από τους Brache και 
Rummler [13]).

Σε επίπεδο επιχείρησης υπάρχουν διάφοροι εξωτερικοί πελάτες 

(οργανισμοί που δεν αποτελούν τμήμα της επιχείρησης αλλά επηρεάζονται
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από τις δραστηριότητές της) που παρεμβάλλονται ανάμεσα στην επιχείρηση 
και τον τελικό καταναλωτή. Για παράδειγμα, οι παραγωγοί καταναλωτικών 
προϊόντων κάνουν διανομή σε πολυκαταστήματα τα οποία αποτελούν 
εξωτερικούς πελάτες. Έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις έγκαιρης παράδοσης, 
σωστής τιμολόγησης κτλ. Εφόσον διαθέτουν χώρο για την τοποθέτηση των 
προϊόντων του παραγωγού αποτελούν σημαντικό πελάτη του. Οι ίδιοι οι 
παραγωγοί είναι με τη σειρά τους πελάτες των εταιρειών που τους 

προμηθεύουν με τα απαραίτητα για τη δραστηριότητά τους υλικά ή 
υπηρεσίες.

Σε επίπεδο διαδικασίας, τα ανεξάρτητα τμήματα και οι 
διαλειτουργικές διαδικασίες στο εσωτερικό της επιχείρησης έχουν 

εσωτερικούς πελάτες, οι οποίοι συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των 
στόχων της. Για παράδειγμα, το τμήμα παραγωγής είναι πελάτης του 
τμήματος προμηθειών σε μια βιομηχανία, ή οι κρατήσεις θέσεων είναι 
πελάτης του τμήματος πληροφοριών διοίκησης σε μια αεροπορική εταιρεία.

Σε επίπεδο εργαζομένου, ο καθένας λαμβάνει εισροές από άλλους 
και παρέχει εισροές σε κάποιους συναδέλφους του που αποτελούν 

εσωτερικούς πελάτες. Έτσι ο πελάτης μπορεί να είναι ο εργάτης του 
επόμενου σταθμού εργασίας μιας γραμμής παραγωγής, ή ο υπάλληλος 

εκτέλεσης των παραγγελιών σε εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης που είναι 
πελάτης του δέκτη των παραγγελιών.

Ανεξάρτητα του μοντέλου που χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την 
αναγνώριση των πελατών, οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να 
απαντηθούν είναι (Evans and Lindsay [13]):
• τί προϊόντα ή υπηρεσίες παράγονται;
• ποιος τα χρησιμοποιεί;
• σε ποιόν οι εργαζόμενοι αναφέρονται ή απαντούν ερωτήσεις του;
• ποιος προμηθεύει τις διαδικασίες;

Καθώς οι εργαζόμενοι, τα τμήματα και οι λειτουργίες της επιχείρησης 
αναπτύσσουν σχέσεις πελάτη-προμηθευτή δημιουργείται σταδιακά η 

επονομαζόμενη “αλυσίδα των πελατών” (Evans and Lindsay [13]). Με τον 
τρόπο αυτό κάθε εργαζόμενος και οργανωτική μονάδα συνδέεται με τους 

εξωτερικούς πελάτες και καταναλωτές των προϊόντων της επιχείρησης.
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Τελικά, ο καθένας καταλαβαίνει καλύτερα το ρόλο του στην ικανοποίηση των 
εσωτερικών και εξωτερικών πελατών.

5.3 Κριτήρια των πελατών που καθορίζουν την 

αντίληψη της ποιότητας
Οι πελάτες προσδοκούν να λάβουν αξία από τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που αγοράζουν ή χρησιμοποιούν. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η αξία 
μπορεί να οριστεί ως η σχέση ανάμεσα σε ό,τι οι πελάτες λαμβάνουν σ’ 
αντάλλαγμα αυτού που δίνουν (Tenner and De Toro [49]).

Είναι γεγονός ότι πολλές φορές η παραπάνω ανταλλαγή περιορίζεται 
στη σχέση τιμής-ποιότητας αλλά στην πραγματικότητα εμπλέκονται και άλλοι 
παράγοντες. Για παράδειγμα, ο παράγοντας ευκολία αν και σημαντικός συχνά 
παραλείπεται. Ο πελάτης όμως ίσως είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την 
ευκολία σε αναζήτηση χαμηλότερης τιμής ή υψηλότερης ποιότητας. Έτσι, τα 
χαρακτηριστικά που αντιλαμβάνεται ο πελάτης με τον όρο ποιότητα είναι αυτά 
που του δίνουν την αίσθηση ότι έκανε μια συμφέρουσα ανταλλαγή που του 

απέφερε αξία.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν μερικά από τα μοντέλα και 

περιγράμματα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική έρευνα και βοηθούν 

στην κατανόηση του πώς αντιλαμβάνονται οι πελάτες την ποιότητα. Τα 

μοντέλα είναι:
1. Γρηγορότερα, καλύτερα, φθηνότερα
2. Οι οκτώ διαστάσεις της ποιότητας
3. Οι δέκα προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών.

Τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να προσαρμοσθούν και να 
συνδυασθούν για να δώσουν απάντηση στην ιδιαίτερη περίπτωση κάθε 
επιχείρησης.

5.3.1 Γρηγορότερα, καλύτερα, φθηνότερα
Το μοντέλο αυτό περιγράφεται από τους Tenner και De Toro [49]. Η 

αξία μπορεί να ερμηνευτεί με απλό τρόπο ως η όσο το δυνατό πιο γρήγορη 
παροχή προϊόντων (ή υπηρεσιών) που είναι καλύτερα και που κοστίζουν
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φθηνότερα από αυτά των ανταγωνιστών. Με τον ορισμό αυτό εισάγονται τρεις 
διαστάσεις μεταξύ των οποίων γίνεται το “παζάρι” (trade-offs).

Η πρώτη διάσταση, ο χρόνος, εκφράζει πόσο γρήγορα, εύκολα ή άνετα 
αποκτάται ένα προϊόν ή παρέχεται μια υπηρεσία. Η δεύτερη διάσταση, το 
κόστος, εκφράζει το πόσο ακριβό είναι το προϊόν ή η υπηρεσία. Η τρίτη 
διάσταση, η ποιότητα, είναι η πιο δύσκολη στην ερμηνεία.

Για την πιο εύκολη διερεύνηση αυτής της πολύπλοκης διάστασης 
γίνεται ο διαχωρισμός της σε δύο επιμέρους διαστάσεις. Η πρώτη είναι η 

ποιότητα του προϊόντος, που περιλαμβάνει όλα τα χειροπιαστά 
χαρακτηριστικά που λαμβάνει ο πελάτης. Η δεύτερη είναι η ποιότητα 

υπηρεσιών και περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά που παρατηρεί ή δοκιμάζει 

ο πελάτης στη διάρκεια της συναλλαγής.
Όπως είναι γνωστό, στις υπηρεσίες οι πελάτες εμπλέκονται άμεσα ή 

έμμεσα στη διαδικασία παροχής τους. Έτσι, ένα ποσοστό της αξίας των 
υπηρεσιών αποτελείται από το πώς παρέχονται. Η ποιότητά τους κρίνεται 
από τον πελάτη στη διάρκεια της εξυπηρέτησης. Για παράδειγμα, η ποιότητα 
των υπηρεσιών ενός αεροπορικού ταξιδιού σχετίζεται με τη συμπεριφορά του 
πληρώματος και με την άνεση της πτήσης.

Αντίθετα, η ποιότητα του προϊόντος μπορεί να μετρηθεί μετά την 
παροχή της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η ποιότητα ενός δικτύου 
υπολογιστών θα γίνει αντιληπτή κατά τη χρήση του, που έπεται της 
παράδοσης του εξοπλισμού και της εγκατάστασης του λογισμικού από την 
εταιρεία που τα παρέχει.

5.3.2 Οι οκτώ διαστάσεις της ποιότητας
Ο Garvin [18] ορίζει οκτώ διαστάσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των χαρακτηριστικών που συντελούν στη 
διαμόρφωση της αντίληψης της ποιότητας για τους πελάτες.

Μερικές από τις διαστάσεις έχουν ανάλογη σχέση μεταξύ τους, δηλαδή 
η αύξηση της μίας αυξάνει και την άλλη και αντίστροφα. Υπάρχουν όμως και 
διαστάσεις που σχετίζονται με αντιστρόφως ανάλογο τρόπο, δηλαδή η 
αύξηση της μίας μειώνει την άλλη και αντίστροφα.
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Η κατανόηση του επιθυμητού επιπέδου ικανοποίησης από κάθε
διάσταση μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος. Οι οκτώ αυτές διαστάσεις του Garvin είναι συνοπτικά:

1. Επίδοση: Αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
προϊόντος. Σε ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα, η επίδοση περιλαμβάνει 
χαρακτηριστικά όπως επιτάχυνση, ιπποδύναμη, ροπή, μέγιστη ταχύτητα 
αλλά και άνεση. Για την υπηρεσία της αερομεταφοράς η επίδοση 
περιλαμβάνει τις έγκαιρες αφίξεις.

2. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Αποτελούν δευτερεύουσες όψεις της

επίδοσης και ο ρόλος τους είναι συμπληρωματικός των βασικών 

λειτουργιών. Παραδείγματα αποτελούν τα ανοίγματα στις οροφές των 
αυτοκινήτων ή τα δωρεάν ποτά στις πτήσεις. Βέβαια, η διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσα στα βασικά και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά επίδοσης 
είναι δύσκολο να χαραχθεί. Επιπρόσθετα, οι πελάτες ορίζουν την αξία και 
με όρους ευελιξίας και δυνατότητας επιλογής ανάμεσα σε πολλά διαθέσιμα 
χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και με βάση την ποιότητα αυτών των 
χαρακτηριστικών.

3. Αξιοπιστία: Ορίζεται ως η πιθανότητα της επιτυχούς εκτέλεσης μιας 
συγκεκριμένης λειτουργίας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες. Η αξιοπιστία των διαρκών αγαθών μετράται 
συνήθως με το μέσο χρόνο μέχρι την πρώτη αστοχία ή το μέσο χρόνο 
μεταξύ των αστοχιών. Αυτές οι μετρήσεις όμως, προϋποθέτουν χρήση του 
προϊόντος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και έτσι δεν είναι 
κατάλληλες για προϊόντα ή υπηρεσίες που καταναλώνονται αμέσως.

4. Συμμόρφωση: Είναι ο βαθμός στον οποίο τα σχεδιαστικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος ικανοποιούν τα καθιερωμένα πρότυπα 
(standards). Εναλλακτικά, ο Genichi Taguchi δίνει με τις μεθόδους του 
έμφαση όχι στη συμμόρφωση αλλά στο βαθμό απόκλισης από τους 
στόχους του σχεδιασμού, προσπαθώντας να τον ελαχιστοποιήσει.

5. Αντοχή: Αποτελεί μέτρο της διάρκειας ζωής του προϊόντος και ορίζεται ως 

η χρήση (σε χρονικές ή άλλες μονάδες) που παρέχεται από ένα προϊόν 

πριν φτάσει στο σημείο που η αντικατάστασή του είναι προτιμότερη από 
την επισκευή του. Η αντοχή συνδέεται στενά με την αξιοπιστία και τη
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δυνατότητα επισκευής. Οι καταναλωτές και πελάτες συγκρίνουν τα 
αναμενόμενα έξοδα από τις μελλοντικές επισκευές με την επένδυση και τα 
λειτουργικά έξοδα για ένα νεότερο και πιο αξιόπιστο μοντέλο.

6. Δυνατότητα επισκευής: Αναφέρεται στην ταχύτητα, δυνατότητα και 
ευκολία της επισκευής. Το κόστος των επισκευών περιλαμβάνει όχι μόνο 
τα χρήματα που δαπανώνται για την εκτέλεσή τους, αλλά και τις απώλειες 
που προκαλεί ο νεκρός χρόνος του εξοπλισμού.

7. Αισθητική: Αναφέρεται στην εμφάνιση, αφή, γεύση, οσμή και ήχο ενός 
προϊόντος. Αποτελεί αναμφίβολα μια πολύ υποκειμενική διάσταση διότι 
βασίζεται στην προσωπική κρίση και αντανακλά τις ατομικές προτιμήσεις 
των πελατών.

8. Αντιληπτή ποιότητα: Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η φήμη της 
επιχείρησης. Οι καταναλωτές δε διαθέτουν πάντα ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρει 
ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Έτσι, χρησιμοποιούν υποκειμενικά μέτρα της 

ποιότητας που αντιλαμβάνονται ως τη μοναδική βάση σύγκρισης 
ανταγωνιστικών μπραντών.

5.3.3 Οι δέκα προσδιοριστικοί παράγοντες της 
ποιότητας των υπηρεσιών
Οι δέκα προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών 

αναπτύχθηκαν από τους Berry, Parasuraman και Zeithami [3] μετά από 
έρευνες στη δεκαετία του '80. Παρέχουν μια καλή βάση για την κατανόηση 
των χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν την αντίληψη των πελατών για την 
ποιότητα των υπηρεσιών.

Το μοντέλο τους είναι συμπληρωματικό με του Garvin που 
παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.3.2. Οι έρευνές τους περιλάμβαναν 
συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων και ομάδες πελατών και προέκυψαν οι 

δέκα παρακάτω κατηγορίες παραγόντων:

1. Αξιοπιστία: Η αξιοπιστία στις υπηρεσίες συνδέεται με τη σταθερά υψηλή 
επίδοση, με την ακρίβεια και τη σωστή εκτέλεσή τους την πρώτη φορά.

2. Προθυμία απόκρισης: Είναι η θέληση και η ετοιμότητα των εργαζομένων 

για παροχή υπηρεσιών.
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3. Ικανότητες: Αναφέρεται στις επιδεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται 
για την παροχή των υπηρεσιών.

4. Πρόσβαση: Σχετίζεται με την προσιτότητα και την ευκολία πρόσβασης της 
υπηρεσίας καθώς επίσης και με τους χρόνους αναμονής και εκτέλεσής της.

5. Αβρότητα: Είναι η ευγένεια, ο σεβασμός, η κατανόηση και η φιλικότητα 
του προσωπικού με το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή ο πελάτης.

6. Επικοινωνία: Είναι η συνεχής ενημέρωση των πελατών στη γλώσσα που 
καταλαβαίνουν καλύτερα, η προσοχή που δίνεται στις υποδείξεις τους, η 
προσαρμογή της γλώσσας στις διαφορετικές ανάγκες των διαφορετικών 
πελατών και, τέλος, η ακριβής διευκρίνηση του κόστους της υπηρεσίας και 
των τυχόν προβλημάτων (μαζί με τις λύσεις τους) που πιθανόν να 
προκύψουν.

7. Εμπιστοσύνη: Είναι ο βαθμός που μπορούν να γίνουν πιστευτές οι 

υποσχέσεις της επιχείρησης, η φήμη της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του προσωπικού της.

8. Ασφάλεια: Αναφέρεται στην απαλλαγή του πελάτη από αίσθηση κινδύνου, 

ρίσκου, ή αμφιβολίας. Είναι επίσης η οικονομική διασφάλιση και η 
εμπιστευτική αντιμετώπισή του.

9. Κατανόηση του πελάτη: Αναφέρεται στην προσπάθεια που γίνεται για 
την κατανόηση των αναγκών και των ιδιαιτέρων απαιτήσεων των πελατών. 

Είναι επίσης η επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής σε κάθε πελάτη αλλά και η 
αναγνώριση ταυτόχρονα των καλών πελατών.

10. Απτά στοιχεία: Είναι οι χειροπιαστές αποδείξεις για την παροχή της 

υπηρεσίας, η διαμόρφωση του χώρου που λαμβάνει χώρα, η εξωτερική 
εμφάνιση του προσωπικού, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, η φυσική 
απεικόνιση της υπηρεσίας (πχ πιστωτική κάρτα ή τραπεζική επιταγή) και, 
τέλος, οι άλλοι πελάτες στο χώρο εξυπηρέτησης.

5.4 Οι ανάγκες των πελατών
Οι ανθρώπινες ανάγκες δείχνουν απεριόριστες τόσο σε όγκο όσο και

σε ποικιλία. Οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους κτητικά όντα. Δοθείσης της
ευκαιρίας θα συγκεντρώσουν τεράστιες εκτάσεις γης, μεγάλα χρηματικά
ποσά, πολυάριθμους υπηρέτες, πολιτική εξουσία κτλ. (Juran [26]).
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Βέβαια, πολύ λίγοι φτάνουν στην παραπάνω κατάσταση. Οι υπόλοιποι 
προσπαθούν, με τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουν, να ικανοποιήσουν 
τις πιο βασικές ανάγκες για επιβίωση, ασφάλεια, άνεση κτλ. Οι ανάγκες αυτές 
είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες καθώς ο πλούτος αυξάνει.

Η πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων αναγκών επιτείνεται από 
παράγοντες όπως η επικρατούσα κουλτούρα της κοινωνίας, ο βαθμός 
τεχνολογικής ανάπτυξης και άλλους.

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι πριν από τον τρόπο 
καθορισμού των αναγκών των πελατών θα πρέπει να εξεταστεί η φύση τους 
ως προέκταση των ανθρωπίνων αναγκών. Μια καλή και λογική ταξινόμησή 
τους αποτελεί τη βάση για μετάφρασή τους στη γλώσσα του προμηθευτή.

Από τις διάφορες ταξινομήσεις των αναγκών των πελατών που 
συναντώνται στη βιβλιογραφία, θα χρησιμοποιηθεί αυτή του Juran [26] που 

έχει ως εξής:
• Εκφρασμένες ανάγκες
• Πραγματικές ανάγκες
• Αντιληπτές ανάγκες
• Πολιτιστικές ανάγκες
• Ανάγκες σχετιζόμενες με τη διαφορετική από τη σχεδιασμένη χρήση.

5.4.1 Εκφρασμένες και πραγματικές ανάγκες
Οι πελάτες συνηθίζουν να εκφράζουν τις ανάγκες τους όπως τις 

βλέπουν από τη δική τους οπτική γωνία και στη δική τους γλώσσα. Αυτό 
γίνεται φανερό ειδικά στην περίπτωση των εξωτερικών πελατών. Ένα 
συνηθισμένο παράδειγμα αποτελεί η αγορά καταναλωτικών αγαθών όπου οι 
πελάτες διατυπώνουν τις ανάγκες τους με όρους αγαθών που επιθυμούν να 
αγοράσουν αλλά, στην πραγματικότητα, εκείνο που επιθυμούν είναι η 
ωφέλεια που προσφέρουν αυτά τα αγαθά. Ο πίνακας 5.1 είναι διαφωτιστικός 
(Juran [26]).

Αποτυχία να γίνει διάκριση μεταξύ των εκφρασμένων και των 

πραγματικών αναγκών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Ο Juran [26] δίνει 
το ακόλουθο παράδειγμα:
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Εκφρασμένη ανάγκη Πραγματική ανάγκη

Τρόφιμα Θρέψη, ευχάριστη γεύση
Αυτοκίνητο Μεταφορά

Έγχρωμη τηλεόραση Διασκέδαση

Σπίτι Χώρος κατοικίας

Χρώμα για το σπίτι Χρωματιστή εμφάνιση, διατήρηση 
των τοίχων σε καλή κατάσταση

Πίνακας 5.1

Δύο εταιρείες ανταγωνίζονταν στην αγορά των διχτυών κομμωτικής 
(την εποχή εκείνη χρησιμοποιούνταν δίχτυα για τη συγκράταση των 
γυναικείων μαλλιών μετά την επίσκεψη στο κομμωτήριο). Και οι δύο 
ανταγωνιστές έδιναν έμφαση στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος (είδος και χρώμα ινών, διαδικασία παραγωγής, συκευασία) καθώς 
επίσης και στα κανάλια διανομής. Τελικά και οι δύο εξαφανίστηκαν όταν 
εμφανίστηκε ένας χημικός με ένα σπρέι που κρατούσε τα μαλλιά στη θέση 
τους χωρίς να χρειάζονται πλέον τα δίχτυα. Παρόλο που οι πελάτες έλεγαν 
ότι θέλουν δίχτυα μαλλιών, στην πραγματικότητα ήθελαν ένα μέσο ικανό να 
κρατά τα μαλλιά στη θέση τους.

Η αρχή πίσω απ’ αυτή τη διαφορά μεταξύ εκφρασμένων και 
πραγματικών αναγκών αναλύθηκε στο κλασσικό άρθρο “Marketing Myopia” 
του Levitt [32]. Ο τελευταίος, έκανε τη διάκριση μεταξύ προσανατολισμού στο 
προϊόν και προσανατολισμού στον πελάτη. Κατά την απόψή του, οι 
σιδηρόδρομοι έχασαν μια ευκαιρία ανάπτυξης εξαιτίας της προσήλωσής τους 
στα τρένα παρά στη μεταφορά. Ομοίως, οι εταιρείες παραγωγής ταινιών 
έχασαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον αναπτυσσόμενο κλάδο της 
τηλεόρασης, εξαιτίας της προσήλωσής τους στις ταινίες παρά στην 
ψυχαγωγία.

Είναι φανερό ότι για την κατανόηση των αναγκών των πελατών 

απαιτούνται κατ' αρχήν απαντήσεις σε δύο βασικές ερωτήσεις:
• Γιατί αγοράζουν αυτό το προϊόν;
• Τί υπηρεσία προσδοκούν απ’ αυτό;
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5.4.2 Αντιληπτές ανάγκες
Οι πελάτες εκφράζουν τις ανάγκες τους βασιζόμενοι στις αντιλήψεις 

τους, οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις σχετίζονται με το προϊόν ενώ 
υπάρχουν και περιπτώσεις που δε συμβαίνει αυτό. Πιο κοντινή εξέταση των 
τελευταίων περιπτώσεων, αποκαλύπτει ότι υπάρχει διαφορά στην αντίληψη 
μεταξύ πελατών και προμηθευτών τους, σχετικά με το τι περιλαμβάνει ο όρος 
“προϊόν”. Κάθε τέτοια διαφορά είναι μια πιθανή απειλή αλλά και ευκαιρία 
ταυτόχρονα.

Στις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις υπάρχουν πάρα πολλά 

παραδείγματα διαφορετικών αντιλήψεων πελατών και προμηθευτών 
στο τι αποτελεί προϊόν ή ποιότητα. Τα παραδείγματα που δίνει ο Juran [26] 
είναι χαρακτηριστικά:

Υπάρχουν βιομηχανίες στις οποίες τα παραγόμενα γλυκά με 
επικάλυψη σοκολάτας μεταφέρονται με ιμάντα στο τμήμα συσκευασίας. Στην 
άκρη του ιμάντα υπάρχουν δύο ομάδες συσκευαστών. Η πρώτη συσκευάζει 
τις σοκολάτες σε κοινά χαρτονένια κουτιά που προορίζονται για πώληση από 
τα εμπορικά καταστήματα. Η δεύτερη συσκευάζει τις σοκολάτες σε 
λεπτοδουλεμένα ξύλινα κουτιά που προορίζονται για πώληση από 
καταστήματα ειδών πολυτελείας. Η τιμή για την ίδια ποσότητα σοκολάτας 
διαφέρει σημαντικά. Οι αγοραστές όμως συναντούν και άλλες διαφορές όπως 
η διακόσμηση, το επίπεδο εξυπηρέτησης και το κουτί συσκευασίας. Παρόλα 
αυτά, οι σοκολάτες είναι ακριβώς ίδιες. Όσο βρίσκονται πάνω στον ιμάντα 
κανείς δε γνωρίζει σε τι συσκευασία και είδος καταστήματος θα πωληθούν.

Το δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται σε ένα χαλυβουργείο που έχασε 
μέρος των πωλήσεών του σε ανοξείδωτο χάλυβα για λόγους άσχετους με τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ο πελάτης στην προκειμένη 
περίπτωση ήταν ένα μηχανουργείο που έφτιαχνε χαλύβδινα εξαρτήματα και 
είχε ως πελάτες εταιρείες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Οι τελευταίες, 
έδιναν έμφαση στην καθαριότητα των εξαρτημάτων που αγόραζαν (μερικά 
απ’ αυτά προορίζονταν για τη σελήνη). Το μηχανουργείο παρατήρησε ότι η 

λαμαρίνα έφτανε από το χαλυβουργείο βρώμικη, λαδωμένη και τυλιγμένη με 
ακατάστατο τρόπο. Αντιθέτως, ένα ανταγωνιστικό χαλυβουργείο παρέδιδε τη 

λαμαρίνα του καθαρή και όμορφα τυλιγμένη. Όταν οι πωλητές του
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χαλυβουργείου εξήγησαν όλα αυτά στο προσωπικό, η αντίδρασή τους ήταν: 
“Ο χάλυβας θα δώσει καλά εξαρτήματα. Ο πελάτης είναι τρελλός.”

Τέλος, το τρίτο παράδειγμα του Juran αναφέρεται σ’ έναν ιχθυέμπορο 
που επιδείκνυε τα ψάρια τυλιγμένα σε διαφανή συσκευασία και αντιμετώπιζε 
τη διστακτικότητα των καταναλωτών. Όλοι αναζητούσαν φρέσκα ψάρια αλλά 
μερικοί ήταν καχύποπτοι διότι γι’ αυτούς, τα τυλιγμένα ψάρια δεν ήταν τόσο 
φρέσκα. Ο έμπορος δημιούργησε έναν επιπλέον χώρο επίδειξης όπου τα 
ψάρια βρίσκονταν χωρίς περιτύλιξη και μέσα σε πάγο. Αυτό ικανοποίησε τους 

διστακτικούς καταναλωτές ενώ άλλοι προτιμούσαν τα τυλιγμένα ψάρια. Όλα 
όμως τα ψάρια αγοράζονταν φρέσκα από την ίδια πηγή. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η πραγματική ανάγκη είναι για φρέσκο ψάρι. Μερικοί πελάτες 
αντιλαμβάνονταν μόνο το μη τυλιγμένο για φρέσκο ενώ άλλοι δέχονταν 
καλόπιστα ότι το τυλιγμένο ψάρι ήταν επίσης φρέσκο. Ο έμπορος σχεδίασε τη 
δουλειά του με τρόπο που ικανοποιεί όλες τις αντιλήψεις των πελατών του.

Αντίστοιχες διαφορές στην αντίληψη υπάρχουν και στον τομέα των 

υπηρεσιών. Ο Juran αναφέρει και εδώ μερικά χαρακτηριστικά 
παραδείγματα:

Δύο άνδρες χρειάζονται κοπή μαλλιών. Ο πρώτος επισκέπτεται ένα 
συνηθισμένο κουρείο και ο δεύτερος ένα στούντιο κομμωτικής. Και οι δύο 
εξυπηρετούνται από ικανούς ανθρώπους και εξέρχονται με την ίδια 
ουσιαστικά εξωτερική εμφάνιση. Αυτά που διαφέρουν είναι οι τιμές που 
πλήρωσαν και οι αντιλήψεις τους στο τι περιλάμβανε το “προϊόν” (με την 

ευρεία έννοια).
Ο κλάδος των εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτησης έχει μεγαλώσει πάρα 

πολύ βασιζόμενος περισσότερο στην ταχύτητα παρά στην αντιληπτή 
ποιότητα του προσφερόμενου φαγητού.

Τέλος, η ταχυδρόμηση ενός γράμματος απαιτεί την αγορά 
γραμματοσήμου ελάχιστης αξίας. Αν όμως το γραμματόσημο έχει ατέλειες 
στην εκτύπωση, είναι πιθανό να έχει πολλαπλάσια αντιληπτή (συλλεκτική) 

αξία.
Από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει ότι μερικοί πελάτες 

πληρώνουν γενναιόδωρα για αντιληπτές διαφορές. Οι προμηθευτές τους 
πρέπει να κατανοήσουν και να δεχτούν αυτή την πραγματικότητα και να
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φροντίσουν να την εκμεταλλευτούν. Αν σε αντίθετη περίπτωση θεωρήσουν 
εξωπραγματικές τις αντιλήψεις των πελατών, θα πληρώσουν το ανάλογο 
τίμημα (ή κόστος ευκαιρίας).

5.4.3 Πολιτιστικές ανάγκες
Οι ανάγκες των πελατών, και ειδικά των εσωτερικών, δεν περιορίζονται 

μόνο στα προϊόντα και τις διαδικασίες. Περιλαμβάνουν και ανάγκες σεβασμού 
από τους άλλους, συνέχειας προτύπων συμπεριφοράς και, γενικότερα, για 
ό,τι εκφράζει ο όρος κοινωνικά πρότυπα.

Ένας βασικός παράγοντας αποτυχίας καθορισμού των αναγκών των 
πελατών, είναι η αποτυχία κατανόησης της φύσης αλλά και της ύπαρξης 
ακόμα των προαναφερθέντων κοινωνικών προτύπων (Juran [26]). Η έννοιά 

τους μπορεί να περιγράφει συνοπτικά ως εξής:

Κάθε επιχείρηση είναι επίσης και μια ανθρώπινη κοινωνία. Οι μεγάλες 
επιχειρήσεις στεγάζουν πολλές τέτοιες κοινωνίες.

Κάθε ανθρώπινη κοινωνία διαμορφώνει ένα πρότυπο πεποιθήσεων, 
συνηθειών, πρακτικών κτλ, βασισμένη στη συσσωρευμένη της εμπειρία. Το 
τελευταίο είναι το επονομαζόμενο πολιτιστικό πρότυπο.

Το παραπάνω πρότυπο παρέχει στην κοινωνία συγκεκριμένα στοιχεία 
σταθερότητας όπως ένα σύστημα τάξης και νόμου, εξήγηση των μυστηρίων, 
δοξασίες, σύμβολα κοινωνικής θέσης, κώδικα ηθικής κτλ. Αυτά τα στοιχεία 
γίνονται αποδεκτά από την κοινωνία ως φορείς σημαντικών αξιών.

Κάθε προτεινόμενη αλλαγή αποτελεί απειλή για τις παραπάνω αξίες 
και, κατά συνέπεια, προκαλεί αντίσταση μέχρι να γίνει κατανοητές οι φύση και 
συνέπειες της αλλαγής.

Η αντίσταση δεν περιορίζεται μόνο στις οργανωμένες κοινωνίες. 
Επεκτείνεται και στα άτομα που τις αποτελούν και που πιθανόν να νοιώσουν 
ότι οι προσωπικές τους αξίες απειλούνται.

Ενώ σε μερικές περιπτώσεις οι πολιτιστικές ανάγκες εκφράζονται 

ξεκάθαρα, τις περισσότερες φορές δε διατυπώνονται ανοιχτά αλλά υπό 
κάποιο προσωπείο. Ένα τυπικό παράδειγμα αποτελούν οι ειδήμονες σε 

κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Η γνώση τους τούς προσδίδει κύρος και κάθε 
αμφισβήτησή της αποτελεί απειλή για το κύρος τους.
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Σε μία βιομηχανία κάθε νέα διαδικασία απειλεί να εξαλείψει την ανάγκη 
για συγκεκριμένες ειδικότητες λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα 
τεχνολογία. Οι εργαζόμενοι αυτών των ειδικοτήτων θα αντισταθούν στην 
εισαγωγή της νέας διαδικασίας. Τα επιχειρήματά τους θα βασίζονται σε 
εύσχημους λόγους όπως οι επιπτώσεις στο κόστος, κτλ. Ο μόνος λόγος που 
θα παραληφθεί είναι η μείωση του κύρους τους λόγω της αλλαγής, και θα 
είναι ίσως ο μοναδικός πραγματικός.

Ομοίως, είναι πιθανό να υπάρξει αντίσταση στη δημιουργία ομάδων 
εργασίας για να ασχοληθούν με θέματα που αποτελούσαν “μονοπώλιο” 
κάποιων ειδικών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε περιπτώσεις πολιτιστικής 
αντίστασης οι πραγματικές αιτίες είναι κατά κανόνα κρυμμένες πίσω από τις 
διατυπωμένες. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάζουμε μπροστά από τις τελευταίες 
για να κατανοούμε ποιές είναι οι πιθανές απειλές για τα πολιτιστικά πρότυπα 
των ανθρώπων που εμπλέκονται. Ο στόχος πρέπει να είναι η ικανοποίηση 
των αντιρρήσεων χωρίς να βλάπτονται τα συμφέροντα της επιχείρησης.

5.4.4 Ανάγκες που σχετίζονται με τη διαφορετική από τη 
σχεδιασμένη χρήση
Πολλές αστοχίες συμβαίνουν διότι ο πελάτης χρησιμοποιεί το 

προϊόν με τρόπο διαφορετικό απ’ αυτόν που σχεδιάστηκε από τον
προμηθευτή. Η πρακτική αυτή εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους (Juran [26]):
• εργασίες που απαιτούν εκπαιδευμένους εργάτες ανατίθενται σε 

ανειδίκευτους
• ο εξοπλισμός υπερφορτίζεται ή λειτουργεί χωρίς να τηρούνται οι 

κανονισμοί συντήρησης
• έγγραφα αρχειθετούνται με λάθος τρόπο
• τμήματα των αυτοκινήτων μπορούν να σκουριάσουν διότι οι σχεδιαστές δε 

γνώριζαν ότι θα έλθουν σε επαφή με αλάτι στους δρόμους.

Το σημαντικότερο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αν ο σχεδιασμός 
ποιότητας θα γίνει με βάση την επιθυμητή ή την πραγματική χρήση του 

προϊόντος. Το τελευταίο απαιτεί συχνά την πρόβλεψη μηχανισμών 

ασφαλείας από τη φάση της σχεδίασης, όπως (Juran [26]):
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• ασφάλειες και διακόπτες χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά κυκλώματα για 
προστασία από υπερφορτίσεις

• αναπτύσσεται λογισμικό που έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει ορθογραφικά 
λάθη

• η τιμολόγηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας σχεδιάζεται με τρόπο που 
να αποφεύγονται λάθη στην ανάγνωση των μετρούμενων μεγεθών, μέσω 
σύγκρισης με μετρήσεις του παρελθόντος.

Τέτοιοι μηχανισμοί ασφαλείας επιβαρύνουν πιθανώς το κόστος 
παραγωγής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, αλλά στοχεύουν στη 
βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους, με τη συμβολή τους στην αποφυγή 
των πρόσθετων στοιχείων κόστους που πηγάζουν από την πραγματική και 

κακή χρήση. Τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι (Juran 
[26]):
• ποιά θα είναι η πραγματική χρήση;
• ποιά είναι τα σχετικά στοιχεία κόστους;
• ποιές είναι οι συνέπειες της εμμονής στην επιθυμητή χρήση;

Η απόκτηση τέτοιων πληροφοριών είναι φανερό ότι απαιτεί στενή 

συνεργασία ανάμεσα στον προμηθευτή και τον πελάτη.

5.5 Πηγές των αναγκών των πελατών
Η πιο απλή υπόθεση που μπορεί να γίνει είναι ότι οι πελάτες έχουν 

πλήρη γνώση των αναγκών τους, και ότι η έρευνα αγοράς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να αποσπαστούν οι κατάλληλες πληροφορίες απ’ αυτούς.

Πρακτικά όμως οι γνώσεις των πελατών είναι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό 
ανεπαρκείς. Υπάρχουν περιπτώσεις προϊόντων που οι πελάτες 
ανακαλύπτουν ότι τα έχουν ανάγκη αφού κυκλοφορήσουν πρώτα στην αγορά. 
Παράδειγμα αποτελεί το επονομαζόμενο “γουόκμαν”, που είναι απίθανο να 
διατύπωσαν πολλοί μια τέτοια ανάγκη πριν η συσκευή έλθει στην αγορά 
(Juran [26]).

Αυτά τα κενά στις γνώσεις των πελατών γεμίζουν κυρίως από τη 

δράση των ανταγωνιστικών δυνάμεων της αγοράς, και από τις ενέργειες των 
επιχειρηματιών. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εξεταστούν οι πηγές των
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αναγκών των πελατών πριν την εξέταση των τρόπων διερεύνησης αυτών των 
αναγκών.

Οι πηγές αναγκών που θα παρουσιαστούν με συντομία παρακάτω 
είναι (Juran [26]):
• ανεπαρκές επίπεδο υπηρεσιών
• απαλλαγή από ανεπιθύμητες δουλειές
• μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
• αλλαγές στις συνήθειες των πελατών.

5.5.1 Ανεπαρκές επίπεδο υπηρεσιών
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι ανάγκες των πελατών είναι για κάτι 

καλύτερο, είτε για ένα νέο προϊόν είτε για βελτίωση ενός υπάρχοντος. 
Παραδείγματα υπάρχουν πολλά:

Όταν παγώνει η έκδοση νέων αδειών ταξί στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
το κενό που δημιουργείται καλύπτεται με παράνομα ή πειρατικά ταξί.

Οι οδηγίες του υπουργείου οικονομικών για τη συμπλήρωση των 
φορολογικών δηλώσεων είναι συνήθως ανεπαρκείς. Έτσι, πολλοί 
φορολογούμενοι καταφεύγουν σε επαγγελματίες φοροτεχνικούς ή αγοράζουν 
έντυπα για να τις συμπληρώσουν σωστά.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους εμπόρους θεωρούνται σε 
αρκετές περιπτώσεις ακριβές και ανεπαρκείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των καταστημάτων “κάντο μόνος σου”.

5.5.2 Απαλλαγή από ανεπιθύμητες δουλειές
Καθώς ο πλούτος και οι διαθέσιμοι πόροι των ανθρώπων αυξάνουν, το 

ίδιο κάνει και η επιθυμία τους να απαλλαγούν από δουλειές που τις θεωρούν 
ανεπιθύμητες. Πολλές πρώην δουλειές της κουζίνας για παράδειγμα γίνονται 
πλέον σε εργοστάσια (έτοιμα φαγητά, χυμοί φρούτων κτλ.).

Οι τιμές βέβαια τέτοιων προϊόντων είναι αρκετά υψηλότερες από το 

άθροισμα των τιμών των υλικών τους, αλλά οι καταναλωτές είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν για να τα αγοράσουν παρά να ασχοληθούν με 
την προετοιμασία τους.
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Αυτή η τάση των καταναλωτών αποτελεί πηγή νέων αναγκών και, κατά 
συνέπεια, αποτελεί πηγή ευκαιριών αλλά και απειλών για τις επιχειρήσεις.

5.5.3 Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
Μερικές κουλτούρες επιδεικνύουν μια βιασύνη να τελειώνουν τις 

δουλειές όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σ’ αυτές τις κουλτούρες αμοίβονται αυτοί 
που εξυπηρετούν τους πελάτες πιο γρήγορα, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς. 
Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη των εστιατορίων ταχείας 
εξυπηρέτησης.

Σε πολλούς κλάδους ο χρόνος εξυπηρέτησης αποτελεί έναν από τους 
βασικούς παράγοντες επιλογής προμηθευτών. Για παράδειγμα, σε 
περίπτωση εφαρμογής μεθόδων just in time, η ανάγκη για ακριβείς 
παραδόσεις υλικών είναι θεμελιώδους σημασίας.

5.5.4 Αλλαγές στις συνήθειες των πελατών
Οι συνήθειες των πελατών είναι σε πολλές περιπτώσεις ευμετάβλητες, 

όπως για παράδειγμα η μόδα στα ρούχα. Η ύπαρξη τέτοιων μεταβολών στις 
ανάγκες αυξάνει την ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
από τους προμηθευτές αλλά, ταυτόχρονα, αυξάνει και τις απρόβλεπτες 
αντιδράσεις των πελατών. Τα παραδείγματα είναι πολλά:

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για θέματα υγείας έχει μειώσει 
την κατανάλωση των κόκκινων και έχει αυξήσει την κατανάλωση των λευκών 
κρεάτων. Νέα είδη μπύρας, υποστηριζόμενα και από εκτεταμένη διαφήμιση, 
έχουν προκαλέσει μεγάλες ανακατατάξεις στα μερίδια αγοράς.

Τέτοιες μεταβολές δεν περιορίζονται μόνο στους καταναλωτές. 
Βιομηχανικές επιχειρήσεις ξεκινούν εκστρατείες για αλλαγές που ενώ στην 
αρχή καταλαμβάνουν κεντρική θέση, στο τέλος εξασθενίζουν και μένουν 
απλώς ως θορυβώδεις λέξεις (buzz words) που έρχονται και παρέρχονται.

5.6 Μέθοδοι διερεύνησης των αναγκών των πελατών
Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων για να συλλέξουν 

πληροφορίες που έχουν σχέση με τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών,
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τη σπουδαιότητά τους, και την ικανοποίησή τους από τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις βασικές μεθόδους που είναι οι 
παρακάτω (Evans and Lindsay [13], Juran [26]):
• γίνε πελάτης

• μελέτη της συμπεριφοράς των πελατών
• επικοινωνία με τους πελάτες
• προσομοίωση της συμπεριφοράς των πελατών.

5.6.1 Γίνε πελάτης
Αναμφισβήτητα, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να 

ανακαλύψει κάποιος τις ανάγκες των πελατών είναι να γίνει ο ίδιος πελάτης 
(του εαυτού του).

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί πελάτες του εαυτού τους. Ένα 
τυπικό παράδειγμα αποτελεί ένας τεχνίτης που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. 
Για να φτάσει να παραδώσει τα προϊόντα του και να παράσχει τις υπηρεσίες 
του, εκτελεί μια σειρά καθηκόντων: σχεδίασμά προϊόντων, προγραμματισμό 
εργασιών, επιλογή υλικών και προμηθευτών, διάφορες εργασίες παραγωγής, 
συντήρηση των εργαλείων, επιθεώρηση και έλεγχο προϊόντων, marketing, 

εξυπηρέτηση πελατών, τιμολόγηση και εισπράξεις κτλ. Καθώς προχωρά η 
δουλειά, ο τεχνίτης γίνεται συνεχώς πελάτης του εαυτού του.

Ο παραπάνω, είναι ίσως ο πιο σίγουρος τρόπος για να γίνουν γνωστές 
οι ανάγκες των πελατών. Παρέχει επίσης την πιο σύντομη 
επαναπληροφόρηση και εξηγεί έτσι την αυτοπεποίθηση τέτοιων ανθρώπων 
ως προς την πλήρη ικανοποίηση των πελατών τους.

Το παράδειγμα του τεχνίτη μπορεί να γενικευτεί σε κάθε κατάσταση 
όπου ένα άτομο εκτελεί μια σειρά αλληλένδετων καθηκόντων: παθολόγοι, 
νοσοκόμες, υπάλληλοι γραφείου, νοικοκυρές κτλ. Όλοι τους έχουν το κοινό 
χαρακτηριστικό ότι είναι συνεχώς πελάτες του εαυτού τους.

Οι ωφέλειες για την ποιότητα είναι προφανείς και γίνονται ακόμα 
προφανέστερες όταν οι επιχειρήσεις αλλάζουν τις διαδικασίες, ώστε να 

δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να γίνονται πελάτες του εαυτού τους. 
Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί σε εργοστάσια που εγκαταλείπουν τις
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γραμμές παραγωγής και δημιουργούν κυψελικές δομές ή αυτοδιαχειριζόμενες 
ομάδες, ότι μειώνονται οι δείκτες αντικατάστασης και απουσίας του 
προσωπικού καθώς και τα ποσοστά των ελαττωματικών (Juran [26]). Οι 
ομάδες αυτές γίνονται συνεχώς πελάτες του εαυτού τους.

Σε κάθε περίπτωση, το να γίνεται κάποιος πελάτης προσφέρει 
πολλαπλά ποιοτικά οφέλη (Juran [26]):
• ο κύκλος επαναπληροφόρησης για την ανίχνευση προβλημάτων 

περιλαμβάνει μόνο ένα πρόσωπο
• απλοποιείται η ανακάλυψη σχέσεων αιτίου-αιτιατού. Το σύμπτωμα του 

προβλήματος διερευνάται από ένα πρόσωπο που γνωρίζει όλες τις 
πιθανές αιτίες

• δημιουργείται θετικό κλίμα για την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων εφόσον 
υπάρχει άμεσο όφελος για το πρόσωπο που αναλαμβάνει δράση.

Το να γίνεται κάποιος πελάτης παρέχει επίσης άμεση πληροφόρηση 
για το πώς ξοδεύουν οι πελάτες το χρόνο τους, ποιές ενέργειές τους είναι 
κρίσιμες και ποιά είναι τα άλυτα προβλήματά τους. Τέτοιες πληροφορίες είναι 
πολύτιμες σ’ αυτούς που αναζητούν νέα προϊόντα με δυναμικό πωλήσεων.

5.6.2 Μελέτη της συμπεριφοράς των πελατών
Η συμπεριφορά των πελατών είναι μια ένδειξη για μελλοντικές 

επιλογές τους και μάλιστα καλύτερη από τα λόγια τους. Είναι κατά συνέπεια 
σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στη συμπεριφορά και στη γνώμη 
των πελατών.

Η συμπεριφορά αποτελείται από πράξεις που λαμβάνουν χώρα σε 
πραγματικό τόπο και χρόνο, ενώ οι γνώμες είναι απλώς ενδείξεις υποκείμενες 
σε αναθεώρηση όταν έρθει η στιγμή της απόφασης.

Στη συνέχεια θα εξεταστούν τρεις πηγές πληροφοριών για τη 
μελέτη της συμπεριφοράς των πελατών που είναι οι εξής:

• ενέργειες των πελατών που έχουν σχέση με τη δυσαρέσκειά τους
• ενέργειες των πελατών που σχετίζονται με τα έσοδα από τις πωλήσεις
• άμεση παρατήρηση
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5.6.2.1 Ενέργειες των πελατών που έχουν σχέση με τη 
δυσαρέσκειά τους

Μια κατηγορία τέτοιων ενεργειών είναι τα γραπτά ή προφορικά 
παράπονα που εκφράζουν οι πελάτες για ελαττώματα και ατέλειες των 
προϊόντων. Παράπονα εκφράζουν και οι εσωτερικοί πελάτες (οι εργαζόμενοι 
για παράδειγμα) ενώ σε μερικές περιπτώσεις γίνεται και δημόσια έκφρασή 
τους μέσω επιστολών στα μέσα ενημέρωσης, εκδηλώσεων διαμαρτυρίας 
αλλά και μηνύσεων ακόμα.

Σ' όλες τις περιπτώσεις παραπόνων είναι σκόπιμο να γίνεται αρχικά 
μια επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους και, αν διαπιστωθεί ότι είναι πράγματι 
βάσιμα, να ικανοποιούνται αμέσως και με τον ενδεικνύμενο τρόπο.

Εκείνο που είναι απαραίτητο αλλά δε συνηθίζεται, είναι η συστηματική 

εξέταση των παραπόνων, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια 
συστηματική αιτία που παράγει συνέχεια ελαττώματα που με τη σειρά τους 
γίνονται πηγές δυσαρέσκειας και παραπόνων. Για παράδειγμα, τα 
Transmission Systems της AT&T χρησιμοποιούν διαλειτουργικές ομάδες για 
τη διαχείρηση και ανάλυση των παραπόνων των πελατών (Evans and 
Lindsay [13]).

Αν οι συστηματικές αιτίες οφείλονται στο σχεδίασμά του συστήματος, 
θα πρέπει να εξαλειφθούν μέσω του επανασχεδιασμού που θα βασιστεί στην 
εξέταση των αναγκών των πελατών.

5.6.2.2 Ενέργειες των πελατών που σχετίζονται με τα 

έσοδα από τις πωλήσεις
Σε πολλές περιπτώσεις, η συμπεριφορά των πελατών έχει άμεση 

επίδραση στα έσοδα των προμηθευτών και αυτό φαίνεται με τους 
ακόλουθους τρόπους:
• οι πωλήσεις συγκεκριμένων προϊόντων μειώνονται ή αυξάνονται
• οι εκπτώσεις τιμών άλλοτε έχουν επιτυχία και άλλοτε όχι
• η επιτυχία σε πλειστηριασμούς μειώνεται ή αυξάνεται.

Τέτοιες διακυμάνσεις, αν και δεν οφείλονται αποκλειστικά σ’ αυτούς, 
είναι βασικά αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των πελατών. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, η συμπεριφορά αυτή οφείλεται σε λόγους ποιότητας και θα
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πρέπει, αφού γίνει επιβεβαίωση μέσω αναλύσεων, να επανεξεταστεί ο 
σχεδιασμός ποιότητας.

Αυτές αλλά και πολλές άλλες μορφές συμπεριφοράς των πελατών 

παρέχουν στους προμηθευτές ένα πακέτο κινήτρων για πρόληψη και 
σχεδίασμά ποιότητας. Για παράδειγμα:

Μερικοί πελάτες απαιτούν να συμμορφώνονται οι προμηθευτές τους με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούν στο σύστημα ποιότητας που 
εφαρμόζουν. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν (οι προμηθευτές) να 
χάσουν τους πελάτες τους.

Οι πωλήσεις ανταλλακτικών είναι μια πηγή ικανοποιητικών εσόδων 
(και κερδών) για τους προμηθευτές. Ταυτόχρονα όμως, είναι και μια πηγή 

δυσαρέσκειας για τους πελάτες, καθώς τα ανταλλακτικά σχετίζονται με 
βλάβες, νεκρό χρόνο μηχανών και υψηλό κόστος συντήρησης και επισκευών. 
Συνεπώς, ο κερδοφόρος κλάδος των ανταλλακτικών μπορεί να αποτελέσει 
στην πραγματικότητα την αιτία της αποτυχίας, αφού οι ανταγωνιστές με 
προϊόντα υψηλότερης ποιότητας καταλαμβάνουν σιγά-σιγά την αγορά.

Τέλος, οι προτιμήσεις στα επιλεγόμενα χαρακτηριστικά αποτελούν 

ισχυρές ενδείξεις για το τί θα θεωρείται στάνταρ εξοπλισμός στο μέλλον.

5.6.2.3 Άμεση παρατήρηση

Σε αρκετές περιπτώσεις, η μελέτη της συμπεριφοράς των πελατών 

βασίζεται στην άμεση παρατήρηση. Για παράδειγμα, τα Marriot Hotels 
παρατήρησαν ότι οι πελάτες τους δε χρησιμοποιούσαν τα κρύσταλλα 
μπάνιου. Έτσι, τα αντικατέστησαν με άλλα δωρεάν χαρακτηριστικά (όπως 
καλωδιακή τηλεόραση) που ήταν πολύ πιο ευπρόσδεκτα (Enans and Lindsay 

[13])·
Η παρατήρηση δε γίνεται απαραίτητα μέσω ανθρώπων, καθώς η 

τεχνολογία κάνει εφικτή τη χρήση και άλλων μέσων για τον ίδιο σκοπό. 
Παράδειγμα αποτελούν οι συσκευές μέτρησης τηλεθέασης και 

ακροαματικότητας που εγκαθίστανται στις συσκευές τηλεόρασης. Τα 

δεδομένα που προκύπτουν από τις μετρήσεις, χρησιμοποιούνται ως βάση 
αξιολόγησης των προγραμμάτων και καθορισμού των τιμών της διαφήμισης.
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Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η παρουσία ανθρώπων κρίνεται 
απαραίτητη. Παράδειγμα αποτελούν οι χώροι δοκιμής νέων παιχνιδιών που 

διατηρούν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα να 

παίξουν, ενώ μηχανικοί τα παρατηρούν πίσω από καθρέπτες που επιτρέπουν 

την παρατήρηση προς μία κατεύθυνση μόνο. Αφού καταγράφουν τη 

συμπεριφορά τους, μελετούν στη συνέχεια τις ζημιές. Με τον τρόπο αυτό 

δίνονται απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετίζονται με (Sellers [44]):

• κινδύνους τραυματισμών

• ευκολία και τρόπους χρήσης

• χρονική διάρκεια ενασχόλησης με κάθε παιχνίδι

• ζημιές στη διάρκεια της χρήσης.

Τέλος, ένα άλλο είδος άμεσης παρατήρησης της συμπεριφοράς των 

πελατών αποτελεί η διακοπή παροχής ορισμένων υπηρεσιών ή κυκλοφορίας 

ορισμένων προϊόντων, για να διαπιστωθεί το εύρος και η ένταση των 

αντιδράσεων.

Μερικές εφημερίδες, για παράδειγμα, σταμάτησαν τη δημοσίευση 

συγκεκριμένων ενοτήτων και κατακλύστηκαν από παράπονα πιστών 

αναγνωστών. Τα παράπονα αυτά επιβεβαίωναν την ύπαρξη ενός κοινού με 

τέτοιο μέγεθος, που να επιβάλλει την επαναφορά των ενοτήτων που 

καταργήθηκαν (Hughes [25]).

5.6.3 Επικοινωνία με τους πελάτες

Πολλές πληροφορίες έρχονται στις επιχειρήσεις μέσω του 

προσωπικού που έχει τακτική επαφή με τους πελάτες, όπως το προσωπικό 
πωλήσεων, οι τεχνικοί και εμπορικοί αντιπρόσωποι κτλ.

Μερικοί πελάτες επίσης επιστρέφουν τα φύλλα αξιολόγησης που τους 

δίνουν οι προμηθευτές με την παράδοση των προϊόντων. Πρόσθετα στοιχεία 

είναι διαθέσιμα από κυβερνητικούς οργανισμούς που είτε παρεμβαίνουν 

ρυθμιστικά στην αγορά, είτε αποτελούν αγοραστές. Υπάρχουν τέλος και 

ανεξάρτητα εργαστήρια και ινστιτούτα που διενεργούν συγκριτικούς 

ποιοτικούς ελέγχους και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα.

Πληροφορίες σαν τις παραπάνω απαιτούν επεξεργασία για να πάρουν 

την κατάλληλη για την εταιρεία μορφή. Μ’ άλλα λόγια, είναι μάλλον σπάνια η
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περίπτωση που επαρκούν οι πληροφορίες που έρχονται “φυσιολογικά", και 

χρειάζεται πρόσθετη έρευνα πεδίου με πρωτοβουλία και δαπάνες της ίδιας 

της επιχείρησης.

Το πρώτο βήμα για την παραπάνω έρευνα ξεκινά με τον 

προσδιορισμό των βασικών ερωτήσεων. Οι συνηθέστερες είναι (Evans 

and Lindsay [13], Juran [26]):

• ποιά χαρακτηριστικά του προϊόντος έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους 

πελάτες;

• όσον αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά, πώς αξιολογείται το προϊόν σε σχέση 

με τα ανταγωνιστικά;

• ποιά είναι η σημασία των διαφορών στην ποιότητα, εκφρασμένη σε 

χρηματικές μονάδες ή με όποιο άλλο σημαντικό για τον πελάτη τρόπο;

Πέρα από τα παραπάνω βασικά ερωτήματα, ο κατάλογος των 

ερωτήσεων μπορεί να διευρυνθεί σημαντικά περιλαμβάνοντας θέματα 
όπως:
• περιβάλλον χρήσης

• στοιχεία για τους ρυθμούς και τρόπους των βλαβών

• πληροφορίες για το κόστος χρήσης.

Οι απαντήσεις για ερωτήσεις όπως οι παραπάνω είναι χρήσιμες σε 

πολλά τμήματα των επιχειρήσεων: σχεδιασμός προϊόντων και διαδικασιών, 

παραγωγή, marketing, εξυπηρέτηση πελατών κτλ. Ως φυσική συνέπεια, αυτά 

τα τμήματα αποτελούν και τις κατάλληλες πηγές ερωτήσεων για συλλογή 

πληροφοριών πεδίου.

Συνηθίζεται όλο και περισσότερο να συγκροτούνται διαλειτουργικές 

ομάδες για σχεδίασμά της όλης διαδικασίας. Μια τέτοια ομάδα καθορίζει τις 

ερωτήσεις που χρήζουν απαντήσεως και, επιπρόσθετα, αναγνωρίζει ποια 

από τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να δώσουν μετά από ανάλυση μερικές 

απαντήσεις. Όσο για τις υπόλοιπες, η ομάδα έχει καθήκον να συλλέξει 

πληροφορίες πεδίου. Στη συνέχεια θα αναλυθούν με συντομία οι πηγές 

αυτών των πληροφοριών, τα εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων και η 

χρήση της δειγματοληψίας.
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5.6.3.1 Πηγές πληροφοριών πεδίου

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη δημιουργία νέων πηγών 
πληροφοριών πεδίου. Οι σημαντικότεροι είναι (Juran [26]):

• Διεύρυνση των ευθυνών συλλογής πληροφοριών για το προσωπικό που 

είναι ήδη σε επαφή με τους πελάτες.

• Καθιέρωση της “ελεγχόμενης χρήσης” του προϊόντος. Παρέχονται στους 

πελάτες εκπτώσεις ή και δωρεάν χρήση του προϊόντος με αντάλλαγμα την 

παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών.

• Αγορά πληροφοριών από τους πελάτες. Αποτελεί παραλλαγή της 

προηγούμενης μεθόδου. Γίνονται συμβόλαια με τους πελάτες για να 

παρέχουν καθορισμένες πληροφορίες έναντι καθορισμένης αμοιβής.

• Σχεδιασμός αυτομάτων συσκευών μέτρησης για καταγραφή στοιχείων κατά 

τη λειτουργία.

Προσοχή χρειάζεται να συμπεριληφθούν στις πηγές και πρώην 

πελάτες αλλά και πελάτες των ανταγωνιστών, για να εξεταστούν οι λόγοι που 

δεν προτιμούν την επιχείρηση.

5.6.3.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Πολλά εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

συλλογής πληροφοριών πεδίου. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 

περιλαμβάνουν:

• Ερωτηματολόγια μέσω ταχυδρομείου: Οι απαντήσεις είναι συνήθως ένα 

μικρό ποσοστό του συνόλου που αποστέλλεται, αλλά παρόλα αυτά το 

δείγμα μπορεί να περιέχει χρήσιμες πληροφορίες.

• Ερωτηματολόγια επαναπληροφόρησης: Χρησιμοποιούνται συνήθως σε 

ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ., για άμεση πληροφόρηση από πελάτες που 

μόλις έχουν εξυπηρετηθεί.

• Τηλεφωνικές κλήσεις: Γίνονται με δειγματοληπτικό τρόπο και επιτρέπουν 

τη σε βάθος συλλογή πληροφοριών.

• Επισκέψεις στους πελάτες: Τέτοιες επισκέψεις γίνονται παραδοσιακά από 

το προσωπικό των τμημάτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Σε 

επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, ακόμη και 

ανώτερα στελέχη επισκέπτονται προσωπικά τους πελάτες. Ακούγοντας τα
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προβλήματα και τις απαιτήσεις τους από πρώτο χέρι είναι συνήθως μια 

πολύ διαφωτιστική εμπειρία (Evans and Lindsay [13]). Στελέχη της Black 
and Decker για παράδειγμα επισκέπτονται τους χώρους εργασίας των 

πελατών τους και παρακολουθούν πώς χρησιμοποιούν τα εργαλεία, 

ρωτούν γιατί προτιμούν ή όχι κάποια συγκεκριμένα και, σε μερικές 

περιπτώσεις, παρατηρούν την ευκολία καθαρισμού του χώρου όταν 

τελειώνει η εργασία (Caminity [5]).

• Συνεργασίες: Αν η ανάγκη για πληροφορίες πεδίου είναι αμοιβαία μεταξύ 

προμηθευτή και πελάτη, δημιουργούνται κοινές (μεικτές) ομάδες. Μερικές 

τέτοιου είδους συνεργασίες έχουν οδηγήσει στη λύση μακροχρόνιων 

προβλημάτων που σε άλλη περίπτωση θα παρέμεναν άλυτα (Kegarise and 

Miller [29]).

• Ομάδες εστίασης (focus groups): Είναι μια ομάδα (ή πάνελ) ατόμων, 

πελατών και μη, που απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες της επιχείρησης αλλά και των ανταγωνιστών. Η συνέντευξη 

δίνει τη δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων προσώπων και της 

κατεύθυνσής τους στα θέματα που επιθυμεί η επιχείρηση (Enans and 

Lindsay [13]).

5.6.3.3 Χρήση της δειγματοληψίας
Είναι συνηθισμένο το λάθος να επιδιώκεται η απόκτηση όλων των 

διαθέσιμων στοιχείων, ενώ ένα δείγμα είναι αρκετό για να δώσει μια επαρκή 

βάση για λήψη αποφάσεων (Juran [26]). Πολλά καλοσχεδιασμένα και 

εκτεταμένα σχέδια έχουν αποτύχει λόγω του μεγέθους τους, αλλά και λόγω 

της έλλειψης των απαιτούμενων πόρων. Επιπρόσθετα, η αποτυχία τους ίσως 

να είναι πηγή νέων προβλημάτων. Η χρήση της δειγματοληψίας συμβάλλει 
στην αποφυγή τέτοιων κινδύνων.

Η δειγματοληψία παρέχει έναν πρακτικό και οικονομικό τρόπο 

για τη συλλογή πληροφοριών, ειδικά στις περιπτώσεις που το μέγεθος του 

πληθυσμού είναι πολύ μεγάλο. Αντί να απευθυνθεί η εταιρεία (με ένα 

ερωτηματολόγιο για παράδειγμα) σ’ όλους τους πελάτες, απευθύνεται σ’ ένα 

επιλεγμένο δείγμα και ερευνά τις ανάγκες τους σε βάθος. Στη συνέχεια 

γενικεύονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δείγματος.
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Η εφαρμογή της δειγματοληψίας απαιτεί συγκεκριμένα εργαλεία και 

δυνατότητες για να δοθούν απαντήσεις σε ζητήματα όπως:
• μέγεθος δείγματος και επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας

• επιλογή δείγματος (τυχαία, ή με βάση προκαθορισμένα κριτήρια)

• επικρατούσες συνθήκες (ελεγχόμενες ή μη) κατά τη συλλογή των 

πληροφοριών

• διασφάλιση αμεροληψίας.

5.6.4 Προσομοίωση της συμπεριφοράς των πελατών
Η προσομοίωση αποτελεί έναν πρόσθετο τρόπο διερεύνησης των 

αναγκών των πελατών. Παραδείγματα υπάρχουν αρκετά (Juran [26]):

• Πολλά συγκριτικά τεστ ποιότητας διεξάγονται από ειδικευμένο προσωπικό 

κάτω από ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες, παρά με πάνελ 

καταναλωτών σε πραγματικές συνθήκες.

• Αυτοκίνητα υπόκεινται σε τεστ πρόσκρουσης φέροντας ως επιβάτες 

ομοιώματα ανθρώπων.

• Πολλές σχεδιαστικές ιδέες επεξεργάζονται αρχικά με τη χρήση 

μαθηματικής προσομοίωσης. Στη συνέχεια κατασκευάζεται ένα μοντέλο για 

δοκιμασία στο εργαστήριο.

Η προσομοίωση χρησιμοποιείται ευρύτατα και στις εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η εκπαίδευση των πιλότων σε 

προσομοιωτές πτήσης και κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.

Η προσομοίωση δίνει απεριόριστες ευκαιρίες στην εφευρετικότητα. Για 

παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου προσομοιώνει διάφορα μεγέθη 

πελατών για να ελέγξει την επάρκεια της διαρύθμισης του χώρου του 

καταστήματος (Galante [17]).

Τα πλεονεκτήματα της προσομοίωσης σε σχέση με την πραγματική 

χρήση είναι αρκετά. Δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεθούν οι ανεπιθύμητες 

μεταβλητές και, με τον τρόπο αυτό, μπορεί να καθοριστεί με μεγαλύτερη 

ακρίβεια η επίδραση συγκεκριμένων μεταβλητών στην ποιότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η προσομοίωση είναι σε πολλές 

περιπτώσεις φθηνότερη από την έρευνα αγοράς σε πραγματικές συνθήκες.
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Υπάρχουν βέβαια μειονεκτήματα και περιορισμοί. Οι συνθήκες 

εργαστηρίου δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικές των πραγματικών συνθηκών 

λειτουργίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μίμηση της πραγματικότητας, και 

πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και μόνο στις περιπτώσεις που οι 

άλλες μέθοδοι κρίνονται ασύμφορες ή ακατάλληλες.
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6 ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

6.1 Γενικά
Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάστηκε το πλαίσιο για την αναγνώριση 

των αναγκών των πελατών που αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού ποιότητας. 

Ο τελικός σκοπός είναι η μετάφραση των αναγκών σε προδιαγραφές και 

σχεδιαστικές αποφάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί το πλαίσιο των τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται στον εκτός σειράς έλεγχο ποιότητας για λόγους πρόληψης, 

βελτίωσης και διάγνωσης. Ο εκτός σειράς έλεγχος ποιότητας αναφέρεται στην 

ανάλυση πριν την παραγωγική διαδικασία ή ανεξάρτητα από αυτή.

Οι τεχνικές ή μοντέλα που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια είναι τα

εξής:

1. Λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας (QFD)

2. Τεχνικές του Taguchi
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3. Ανάλυση τρόπου αστοχίας και αποτελέσματος (failure mode and effect 

analysis)

4. Ανάλυση αιτίου - αποτελέσματος (cause and effect analysis)

5. Μηχανική αξίας (value engineering).

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας θα 

εξεταστεί ξεχωριστά στο επόμενο κεφάλαιο διότι:

• αποτελεί το βασικό εργαλείο μετάφρασης των αναγκών των πελατών

• θεωρείται από πολλούς συγγραφείς ως η σημαντικότερη μέθοδος για το 

σχεδίασμά και πρόληψη της ποιότητας

• απαιτεί εκτεταμένη ανάλυση.

6.2 Οι τεχνικές του Taguchi
Ο καθηγητής Genichi Taguchi έχει διατελέσει διευθυντής της 

Ιαπωνικής Ακαδημίας Ποιότητας και έλαβε τέσσερεις φορές το βραβείο 

Deming. Η προσέγγισή του για τη βελτίωση της ποιότητας βασίζεται στις 

μεθόδους του πειραματικού σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα να ενσωματωθεί έγκαιρα η ποιότητα στο προϊόν, δηλαδή στη 

φάση του σχεδιασμού, της δημιουργίας του πρωτοτύπου, ή κατά την 

εγκατάσταση και συντήρηση μιας παραγωγικής διαδικασίας (Λογοθέτης [1]). 

Δίνεται δηλαδή έμφαση στον εκτός σειράς έλεγχο ποιότητας που 

αναφέρθηκε προηγουμένως.

Πριν εξετάσουμε τη φιλοσοφία των τεχνικών του, είναι απαραίτητο να 

αναφερθούμε στα στατιστικά πειράματα που αποτελούν τη βάση για την 

ανάπτυξή τους.

6.2.1 Σχεδιασμός και ανάλυση πειραμάτων
Η έρευνα και ανάπτυξη καταναλώνει πολύ χρόνο και χρήμα στην 

κατασκευή και στους πειραματισμούς πάνω στο πρωτότυπο, για να ελεγχθεί 

η εφικτότητα και οι προοπτικές κάθε νέας ιδέας. Για να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητά της, χρησιμοποιούνται διάφορες πειραματικές μέθοδοι 

που γίνονται πηγές πολλών τεχνικής φύσεως πληροφοριών.

Ο πειραματισμός στην επιστήμη είναι παλιά ιδέα και παραπέμπει στον 

Francis Bacon και το κρίσιμο πείραμά του το οποίο συμπεραίνει ότι: αν ένα

63



πείραμα στο οποίο όλοι οι παράγοντες παραμένουν σταθεροί -εκτός από τον 

Α- παράγει ένα ορισμένο αποτέλεσμα, τότε ο Α είναι το αίτιο (Λογοθέτης [1]).

Η παραπάνω πρόταση εισάγει την έννοια του πειραματισμού στον 

οποίο αλλάζει ένας παράγοντας κάθε φορά. Ο όρος παράγοντας 

αναφέρεται σε κάθε μεταβλητή μιας διαδικασίας ή σε κάθε ελέγξιμη πηγή 

μεταβλητότητας, ποσοτική ή μη. Η κατάσταση του παράγοντα ονομάζεται 

επίπεδο (Λογοθέτης [1]).

Η απλότητα της μεθόδου την κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Οι ελεγχόμενοι 

παράγοντες (Α,Β,.,.,Η) μπορούν να συνδυασθούν οκτώ φορές σε έναν πίνακα 

όπως ο παρακάτω:

Δοκιμή Α Β Γ Δ Ε Ζ Η

ΐη 1 1 1 1 1 1 1

2η 2 1 1 1 1 1 1

3η 1 2 1 1 1 1 1

4η 1 1 2 1 1 1 1

5η 1 1 1 2 1 1 1

6η 1 1 1 1 2 1 1

7η 1 1 1 1 1 2 1

8η 1 1 1 1 1 1 2

Πίνακας 6.1

Οι συνδυασμοί αυτοί επιτρέπουν στον πειραματιζόμενο να προχωρά 

αλλάζοντας την κατάσταση (επίπεδο) ενός παράγοντα σε κάθε επανάληψη 

του πειράματος. Η απλότητα όμως της μεθόδου μπορεί να οδηγήσει σε 

παραπλανητικά και αναξιόπιστα αποτελέσματα και, επομένως, σε 

εσφαλμένα πορίσματα.

Για παράδειγμα, συγκρίνοντας τη διαφορά στα αποτελέσματα των δύο 

πρώτων συνδυασμών του πίνακα προκύπτει μια εκτίμηση της επίδρασης του 

παράγοντα Α στο τελικό αποτέλεσμα, αφού στη δεύτερη δοκιμή 

διατηρήθηκαν οι παράγοντες Β,Γ,.,.,Η σταθεροί στο επίπεδο 1. 

Παραλείποντας την ακρίβεια που μπορεί να έχει μια τέτοια εκτίμηση, η 

τελευταία θα ισχύει μόνο για την περίπτωση που όλοι οι παράγοντες από Β 

έως Η βρίσκονται στο επίπεδο 1. Όταν όμως οι συνθήκες των παραγόντων
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αυτών μεταβληθούν έστω και οριακά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η 

επίδραση του Α στο τελικό αποτέλεσμα θα είναι η ίδια.

Η πραγματικότητα, ιδιαίτερα μάλιστα στο σημερινό δυναμικό 

βιομηχανικό περιβάλλον που συνδυάζει πολλές μεταβλητές και σε πολλά 

επίπεδα, σπάνια επιτρέπει το χειρισμό ενός μόνο παράγοντα. Αξιόπιστα 

αποτελέσματα θα προκύψουν μόνο από τη συστηματική μελέτη των 

αλληλεπιδράσεων των παραγόντων.

Εξ’ ορισμού, ένα παραγοντικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται 

αξιόπιστο μόνο αν έχει υψηλή αναπαραγωγιμότητα, δηλαδή μόνο όταν η 

επιρροή του παράγοντα στις τιμές του πειράματος παραμένει σταθερή ακόμα 

και αν αλλάξουν οι συνθήκες των άλλων παραγόντων (Λογοθέτης [1]). Κατά 

συνέπεια, αξιόπιστο είναι το πείραμα που επιτρέπει τον προσδιορισμό των 

παραγοντικών επιδράσεων όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται και όχι όταν 

παραμένουν σταθερές.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι για να είναι αξιόπιστο ένα πείραμα στο 

οποίο μεταβάλλεται ένας παράγοντας κάθε ψορά, πρέπει να γίνει 

πειραματισμός με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς επιπέδων των 
παραγόντων. Ένα τέτοιο πείραμα ονομάζεται πλήρες παραγοντικό 
(Λογοθέτης [1]) αλλά η εκτέλεσή του έχει προφανείς οικονομικές και 

πρακτικές δυσκολίες. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, εκτέλεσης πλήρους 

παραγοντικού πειράματος με τους 7 παράγοντες (Α,Β,.,.,Η) σε δύο επίπεδα 

που αναφέρθηκε προηγουμένως, απαιτούνται 128 δοκιμές (2 εις την 7η 

δύναμη) με το ανάλογο χρηματικό κόστος.

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός δοκιμών του 
πίνακα 6.2. Στο σχεδίασμά αυτό, ορισμένοι παράγοντες αλλάζουν 

ταυτόχρονα στις δοκιμές με τρόπο συστηματικό (θα εξηγηθεί στη συνέχεια η 

έννοια), παρέχοντας έτσι τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον προσδιορισμό 

των μέσων επιδράσεων που προκύπτουν καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. 

Παρατηρούμε ότι, με τον παρακάτω σχεδίασμά, κάθε επίπεδο ενός 

παράγοντα εμφανίζεται με κάθε επίπεδο όλων των άλλων παραγόντων ίσες 

φορές. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν πιο αξιόπιστα και στατιστικά έγκυρα 

συμπεράσματα και με το ελάχιστο κόστος πειραματισμού (Λογοθέτης [1]).
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Δοκιμή A Β Γ Δ Ε Ζ Η

in 1 1 1 1 1 1 1

2η 1 1 1 2 2 2 2

3η 1 2 2 1 1 2 2

4η 1 2 2 2 2 1 1

5η 2 1 2 1 2 1 2

6η 2 1 2 2 1 2 1

7η 2 2 1 1 2 2 1

8η 2 2 1 2 1 1 2

Πίνακας 6.2

Η εισαγωγή των παραγοντικών πειραμάτων βασίζεται στις εργασίες 

του Fisher από τη δεκαετία του 1920 που πειραματίζονταν με τις συνέπειες 

της χρήσης λιπασμάτων στις καλλιέργειες. Για αρκετά χρόνια η καινοτόμος 

προσέγγιση του Fisher αγνοήθηκε από τους επιστήμονες.

Στις δεκαετίες του ’30 και ’40 ανακαλύφθηκε μια σειρά συνδυαστικών 

δομών, που βασίζονται στην άλγεβρα, όπως ορθογώνιες διατάξεις, 

ισοζυγισμένα ατελή τεμάχια, ελληνολατινικά τετράγωνα, τετράγωνα Youden, 

διευκρινιστικοί σχεδιασμοί κλπ. Οι περισσότερες από αυτές τις δομές είναι 

τταραγοντικά κλάσματα (δηλαδή υποσύνολα των πλήρων παραγοντικών) 

και έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες (Λογοθέτης [1]):

• Ισορροπία: τα επίπεδα κάθε παράγοντα εμφανίζονται με την ίδια 

συχνότητα.

• Υπολογισιμότητα: κάθε παραγοντική επίδραση θα πρέπει να μπορεί να 

υπολογίζεται.

• Ορθογωνικότητα: ικανότητα να εξάγονται και να διαχωρίζονται οι 

επιδράσεις διαφορετικών παραγόντων. Η ιδιότητα αυτή μπορεί να 

ικανοποιηθεί αν, για παράδειγμα, για κάθε ζεύγος παραγόντων κάθε 

συνδυασμός επιπέδων παραγόντων υπάρχει και εμφανίζεται με την ίδια 

συχνότητα.

Πρώτη η ιαπωνική βιομηχανία συνειδητοποίησε και αξιοποίησε τις 

δυνατότητες των κλασματικών παραγοντικών πειραμάτων ενώ, αντίθετα, στη 

Δύση χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα η δαπανηρή και αναξιόπιστη 

μέθοδος του πειραματισμού με έναν παράγοντα κάθε φορά.
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Η ταυτόχρονη αλλαγή πολλών παραγόντων κατά τον κλασματικό 

πειραματισμό γίνεται με τρόπο συστηματικό. Αυτό συμβαίνει όταν ισχύει 

τουλάχιστον μία από τις τρεις προαναφερθείσες ιδιότητες. Η συστηματικότητα 

διασφαλίζει την αξιόπιστη και ανεξάρτητη μελέτη των παραγοντικών 

επιδράσεων και με κόστος πολύ λιγότερο από αυτό που απαιτείται για έναν 

πλήρη παραγοντικό σχεδίασμά (Λογοθέτης [1]).

Οι πειραματικοί σχεδιασμοί που χρησιμοποιούνται είναι πολλοί και η 

καταγραφή τους ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Στη 

βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος υπάρχουν αρκετοί τρόποι 

δημιουργίας κλασματικών πειραματισμών μαζί με στατιστικές μεθόδους 

ανάλυσης.

Ο γενικός διαχωρισμός των σχεδιασμών που είναι διαθέσιμοι και 

προσαρμόσιμοι σε κάθε απαίτηση πειραματισμού, είναι αυτός που έχει ήδη 

έμμεσα αναφερθεί (Λογοθέτης [1]):

• Πλήρεις τταραγοντικοί σχεδιασμοί: μελετούν κάθε πιθανό συνδυασμό 

παραγόντων και χρησιμοποιούνται όταν ο πειραματισμός είναι εύκολος ή 

όταν ο αριθμός των παραγόντων που μελετάται είναι μικρός (3 ή 4).

• Κλασματικοί τταραγοντικοί σχεδιασμοί: αποτελούνται μόνο από έναν 

ορισμένο αριθμό συνδυασμών παραγόντων και είναι οι πλέον χρήσιμοι 

σχεδιασμοί, εφόσον δίνουν στατιστικά έγκυρους και οικονομικούς τρόπους 

μελέτης πολλών παραγόντων σε ένα μόνο πείραμα.

6.2.2 Η προσέγγιση του Taguchi
Ο στατιστικός πειραματισμός αποτελεί βασικό εργαλείο της σημερινής 

κατασκευαστικής βιομηχανίας. Η τελευταία, εφαρμόζει γενικότερα τεχνικές για 

τον εκτός σειράς έλεγχο ποιότητας (Λογοθέτης [1]). Το γεγονός αυτό 

συμφωνεί με την τρίτη πρόταση του Deming (Evans and Lindsay [13]), που 

τονίζει την ανάγκη εγκατάλειψης της μαζικής επιθεώρησης και ενσωμάτωσης 

της ποιότητας στο προϊόν και τη διεργασία κατά τη φάση του σχεδιασμού.

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα βασικά συστατικά των τεχνικών 

του Taguchi και συγκεκριμένα στα εξής:

• συνάρτηση απώλειας του Taguchi

• αντικειμενικός σκοπός του Taguchi
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• μέτρα επίδοσης

• βασικά σημεία της φιλοσοφίας του Taguchi και προτεινόμενα βήματα 
εφαρμογής της.

6.2.2.1 Η συνάρτηση απώλειας του Taguchi

Ο Taguchi προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση στην ποιότητα, που 

βασίζεται στις οικονομικές επιπτώσεις της μη τήρησης των ονομαστικών 

τιμών (στόχων) που τίθενται κατά το σχεδίασμά. Η ποιότητα ορίζεται ως η 

απώλεια που προκαλεί ένα προϊόν στην κοινωνία μετά την αποστολή του 

(Taguchi [48]).

Ο παραπάνω είναι ουσιαστικά ένας αρνητικός τρόπος ορισμού. Οι 

απώλειες για την κοινωνία περιλαμβάνουν τα στοιχεία κόστους που είναι 

αποτέλεσμα της αποτυχίας του προϊόντος να ικανοποιήσει τις προσδοκίες 

των πελατών, της αποτυχίας να φτάσει στα ικανοποιητικά επίπεδα επίδοσης 

και τις βλαβερές παρενέργειες που προκαλεί το προϊόν. Παραδείγματα 

αποτελούν η απώλεια της φήμης του προϊόντος και της καλής πίστης του 

πελάτη για την επιχείρηση, το αυξημένο κόστος εγγυήσεων κτλ.

Ο Taguchi μετρά την απώλεια σε χρηματικές μονάδες και τη συσχετίζει 

με χαρακτηριστικά του προϊόντος που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Με 

τον τρόπο αυτό μεταφράζει τη γλώσσα του μηχανικού στη γλώσσα του 

manager.

Ο παραπάνω ορισμός αλλά και η γενικότερη φιλοσοφία του Taguchi 

γίνονται καλύτερα κατανοητά με το εξής παράδειγμα (Enans and Lindsay 

[13]):
Ας υποτεθεί ότι οι προδιαγραφές για ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι 

500+-20. Με τον παραδοσιακό ορισμό της ποιότητας, δεν έχει σημασία αν η 

πραγματική τιμή του χαρακτηριστικού στο τελικό προϊόν είναι 480, 496, 500 ή 

520. Υποτίθεται δηλαδή ότι ο πελάτης θα είναι το ίδιο ικανοποιημένος με 

οποιαδήποτε τιμή ανάμεσα στο 480 και 520 αλλά θα “δυσαρεστηθεί” με κάθε 

τιμή που είναι έξω από αυτό το διάστημα. Επίσης, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει 

διαφορά στο κόστος εφόσον το χαρακτηριστικό ποιότητας παραμένει εντός 

των ορίων.
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Ποια είναι όμως η πραγματική διαφορά μεταξύ του 479 και του 481; Η 

πρώτη τιμή είναι εκτός των προδιαγραφών και σημαίνει επανακατεργασία ή 

αχρήστευση του προϊόντος ενώ η δεύτερη σημαίνει αποδοχή του. Στην 

πραγματικότητα όμως η επίδραση των δύο τιμών στην επίδοση θα είναι 

πιθανότατα η ίδια περίπου, καθώς και οι δύο απέχουν αρκετά από την 

ονομαστική τιμή του 500. Ο σχεδιαστής που καθορίζει την ονομαστική τιμή τη 

θεωρεί την ιδανική για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ποιότητας.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση, ο Taguchi υποθέτει ότι 

όσο μικρότερη είναι η απόκλιση από την τιμή στόχο τόσο καλύτερη είναι η 

ποιότητα. Κάθε απόκλιση προκαλεί απώλεια που αυξάνει με τετραγωνικό 

τρόπο καθώς μεγαλώνει αυτή η απόκλιση.

Η ακριβής φύση της συνάρτησης απώλειας είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί για κάθε χαρακτηριστικό ποιότητας. Η γενική μαθηματική 

σχέση έχει τη μορφή (Evans and Lindsay [13]):

L{x) = k{x-Tf

όπου x είναι οποιαδήποτε τιμή του χαρακτηριστικού ποιότητας, Τ είναι η τιμή 

στόχος και k είναι μια σταθερά. Για την τιμή χ=Τ προκύπτει απώλεια L(T)=0.

6.2.2.2 Ο αντικειμενικός σκοπός του Taguchi
Ο Taguchi έχει ως στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας 

και του σχεδιασμού του προϊόντος, μέσα από τον προσδιορισμό εύκολα 

ελεγχόμενων παραγόντων και των ρυθμίσεών τους που ελαχιστοποιούν τη 

διασπορά της επίδοσης του προϊόντος ενώ, ταυτόχρονα, διατηρούν στα 

επίπεδα του στόχου τη μέση επίδοση (Λογοθέτης [1]).

Αν οι παραπάνω παράγοντες ρυθμιστούν στα βέλτιστα επίπεδά τους 

θα προκύψει προϊόν ανθεκτικό στις μεταβολές των παραγωγικών και 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα γίνονται 

λιγότερο ευάλωτα στους παράγοντες που τείνουν να υποβαθμίσουν την 

ποιότητα, μέσω της απαλειφής της βλαβερής συνέπειας του αιτίου και όχι του 

ίδιου του αιτίου.

Επιπρόσθετα, εφόσον η μέθοδος εφαρμόζεται με συστηματικό τρόπο 

στα στάδια πριν την παραγωγή ή ανεξάρτητα από αυτήν, μειώνεται και ο
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χρόνος που αναλώνεται στις δοκιμές που απαιτούνται για την επίτευξη 

αποδοτικών συνθηκών παραγωγής με τα ανάλογα χρηματικά και άλλα οφέλη.

Οι τεχνικές του Taguchi διαχωρίζουν τους παράγοντες σε δύο 

βασικές κατηγορίες (Λογοθέτης [1]):

1. Ελεγχόμενοι παράγοντες ή παράγοντες σχεδιασμού (design factors).
Είναι αυτοί των οποίων τις τιμές μπορούν να θέσουν ή να ρυθμίσουν 

εύκολα ο σχεδιαστής ή ο μηχανικός παραγωγής.

2. Μη ελεγχόμενοι παράγοντες ή παράγοντες θορύβου (noise factors). 
Αυτοί είναι πηγές διασποράς (μεταβλητότητας) που συνδέεται με τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος ή της λειτουργίας. Η συνολική επίδοση θα 

πρέπει, στην ιδανικότερη περίπτωση, να μείνει ανεπηρέαστη από τη 

μεταβλητότητά τους.

Οι ελεγχόμενοι παράγοντες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

• Αυτοί που επηρεάζουν τα μέσα επίπεδα της εξεταζόμενης επίδοσης 

ονομάζονται παράγοντες ελέγχου του στόχου (Target Control Factors - 

TCF). Μερικές φορές ονομάζονται και παράγοντες σήματος (Signal 

Factors).

• Αυτοί που επηρεάζουν τη μεταβλητότητα της επίδοσης ονομάζονται 

παράγοντες ελέγχου της μεταβλητότητας (Variability Control Factors - 

VCF).

• Αυτοί που δεν επηρεάζουν ούτε τη μέση επίδοση ούτε τη μεταβλητότητα 

και μπορούν, επομένως, να ρυθμιστούν έτσι ώστε να εναρμονοστούν με τις 

οικονομικές απαιτήσεις και ονομάζονται παράγοντες κόστους.
Οι μη ελεγχόμενοι παράγοντες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

• Εξωτερικός θόρυβος που αναφέρεται στις συνθήκες χρήσης και σ’ αυτές 

του περιβάλλοντος.

• Εσωτερικός θόρυβος που αναφέρεται στη φθορά των εργαλείων μετά 

από ένα χρονικό διάστημα χρήσης ή στις ατέλειες υλικών και εργαλείων.

Βλέπουμε ότι ο Taguchi δίνει προσοχή στη μεταβλητότητα με στόχο τη 

μείωσή της μέσω της ρύθμισης των παραγόντων ελέγχου της 

μεταβλητότητας, ενώ προσπαθεί ταυτόχρονα να διατηρήσει την απαιτούμενη 

μέση επίδοση μέσω της ρύθμισης των παραγόντων ελέγχου στόχου.
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6.2.2.3 Μέτρα επίδοσης
Ο Taguchi χρησιμοποιεί δύο μέτρα επίδοσης (performance 

measures) για κάθε συνδυασμό τιμών των ελεγχόμενων παραγόντων 

(Λογοθέτης [1]):

1. Το μέτρο της επίδοσης του θορύβου (Noise Performance Measure - 

ΝΡΜ), που αντανακλά τη διασπορά της επίδοσης σε κάθε συνδυασμό 

παραγόντων. Η ανάλυσή του θα προσδιορίσει τους ελεγχόμενους 

παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν (και να ελέγξουν) τη 

διασπορά (τους παράγοντες ελέγχου της μεταβλητότητας). Επίσης αυτή η 

ανάλυση θα προσδιορίσει και τον καλύτερο συνδυασμό αυτών των 

παραγόντων για να ελαχιστοποιηθεί η μεταβλητότητα (συνεπώς και η 

επιρροή των παραγόντων θορύβου).

2. Το μέτρο της επίδοσης του στόχου (Target Performance Measure - 

TPM), που αντανακλά το μέσο όρο της επίδοσης της διεργασίας σε κάθε 

συνδυασμό παραγόντων. Η ανάλυσή του θα αποκαλύψει εκείνους τους 

ελεγχόμενους παράγοντες οι οποίοι δεν είναι παράγοντες ελέγχου της 

μεταβλητότητας, αλλά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη μέση επίδοση 

(τους παράγοντες ελέγχου του στόχου). Η ρύθμισή τους θα φέρει τη μέση 

επίδοση στο ζητούμενο στόχο.

Σύμφωνα με την κλασική προσέγγιση γίνονταν στατιστική ανάλυση 

μόνο του ΤΡΜ κάτι που οδηγούσε στην αδικαιολόγητη χρήση παραγόντων οι 

οποίοι, αν και ήταν σημαντικοί για το μέσο όρο, επηρέαζαν και τη 

μεταβλητότητα.

Ο σχηματισμός των ΤΡΜ και ΝΡΜ γίνεται με την κατάλληλη για την 

κάθε περίπτωση χρήση στατιστικών μεγεθών. Η παρατιθέμενη βιβλιογραφία 
περιέχει διάφορες περιπτώσεις και δίνει τα ανάλογα μέτρα.

6.2.2.4 Βασικά σημεία της φιλοσοφίας του Taguchi και 

προτεινόμενα βήματα εφαρμογής των τεχνικών του

Τα βασικά σημεία της φιλοσοφίας του Taguchi μπορούν να 

συνοψισθούν ως εξής (Λογοθέτης [1]):

• Αλλαγή του τρόπου και χρόνου εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου (από εν 

σειρά σε εκτός σειράς). Θα γίνει έτσι δυνατή η μείωση της ανάγκης για
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μαζική επιθεώρηση, η ενσωμάτωση της ποιότητας στο προϊόν και τα μέσα 

παραγωγής, και θα εφαρμοστεί το “κάντο σωστά από την αρχή”.

• Αλλαγή της διαδικασίας πειραματισμού (από τη μεταβολή ενός παράγοντα 

κάθε φορά στη μεταβολή πολλών παραγόντων ταυτόχρονα), 

χρησιμοποιώντας τεχνικές του στατιστικού πειραματικού σχεδιασμού.

• Αλλαγή των αντικειμενικών σκοπών των πειραμάτων και του ορισμού της 

ποιότητας: από επίτευξη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές σε επίτευξη 

του στόχου και ελαχιστοποίηση της μεταβλητότητας.

• Αλλαγή της συμπεριφοράς απέναντι στους μη ελεγχόμενους παράγοντες: 

απομάκρυνση της επιρροής και όχι του αιτίου με την κατάλληλη ρύθμιση 

των ελεγχόμενων παραγόντων.

Ο Taguchi προτείνει για την εφαρμογή των τεχνικών του οκτώ

συγκεκριμένα βήματα που πηγάζουν από την προαναφερθείσα φιλοσοφία

του. Τα βήματα αυτά είναι (Clements [7], Λογοθέτης [1]):

1. Ορισμός του προβλήματος: Πρέπει να δοθεί μια σαφής διατύπωση του 

προς επίλυση προβλήματος. Είναι πολύ σημαντικό να έχει γίνει ξεκάθαρο 

αυτό ακριβώς που το πείραμα επιδιώκει να πετύχει.

2. Προσδιορισμός του αντικειμενικού σκοπού: Καθορισμός των

χαρακτηριστικών εκροής (επιδόσεις) που θα πρέπει να μελετηθούν και να 

βελτιστοποιηθούν, καθώς και προσδιορισμός της μεθόδου μέτρησης. Για 

την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας της μέτρησης ίσως χρειαστεί ένα 

ξεχωριστό πείραμα.

3. Οργάνωση μιας συνεδρίασης καταιγισμού ιδεών (brainstorming):
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην εκτέλεση μιας πειραματικής 

μελέτης. Οι managers και οι εργαζόμενοι που έχουν στενή σχέση με την 

παραγωγική διαδικασία ή το εξεταζόμενο προϊόν, θα πρέπει να 

συναντηθούν για να αποφασίσουν τους ελεγχόμενους και τους μη 

ελεγχόμενους παράγοντες αλλά, ταυτόχρονα, να προσδιορίσουν τον 

πειραματικό χώρο και τα επίπεδα των παραγόντων. Ο Taguchi θεωρεί ότι 

είναι γενικά προτιμότερο να εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

παράγοντες (και όχι πολλές αλληλεπιδράσεις αυτών) στην αρχική εξέταση.
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4. Σχεδιασμός του πειράματος: Πρέπει να γίνει επιλογή των κατάλληλων 

πειραματικών σχεδιασμών αφού πρώτα αναγνωριστούν οι ελεγχόμενοι και 

οι παράγοντες θορύβου.

5. Διεξαγωγή του πειράματος: Γίνεται η εκτέλεση των πειραματικών 

δοκιμών και συλλογή των πειραματικών δεδομένων.

6. Ανάλυση των δεδομένων: Υπολογισμός των μέτρων απόδοσης (ΤΡΜ και 

ΝΡΜ) κάθε πειραματικής δοκιμής και ανάλυση αυτών των δοκιμών με τη 

χρήση των κατάλληλων τεχνικών στατιστικής ανάλυσης.

7. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Προσδιορίζονται οι παράγοντες ελέγχου 

της μεταβλητότητας (VCF) και οι παράγοντες ελέγχου του στόχου (TCF) 

και επιλέγονται τα βέλτιστα επίπεδά τους. Για τους VCF τα βέλτιστα 

επίπεδα είναι εκείνα που μεγιστοποιούν το ΝΡΜ, ενώ για τους TCF εκείνα 

που οδηγούν τη μέση επίδοση πλησιέστερα στην τιμή στόχο. Χρήσιμο είναι 

να γίνει και μια πρόβλεψη της επίδοσης της διαδικασίας κάτω από τις 

βέλτιστες συνθήκες.

8. Διεξαγωγή ενός επαληθευτικού πειράματος: Είναι απαραίτητο να γίνει 

επαλήθευση, με τη χρήση πρόσθετων πειραματικών δοκιμών, ότι οι νέοι 

συνδυασμοί τιμών των παραμέτρων βελτιώνουν τα μέτρα επίδοσης σε 

σύγκριση με τις αρχικές ρυθμίσεις. Επίσης, ένα επιτυχημένο επαληθευτικό 

πείραμα θα μειώσει τις ανησυχίες για τυχόν εσφαλμένη επιλογή επιπέδων 

των παραγόντων και πειραματικού σχεδιασμού, καθώς επίσης και τις 

ανησυχίες για την ορθότητα των υποθέσεων που σχετίζονται με τις 

αλληλεπιδράσεις των παραγόντων.

Σε περίπτωση που τα προβλεφθέντα αποτελέσματα (βήμα 7) δεν 

επαληθευτούν ή αν κριθούν μη ικανοποιητικά, είναι πιθανό να απαιτηθούν 

επιπλέον πειράματα, ίσως δε και επανάληψη των βημάτων 3 έως 8.

6.3 Ανάλυση τρόπου αστοχίας και αποτελέσματος
Σε πολλές περιπτώσεις είναι χρήσιμο να αναλυθούν προϊόντα, 

υπηρεσίες και διαδικασίες για να εξεταστούν πιθανοί τρόποι αστοχίας 

(αποτυχίας) και οι συνέπειές τους στην επίδοση του προϊόντος, στη 

λειτουργία της διαδικασίας ή στο σύστημα παροχής των υπηρεσιών.
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Η ανάλυση τρόπου αστοχίας και αποτελέσματος (failure mode 
and effect analysis) είναι η μελέτη των πιθανών αστοχιών για να 
προσδιοριστούν τα αποτελέσματά τους (Oakland [39]). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο “τρόπος” αστοχίας είναι το σύμπτωμα που πρέπει να 

διαχωριστεί από την αιτία της αποτυχίας, η οποία αναφέρεται στους 

αποδεδειγμένους λόγους που οδηγούν στο συγκεκριμένο σύμπτωμα (Juran 

and Gryna [28]).

Αν τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης ιεραρχούνται με βάση 

τη σοβαρότητά τους, τότε προκύπτει η ανάλυση τρόπου αστοχίας και 

κρισιμότητας αποτελέσματος (Oakland [39]).

Πρωταρχικός σκοπός της παραπάνω ανάλυσης είναι να καθορίσει τα 

χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των προϊόντων και της παραγωγικής 

διαδικασίας, που είναι κρίσιμα για την πρόκληση αστοχιών έτσι ώστε να τις 

μειώσει.

Η ανάλυση χρησιμοποιεί γνώσεις και εμπειρία από το σχεδίασμά, το 

marketing, την παραγωγή, τις προμήθειες, τη διανομή, την εξυπηρέτηση 

πελατών κτλ., για να προσδιορίσει την κρισιμότητα πιθανών προβλημάτων 

και να ενεργοποιήσει διορθωτική δράση.

Τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης περιλαμβάνουν (Oakland

[39]):

• Τρόπος αστοχίας: οι προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας

χρησιμοποιούνται ως βάση για τη μελέτη των πιο πιθανών τρόπων 

αστοχίας τόσο του προϊόντος όσο και των υποσυστημάτων του.

• Αποτέλεσμα της αστοχίας: οι δυνητικές αστοχίες μελετώνται για να 

καθοριστούν τα πιθανά αποτελέσματά τους στην επίδοση του προϊόντος, 

της διαδικασίας ή της υπηρεσίας, και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

εξαρτημάτων.

• Κρισιμότητα της αστοχίας: οι δυνητικές αστοχίες στα διάφορα τμήματα 

του προϊόντος ή του συστήματος παροχής υπηρεσιών εξετάζονται για να 

προσδιοριστεί η σοβαρότητα κάθε αστοχίας με όρους μειωμένης επίδοσης, 

κινδύνων ασφάλειας, σπατάλης κτλ.

Αν και η ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο του 

σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής κτλ., είναι καλύτερα να εφαρμόζεται στο
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στάδιο του σχεδιασμού (αφού ο κύριος σκοπός της είναι η πρόληψη) ώστε να 

αναγνωρίζονται και να προλαμβάνονται οι αιτίες των αστοχιών.

Έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμες διάφορες τυποποιημένες 

φόρμες που καθορίζουν τα γενικά βήματα της ανάλυσης με τον ακόλουθο 

τρόπο (Oakland [39]):

1. Αναγνώριση του προϊόντος, των μερών του συστήματος ή της λειτουργίας 

της διαδικασίας.

2. Καταγραφή όλων των δυνατών τρόπων αστοχίας για κάθε εξάρτημα.

3. Περιγραφή των αποτελεσμάτων που θα έχει για τη λειτουργία, το προϊόν ή 

το σύστημα κάθε τρόπος αστοχίας.

4. Καταγραφή όλων των δυνατών αιτιών για κάθε τρόπο αστοχίας.

5. Αριθμητική εκτίμηση των τρόπων αστοχίας σε μια κλίμακα από το 1 έως το 

10. Δεδομένα από τα αρχεία αλλά και την εμπειρία πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν, μαζί με κριτικό πνεύμα, για να καθοριστούν οι βαθμοί με 

βάση τη δεκαβάθμια κλίμακα για τα εξής:

Ρ πιθανότητα για να συμβεί κάθε τρόπος αστοχίας 

(1=χαμηλή, 10=υψηλή)

S σοβαρότητα ή κρισιμότητα της αστοχίας (1=χαμηλή,

10=υψηλή)

D δυσκολία ανίχνευσης της αστοχίας πριν το προϊόν ή η 

υπηρεσία φτάσει στον καταναλωτή

6. Υπολογισμός του γινομένου C=P*S*D, γνωστού και ως δείκτη κρισιμότητας 

για κάθε τρόπο αστοχίας. Ο δείκτης δείχνει τη σχετική προτεραιότητα για 

τις ενέργειες πρόληψης κάθε τρόπου αστοχίας.

7. Υπόδειξη της απαιτούμενης διορθωτικής δράσης και, αν είναι δυνατό, ποιο 

τμήμα ή πρόσωπο είναι υπεύθυνο και ποια η αναμενόμενη ημερομηνία 
ολοκλήρωσης.

Όταν ο δείκτης κρισιμότητας έχει υπολογιστεί, οι αστοχίες μπορούν να 

καταταγούν αναλόγως. Η ανάλυση, τέλος, μπορεί να προχωρήσει σε 

μεγαλύτερο βάθος και να συμπεριλάβει θέματα όπως (Juran and Gryna 

[28]):
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• Ασφάλεια: ο τραυματισμός είναι το πιο σοβαρό αποτέλεσμα κάθε 

αστοχίας. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια πρέπει να αποτελέσει το 

περιεχόμενο ειδικών προγραμμάτων.

• Επίδραση στο νεκρό χρόνο: θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα του 

τύπου “πρέπει το σύστημα να πάψει να λειτουργεί για να γίνουν οι 

κατάλληλες επισκευές ή αυτές μπορούν να γίνουν κατά το χρόνο που 

βρίσκεται εκτός λειτουργίας;”

• Πρόσβαση: ανάλυση των εξαρτημάτων που πρέπει να αφαιρεθούν ή να 

μετακινηθούν για να φτάσουμε το εξάρτημα που αστόχησε.

• Σχεδιασμός επισκευής: υπολογισμός του χρόνου επισκευών, εκτίμηση 

των απαιτούμενων ειδικών εργαλείων, κτλ.

• Συστάσεις: αφορούν τις απαιτούμενες αλλαγές στα σχέδια ή στις 

προδιαγραφές, τους πρόσθετους ελέγχους και τις οδηγίες που πρέπει να 

συμπεριληφθούν στα εγχειρίδια επιθεώρησης, λειτουργίας και 

συντήρησης.

6.4 Ανάλυση αιτίου - αποτελέσματος

Η ανάλυση αιτίου - αποτελέσματος (ή αιτιολογική ανάλυση 

αποτελέσματος - cause and effect analysis) είναι μια τεχνική για τον 

προσδιορισμό των πιο πιθανών αιτίων που δημιουργούν ένα 

πρόβλημα ή επενεργούν σε μια κατάσταση. Βοηθά στην ανάλυση των 

σχέσεων αιτίας - αποτελέσματος και μπορεί να συνοδεύεται και από 

καταιγισμό ιδεών (brainstorming) (Λογοθέτης [1]).

Το χρησιμοποιούμενο εργαλείο, το διάγραμμα αιτίου - αποτελέσματος, 

είναι μια αποτελεσματική μέθοδος καταγραφής των πιθανών αιτίων ενός 

αποτελέσματος και φαίνεται στο σχήμα 6.1.

Το αποτέλεσμα τοποθετείται σε ένα ορθογώνιο περίγραμμα στη δεξιά 

πλευρά και σχεδιάζεται μια μακριά οριζόντια γραμμή που παραπέμπει στο 

περίγραμμα. Αφού αποφασιστούν οι κυριότερες κατηγορίες αιτίων, γίνεται 

καταγραφή τους εκατέρωθεν της γραμμής μέσα σε πλαίσια που συνδέονται 

με την κύρια γραμμή μέσω άλλων γραμμών.
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Με τον παραπάνω τρόπο, κάθε κύριο αίτιο μπορεί να θεωρηθεί το ίδιο 

ως αποτέλεσμα για το οποίο θα γίνει με τον ίδιο τρόπο η ανάλυση των αιτίων 

του.

Σχήμα 6.1 Διάγραμμα αιτίου - αποτελέσματος

Παραδείγματα αιτίων που ανήκουν στις κύριες κατηγορίες είναι οι 

μέθοδοι παραγωγής, τα μηχανήματα, η τεχνολογία, το εργατικό δυναμικό ή τα 

υλικά. Αν κάποια κατηγορία αιτίων κυριαρχεί στο διάγραμμα τότε είναι 

απαραίτητο να απομονωθεί και να αναλυθεί σε ξεχωριστό διάγραμμα.

Το παραπάνω διάγραμμα αιτίου - αποτελέσματος είναι γνωστό και ως 

διάγραμμα ψαροκόκκαλου (fishbone diagram) λόγω της μορφής του, καθώς 

επίσης και ως διάγραμμα Ishikawa από τον καθηγητή Κ. Ishikawa που το 

εισήγαγε στην Ιαπωνία.

6.5 Μηχανική αξίας
Η τεχνική και φιλοσοφία της μηχανικής αξίας (value engineering) για 

ένα σχεδιαζόμενο προϊόν ή υπηρεσία ή για την ανάλυση ενός υπάρχοντος, 

βασίζεται σε απλές έννοιες αλλά η αποτελεσματική της χρήση είναι δυνατή 

μόνο μέσω της συντονισμένης προσπάθειας μιας ομάδας ειδικών. Υπάρχουν 

έξι βήματα για την εφαρμογή της, τα οποία είναι (Dale [9]):

1. Επιλογή: επιλογή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ή μέρους αυτών, 

υποσυναρμολόγησης ή εξαρτήματος για διερεύνηση. Το υπό εξέταση 

προϊόν (ή οι υπό εξέταση υπηρεσίες και λειτουργίες) πρέπει να προσφέρει 

ένα σαφές όφελος στην επιχείρηση. Η επιλογή μπορεί να γίνει με βάση το
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υψηλό κόστος παραγωγής, με σύγκριση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών 

και με βάση μια απότομη αύξηση στην τιμή ενός υλικού ή την έλλειψή του.

2. Πληροφόρηση: το στάδιο αυτό αφορά τη συλλογή όλων των σχετικών 

δεδομένων για τα προϊόντα, τμήματά τους, ή τις υπηρεσίες. Περιλαμβάνει 

πληροφορίες για τα κριτήρια σχεδιασμού, τις μεθόδους παραγωγής, τα 

αναλυτικά στοιχεία κόστους, τη χρήση από τον πελάτη, την αναμενόμενη 

διάρκεια ζωής, τη συντήρηση κτλ. Απαιτεί τη μέγιστη δυνατή συνεργασία 

των εμπλεκομένων στο σχεδίασμά, στην παραγωγή, στη διασφάλιση 

ποιότητας και στο marketing του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. Ανάλυση: το επόμενο βήμα είναι να αναλυθούν οι λειτουργίες που εκτελεί 

το προϊόν ή η υπηρεσία και να καταταγούν σε σειρά προτεραιότητας. Στη 

συνέχεια προσδιορίζονται τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται με κάθε 

λειτουργία. Για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας που 

επιτρέπει τον επιμερισμό του κόστους στις διάφορες λειτουργίες. Ο 

σκοπός είναι η αναγνώριση των τμημάτων ή εξαρτημάτων χαμηλής αξίας 

ώστε να διερευνηθούν περισσότερο.

4. Υποθέσεις: στο στάδιο αυτό γίνονται υποθέσεις για τρόπους βελτίωσης 

προϊόντων χαμηλής αξίας. Απαιτείται ευρεία γνώση εναλλακτικών 

σχεδιαστικών στρατηγικών, υλικών και παραγωγικών διαδικασιών. Αν και 

αυτή η διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί και καταιγισμός ιδεών, 

δημιουργική σκέψη κτλ., είναι πολύ σημαντικό να περιλαμβάνει όχι μόνο 

πρωτότυπες ιδέες αλλά και ιδέες για θέματα όπως τυποποίηση 

εξαρτημάτων, μείωση της μη απαραίτητης ποικιλίας εξαρτημάτων και 

ομαδοποίησή τους, καθώς και ομαδοποίηση στοιχείων των υπηρεσιών.

5. Αξιολόγηση: η περισσότερη προσπάθεια καταβάλλεται συνήθως σ’ αυτό 

το στάδιο, διότι η ανταμοιβή για τη σωστή αξιολόγηση μιας καλής ιδέας 

μπορεί να είναι πολύ υψηλή ενώ, αντιθέτως, το τίμημα ενός λάθους μπορεί 

να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Απαιτούνται λεπτομερείς πληροφορίες για την 

επίδοση, το κόστος και τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών υλικών και 

μεθόδων.

6. Εφαρμογή: αν η μηχανική αξίας αποτελεί μια ολοκληρωμένη

δραστηριότητα της επιχείρησης, το στάδιο της εφαρμογής θα είναι σχετικά
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απλό. Η παρακολούθηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων είναι σε κάθε 

περίπτωση το απαραίτητο τελικό βήμα της ανάλυσης.

Ένας εύκολος οδηγός εφαρμογής της μηχανικής αξίας είναι οι 

απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:

• τί είναι το προϊόν; (ή το εξάρτημα ή η υπηρεσία;)

• ποιος είναι ο ρόλος του;

• πόσο κοστίζει;

• τί άλλο μπορεί να το αντικαταστήσει;

• πόσο κοστίζει η εναλλακτική λύση;

Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής της, η μηχανική αξίας σημαίνει 

πολύ περισσότερα απ’ ό,τι η μείωση κόστους που φαινομενικά δείχνει να 

είναι. Η αξία, μετρημένη με όρους ποιότητας, επίδοσης και αξιοπιστίας, σε μια 

αποδεκτή τιμή, η ικανοποίηση του πελάτη με άλλα λόγια, είναι ο βασικός της 

στόχος.
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7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QFD)

7.1 Γενικά
Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε αναφορά στη λειτουργική ανάπτυξη 

ποιότητας (quality function deployment - QFD) ως βασικού εργαλείου του 

σχεδιασμού και πρόληψης της ποιότητας. Αναφέρθηκαν επίσης με συντομία 

και οι λόγοι που θα αναπτυχθεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

Οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν ότι η συγκεκριμένη τεχνική 

άρχισε να εφαρμόζεται στην Ιαπωνία από τα ναυπηγεία του Kobe της 

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Αρχικά ονομάζονταν πίνακες ποιότητας. Ενώ 

η χρήση της στην Ιαπωνία αυξάνονταν με τα χρόνια, η υιοθέτησή της από τη 

Δύση ήταν πολύ αργή (Zairi and Youssef [53]). Οι πρώτες περιπτώσεις 

εφαρμογής της στις ΗΠΑ εμφανίζονται το 1986 όταν εταιρείες όπως οι Ford 

και Rank Xerox είναι από τις πρώτες που τη χρησιμοποιούν. Ακολούθησαν 

και άλλες εταιρείες όπως η AT&T, η Digital Equipment, η Procter & Gamble, η 

Hewlett Packard και άλλες. Η Αγγλία άρχισε να εφαρμόζει την τεχνική ακόμα 

πιο αργά και, στην πραγματικότητα, οι λίγες επιχειρήσεις που την υιοθέτησαν 

βρίσκονται μάλλον στο στάδιο του πειραματισμού παρά της πλήρους 

εφαρμογής (Zairi and Youssef [53]).
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Τα παραπάνω δίνουν ίσως την εντύπωση ότι η εφαρμογή της 

λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας περιορίζεται στις κατασκευές και στη 

βιομηχανία. Δεν υπάρχει όμως κανένας περιορισμός για την εφαρμογή της 

και στον τομέα των υπηρεσιών. Είναι από τη φύση της μια ευέλικτη και 

προσαρμόσιμη τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη και 

τροποποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.

Γενικά, οι επιχειρήσεις δείχνουν μια διστακτικότητα να μιλήσουν για το 

πώς χρησιμοποιούν τη μέθοδο στην πράξη. Αυτό είναι φυσιολογικό εξαιτίας 

της εμπορικής ευαισθησίας που παρουσιάζει η διαδικασία (ή ο κύκλος) 

ανάπτυξης ενός προϊόντος. Η εταιρεία που θα εισέλθει πρώτη στην αγορά και 

με ένα επιτυχημένο προϊόν, αποκτά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις κάνουν έντονη προσπάθεια για να 

διατηρήσουν το πλεονέκτημα και από εκεί πηγάζει και η προαναφερθείσα 

διστακτικότητά τους (Munro-Faure [37]).

Το βασικό εργαλείο της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας είναι το 

“σπίτι της ποιότητας” (house of quality) και πολλοί συγγραφείς 

χρησιμοποιούν τους δύο όρους εναλλακτικά. Πρόκειται για έναν πίνακα που 

συνδέει τις απαιτήσεις των πελατών (για τις οποίες γίνεται αναφορά στο 

πέμπτο κεφάλαιο) με χαρακτηριστικά της μηχανικής (engineering).

Το σπίτι της ποιότητας δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να 

συμβιβάσουν τις απαιτήσεις των πελατών από τη μια μεριά, με τους 

σχεδιαστικούς και κατασκευαστικούς περιορισμούς από την άλλη. Το μοντέλο 

είναι πολύ ευέλικτο και επιτρέπει την αξιολόγηση της σημαντικότητας κάθε 

χαρακτηριστικού, ώστε οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών 
να γίνονται με όσο το δυνατό αντικειμενικότερα κριτήρια.

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στο σπίτι της ποιότητας ως το βασικό 

εργαλείο εφαρμογής της μεθόδου, στα οφέλη που προκύπτουν για την 

επιχείρηση και, στη συνέχεια, στις απαιτήσεις που έχει η εφαρμογή της. 

Τέλος, θα γίνει αναφορά στα αποτελέσματα ερευνών σχετικών με τη 

λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας.

7.2 Το σπίτι της ποιότητας

Η βασική μορφή του σπιτιού της ποιότητας παρουσιάζεται στο σχήμα 

7.1.

81



Οι περιοχές (ή δωμάτια) Α,Β,···Ζ περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές 

(Zairi and Youssef [53]):

• Α: απαιτήσεις των πελατών (φωνή του πελάτη)

• Β: προτεραιότητα κάθε απαίτησης

• Γ: απαιτήσεις σχεδιασμού (φωνή της επιχείρησης)

• Δ: συσχετισμός μεταξύ των απαιτήσεων σχεδιασμού

• Ε: συσχετισμός μεταξύ των απαιτήσεων σχεδιασμού και των απαιτήσεων 

των πελατών

• Ζ: προτεραιότητες (στόχοι) των απαιτήσεων σχεδιασμού.

Η κατασκευή ξεκινά με βάση τις απαιτήσεις ή τη φωνή των πελατών. 

Αυτές τοποθετούνται στο αριστερό "δωμάτιο” του σπιτιού. Η κατανόηση και 

ιεράρχησή τους από την ομάδα που είναι υπεύθυνη για το QFD έχει 

βαρύνουσα σημασία και απαιτεί τη χρήση των κατάλληλων κατά περίπτωση
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τεχνικών. Οι γενικές απαιτήσεις θα πρέπει να οδηγούν στις λεπτομερείς, που 

συχνά αναφέρονται και ως τα ΤΙ.

Από τη στιγμή που έχουν καθοριστεί και καταγραφεί οι απαιτήσεις 

στον πίνακα Α του μοντέλου, γίνεται αξιολόγηση της σημασίας τους και 

βαθμολογούνται με βάση μία, πενταβάθμια συνήθως, κλίμακα βαθμολογίας. 

Η βαθμολογία καταχωρείται σε στήλη του ιδίου πίνακα.

Στη συνέχεια, κάθε απαίτηση θα πρέπει να αξιολογηθεί και από την 

πλευρά των ίδιων των πελατών. Μια ομάδα πελατών θα πρέπει να 

αξιολογήσει την επίδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιχείρησης 

παράλληλα με την επίδοση των ανταγωνιστών. Τα αποτελέσματα 

τοποθετούνται στη δεξιά πλευρά, σε στήλες του πίνακα Β του μοντέλου.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει μετατροπή των ΤΙ του πίνακα Α σε 

ΠΩΣ. Τα τελευταία είναι οι τεχνικές απαιτήσεις του σχεδιασμού και 

τοποθετούνται στις στήλες του πίνακα Γ. Απαρτίζονται κατά κανόνα από 

τεχνικά μεγέθη όπως απόσβεση ελατηρίων, ηλεκτρική αντίσταση κτλ. Οι 

τεχνικές απαιτήσεις μπορούν επίσης να ιεραρχηθούν σε κύριες και 

λεπτομερείς.

Στον πίνακα Ζ του σπιτιού τοποθετούνται αξιολογήσεις της τεχνικής 

δυσκολίας, του απαιτούμενου χρόνου ανάπτυξης και του κόστους. Αυτά θα 

δώσουν τη δυνατότητα στην ομάδα εφαρμογής της μεθόδου να αξιολογήσει 

καλύτερα τις διάφορες τεχνικές λύσεις. Στον ίδιο πίνακα αξιολογούνται και 

στοιχεία για προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες των ανταγωνιστών.

Ο κεντρικός πίνακας (Ε) αποτελεί τον πυρήνα του σπιτιού της 

ποιότητας. Εκεί τα ΤΙ συνδυάζονται με τα ΠΩΣ και κάθε απαίτηση των 
πελατών αξιολογείται συστηματικά σε σχέση με κάθε τεχνική απαίτηση. Το 
είδος κάθε σχέσης (ισχυρά θετική, θετική, ουδέτερη, αρνητική, ισχυρά 

αρνητική) απεικονίζεται με σύμβολα πάνω στον πίνακα.

Η ομάδα εφαρμογής του QFD εκτιμά το είδος της σχέσης 

χρησιμοποιώντας εμπειρία και κριτική εξέταση. Ο σκοπός της είναι να 

αναγνωρίσει ΠΩΣ μπορούν να επιτευχθούν τα ΤΙ. Όλα τα ΠΩΣ που θα έχουν 

καταγραφεί πρέπει να είναι ικανά και αναγκαία για την επίτευξη των ΤΙ. Κενές 

γραμμές (απαιτήσεις πελατών που δεν ικανοποιούνται) και στήλες 

(πλεονάζοντα τεχνικά χαρακτηριστικά) δεν πρέπει να υπάρχουν.
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Η οροφή του σπιτιού, ο πίνακας Γ, δείχνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των τεχνικών απαιτήσεων. Κάθε χαρακτηριστικό αντιπαρατάσσεται με τα 

υπόλοιπα, και το διαγώνιο σχήμα του πίνακα επιτρέπει να απεικονιστούν 

όλες οι συσχετίσεις. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια με αυτά 

του πίνακα Ε.

Ολόκληρη η διαδικασία της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας είναι 

χρονοβόρα, διότι κάθε στοιχείο των πινάκων Ε και Γ θα πρέπει να εξεταστεί 

από όλη την ομάδα. Η ομάδα πρέπει να καθορίσει ποιά τεχνικά 

χαρακτηριστικά θα χρειαστούν προσοχή στο σχεδίασμά, και τα στοιχεία 

κόστους που συνδέονται μ’ αυτά θα καταγραφούν σε γραμμή του πίνακα Ζ. 

Τα στοιχεία κόστους είναι σε θέση να επιφέρουν και αλλαγές στις 

προτεραιότητες των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ο κεντρικός πίνακας θα κάνει σαφές εάν υπάρχουν περισσότεροι από 

ένας τρόποι για να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη απαίτηση του πελάτη. Ο 

πίνακας της οροφής θα δείχνει αν οι τεχνικές απαιτήσεις για να επιτευχθεί μία 

απαίτηση του πελάτη θα έχουν μια αρνητική επίδραση σε μια άλλη τεχνική 

απαίτηση.

Στις τελευταίες γραμμές του πίνακα Ζ απεικονίζονται οι τιμές - στόχοι 

των τεχνικών χαρακτηριστικών, οι οποίες εκφράζονται με τις κατάλληλες (και 

συνήθως φυσικές) μονάδες. Μπορούν να αποφασιστούν από την ομάδα μόνο 

μετά από συζήτηση του περιεχομένου όλου του σπιτιού.

Ενώ οι παραπάνω στόχοι είναι το φυσικό αποτέλεσμα της μεθόδου του 

QFD, η όλη διαδικασία της συλλογής πληροφοριών, της επεξεργασίας και 

αξιολόγησής τους, επιφέρει σημαντική βελτίωση στη διαλειτουργική 
κατανόηση του συστήματος σχεδιασμού του προϊόντος, της υπηρεσίας ή της 

διαδικασίας.

Οι τιμές - στόχοι των τεχνικών χαρακτηριστικών θα χρησιμοποιηθούν 

για τη δημιουργία του επομένου σπιτιού της ποιότητας, στο οποίο 

μετατρέπονται σε ΤΙ. Η διαδικασία του QFD καθορίζει με περισσότερες 

λεπτομέρειες το ΠΩΣ θα επιτευχθούν. Τα συνεχή και επαναληπτικά βήματα 

της διαδικασίας “αναπτύσσουν” τις απαιτήσεις των πελατών σε βάθος και με 

λεπτομέρειες καθώς οι στόχοι κάθε βήματος γίνονται οι απαιτήσεις του 

επόμενου.
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7.3 Οφέλη της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας
Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας διασφαλίζει ότι η επιχείρηση 

εστιάζει την προσοχή της στην κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών 

πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία σχεδιασμού. Αυτό συνεπάγεται ίσως 

επιμήκυνση της φάσης προγραμματισμού του σχεδιασμού, αλλά γενικά 

μειώνει τόσο τη συνολική διάρκεια του σχεδιασμού όσο και τον αριθμό των 

αλλαγών μετά την κυκλοφορία του προϊόντος.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η προληπτική φύση της 

λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας έχει πολλαπλά οφέλη για την 

επιχείρηση, τα οποία αναφέρονται από πολλούς συγγραφείς και συνοψίζονται 

ως εξής:

• Η μέθοδος εστιάζει το σχεδίασμά νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις 

απαιτήσεις του πελάτη. Διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις γίνονται κατανοητές 

και ότι η διαδιακασία σχεδιασμού καθοδηγείται από αντικειμενικές ανάγκες 

των πελατών παρά από την τεχνολογία.

• Καθορίζεται προτεραιότητα των ενεργειών σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται ότι η διαδικασία σχεδιασμού εστιάζεται στις πιο σημαντικές 

απαιτήσεις του πελάτη.

• Αναλύεται η επίδοση των προϊόντων της επιχείρησης σε σχέση μ’ αυτά των 

βασικών ανταγωνιστών και σε ό,τι αφορά τις σημαντικότερες απαιτήσεις 

των πελατών.

• Ορίζονται οι προδιαγραφές των προϊόντων που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των πελατών ενώ, ταυτόχρονα, λαμβάνονται υπόψη και οι 
κινήσεις των ανταγωνιστών.

• Με την εστίαση της προσπάθειας σχεδιασμού μειώνεται η συνολική 

διάρκεια του κύκλου σχεδιασμού και, κατά συνέπεια, μειώνεται ο χρόνος 

εισαγωγής στην αγορά για νέα προϊόντα.

• Μειώνεται ο αριθμός των αλλαγών μετά την κυκλοφορία των προϊόντων 

εφόσον διασφαλίζεται η ενσωμάτωση της ποιότητας σε πρώιμο στάδιο του 

σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το κόστος εισαγωγής 

νέων σχεδίων στην αγορά.
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• Ενισχύεται η ομαδική εργασία και σπάζουν τα εμπόδια ανάμεσα στα 

τμήματα, μέσω της ανάμιξης του marketing, της μηχανικής και της 

παραγωγής από το ξεκίνημα της διαδικασίας σχεδιασμού. Κάθε μέλος της 

ομάδας εφαρμογής του QFD είναι της ίδιας σπουδαιότητας με τα υπόλοιπα 

και, σε κάθε περίπτωση, έχει πάντα κάτι να προσφέρει στη διαδικασία.

• Παρέχεται ένα μέσο τεκμηρίωσης της διαδικασίας σχεδιασμού και μια 

σταθερή βάση για τη λήψη σχεδιαστικών αποφάσεων. Αυτό βοηθά στην 

προστασία της διαδικασίας από απρόβλεπτες αλλαγές στο προσωπικό.

• Διασφαλίζεται η συνέπεια ανάμεσα στις απαιτήσεις των πελατών και στα 

μετρήσιμα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

• Ενημερώνονται και πείθονται όλοι οι υπεύθυνοι των διαφόρων σταδίων της 

διαδικασίας για τη σχέση ανάμεσα στην εξερχόμενη ποιότητα κάθε φάσης 

και στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

• Διασφαλίζεται η συνέπεια ανάμεσα στις διαδικασίες σχεδιασμού και 

παραγωγής.

• Μεταφράζονται οι απαιτήσεις των πελατών σε τεχνικές απαιτήσεις 

(προδιαγραφές) σε κάθε στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού και 

ανάπτυξης.

• Προσφέρεται μια δομημένη μέθοδος για την εκμετάλλευση όλων των 

γνώσεων του σχεδιασμού νέων προϊόντων από κάθε επιχείρηση ή 

οργανισμό και διευκολύνεται ο έλεγχός του.

• Η επαφή ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και ικανοτήτων συντελεί στη 

δημιουργία ομάδων ικανών να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών.

• Αυξάνει η ικανοποίηση των πελατών και μειώνονται κατά συνέπεια οι 

απαιτήσεις ενεργοποίησης των εγγυήσεων.

7.4 Απαιτήσεις εφαρμογής της μεθόδου
Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε αναφορά στον τρόπο 

λειτουργίας και τα οφέλη της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας. Σε καμιά 

περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η εφαρμογή της είναι εύκολη εφόσον 

γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της.

Για να επιτύχει, η μέθοδος απαιτεί δέσμευση τόσο της ομάδας 

εφαρμογής όσο και της διοίκησης. Οι παράγοντες - κλειδιά που βοηθούν τις
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εταιρείες να διασφαλίσουν ότι η μέθοδος θα αποφέρει σημαντικά

αποτελέσματα είναι οι εξής (Munro-Faure [37]):

1. Η ομάδα εφαρμογής πρέπει να έχει την αποδεδειγμένη και ενεργή 

υποστήριξη της διοίκησης. Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας είναι μια 

χρονοβόρα διαδικασία. Παρόλα αυτά, μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα 

μιας αποτελεσματικής στρατηγικής σχεδιασμού και, με τον τρόπο αυτό, η 

επένδυση που γίνεται μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά.

2. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 

πληροφορίες, να αναγνωρίσει τις παραμέτρους - κλειδιά και να σχηματίσει 

τους πίνακες του σπιτιού της ποιότητας. Μια έμπειρη ομάδα μπορεί να 

χρειαστεί 16-20 ώρες για να σχηματίσει το πρώτο σπίτι και αφού διαθέτει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε εταιρείες που η πληροφόρηση αυτή 

δεν είναι διαθέσιμη, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε σημαντικά 

περισσότερο χρόνο.

Οι έμπειρες ομάδες πιθανόν να επιλέξουν να σχηματίσουν το πρώτο 

σπίτι στη διάρκεια μιας διήμερης συνάντησης. Αυτό θα είναι ίσως 

απαραίτητο όταν τα μέλη χωρίζονται από κάποια απόσταση και, 

ταυτόχρονα, όλη η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη μόνο από μία πηγή και 

τοποθεσία. Αν δεν υπάρχουν απαιτήσεις ταξιδιών, οι ομάδες τείνουν να 

συναντώνται σε πολλές δίωρες συνεδριάσεις. Κάθε συνεδρίαση δίνει τη 

δυνατότητα να ολοκληρωθεί ένα τμήμα του σπιτιού της ποιότητας, αν και 

ίσως να χρειαστεί μια εκτεταμένη συνεδρίαση για να διαμορφωθεί η τελική 

μορφή του. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στα μέλη της ομάδας τον 

απαιτούμενο χρόνο για να σκεφτούν κάθε πίνακα του σπιτιού, καθώς 

επίσης και για να συλλέξουν πρόσθετες πληροφορίες καθώς προχωρά η 

κατασκευή του σπιτιού.

3. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά. Θα πρέπει να 

συμμετέχει ένας τουλάχιστον αντιπρόσωπος από το marketing, τη 

μηχανική, την παραγωγή και το τμήμα ποιότητας. Η επιλογή πρέπει να 

γίνει με κριτήρια την ικανότητα των ατόμων να εργαστούν σε ομάδες και με 

την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν νέες ιδέες με ανοιχτό μυαλό.

4. Το εύρος της διαδικασίας και οι αντικειμενικοί στόχοι της ομάδας πρέπει να 

διατυπωθούν ξεκάθαρα από την αρχή.
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5. Πρέπει να οριστεί ένας ηγέτης στην ομάδα που να κατανοεί πλήρως τη 

διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου και, ταυτόχρονα, να έχει 
την ικανότητα να ηγηθεί μιας ομάδας. Αυτός είναι ο υπεύθυνος για τη 

διασφάλισης της συνεισφοράς κάθε μέλους αλλά και για την επίτευξη των 

στόχων του σχεδιασμού.

6. Ένας σύμβουλος που γνωρίζει τη διαδικασία της λειτουργικής ανάπτυξης 

ποιότητας μπορεί να βοηθήσει την ομάδα εφαρμογής να κατανοήσει την 

προσέγγιση του σπιτιού της ποιότητας.

7. Μια σχετικά εύκολη περίπτωση πρέπει να επιλεγεί την πρώτη φορά 

εφαρμογής της μεθόδου. Με τον τρόπο αυτό τα μέλη της ομάδας θα 

μάθουν να χρησιμοποιούν το σπίτι της ποιότητας. Η περίπτωση 

επανασχεδιασμού ενός υπάρχοντος προϊόντος είναι συνήθως ένα καλό 

σημείο εκκίνησης.

8. Η ομάδα πρέπει να κάνει μια επίσημη παρουσίαση των συμπερασμάτων 

της στη διοίκηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, γίνεται δυνατή μια 

τεκμηριωμένη απόφαση αποδοχής ή απόρριψης των συμπερασμάτων.

7.5 Αποτελέσματα ερευνών
Οι Griffin και Hauser [19] δημοσιεύουν τα αποτελέσματα έρευνάς τους 

που είχε ως αντικείμενο τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της 

επιχείρησης, κατά το σχεδίασμά με τη χρήση του QFD από τη μια και της 

σειριακής διαδικασίας από την άλλη.

Η έρευνά τους αποτελεί από τις πρώτες έρευνες πεδίου που συγκρίνει 

τη μέθοδο του QFD με την παραδοσιακή προσέγγιση. Επιλέχθηκαν ομάδες 

με όμοιο αντικείμενο σχεδιασμού και χρησιμοποιήθηκαν ισοδύναμα μέτρα 

επικοινωνίας για κάθε ομάδα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα αποτελέσματά 

τους είναι αξιόπιστα.

Προκύπτει ότι η εφαρμογή του QFD δείχνει να ενθαρρύνει τα μέλη 

της ομάδας να συνεργαστούν πιο στενά αλλά γίνονται ίσως πιο εσωστρεφείς. 

Υπάρχει περισσότερη επικοινωνία μέσα στην ομάδα ακόμη και όταν αυτή 

ξεπερνά τα όρια της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, η ομάδα δείχνει περισσότερη αυτάρκεια και λύνει τα 

προβλήματα περισσότερο μέσω της οριζόντιας επικοινωνίας, παρά μέσω της
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διοίκησης ή της αναζήτησης πληροφοριών εκτός των πλαισίων της ομάδας. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι η νέα προσέγγιση τείνει να αυξάνει την επικοινωνία 

της ομάδας σε όλες τη μη διοικητικές όψεις της ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Εμφανίζεται παράλληλα και μια μείωση της επικοινωνίας με το 

εξωτερικό περιβάλλον της ομάδας. Αν αυτή η μείωση οδηγήσει στη 

δημιουργία στο εσωτερικό της ομάδας μιας νοοτροπίας πολιορκίας, μπορεί 

να τη στερήσει από χρήσιμες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες οπουδήποτε 

αλλού στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, αν αυτή η μείωση 

αντικατοπτρίζει την ικανότητα του QFD να αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά την 

εσωτερική πληροφόρηση, τότε αυτό αποτελεί πλεονέκτημα της μεθόδου.

Οι Philips, Sander και Govers [41] παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 

έρευνας για τη χρήση της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας στη 

διαμόρφωση της πολιτικής των επιχειρήσεων. Η έρευνα έγινε στην εταιρεία 

Philips EBEI-IC της Ταϊβάν και ασχολήθηκε με την εφαρμογή του QFD στη 

διαμόρφωση της ετήσιας πολιτικής της.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η θεωρία του QFD μπορεί να αποτελέσει 

πηγή έμπνευσης για βελτιώσεις στη δημιουργία πολιτικής. Αν και δεν 

υπάρχει απόδειξη ότι αποτελεί οδηγό για την επίτευξη υψηλής επίδοσης στη 

διοίκηση της πολιτικής, η εφαρμογή του QFD αποκάλυψε συγκεκριμένα 

στοιχεία που βοηθούν στη βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών.

FI παραπάνω εφαρμογή έδειξε επίσης ότι το QFD εμφανίζει 

πλεονεκτήματα όχι μόνο στη διαδικασία του σχεδιασμού προϊόντων αλλά και 

στη δημιουργία της πολιτικής. FI μέθοδος λειτούργησε όχι τόσο ως μέσο 

επίλυσης προβλημάτων όσο ως δείκτης προβλημάτων, τα οποία πρέπει να 

αντιμετωπιστούν όταν κάποιος επιθυμεί τη βελτίωση της διαδικασίας 

δημιουργίας πολιτικής.

Οι Lockamy και Khurara [33] μελέτησαν την εφαρμογή της λειτουργικής 

ανάπτυξης ποιότητας στην Chrysler και διατυπώνουν πέντε βασικά 

συμπεράσματα που αφορούν τη χρήση του QFD για τη διευκόλυνση της 

εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας κατά το σχεδίασμά και ανάπτυξη 

προϊόντων:
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1. Η φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για την 

υιοθέτηση της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας από ομάδες ανάπτυξης 

νέων προϊόντων.

2. Η οργανωσιακή μονάδα που εφαρμόζει τη λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας 

πρέπει να υιοθετήσει διαλειτουργικές ομάδες που να είναι συνεπείς με τη 

φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας.

3. Η επιτυχής υιοθέτηση της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας για 

ενσωμάτωση της διοίκησης ολικής ποιότητας στο στάδιο του σχεδιασμού 

των προϊόντων, απαιτεί “διευκολυντές” (facilitators) για να καθοδηγήσουν 

την ομάδα εφαρμογής του QFD.

4. Οι πληροφορίες των πελατών από τη λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας 

είναι απαραίτητες για ενσωμάτωση της εστίασης στον πελάτη (που 

επιδιώκει η διοίκηση ολικής ποιότητας) στο σχεδίασμά νέων προϊόντων.

5. Είναι απαραίτητη η χρήση μετρήσεων επίδοσης βασισμένων στη 

λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας που να αντανακλούν μια προσέγγιση 

ολικής ποιότητας στο σχεδίασμά νέων προϊόντων.

Τέλος, οι Zairi και Youssef [53] συμπεραίνουν τις προϋποθέσεις

επιτυχούς εφαρμογής του QFD, οι οποίες είναι:

• Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας δεν είναι μια διαδικασία δημιουργίας 

πινάκων. Σκοπός της είναι η ικανοποίηση των απαιτήσων των πελατών, 

χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες πόρους και βελτιστοποιώντας τη 

διαδικασία σχεδιασμού.

• Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας βασίζεται στη συνεισφορά ανθρώπων 

κλειδιών και στη δέσμευση της ανώτερης διοίκησης, διότι η μέθοδος πάει 
αντίθετα στο ρεύμα και έχει στρατηγικές προεκτάσεις. Βασίζεται επίσης στη 

χρήση ενός “διευκολυντή” (facilitator) που θα βοηθήσει τις αρμόδιες ομάδες 

να προοδεύσουν στη χρήση της μεθόδου.

• Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας είναι εξαρτημένη από τους διαθέσιμους 

πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνο, οικονομικούς πόρους κτλ). Η 

επιλογή των project πρέπει να γίνει με προσοχή και αφού εξεταστούν τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τους απαιτούμενους πόρους.

90



• Τέλος, η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας αποτελεί παράγοντα αλλαγής 

της κουλτούρας και, κατά συνέπεια, πρέπει να ενσωματωθεί σταδιακά και 

κάτω από την ομπρέλλα μιας ευρύτερης αλλαγής.

91



8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι σκοποί της παρούσας μελέτης ήταν:

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση του σχεδιασμού και πρόληψης ποιότητας.

• Μελέτη της επικρατούσας τάσης να δίνεται όλο και περισσότερη έμφαση 

στο σχεδίασμά και πρόληψη της ποιότητας, με ανάλυσή της βασισμένης 

και στο κόστος ποιότητας.

• Παρουσίαση αλλά και σύνθεση των σημαντικότερων μοντέλων και 

εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση της ποιότητας από 

το στάδιο του σχεδιασμού.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν τα ακόλουθα

συμπεράσματα:
Ο σχεδιασμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με 

τρόπο που να ικανοποιεί ταυτόχρονα τόσο τις απαιτήσεις ποιότητας όσο και 

τις απαιτήσεις επίδοσης των επιχειρήσεων. Οι σημαντικότερες πρακτικές 
για αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη προϊόντων περιλαμβάνουν: 

καταγραφή όλων των απαιτήσεων των προϊόντων (ή υπηρεσιών) στην αρχή 

της διαδικασίας σχεδιασμού, χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για 

ενσωμάτωση της ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες από το στάδιο 

του σχεδιασμού, πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών και
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μετάφρασή τους σε απαιτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξη δεσμών 

μεταξύ των απαιτήσεων σχεδιασμού των προϊόντων και των μεθόδων 

παραγωγής τους, διοίκηση της διαδικασίας σχεδιασμού με τρόπο που να 

αυξάνει τη διαλειτουργική επικοινωνία και να μειώνει το χρόνο ανάπτυξης του 

προϊόντος.

Η τεχνολογική ανάπτυξη και το ανταγωνιστικό περιβάλλον της εποχής 

μας κάνουν τη διαδικασία του σχεδιασμού δύσκολη, πολύπλοκη και ιδιαίτερα 

απαιτητική. Οι πιο σημαντικές απαιτήσεις της είναι συνοπτικά: 

ελαχιστοποίηση του κόστους (επίτευξη της βέλτιστης σχέσης αξίας και τιμής), 

δυνατότητα παραγωγής (συντονισμός σχεδιασμού και παραγωγικής 

διαδικασίας για να προκύπτουν προϊόντα σταθερής ποιότητας με την 

ελάχιστη σπατάλη), ασφάλεια (συμμόρφωση με τους κανόνες της εθνικής και 

διεθνούς νομοθεσίας), τυποποίηση (συμβιβασμός μεταξύ των απαιτήσεων 

των πελατών και των οικονομικών επιταγών), περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

(δυνατότητες ανακύκλωσης και επισκευής των προϊόντων).

Η διαδικασία του σχεδιασμού πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται 

για να διαπιστώνεται αν πετυχαίνονται οι στόχοι του, αν τηρούνται τα 

προϋπολογισμένα στοιχεία κόστους και οι χρόνοι, και αν είναι επαρκής η 

διαχείρηση της όλης διαδικασίας.

Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται στο σχεδίασμά η συσσωρευμένη 

εμπειρία του παρελθόντος και οι πληροφορίες από χρήστες των προϊόντων 

τα οποία βασίστηκαν σε προηγούμενα σχέδια.

Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η 

συνεχής βελτίωση της ποιότητας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους 
της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική επίδοση των 

επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις να μετρούν, 

αναλύουν και να ελέγχουν όλα τα στοιχεία του κόστους ποιότητας τα οποία 

υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορίες: κόστος πρόληψης (περιλαμβάνει τα 

στοιχεία κόστους που προγραμματίζονται και δαπανώνται πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας παραγωγής), κόστος εκτίμησης (τα στοιχεία κόστους 

που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του βαθμού συμμόρφωσης με τις 

καθορισμένες απαιτήσεις ποιότητας), κόστος εσωτερικών αστοχιών (τα 

στοιχεία κόστους που σχετίζονται με τα ελαττωματικά που ανιχνεύονται πριν
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την αποστολή των προϊόντων στους πελάτες), κόστος εξωτερικών αστοχιών 

(τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται με τα ελαττωματικά που 
ανακαλύπτονται μετά την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες).

Τα παραπάνω συστατικά του κόστους ποιότητας είναι 

αλληλεξαρτώμενα: ο Juran θεωρεί ότι η αύξηση των δαπανών πρόληψης 

και εκτίμησης τείνει να μειώσει το κόστος εσωτερικών και εξωτερικών 

αστοχιών (το ελάχιστο συνολικό κόστος ποιότητας επιτυγχάνεται στο σημείο 

όπου το οριακό κόστος πρόληψης και εκτίμησης εξισώνεται με το οριακό 

κόστος των αστοχιών). Το πρότυπο British Standard BS6143 συνδέει το 

συνολικό κόστος ποιότητας με την προληπτική δράση της επιχείρησης 

(αυξημένη προληπτική δράση τείνει να μειώσει το κόστος αστοχιών και 

εκτίμησης σε απόλυτα και σχετικά μεγέθη και, τείνει επίσης, να μειώσει και το 

ίδιο το συνολικό κοστος ποιότητας).

Το πρώτο βήμα για τον καθορισμό των αναγκών και απαιτήσεων των 

πελατών είναι να οριστεί ποιοι είναι οι πελάτες. Σύμφωνα με το μοντέλο 

πελάτη-προμηθευτή της AT&T, πελάτες μιας διαδικασίας είναι όχι μόνο αυτοί 

που παραλαμβάνουν τις εκροές της αλλά και οι προμηθευτές των εισροών 

της, διότι έχουν απαίτηση για πληροφόρηση που πρέπει να ικανοποιηθεί.

Για την κατανόηση του τρόπου που αντιλαμβάνονται οι πελάτες 

την ποιότητα παρουσιάζονται τα εξής μοντέλα: γρηγορότερα, καλύτερα, 

φθηνότερα (όσο το δυνατό πιο γρήγορη παροχή ποιοτικών προϊόντων, 

καλύτερων και φθηνότερων από τους ανταγωνιστές), οι οκτώ διαστάσεις της 

ποιότητας (επίδοση, πρόσθετα χαρακτηριστικά, αξιοπιστία, συμμόρφωση, 

αντοχή, δυνατότητα επισκευής, αισθητική, αντιληπτή ποιότητα), οι δέκα 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών (αξιοπιστία, 

προθυμία απόκρισης, ικανότητες, πρόσβαση, αβρότητα, επικοινωνία, 

εμπιστοσύνη, ασφάλεια, κατανόηση του πελάτη, απτά στοιχεία).

Οι ανάγκες των πελατών αποτελούν προέκταση των ανθρωπίνων 

αναγκών. Μπορούν να ταξινομηθούν με πολλούς τρόπους, ένας εκ των 

οποίων είναι: εκφρασμένες ανάγκες (αυτό που οι πελάτες εκφράζουν ότι 

θέλουν), πραγματικές ανάγκες (η ωφέλεια που στην πραγματικότα 

περιμένουν από αυτό που εκφράζουν), αντιληπτές ανάγκες (αυτό που 

εκφράζουν με βάση την αντίληψή τους σχετικά με το τί περιλαμβάνει ο όρος
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“προϊόν”), πολιτιστικές ανάγκες (αυτές που πηγάζουν από τα κοινωνικά 

πρότυπα), ανάγκες που σχετίζονται με τη διαφορετική από τη σχεδιασμένη 

χρήση (πολλοί πελάτες χρησιμοποιούν το προϊόν με τρόπο διαφορετικό απ’ 

αυτόν που σχεδιάστηκε από τον προμηθευτή).

Οι πηγές των αναγκών των πελατών είναι το τελευταίο βήμα πριν 

την εξέταση του τρόπου διερεύνησης αυτών των αναγκών. Τα μοντέλα που 

παρουσιάζονται είναι: ανεπαρκές επίπεδο υπηρεσιών, απαλλαγή από 

ανεπιθύμητες δουλειές, μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, αλλαγές στις 

συνήθειες των πελατών.

Τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα διερεύνησης των αναγκών των 

πελατών περιλαμβάνουν: γίνε πελάτης (του εαυτού σου), μελέτη της 

συμπεριφοράς των πελατών (ενέργειες των πελατών που σχετίζονται με τη 

δυσαρέσκειά τους, ενέργειές τους που έχουν σχέση με τα έσοδα από 

πωλήσεις, άμεση παρατήρηση), επικοινωνία με τους πελάτες, προσομοίωση 

της συμπεριφοράς των πελατών.

Μετά την αναγνώριση των αναγκών των πελατών, επιδιώκεται η 

μετάφρασή τους σε προδιαγραφές και σχεδιαστικές αποφάσεις. Οι τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό έχουν χαρακτήρα πρόληψης, 

διάγνωσης και βελτίωσης. Εντάσσονται στα πλαίσια του εκτός σειράς ελέγχου 

ποιότητας, ο οποίος αναφέρεται στην ανάλυση πριν την παραγωγική 

διαδικασία ή ανεξάρτητα από αυτή. Οι τεχνικές και τα μοντέλα που 

παρουσιάζονται είναι: λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας, τεχνικές του Taguchi, 

ανάλυση τρόπου αστοχίας και αποτελέσματος, ανάλυση αιτίου - 

αποτελέσματος, μηχανική αξίας.

Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας (quality function deployment - 

QFD) αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και πρόληψης της 
ποιότητας. Η εφαρμογή της βασίζεται στο “σπίτι της ποιότητας” και από 

πολλούς χρησιμοποιούνται οι δύο όροι εναλλακτικά.

Η παραπάνω τεχνική συμβιβάζει τις απαιτήσεις των πελατών με τους 

σχεδιαστικούς και κατασκευαστικούς περιορισμούς. Είναι επίσης μια πολύ 

ευέλικτη τεχνική και επιτρέπει την αξιολόγηση της σημαντικότητας κάθε 

χαρακτηριστικού που χρησιμοποιείται, ώστε οι συγκρίσεις μεταξύ των
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διαφόρων χαρακτηριστικών να γίνονται με όσο το δυνατό αντικειμενικότερα 

κριτήρια.

Τα οφέλη της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας είναι πολλαπλά. 

Σε γενικές γραμμές, διασφαλίζεται η εστίαση της προσοχής της επιχείρησης 

στην κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε 

εργασία σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται τόσο η συνολική διάρκεια 

του σχεδιασμού, όσο και ο αριθμός των αλλαγών μετά την κυκλοφορία του 

προϊόντος.

Οι απαιτήσεις εφαρμογής της μεθόδου περιλαμβάνουν: ενεργή 

υποστήριξη της διοίκησης στην ομάδα εφαρμογής, παροχή χρόνου για τη 

συγκέντρωση και επεξεργασία των απαιτούμενων πληροφοριών, προσεκτική 

επιλογή των μελών της ομάδας, ξεκάθαρη διατύπωση του εύρους του 

αντικειμένου και των σκοπών της ομάδας, ορισμό ενός ικανού και έμπειρου 

ηγέτη, χρήση ενός συμβούλου που θα βοηθήσει την ομάδα εφαρμογής, 

επιλογή μιας εύκολης περίπτωσης για την πρώτη εφαρμογή της μεθόδου και, 

τέλος, παρουσίαση των συμπερασμάτων από την ομάδα στη διοίκηση.

Η προσέγγιση του Taguchi για τη βελτίωση της ποιότητας βασίζεται 

στις μεθόδους του πειραματικού σχεδιασμού. Ο τρόπος αυτός δίνει τη 

δυνατότητα έγκαιρης ενσωμάτωσης της ποιότητας στο προϊόν από τη φάση 

του σχεδιασμού, της δημιουργίας του πρωτοτύπου, ή κατά την εγκατάσταση 

και συντήρηση μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Τα βασικά συστατικά των τεχνικών του Taguchi είναι: η συνάρτηση 

απώλειας (συνδέει την απώλεια που προκαλεί ένα προϊόν με την απόκλιση 

από την τιμή στόχο, για κάθε χαρακτηριστικό ποιότητας), ο αντικειμενικός 

σκοπός (βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και του σχεδιασμού του 

προϊόντος μέσω ρυθμίσεων ελεγχόμενων παραγόντων), τα μέτρα επίδοσης 

(μέτρο επίδοσης θορύβου και μέτρο επίδοσης στόχου), τα βασικά σημεία της 

φιλοσοφίας του Taguchi (αλλαγή του τρόπου και χρόνου εφαρμογής του 

ποιοτικού ελέγχου, αλλαγή της διαδικασίας πειραματισμού, αλλαγή των 

αντικειμενικών σκοπών των πειραμάτων και του ορισμού της ποιότητας, 

αλλαγή της συμπεριφοράς απέναντι στους μη ελεγχόμενους παράγοντες).

Η ανάλυση τρόπου αστοχίας και αποτελέσματος (failure mode and 

effect analysis) μελετά τις πιθανές αστοχίες για να προσδιορίσει τα
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αποτελέσματα τους. Πρωταρχικός σκοπός τής ανάλυσης είναι ο καθορισμός 

των χαρακτηριστικών του σχεδιασμού των προϊόντων και της παραγωγικής 

διαδικασίας που είναι κρίσιμα για την πρόκληση αστοχιών, έτσι ώστε να τις 

μειώσει. Τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης περιλαμβάνουν τον 

τρόπο αστοχίας, τα αποτελέσματά της και την κρισιμότητα της αστοχίας.

Η ανάλυση αιτίου - αποτελέσματος (ή αιτιολογική ανάλυση 

αποτελέσματος - cause and effect analysis) είναι μια τεχνική προσδιορισμού 

των πιο πιθανών αιτίων που δημιουργούν ένα πρόβλημα ή επενεργούν σε 

μια κατάσταση. Το χρησιμοποιούμενο εργαλείο, το διάγραμμα αιτίου - 

αποτελέσματος, αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο καταγραφής των 

πιθανών αιτίων ενός αποτελέσματος.

Η μηχανική αξίας βασίζεται σε απλές έννοιες αλλά η αποτελεσματική 

χρήση της απαιτεί τη συντονισμένη προσπάθεια μιας ομάδας ειδικών. Τα 

βήματα εφαρμογής της περιλαμβάνουν: επιλογή, πληροφόρηση, ανάλυση, 

υποθέσεις, αξιολόγηση και εφαρμογή.

Αποτελέσματα ερευνών για την εφαρμογή των τεχνικών αυτών στην 

Ελλάδα δεν υπάρχουν. Γενικά η Ευρώπη υιοθέτησε τις μεθόδους τελευταία 

σε σχέση με την Ιαπωνία και την Αμερική οπότε δεν έχει φτάσει ακόμα σε 

στάδιο πλήρους εφαρμογής.

Προτείνεται η έρευνα της επικρατούσας κατάστασης στον ελλαδικό 

χώρο και η συνεργασία των πανεπιστημίων με επιχειρήσεις. Με τον τρόπο 

αυτό θα γίνει δυνατή η εφαρμογή από τις τελευταίες των μεθόδων και 

τεχνικών σχεδιασμού και πρόληψης ποιότητας, ώστε να μπορέσουν να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα βασισμένα στην ποιότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ CASE STUDY



To case study είναι των Zairi και Youssef [53] και έχει τίτλο “Quality 

function deployment. A main pillar for succesful total quality management and 

product development”. Ακολουθεί η εκτεταμένη και αναλυτική παρουσίασή 

του:

Εισαγωγή
Οι πρόσφατες τάσεις στις προχωρημένες τεχνολογίες παραγωγής και 

στις διοικητικές φιλοσοφίες έχουν προκαλέσει αλλαγή στον ορισμό της 

ποιότητας. Ο Manton εξηγεί αυτή την αλλαγή ισχυριζόμενος ότι: “Η έννοια της 

συμμόρφωσης στις προδιαγραφές μέσα στα όρια επιτρεπτών ανοχών, 

αντικαθίσταται από τη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης στην επίτευξη των 

τιμών στόχων για κρίσιμες παραμέτρους που αντιπροσωπεύουν τις 

απαιτήσεις των πελατών” Οι συγγραφείς προχωρούν αυτή την άποψη ένα 

βήμα παραπέρα και υποστηρίζουν ότι ποιότητα δεν είναι πλέον 
“συμμόρφωση στις προδιαγραφές” ή “καταλληλότητα για τη χρήση (fitness for 

use)” διότι αυτοί οι ορισμοί αντιμετωπίζουν την ποιότητα από στενή άποψη.

Η τεχνική της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας (QFD) αναπτύχθηκε 

στην Ιαπωνία ως μια στρατηγική διασφάλισης της ενσωμάτωσης της 

ποιότητας στα νέα προϊόντα. Οι συγγραφείς περιγράφουν στη συνέχεια την 

πορεία εφαρμογής και υιοθέτησης της τεχνικής στην Ιαπωνία και στη Δύση, η 

οποία είναι σε γενικές γραμμές γνωστή και έχει ήδη αναφερθεί στην παρούσα 

εργασία.
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Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας, αν και άρχισε από τις κατασκευές, 

εφαρμόζεται και σε περιβάλλον παροχής υπηρεσιών όπως ξενοδοχεία και 

αερογραμμές. Παρότι είναι βασικά συνδεμένη με την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

επανεξέταση υπαρχόντων προϊόντων και υπαρχουσών υπηρεσιών και 

διαδικασιών.

Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για 

απομάκρυνση από το “εμείς γνωρίζουμε καλύτερα τί θέλει ο πελάτης” και 

προσέγγιση της νέας κουλτούρας “ας ακούσουμε τη φωνή του πελάτη”. Μ’ 

αυτή την έννοια, η επιχείρηση δρα περισσότερο προληπτικά στα προβλήματα 

ποιότητας παρά διορθωτικά μετά από τα παράπονα των πελατών. Επίσης, η 

QFD επιτρέπει τις επιχειρήσεις να συγκρίνουν τα δικά τους πρότυπα 

ποιότητας με εκείνα των ανταγωνιστών τους και να έχουν τη δυνατότητα να 

επιτύχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Η QFD έχει τρεις βασικούς στόχους 

(αναγνώριση του πελάτη, των αναγκών του και του τί πρέπει να γίνει ώστε να 

ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες).

Οι Ιάπωνες δίνουν μεγάλη σημασία στη λέξη ανάπτυξη της QFD 

(deployment). Ανάπτυξη στην Ιαπωνία σημαίνει εκτεταμένη συμμετοχή ή 

διεύρυνση των διαφόρων ενεργειών. Η QFD θεωρείται στην Ιαπωνία το 

καλύτερο εργαλείο που διαδίδει την αντίληψη της αναγκαιότητας εστίασης 

στις απαιτήσεις των πελατών, και ενθαρρύνει την αφοσίωση όλης της 

εταιρείας στην επίτευξη των ποιοτικών προτύπων, τα οποία θα είναι συνεπή 

με τις προσδοκίες των πελατών και τις φιλοδοξίες της εταιρείας.

Το άρθρο χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται 
η θεωρία και τα θεμέλια της QFD και η σχέση της με μερικά προγράμματα 

συνεχούς βελτίωσης. Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται τα αποτελέσματα μια 

εμπειρικής ανάλυσης επτά περιπτώσεων (case studies).

Θεωρία και θεμέλια

Σ’ αυτό το τμήμα του άρθρου συζητούνται μερικές προσπάθειες 

ορισμού της QFD, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της μαζί με ορισμένα 

οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της, και εξηγείται η σχέση της με 

άλλα προγράμματα συνεχούς βελτίωσης όπως διοίκηση ολικής ποιότητας,
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στατιστικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας, ταυτόχρονη μηχανική 

(concurrent engineering), και benchmarking. Εξετάζονται επίσης και τα 

προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εταιρεία στην προσπάθεια της 

να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας.

Ορισμός της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας.

Η ισχύς της QFD είναι η αποτελεσματικότητά της στην επανεξέταση 

των ορισμένων από τους πελάτες πώς, με σκοπό τον καθορισμό των 

πραγματικών τί των πελατών. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ορισμού της 

QFD. Μερικοί από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη 

βιβλιογραφία είναι οι ακόλουθοι:

Lynch και Cross

FI QFD είναι ένα σύστημα για σχεδιασμό ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας βασισμένου στις απαιτήσεις των πελατών, εμπλέκοντας όλα τα 

μέλη του οργανισμού που το (την) παρέχει. Έτσι, είναι ένας νοητός χάρτης για 

διαλειτουργικό σχεδιασμό και επικοινωνία.

Hauser και Clausing

Ένα σύνολο ρουτινών προγραμματισμού και επικοινωνίας, η 

λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας εστιάζει και συντονίζει τις ικανότητες μέσα σε 

έναν οργανισμό, αρχικά για το σχεδιασμό, μετά για την κατασκευή και 

διάθεση, προϊόντων που οι πελάτες θέλουν να αγοράσουν και θα συνεχίσουν 

να αγοράζουν. Το θεμέλιο της QFD είναι η πεποίθηση ότι τα προϊόντα πρέπει 

να σχεδιάζονται ώστε να αντανακλούν τις επιθυμίες και γεύσεις των πελατών. 

Έτσι οι άνθρωποι του marketing, οι μηχανικοί σχεδιασμού, και το προσωπικό 

της παραγωγής, πρέπει να συνεργαστούν στενά από τη στιγμή της σύλληψης 

της ιδέας για το προϊόν.

Garvin

FI QFD μπορεί να οριστεί ως αναλυτικοί πίνακες που μεταφράζουν τις 

αντιλήψεις ποιότητας σε χαρακτηριστικά προϊόντων και τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων σε απαιτήσεις κατασκευής και συναρμολόγησης. Με τον 

τρόπο αυτό, “η φωνή του πελάτη” αναπτύσσεται σε όλη την εταιρεία.

Bossert
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H QFD είναι μια διαδικασία που παρέχει δομή στον κύκλο ανάπτυξης 
όπου η βασική εστίαση είναι στις απαιτήσεις των πελατών.

Maddux et at.

Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα 

για το σχεδίασμά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας βασισμένου στις 

απαιτήσεις του πελάτη, που περιλαμβάνει όλα τα μέλη του οργανισμού. 

Fortune

Ένα συστηματικό μέσο διασφάλισης ότι οι απαιτήσεις του πελάτη ή της 

αγοράς μεταφράζονται με ακρίβεια σε σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και 

δράσεις σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος.

Adams και Gavoor

Μια λεπτομερής τεχνική υποστήριξης της διαδικασίας 

προγραμματισμού και σχεδιασμού εφαρμόσιμη σε κάθε διαδικασία 

σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, που στοχεύει στη μετάφραση της 

“φωνής του πελάτη” σε προδιαγραφές της εταιρείας για κάθε στάδιο της 

διαδικασίας εισαγωγής του προϊόντος.

Ανεξάρτητα αν η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας θεωρηθεί ως μια 

διαδικασία, μέθοδος, ένα σύστημα ή ακόμα και ως μια φιλοσοφία, διασφαλίζει 

ότι οι απαιτήσεις των πελατών ενσωματώνονται στα νέα προϊόντα σε στάδιο 

τόσο αρχικό όσο αυτό του σχεδιασμού. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να 

γίνει έρευνα των πελατών και να συζητηθούν οι ανάγκες τους. Σε πολλές από 

τις Ιαπωνικές εταιρείες που εφαρμόζουν την QFD, οι πελάτες προσκαλούνται 

και συμμετέχουν στο σχεδίασμά του προϊόντος μαζί με ομάδες μηχανικών 
σχεδιασμού και κατασκευής.

Τα οφέλη της QFD

Οι συγγραφείς αναφέρονται στα οφέλη που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας και που στην ουσία 

αποτελούν τμήμα μόνο αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 7.3. Για το 

λόγο αυτό δε θα αναφερθούν παρακάτω. Σε γενικές γραμμές πάντως, η
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λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας οδηγεί σε υψηλότερη ποιότητα, χαμηλότερο 

κόστος, μικρότερους συνολικούς χρονικούς κύκλους και σε ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα marketing.

Η QFD και τα προγράμματα συνεχούς βελτίωσης.

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός ανάμεσα στη λειτουργική ανάπτυξη 

ποιότητας και πολλά από τα προγράμματα συνεχούς βελτίωσης. Στη 

συνέχεια εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στα QFD, στατιστικό έλεγχο 

παραγωγικής διαδικασίας (SPC), ταυτόχρονη μηχανική (simultaneous 

engineering - SE), διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM) και έλεγχο 

ανταγωνιστικότητας με χρήση δεικτών (benchmarking).

Οι Ιάπωνες που πρωτοπορούν στην QFD πιστεύουν ότι η μέθοδος 

μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν συνδεθεί με ένα ευρύ και περιεκτικό 

πρόγραμμα ποιότητας. Αυτό διότι η QFD ξεκινά με το στόχο και προχωρά 

προς τα πίσω με την καθιέρωση της αλυσίδας πελάτη-προμηθευτή η οποία 

φτάνει μέχρι τον τελικό πελάτη. Χαρτογραφεί την όλη διαδικασία της 

καινοτομίας και διασφαλίζει ότι υπάρχει ευρεία ανάμιξη στην καινοτόμο 

διαδικασία.

Οι Kogure και Akao, γράφοντας για τη λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας 

και ολικό έλεγχο ποιότητας στην εταιρεία (company-wide quality control) 

καταλήγουν για την Ιαπωνία:

...οι δραστηριότητες της QFD δεν πρέπει να περιορίζονται στη ροή της 

διαδικασίας, αλλά πρέπει να γίνει συστηματικά για να περιλάβει διάφορα 

διοικητικά επίπεδα όπως διευθυντές, managers και μηχανικούς. 
Χρησιμοποιούμενη μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση να 

εφαρμόσει τον ολικό έλεγχο ποιότητας ως μια πραγματικά αποτελεσματική 

επιχειρησιακή στρατηγική.

Στατιστικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας.

Η QFD σχετίζεται περισσότερο με σχεδιαστικούς παράγοντες και τείνει 

να λειτουργεί προς τα πίσω ξεκινώντας με τον τελικό σκοπό και καθορίζοντας 

τα μέσα με τα οποία ο σκοπός επιτυγχάνεται. Ο SPC από την άλλη πλευρά 

ασχολείται περισσότερο με τη βελτίωση των διαδικασιών, την πρόληψη των
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ελαττωματικών και την ελάττωση της μεταβλητότητας. Η QFD δεν επιδιώκει 

να αντικαταστήσει τον SPC και οι δύο τεχνικές είναι πάρα πολύ συμβατές 

μεταξύ τους.

Η QFD συμπληρώνει την εικόνα συνδέοντας τη φωνή του πελάτη με τη 

φωνή της διαδικασίας (που καθορίζεται από τον SPC). Επιπρόσθετα με την 

πρόληψη των ελαττωματικών και της μεταβλητότητας, η QFD κάνει το σωστό 

με την πρώτη φορά και το μηδέν ελαττωματικά εφικτούς στόχους, εφόσον 

στοχεύει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και αντανακλά τις πραγματικές 

απαιτήσεις των πελατών.

Ταυτόχρονη μηχανική.

Η ταυτόχρονη μηχανική (simultaneous ή concurrent ή και parallel 

engineering) ορίζεται με διάφορους τρόπους. Οι παρακάτω είναι μερικοί από 

αυτούς που συναντώνται στη βιβλιογραφία:

Η ταυτόχρονη μηχανική προσπαθεί να βελτιστοποιήσει το σχεδίασμά 

του προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας για να επιτύχει μικρότερους 

ολικούς χρόνους, βελτιωμένη ποιότητα και μειωμένο κόστος με την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής και με τη 

μεγιστοποίηση του παραλληλισμού στις εργασίες.

Η ταυτόχρονη μηχανική δεν είναι απλά μια άλλη ονομασία του project 

management από μια ομάδα εφαρμογής. Τα βασικά της στοιχεία 

περιλαμβάνουν:

• διαλειτουργική ομάδα εφαρμογής

• ορισμό του προϊόντος με όρους του πελάτη, που μεταφράζονται μετά σε 

όρους μηχανικής με αρκετή λεπτομέρεια

• σχεδίασμά για κατασκευή και συναρμολόγηση

• ταυτόχρονη ανάπτυξη του προϊόντος, του εξοπλισμού και των διαδικασιών 

κατασκευής, του ελέγχου ποιότητας και του marketing.

Στην ταυτόχρονη μηχανική, η εκτέλεση του σχεδιασμού του προϊόντος 

και του σχεδιασμού της διαδικασίας είναι παράλληλες. Σημαντική 

αλληλεπίδραση υπάρχει ανάμεσα στο σχεδίασμά προϊόντων και διαδικασιών 

για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν σχεδιάζεται με τρόπο που να είναι εύκολο 

να κατασκευαστεί.
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H QFD αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να δουλέψει η ταυτόχρονη 

μηχανική. Η βασική της αρχή είναι να φέρει κοντά ανθρώπους από 
διαφορετικές λειτουργίες ώστε να συμφωνήσουν σε παραμέτρους κλειδιά για 

το προϊόν, την παραγωγική διαδικασία και τις μεθόδους κατασκευής. Η 

ταυτόχρονη μηχανική είναι μια έννοια που ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί στο 

παρελθόν, διότι υπήρχε η τάση να εισάγεται από συγκεκριμένες ομάδες 

ανθρώπων, χωρίς ευρεία συμμετοχή και χωρίς προσπάθεια αλλαγής της 

κουλτούρας του "δουλειές ως συνήθως (business as usual)”. Βασικά, εκείνο 

που επιτυγχάνει η QFD είναι η καθιέρωση μιας αλυσίδας πελάτη- 

προμηθευτή.

Η ταυτόχρονη μηχανική αναλαμβάνει ρόλο μετά τη λειτουργική 

ανάπτυξη ποιότητας για να διασφαλίσει ότι η φωνή του πελάτη 

χρησιμοποιείται για το σχεδίασμά της παραγωγικής διαδικασίας. Σκοπός της 

είναι να βελτιώσει την ποιότητα σχεδιασμού της διαδικασίας και, επίσης, να 

αυξήσει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού.

Η διαχείρηση των βασικών διαδικασιών που βασίζεται στις πρακτικές 

της QFD και της ταυτόχρονης μηχανικής είναι ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς 

καινοτομίας υψηλής ποιότητας, στο σωστό χρόνο, στο σωστό πελάτη, στις 

σωστές ποσότητες και με συνέπεια. Επίσης, η διαχείρηση των βασικών 

διαδικασιών σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ο καλύτερος τρόπος και για την 

υποκίνηση της φιλοσοφίας της “χωρίς τέλος βελτίωσης”, καθώς οι πιο πάνω 

πρακτικές υπόκεινται συνέχεια σε έλεγχο και αναθεώρηση.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας είναι επίσης το απαραίτητο 

στήριγμα για την επίτευξη της διοίκησης ολικής ποιότητας. Η βιβλιογραφία 

στη διοίκηση ολικής ποιότητας υποδεικνύει ότι το χτίσιμο της ποιότητας μέσα 

στο προϊόν ξεκινά με την ερώτηση τί χρειάζεται ο πελάτης. Η QFD είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο για την απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση. Επιπρόσθετα, τα 

“πώς” της QFD ή η “φωνή της εταιρείας” είναι σημαντικά για την ερμηνεία του 

τρόπου με τον οποίο η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών (ή
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τις ξεπερνά). Πεποίθηση των συγγραφέων είναι ότι η QFD αποτελεί 

προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα διοίκησης ολικής ποιότητας.

Έλεγχος ανταγωνιστικότητας με τη χρήση δεικτών (benchmarking)

Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας ως μια τεχνική ελέγχου 

ανταγωνιστικότητας με τη χρήση δεικτών παρέχει πληροφορίες για την 

αντίληψη των πελατών σχετικά με την ικανότητα των προμηθευτών να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους καλύτερα από τους ανταγωνιστές. Ο 

τεχνικές ανταγωνιστικού και τακτικού benchmarking μπορούν να περιληφθούν 

στο “σπίτι της ποιότητας” γι’ αυτό το σκοπό.

Πώς λειτουργεί η QFD;

Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας έχει τρεις βασικούς στόχους:

1. αναγνώριση του πελάτη

2. αναγνώριση των αναγκών του

3. εύρεση τρόπου ικανοποίησης αυτών των αναγκών.

Ένας πίνακας, ή αλλιώς το σπίτι της ποιότητας, χρησιμοποιείται για να 

δώσει πληροφορίες για τις απαιτήσεις των πελατών (τα “τί”), τις απαιτήσεις 

σχεδιασμού (τα “πώς”), για τις προτεραιότητες των απαιτήσεων των πελατών, 

τις προτεραιότητες των απαιτήσεων σχεδιασμού, τις συσχετίσεις μεταξύ των 

πώς και τις συσχετίσεις μεταξύ των πώς και των τί. Η μορφή του πίνακα 

αυτού είναι η ίδια που παρουσιάζεται στην παράγραφο 7.2.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της QFD;

Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας υποστηρίζει την πειθαρχία στις 

διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης. Πρώτα απ’ όλα διασφαλίζει ότι 

σημείο εκκίνησης αποτελεί η καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών και, 

στη συνέχεια, η μετάφράσή τους σε φυσικές και μετρήσιμες μονάδες. Εκτός 

από ένα εργαλείο ελέγχου ανταγωνιστικότητας με τη χρήση δεικτών, η QFD 

προσφέρει μια ευρεία ποικιλία οφελών τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί στην 

παράγραφο 7.3.

Γενικά προβλήματα με την εφαρμογή της QFD
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Έχουν αναφερθεί διάφορα προβλήματα με τη χρήση της λειτουργικής

ανάπτυξης ποιότητας. Οι Ernst&Young αναγνωρίζουν τα ακόλουθα:
• Οι μηχανικοί πιστεύουν ότι η QFD είναι μια "ψευδοεπιστήμη” ("false 

science”), που είναι πολύ εστιασμένη στους μηχανισμούς σημείωσης των 

πόντων (scoring). Παρόλα αυτά, η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας είναι 

ένα αποτελεσματικό εργαλείο συλλογής και παρουσίασης δεδομένων και 

δρα ως ένα όχημα επικοινωνίας για τη δημιουργία δομημένων συζητήσεων 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, με σκοπό την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών.

• Χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αναπτυχθεί πλήρως ένας πίνακας της 

λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας.

• Τα μέλη της ομάδας παγιδεύονται στις λεπτομέρειες της άσκησης ενώ το 

στρατηγικό παράθυρο κλείνει.

Η Hewlett-Packard αναγνώρισε τα ακόλουθα προβλήματα κατά την

εφαρμογή της QFD:

1. Ο προγραμματισμός του project (ο χρόνος που απαιτείται για να βγει το 

προϊόν στην αγορά) αποτελεί το κυρίαρχο μέλημα.

2. Ανεπαρκής δέσμευση και αφοσίωση της διοίκησης για να διατηρηθεί η 

εφαρμογή της μεθόδου.

3. Επιδίωξη υψηλής απόδοσης της επένδυσης με την πρώτη εφαρμογή της 

QFD.

4. Έλλειψη κατάλληλης διευκόλυνσης:

• όχι έγκαιρη

• όχι επαρκής συνέχισή της για αρκετό χρόνο
• έλλειψη ικανοτήτων για διευκόλυνη

• έλλειψη εκπαίδευσης για διευκόλυνση.

5. Ανάληψη ενός πολύ μεγάλου project (ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της 

μεθόδου).

6. Ενασχόληση με πολλές λεπτομέρειες (οι πίνακες της QFD γίνονται 

ανεξέλεγκτα μεγάλοι).

Εμπειρική ανάλυση επτά περιπτώσεων (case studies)

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
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Σχεδιάστηκε μια συνέντευξη που να συλλέγει διάφορες πληροφορίες 

που σχετίζονται με ζητήματα πριν και μετά την εφαρμογή της λειτουργικής 

ανάπτυξης ποιότητας. Σε μια περίπτωση η συνέντευξη έγινε μέσω 

ερωτηματολογίου που ταχυδρομήθηκε στην εταιρεία. Η ευελιξία του 

σχεδιασμού τού επέτρεπε την απόκτηση όλων των απαιτούμενων 

πληροφοριών έστω και εξ αποστάσεως.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες

Η εταιρεία Α είναι μια εταιρεία “επιστήμης υλικών”, με ετήσια έσοδα 

ύψους 1.25 δις δολλαρίων. Ειδικεύεται σε πολυμερή προϊόντα όπως:

• θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες

• χυτά εξαρτήματα

• καλώδια και σύρματα

• συσκευές διασύνδεσης

• gels και συγκολλητικά

• ατομικές θερμάστρες.

Οι κύριες αγορές της περιλαμβάνουν τους κλάδους εμπορικών και 

αμυντικών ηλεκτρονικών, βιομηχανικών προϊόντων, και τηλεπικοινωνιών. Η 

εταιρεία Α απασχολεί πάνω από 10000 ανθρώπους και λειτουργεί σε 

περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες.

Η εταιρεία Β είναι μια διεθνής εταιρεία με έσοδα 230 εκατομμυρίων 

αγγλικών λιρών, που απασχολεί 2100 εργαζόμενους. Ειδικεύεται σε 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό εικόνων, έγχρωμα scanners, σχεδιαστών 

αντικειμένων και δημιουργικών συστημάτων σχεδιασμού για τη βιομηχανία 

εκτύπωσης. Έχει γραφεία πωλήσεων σε Ευρώπη, Καναδά και Αυστραλία και 

χρησιμοποιεί διανομείς σε άλλα μέρη.

Η εταιρεία C είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς προϊόντων 

υγείας και ομορφιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, με μερίδιο αγοράς 10 τοις 

εκατό. Απασχολεί περίπου 1400 ανθρώπους από τους οποίους οι 700 

απασχολούνται άμεσα σε παραγωγικές ή κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

24% της παραγωγής εξάγεται. Πελάτες είναι κυρίως το λιανεμπόριο και το 

χονδρεμπόριο και η εταιρεία πουλά πάνω από 30 μπράντες προϊόντων.
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Η εταιρεία D είναι τμήμα μιας παγκόσμιας ιδιωτικής εταιρείας με 14000 

εργαζόμενους και έδρα τις ΗΠΑ. Ειδικεύεται στην υψηλής τεχνολογίας 
παραγωγή υφασμάτων, χημικών και ειδών συσκευασίας. Η εταιρεία D 

απασχολεί 107 εργαζόμενους.

Η εταιρεία Ε αποτελεί τμήμα πολυεθνικού οργανισμού που παρέχει 

συστήματα υψηλής τεχνολογίας, εξαρτήματα και υπηρεσίες σε επιλεγμένες 

αγορές του κόσμου όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και ο κλάδος της 

αεροδιαστημικής. Η εταιρεία Ε αποτελείται από δύο σχετιζόμενες 

επιχειρηματικές μονάδες. Η μία είναι ο ηγέτης της αγοράς λογισμικού για 

project management, προγραμματισμό και έλεγχο. Η άλλη είναι ένας 

εργολάβος σε projects και συστήματα μηχανικής. Η εταιρεία Ε απασχολεί 410 

ανθρώπους και έχει ετήσιο τζίρο 23 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Η εταιρεία F είναι ένας μεγάλος κατασκευαστής αυτοκινήτων με 35000 

εργαζόμενους και τζίρο 4 δισεκατομμυρίων αγγλικών λιρών. Παράγει 

πολυτελή αυτοκίνητα.

Η εταιρεία G ειδικεύεται στην παραγωγή τυπωμένων σε πλακέτες 

κυκλωμάτων. Απασχολεί 649 ανθρώπους.

Η εταιρεία Η ειδικεύεται στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών όπως 

εργαλεία ισχύος. Απασχολεί 1500 ανθρώπους.

Βασικά ευρήματα

• Οι παραπάνω εταιρείες δείχνουν να έχουν εισάγει την QFD για παρόμοιους 

λόγους οι οποίοι, κυρίως, τείνουν να σχετίζονται με συστηματοποίηση και 

οργάνωση της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων. FI επείγουσα 
προσπάθεια εφαρμογής της QFD πηγάζει συχνά από την ανάγκη 

επιτάχυνσης της διαδικασίας καινοτομίας, μείωσης του αριθμού των 

αλλαγών στα στάδια του σχεδιασμού και, τέλος, από την ανάγκη αύξησης 

της ανταγωνιστικότητας.

• Εφόσον αυτές οι εταιρείες βρίσκονταν σε διαφορετικά στάδια της καμπύλης 

μάθησης όσον αφορά την QFD, αναφέρθηκε μια ευρεία ποικιλία οφελών. 

Συνολικά, τα οφέλη κλειδιά δείχνουν να σχετίζονται με τις αναφερόμενες 

παρακάτω περιοχές:
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• Υπάρχει βελτίωση της ικανότητας των εταιρειών να κατανοήσουν τις 

απαιτήσεις των πελατών και, κατά συνέπεια, να ενσωματώσουν τη “φωνή 

του πελάτη” στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.

• Τα λιγότερο απτά και συχνά μη εκφρασμένα χαρακτηριστικά που 

επιθυμούν οι πελάτες, γίνονται ορατά και πιο εμφανή με τη χρήση της 

λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας.

• Η εισαγωγή μιας νέας κουλτούρας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

βασισμένης στην ομαδική εργασία και σε μια εξωτερική εκτίμηση των 

αναγκών των πελατών πριν την μετάφραση των αναγκών.

• Η λήψη αποφάσεων βασίζεται πολύ περισσότερο σε γεγονότα και 

δεδομένα παρά σε υποκειμενικές γνώμες.

• Ένα κλίμα “μοιρασιάς" και συνεργασίας παρά μια “πεταξέ το πάνω από τον 

τοίχο” προσέγγιση, καθώς ο τελικός σκοπός είναι η εξυπηρέτηση του 

πελάτη παρά ο εσωτερικός ανταγωνισμός.

• Πιο θετική καινοτομία με ταχύτητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα 

κόστους.

Σ’ αυτές τις εταιρείες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην

εφαρμογή και χρήση της λειτουργικής ανάπτυξης ποιότητας περιλαμβάνουν:

• Οι περισσότεροι που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική 

συνειδητοποίησαν ότι είναι πολύπλοκη και απαιτεί πολλές λεπτομέρειες.

• Πολλές προσπάθειες αποτυγχάνουν διότι δε δίνεται αρκετός χρόνος στις 

ομάδες να μάθουν την τεχνική και να την εφαρμόσουν πιλοτικά σε απλά 

projects.

• Δεν παρέχεται αρκετή διευκόλυνση και υποστήριξη στις ομάδες.

• Υπερφιλόδοξα προγράμματα και πολύ υψηλές προσδοκίες από την 

ανώτερη διοίκηση.

• Η QFD τείνει να λειτουργεί καλύτερα αν υπάρχει ένα ισχυρό πρόγραμμα 

ολικής ποιότητας καθώς και άλλα εργαλεία και τεχνικές που την 

υποστηρίζουν.

Συμπεράσματα
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Η πρωτοπόρος τεχνική η οποία μόλις πρόσφατα άρχισε να λαμβάνεται 

στα σοβαρά στη Δύση, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που υποκινεί την 

καθιέρωση μιας πειθαρχίας που ξεκινά με τη “φωνή του πελάτη” και την 

πλήρη γνώση και κατανόηση των αληθινών του απαιτήσεων. Παροτρύνει τις 

επιχειρήσεις να είναι εξωτερικά εστιασμένες και να κάνουν περισσότερα για 

τον πελάτη, καθώς και να αποβλέπουν σε υψηλότερα στάνταρντ επίδοσης και 

ανταγωνιστικότητας.

Σε περιπτώσεις που έχει εφαρμοσθεί επιτυχημένα αναφέρθηκαν 

πολλά οφέλη τόσο “χειροπιαστά”, όσο και από την άποψη της δημιουργίας 

μιας νέας κουλτούρας ανάπτυξης νέων προϊόντων. Υπάρχουν βέβαια 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να οδηγήσει η QFD σε επιτυχημένα 

αποτελέσματα. Αυτές περιλαμβάνουν:

• Η QFD δεν είναι μια διαδικασία δημιουργίας πινάκων. Σκοπός της είναι η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, χρησιμοποιώντας τους 

υπάρχοντες πόρους και βελτιστοποιώντας τη διαδικασία σχεδιασμού.

• Η QFD βασίζεται στη συνεισφορά ανθρώπων κλειδιών και στη δέσμευση 

της ανώτερης διοίκησης, διότι η μέθοδος πάει αντίθετα στο ρεύμα και έχει 

στρατηγικές προεκτάσεις. Βασίζεται επίσης στη χρήση ενός “διευκολυντή” 

(facilitator) που θα βοηθήσει τις αρμόδιες ομάδες να προοδεύσουν στη 

χρήση της μεθόδου.

• FI QFD είναι εξαρτημένη από τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο 

δυναμικό, χρόνο, οικονομικούς πόρους κτλ.). FI επιλογή των projects 

πρέπει να γίνει με προσοχή και αφού εξεταστούν τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τους απαιτούμενους πόρους.

• Τέλος, η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας αποτελεί παράγοντα αλλαγής 

της κουλτούρας και, κατά συνέπεια, πρέπει να ενσωματωθεί σταδιακά και 

κάτω από την ομπρέλλα μιας ευρύτερης αλλαγής.
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