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1

บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหจดุ ทีเ่ หมาะสมในการบริหารตนทุนคุณภาพและศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตนทุนคุณภาพกับระดับคุณภาพ สําหรับโรงงานผลิตปะเก็น การวิจยั เริม่ จาก 1) การสํารวจและรวบรวมขอมูล
2) การระบุประเภทและวิเคราะหโครงสรางตนทุนและ 3) การสราง PAF Model เพื่อศึกษาพฤติกรรมของตนทุน
คุณภาพ ผลการวิจัยพบวาตนทุนคุณภาพที่ควบคุมไมไดคิดเปนรอยละ 52 ของตนทุนคุณภาพรวมหรือคิดเปนมูลคา
63,605,602 บาท ในขณะที่ตนทุนคุณภาพที่ควบคุมไดคิดเปนรอยละ 48 ของตนทุนคุณภาพรวมหรือ 58,450,520
บาท จากการวิเคราะหพบวา ตนทุนการตรวจสอบมีอิทธิพลตอระดับคุณภาพมากที่สุด จาก PAF Model พบวาการ
จัดการตนทุนคุณภาพที่ตํ่าที่สุดอยูที่ 6,773,798 บาท หรือที่ระดับคุณภาพรอยละ75.59

Abstract
This research aims to analyze a suitable point for managing the cost of quality and to study the relationship
between the cost of quality and the level of quality for a gasket manufacturing factory. There are three steps
involved in this research: 1) collect data, 2) categorize and analyze cost of quality structure, and 3) develop the
PAF model for analyzing cost of quality behaviors. The results indicate that approximately 52% of the total cost
of quality (63,605,602 bath) is the uncontrollable costs, as well as the remaining of 48% (63,605,602 bath) is the
controllable cost. In addition, the appraisal cost is the most important factor which influenced the level quality.
Besides, the minimum cost of quality is found at 75.59% of product conformance or total cost of 6,733,798 baht.
คําสําคัญ: ปะเก็น, ตนทุนคุณภาพ, PAF Model
Keywords: Gasket, Cost of quality, PAF Model
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1. บทนํา
คุ ณ ภาพเป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความ
สําเร็จของธุรกิจซึง่ คุณภาพจะเกิดขึน้ ไดจะตองอาศัยความ
รู ความเขาใจ การทุม เทในการปฏิบตั แิ ละการพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ ง เพือ่ ทีจ่ ะนําไปผลิตสินคาหรือบริการใหแกลกู คา
การที่บริษัทมีสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ ยอมสงผล
ใหยอดการขายหรือบริการเพิ่มสูงขึ้น แตการที่จะทําให
สินคาและบริการมีคุณภาพไดนั้น ก็จะตองใชตนทุน
ตางๆ เพื่อสงเสริมใหสินคาและบริการมีคุณภาพ ตนทุน
คุณภาพ (Cost of Quality, COQ) เปนตนทุนอยางหนึ่งที่
มีความสําคัญ ซึง่ องคกรตางๆควรนํามาวิเคราะหสาํ หรับ
เปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชเพือ่ การดําเนินงานที่
ยั่งยืนขององคกร
ตนทุนคุณภาพ (Cost of Quality, COQ) หรือ
ตนทุนที่เกิดจากการไรคุณภาพ หรือการผลิตสินคาที่ไม
ไดคุณภาพเปนสาเหตุใหบริษัทผูผลิตมีคาใชจายเกิดขึ้น
มากกวาทีค่ วรจะเปน ซึง่ แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ ตนทุน
คุณภาพทางตรงและตนทุนคุณภาพทางออม โดยตนทุน
คุณภาพทางตรงแบงออกเปน 3 ประเภทไดแกตน ทุนของ
การปองกัน ตนทุนของการตรวจสอบและตนทุนของ
ความบกพรองดานคุณภาพ (1)
1) ตนทุนของการปองกัน (Prevention Cost,
P) เปนคาใชจายที่เกิดจากการปองกันไมใหเกิดของเสีย
เชน ตนทุนการอบรมคนงาน ตนทุนการวางแผนคุณภาพ
ตนทุนการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตให
ผลิตงายไมเกิดปญหาขณะผลิต
2) ตนทุนของการตรวจสอบ (Appraisal Cost,
A) เปนคาใชจา ยในการตรวจสอบหรือประกันคุณภาพใน
ระหวางการผลิต เชน คาตรวจสอบคุณภาพ คาจางหรือ
เงินเดือนพนักงานฝายตรวจสอบคุณภาพและ คาใชจาย
ในหองปฏิบัติการทดสอบ
3) ต น ทุ น ของความบกพร อ งด า นคุ ณ ภาพ
(Failure Cost, F) เปนคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินงาน
หรือบริการที่มีความบกพรอง ทําใหขึ้นเกิดของเสีย เสีย
เวลาและคาใชจา ยในการแกไข โดยตนทุนของความความ
บกพรองแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ตนทุนของความ
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บกพรองภายใน (Internal Failure Cost, IF) ซึ่งเปนคาใช
จายของการแกไขงานใหมกอนสงสินคาหรือบริการถึง
มือลูกคา เนื่องจากคุณภาพของงานไมไดคุณภาพตามขอ
กําหนด เชน ตนทุนการทํางานซํ้า ตนทุนวัตถุดิบคาแรง
และพลังงานที่ตองใชในการปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑ
ใหม และ 2) ตนทุนของความบกพรองภายนอก (External
Failure Cost, EF) เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับของเสียที่
ตรวจพบหลังจากสินคาถึงมือลูกคา เชน คาใชจา ยในการ
ซอมสินคาในระยะเวลารับประกัน คาปรับ คาความเสีย
หายของภาพพจนธุรกิจ
จากความสั ม พั น ธ ข องต น ทุ น คุ ณ ภาพ ซึ่ ง
ประกอบด ว ยต น ทุ น การป อ งกั น และการตรวจสอบ
ประเมินผลซึง่ จัดเปนประเภททีค่ วบคุมได (Controllable
cost) และต น ทุ น ความบกพร อ งด า นคุ ณ ภาพซึ่ ง เป น
ประเภททีค่ วบคุมไมได (Uncontrollable cost) สามารถนํา
มาสราง PAF Model เพือ่ อธิบายความสัมพันธดงั กลาวดัง
รูปที่ 1

รูปที่ 1. ความสัมพันธของตนทุนคุณภาพ (PAF Model)
จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวา เมื่อเพิ่มการลงทุนใน
ตนทุนการปองกันและตนทุนการตรวจสอบ (P+A) จะ
ทําใหระดับคุณภาพสูงขึ้น ตนทุนความบกพรองดาน
คุณภาพ (F) ลดลง และตนทุนคุณภาพรวม (COQ) ตํ่าลง
เมื่อเพิ่มการลงทุนในตนทุนการปองกันและตนทุนการ
ตรวจสอบตอไปเรือ่ ยๆ ตนทุนคุณภาพรวมจะตํา่ ลงเรือ่ ยๆ
และระดับคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเพิ่มการลงทุนใน
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ตนทุนการปองกันและตนทุนการตรวจสอบถึงจุดๆ หนึง่
จะทําใหตนทุนคุณภาพรวมมีคาตํ่าที่สุด อยางไรก็ตามถา
ยังคงเพิม่ การลงทุนในตนทุนการปองกันและตนทุนการ
ตรวจสอบตอไปเรื่อยๆ ถึงแมวาจะทําใหตนทุนความ
บกพรองดานคุณภาพลดลง และระดับคุณภาพสูงขึน้ แต
ตนทุนคุณภาพรวมจะมีคา สูงขึน้ ดังนัน้ จะเห็นไดวา PAF
model เปนเครื่องมือที่ชวยผูบริหารในการตัดสินใจ การ
ลงทุนดานทุนคุณภาพใหตน ทุนคุณภาพรวมตํา่ ทีส่ ดุ หรือ
ใหสอดคลองกับนโยบายขององคกร(2,3,4)
ตนทุนคุณภาพทางออมเปนคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานที่ไมมีคุณภาพซึ่งสงผลกระทบตอ
ความรูสึก และความสัมพันธระหวางธุรกิจกับลูกคา ซึ่ง
ยากตอการประเมินความสูญเสียในรูปตัวเงิน ตนทุนทาง
ออมสามารถจําแนกออกไดเปน 3 กลุม คือ 1) ตนทุน
เมื่อผูบริโภคไดรับความเสียหาย (Customer Incurred
Cost) เป น ต น ทุ น ที่ เ กิ ด จากความบกพร อ งทางด า น
คุณภาพสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับจากสินคาและ
บริการเหลานัน้ 2) ตนทุนเมือ่ ผูบ ริโภคไมพอใจ (Customer
Dissatisfaction Cost) เปนตนทุนทีเ่ กิดจากความไมพอใจ
ของลูกคาเนือ่ งจากสินคาหรือบริการนัน้ มีคณ
ุ ภาพตํา่ กวา
ความคาดหวัง สงผลใหลกู คาเกิดความรูส กึ ไมพอใจ และ
ไมมนั่ ใจตอสินคาหรือบริการเหลานัน้ และ 3)ตนทุนการ
เสียชือ่ เสียง (Loss Reputation Cost) เปนตนทุนทีเ่ กิดจาก
ความผิดพลาดในการดําเนินงานสงผลใหตัวสินคา หรือ
บริการที่ไมมีคุณภาพ ทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีทั้งกับ
ลูกคาและสังคม ถาหากทวีความรุนแรงขึ้นอาจเกิดการ
ตอตานจากสังคม สรางความเสียชือ่ เสียงทัง้ ทางตรงและ
ทางออมแกธุรกิจ (5,6,7,8)
ตนทุนคุณภาพมีประโยชนในการชวยทําให
การจัดการคุณภาพมีความชัดเจนยิง่ ขึน้ สามารถพิจารณา
ความกาวหนา ในการดําเนินงาน ปรับปรุงจุดที่บกพรอง
ไดตรงจุดยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการคิดคํานวณตนทุนคุณภาพ
ออกมาเปนจํานวนเงิน ทําใหเขาใจงายขึน้ และเชือ่ มโยงไป
สูก ารพัฒนาในระบบอืน่ ได เชนระบบบัญชี การปรับปรุง
กระบวนการ และการพัฒนาองคกร
โรงงานผลิตปะเก็นยางสําเร็จรูปที่ใชเปนกรณี
ศึกษาในทําการวิจัยนี้เปนบริษัทขนาดใหญ ซึ่งเปนการ

รวมลงทุนระหวางไทยกับญี่ปุน ผลิตปะเก็นยางเพื่อสง
ออกตางประเทศถึง 70% และจําหนายภายในประเทศ
เพียง 30% โรงงานแหงนี้ไมไดมีการจัดทําและวิเคราะห
ระบบตนทุนคุณภาพ อยางไรก็ตามผูบริหารไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดการตนทุนคุณภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตองการทราบจุดที่เหมาะสมสําหรับการลงทุน
ในตนทุนปองกันและตนทุนตรวจสอบเพื่อทําใหตนทุน
คุณภาพรวมตํ่าสุดในระดับคุณภาพที่นาพอใจ รวมทั้ง
ต อ งการทราบพฤติ ก รรมและโครงสร า งของต น ทุ น
คุ ณ ภาพ เพื่ อ สะท อ นภาพรวมของต น ทุ น คุ ณ ภาพใน
โรงงานและนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการบริ ห ารงานใน
อนาคต

2. วิธีวิจัย
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหจดุ ตํา่ สุด
ของตนทุนคุณภาพรวม และศึกษาโครงสรางตนทุนของ
ตนทุนคุณภาพ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธของตนทุน
คุณภาพกับระดับคุณภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวจึงมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
2.1) การสํารวจและรวบรวมขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
กับตนทุนคุณภาพภายในองคกร เชน บันทึกขอรองเรียน
ดานคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของโรงงานกรณี
ศึกษา ของเสียของผลิตภัณฑแตละกระบวนการผลิต การ
ฝกอบรม การซอมบํารุงรักษา เปนตน ในงานวิจยั นีจ้ ดั เก็บ
ขอมูลเปนรายเดือน 18 เดือน
2.2) ระบุประเภทและประเมินตนทุนคุณภาพ
โดยการนําขอมูลที่ทําการสํารวจและรวบรวมในขอ 2.1
มาจัดกลุมตามประเภทของตนทุน พรอมทั้งประเมิน
ตนทุนคุณภาพแตละประเภท
2.3) วิเคราะหโครงสรางตนทุนคุณภาพและ
สราง PAF model เพื่ออธิบายความสัมพันธของตนทุน
คุ ณ ภาพกั บ ระดั บ คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง วิ เ คราะห ห าจุ ด ที่
ตนทุนคุณภาพรวมมีคา ตํา่ ทีส่ ดุ เพือ่ ใชสาํ หรับการบริหาร
ตนทุนคุณภาพ ในงานวิจัยนี้จะประยุกตใชสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Correlation Analysis) เพื่อประเมินความ
สัมพันธของขอมูลคุณภาพแตละชุด และใชการวิเคราะห
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สมการถดถอยเชิงเสนตรงแบบพหุ (Multiple Linear
Regressions) เพื่อใชสรางสมการสําหรับการพยากรณ
และอธิบายตนทุนคุณภาพรวมและระดับคุณภาพ และ
จะนําสมการดังกลาวไปสราง PAF model ตอไป

3. ผลการวิจัยและอภิปราย

จะประเมินตนทุนคุณภาพและทราบภาพรวมของตนทุน
คุณภาพไดนั้นตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ หนวย
งานที่เปนแหลงที่มาของขอมูลในแตละรายการ โดย
แหลงที่มาหลักของรายการตนทุนคุณภาพคือ ฝายผลิต
ฝายตรวจสอบ ฝายขาย และ ฝายบัญชี ขอมูลที่รวบรวม
ไดสามารถแยกรายการตนทุนคุณภาพออกเปนหมวดหมู
ดังตารางที่ 1

จากการรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพ ซึ่งมี
หลายรายการและแตละรายการมีที่มาแตกตางกัน การที่
ตารางที่ 1. รายการตนทุนคุณภาพแตละประเภท
Q
COQ
P
P1
P2
P3
A
A1
A2
A3
A4
A5
F
IF
IF1
IF2
IF3
IF4
IF5
EF
EF1
EF2
EF3
EF4

รายการ
ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑที่สอดคลองตอความตองการ
ตนทุนคุณภาพรวม (COQ = P+A+F)
ตนทุนการปองกัน (P = P1+P2+P3)
คาซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักร
คาฝกอบรมพนักงาน
คาตรวจติดตามผูสงมอบ
ตนทุนการประเมิน (A = A1+A2+A3+A4+A5)
คาตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบรับเขา
คาตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือวัด
คาตรวจสอบและทดสอบระหวางกระบวนการผลิต
คาการตรวจสอบและทดสอบขั้นตอนสุดทาย
คาใชจายในการตรวจรับรองระบบ ISO
ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ (F = IF+EF)
ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพภายใน (IF = IF1+IF2+IF3+IF4+IF5)
คาของเสียในกระบวนการผลิต
คาการแกไขงาน
คาตรวจสอบงานซํ้า
คาวิเคราะหงานเสียและการทดสอบซํ้า
คาทําลายสินคาที่หมดอายุแลว
ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพภายนอก (EF = EF1+EF2+EF3+EF4)
คาดําเนินการของขอรองเรียนจากลูกคา
คาผลิตภัณฑของเสียที่เกิดขึ้น
คาชดเชยความเสียหายใหกับลูกคา
คาขนสงผลิตภัณฑของเสียกลับ
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คุ ณ ภาพในงานวิ จั ย นี้ เ ป น การวั ด อั ต ราของ
การผลิตที่ทางโรงงานสามารถผลิตสินคาไดตรงตามขอ
กําหนด เชน ระดับคุณภาพ 80% หมายถึง โรงงานสามารถ
ผลิตสินคาตรงตามขอกําหนด 80% ของการผลิตทัง้ หมด
สวน 20% เปนการผลิตทีไ่ มตรงตามขอกําหนดซึง่ อาจจะ

จัดเปนของเสีย สินคาที่ตองลดราคา หรือตองนํากลับไป
ผลิตใหม
เมื่อไดนําขอมูลประเภทของตนทุนคุณภาพมา
วิเคราะหเพื่อพิจารณาโครงสรางตนทุนคุณภาพแสดงดัง
รูปที่ 2

รูปที่ 2. โครงสรางตนทุนคุณภาพของโรงงานกรณีศึกษา
จากรูปที่ 2 พบวาตนทุนการปองกันคิดเปน
มูลคา 52,622,737 บาท (43% ของตนทุนคุณภาพรวม)
สวนตนทุนการตรวจสอบคิดเปนมูลคา 5,827,783 บาท
(5% ของตนทุนคุณภาพรวม) และตนทุนความบกพรอง
ดานคุณภาพซึ่งประกอบดวยตนทุนความบกพรองดาน
คุณภาพภายในคิดเปนมูลคา 61,834,258 บาท (51%
ของตนทุนคุณภาพรวม)และตนทุนความบกพรองดาน
คุณภาพภายนอกคิดเปนมูลคา 1,771,344 บาท (1% ของ
ตนทุนคุณภาพรวม) หรือสามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตนทุนคุณภาพที่ควบคุมไดกับตนทุนคุณภาพที่
ควบคุมไมได วาตนทุนคุณภาพที่ไมสามารถควบคุมซึ่ง
เปนผลรวมของตนทุนความบกพรองภายในและตนทุน
ความบกพรองภายนอกมีคา 63,605,602 บาท (52%
ของตนทุนคุณภาพรวม) สวนตนทุนคุณภาพที่สามารถ
ควบคุมได (ผลรวมของตนทุนการตรวจสอบและตนทุน
การปองกัน) คิดเปนมูลคา 58,450,520 บาท (48% ของ
ตนทุนคุณภาพรวม)

เมื่อพิจารณาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการผลิต
สามารถแบงออกได 2 กลุม คือ 1) ปจจัยทีส่ ง ผลตอคุณภาพ
การผลิตดานบวกไดแก ตนทุนการปองกัน (P) และตนทุน
การตรวจสอบ (A) และ 2) ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการ
ผลิตดานลบ ไดแก ตนทุนความบกพรองคุณภาพ (F) ซึ่ง
ประกอบดวยตนทุนความบกพรองคุณภาพภายใน (IF)
และตนทุนความบกพรองคุณภาพภายนอก (EF) จากการ
วิเคราะหโครงสรางตนทุนคุณภาพ พบวาตนทุนสวนใหญ
51% ของตนทุนคุณภาพ เปนกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับความ
บกพรองภายใน นั่นหมายความวาโรงงานตองเสียคาใช
จายในการแกปญ
 หาทีเ่ กิดจากความบกพรองของการผลิต
จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับ
คุณภาพ (Q) กับประเภทตางๆของตนทุนคุณภาพ โดย
ทดสอบความสัมพันธดงั กลาวทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 90%
หรือคา P-Value นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.1
ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2. ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ
Q
P
A
EF
Q
1.000
P
0.964*
1.000
A
0.386
0.130
1.000
IF
-0.922*
-0.870*
-0.422*
EF
0.173
0.107
0.263
1.000
F
-0.999*
-0.969*
-0.373
-0.167
* มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90%
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F

1.000

จากตารางที่ 2 พบวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Q = 72.193+2.889P+3.447A-2.903IF-3.029EF (1)
ระหวางระดับคุณภาพกับตนทุนปองกันมีคา 0.964 แสดง
วาระดับคุณภาพมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับตนทุน
Predictor
Coefficient (β)
P-Value
ปองกันที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90% นั่นหมายความวา
Constant
72.193
0.000
ถาเพิ่มการลงทุนในตนทุนการปองกันจะสงผลใหระดับ
P
2.889
0.000
คุณภาพของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์
A
3.447
0.000
สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งระดั บ คุ ณ ภาพกั บ ต น ทุ น ความ
IF
-2.903
0.000
บกพรองคุณภาพภายในและตนทุนความบกพรองดาน
คุณภาพมีคา -0.922 และ -0.999 ตามลําดับ แสดงวาหาก
EF
-3.029
0.000
ตนทุนความบกพรองคุณภาพภายในและตนทุนความ S = 0.123 R2 = 99.6% R2adj = 99.5%
บกพรองดานคุณภาพสูงขึน้ จะสงผลใหระดับคุณภาพลด Durbin-Watson Statistic = 1.60
ลง อยางไรก็ตามตนทุนการตรวจสอบและตนทุนความ
บกพรองคุณภาพภายนอกไมมีความสัมพันธกับระดับ
เมื่อ
คุณภาพที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90%
Q คือ % การผลิ ต ที่ ส อดคล อ งต อ ความ
ตองการ
การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งต น ทุ น คุ ณ ภาพ
P คือ % ตนทุนการปองกันตอยอดขาย
ประเภทตางๆกับระดับคุณภาพ
A คือ % ตนทุนการตรวจสอบตอยอดขาย
การสรางสมการเพื่อใชในการพยากรณและ
IF คือ % ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ
อธิบายระดับคุณภาพ โดยใชตน ทุนคุณภาพแตละประเภท
ภายในตอยอดขาย
เปนตัวแปรอิสระ จะประยุกตใชการถดถอยเชิงเสนตรง
EF คือ % ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ
แบบพหุ ซึ่งไดผลดังสมการที่ 1
ภายนอกตอยอดขาย
จากสมการที่ 1 สามารถอธิบายไดวา หากไม
นําปจจัยตนทุนคุณภาพดานอื่นๆ มาพิจารณารวม จะได
ระดับคุณภาพอยูที่ประมาณ 72.193% ในกรณีที่เพิ่มการ
ลงทุนของตนทุนการปองกันตอยอดขายขึน้ 1% จะทําให
ระดับคุณภาพเพิม่ ขึน้ 2.889% กรณีศกึ ษาทีเ่ พิม่ การลงทุน
ของตนทุนการตรวจสอบตอยอดขายขึ้น 1% จะทําให
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ระดับคุณภาพเพิม่ ขึน้ 3.447 % ถาสามารถลดตนทุนความ
บกพรองคุณภาพภายในตอยอดขายลง 1% จะทําใหระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 2.903% และหากโรงงานกรณี
ศึกษาสามารถลดตนทุนความบกพรองคุณภาพภายนอก
ตอยอดขายลง 1% จะทําใหระดับคุณภาพผลิตภัณฑเพิ่ม
ขึน้ 3.029% ในขณะทีป่ จ จัยของตนทุนคุณภาพอืน่ ๆ คงที่
จากการวิเคราะหพบวา ตนทุนการปองกัน
ต น ทุ น การตรวจสอบ ต น ทุ น ความบกพร อ งคุ ณ ภาพ
ภายใน และต น ทุ น ความบกพร อ งคุ ณ ภาพภายนอก
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับคุณภาพรวม
เทากับ 99.6% สวนอีก 0.4% เกิดจากปจจัยอืน่ ๆ นอกจาก
นีย้ งั พบวาตนทุนการตรวจสอบเปนปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทีม่ ี
ผลตอการเปลีย่ นแปลงของระดับคุณภาพมากทีส่ ดุ กลาว
คือการเปลี่ยนแปลงในตนทุนการตรวจสอบเพียง 1%
ของยอดขายจะมีตอ การเปลีย่ นแปลงของตนทุนคุณภาพ
รวม 3.447%
การสราง PAF Model
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ต น ทุ น คุ ณ ภาพของ
โรงงานกรณีศึกษา สามารถสราง PAF Model เพื่อนําไป
วิเคราะหหาจุดตนทุนคุณภาพรวมทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ โดยใชระดับ
คุณภาพเปนตัวแปรอิสระในการประมาณการสมการผล
รวมตนทุนการตรวจสอบกับตนทุนการปองกัน (สมการ
ที่ 2) ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ (สมการ 3) และ
สมการตนทุนคุณภาพรวม (สมการที่ 4)
P+A = 2,875Q2 – 327,389Q + 11,621,497

(2)

F = - 44.8Q2 – 100,459Q + 11,321,998

(3)

COQ = 2,830.2Q2 - 427,848Q + 22,943,495

(4)

เมื่อ
P+A ผลรวมต น ทุ น การตรวจสอบและ
ตนทุนการปองกัน
Q % การผลิตที่สอดคลองตอความตองการ
F
ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ
COQ ตนทุนคุณภาพรวม
ในการวิ เ คราะห ห าจุ ด ที่ ตํ่ า สุ ด ของต น ทุ น
คุณภาพรวมทําโดยการ
ไดผลดังสมการที่ 5
5,660.4Q - 427,848 = 0

(สมการ (4)) ซึ่งจะ

(5)

เมื่อแกสมการที่ 5 จะได Q = 75.59 หมายความ
ทีร่ ะดับคุณภาพ 75.59% จะเปนจุดทีท่ าํ ใหตน ทุนคุณภาพ
รวมตํ่าที่สุด จากการนําคา Q = 75.59 แทนคาในสมการ
ที่ 2 3 และ 4 จะไดคาผลรวมของตนทุนปองกันกับ
ตนทุนการตรวจสอบ 3,301,476 บาท (P+A = 3,301,476)
ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ 3,472,322 บาท (F
= 3,472,322) และตนทุนคุณภาพรวม 6,773,798 บาท
(COQ = 6,773,798) สามารถกลาวไดวาโรงงานแหงนี้
มีตนทุนคุณภาพรวมตํ่าที่สุดอยูที่ 6,773,798 บาท โดย
แบงออกเปนตนทุนคุณภาพที่ควบคุมไดหรือตนทุนการ
ปองกันรวมกับตนทุนการตรวจสอบอยูที่ 3,301,476
บาทและตนทุนคุณภาพที่ควบคุมไมไดหรือตนทุนความ
บกพรองภายในรวมกับตนทุนความบกพรองภายนอกอยู
ที่ 3,472,322 บาท สวนรอยละของการผลิตที่สอดคลอง
กับขอกําหนดอยูที่ 75.59 % ซึ่งสามารถเขียนกราฟ PAF
Model ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3. PAF Model ของโรงงานกรณีศึกษา
PAF model ที่แสดงในรูปที่ 3 ประกอบดวย
กราฟเสนแสดงตนทุน 3 เสน คือ 1) ผลรวมของตนทุน
การปองกันและตนทุนการตรวจสอบ ซึ่งจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามระดับคุณภาพที่เพิ่มขึ้น กลาวคือถามีการ
เพิ่ ม กิ จ กรรมด า นการป อ งกั น และการตรวจสอบจะ
ทําใหระดับคุณภาพเพิ่มขึ้น 2) ตนทุนความบกพรองซึ่ง
ประกอบดวยตนทุนความบกพรองภายในและตนทุน
ความบกพรองภายนอก จะมีแนวโนมลดลงเมื่อระดับ
คุณภาพเพิ่มขึ้น หรือกลาวไดวาเมื่อผลรวมของตนทุน
การปองกันและตนทุนตรวจสอบเพิ่มขึ้น ตนทุนความ
บกพรองจะลดลง และ 3) ตนทุนคุณภาพรวม ซึ่งเปน
ผลรวมของเสนตนทุนทั้งสองที่กลาวขางตน จะมีแนว
โนมลดลงอยางตอเนื่องเมื่อระดับคุณภาพเพิ่มขึ้น จนถึง
ระดับคุณภาพที่ประมาณ 76% เสนตนทุนคุณภาพรวม
จะเปลี่ยนเปนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากรูปที่ 3 พบวา ถาลงทุนในตนทุนการปองกัน
และตนทุนการตรวจสอบ (P+A) 3,301,476 บาท จะ
ทําใหเกิดตนทุนการบกพรองดานคุณภาพ (F) 3,472,322
บาท ซึ่งมีผลทําใหตนทุนคุณภาพรวม (COQ) ตํ่าที่สุด
ที่ 6,773,798 บาท ที่ระดับคุณภาพ 75.59% แตถาเพิ่ม
การลงทุนในตนทุนการปองกันและตนทุนการตรวจ
สอบ (P+A) เปน 3,345,932 บาท จะทําใหเกิดตนทุนการ

บกพรองดานคุณภาพ (F) ลดลงเหลือ 3,428,349 บาท
ซึ่งมีผลทําใหตนทุนคุณภาพรวม (COQ) เพิ่มขึ้นเปน
6,774,282 บาท และระดับคุณภาพเพิ่มขึ้นเปน 76% ใน
ทางตรงกันขาม ถาลดการลงทุนในตนทุนการปองกัน
และตนทุนการตรวจสอบ (P+A) เปน 3,239,197 บาท
จะทําใหตน ทุนการบกพรองดานคุณภาพ(F) เพิม่ ขึน้ เปน
3,535,573 บาท และตนทุนคุณภาพรวม (COQ) เพิ่มขึ้น
6,774,770 บาท โดยที่ระดับคุณภาพลดลงเหลือ 75% จะ
เห็นไดวาไมวาจะเปนการเพิ่มระดับคุณภาพจาก 75.59%
ดวยการลงทุนเพิ่มในกิจกรรมการปองกันและการตรวจ
สอบ หรือลดระดับคุณภาพจาก 75.59% ดวยการลด
การลงทุนในกิจกรรมการปองกันและการตรวจสอบ จะ
มีผลทําใหตนทุนคุณภาพรวมสูงขึ้น จากผลที่ไดจากการ
วิเคราะหในงานวิจยั นีม้ คี วามสอดคลองตามทฤษฎีตน ทุน
คุณภาพที่กลาวมาขางตน
กิจกรรมที่สําคัญของตนทุนการปองที่มีการ
ดํ า เนิ น การในบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาได แ ก การฝ ก อบรม
พนักงาน การวางแผนคุณภาพ การประเมินติดตามผู
สงมอบ สวนกิจกรรมการตรวจสอบที่สําคัญไดแก การ
ตรวจสอบวัตถุดิบขาเขา การตรวจสอบคุณภาพระหวาง
การผลิต และการตรวจสอบสินคาสําเร็จรูป สําหรับ
กิจกรรมทีส่ ง ผลใหเกิดตนทุนความบกพรองทีส่ าํ คัญเชน
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การตรวจสอบซํา้ การแกไขงาน การดําเนินงานเพือ่ แกไข
ปญหาการรองเรียนของลูกคาและการสงสินคาคืนจาก
ลูกคา
เมื่อวิเคราะหในรายละเอียดของกิจกรรมการ
ปองกันและกิจกรรมการตรวจสอบที่บริษัทกรณีศึกษา
ควรให ค วามสํ า คั ญ ในการลงทุ น เพิ่ ม เพื่ อ เป น การลด
ตนทุนคุณภาพ เชนการฝกอบรมพนักงาน การสราง
ระบบการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร การมี
กิจกรรม QCC เพื่อแกปญหาคุณภาพ และการมีระบบ
ประเมินติดตามผูสงมอบวัตถุดิบอยางใกลชิด เชนการ
สงพนักงานไปประจําทีโ่ รงงานผูส ง มอบวัตถุดบิ เปนตน
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คุณภาพที่ 80% จะตองลงทุนในกิจกรรมการตรวจสอบและ
กิจกรรมการปองกันรวมกันประมาณ 3,830,377 บาท ซึง่ จะ
มีผลทําใหเกิดตนทุนบกพรองดานคุณภาพ 2,998,558 บาท
และตนทุนคุณภาพรวมเปน 6,828,935 บาท
จะเห็ น ได ว า PAF Model เป น เครื่ อ งมื อ ที่
สําคัญในการนําไปประยุกตใชเพือ่ การจัดการดานตนทุน
คุณภาพ เพื่อใหไดตนทุนคุณภาพรวมที่ตํ่าที่สุด หรือเพื่อ
ใหไดระดับคุณภาพทีต่ อ งการ จากงานวิจยั นีส้ ามารถสรุป
ไดวาแนวคิดดานตนทุนคุณภาพในทางทฤษฎีสามารถ
นํามาประยุกตใชไดจริงในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามใน
การนําแนวคิดดานตนทุนคุณภาพและ PAF Model ไป
ใชในอุตสาหกรรมหรือองคกรอื่น จะตองมีการรวบรวม
ขอมูลและทําการวิเคราะหอยางรอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจาก
4. สรุปผลการวิจัย
ตนทุนคุณภาพของแตละองคกรอาจจะมีพฤติกรรมทีแ่ ตก
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหจดุ ตํา่ สุด ตางกันและอาจจะไมสอดคลองกับแนวคิดทางทฤษฎี
ของตนทุนคุณภาพรวม และศึกษาโครงสรางตนทุนของ
ตนทุนคุณภาพ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธของตนทุน 5. เอกสารอางอิง
คุณภาพกับระดับคุณภาพสําหรับโรงงานผลิตปะเก็น
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