
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“กําพล กิจชระภูมิ และ สุชาติ ยวุรี (๒๕๔๖). Cost of Quality : ลด
ต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีโน ดีไซน์” 

 
 
    
หลักการของตนทุนคุณภาพไมไดตางจากหลักการของตนทุนคุณภาพไมไดตางจากหลักการของตนทุนคุณภาพไมไดตางจากหลักการของตนทุนคุณภาพไมไดตางจาก
แนวคิดที่วา แนวคิดที่วา แนวคิดที่วา แนวคิดที่วา ““““การทําใหถูกตองตั้งแตครั้งแรกการทําใหถูกตองตั้งแตครั้งแรกการทําใหถูกตองตั้งแตครั้งแรกการทําใหถูกตองตั้งแตครั้งแรก””””    
หรือแมกระทั่งของไทยเรา ก็หรือแมกระทั่งของไทยเรา ก็หรือแมกระทั่งของไทยเรา ก็หรือแมกระทั่งของไทยเรา ก็ยังมีแนวคิดเชนนี้ยังมีแนวคิดเชนนี้ยังมีแนวคิดเชนนี้ยังมีแนวคิดเชนนี้
เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน เชน เชน เชน เชน    ““““กันไวดีกวาแกกันไวดีกวาแกกันไวดีกวาแกกันไวดีกวาแก”””” และ  และ  และ  และ ““““อยาอยาอยาอยา
ปลอยใหวัวหายแลวจึงลอมคอกปลอยใหวัวหายแลวจึงลอมคอกปลอยใหวัวหายแลวจึงลอมคอกปลอยใหวัวหายแลวจึงลอมคอก””””        
 
 
““““แนวคดิและความสาํคญัของตนทนุคณุภาพแนวคดิและความสาํคญัของตนทนุคณุภาพแนวคดิและความสาํคญัของตนทนุคณุภาพแนวคดิและความสาํคญัของตนทนุคณุภาพ””””    

“ต้นทุนคุณภาพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องจาก
กิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดคุณภาพ โดยต้นทุนคุณภาพจะ
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพการ
บริหารคุณภาพ” เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากของเสีย ค่า
ฝึกอบรม ฯลฯ คนท่ัวไปมักมีความเข้าใจผิดเสมอว่า การ
ท่ีจะทําให้คุณภาพดีข้ึนนั้น จะต้องมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ท่ีสูงข้ึนด้วย แต่จริงๆ แล้ว การทํางานให้มีคุณภาพมาก
ข้ึนไม่จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมากข้ึนตามไปด้วย 

 

 

 

““““ประโยชนของระบบตนทนุคณุภาพประโยชนของระบบตนทนุคณุภาพประโยชนของระบบตนทนุคณุภาพประโยชนของระบบตนทนุคณุภาพ””””    

๑. สามารถมองเห็นปัญหาด้านคุณภาพได้อย่างชัดเจน 
๒. สามารถระบุและลําดับความสําคัญของสิ่งท่ีต้อง

ปรับปรุงคุณภาพ 
๓. สามารถวัดการปรับปรุงกระบวนการ 
๔. สามารถนําไปหาผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน 
๕. สามารถแสดงดัชนีท่ีใช้วัดความสามารถในการ

ดําเนินการ 
    
““““องคกระกอบของตนทนุคณุภาพองคกระกอบของตนทนุคณุภาพองคกระกอบของตนทนุคณุภาพองคกระกอบของตนทนุคณุภาพ””””    

 

 

 

 
 
ต้นทุนท่ีเราสามารถเห็นได้ชัด เรียกว่า ต้นทุนคุณภาพ
ทางตรง และต้นทุนท่ีแฝงอยู่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัด 
เรียกว่า ต้นทุนคุณภาพทางอ้อม เรามักให้ความสําคัญ
เฉพาะต้นทุนคุณภาพท่ีเราเห็นได้ชัดเจน แท้จริงแล้ว 
สิ่งท่ีเราเห็นอย่างชัดเจนเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น 
ในขณะท่ีต้นทุนท่ีแฝงอยู่ มีมูลค่าท่ีสูงกว่าอย่างมาก 
เปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งในภาพนี้ 

ภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู่เหนือน้ําเป็นต้นทุนคุณภาพทางตรงท่ี
เรามองเห็นได้ชัด (Visible) เช่น ความเสียหายหรือ
ข้อบกพร่องจากการทํางาน (Defects) การนํางานมา
ปรับปรุงใหม่ (Rework) ในขณะท่ี ภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู่ใต้
น้ําเป็นต้นทุนคุณภาพทางอ้อมท่ีเราไม่สามารถมองเห็น
ได้ชัด (Less Visible) จะมีจํานวนเยอะกว่ามาก เช่น 
ค่าเสียเวลาเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ (Time Lost Due to 
Accidents) การเสียยอดขาย (Lost Sales) เป็นต้น 

Cost of Quality : Cost of Quality : Cost of Quality : Cost of Quality : ลดตนทนุ ไมลดคณุภาพลดตนทนุ ไมลดคณุภาพลดตนทนุ ไมลดคณุภาพลดตนทนุ ไมลดคณุภาพ    

๑ 



““““ตนทุนคุณภาพทางตรงตนทุนคุณภาพทางตรงตนทุนคุณภาพทางตรงตนทุนคุณภาพทางตรง””””     

๑๑๑๑. . . . ตนทุนการปองกันตนทุนการปองกันตนทุนการปองกันตนทุนการปองกัน เป็นต้นทุนท่ีเกิดจากการทํา
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายใน
การผลิต เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การวางแผน 
๒๒๒๒. . . . ตนทุนการตรวจสอบ การวัด และการประเมินคุณภาพตนทุนการตรวจสอบ การวัด และการประเมินคุณภาพตนทุนการตรวจสอบ การวัด และการประเมินคุณภาพตนทุนการตรวจสอบ การวัด และการประเมินคุณภาพ    

เป็นต้นทุนท่ีเกิดจากการประเมินคุณภาพของผลการ
ดําเนินงาน เช่น การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
๓๓๓๓. . . . ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ ตนทุนความบกพรองดานคุณภาพ เป็นต้นทุนท่ีเกิด
จากความบกพร่องในการดําเนินงาน เช่น ของเสีย 
อุบัติเหตุ  

 

จ ากกา ร ศึ กษา ต้ น ทุ น
คุณภาพพบว่า องค์การใด
มีต้นทุนการป้องกัน และ
การตรวจสอบตํ่า จะมี
ต้นทุนโดยรวมสูง ในขณะ
ท่ีองค์การใดมีต้นทุนการ

ป้องกัน และการตรวจสอบสูง จะมีต้นทุนโดยรวมตํ่า 
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า องค์การควรมุ่งเน้นการ
ป้องกันและการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกัน
การแก้ไขในภายหลัง ซ่ึงการแก้ไขท่ีปลายเหตุก่อให้เกิด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก 
 
 
ตนทนุคณุภาพทางออมตนทนุคณุภาพทางออมตนทนุคณุภาพทางออมตนทนุคณุภาพทางออม  

๑๑๑๑. . . . ตนทุนเมื่ตนทุนเมื่ตนทุนเมื่ตนทุนเมื่อผูบริโภคไดรับความเสียหายอผูบริโภคไดรับความเสียหายอผูบริโภคไดรับความเสียหายอผูบริโภคไดรับความเสียหาย แม้ผู้บริโภคจะ
ได้รับการเยียวยาในภายหลัง แต่ผู้บริ โภคจะเกิด
ความรู้สึกไม่ดีต่อองค์การ 
๒๒๒๒. . . . ตนทุนเมื่อผูบริโภคไมพอใจตนทุนเมื่อผูบริโภคไมพอใจตนทุนเมื่อผูบริโภคไมพอใจตนทุนเมื่อผูบริโภคไมพอใจ ผู้บริโภคจะหันไปใช้
บริการขององค์การอ่ืนแทน ทําให้องค์การสูญเสียรายได้  
๓๓๓๓. . . . ตนทุนการเสียชื่อเสียงตนทุนการเสียชื่อเสียงตนทุนการเสียชื่อเสียงตนทุนการเสียชื่อเสียง ถ้าการดําเนินการเกิดการ
ผิดพลาดและไม่มีคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถพูดปากต่อ
ปาก จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การเป็นวงกว้าง 

 

ต้นทุนคุณภาพทางอ้อม เป็นต้นทุนท่ีประเมินค่าได้ยาก 
และส่งผลร้ายอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีผู้คน
สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น การตรวจ
พบเชื้อวัวบ้าท่ีประเทศอังกฤษ ทําให้ท่ัวโลกต่อต้าน
สินค้าท่ีทําจากเนื้อวัวอังกฤษ แม้ในเวลาต่อมา ประเทศ
อังกฤษจะสามารถแก้ปัญหาเชื้อวัวบ้าได้แล้ว แต่ความ
เชื่อถือของประเทศต่างๆ ท่ีมีต่อ
สินค้าท่ีทําจากเนื้อวัวอังกฤษไม่
สามารถกู้คืนกลับมาได้ดังเดิม 
 
 
การวดัตนทนุคณุภาพการวดัตนทนุคณุภาพการวดัตนทนุคณุภาพการวดัตนทนุคณุภาพ    

เคยมีปรมาจารย์กล่าวไว้ว่า “ถ้าคุณไม่สามารถวัดสิ่งใด
ได้ คุณจะไม่สามารถเข้าใจมันได้ ถ้าคุณไม่เข้าใจมันแล้ว 
คุณก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ และถ้าคุณไม่สามารถ
ควบคุมมันได้ คุณก็ไม่สามารถปรับปรุงมันได้” จะเห็น
ได้ว่า การวัดเป็นบันไดข้ันแรกท่ีจะนําไปสู่การควบคุม

และการปรับปรุงในท่ีสุด เราจึง
แนะนํา ข้ันตอนในการจัดทํา
ระบบต้นทุนคุณภาพ ซ่ึงมี ๔ 
ข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

๑๑๑๑. . . . การระบรุายการตนทนุคณุภาพ การระบรุายการตนทนุคณุภาพ การระบรุายการตนทนุคณุภาพ การระบรุายการตนทนุคณุภาพ     

ข้ันแรกเราต้องสํารวจรายการต้นทุนคุณภาพ เพ่ือให้
ทราบว่าองค์การเรามีต้นทุนคุณภาพอะไรบ้าง หลังจาก
นั้น เราต้องประเมินรายการต้นทุนคุณภาพ เพ่ือช่วยให้
เ ราทราบว่ า ต้ น ทุ น คุณภาพตั ว ใด มีความลํ า ดั บ
ความสําคัญแค่ไหน แล้วเราต้องระบุให้ได้ว่าแหล่งข้อมูล
ของต้นทุนคุณภาพแต่ละตัวนั้น เราเอามาจากท่ีใด หาก
มาจากหลายแหล่ง เราควรนําต้นทุนคุณภาพเหล่านั้น
รายงานเข้าระบบบัญชีท้ังหมด เพ่ือป้องกันการกระจัด
กระจายของข้อมูล 

๒๒๒๒. . . . การรวบรวมและรายงานผลตนทนุคณุภาพการรวบรวมและรายงานผลตนทนุคณุภาพการรวบรวมและรายงานผลตนทนุคณุภาพการรวบรวมและรายงานผลตนทนุคณุภาพ    

เม่ือเรามีข้อมูลต้นทุนคุณภาพแล้ว ควรรายงานต่อ
ผู้บริหาร เพ่ือให้เป็นข้อมูลประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์การ 
 

๒ 



๓๓๓๓. . . . การวเิคราะหขอมูลตนทนุคุณภาพการวเิคราะหขอมูลตนทนุคุณภาพการวเิคราะหขอมูลตนทนุคุณภาพการวเิคราะหขอมูลตนทนุคุณภาพ    

การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพนั้น เราต้องเลือกฐานท่ี
เหมาะสมเพ่ือเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ เช่น ฐาน
แรงงาน ฐานต้นทุน ฐานยอดขาย ฐานหน่วยผลิต  
เป็นต้น จากนั้นเราต้องจัดลําดับความสําคัญของต้นทุน
คุณภาพต่างๆ ท่ีจะนําไปปรับปรุง และสุดท้ายต้อง
กําหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนคุณภาพ ซ่ึงองค์การ
ส่วนใหญ่มักกําหนดเป้าหมายจากความท้าทาย ข้อมูล
ในอดีต และความเป็นไปได้ 

๔๔๔๔. . . . การปรับปรุงคุณภาพและการลดตนทุนคุณภาพอยางการปรับปรุงคุณภาพและการลดตนทุนคุณภาพอยางการปรับปรุงคุณภาพและการลดตนทุนคุณภาพอยางการปรับปรุงคุณภาพและการลดตนทุนคุณภาพอยาง

ตอเนื่องตอเนื่องตอเนื่องตอเนื่อง จากแนวคิดต้นทุนคุณภาพ ทําให้พอจะสรุปได้
ว่า “หากคุณป้องกันมากข้ึน คุณจะสูญเสียน้อยลง" 
แนวคิดเช่นนี้เอง ทําให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เทคนิคต่างๆ ได้ถูกคิดค้นข้ึนมามีวัตถุประสงค์
เพ่ือลดต้นทุนคุณภาพท้ังสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม สําหรับเทคนิคท่ีสําคัญ เช่น กิจกรรม ๕ ส. 
ระบบ Six Sigma การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total 
Quality Management : TQM)  

 

 

 

 

การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลนั้น 
จําเป็นต้องดําเนินการภายในหลัก ๓ ประการ ดังนี้ 
๑๑๑๑. . . . การมีสวนรวมทั่วทั้งองคการ การมีสวนรวมทั่วทั้งองคการ การมีสวนรวมทั่วทั้งองคการ การมีสวนรวมทั่วทั้งองคการ มีการแบ่งบทบาทและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ทุกคนในองค์การ และท่ี
สําคัญผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน 
๒๒๒๒. . . . การมองปญหาทั้งระบบการมองปญหาทั้งระบบการมองปญหาทั้งระบบการมองปญหาทั้งระบบ  คือ ต้องมองปัญหาใน
ภาพรวมตลอดกระบวนการอย่างครบถ้วน  
๓๓๓๓. . . . กกกกาาาารใชหลักวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรในการรใชหลักวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรในการรใชหลักวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรในการรใชหลักวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรในการ

แกปญหาแกปญหาแกปญหาแกปญหา องค์การส่วนใหญ่ยังใช้ความรู้สึกและสามัญ
สํานึกในการแก้ปัญหา โดยไม่ได้นําพ้ืนฐานของความ
จริงท่ีเกิดข้ึนมาประกอบการแก้ปัญหา ซ่ึงสุดท้ายแล้ว 
ปัญหาก็เพ่ิมมากข้ึน 

กรณีศึกษาในการปรับปรุงเพื่อลดตนทุนกรณีศึกษาในการปรับปรุงเพื่อลดตนทุนกรณีศึกษาในการปรับปรุงเพื่อลดตนทุนกรณีศึกษาในการปรับปรุงเพื่อลดตนทุน
คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ :::: กรณีศึกษาบริษัทกระเบื้อง กรณีศึกษาบริษัทกระเบื้อง กรณีศึกษาบริษัทกระเบื้อง กรณีศึกษาบริษัทกระเบื้อง    

บริษัทกระเบ้ืองแห่งหนึ่ง
เ ป็ น โ ร ง ง านผลิ ต วั ส ดุ
ก่อสร้างต่างๆ ทางบริษัท
ได้ทําการรวบรวมข้อมูล
ต้นทุนคุณภาพแล้วพบว่า 
มีต้นทุนความบกพร่องภายในสูงสุด โดยความบกพร่อง
ท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากฝ่ายผลิตมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
ต่อไปเรื่อยๆ จึงพบว่า ความเสียหายเกิดจากกระเบ้ือง
บ่ินแหว่งมากท่ีสุด ซ่ึงเกิดจากกระเบ้ืองแตกท่ีมุม ดังนั้น 
บริษัทจึงสรุปได้ว่า ปัญหาท่ีจะต้องนํามาปรับปรุง 
และแก้ไขเพ่ือลดต้นทุนคุณภาพ คือ “การลดปัญหา
กระเบ้ืองเสียจากการแตกมุม” แต่เม่ือพิจารณาแล้ว
พบว่ า  การแ ก้ ปัญหาอาจไ ม่สามารถทํา ไ ด้หมด  
จึงกําหนดเป้าหมายในเชิงท่ีท้าทาย คือ ต้องแก้ไขให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐  

 

 

 

 

จากนั้น บริษัทได้หาสาเหตุของปัญหาการแตกมุมโดย
การลงพ้ืนท่ีจริง จึงพบว่าเกิดจากวัตถุดิบในการผลิต
กระเบ้ืองไม่ดี ซ่ึงเกิดจากความชื้นในทรายท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบนั่นเอง บริษัทจึงกําหนดมาตรการและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งไปท่ีการควบคุมความชื้นใน
ทราย  และในระหว่างท่ีดําเนินการแก้ไขปัญหานั้น 
บริษัทมีการติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ยืนยันว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นมีประสิทธิผล
หรือไม่ เ ม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ บริ ษัทสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ ายในแต่ละเดือนได้มาก และนํา
มาตรการท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหามาทําเป็นมาตรฐานใน
การดําเนินงานด้วย  
 

๓ 


