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Chapter 1
พิธ ีศพของ ศาสตราจารย์ คะโอรุ อิช ิก าวา ผู้ล่ วงลับ
(The funeral service of the late Prof. Kaoru Ishikawa)
รายงานข่าวพิธศ
ี พ

ศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา ได้ ถึงแก่กรรม เวลา 7.56 น. วันที่ 16 เมษายน 1989 ที่โรงพยาบาล Chofu
Touzan สิริอายุ 73 ปี
ในเดือนมกราคม ปี 1988 ท่านได้ เข้ ารักษาตัวที่ โรงพยาบาล St. Luke’s International Hospital , Tsukiji, Tokyo ได้ รับ
การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยน ติ่งลําใส้ ใหญ่ ท่านได้ เข้ าๆ ออกๆ โรงพยาบาล เป็ นเวลา 1 ปี และดูเหมือนว่าอาการของท่านจะดี
ขึ ้นในงานปาร์ ตี ้ที่ จัดขึ ้นที่ Hotel Okura ในวันที่ 23 เดือนมกราคม ปี 1989 เพื่อฉลองการได้ รับเครื่ องราชอิสรยาภรณ์ the
Second Class Order of the Sacred Treasure ทุกๆ คนในปาร์ ตี ้ รู้สกึ สบายใจและปลื ้มปิ ติที่ได้ พบท่าน และดูเหมือนว่า
อาการของท่านจะดีขึ ้นเรื่ อยๆ และท่านก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเข้ าร่วมการประชุม และการพบปะ คนอื่นๆ ในวันต่อๆ มา
อย่างไรก็ตาม ท่านล้ มป่ วยอีกครัง้ อย่างกะทันหันในวันที่ 13 เดือนเมษายน จากนันก็
้ ไม่ร้ ูสกึ ตัวและ จากไปในวันที่ 16
เมษายน ถึงแม้ วา่ ครอบครัวท่านจะอุทิศเวลาดูแลท่านอย่างเต็มที่ นี่คือช่วงเวลาที่แสนโศกเศร้ าสําหรับพวกเรา
พิธีคํานับศพได้ จดั ขึ ้นในวันที่ 18 เดือนเมษายน และพิธีศพเป็ นการส่วนตัว ในวันที่ 19 ได้ จดั ขึ ้นที่บ้านของท่าน ที่
Tobitakyu, Chofu City ส่วนพิธีศพอย่างเป็ นทางการ ได้ จดั ขึ ้นโดย มหาวิทยาลัย Musashi Institute of Technology
และ The Union of Japan Scientists and Engineers (JUSE) ที่ Main Hall ของ Zojo-Ji Temple, Shiba, Minato
ward ในวันที่ 24 เมษายน ในวันนัน้ เวลา 11.30 น. บุตรชายท่าน คุณ Tadashi ได้ มาพร้ อมกับภาพของคุณพ่อ และ
เดินเข้ าใปใน ศาลางานศพ ผ่านแถวแขกที่มาร่ วมงานศพ พร้ อมกับ เสียงเพลง Ravel’s Pavane for a Dead
Princess บรรเลงโดย วงโยธวาธิต ของ มหาวิทยาลัย Musashi Institute of Technology
แขกผู้มาร่ วมงานศพ ประมาณ 400 คน มาจากสาขาต่างๆ ทัง้ ทางด้ านอุตสาหกรรม วิชาการ และ มหาวิทยาลัย สาสน์
แสดงความเสียใจ ได้ ถกู อ่านโดย ตัวแทนของคณะกรรมการจัดพิธีศพ คือคุณ Shuichi Furuhama รักษาการ อธิการบดี
มหาวิทยาลัย Musashi Institute of Technology คุณ Kohei Suzue ประธาน JUSE คุณ Takashi Mukaibo เพื่อน
และ อดีตอธิการบดี University of Tokyo คุณ Ryoichi Kawai ประธานบริ ษัท Komatsu และคุณ Hiroto Harusawa
ตัวแทนของลูกศิษย์ ศาสตราจารย์ อิชิกาวา นอกจากนี ้ ยังมี โทรเลข กว่า 1500 ฉบับ ส่งมาจากทัว่ ทังญี
้ ่ ปนและ
ุ่
ต่างประเทศ มีบางฉบับ ได้ นํามาอ่าน ถึงแม้ ฝนจะตก แต่ผ้ รู ่วมงานและนักศึกษาประมาณ 3000 คน ได้ เข้ าร่วม งานพิธี
รํ าลึกนี ้ พร้ อมด้ วยธูปนําแถวของผู้คนที่ปรารถนาที่จะมอบธูปนัน้ ยาวจนถึง เวลา 15.00 น. ในตอนบ่าย

1|5
ส.ส.ท. ได้ร ับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรือ
่ ง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

โทรเลขแสดงความเสียใจ
โทรเลขจํานวนมาก ถูกส่งมาจากภายในญี่ปนุ่ และประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ เพื่อแสดงความเสียใจ ซึง่ รวมทัง้ โทร
เลขจากนักวิชาการผู้มีชื่อเสียง ซึง่ เคยร่วมงานกับ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ต่อไปนี ้คือเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้

W.E.Deming
“ข้ าพเจ้ ามีความเสียใจอย่างสุดซึ ้งต่อการจากไปของ ดร.อิชิกาวา เขาเป็ นเพื่อนที่ดีของข้ าพเจ้ า การจากไปของเขา เป็ น
การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของโลก”

J.M. Juran
“ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ สร้ าง คุณประโยชน์ในระดับโลกให้ แก่ สาขาQuality Control และเรารู้สกึ เสียใจอย่างสุดซึ ้งต่อ
การจากไปของท่านจากโลกนี ้”

Larry
President of the Oregon Institute of Technology

Blake,

“ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็ นวิศวกรผู้เป็ นเลิศ เพรี ยบพร้ อมด้ วยวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล อุดมคติ ของท่าน จะอยู่ไปพร้ อมกับ
Musashi Institute of Technology และจะเป็ นส่วนหนึง่ ของ Oregon Institute of Technology ในอนาคต”

Yang Zhenya,
(เอกอัค รราชทูต พิเ ศษผู้ม ีอ าํ นาจเต็ม ของ สาธารณรั ฐประชาชนจีน ในญี่ป ุ่ น)
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to Japan)
“ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็ นเพื่อนเก่าของประชาชนชาวจีน และได้ สร้ างผลงานที่เป็ นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ในการเผยแพร่
Quality Control ในประเทศจีน พวกเราจะไม่ลืมท่าน”
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QC Circle Regional Chapter
“เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ ้ง ต่อข่าวเศร้ าของการจากไปของศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา ผู้ซึ่ง เป็ นหนึ่งใน
อาจารย์ระดับโลก ในสาขา Quality Control เราขอแสดงความขอบคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ต่อ การให้ คําปรึกษาของท่าน ที่มี
ต่อ regional chapter ของเรา”

A president of a small enterprise
“เราได้ เริ่ มธุรกิจของเราใหม่ในปั จจุบนั และจะพยายามถึงที่สดุ ที่จะตอบแทน การสนับสนุน และความมีมิตรภาพของ
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ที่มีมาตลอดเวลาหลายปี เราจะนําเอาบทเรี ยนที่ได้ เรี ยนจากท่านไปใช้ ประโยชน์ และ จะพยายาม
อย่างต่อเนื่องเพื่อพนักงานของเรา และโลกของเรา”

โทรเลขจากวิศวกรของ ผู้ผ ลิต อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ถึง คุณ Tadashi บุต รชาย ศาสตราจารย์ อ ชิ กิ าวา
(A card to Professor Ishikawa’s son, Tadashi, from an engineer of an electronics manufacturer)
“ข้ าพเจ้ ามีความเสียใจอย่างสุดซึ ้งที่ได้ ร้ ูว่า เราได้ สญ
ู เสียบุคคลสําคัญที่ขาดไม่ได้ ในความพยายามสร้ างให้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพให้ แก่บริ ษัทญี่ปนุ่ เราเชื่อว่า ณ บัดนี ้ เราจะต้ องทุ่มเท มีความพยายามที่แข็งแกร่งมากขึ ้น เพื่อมุ่งสู่ ระดับสูงสุด
ของโลก เพื่อ แสดงให้ เห็นถึง ความกตัญญูของเรา ที่มีตอ่ ศาสตราจารย์อิชิกาวา เรารู้สกึ โศกเศร้ า โศกเศร้ าจริงๆ”

คํากล่ าวไว้ อ าลัย (Memorial Address)
Kohei Suzue, President JUSE
ก่อนอื่น ขออนุญาตให้ ข้าพเจ้ า แสดง ความเสียใจอย่างสุดซึ ้งต่อ การสูญเสีย ดร. คะโอรุ อิชิกาวา กรรมการของ the
Union of Japanese Scientists and Engineers
เมื่อการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และแนวคิดดังกล่าว ได้ ถกู นํามาสูญ
่ ี่ปนุ่ จากสหรัฐอเมริ กา หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ไม่นาน ดร.อิชิกาวา ได้ ตระหนักว่า การควบคุมคุณภาพ เป็ นสิ่งที่สําคัญมาก เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ดังนัน้ ท่านจึงได้ อทุ ิศ ตัวเองเข้ าสูก่ ารศึกษา นัน้
ดร.อิชิกาวา ได้ รับรู้ว่า การควบคุมคุณภาพใน สไตล์อเมริ กา ซึง่ เกี่ยวข้ องเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้ จะมีผลลัพธ์ที่ไม่มาก
นักในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอุตสาหกรรมญี่ปนุ่ ท่าน ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่าสิ่งที่ต้องการนัน้ คือ การควบคุมคุณภาพที่
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พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ตังแต่
้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง จนถึงพนักงานในสายการผลิต ส่วนหนึ่งของความพยายามของท่าน
ในการทําให้ การมีส่วนร่ วมนันเกิ
้ ดขึ ้นเป็ น จริ ง ดร.อิชิกาวา จึงได้ นําเอากิจกรรม QC Circle เข้ ามา ส่งเสริ มให้ ใช้
โดยเฉพาะกับพนักงานที่หน้ างาน ท่านไม่เพียงแต่สร้ างสรรค์กิจกรรม แต่ยงั ให้ คําชี ้แนะ และ ทํางานหนักเพื่อสร้ าง และ
เผยแพร่กิจกรรม QC Circle ให้ เกิดขึ ้นเป็ นจริ ง ไม่ว่า จะเป็ น กิจกรรม Company-wide Quality Control (Japanese
TQC) หรื อ กิจกรรม QC Circle ในญี่ปนุ่ ได้ แผ่ขยายไปอย่างกว้ างขวางทุกอุตสาหกรรม Japanese TQC จึงได้ รับการ
ยอมรับ เป็ น role model ในระดับนานาชาติ และ กว่า 50 ประเทศ และ พื ้นที่ ได้ ปฏิบตั ิ กิจกรรม QC Circle ในปั จจุบนั
บทบาทของ ดร.อิชิกาวา ในต่างประเทศนัน้ ก็ยิ่งใหญ่มาก ท่านได้ ไปเยี่ยมพื ้นที่ใน 30 ประเทศ ใน 30 ปี เพื่อศึกษา
กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ สร้ างเครื อข่าย รวมทังการให้
้
การปรึกษา ความสําเร็จที่สําคัญของท่าน นัน้ คือการวางแผน
และมีบทบาทในสร้ าง the International Conference on Quality Control และ the International Convention on QC
Circle เพื่อจัดการประชุมนานาชาติเป็ นครัง้ แรก
ดร. อิชิกาวา เป็ นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในด้ านกิจกรรมการควบคุมคุณภาพอยู่เสมอ จึงเป็ นเรื่ องที่เสียดายอย่างมาก ที่ต้อง
สูญเสียผู้ที่มีความสาคัญเช่นท่าน อย่างกะทันหัน การจากไปของ ดร.อิชิกาวา เป็ นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเรา
เช่นกัน
สุดท้ ายนี ้ ข้ าพเจ้ าขอแสดงการระลึกถึง ในนามของ JUSE พร้ อมกับขอสัญญาว่า จะพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้ ก้าวหน้ า
ต่อไป ตามที่ ดร.อิชิกาวา ได้ ตงเจตนามรณ์
ั้
ไว้

คํากล่ าวไว้ อ าลัย (Memorial Address)
Ryoichi Kawai, Friend: Chairman, Komatsu Ltd.
ข้ าพเจ้ าขอกล่าวคําอําลา ด้ วยความเคารพ แด่เพื่อนผู้จากไป ดร.อิชิกาวา
เมื่ อ เดื อ นมกราคมที่ ผ่ า นมา
เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ได้ เ ข้ า ร่ ว มงานฉลองของท่ า นในวาระได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราช
อิสริ ยาภรณ์ the Order of The Sacred Treasure และได้ กล่าวคําแสดงความยินดีแก่ท่าน ข้ าพเจ้ าสังเกตได้ ว่านํ ้าหนัก
ท่านลดลง แต่ยงั เต็มเปี่ ยมด้ วยพลัง ข้ าพเจ้ าได้ แต่หวังว่าท่านคงจะหายป่ วยโดยเร็ ว วันนี ้ข้ าพเจ้ ามีความรู้สกึ เจ็บปวด
อย่างยิ่ง ที่ต้องมากล่าวคําอําลา ข้ าพเจ้ าจินตนาการได้ ถึงความรู้สกึ ของครอบครัว ญาติมิตร และลูกศิษย์ ที่ต้องสูญเสีย
ท่านไป มองย้ อนกลับไปข้ าพเจ้ าระลึกถึงอดีตที่ข้าพเจ้ าได้ ร้ ู จกั ท่านตังแต่
้ ยงั อยู่ ชมรมเทนนิสของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ขณะนัน้ ข้ าพเจ้ า เรี ยนวรรณกรรม ในขณะที่ทา่ นเรี ยนวิทยาศาสตร์
ข้ าพเจ้ าไม่เพียงแต่ ได้ รับการปลดปล่อยอย่างปรกติธรรมดา แต่ได้ รับการแนะนําและคําชี ้แนะที่พิเศษจากท่าน เมื่อ
ประมาณ 30 ปี ที่แล้ ว บริ ษัทของเราได้ ประกาศที่จะแข่งขันในต่างประเทศเป็ นครัง้ แรก และต้ องเผชิญกับอุปสรรคที่ว่าจะ
อยู่หรื อจะไป ข้ าพเจ้ าไปพบ ดร.อิชิกาวา และได้ ขอร้ องท่านให้ สนับสนุน เพื่อเอาชนะวิกฤติให้ ได้ ต้ องขอขอบคุณการให้
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คําแนะนําของท่าน บริ ษัทของเราได้ พยายามที่จะเอาชนะวิกฤติ โดยการทุ่มเทความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ ของ
ผลิตภัณฑ์ของเรา และปฏิรูปสไตล์การบริ หารของบริ ษัทเรา สิ่งนี ้นํามาสูฐ่ านของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการ
สนับสนุน จากท่านหรื อการควบคุมคุณภาพ ในขณะนัน้ บริ ษัทของเราคงไม่ได้ มาอยู่จนถึงทุกวันนี ้ ข้ าพเจ้ าปรารถนาที่จะ
แสดงความกตัญญูอย่างจริ งใจ ต่อการสนับสนุนและชี ้แนะที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งของท่าน
คําพูดของท่านนัน้ มักจะช้ าๆและเป็ นรู ปธรรม ผู้ที่ฟังท่านจะได้ รับแรงจูงในให้ มีความพยายามอย่างจริ งจังในการ
ปรับปรุ ง เมื่อท่านได้ ชี ้อย่างตรงไปตรงมาว่า เรายังมีสิ่งที่ต้องทําอีกมาก สําหรับ globalization ในระบบของบริ ษัท
เรา ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ตกใจหลายครัง้ หลายหน ในอีกด้ านหนึ่ง เมื่อท่านพูดถึงบริ ษัทของเรา ไม่เพียงแต่ต่อหน้ าเรา แต่ต่อ
หน้ าผู้อื่นด้ วย ท่านได้ กล่าวว่า Komatsu มีโอกาสที่ดีอย่างมากในการที่จะเอาชนะวิกฤติ ถ้ าเราทํางานหนัก มันทําให้ เรามี
ความสุข และ มีพลังขึ ้นมา ข้ าพเจ้ าประทับใจในบุคลิกภาพของท่าน อย่างมาก และ เรี ยนรู้จากท่านมากเช่นเดียวกัน นี่คือ
สิง่ ที่ข้าพเจ้ าจําได้ อย่างสนุกสนานเกี่ยวกับท่าน
ข้ าพเจ้ าไม่คิดว่า ข้ าพเจ้ าจะต้ องเล่าเกี่ยวกับ ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของท่าน แต่ในฐานะที่ทํางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
ข้ าพเจ้ าต้ องการจะเน้ นยํ ้าว่า ขอขอบคุณในคําชี ้แนะของท่าน ในเรื่ องเกี่ยวกับ company-wide quality control และ
กิจกรรม QC Circle ทําให้ บริ ษัทของเรา ประสบความสําเร็ จ ในการสร้ างฐานที่มนั่ คงให้ แก่ภาคอุตสาหกรรมของ
ญี่ ปุ่น ดร.อิชิกาวา ผู้อุทิศตนให้ กับโลกอุตสาหกรรม ผู้ที่ได้ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้นําที่แข็งแกร่ งให้ เราได้
เห็น บัดนี ้ ท่านได้ จากไปแล้ ว ข้ าพเจ้ ามีความเสียใจอย่างสุดซึ ้ง
สุดท้ ายนี ้ ข้ าพเจ้ าขอแสดงความกตัญญู และ ความเคารพอย่างจริ งใจ มายังเพื่อน ผู้จากไป ดร. อิชิกาว่า ขอให้ ดวง
วิญญาณของท่าน สูส่ ขุ คติ เถิด
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บทที่ 2
ความโศกเศร้ าต่ อ การถึงแก่ ก รรมของศาสตราจารย์ อ ชิ ิก าวา
(Laminating the Death of Prof. Kaoru Ishikawa:
Articles of Condolence in Magazines, Convention Memorandums, Newspapers,etc.)

Reports of Statistical Application Research, JUSE
“ความโศกเศร้ าต่ อ การถึงแก่ ก รรมของศาสตราจารย์ อ ชิ กิ าวา”(Lamenting the Death of Prof. Ishikawa)
Tadakazu Okuno
ศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา หัวหน้ าบรรณาธิการ ของ the
Research, JUSE

Reports of Statistical Application

ถึงแก่กรรม ในวันที่ 16 เมษายน 1989 นี่เป็ นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของสังคมที่ดําเนินการ การ

ควบคุมคุณภาพ และ ข้ าพเจ้ า ของแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อผู้จากไป
ในปี 1949 ท่านและ มิตรสหายหลายคน ได้ เริ่ มกิจกรรมความร่ วมมือ ในการวิจยั เกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพ
และได้ เ ริ่ ม การตี พิ ม พ์ เ ป็ น รายงานภาษาอัง กฤษนี ้ ครั ง้ แรก ในปี 1953 ต่ อ มาในปี 1959 ท่ า นได้ ม าเป็ น หัว หน้ า
บรรณาธิการ รับช่วงต่อ จาก ศาสตราจารย์ T.

Kawata

จากนันมา
้ ท่านได้ รับหน้ าที่ดแู ลกองบรรณาธิการ นี ้ เป็ นเวลา

30ปี
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การแนะนําการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ มาสู่อตุ สาหกรรมของญี่ ปนุ่ เป็ นแรงจูงใจที่
สูงส่งต่อการตีพิมพ์ของ

the Reports นี ้

สาขาทางด้ านสถิติ ได้ ดงึ ดูดนักสถิติญี่ปนุ่ ในช่วงชีวิตงานช่วงแรกของพวกเขา

ด้ วย แรงจูงใจที่รุนแรง
การทําคุณประโยชน์ที่สําคัญที่สดุ ของ ดร. อิชิกาวา ในฐานะหัวหน้ าบรรณาธิ การ คือการช่วยให้ นกั วิจยั ญี่ ปนุ่
สามารถตีพิมพ์บทความเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนัน้ สมาคมวิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ จึงได้ นําเสนออย่างเสมอภาพ ต่อ
กิ จ กรรม QC

ของญี่ ปุ่ น ความตัง้ ใจของท่า น ได้ ส ร้ างให้ มี จํ า นวนบทความเพิ่ ม มากขึน้ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใน

วารสารวิชาการต่างประเทศ โดย นักสถิติญี่ปนุ่

the Reports

ได้ ถือกําเนิดขึ ้น ในฐานะการสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศ

ซึง่ ได้ รับการยอมรับว่า มีการสร้ างคุณประโยชน์ในต่างประเทศ อย่างเหมาะสม
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Reports นี ้ ช่วงเริ่ มแรก มีความตังใจ
้ ในการตีพิมพ์ใน Section A ของบทความวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ ทฤษฎี และ

วิธีการทางสถิติ และ ใน Section

B

ของรายงาน เกี่ยวกับกิจกรรม QC ทางอุตสาหกรรม ที่ ครอบคลุม

application

เริ่มแรกของ วิธีการทางสถิติ ซึง่ ได้ รับการส่งเสริมเป็ นการพิเศษโดย ท่านอิชิกาวา ตังแต่
้ ปี 1970 เป็ นต้ นมา กิจกรรม QC
ของญี่ ปนุ่ ได้ เข้ าสู่ ขันเสริ
้ มสร้ าง หรื อ Total

Quality Control (TQC)

นัน้ เกี่ยวข้ องกับ สมาชิกทุกคนของสถาน

ประกอบการตังแต่
้ ผู้บริ หารระดับสูง จนถึงพนักงาน กิจกรรม TQC ได้ มี ผลกระทบที่เห็นได้ ชดั ต่อ QC ในต่างประเทศ
ต่อมา ท่าน อิชิกาวา ได้ สร้ าง Section C ให้ แก่ the Reports ในส่วน ที่เกี่ยวข้ องกับ กิจกรรม TQC รวมถึงกิจกรรม QC
้ ตสาหกรรม ของ วิธีการทางสถิติ
Circle และ การนําไปใช้ ประโยชน์ทวั่ ทังอุ
การทําคุณประโยชน์ของท่าน ในฐานะหัวหน้ าบรรณาธิการ นัน้ ล้ วนเป็ นสิง่ ที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี ้ถูก
บดบังจนดูเล็กไป ด้ วยกิจกรรม บุกเบิกของท่าน ในการควบคุมคุณภาพ เขาให้ สญ
ั ญาเป็ นการส่วนตัว ต่อการขยายตัว
ของ การควบคุมคุณภาพแบบญี่ปนในต่
ุ่
างประเทศ ระหว่างช่วงปี 1980 กิจกรรมระหว่างประเทศของท่าน ได้ ขยายไปถึง
กว่า 30 ประเทศ ดังนัน้ ท่านจึงเป็ นภาพสัญลักษณ์ของกิจกรรม QC ในสไตล์ญี่ปนุ่
ท่านนําเสนอ และ มีความเชื่อว่า
สินค้ าที่คณ
ุ ภาพสูง และประหยัด เป็ นสิง่ ที่ดีตอ่ โลกเสมอ
คนทุกคน เกิดมาดี และ ปรารถนาที่จะพัฒนาให้ ดีขึ ้นด้ วยการเรี ยนรู้
QC เริ่ มต้ น และจบลงที่ การศึกษา
TQC จะขยายตัวไปทัว่ โลก

ต่อไปจะมีการปะทะกันทางการค้ าน้ อยลง

สิง่ สําคัญที่ทา่ นอิชิกาวาได้ ทํามา สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การนําเสนอกิจกรรม

QC Circle ในปี

1962

2. การก่อตัง้ “Quality Month” ในปี 1960
3. การจัด

symposia

และ conferences เกี่ยวกับ QC ที่หลากหลาย

ท่าน ได้ รับตําแหน่ง ประธานของ คณะกรรมการโปรแกรม ต่างๆ หลายครัง้ ในการ เริ่ มต้ น
Conferences on Quality Control (ICQC)

International

และ International Convention of QC Circle (ICQCC) ใน

ประเทศญี่ปนุ่
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ต่อไปนี ้ เป็ น การเกียรติประวัติ ที่ทา่ นได้ รับ
Deming prize, 1952: Deming Prize Committee, JUSE
Grant Award, 1972: American Society for Quality Control
Shewhart Medal, 1983: American Society for Quality Control
The Second Class Order of The Sacred Treasure, 1988: Japan
(กรรมการ และศาสตราจารย์ Science University of Tokyo)

หมายเหตุ: คณะกรรมการ บรรณาธิการร่ วม ได้ เลือก Tadakazu

Okunoเป็ น หัวหน้ าบรรณาธิ การในเดือน

สิงหาคม ปี 1989 หัวหน้ าบรรณธิการผู้รับช่วงต่อ ได้ นําเสนอ การยึดถืออย่างต่อเนื่องของแนวนโยบายทางอดีต หัวหน้ า
บรรณาธิการ ในการส่งเสริม สถานะระหว่างประเทศของ the Reports

การประชุม ประจําปี ของ American Society for Quality Control , Toronto, 1989
“คําสรรเสริญ ต่ อ ศาสตราจารย์ คะโอรุ อิช กิ าวา ผู้ล่ วงลับ ”
William A. Golomski

ประมาณ 1เดือนก่อน เพื่อคนหนึ่งจากญี่ปนุ่ ได้ แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าได้ ร้ ู ว่า ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ถึงแก่กรรมแล้ ว
และได้ รับการแจ้ งรายละเอียดอย่างเป็ นทางการ จาก the Union of Japanese Scientists and Engineers ในวันที่ 16
เมษายน ปี 1989 ศาสตราจารย์ อิชิก าวา ได้ เสียชี วิต จาก เลือดออกในสมอง พิธี ศพของท่า น ได้ จัดขึน้ ในวัน ที่ 24
เมษายน ที่ Zosoji

Temple

ใน Tokyo ซึง่ คุณ Douglas

Ekings ประธานของ American Society for Quality

Control ได้ เป็ นตัวแทนของสมาคม เข้ าร่ วมพิธีด้วย

ศาสตราจารย์ อิจิกาวา ได้ รับ ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก University

of Tokyo

ในปี 1958 ใน

สาขา applied chemistry
อะไร ทําให้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา มีชื่อเสียง เพราะว่า ท่าน ได้ สร้ าง แนวคิด ความสัมพันธ์ ระหว่าง customer‐
vendor

ภายในบริ ษัทหรื อ หรื อว่า เพราะว่า ความสําเร็ จในเรื่ อง การ sampling สําหรับวัตถุจํานวนมาก หรื อว่า
ซึ่งเป็ นที่ร้ ูจกั การในนาม Ishikawa
ศาสตราจารย์อิชิกาวาเป็ นหนึ่งในจํานวนไม่กี่คนที่เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ American Society for

เพราะว่า ความคิดสร้ างสรรค์ของท่านในเรื่ อง the
Diagram

cause and effect diagram
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Quality Control

ท่านได้ เป็ น

of ISO, Japan

ท่านมีชื่อเสียงเพราะตําแหน่งเหล่านี ้หรื อ แน่นอน นี่เป็ นเพียงบางเหตุผลเท่านัน้ แต่สําหรับความเห็น

President

ของ International Academy for Quality and Executive Member

ของข้ าพเจ้ าแล้ ว ข้ าพเจ้ าคิดว่า สิ่งที่สําคัญกว่า คือ การทําคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ของท่านต่อการปรับปรุงคุณภาพ ซึง่
ลดความสูญเสีย ทังความพยายามและ
้
วัตถุ ขอขอบคุณท่าน ที่ทําให้ พวกเราสามารถปรับปรุ งมาได้ อย่างยาวนาน ใน
ความเป็ นจริ งแล้ ว ศาสตราจารย์อิชิกาวา รู้วา่ อะไรคือสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ มนุษยชาติ
หลังจากที่ทา่ นเกษี ยณจาก การเป็ นศาสตราจารย์ของ University of Tokyo ในปี 1976 ดูเหมือนว่า เป็ นสิ่งที่ดี
สําหรับท่านที่จะได้ ใช้ เวลาของท่านในการพักผ่านหลังเกษี ยณ อย่างไรก็ตาม ท่านไปสอนที่ Science
Tokyo

University of

อีก 2 ปี ซึ่งระหว่างนัน้ ท่านยังได้ ทํากิจกรรมอย่างหลากหลายกว้ างขวาง ในต่างประเทศ ท่านเคยกล่าวไว้ ว่า คน

ญี่ปนต้
ุ่ องการแสดงความกตัญญูอย่างแท้ จริ ง ต่อ การช่วยเหลือที่พวกเขาได้ รับจาก สหรัฐอเมริ กา หลังสงครามโลกครัง้ ที่
2
ขอขอบคุณกิจกรรมทังหลายของศาสตราจารย์
้
อิชิกาวา นัน่ คือ ความยากจนที่ลดลง ประชาชนสามารถเข้ าใจ
ปั ญหาในงานของเขา คนงานเริ่มมีความสนใจในงานของเขา ประชาชนเริ่ มอุทิศให้ กบั งานมากขึ ้น และ หันมาทํางานหนัก
ขึ ้น ต้ องขอขอบคุณสิง่ ที่ศาสตราจารย์อิชิกาวาได้ พดู และวิธีการต่างๆ ที่ทา่ นสอน และนํามาใช้
ในปี 1978 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ลาออกจาก Science
ของ Musashi

University of Tokyo

และย้ ายไปเป็ น อธิการบดี

Institute of Technology ซึง่ เป็ นตําแหน่งที่ทา่ นดํารงอยูจ่ นกระทัง่ ถึงแก่กรรม

ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ อุทิศให้ กับงานของท่านอย่างเต็มที่เสมอ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านได้ มาเยี่ยมอเมริ กา
เหนื อ ท่านไม่ต้ องใช้ ความพยายามมากนักในการตัดสินใจช่วยเหลือ คนจํ านวนมาก ท่า นมีความรู้ ที่ ลึกซึง้ เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ และ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลอยู่แล้ ว ทักษะและความคิดสร้ างสรรค์ของท่าน ยังคงฝั งอยู่ใน
ความทรงจําของข้ าพเจ้ า เราขอขอบคุณความเอื ้ออาทรของท่านที่ได้ มอบให้ เราที่บ้านท่าน ท่านไม่เพียงแต่เป็ นบุคคลที่
สามารถพูดหลายๆ สิง่ หลายอย่างได้ เช่น “คุณไม่ต้องทํางานให้ หนักจริงๆ หรอก คุณควรจะดูดีเวลาทํางาน” ท่านได้ ต่อสู้
กับการทํางานหนัก อย่างจริ งจัง อยู่เสมอ เพราะว่า การทํางานหนัก เคยเป็ นอะไรบางอย่างที่จําเป็ น ในการทําให้ ญี่ปนุ่
บรรลุถงึ คุณภาพที่ดีที่สดุ ของโลก
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ รับการรํ าลึกอยู่เสมอ สําหรับการทําคุณประโยชน์ ที่ยิ่งใหญ่ ในการปฏิบัติ Quality
Control

ข้ าพเจ้ าเจตนาที่จะใช้ คําว่า Quality Control ณ ที่นี ้ เพราะนี่คือ Japanese-style Total Quality Control ที่ท่าน

มักจะพูดถึงอยูเ่ สมอ
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ศาสตราจารย์อิชิกาวา ท่องเที่ยวไปทั่วโลก เข้ าร่ วม การประชุมวิชาการเรื่ องคุณภาพ พวกเราหลายๆ คน
เฝ้าคอยที่จะพบท่าน

guru

ท่านนี ้อยู่ ทุกๆ ปี

ข้ าพเจ้ า พร้ อมกับครอบครัวของท่าน มิตรสหายจากมหาวิทยาลัย และเพื่อนๆ จาก Union
Scientists

and Engineers ,

Japan Society for Quality Control

of Japanese

ขอไว้ อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของ

ศาสตราจารย์อิชิกาวา และในขณะเดียวกัน ขอแสดงความขอบคุณ ที่พวกเรา ได้ รับสิทธิพิเศษ ที่ได้ เคยอยูร่ ่วมกับท่าน
เพราะ ศาสตราจารย์อิชิกาวา พวกเราจึงได้ พฒ
ั นาได้ เราจะก้ าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตามรอยของท่านที่ได้ ให้ ไว้
และนําธงนี ้ สําหรับการพัฒนาของเรา เราจะทําให้ สําเร็จให้ ได้
ขอให้ เรายืนขึ ้น และ อธิษฐานอย่างสงบ
ขอบคุณมากครับ

(President, W.A. Golomski& Associates; Former President, ASQC;
Member, IAQ)

หมายเหตุ : คํ าไว้ อาลัยนี ้ ได้ อ่านในวันที 8 พฤษภาคม 1989 ใน ช่ว งเริ่ มต้ นของพิธี เปิ ดของ การประชุมทั่วไป ของ
American Society for Quality Control,

เคารพอย่างสงบ ในทุกๆ โอกาส

ที่ Toronto มีผ้ เู ข้ าร่ วมประมาณ 3000 คน ได้ ยืนไว้ อาลัยและแสดงความ

Mr. Golomski ผู้มีบทบาทโดดเด่น ในเรื่ อง การควบคุมคุณภาพ ใน อเมริ กา เป็ น

อาจารย์พิเศษที่ Chicago Institute of Technology และ Illinois Institute of Technology เป็ นเพื่อนที่สนิทของ
ศาสตราจารย์อิชิกาวา มากว่า 30 ปี

Hinshitsu (Journal of the Japanese Society for Quality Control)

“ความโศกเศร้ าต่ อ การถึงแก่ ก รรมของศาสตราจารย์ อ ชิ กิ าวา”(Lamenting the Death of Prof. Ishikawa)
The Board of Directors
Japanese Society for Quality Control

ศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา ได้ พกั ฟื น้ จาก การผ่าตัดลําไส้ ซึง่ ท่านได้ ป่วยมาตังแต่
้ เดือนมกราคม ปี 1988 ท่าน
ได้ มีสขุ ภาพที่ดีขึ ้นตามลําดับ แต่ทา่ นก็ต้องประสบกับภาวะเลือดออกในสมอง และ ได้ ถงึ แก่กรรม
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ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ป่วยมาก่อนหน้ านี ้ ก่อนที่ท่านจะเกษี ยณจาก University of Tokyo แต่หลังจากนัน้
ท่านได้ ฟืน้ จากป่ วยอีกครัง้ คล้ ายกับ นกphoenix
Musashi Institute of Technology

หลังจากนัน้ เป็ นเวลากว่า 10 ปี ท่านได้ มาเป็ น อธิการบดีของ

ซึง่ เป็ นตําแหน่งที่สําคัญ ในขณะเดียวกัน ได้ อุทิศตนในการสอน advancement

of quality control และ ให้ คําปรึกษาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เหมือนกับท่านยังเป็ นคนหนุ่มอยู่ พวกเราได้ หวังว่าท่านจะมี
้ ได้ เกิดขึ ้น
สุขภาพที่ดีอีกครัง้ เหมือนก่อน จึงเป็ นเรื่ องที่น่าเสียใจและโศกเศร้ าอย่างมากสําหรับเรา ว่า เรื่ องที่เราหวังนันไม่
ถึงแม้ วา่ เราจะรู้ซึ ้งว่า การจากไป เป็ นวาระสุดท้ ายที่มีกบั ทุกๆ คน
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ อุทิศตัวท่านอย่างมากให้ กบั การพัฒนาของ การควบคุมคุณภาพ ในญี่ ปนุ่ ด้ วยใจที่
กว้ างและ ด้ วยความมุ่งมัน่ อดทน ท่านได้ สร้ างระบบการควบคุมคุณภาพให้ เกิดขึ ้นในญี่ปนุ่ ไม่มีใครสามารถปฎิเสธความ
ยิ่งใหญ่ของท่านในฐานะผู้นํา และ ศาสตราจารย์ ได้ แต่เพียงว่า “ดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ ได้ ลบั ไปแล้ ว”
ในช่วงเวลาที่เราต้ องพบกับความท้ าทายในการนําเอาการปฏิรูป เข้ ามาในการควบคุมคุณภาพ การจากไปของ
ท่านสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของ อุตสาหกรรมญี่ปนุ่ เราได้ เพียงแต่โศกเศร้ าที่การจากไปของท่าน ได้ พรากเราจากการดูแลของ
ท่าน
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ไม่ได้ สนใจมากเกี่ยวกับ การถกเถียงด้ วยคําพูด ท่านไม่ยดึ ติดกับการถกเถียงว่า อะไรคือ
TQC

อะไรคือ การประกันคุณภาพ ท่านค้ นหา และค้ นพบสิ่งที่บริ ษัทต้ องการ ในสถานที่ทํางานจริ ง ซึง่ เป็ นสิ่งที่คนญี่ปนุ่

ต้ องการ และเป็ นสิ่งที่โลกต้ องการ ท่านนําเอาสิ่งที่ค้นพบ ไปทําการปฏิบตั ิ ท่านสาธิตให้ เห็นในการพิสจู น์จริ งว่า ในการ
ควบคุมคุณภาพนัน้ การปฏิบตั ิจะต้ อง มีความสําคัญมากกว่าทฤษฎี กิจกรรมควบคุมคุณภาพ ซึ่งตามประเพณีแล้ ว มี
เพียงวิธีการทางเทคนิค ของการควบคุมการผลิต เช่น control diagrams และ sampling inspection ปั จจุบนั ได้ เป็ น
ส่วนสําคัญที่สดุ ของกิจกรรมธุรกิจ ในปั จจุบนั จากการวางแผนการผลิต ผ่าน การออกแบบ การผลิต ไปจนถึง การ
บริ การหลังการขาย ทุกคนในบริ ษัท ตังแต่
้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง จนถึงผู้ปฏิบตั ิงานระดับหน้ างาน เข้ าร่ วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ
คุณภาพ ความก้ าวหน้ าในการควบคุมคุณภาพ นํานวัตกรรม มาสู่ ทักษะการบริ หารธุรกิจตามประเพณีปฏิบตั ิ เมื่อเรา
มองย้ อนกลับถึง ความสําเร็ จที่ยิ่งใหญ่ของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ผู้ที่ต้องติดตาม รอยเท้ าของเขา จะรู้ สกึ ถึงอย่างหนัก
หน่วงของภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ในการธํารงรักษา และพัฒนางานที่ทา่ นได้ ทํามา
ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็ นหนึง่ ในผู้นําที่ยิ่งใหญ่ ซึง่ แบกรับการสร้ างเศรษฐกิจของ ญี่ปนุ่ หลังสงครามโลกครัง้ ที่
2 ท่านได้ ทํางานอย่างไม่ร้ ู เหน็ดเหนื่อย จนกระทัง่ ท่านได้ จากไป เราขออธิษฐานให้ ดวงวิญญาณของท่าน จงไปสู่สขุ คติ
ศาสตราจารย์อิชิกาวาขอ จงพักผ่อนอย่างสงบ ท่านได้ ทํางานมาหนักพอแล้ ว
หมายเหตุ:

Hitoshi Kume, Hinshitsu, Vol. 19, No. 2, 1989
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Quality Progress (Journal of The American Society for Quality Control)

ในการรําลึก ถึง ดร. คะโอรุ อิช กิ าวา ผู้ก่ อ ตัง้ คุณภาพ (in Memoriam: Dr. Kaoru

Ishikawa:

Quality Organizer)
Ms. Nancy A. Karabatsos

“ เมื่อข้ าพเจ้ ามองย้ อนกลับที่ชีวิตข้ าพเจ้ า พร้ อมกับ QC
ขอให้ QC และกิจกรรม QC

Circle

สิ่งต่อไปนี ้ ได้ กลายเป็ นความหวังและ คําอธิษฐาน:

แผ่ขยายไปสู่ทกุ แห่งหนในโลก ขอให้ คณ
ุ ภาพทัว่ ทังโลก
้ จงพัฒนาปรับปรุ ง ขอให้

ต้ นทุนนันตํ
้ ่าลง ขอให้ ประสิทธิภาพการผลิต ดีขึ ้น ขอให้ วตั ถุดิบและพลังงานมีการประหยัด ขอให้ ประชาชนทัว่ โลกจงมี
ความสุข และ ขอให้ โลก จง รุ่ งเรื องและมีสนั ติภาพ” ดร.คะโอรุ อิชิกาวา ได้ เริ่ มหนังสือที่เป็ นสัญลักษณ์ ด้ วยคําพูดที่ว่า
What is Total Quality Control ? The Japanese Way

และด้ วยคําพูดเหล่านี ้ ลูกศิษย์ และ มิตรสหายของท่าน จะ

ยังระลึกถึงท่านอยูเ่ สมอ
ถ้ าคุณเคยได้ ใช้ cause –and – effect diagram (หรื อที่เรี ยกว่า fishbone หรื อ Ishikawa diagram) หรื อถ้ า
คุณเคยเป็ นส่วนหนึ่งของ Quality

Control Circle

คุณจะอยู่เป็ นส่วนหนึ่งของมรดกที่ ดร.อิชิกาวา ทิ ้งให้ กบั คนข้ างหลัง

ทัว่ โลก มันเป็ นเจตนารมณ์ของท่าน ที่ต้องการให้ คนในทุกระดับ และในทุกอุตสาหกรรม สามารถใช้ เครื่ องมือที่ง่าย ในการ
ทํางานร่วมกัน เพื่อแก้ ไขปั ญหา และ กําจัดสิง่ กีดขวางในการปรับปรุง การร่วมมือ และการศึกษา
ความพยายามของท่านต่อวิสยั ทัศน์ของท่าน นําท่านมาสูเ่ กียรติยศที่สงู ส่ง: นัน่ คือ Deming

Prize, Second

Class Order of the Sacred Treasure in Japan, Grant Award, Shewhart Medal, Honorary Member ของ
American Society for Quality Control

หลังจากจบการศึกษาจาก University

of Tokyo

ในปี 1939 ดร.อิชิกาวาได้ ทํางาน ในระยะสันๆ
้ ที่ Nissan

ุ่ ในฐานะ เจ้ าหน้ าที่วิศวกรรมพิเศษ ท่านได้ เข้ าร่วมในกลุม่ วิจยั การ
Liquid Fuels Co., Ltd. ก่อนเข้ าสูก่ องทัพเรื อของญี่ปน
ควบคุมคุณภาพ ของ Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) ในปี 1949 พร้ อมกับทํางานในฐานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ University of Tokyo ในเรื่ องWhat is Total Quality Control? The Japanese Way นัน้
้
สําหรับงานของท่านที่มหาวิทยาลัย
ดร.อิชิกาวาอธิบายว่า ท่านได้ ยินชื่อของ JUSE และต้ องการใช้ ข้ อมูลการวิจยั ทังหลาย
“ที่นนั่ Mr. Kenichi
QC

Koyanagi , senior managing director

ของ

JUSE

ยืนยันว่า ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ร่วมในกลุม่ วิจยั

และเป็ นหนึ่งในวิทยากร แล้ ว เขาไม่สามารถอนุญาต ให้ ข้าพเจ้ าใช้ ข้อมูลเหล่านันได้
้
คําตอบของข้ าพเจ้ า ง่ายมาก

“คนมาใหม่จะเป็ นวิทยากร ได้ อย่างไร? “ แต่ Mr.

Koyanagi กลับชักชวนว่า “เราเพิ่งจะเริ่ มต้ น

ไม่ต้องห่วงหรอก”

ข้ าพเจ้ าถูกบังคับให้ เข้ าร่วมกิจกรรม QC ด้ วยวิธีนี ้ เมื่อข้ าพเจ้ าได้ เริ่ มศึกษาวิธีการทางสถิติ และ QC ข้ าพเจ้ าก็ร้ ู สกึ ติดใจ
สิง่ เหล่านี ้ สิง่ เหล่านี ้ได้ สร้ างคุณประโยชน์ อย่างมาก ต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจญี่ปนุ่ “
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ดังนัน้ ดร.อิชิกาวา จึงได้ กลายเป็ น หนึ่งในจํานวนผู้บุกเบิก ในกิจกรรม QC

ในญี่ ปุ่น ท่านได้ เกี่ยวข้ องกับ

้
าเสนอต่อ
หลักสูตรเกี่ยวกับคุณภาพทังหมด
้
ที่เสนอโดย JUSE และยังมองเห็นว่า หลักสูตรเกี่ยวกับคุณภาพ นันสามารถนํ
ฝ่ ายจัดซื ้อและฝ่ ายขายได้ ท่านได้ รับการยอมรับอย่างรวดเร็วสําหรับงานของท่าน เมื่อท่านได้ รางวัล Deming Prize ในปี
1952 ร่วมกับกลุม่ วิจยั การควบคุมคุณภาพ
ปี 1943 ดร.อิชิกาวา ได้ พฒ
ั นา cause-and-effect diagram เป็ นครัง้ แรก ในหนังสือของท่าน “Guide
Quality Control”

ท่านได้ อธิบายว่าเคยได้ ใช้ diagram นี ้ ช่ายงานพนักงานที่ Kawasaki

Steel Works

to

ในการ

วิเคราะห์ และทําความเข้ าใจปั ญหา ซึ่ง diagram นี ้ ส่วนใหญ่มกั เรี ยกว่า fishbone diagram (ผังก้ างปลา) เพราะมี
รู ปทรงคล้ ายๆ กับ ก้ างของปลานั่นเอง ใช้ สําหรับ ค้ นหาต้ นตอของปั ญหา ที่มาจาก วัสดุ วิธีการ เครื่ องจักร(อุปกรณ์ )
และ วิธีการวัด ( materials,

methods, machines, measurement)

จากนัน้ ได้ มีการขยายตัวไปทัว่ โลก และใช้ กนั

อย่างสมํ่าเสมอโดยคนที่ทํางานทังในอุ
้ ตสาหกรรมการผลิต และบริการ
ท่านมีความเชื่อว่า “QC เริ่ มต้ นด้ วยการปฏิสมั พันธ์ ของคน” และ สิ่งที่ปรากฏเป็ นผลลัพธ์ ที่กว้ างขวางของ
ปรัชญาดังกล่าวก็คือ การใช้ กนั อย่างทัว่ โลก เรื่ อง Quality Control Circle (หรื อ Quality Circle) ท่านและงานของท่าน
ที่ JUSE เริ่ มต้ นโดยการใช้ แนวคิดการเน้ นทีมเวอร์ ค (teamwork‐oriented
เดือนเมษายน ปี 1962 วารสารญี่ปนุ่

Genba To QC‐magazine

concept)

ในช่วงต้ นทศวรรษ 1950 ใน

ได้ ตงชื
ั ้ ่อแนวคิดนี ้อย่างเป็ นทางการว่า “QC Circle”

จากนันมา
้ ดร.อิชิกาวา ต้ องมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ผ่านสิ่งพิมพ์ และการแนะนําเป็ นส่วนตัวของท่าน ในการขยาย
ความคิด circles ดังกล่าว ไปทัว่ โลก
การขยายตัวของ circles สร้ างความแปลกใจอย่างมากให้ แก่ท่าน เพราะมันเป็ น พรอันประเสริ ฐสําหรับผู้ซงึ่ ได้
ใช้ แนวคิดนัน้ ในหนังสือ “Quality

Control Circles at Work”

ดร.อิชิกาวา ได้ กล่าวไว้ ใน บทนําว่า “...ความ

เคลื่อนไหวของ QC มักจะได้ รับการช่วยเหลือสนับสนุนจาก สิ่งที่แตกต่างในแบบญีปนุ่ เช่น ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ สหภาพ
แรงงานในบริ ษัท และ ระบบค่าจ้ างตามระดับอาวุโส การจ้ างงานตลอดชีพ ธรรมเนียมประเพณีศาสนาแบบญี่ปนุ่ และ
ปั จจัยอื่นๆ แต่สงิ่ เหล่านี ้ไม่ใช่สําคัญที่สดุ ในช่วงแรก ข้ าพเจ้ ามีสมมุติฐานว่า ประเทศที่ไม่ใช่ตะวันออก ซึง่ ไม่มีศานาพุทธ
หรื อ ลัทธิเต๋า จะไม่สามารถเข้ าถึง กิจกรรม QC Circle ได้ อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ พบการพัฒนากิจกรรม QC
Circle

ประสบความสําเร็ จ ในประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศตะวันตกหลายๆ ประเทศ สิ่งนี ้ได้

เปลี่ยนทัศนะคติของข้ าพเจ้ า และบังคับให้ ข้าพเจ้ าสรุปว่า กิจกรรม QC

Circle

นี ้ สามารถนํามาใช้ ประสบความสําเร็จได้

ไม่วา่ ที่ใดในโลก โดยเพียงแต่ ปรับเล็กน้ อยให้ เข้ ากับสภาพการท้ องถิ่นเท่านัน้ ธรรมชาติของมนุษย์จะเหมือนกันทุกแห่งใน
โลก และ กิจกรรม QC Circle ก็สามารถปรับใช้ ได้ ในทุกๆ ที่ที่ ให้ ความเคารพความเป็ นมนุษย์
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ลูกศิษย์ และมิตรสหาย ดร.อิชิกาวา จดจํ า ท่านได้ ในฐานะผู้สนับ สนุนและ เป็ น ผู้นํ าที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งได้ ส่งเสริ ม
ผู้ปฏิบตั ิงานให้ ใช้ วิธีการง่ายๆ ในการแก้ ไขปั ญหา ท่านได้ แนะนําให้ ใช้ สิ่งที่เรี ยกว่า seven

tools

ซึง่ ได้ แก่ cause‐and‐

effect diagram, histogram, check sheet, Pareto chart, control chart, scatter diagram, และ graphs

ได้ กล่าวถึงเครื่ องมือเหล่านี ้ว่า สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ทกุ อย่าง
Tokyo

Dr. Noriaki

Kano

แห่ง Science

ท่าน

University of

ได้ กว่าว่า “ผมใช้ เวลาถึง 20 ปี ในการทําความเข้ าใจ” “จากสายตาของนักศึกษาคนหนึ่ง มันไม่น่าสนใจเลย –

seven tools นี ้ ง่ายเกินไป” แต่ ท่านกล่าวว่า คุณสามารถใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา ได้ ถงึ 95 %”

ดร.อิชิกาวา ยังได้ รับการยอมรับว่า เป็ นสมาชิกสําคัญในยุคของการปฏิรูปในประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของญี่ปนุ่
ศาสตราจารย์ Yoshio Kondo ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ของ Kyoto University ได้ กล่าวถึง ดร. อิชิกาวา ว่า มีบทบาทที่
สําคัญในการศึกษา American

method

และ ช่วยเหลือ คนญี่ปนในการปรั
ุ่
บ สิ่งเหล่านันให้
้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมของ

ญี่ ปุ่น ความรู้ ของท่าน สร้ างแรงดลใจให้ กับลูกศิษย์ของท่าน ศาสตราจารย์ Kondo ได้ พบ ดร.อิชิกาวา ใน SAC
seminar ในปี

1951 เขาได้ กล่าวว่า “ผมตื่นเต้ นมาก – เขารู้ทกุ ๆ เรื่ องเลย”

สุดท้ ายนี ้ ดร. อิชิกาวา ได้ รับการจดจําในฐานะ ผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ของ ผู้เชี่ยวชาญ QC ในญี่ปนุ่ ท่านเชื่อว่า
ญี่ปนุ่ จะได้ รับประโยชน์อย่างมาก มันเป็ นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้เชี่ยวชาญในการประสาน ความพยายามของเขาทังหลาย
้
ที่
แทนที่จะยืนอยู่คนเดียว

Dr. Noriaki Kano

ใช้ คําพูดที่ว่า “เขาดื่มทังนํ
้ ้าที่สะอาดและเปื อ้ นโคลน” เพื่อเน้ นอธิบายถึง

ทักษะ ของดร.อิชิกาวา ในการทําให้ คนทังหลายมาร่
้
วมมือกัน เขาอธิบายว่า สะอาดนันคื
้ อ วิธีการ หรื อ สถานการณ์ ที่ดี
และง่าย “อีกสิ่งหนึ่ง คือ สิ่งที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวทางการเมือง หรื อ ความไม่ชอบกันระหว่างคน” ดร.อิชิกาวา เป็ น
master ของทัง้ 2 กรณี

มิตรสหายของ ดร.อิชิกาวา ต้ องการเล่าเรื่ อง ในส่วนที่น่ารัก ของท่าน เมื่อถามว่า เราจํา ดร.อิชิกาวา อย่างไร
ศาสตราจารย์ Yoshio Kondo ตอบว่า “เข้ าชอบ สาเก ทุกเที่ยงคืนทุกที”

Dr. Noriaki Kano

กล่าวว่า “เข้ าไม่ใช่คนที่

น่ากลับ เขาเป็ นคนที่ยิ่งใหญ่ในหมูม่ วลมนุษย์”
(Editor of Quality Progress, ASQC)

หมายเหตุ:

Quality Progress, June, 1989

The Asahi shimbun (Japanese newspaper):

“บิด าแห่ ง QC ญี่ป ุ่ น ศาสตราจารย์ อ ชิ กิ าวา มุ่งเป้ าหมายที่ นวัต กรรมการบริห าร”
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“Father of Japanese QC, The Late Prof. Ishikawa
Aimed at Managerial Innovation”

คะโอรุ อิชิกาวา อธิการบดีของ Musashi
of Tokyo

และเป็ นพี่ชายของ Rokuro

Institute of Technology (ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ University

Ishikawa

ประธานหอการค้ าและอุตสาหกรรมญี่ปน)
ุ่ ถึงแก่กรรม ท่านเป็ น

นักเขียนระดับโลก และ เป็ นผู้สร้ างสรรค์แนวคิดของ Total Quality Control (TQC) ในญี่ปนุ่ ซึง่ ได้ เปลี่ยน
Japan”

“Made in

ไปเป็ นคุณภาพที่ดีที่สดุ ในโลก ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ อทุ ิศในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต โดยอธิบาย

เสมอว่า การปรับปรุงคุณภาพนัน้ เป็ นสิง่ ที่นําไปสู่ การลดต้ นทุน และ ผู้บริหารระดับสูง ต้ องเป็ นผู้นําในกิจกรรม QC
เทคนิคของการควบคุมคุณภาพ ได้ รับการแนะนําสู่ญี่ปนุ่ จากอเมริ กาโดยตรงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในช่วง
นัน้ พวกเขาให้ เฉพาะเทคโนโลยีการบริ หารที่นําไปใช้ ได้ กบั พื ้นที่การผลิต และ วิธีการควบคุม ที่อยู่บนพื ้นฐานความคิด
ที่ว่า ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ เกิดความผิดพลาด และ พยายามแก้ ไขอย่างง่ายๆ อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้
พยายามค้ นหาระบบที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม และ อุปนิสยั ของคนญี่ ปุ่น ท่านได้ สร้ างสรรค์ระบบ Total
ซึง่ เกี่ยวข้ องกบ การสร้ าง กลุ่มหน้ างานขนาดเล็ก หรื อ

Management

“circles”

Quality

ซึ่งสมาชิกนัน้ จะสร้ างข้ อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ สมาชิกทุกคนของบริษัทจะ เข้ าร่วมในระบบ
ในปี 1960 เมื่อ บริ ษัท Nisson

Motor

ได้ รับ Deming

Prize

ซึ่งเป็ นรางวัลสําหรับการควบคุมคุณภาพ

ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ไปเยี่ยมโรงงาน ท่านโกรธมากเมื่อพบว่า การแนะนํา นัน้ ปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่ของทีมงาน ท่าน
ได้ เรี ยกตัวประธาน คุณ Katsuji

Kawamata

ผู้ล่วงลับ รวมทัง้ กรรมการท่านอื่น พร้ อมกับ ต่อว่า อย่างรุ นแรง

เหตุการณ์นี ้ แสดงให้ เห็นว่า TQC ของศาสตราจารย์อิชิกาวา ไม่เป็ นเพียงการฝึ กหัด การควบคุมคุณภาพ แต่ มีเป้าหมาย
ที่นวัตกรรมการบริ หารที่นําโดยผู้บริหารระดับสูง
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ไม่ได้ ลดราวาศอก คําพูดของท่าน ซึ่งเหมือนกับบิดาของท่าน
ล่วงลับ ซึ่งเป็ นประธานคนแรกของ Keidanran

(Japan

Business

Federation)

Ichiro Ishikawa

ผู้

ในปี 1956 (หมายเหตุของ

้ งไม่ดี ศาสตราจารย์ Hajime
บรรณาธิการ: ปี ที่ถูกต้ องคือ 1958) ท่าน ได้ กล่าวที่วอชิงตัน ซึ่ง QC ในอเมริ กา นันยั
Karatsu

ของ

Tokai University

บางอย่างเกี่ยวกับ

QC

ซึ่ง ร่ วมกับท่าน รํ าลึก ว่า คนอเมริ กนั ได้ หวนกลับมา เชื ้อเชิญให้ สอนพวกเขา

ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็ นสมาชิกกิตติมศักด์คนเดียวที่ไม่ใช่คนอเมริ การของ American

Society for Quality Control

ศาสตราจารย์

Hitoshi Kume แห่ง University of Tokyo ซึง่ เป็ นรุ่ นน้ องของท่าน

ใน ที่โรงเรี ยนเดิม ได้ กล่าวว่า “เขาดูเหมือนจะได้ รับความนิยมที่อเมริกา มากกว่า ในญี่ปนุ่ เสียอีก”
(วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน ปี 1989)
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บทที่ 3
ความทรงจําทีม่ ีต่อศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา
(Memories of Prof. Kaoru Ishikawa)
3.2 ศาสตราจารย์ อิช กิ าวา ในฐานะ เพื่อ น รุ่ น พี่ เจ้ านาย และ ครู (Prof. Ishikawa as a Friend, a Senior, a
Boss and a Teacher)
ระลึก ถึง ดร. คะโอรุ อิช กิ าวา (Thoughts about Dr. Kaoru Ishikawa)
W. Edwards Deming
ข้ าพเจ้ า รู้จกั และคุ้นเคย กับ ดร. อิชิกาวา เมื่อประมาณปี 1952 ข้ าพเจ้ ามักจะ อ้ างอิงผลงานของท่าน ในการ
ชักตัวอย่าง สินแร่เหล็ก เหล็กเป็ นลําเรื อ มาถึงท่าเรื อที่ญี่ปนุ่ เหล็กทังลํ
้ าเรื อนัน้ หนักเท่าไร?
ดร.อิชิกาวา และอีกหลายคน ได้ ไปเพื่อแก้ ไขปั ญหานัน้ พวกท่าน ได้ คิดค้ นวิธีการใหม่ โดย การชักตัวอย่างของ
สินแร่เหล็ก จาก เหล็กทังลํ
้ าเรื อ ท่านและคณะกรรมการของท่าน นําเสนอ รายงานในวันที่ 22 ธันวาคม ปี 1955 ที่ บริษัท
Yawata Steel วิธีใหม่ในการชักตัวอย่าง ใช้ เหล็กน้ อยลง 10 % เทียบกับวิธีการของเหมืองบางเหมือง และ น้ อยลง 2%
สําหรับเหมืองอื่นๆ วิธีการใหม่นี ้ ได้ รับการยอมรับทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ข้ อสรุปก็คือ บริษัทเหล็กญี่ปนุ่ ที่ผา่ นมา ได้
จ่ายมากเกินไปสําหรับเหล็กของพวกเขา
วิธีการเหล่านี ้ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดย คณะกรรมการของ ดร. อิชิกาวา ได้ กลายมาเป็ นมาตรฐานระหว่างประเทศ
สําหรับการชักตัวอย่าง ของวัตถุที่มีปริมาณมาก
ดร.อิชิกาวา สร้ าง QC Circle ไปทัว่ ทังญี
้ ่ปนุ่ และสอนคนญี่ปนุ่ ให้ ร้ ูจกั การทําประโยชน์ให้ แก่การพัฒนาวิธีการ
เหล่านัน้
ท่านได้ เชิญข้ าพเจ้ าหลายๆ ครัง้ ไปที่บ้านท่าน ซึง่ เรา มีความสุขสนุกสนานและอาหารที่อร่อย
ดร.อิชิกาวา จะได้ รับการระลึกถึง และ เคารพจากคนจํานวนมาก ตลอดไป สําหรับหนังสือของท่าน และ การ
อุทิศที่มากมายต่อการบริ หาร
บิดาของท่าน คุณ Ichiro Ishikawa เป็ นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ ไม่เห็นแก่ตวั ได้ รับความเคารพอย่างสูง เป็ นผู้นําของ
Federated Economic Societies ท่านเป็ นประธานคนแรกของ JUSE ท่านได้ มาเยี่ยมข้ าพเจ้ าที่บ้านข้ าพเจ้ าที่วอชิงตัน
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(ประธานกิต ติม ศัก ดิ์ คณะกรรมการ Deming Prize)

ความทรงจําต่ อ ศาสตราจารย์ อ ชิ กิ าวา (Memories of Prof. Ishikawa)
Tetsuichi Asaka
ความทรงจําต่างๆ มากมาย ของ ช่วง 40 ปี ของมิตรภาพที่ยาวนาน กับ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ผุดขึ ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ข้ าพเจ้ ามีพื ้นที่จํากัดในการเขียน ข้ าพเจ้ าจึงพยายามเลือกบางเรื่ องของความทรงจําเหล่านัน้
1.ข้ าพเจ้ าไปเยี่ยม Nobeoka Plant ของบริษัท Asahi Kasei Corporation เรื่ องการประกันคุณภาพของ ด้ ายเร
ยอง (Bemberg) นี่เป็ นประสบการณ์ครัง้ แรกของข้ าพเจ้ ากับศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ใช้ เวลาในหน้ างานจริ งของโรงงาน
มีการปรึกษาหารื อกัน กว่า 4 วัน โดยกักตัวเองที่หน้ างาน ตังแต่
้ 8 นาฬิกาในตอนเช้ า จนถึง 10 หรื อ 11 นาฬิกา
ตอนกลางคืน ทําการปรึกษาหารื อกันตลอดเวลา ในเวลาอาหารเย็นนัน้ เราได้ รับสิทธิพิเศษ ด้ วย สาเกญี่ปนุ่ ขนาด 180
มล 1 ขวด อย่างไรก็ตาม ข้ างนอกของประตูเลื่อน ทีมใหม่สําหรับการปรึกษาต่อไป ได้ เตรี ยมพร้ อมรอคิวของตัวเองอยู่
เรายุง่ เกินไปเกินกว่าที่จะผ่อนคลาย หรื อ สนุกสนานกับอาหาร
ศาสตราจารย์ 2 คน มาจากโตเกียว ดังนันโรงงานจึ
้
งต้ องการที่จะใช้ ประโยชน์จากโอกาสนี ้ให้ มากที่สดุ เราซึง่ ยัง
หนุ่มแน่นอยู่ ทุม่ เทให้ เข้ ากับการปรึกษาหารื อ ทังวั
้ นและคืน การปรึกษาหารื อกัน 14 ถึง 15 ชัว่ โมงต่อวันทุกๆ วัน จึงจะ
เลิกได้ เรา เจ็บคออย่างสุดๆ และในตอนสุดท้ าย เสียง เราเกือบจะหมด ดังนัน้ เราต้ องแสดงด้ วยท่าทาง เมื่อเรากลับโอ
ซาก้ า จาก โออิตะ โดยรถไฟสายเบปปุ นี่เป็ นหนึง่ ในความทรงจําที่น่ารัก ที่เราเคยมีร่วมกัน (ช่วงแรกๆ ของ SQC)
2.ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ให้ คําแนะนําอย่างหนักแน่นว่า ข้ าพเจ้ า ควรเล่นกอล์ฟ และ ปาจิงโกะ และบินโดย
เครื่ องบิน ข้ าพเจ้ าไปซื ้อไม้ กอล์ฟ แต่ข้าพเจ้ าไม่เคยเล่นเลย ส่วนปาจิงโกะ เมื่อเราเยี่ยมบริษัทที่ฮิโรชิมาด้ วยกัน ท่านได้
ชวนข้ าพเจ้ าไปเล่นด้ วยกัน ในวันต่อมา ทังโรงงานได้
้
ยินเรื่ องนี ้ และข้ าพเจ้ าจําต้ องเผชิญหนากับ ใบหน้ าที่ยิ ้มเยอะมาที่
ข้ าพเจ้ า จากนัน้ ข้ าพเจ้ า ไม่เคยพัฒนาขึ ้นเลย จนท้ อถอย และ เลิกเล่นในที่สดุ ส่วนเรื่ องขึ ้นเครื่ องบิน ข้ าพเจ้ าเริ่มรู้สกึ
ถึงความสะดวก และใช้ บริการเครื่ องบินมาจนถึงบัดนี ้
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ใช้ เกล็ดประวัติเหล่านี ้ ใน คํากล่าว ของท่าน ในงานฉลอง เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้ าพเจ้ า เมื่อเวลาที่ข้าพเจ้ าเกษี ยณ
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3. ปี 1987 เป็ นปี ที่ครบรอบ 30 ปี ของ การก่อตัง้ Union of Japanese Scientists and Engineer’s Karuizawa
Course (QC Seminar for Executives) ข้ าพเจ้ าได้ กล่าวกับ ศาตราจารย์ อิชิกาวา ว่า เราต้ องเกษี ยณ จาก แนวหน้ า
เพื่อบันทึก 3 ทศวรรษที่ผา่ นมา และปล่อยให้ ผ้ สู ืบทอดของเราทํางานต่อไป ท่านตอบว่า “คุณ คุณทําร่วมกับผมนาน
เกินไปหน่อยแล้ ว” และไม่ยอมตอบ รับ ข้ อเสนอของข้ าพเจ้ า เสียงของศาสตราจารย์อิชิกาวา มีเสียงแหบมาหลายปี แล้ ว
ก่อนหน้ านี ้ และท่านสามารถจัดการได้ เพียงการบรรยาย เพียง 3 ชัว่ โมงเท่าน้ น ท่านเอา เคยบอกว่า นัน่ ไม่ใช่เสียงท่าน แต่
เป็ นเสียงไมโครโฟน ที่ทา่ นใช้ ซึง่ เสีย ท่านเป็ นคนที่ดื ้อรัน้ และ ไม่เต็มใจที่จะฟั งข้ าพเจา
4. ท่านเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างมาก ต่อข้ อเท็จจริง ที่วา่ ท่านเป็ น ผู้ริเริ่มกิจกรรม QC Circle ซึง่ เป็ นที่ยอมรับของทุกๆ คน
ท่านผลักดันตัวท่านอย่างมาก ถึงแม้ วา่ ท่านจะมีกําหนดการที่ย่งุ มาก ในการเข้ าร่วม สัมมนาที่ตระเวนจัดโดย JUSE หรื อ
การประชุมท้ องถิ่น และ การบรรยาย ท่านได้ บรรยาย ให้ กําลังใจผุ้คน และสร้ างสรรค์กระดูกสันหลังของ กิจกรรม QC
Circle ซึง่ ยังไม่ไปพร้ อมกันในโลก ในบางจุด คนทัว่ ไปยังเข้ าใจผิดว่า กิจกรรม QC Circle นันเป็
้ นอย่างเดียวกับ TQC
ศาสตราจารย์อิชิกาวา มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ท่านเคยเน้ นประเด็นนี ้ในการสัมมนาของผู้บริหารระดับสูง
ซึง่ TQC ตัวมันเองคือการบริ หารธูรกิจ และ คุณต้ องไม่เข้ าใจผิดเกี่ยวกับกิจกรรม QC Circle
5. เป็ นเวลา 15 ปี ที่ศาสตราจารย์อิจิกาวา ได้ ทํางานอย่างหนักในการจัดตัง้ สมาชิกคณะกรรมการ สําหรับ QC
Symposium ที่จดั ที่ Hakone ท่านได้ รวบรวม จิตวิญญาณ ของวงศ์ตระกูล ในตอนเย็น และจะถกเถียงและดื่มจนถึง ตีสี่
นัน่ คือ “นิสยั ” ของท่าน แต่ข้าพเจ้ า เห็นดัวยกับคนอื่น ที่จะหยุดตอนเที่ยงคืน และกลับไปที่ห้องของเรา อย่างไรก็ตาม มัน
ดูเหมือนคนที่เรี ยกตัวเองว่า เป็ นแผน ไปยังห้ องของท่านศาสตราจารย์ และ ดื่มต่อที่นนั่
ท่านรักคนที่ทํางานกับท่านอย่างจริงใจ และ ท่านยังคงบอกความเชื่อของท่านให้ แก่เขา
6. ในวันที่ 1 เดือนเมษายน ปี 1989 ในงานเลี ้ยงที่เป็ นเจ้ าภาพโดย JSO Japan ข้ าพเจ้ าเห็นนักวิจยั หนุ่มคนหนึง่
ซึง่ ทํางานอยูใ่ นกลุม่ วิจยั ศาสตราจารย์อิชิกาวา เชิญท่านให้ ดื่ม ข้ าพเจ้ าไปห้ ามนักวิจยั หนุ่มคนนัน้ แต่ศาสตราจารย์
ยังคงดื่มกับเขาต่อไป เหมือนกับ ปกป้องเขา
หลังจากนัน้ 2 สัปดาห์ สุขภาพของท่าน เลวลงอย่างรวดเร็ว และท่านเสียชีวิตในวันที่ 16
เพื่อ QC sector เพื่อญี่ปนุ่ และโลก และเพื่อธุรกิจ เพื่อจิตวิญญาณของครอบครัวท่าน ศาสตราจารย์อิชิกาวา
ทํางานโดยไม่คิดถึงตัวเอง เพื่อ ทุกระดับชันของคน
้
ท่านเผาตัวเอง และไปสูส่ วรรค์ ข้ าพเจ้ ารู้สกึ มากว่า นัน่ คือสิ่งนัน้
ความรับผิดชอบของเราในปั จจุบนั คือ ทํางานหนัก เพื่อตอบแทนท่าน ถึงแม้ วา่ จะเป็ นเพียงเศษเสี ้ยวของความบากบัน่ ที่
ยิ่งใหญ่ของท่าน
(ศาสตราจารย์ ก ติ ติม ศัก ดิ์ University of Tokyo)
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บทเรี ยน ที่เ รี ยนจาก ศาสตราจารย์ (Lessons Learned from the Professor)
Hitoshi Kume
มันเป็ นฤดูฝนในปี 1986 เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับการแจ้ งจาก กองเลขานุการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University
of Tokyo ให้ เตรี ยมการ เสนอ ศาสตราจารยือิชิกาวา ให้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ข้ าพเจ้ าเริ่ มเตรี ยมการ รวบรวมข้ อมูล
จาก กองเลขานุการ ซึง่ กําลังเตรี ยมเอกสาร และ ขอให้ ศาสตราจารย์อิชิกา จัดเตรี ยมเอกสารที่จําเป็ น งานที่สําคัญที่สดุ
ที่ข้าพเจ้ าต้ องทําคือ เตรี ยมประวัติความสําเร็จของท่าน ด้ วยาความร่วมมือจาก คนจํานวนมาก ข้ าพเจ้ าเสร็จสิ ้นงานนัน้
ในช่วงปลายปี 1986 และ วันขึ ้นปี ใหม่ของปี 1987
ในกระบวนการจัดเตรี ยมประวัติความสําเร็จนัน้ ข้ าพเจ้ าแปลกใจและประทับใจอย่างมากต่อ ความโดดเด่นของ
ผลงานของท่าน ข้ าพเจ้ าประทับใจมากว่า ท่านผู้นําที่ยิ่งใหญ่คนหนึง่ ของกลุม่ ผู้นํา ซึง่ อุทิศตนให้ กบั การฟื น้ ฟูญี่ปนุ่ หลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง ได้ อยูท่ ี่นี่นนั่ เอง
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ไม่คอ่ ยชอบถกเถียงมากนัก หมายความว่า ท่านไม่คอ่ ยจะถกเถียงบ่อยว่า TQC คืออะไร
หรื อ การควบคุมคุณภาพคืออะไร ท่านปฏิบตั ิสงิ่ ที่สถานประกอบการต้ องการ สิง่ ที่ญี่ปนุ่ ต้ องการ และ สิง่ ที่โลกต้ องการ
ท่านได้ แสดงให้ เราเห็นว่า การควบคุมคุณภาพ นันต้
้ องให้ ความสําคัยแก่การปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี
มันคือปี 1959 ซึง่ ข้ าพเจ้ า ได้ เห็นบบทเรี ยนของท่านเป็ นครัง้ แรก หลังจากนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ คิดว่า ข้ าพเจ้ าจะไม่
้ ทําสิง่ นี ้ ข้ าพเจ้ าอาจจะไม่ร้ ูสกึ ว่า ท่านจะให้ การสอน
สามารถได้ รับการสอนที่เป็ นรายละเอียดจากท่าน ว่าให้ ทําสิง่ นันให้
แก่ข้าพเจ้ า แต่บางที ข้ าพเจ้ าอาจจะไม่มนั่ ใจที่จะบอก

แต่ข้าพเจ้ าคิดว่า การเตรี ยมการประวัติความสําเร็จของท่าน

สําหรับการรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ นัน้ ได้ บอกข้ าพเจ้ าถึงคําแนะนําของท่านอย่างชัดเจน ซึง่ นัน่ คือ การควบคุมคุณภาพ
หรื อ สิง่ ที่เราต้ องทํา ข้ าพเจ้ าโชคดีที่ได้ พบท่าน ในฐานะผู้ให้ คําปรึกษา และ มีความประทับใจอย่างจริงใจ ที่ได้ บงั เอิญพบ
กับท่านเหมือนพรหมลิขิต
การพัฒนาของการควบคุมคุณภาพ ในญี่ปนุ่ เป็ นหนี ้อย่างมากต่อความเชื่อมัน่ อย่างสูงของท่านในการควบคุม
คุณภาพ และ จิตใจที่แข็งแกร่ง ไม่ยอ่ ท้ อ และไม่ชอบที่จะแพ้ ของท่าน ในการนําเสนอมัน เราต้ องเรี ยนสิง่ เหล่านี ้อย่าง
จริงใจจากท่าน แต่ บุคลิกนิสยั ที่เป็ นเลิศของท่าน บางครัง้ แสดงความดื ้อรัน้ และดื ้อดึง ในทุกๆ วัน ด้ านนอกของการศึกษา
ทําให้ เกิดปั ญหาต่อผู้อื่น ข้ าพเจ้ าคิดว่า ข้ าพเจ้ าจะเล่า เกล็ด ที่ข้าพเจ้ าได้ เคยเกี่ยวข้ องด้ วย
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เมื่อข้ าพเจ้ าเป็ นนักศึกษาปริญญาโท สมาชิกของห้ องแล็ปอิชิกาวา มักจะไปเดินเขา ทุกๆ ฤดูใบไม้ ร่วง ในปี หนึง่
พวกเราวางแผนที่จะไปปี นภูเขา Takamatsuyama ที่แหลม Miura พร้ อมกับ Mr. Takamatsu ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ ทํางานอยู่ที่
Showa Denko ทําหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงาน ในโอกาสนัน้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา จะแต่งกายที่ดดู ี น่าประทับใจพร้ อมกับ
เป้ และ รองเท้ าปี นเขา แต่ในวันปรกติ ท่านไม่คอ่ ยจะแต่งตัว ท่านดื่มอย่างมากในวันก่อนๆ หลังจากปี นเขาเป็ นเวลา
ประมาณ 1 ชัว่ โมง ท่านหายใจหนัก และมักจะอยูห่ ลังคนอื่นๆ และเป็ นคนสุดท้ ายในกลุม่ ท่านสัง่ ให้ เราหยุด ท่านจะไม่
พูดว่า “ฉันเหนื่อยแล้ ว ขอพักสักครู่” ท่านพูดว่า “ฉันต้ องการกินส้ มแมนดาริน งันจะรอที
้
่นี่สกั พัก” แล้ วนัง่ ลงที่ถนน ท่าน
หยิบเอาผลไม้ ออกมาจากเป้ และใช้ เวลาทานมัน ประมาณ 30 นาที พวกเรานักศึกษาได้ ยืนอยู่บนยอดเขา รอท่านมาถึง
ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็ นผู้ดื่มสาเกที่หนักมาก บางคนเรี ยกท่านว่า “Shusen” (แปลว่า ฤาษี ภเู ขาที่รัก สาเก)
หลังจากที่ทา่ นเกษี ยณจาก University of Tokyo ท่านป่ วน และเข้ าโรงพยาบาลของ University of Tokyo Mr. Kawai
ภายหลังเป็ นประธานบริษัท Komatsu จํากัด มีความเป็ นห่วงสุขภาพของเขา และบอกเพื่อนๆ ของเขา ให้ หาหนทาง กัน
้ ม่ ที่ชื่อว่า “กลุม่ ลด
ให้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ออกจากการดื่ม ข้ าพเจ้ าเห็นด้ วยกับคําพูดเขาอย่างยิ่ง และ ก่อตังกลุ
ปริมาณสาเกของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา” ซึง่ สุดท้ าย ก็ล้มเหลว ข้ าพเจ้ าขอร้ องให้ รุ่นพี่ของกลุม่ เรา เป็ นประธานของกลุม่
แต่เขาเองกลับเป็ นนักดื่มอีกต่างหาก นี่คือความผิดของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม มันจะไม่เกิดขึ ้น ถ้ าข้ าพเจ้ าเลือกคนที่
ถูกต้ อง
ประมาณ 1 ปี ก่อนการเสียชีวิตของท่าน ท่านได้ รับการผ่าตัดลําใส้ ใหญ่ที่โรงพยาบาล St. Luke’s International
Hospital แต่การฟื น้ ตวของท่านจากการผ่าตัด ก็ไม่ราบรื่ น ข้ าพเจ้ าเกรงว่าท่านคงเจ็บปวดจากบาดแผลมาก แต่ทา่ นไม่
เคยบ่น สุขภาพของท่านแย่ลงอย่างมาก โดยเฉพาะหลังจากท่านได้ รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ และทุกๆ คน คิดว่า มันคง
เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ในการจัดปาร์ ตี ้ฉลองเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ คุณนายอิชิกาวา คิดเหมือนกันว่า น่าจะเป็ นเรื่ องที่ดีที่
ไม่จดั ปาร์ ตี ้ และเราก็เสนอแนะให้ ทา่ นเลิกล้ มการจัด แต่ทา่ นไม่ฟัง ท่านเพียงแต่บอกว่า ให้ จดั ต่อไปตามกําหนดการ เรา
ขอร้ องให้ ทา่ นอยูท่ ี่โรงพยาบาลจนกระทัง่ ถึงวันปาร์ ตี ้ เพื่อท่านได้ พกั ผ่อนอย่างจริงจัง และ มีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น คราวนี ้ ท่านฟั ง
ข้ าพเจ้ า ปาร์ ตี ้ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่ต้องขอบคุณต่อ ความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ าย และ ได้ จบลงโดยไม่มีปัญหา
แต่อย่างใด

ศาสตราจารย์อิชิกาวา กล่าวปราศรัยบนเวที ถึงแม้ วา่ ท่านจะเจ็บป่ วยมาก แต่ทา่ นเหมือนกับนักแสดงผู้

ยิ่งใหญ่ ไม่มีสญ
ั ญาณแห่งความเจ็บป่ วยเลย จากประสบการณ์ที่ยาวนานในการบรรยาย ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้
กล่าวคําปราศรับที่ประทับใจ สรุปสุดท้ ายด้ วยการไม่สนับสนุนต่อ กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
(ปั จจุบนั คือกระทรางเศรษฐกิจ การค้ า และอุตสาหกรรม) และ กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
(ปั จจุบนั กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโยลี) นัน่ คือตวของท่าน
(ศาตราจารย์ ม สาขาวิช า Reaction Chemistry,
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Tokyo)
ศาสตราจารย์ ด ูแ ล ลูก ศิษย์ ท่ ี คาดหวังไม่ ค่ อ ยได้ ค นหนึ่ง
(Professor Took Care of an Unpromising Student)
Noriaki Kano
ข้ าพเจ้ าเป็ นลูกศิษย์คนหนึง่ ในการปรึกษาของศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็ นเวลา 7 ปี ครึ่ง ตังแต่
้ ข้าพเจ้ าเป็ น
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปีสดุ ท้ ายจนกระทัง่ จบปริ ญญาเอก การเป็ นนักศึกษาที่นานเช่นน้ น ก็เพราะว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นนักศึกษา
ที่เรี ยกว่า “ คาดหวังไม่คอ่ ยได้ ” นัน่ เอง ในช่วงนัน้ ข้ าพเจ้ าถูกท่านบังคับ สิง่ หนึ่งที่สําคัญมากที่สดุ สําหรับศาสตราจารย์ก้
คือ ทําอย่างไรจึงจะสร้ างความคึกคักให้ กบั นักศึกษาที่คาดวังไม่คอ่ ยได้ และทําให้ เขาเหล่าน้ นได้ เข้ าใจในความสามารถที่
้
พวกเขาไม่ร้ ู ให้ ได้ มีความมัน่ ใจขึ ้น จุดนี ้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา มีความอดทนมาก และฟั งนักศึกษาของท่านอย่างตังใจ
ท่าน ให้ กําลังใจพวกเราอยูเ่ สมอโดยยกตัวอย่างจุดดีบางอย่างที่ทา่ นได้ ค้นพบ เมื่อท่านต้ องเผชิญกับความยากลําบาก
เมื่อพวกเรารายงานท่าน อย่างภาคภูมิใจ ท่านมักจะชี ้ให้ เห็นจุดอ่อนของพวกเรา ในความคิดที่เป็ นตรรกะ การค้ นหา และ
ขีดจํากัดของพวกเรา ในการใช้ ประโยชน์วิธีการที่ถกู ต้ อง ถึงแม้ ว่า เพราะเราจะได้ ถงึ ผลลัพธ์ที่น่าสนใจ ท่านไม่เคยชมพวก
เราอย่างตรงๆ ตรงกันข้ าม ท่านใช้ โอกาสเหล่านี ้ เพื่อใช้ ประโยชน์ผลลัพธ์นี ้ ในบางวิธีการ ท่านให้ คําแนะนํา บรรณาธิการ
ของวารสาร ให้ ถาม เรา ถึง การอุทิศทําประโยชน์ของพวกเรา ท่านได้ ให้ คําแนะนําเรา เป็ นสมาชิกกล่มวิจยั บางกลุม่ ที่
เกี่ยวข้ องกับผลลัพธ์นนั ้ ท่านได้ แนะนําพวกเรากับบริษัทซึง่ การศึกษาของพวกเราเอาไปใช้ ประโยชน์ได้
นอกจากนี ้ ในช่วงที่อยูท่ ี่มหาวิทยาลัย ข้ าพเจ้ ายังได้ รับการแนะนําที่กรุณาจากท่านนอกมหาวิทยาลัย คือ
ระหว่างดื่ม หลังจาก ประชุม หรื อ ระหว่างเดินทางในงาน ท่านยังได้ รับฉายาว่า Mr. Preacher (นักเทศน์) อีกด้ วย
ความจริงแล้ ว ท่านรักที่จะเทศนาพวกเราระหว่างดื่มวิสกี ้ และเรารู้สกึ ว่าขาดอะไรไปบางอย่าง เมื่อท่านไม่ได้ เทศนา การ
ดื่มร่วมกับท่าน เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ คือ “ได้ รับการเทศนาจากท่าน การเทศนาครัง้ หนึง่ ที่เป็ นที่ประทับใจของ
ข้ าพเจ้ ามาก คือ
มันเป็ นช่วงดึก ที่โรงแรม ใน Kagoshima ในปี 1972 เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ร่วมในการประเมินโรงงานหนึง่ พร้ อมกับ
ท่าน ข้ าพเจ้ าถูกดุวา่ แนะนําผิดที่โรงงานหนึง่ ในโตเกียว ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีความเกี่ยวข้ องในฐานะที่ปรึกษามาเป็ นเวลา 2 ปี
ภายใต้ การชี ้แนะของท่าน ข้ าพเจ้ าขอโทษท่านว่า “ผมได้ พยายามทําดีที่สดุ แล้ ว” แต่ข้าพเจ้ ากลับถูกดุจากท่านมากขึ ้น
“ฉันไม่ได้ บอกว่า ให้ เธอทําดีที่สดุ ของเธอ แต่บอกว่า ให้ ทําให้ ดี” ข้ าพเจ้ ารู้จึกช็อคที่ได้ ยินดังกล่าว เพราะจนถึงวันนัน้
ข้ าพเจ้ าได้ รับการบอกว่า ให้ เน้ นที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ แล้ วความสําเร็จก็จะตามมา” มันใช้ เวลานานมากกว่าที่
้ คือ
ข้ าพเจ้ าจะเข้ าในสิง่ ที่ทา่ นต้ องการจะสอนข้ าพเจ้ า ท่าน ได้ ชี ้ในเชิงเปรี ยบเทียบว่า ความผิดพลาดของข้ าพเจ้ า นันก็
“การควบคุมกระบวนการ เพื่อ การควบคุมกระบวนการ” มากกว่า “การควบคุมกระบวนการ เพื่อ ผลลัพธ์ที่ดี”
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ข้ าพเจ้ าโชคดีที่ได้ ร่วมไปกับท่านในการเดินทางในงาน ไปยังหลายๆ ประเทศ เช่น เยอรมัน อิตาลี อิหร่าน เกาหลี
ใต้ มาเลย์เซีย สวีเดน ไต้ หวัน และ อังกฤษ ถึงแม้ จะเป็ นการยกย่อง แต่ไม่มีใครสามารถสรรเสริ ญการบรรยายเป็ น
ภาษาอังกฤษของท่าน ว่าเชี่ยวชาญ จุดด้ อยของท่านดูเหมือนว่า จะเป็ นเรื่ องกมารทําความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ระหว่าง
ช่วงการถามและตอบ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ดูเหมือนจะไม่เข้ าใจในสิง่ ที่คนอื่นถาม แล่ แต่คาดคะเนคําถาม ตาม
คําศัพท์ตวั อย่างที่ทา่ นสามารถหยิบขึ ้นมาได้ เนื่องจากท่านเป็ นผู้เขียนที่เป็ นผู้ในในเรื่ อง “sampling” ท่านดูเหมือนว่าจะ
รู้จกั การ นําเอา “sampling” เพื่อ การทําความเข้ าใจ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปรับตัวได้ เป็ นอย่างดี ในการรับรู้
ความหมายของคําถาม และ ตอบได้ อย่างสมบูรณ์ และแลกเปลี่ยนความเห็นสันๆ
้ กับ ผู้ถามคําถาม การบรรยายของ
ท่าน นัน้ เป็ นการ approach การสอน ให้ แก่ใจของผู้ฟัง มากกว่า สมองของพวกเขา โดยการนําเสนอกรณีปฏิบตั ิจริง
พร้ อมกับการอธิบายอย่างง่ายๆ สิ่งนี ้ ตรึงใจพวกเขา และด้ วยบุคลิกภาพของท่าน ท่านสามารถนําพาพวกเขาไปสู่
ทิศทางของท่านได้ มีตวั อย่างที่ดีจากการบรรยายของท่านให้ กบั ผู้บริหารระดับสูงชาวอิหร่าน มีคําถามจากรองประธาน
คนหนึง่ ว่า “ผมไม่ร้ ูวา่ จะทําอย่างไรให้ ผู้จดั การฝ่ ายผลิต มีความเข้ าใจที่ดีกบั process concept (แนวคิดของ
กระบวนการ)” ท่านตอบว่า “คุณมีอํานาจที่จะแต่งตังและปลดเขาได้
้
ดังนัน้ คุณสามารถปลดเขาออกได้ ถ้าเขาไม่มีหทู ี่
จะฟั งคุณ แน่นอน เราทําอย่างนันไม่
้ ได้ ในญี่ปนุ่ อย่างไรก็ตาม คุณทําได้ เพราะคุณอยูใ่ นอิหร่าน ใช่ไหม?” ผู้ฟังปรบมือ
เสียงกึกก้ อง
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ แปลกใจที่ได้ เห็นกอง คลิปหนังสือพิมพ์ เมื่อข้ าพเจ้ าไปเริ่มรื อ้ ถอนถํ ้าในบ้ านของท่าน ตามคํา
เรี ยกร้ องของ Mrs. Keiko Ishikawa หลังจากการเสียชีวิตของท่าน คลิปหนังสือพิมพ์สว่ นใหญ่ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวใน
ต่างประเทศ และได้ มีการจัดเรี ยงเป็ นประเทศๆ ทุกๆ คนในยุคสมัยของท่านคงมีประสบการณ์ในการพยายามรวมรวม
ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ ที่สามารถเอามาใช้ ภายหลัง ถ้ าต้ องการ ลองมาดูกระบวนการของการเตรี ยมการ และ
จัดระเบียบ บทความที่เป็ นประโยชน์จากหนังสือพิมพ์คร่าวๆ
1. ทําเครื่ องหมายที่บทความ ซึง่ คุณมีความสนใจ พร้ อบกับวันที่ ชื่อหนังสือพิมพ์ และประเภทของเรื่ อง
2. ตัดออกมา
3. จัดระเบียบแยกตามประเภท
4. นํามาอ้ างอิง เมื่อต้ องการ
กระบวนการที่ซบั ซ้ อนที่กล่าวมาแล้ วนัน้ ทําให้ หลายๆ คนส่วนใหญ่ ยอมแพ้ ในการเก็บรวบรวม เป็ นที่เลื่องลือว่า
ศาสตราจารย์อิชิกาวา อ่านทุกซอกทุกมุมของหนังสือพิมพ์ จากหน้ าแรกจนถึงหน้ าสุดท้ าย อย่างไรก็ตาม จะมีพวกเรากี่
คนที่ร้ ูวา่ ท่านได้ ทําคลิปรวมรวมไว้ หลังจากอ่าน ข้ าพเจ้ ารูสกึ ประทับใจบ่อยๆ ต่อความรู้ที่กว้ างขวางของท่าน ซึง่ รวมทัง้
ความรู้ทางการเมือง และ เศรษฐกิจ ในประเทศที่เราไปด้ วยกัน ถึงแม้ จะเป็ นประเทศที่เราไปเยี่ยมครัง้ แรกก็ตาม ท่าน
จะต้ อง รวมรวมข่าวสารข้ อมูลผ่าน คลิปหนังสือพิมพ์เหล่านี ้
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ทุกๆ เดือนมกราคม ท่านได้ เชิญลูกศิษย์ของท่าน ไปบ้ านท่าน เพื่องานฉลองปี ใหม่ ซึง่ ท่านและครอบครัวของ
ท่าน ต้ อนรับพวกเราอย่างอบอุน่ ครัง้ หนี่ง หลังจากที่เรารู้วา่ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ แต่งงาน กับ Mr. Keiko Ishikawa
โดยการดูตวั เราถามคําถามที่ไม่สภุ าพว่า มีสตรี กี่คนที่ทา่ นเคยสัมภาษณ์ เพื่อการแต่งงาน ก่อนมาพบกับเธอ ท่านตอบ
ว่า รูปถ่ายของเธอ เป็ นอันดับที่ 52 ในความชอบของท่าน ข้ าพเจ้ าจึงถาม Mrs. Ishikawa ด้ วยคําถามที่หยาบว่า “ท่าน
มีอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ไหม?” เธอตามอย่างช้ าๆ ว่า เธอไม่คอ่ ยแคร์ มากนัก เพราะรูปถ่ายของท่าน มาถึงเธอ
หลังจากลําดับที่ 52 ข้ าพเจ้ าเลยคิดว่า ท่านคง พยายามเหนือภรรยาของท่าน อย่างไรก็ตาม Mrs. Ishikawa เหนือกว่า
ท่านก้ าวหนึง่
ในหลายๆ ความทรงจํา ข้ าพเจ้ ามีสงิ่ หนึง่ ที่ขอปฏิเสะ ข้ าพเจ้ าคัดค้ านท่านอย่างรุนแรง เมื่อ เรา มี การทะเลาะ
วิวาทในมหาวิทยาลัยที่ University of Tokyo ปลายปี 1970 ในช่วงนัน้ ศาสตราจารย์สว่ นใหญ่ เตรี ยมตัวที่จะ หนี แต่
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ยังคงยืนยันในการให้ ความเห็น โดยไม่มีการขอโทษ ระหว่าง การประชุมกับ นักศึกษาประท้ วง
ความเห็นของศาสตราจารย์อิชิกาวา โดยการทุบโต๊ ะ อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์อิชิกาวา ปฏิเสธและยังคงพูดปราศรัย
ต่อไป มันเลวร้ ายเกินกว่าที่จะกล่าว ข้ าพเจ้ าโต้ เถียงท่านบ่อยๆ แม้ ในสัมมนาของท่าน ในขณะที่ข้าพเจ้ าอยูป่ ี ที่ 3 ของ
หลักสูตร ปริญญาเอก และเป็ นนักสึกษาอาวุโสสูงสุดของสัมมนาของท่าน โดยปรกติแล้ ว นักศึกษารุ่นพี่ จะคอยปราม
นักศึกษารุ่นน้ อง แต่ข้าพเจ้ าทําเหมือนกับเป็ นเครื่ องมือของพวกเขา ท่านคงเคยคิดว่า ข้ าพเจ้ า น่าจะเป็ นกั ศึกษาที่ไร้
ความหวัง และ เจ็บแค้ น แต่ทา่ นไม่เคย พูดจาแดกดัน หรื อดุดา่ ว่า ข้ าพเจ้ าในเหตุการณ์ตา่ งๆ ในภายหลังเลย
ปั จจุบนั ข้ าพเจ้ า เป็ นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย บางครัง้ ก็จินตนาการว่า ข้ าพเจ้ าจะทําอย่างไร ถ้ า
นักศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาเอก ได้ ทําในสิง่ ที่ข้าพเจ้ าเคยทําในสมัยเรี ยน ข้ าพเจ้ ามัน่ ใจว่า ข้ าพเจ้ าคงไม่สามารถ
ที่จะจัดการกับพวกเขาได้ เหมือนกับที่ศาสตราจารย์อิชิกาวาได้ ทํา เมื่อข้ าพเจ้ ามองย้ อนกลับไปสูว่ นั ที่ยงั ไม่เติบโตเต็มที่
ข้ าพเจ้ าอยากที่จะมุดดินหนี มันเป็ นความกรุณาของท่านที่ยอมรับข้ าพเจ้ าไว้ โดยปราศจากการวิพากษ์ วิจารณ์
ข้ าพเจ้ าไม่สามารถจินตนาการได้ วา่ ข้ าพเจ้ าจะเป็ นอย่างไร ถ้ าไม่มี ศาสตราจารย์อิชิกาวา ข้ าพเจ้ าเป็ นหนี ้
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ที่ทําให้ ข้าพเจ้ าได้ มาอยูท่ ี่นี่
(ศาตราจารย์ วิท ยาลัยวิศ วกรรม Science University of Tokyo)
หมายเหตุ Science University of Tokyo ปั จ จุบ ัน ได้ เ ปลี่ยนชื่อ เป็ น Tokyo University of Science
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Chapter 8
ศาสตราจารย์ อ ชิ ิก าวา และ การควบคุม คุณภาพ
(Prof. Ishikawa and Quality Control)

8.1 การทําคุณประโยชน์ ต่ อ การยกระดับ คุณภาพ ของผลิต ภัณฑ์ อ ุต สาหกรรมของญี่ป ุ่ น
(Contribution to the Quality Enhancement to Japanese Industrial Products)
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่ และพัฒนา การควบคุมคุณภาพ
เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ได้ ถกู แนะนําสูญ
่ ี่ปนุ่ จาก สหรัฐอเมริกา ตังแต่
้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ไม่นาน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ที่จะอธิบายต่อไป ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ เผยแพร่และขยายการควบคุมคุณภาพ ไปสูอ่ ตุ สาหกรรมญี่ปนุ่
ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมคุณภาพที่มีจิตใจที่คล้ ายคลึงกัน ได้ แก่ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno ศาสตราจารย์
Tetsuichi Asaka ศาสตราจารย์ Masao Kogure ท่านเป็ นผู้นําเอาการวิจยั ไปสูก่ ารพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ
ซึง่ มีความเหมาะสมมากขึ ้นกับ อุตสาหกรรมญี่ปนุ่ ท่าน เริ่ มต้ นความคิดของ Total Quality Control (TQC) ระบบการ
ควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร ซึ่งทําให้ คนในองค์กรมีส่วนร่ วม ตังแต่
้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง จนถึง ผู้ปฏิบตั ิงาน ที่หน้ างานจริ ง
โดยระบบนี ้ ท่าน ได้ นํา การเปลี่ยนแปลงเชิงนวตกรรม มาสูป่ รัชญาการบริหารธุรกิจ และ สไตล์การทํางาน
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบนั คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมของญี่ปนุ่ ได้ ปรับปรุ งขึ ้นอย่าง
เหลือเชื่อ ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความจริ งที่ว่า กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ ได้ สร้ างคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง สู่
การพัฒนาปรับปรุงนี ้ การควบคุมคุณภาพแบบญี่ปนุ่ ปั จจุบนั เป็ นสิ่งที่ได้ รับความสนใจมาก ไม่เพียงแต่ประเทศที่กําลัง
พัฒนาเท่านัน้ แต่ยงั สําหรับประเทศพัฒนาแล้ วในตะวันตกอีกด้ วย
้ ม่ วิจยั การ
ในฤดูใบไม้ ร่วงปี 1948 Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) ได้ ก่อตังกลุ
ควบคุมคุณภาพขึ ้น ตามการเรี ยกร้ องของ Economic Stability Board กลุม่ นี ้ได้ เริ่ มต้ นการค้ นคว้ าและวิจยั เกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ จากผลงานของกลุม่ วิจยั นี ้ Quality Control Basic Course (BC) ครัง้ แรก ได้ จดั ่ขึ ้นในเดือน
กันยายน ปี 1949

พร้ อมกับการเริ่ มต้ นของสัมมนานี ้ การประชุมประจําเดือน ก็ได้ จัดให้ มีขึน้ เพื่อเตรี ยมข้ อมูลและ

ทดลองข้ อมูล การประชุมนี ้ ไม่เพียงแต่เกี่ยวเนื่องกับสัมมนา แต่ยงั เป็ นการประชุมเพื่อการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของญี่ปนุ่ ผ่าน
การปฏิบตั ิ การควบคุมคุณภาพ ตามไอเดียที่ว่า การควบคุมคุณภาพ จะต้ องมีการวิจยั เชิงลึกมากขึ ้น มีการวิเคราะห์
และ นําเสนอ ในวิถีที่จะเผยแพร่ ไปสู่ทวั่ ทังอุ
้ ตสาหกรรมญี่ ปนุ่ ดังนัน้ ในช่วงฤดูใบไม้ ร่วงปี นนั ้ คนเหล่านันได้
้ มารวมกัน
เพื่อการประชุมเหล่านัน้ ซึ่งเรี ยกว่า กลุ่มวิจยั การควบคุมคุณภาพ (Quality Control Research Group-QCRG)
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ศาสตราจารย์อิชิกาวา เข้ าร่วมและอุทิศทุม่ เทให้ กบั การค้ นคว้ า และ วิจยั การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ซึง่ ได้ นําเข้ ามาจาก
สหรัฐอเมริ กา ปรัชญาของท่าน คือ กิจกรรมการควบคุมคุณภาพขององค์กร จะต้ องดําเนินไป ไม่เพียงแต่โดยกลุ่มย่อย
ของผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้ แต่ต้องดําเนินการโดยทุกระดับชัน้ และ ฝ่ ายงาน จากไอเดียนี ้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา จึงได้ เข้ า
ร่วมอย่างแข็งขัน ในกิจกรรม ที่มีขอบข่ายกว้ างขวางมาก พร้ อมกับทีมงาน ของ QCRG
ศาสตราจารย์อิชิกาวา เสนอให้ Union of Japanese Scientists and Engineers ให้ จดั สัมมนาที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ท่านจัดสัมมนาขึ ้น และ นอกจากนัน้ ยังได้ เข้ ามารับเป็ นประธาน ของสัมมนา QC เกือบทุก
ครัง้ และเป็ นสมาชิกบริหาร หรื อ เป็ นวิทยากรอีกด้ วย ท่านได้ แสดงให้ เห็นถึง ความสามารถของท่านในการสร้ าง ปรัชญา
TQC และการสร้ างสิ่งนี ้ให้ เป็ นจริ ง ศาสตราจารย์อิชิกาวา สอนหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ สําหรับ สมาคม
เคมีของญี่ปนุ่ Nihon Shortwave Broadcasting, NHK Radio, NHK Educational TV (ดู Chapter 9)
นอกจากนี ้ ในกระบวนการสร้ าง TQC ศาสตราจารย์อิชิกาวา เสนอรูปแบบของ QC Circle เพื่อให้ การศึกษาแก่
หน้ างาน ท่านได้ รับหน้ าที่หวั หน้ าบรรณาธิการ ของ Genba To QC-magazine (Foremen and QC) (เปลี่ยนชื่อเป็ น
FQC แล้ วเปลี่ยนเป็ น QC Circle)

จาก ฉบับแรก ในปี 1962 จนกระทัง่ ท่านถึงแก่กรรม ท่านได้ ให้ การอุทิศที่ยิ่งใหญ่

ต่อการเผยแพร่ ของ TQC (ดู Chapter 10)
เพื่อการเผยแพร่ การควบคุมคุณภาพ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ เป็ นหัวหน้ าบรรณาธิ การตัง้ แต่ปี 1952 ถึงปี
1978 ของ Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control) ซึง่ เป็ นวารสารรายเดือน จัดพิมพ์โดย JUSE ตังแต่
้ ปี 1950
ผ่านวารสารนี ้ ท่านได้ อุทิศตัวท่านเอง สู่การเผยแพร่ การควบคุมคุณภาพ จํ านวนพิมพ์ ของวารสารนี ้ ได้ เพิ่มขึน้ ถึง
ประมาณ 10,000 ฉบับ
เพื่อเป็ นอนุสรณ์ของการทําคุณประโยชน์และมิตรภาพของ Dr. W.E. Deming ที่มีมายาวนาน และ เพื่อส่งเสริ ม
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการควบคุมคุณภาพ ในญี่ปนุ่ จึงได้ มีการก่อตัง้ Deming Prize ที่มีทงรางวั
ั้
ลสําหรับบุคคล
และ บริ ษัทซึง่ มีการปฏิบตั ิ การควบคุมคุณภาพที่โดดเด่น ในญี่ปนุ่ ในปี 1951 เพื่อการบริ หาร Deming Prize จึงได้ มี
การจัดตัง้ Deming Prize Committee โดยมี JUSE ได้ รับหน้ าที่เป็ นกองเลขาธิการ ศาสตราจารย์ อิชิกาวา ได้ ทํา
หน้ าที่รองประธานของ Deming Application Prize Sub-committee ร่ วมกับ ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno เป็ น
เวลานาน (ศาสตราจารย์ Mizuno ถึง ปี 1980 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ถึงปี 1985) ในขณะที่ ประธานคือ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม กระทรวงการค้ าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม โดยรองประธานนันจะทํ
้
า
หน้ าที่ รับผิดชอบ การบริ หารและจัดการ ของ committee ศาสตราจารย์ทงั ้ 2 ได้ มีบทบาทเป็ นผู้นํา ในการจัดระบบการ
สอบที่เหมาะสม และ ทุม่ เทกําลังในการให้ รางวัล แก่บริษัทที่บรรลุผลลัพธ์ที่โดดเด่น ในการควบคุมคุณภาพ ทัง้ 2 ท่าน ได้
สร้ างคุณานุประการแก่การพัฒนาคุณภาพของ บริษัทญี่ปนอย่
ุ่ างมาก
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ศาสตราจารย์อิชิกาวา คิดว่า การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งกันและกันในระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ ภาค
วิชาการ เป็ นสิ่งที่จําเป็ นในการเผยแพร่ การควบคุมคุณภาพให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้นได้ ตังแต่
้ ปี 1951 เป็ นต้ นมา ท่านได้ จดั
ให้ มีการประชุมวิชาการด้ านการควบคุมคุณภาพ ที่สปอนเซอร์ สนับสนุนโดย JUSE ซึง่ มี QC Conference (ปั จจุบนั QC
Conference for Managers and staffs) QC Spring Conference, QC Conference for Foreman (ปั จจุบนั QC
Conference for Managers and Supervisors), QC Conference for Top Management , All japan QC Circle
้ QC Conference
Conference ต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ ทําหน้ าที่เป็ น conference chairman ตังแต่
ครัง้ ที่ 1 จนถึงครัง้ ที่ 11
ในปี 1965 ท่าน ได้ เสนอให้ การจัด Quality Control Symposium เป็ น forum ทัว่ ไป สําหรับ การ อภิปราย
เกี่ยวกับการวิจยั สําหรับ ภาคราชการ เอกชน และวิชาการ ท่านได้ สร้ าง event และทําหน้ าที่เป็ น คณะกรรมการจัด
งาน จนถึงปี 1978 พร้ อมกับ ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno และ ศาสตราจารย์ Tetsuich iAsaka

Symposium

ดังกล่าวได้ จดั ขึ ้นทุกปี เพราะว่า ได้ รับการยอมรับ และ ได้ สร้ างประโยชน์อย่างมาก ในการพัฒนาปรับปรุ งยกระดับการ
ควบคุมคุณภาพ ในญี่ปนุ่
ในปี 1971 ท่าน เป็ นสมาชิกของ คณะกรรมเตรี ยมการ สําหรับการก่อตัง้ Japanese Society for Quality
Control

้ น
ตังแต่
้ ปี 1971 ถึง ปี 1974 ท่านได้ เป็ นรองประธาน และ ตังแต่
้ ปี 1974 ถึงปี 1975 ท่านได้ รับการแต่งตังเป็

ประธาน มีบทบาทในการสร้ างฐาน สมาคมนัน้ ให้ แข็งแกร่ ง การทําคุณประโยชน์ ของท่าน ทําให้ ท่านได้ รับเลือกเป็ น
สมาชิกกิตติมศักด์ของ สมาคมดังกล่าวในปี 1982
ในปี 1980 ท่านได้ รับการแต่งตังเป็
้ น ปรานของ MITI’s Nuclear Power Plant Quality Assurance Review
Committee ในบทบาทนี ้ ท่านได้ อทุ ิศตนในการพัฒนาปรับปรุง การใช้ ประโยชน์ การกําเนิดไฟฟ้าด้ วยพลังงานนิวเคลียร์
ในญี่ปนุ่
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ มีความเกี่ยวข้ องในวงกว้ าง ของการวิจยั เรื่ องการควบคุมคุณภาพ ท่านได้ ตีพิมพ์สิ่งที่
ท่า นค้ น พบ ในหนัง สื อ และบทคามมากมาย หนัง สื อ ของท่า น ได้ รั บ รางวัล มากมาย เช่ น เรื่ อ ง Sampling

in

Manufacturing Plants และ หนังสืออื่นๆ อีก 3 เล่ม ท่านได้ รับรางวัล Nikkei Quality Control Literature Prizeของ
Nikkei Inc. ส่วน หนังสือ What is Total Quality Control? The Japanese way (JUSE press, 1981) ท่านได้ รับ
รางวัล Management Book Award จาก Nippon Omni-Management Association (ดู Chapter 15 ลําดับเหตุการณ์
ที่ท้ายของ chapter)
ท่านได้ อทุ ิศตนให้ กบั การส่งเสริ ม sampling research

(Chapter 13) และ การส่งเสริ ม เทคโนโลยีทาง

อุตสาหกรรม (Chapter 14) ซึง่ เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานของการควบคุมคุณภาพ
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นอกเหนือจาก กิจกรรมที่ประสบความสําเร็ จในญี่ ปนแล้
ุ่ ว ท่านยังมีกิจกรรมที่ประสบความสําเร็ จอย่างมากใน
โลกอีกด้ วย (ดู Chapter 11 และ 12)
ในปี 1952 ท่านได้ รับมอบรางวัล Deming Prize ในฐานะปั จเจกบุคคล จาก Deming Prize Committee
สําหรับความสําเร็จต่างๆ ที่ได้ กล่าวมา ในฐานะ สมาชิกของ QC Research Group
หมายเหตุ: บทความตอนนี ้ เป็ นบทความฉบับปรับปรุงของ ประวัติของศาสตราจารย์อิชิกาวา ที่ได้ เปิ ดเผย ในโปรแกรม
ฉลอง เหรี ยญรางวัลของท่าน (ประธาน ศาสตราจารย์ Hitoshi Kume) เรา ขอขอบคุณ Mr. Eizo Watanabe สําหรับ
คําแนะนําที่มีคณ
ุ ค่า ที่มีสว่ นช่วย เราอย่างมาก ในการ เตรี ยม ประวัติของท่าน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คุณค่ าที่แ ท้ จ ริงของ ดร. คะโอรุ อิช กิ าวา
(The True Value of Dr. Kaoru Ishikawa)*
J.M. Juran
ข้ า พเจ้ า ได้ พ บกับ ดร.อิชิ ก าวา ในฤดูร้อนปี 1954 เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ไปญี่ ปุ่ นครั ง้ แรก โดยได้ รับ เชิ ญ จาก Japan
Business Federation (Keidanren) และ Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) ในเวลานัน้ ดร.อิชิ
กาวา เป็ นสมาชิกของ QC Research Group ของ JUSE เกี่ยวข้ องกับ การวิจยั และการเผยแพร่กิจกรรม เช่น การจัดทํา
เอกสารทางการศึกษา และ หลักสูตร ฝึ กอบรมการปฏิบตั ิ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างคุณภาพในญี่ปนุ่ ให้ สามารถแข่งขัน
ได้ ในโลก Research Group นี ้ ให้ ความร่วมมืออย่างดีมาก แปลเอกสารการบรรยาย ซึ่งข้ าพเจ้ าส่งให้ ในทันที วางแผน
และบริหารการบรรยาย และยังช่วยเหลือข้ าพเจ้ าในการให้ คําแนะนําแก่บริษัทต่างๆ อีกด้ วย
จากปี 1954 เป็ นเวลา 35 ปี ข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ พบและทํางานร่ วมกับดร.อิชิกาวา ไม่เพียงแต่ในญี่ปนเท่
ุ่ าน้ น
หากยังในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกอีกด้ วย ระหว่างนัน้ ดร.อิชิกาวา ได้ พัฒนาขึน้ อย่างมาก เป็ นนักออกแบบ การปฏิวัติ
คุณภาพของญี่ปนุ่ ดร.อิชิกาวา ได้ เป็ นผู้นําในการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพ ผ่านการอุทิศของท่าน ให้ แก่ พันธกิจของการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของญี่ปนุ่ และ คุณภาพของโลก หลังจากนัน้ การอุทิศของท่าน นํามาสูผ่ ลลัพธ์ที่น่าทึง่ อย่างมาก
ดร.อิชิกาวา เขียน และ จัดพิมพ์ ตําราต่างๆ ที่หลากหลาย ซึง่ รวมถึง หนังสือและบทความที่มีคณ
ุ ค่าเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพ มีการแปลและจัดพิมพ์ หนังสือและบทความจํานวนมากเหล่านี ้ด้ วย
*บทความนี ้ ได้แปลมาจากฉบับภาษาญี ่ปนุ่ มาเป็ นภาษาอังกฤษอีกครัง้ เพราะว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษนัน้ ได้สูญหายไป
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ดร.อิชิกาวา ได้ ทําคุณประโยชน์อย่างกว้ างขวางต่อการศึกษามาถึง 2 รุ่ นของผู้บริ หาร วิศวกร พนักงาน ญี่ปนุ่
และแม้ แต่ ผู้บริ หารนอกประเทศญี่ ปุ่น ทังในญี
้
่ ปุ่น และระหว่างประเทศ ท่านได้ ทิ ้งผลงานที่ยิ่งใหญ่ ไว้ ในกิจกรรมของ
คณะกรรมการสร้ างมาตรฐาน
นอกจากนี ้ ดร.อิชิกาวา มีไอเดียสร้ างสรรค์มากมาย รวมถึง ปรัชญาของQC Circle และ cause and effect
diagram
ในการทําคุณประโยชน์นนั ้ ดร.อิชิกาวา นัน้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางในระหว่างประเทศ ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญที่
มีอิทธิพลด้ านคุณภาพของญี่ปนุ่ ที่โดดเด่น มีเรื่ องจํานวนมากที่สามารถเรี ยนจากการค้ นคว้ าวิจยั ของท่าน เป็ นต้ นว่า ดร.อิ
ชิกาวาทําอย่างไรจึงสามารถบริหารจัดการ หลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างมากมาย ระหว่างชีวิตของท่าน สําหรับความคิดเห็น
ของข้ าพเจ้ า ท่านมีทิศทางที่ชัดเจนในการใช้ พรสวรรค์ธรรมชาติของท่าน ท่าน ได้ รับการยกย่องในการทําประโยชน์แก่
สัง คม แทนที่ จะทํ า เพื่ อ ตัว ของท่า นเอง อุป นิ สัย ของท่า น นัน้ ท่า นเป็ น คนที่ อ่อ นน้ อ มถ่ อ มจน ทํ า ให้ คนจํ า นวนมาก
อยากจะร่วมมือกับท่าน ท่านเดินตามวิถีของท่านในการสอน โดยเน้ นที่ข้อเท็จจริง และ วิเคราะห์สิ่งเหล่านันอย่
้ างเข้ มงวด
ท่านมีความจริ งจังมาก ที่ทําให้ ทกุ ๆ คน เชื่อถือท่านอย่างสมบูรณ์
ข้ าพเจ้ าอยากจะแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวญี่ปนุ่ ต่อการถึงแก่กรรมของดร. อิชิกาวา ข้ าพเจ้ าชอบที่จะ
ทํางานกับท่าน ข้ าพเจ้ ามีความภูมิใจในการได้ เป็ นเพื่อนของท่านในช่วงเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ ข้ าพเจ้ าอยากจะแสดงออก
ถึงความเคารพอย่างสุดซึ ้ง แก่ ดร.อิชิกาวา สําหรับการทําคุณประโยชน์ให้ แก่ คุณภาพ ทัว่ โลก และ สําหรับการอุทิศของ
ท่านให้ กบั สมาคมของเรา
(ประธานกิต ติม ศัก ดิ์ Juran Institute, Inc.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่ข้ าพเจ้ าเรี ยนรู้ จ าก ศาสตราจารย์ อ ชิ กิ าวา
(What I learned from Prof. Ishikawa)
Yutaka Kume
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เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางว่า ดร.อิชิกาวา เป็ นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ ท่านยังเป็ นบุคคลที่อยู่ในความทรงจําไม่ร้ ูลืม
สําหรับ Nissan Motors

และสําหรับข้ าพเจ้ า เมื่อ มองย้ อนกลับไป ครัง้ แรกที่ข้าพเจ้ าได้ พบ ดร.อิชิกาวา นัน้ นาน

มาแล้ ว
ในปี 1959 บริ ษัทของเราตัดสินใจในการท้ าทาย Deming Prize ผ่าน การนําเสนอ Company-wide Quality
Control เพื่อที่จะเอาชนะปั ญหา การเปิ ดเสรี ทางการค้ า และ การส่งออก นัน้ ต้ องเปลี่ยนอย่างสุดขัวมาที
้ ่สหรัฐอเมริ กา
และเพื่อการสร้ างคุณประโยชน์ที่แข็งแกร่งในอนาคต ในช่วงนัน้ ข้ าพเจ้ าอยูท่ ี่โรงงานสํานักงานใหญ่ (ปั จจุบนั คือ โรงงาน
โยโกฮามา) ในตําแหน่งผู้จดั การส่วนงานแผนการผลิต ใน ฝ่ ายผลิต ข้ าพเจ้ าได้ รับคําสัง่ จาก ประธาน Kawamataให้ มี
บทบาทในฐานะ ผู้ส่งเสริ มการท้ าทายครัง้ นี ้ ซึ่งข้ าพเจ้ าได้ รับการแนะนําโดยตรงจาก ดร.อิชิกาวา ในส่วนหนึ่งของความ
ทรงจํา ข้ าพเจ้ า จําได้ ว่า ดร.อิชิกาวา บอกข้ าพเจ้ าว่า “คุณไม่จําเป็ นต้ องทํามัน ถ้ าหากว่า นั่นทําเพื่อให้ ได้ Deming
Prize เท่านัน”
้ หลังจากนัน้ เราได้ รับคําแนะนํา หลายๆ ครัง้ โดยเฉพาะเมื่อเร็ วๆ นี ้ เราต้ องขอบคุณคําแนะนําของท่าน
อย่างมาก ในการวางแผนที่จะนําเอา โปรแกรม การฝึ กอบรม การควบคุมคุณภาพภายในบริ ษัท สําหรับ ผู้บริ หาร และ
ผู้จดั การระดับสูง
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว มีคนจํานวนมาก ซึง่ ได้ พบกับ ดร.อิชิกาวาโดยตรง สําหรับสิ่งที่มีอยู่จริ ง ในบริ ษัท ข้ าพเจ้ า
อยากจะเล่า ให้ ฟังบางอย่าง ว่า เราใช้ หลักปรัชญา ของ ดร.อิชิกาวา อย่างไร ในช่วงเวลานัน้
ข้ าพเจ้ า ได้ สร้ างปรัชญาองค์กร เมื่อหลายปี ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ก็คือ การเปลี่ยนจิตใจของพนักงานทุกคน
และ นํ า ไปสู่พ ลัง การเข้ า สู่ศูน ย์ ก ลาง แนวคิ ดก็ คือ “ความพึง พอใจของลูก ค้ า จะเป็ น สิ่ง สํ า คัญ อัน ดับ แรกเสมอ”
ในขณะที่สงิ่ นี ้เป็ น แก่นแท้ ของ QC ซึง่ ดร.อิชิกาวา สอนเราอยูเ่ สมอๆ ข้ าพเจ้ าอยากจะบอกว่า สิ่งนี ้ต้ องใช้ เวลานาน ใน
การฝั งรากให้ หยัง่ ลึก ปรัชญานี ้ ได้ ขยายไปอย่างกว้ างขวาง สู่ทุกๆ ระดับ ในบริ ษัท ข้ ามทุกฝ่ ายงาน ในช่วงเวลานัน้
ข้ าพเจ้ าได้ รับการบอกเล่าจากคนภายนอก เสมอว่า “Nissan ได้ เปลี่ยนไป” ข้ าพเจ้ า คิดว่า QC ของเรานัน้ ได้ เป็ นจริ ง
แล้ ว
ข้ าพเจ้ า ทบทวนความทรงจําของข้ าพเจ้ าต่อ ดร.อิชิกาวา ดังกล่าวข้ างต้ น เราหวังอย่างยิ่งว่า เราจะต้ อสู้ต่อไป
เพื่อเป็ นบริษัทชันนํ
้ า โดยการใช้ ประโยชน์สงิ่ ที่ทา่ นได้ สอนให้ กบั เรา
(ประธาน Nissan Motor Corp.)

6/17
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thinking of Prof. Kaoru Ishikawa
(ระลึก ถึง ศาสตราจารย์ คะโอรุ อิช กิ าวา)
Shoichiro Toyoda
ข้ าพเจ้ า ปรารถนาที่ จ ะแสดงความเสี ย ใจอย่ า งจริ ง ใจต่ อ การ มรณกรรมอย่ า งปั จ จุ บั น ทั น ด่ ว นของ
ศาสตราจารย์อิชิกาวา เมื่อปี ใหม่ปีนี ้ เรา ได้ มีโอกาสร่ วมกันฉลองเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ the Order of the Sacred
Treasures, Second Class ที่ศาสตราจารย์ อิชิกาวาได้ รับ ท่านดูเหมือนมีความสุข และ ดูสขุ ภาพดี แต่โอกาสนัน้ กลับ
กลายเป็ นโอกาสสุดท้ ายที่ข้าพเจ้ าได้ พบท่าน
ในงานฉลองนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ รับหนังสือ “Introduction to Quality Control” บทนํา ได้ มีนําเสนอ คํายืนยันของ
ท่าน ซึ่งท่านเคยบอกเราบ่อยๆ ว่า “ระบบใหม่ของ การควบคุมคุณภาพ นัน้ เป็ นการ ปฏิวตั ิทางอุดมคติของการบริ หาร
จัดการ ถ้ าระบบใหม่ของการควบคุมคุณภาพ สามารถนํามาใช้ ทวั่ ทังบริ
้ ษัท เราก็จะสามารถบรรลุการพัฒนาปรับปรุ ง
ธรรมนูญของบริ ษัท.....” ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ สร้ างผลงานที่ยิ่งใหญ่ โดยปฏิบตั ิตามความเชื่อนี ้ อุทิศตัวท่านเอง
ให้ กบั การพัฒนา การควบคุมคุณภาพของญี่ ปนุ่ ท่านให้ ความจริ งจังกับเรื่ องนี ้มาก และท่านสอน และ ชี ้นําเรา ใน ทุก
ช่วงเวลาที่เราต้ องการ หากมองย้ อนกลับไปที่ความเป็ นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ ที่ท่านได้ แสดงให้ เห็น ข้ าพเจ้ ามีความเสียใจอย่าง
สุดซึ ้งที่เราจะไม่มีโอกาสได้ ใช้ ประโยชน์จากสติปัญญาของท่านอีก
บริ ษัทจํานวนมากที่ได้ รับการชี ้แนะจากท่าน ได้ ประสบความสําเร็ จในการปรับปรุ งธรรมนูญของบริ ษัทโดยการ
ปฏิบตั ิ การควบคุมคุณภาพ เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศสําหรับผลิตภัณฑ์ของเรา และ
สร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั ฐานทางเศรษฐกิจของญี่ ปนในปั
ุ่
จจุบนั ความสําเร็ จของท่าน อยู่ที่ ความสนใจของบริ ษัทไม่
เพี ย งแต่บ ริ ษั ท ญี่ ปุ่นเท่า นัน้ แต่ยัง อยู่ที่ ค วามสนใจของบริ ษั ท ทั่วโลกด้ ว ย ศาสตราจารย์ อิ ชิก าวา เน้ น การนํ า มาใช้
“implementation” ของการควบคุมคุณภาพ ในการค้ นคว้ าวิจยั และฝึ กอบรม ที่ท่านได้ มอบให้ การเน้ นนี ้ ได้ รับการอ้ า
แขนรับไปทัว่ โลก
“QC เริ่มและจบลงด้ วยการศึกษา” ท่านได้ สอนสิง่ นี ้แก่เรา เราจะต้ องไม่ลืมสิง่ นี ้ ในการเพิ่มความพยายาม ที่จะ
พัฒนาการควบคุมให้ มากขึ ้น
ขออธิษฐานให้ ดวงวิญญาณของท่านสูส่ ขุ คติ ข้ าพเจ้ าขอจบคําสรรเสริญเพียงเท่านี ้
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(ประธาน Toyota Motor Corporation)

คําแนะนํา TQC ของ ศาสตราจารย์ อ ชิ กิ าวา สร้ าง Bridgestone Corp. ปั จ จุบ ัน
(The TQC Advice of Prof. Ishikawa Made the Bridgestone Corp. of Today)
Kenichiro Ishibashi
ญี่ปนในปั
ุ่
จจุบนั มีเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมที่เป็ นเลิศที่สดุ ในโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 1950 มาตรฐานของ
เทคโนโลยี ยังห่างไกลมากจากระดับโลก ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต ยังเป็ นแบบตามบุญตามกรรม และ มีคณ
ุ ภาพที่ตํ่าอย่าง
มาก
ผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
เสียได้ ง่าย เมื่อเรานํามาใช้ และไม่มีใครสามารถที่จะซ่อมได้
ถึ ง จะเป็ น เช่ น นัน้ ก็ ต าม คนญี่ ปุ่ น ก็ จํ า เป็ น ต้ อ งสร้ างประเทศของพวกเขาให้ แ ข็ ง แกร่ ง ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในช่วงนัน้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ไม่เพียงแต่ เป็ นผู้นําในการนําเอาวิธีการ ของ total quality control (TQC) ซึง่
เริ่ มต้ นขึ ้นมาจาก สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นเครื่ องมือ ในการช่วยฟื น้ เศรษฐกิจ แต่ท่านยังสร้ างสรรค์ และ อุทิศตัวท่านเอง
ในการเผยแผร่ ระบบที่เหนือกว่า ในการควบคุมคุณภาพ ซึง่ อเมริ กาไม่สามารถแข่งขันได้ ระบบ QC Circle เป็ นเรื่ องที่มี
ชื่อเสียงอย่างมาก ข้ าพเจ้ าเชื่อว่า เรื่ องนี ้ เป็ นลูกของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา สิง่ นี ้ ได้ กลายมาเป็ น แรงดลใจที่ยิ่งใหญ่
ในปี 1964 ข้ าพเจ้ ามีอายุ 43 ปี ในฐานะประธานบริ ษัท ข้ าพเจ้ าได้ นําเอา TQC เข้ ามาในบริ ษัทของข้ าพเจ้ า
ด้ ว ย การแนะนํ า ที่ แ ข็ง ขัน ของ ศาสตราจารย์ อิ ชิก าวา เพื่ อ สร้ างไอเดี ย ให้ เ กิ ดขึน้ ภายในบริ ษั ท และเน้ น การมุ่ง สู่
ความสําเร็จ สิง่ นี ้ คือสิง่ ที่เราได้ ปฏิบตั ิมาที่ทําให้ เราบรรลุถึง ความเป็ น Bridgestone ในปั จจุบนั ข้ าพเจ้ า มีความปลื ้มปิ
ติอย่างแท้ จริง
(กรรมการและ ประธานกิต ติม ศัก ดิ์ Bridgestone Corporation)
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“QC จะล้ ม เหลว ถ้ าหากว่ า ประธานบริษัท ไม่ เ ข้ ามานํา”
(QC Fails Unless the Company President Takes the Lead”
Ichiro Shinji
ดูเหมือนว่า ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ให้ คําชี ้แนะแก่เรา เมื่อเร็วๆ นี ้เอง แต่ ในความเป็ นจริ ง มันได้ ผ่านมา เศษ
หนึง่ ส่วนสี่ของศตวรรษแล้ ว วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก !
ย้ อนกลับไปช่วงนัน้ สโลแกนหนึ่งปี ของ JUSE Quality Month ก็คือ การทําให้ เกิด “การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และ เพิ่มการส่งออกอย่างมหาศาล” ในช่วงนัน้ ญี่ปนขาดแคลนเงิ
ุ่
นตราต่างประเทศ จึงกล่าวกันว่า “อเมริ กา
จามเมื่อไร ญี่ปนุ่ ก็จะเป็ นหวัด” สโลแกนของ JUSE เป็ นบทสรุปที่มงุ่ ไปข้ างหน้ า ของ เป้าหมายง่ายๆ ของ ผู้ที่ทํางานใน
การควบคุมคุณภาพ นัน่ คือถ้ าเราสามารถผลิตสินค้ าคุณภาพดี ประชาชนทัว่ โลกก็จะซื ้อ แต่เราจะเปลี่ยน ข้ อเท็จจริ งเชิง
ทฤษฏีให้ เป็ นความเป็ นจริงได้ อย่างไร? สิง่ ที่เป็ นกุญแจสําคัญคือ เราต้ องมาสุมหัวกัน และ ทํางานให้ หนัก
“QC จะสําเร็ จก็ต่อเมื่อ ตัวประธานบริ ษัท ต้ องเข้ ามานํา และเริ่ มต้ นโดยการตัดสินใจที่จะศึกษาด้ วยตัวเขาเอง
ไม่ใช่เพียงแต่ มอบหมายสิง่ นี ้ให้ กบั ทีมงานมาทําแทน”
นี่คือสิ่งที่ศาสตราจารย์อิชิกาวา กล่าวแก่ข้าพเจ้ า เมื่อข้ าพเจ้ าได้ พบท่านเป็ นครัง้ แรก ในฐานะผู้จดั การฝ่ ายการ
ควบคุมคุณภาพ ข้ าพเจ้ ามุง่ ไปที่ Deming Prize และต้ องการที่จะนํา QC มาสูบ่ ริษัทของข้ าพเจ้ า
ในภายหลังข้ าพเจ้ าได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมใน 5QCT (QC Team) นําโดย Dr. Mizuno และใช้ เวลา 40 วัน ไปเยี่ยม
บริษัทชันนํ
้ าของอเมริกาและยุโรป ข้ าพเจ้ ามีโอกาสไปเยี่ยมบริษัทเหล่านี ้ และได้ มีการปรึกษาหารื อกัน ทุกๆ บริ ษัทที่เรา
ไปเยี่ ยม ล้ ว นเป็ น บริ ษั ท ยักษ์ ใ หญ่ ผ้ ูนํา ในโลก อย่า งไรก็ต าม เราไม่สามารถเห็น ร่ อ งรอยของ แนวคิด TQC

ซึ่ง

ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ กล่าวถึงเลย
ปั จจุบนั ญี่ปนุ่ เป็ น มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก และมีความขัดแย้ งทางการค้ ากับ ประเทศพัฒนาแล้ วใน
ตะวันตก ญี่ ปนได้
ุ่ ก้าวมาไกลมากแล้ ว!

ข้ าพเจ้ ารู้ สึกอย่างมากว่า สิ่งนี ้มาจาก การปฏิบตั ิของบริ ษัทญี่ ปนุ่ ซึ่ง

ศาสตราจารย์อิชิกาวา และ มิตรสหายของท่าน ได้ สร้ างสรรค์ขึ ้น “QC นําโดยประธานบริ ษัท” และ “QC ซึง่ เป็ นความ
พยายาม แบบทัว่ ทังบริ
้ ษัท ซึง่ ทุกๆ คน ได้ ทํางานเพื่อสิง่ นัน”
้
(สมาชิก กิต ติม ศัก ดิ์พ เิ ศษ อดีต ประธาน JVC)
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8.4 การแสดงความเป็ นผู้น ํา ใน การพัฒนา ของ Deming Prize (Exhibiting Leadership in the Development
of the Deming Prize)
เพื่อเป็ นการสรรเสริ ญ การทําคุณประโยชน์ และมิตรภาพของ Dr. W.E. Deming ในวิธีการที่ยงั่ ยืน และ เพื่อ
ส่งเสริม การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการควบคุมคุณภาพ ในญี่ปนุ่ จึงได้ มีการก่อกําเนิด Deming Prize ให้ แก่ทงปั
ั ้ จเจก
บุคคล และ บริษัท ที่ นําเสนอให้ เห็นการควบคุมคุณภาพที่โดดเด่น ในญี่ปนุ่ ในปี 1951
The Deming Prize
“Deming Prize สําหรับปั จเจกบุคคล จะมอบให้ กบั ปั จเจกบุคคลซึ่งได้ สร้ างคุณประโยชน์ที่โดดเด่น แก่
การศึกษาวิจยั Company-wide Quality Control (การควบคุมคุณภาพทัว่ ทังบริ
้ ษัท) หรื อ วิธีการทางสถิติ ที่ใช้ ใน
Company-wide Quality Control นัน้ หรื อ ผู้ที่ ได้ สร้ างคุณประโยชน์ที่โดดเด่น ในการเผยแพร่ Company-wide Quality
Control ส่วน Deming Application Prize นัน้ จะมอบให้ กบั องค์กร หรื อ ฝ่ ายงานขององค์กร ที่ได้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่โดด
เด่น ในการพัฒนาปรับปรุง ผ่านการนําเอา Company-wide Quality Control เข้ ามาใช้ โดยการใช้ ประโยชน์ วิธีการทาง
สถิติ หรื อ วิธีการอื่นๆ ทางด้ าน Quality Control Award for Factory โดย Deming Prize Committee จะมอบให้ กบั
หน่วยปฏิบตั ิงาน ขององค์กร ซึง่ ได้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่โดดเด่นในการพัฒนาปรับปรุง ผ่าน การ ใช้ การควบคุมหรื อ บริ หาร
คุณภาพ ใน การดําเนินการ Company-wide Quality Control” ( จาก Deming Prize Guide)
นอกจากนี ้แล้ ว คณะกรรมการ Deming Prize ยังดูแล Japan Quality Control Medal และ Nikkei Quality
Control Literature Prize
ในฐานเป็ นหนึ่งใน 8 สมาชิกของ กลุ่มวิจยั QC ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ รับรางวัล Deming Prize for
Individuals (ปั จเจกบุคคล) ในปี 1952 และ Nikkei Quality Control Literature Prize ที่มอบโดย คณะกรรมการ
Deming Prize โดยความร่ วมมือของ Nikkei Inc. ที่ได้ นําเสนอเป็ นครัง้ แรกใน ปี 1954 และ ได้ มอบให้ ศาสตราจารย์อิชิกา
วา สําหรับหนังสือ เรื่ อง Sampling in the Factory(พิมพ์โดย Maruzen) รวมแล้ ว ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ รับรางวัลนี ้
4 ครัง้ ด้ วยกัน
ในประวัติศาสตร์ ของ การนําเอา Deming Prize เข้ ามานี ้ ได้ มีการบันทึก ใน ข้ อความที่คดั ลอกมาข้ างล่างนี ้ จาก
รายงาน คณะกรรมการ Deming ในช่วง ที่ รางวัลนี ้ ได้ จดั ให้ มีขึ ้น

10/17
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

“ Dr. W. Edwards Deming ที่ปรึกษาของ สํานักงบประมาณของสหรัฐอเมริ กา มาญี่ปนเพื
ุ่ ่อเป็ นที่ปรึกษาของ
GHQ ESS ( Economic and Scientific Section of General Headquarters) สํานักงานใหญ่ ที่ควบคุมญี่ปนในช่
ุ่
วงนัน้
เพื่อจัดสรรการช่วยเหลือสําหรับ การสํารวจเบื ้องต้ น ที่ดําเนินการในเดือน กรกฎาคม ถึงกันยายน ปี 1950 เพื่อ สํารวจ
สํามะโนครัวญี่ปนุ่ เมื่อได้ รับการเชิญจาก JUSE เขาก็เริ่ มต้ นหลักสูตรการบรรยาย ที่ ห้ องประชุมของ สมาคมการแพทย์
ของญี่ ปุ่น ที่คานดะ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม ซึ่งต่อมาเรี ยกว่า “หลักสูตร 8 วันของการควบคุมคุณภาพ” การบรรยาย
เหล่านี ้ มีผลกระทบเชิงปฏิบตั ิ ต่อกฎระเบียบของการควบคุมคุณภาพในญี่ ปุ่น เนือ้ หาของหลักสูตร 8 วันนี ้ หรื อ Dr.
ได้ รับการเรี ยบเรี ยง จาก การบันทึก แบบชวเลข ทัง้
ภาษาอังกฤษและญี่ปนุ่ แจกจ่ายโดยการจําหน่าย แต่ Dr. Deming ได้ บริ จาคค่าลิขสิทธิ์ให้ แก่ กรรมการผู้จดั การของ
Deming’s Lectures on Statistical Control of Quality

้ ่อเป็ นการขอบคุณความกรุ ณาของ Dr. Deming คุณ Koyanagiได้ เสนอต่อ
JUSE คุณ Kenichi Koyanagi ดังนันเพื
คณะกรรมการบริ หารของ JUSE ว่า ได้ ใช้ ค่าลิขสิทธิ์ที่ได้ รับบริ จาค และกําไร มาเป็ นทุนสําหรับรางวัล และได้ ประกาศ
การกําเนิดขึ ้นของ Deming Prize ข้ อสรุปของ คณะกรรมการบริหาร JUSE ได้ สรุปอย่างคร่าวๆ ดังนี ้
1. เพื่อเป็ นเกียรติแก่ความกรุณา และความสําเร็จของ Dr.W. Edwards Deming
2. และเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาการควบคุฒคุณภาพในญี่ปนุ่
3. ผู้ที่ได้ สร้ างคุณประโยชน์ ที่โดดเด่น แก่ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การวิจัย การนํามาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิ และ การศึกษา ซึง่ ได้ รับเลือกในแต่ละปี จะได้ รับมอบ รางวัลนี ้
4. นอกจากนี ้ รางวัลเกี่ยวกับการนํามาใช้ ประโยชน์ จะมีการจัดให้ มีขึ ้น ซึ่งจะมอบแก่ให้ บริ ษัทหรื อ โรงงาน ที่
ได้ รับคัดเลือกจาก จํานวนผู้สมัคร ที่ประสบความสําเร็จ ในการพัฒนาปรับปรุงผลประกอบการได้ อย่างโดด
เด่น ผ่าน การใช้ ประโยชน์ วิธีการควบคุมคุณภาพ เชิงสถิติ
้
จากความพยายามของ Ichiro Ishikawa (บิดาของศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา) ซึ่งเป็ นทังประธานของ
Keidanran (Japan Business Federation) และ JUSE ในขณะนัน้ และพร้ อมกับการยอมรับขององค์กรเศรษฐกิจ และ
การสนับสนุน ของ กระทรวงการค้ าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม สื่อมวลชนและอื่นๆ Deming Prize จึงได้ กําเนิด
ขึ ้น และ ได้ มีการดําเนินการต่อเนื่อง ผ่านความร่ วมมืออาสาสมัครของ ผู้เชี่ยวชาญ จากภาควิชาการ และ อุตสาหกรรม
หนึ่งในสมาชิก คือ ศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา ได้ ปฏิบตั ิงาน เป็ นกรรมการ Deming Prize เป็ นเวลากว่า 39 ปี จาก
ในช่วงที่รางวัลนี ้ได้ ริเริ่ มในขันเตรี
้ ยมการ จนถึง ปี 1989 สร้ างความมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับของรางวัลนี ้ และ เพื่อ ธํารง
รักษา อํานาจ ของคณะกรรมการ ท่านยังได้ มีบทบาทในการให้ การแนะนํา แ ละชีแ้ นะให้ อุตสาหกรรม ในการเผยแพร่
และส่งเสริ ม การควบคุมคุณภาพ เช่นเดียวกับ การก่อกําเนิด ระบบการสอบที่มนั่ คง พร้ อมกันนัน้ ความพยายามของ
ท่านยังช่วยพัฒนา ปรับปรุง สมาชิกคณะกรรมการสอบ ท่านยัง ได้ อทุ ิศความพยายาม ในการมอบรางวัลแก่บริ ษัท ที่มีผล
ประกอบการที่โดยเด่น เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ กิจกรรมเหล่านี ้ มีผลประทบอย่างชัดเจน ต่อระดับของการควบคุม
คุณภาพของบริษัทญี่ปนุ่
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อาจจะกล่าวได้ ว่า ระดับของการควบคุมคุณภาพในญี่ปนุ่ ได้ รับการยกระดับโดยบริ ษัทที่ได้ รับ Japan Quality
Control Medal หรื อ Deming Application Prize และ Quality Control Award for Factory โดย คณะกรรมการ
Deming Prize ระบบ Deming Prize นี ้ ยังคงเข้ ากับปั จจุบนั ได้ อยู่ และยังได้ รับการธํารงรักษา ความมีชื่อเสียง เพราะ
การวิจยั ที่บากบัน่ ของ สมาชิกคณะกรรมการสอบ ซึ่ง ได้ กล่าวถึงจิตวิญญาณ และทักษะทางเทคนิคของ กระบวนการ
สอบ และ การพัฒนาอย่างมีแผนของสมาชิกกรรมการสอบรุ่นใหม่ ถึงแม้ ว่า จะเป็ นประเพณีในการมอบให้ หัวหน้ าของ
สํานักงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ใน กระทรวงการค้ าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ให้ มีตําแหน่ง
เป็ นประธานของ คณะอนุกรรมการนี ้ แต่ในการปฏิบตั ิจริ ง ของศูนย์กลางคณะกรรมการ ก็อยู่ที่รองประธาน พร้ อมกับ
ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno (1951-82) ศาสตราจารย์ Tetsuichi Asaka (1951-84) และ ศาสตราจารย์ Ikuro
Kusaba (1956-89)

ศาสตราจารย์อิชิกาวา ทํางานเป็ น คณะอนุกรรมการ รางวัลการนํามาใช้ ประโยชน์ (application

prize) เป็ นเวลาสถึง 35 ปี ตังแต่
้ การก่อตังในปี
้
1951 จนถึง การเกษี ยณจากคณะกรรมการนี ้ในปี 1985 เมื่ออายุ 70 ปี
โดยที่ ระยะเวลา 24 ปี ได้ ดํารงตําแหน่งรองประธานของคณะกรรมการ (1962-85) ในระหว่างนัน้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา
ได้ ทําคุณประโยชน์ไม่เพียงแต่การก่อตัง้ Deming Application Prize สําหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก (1958)
Deming Prize สําหรับฝ่ ายงานของบริ ษัท (1966) Quality Control Award for Factory โดย Deming Prize
Committee (1973) Japan Quality Medal (1970) ยังได้ เป็ น ฝ่ ายบริหารของรางวัลต่างๆ เหล่านันด้
้ วย ในเวลาต่อมา
นอกจากนี ้ เริ่มต้ นพร้ อมกับการสอบสําหรับ รางวัลต่างๆ เหล่านี ท่านยังเข้ าร่วมอย่างแข็งขัน ในการวินิจฉัย QC
้
1971) และผ่านการสอบและวินิจฉัยคุณภาพ ของ
ที่ดําเนินการโดย สมาชิกคณะกรรมการ Deming Prize (ที่ก่อตังในปี
บริ ษัทที่เข้ าเสนอตัวเข้ าประกวด ท่านไม่เพียงจัดเตรี ยมข้ อแนะนําถาวร ในรายงานความเห็นการสอบ และ รายงานการ
วินิจฉัย เพื่ อ วัตถุป ระสงค์ การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ผลประกอบการของบริ ษั ท แต่ยัง นํ า เอาการฝึ ก งานสํา หรั บสมาชิ ก
คณะกรรมการ เข้ ามา โดยชี ้แนะด้ วย ตัวอย่างโมเดล สมาชิกคณะกรรมการรุ่นใหม่ เข้ าร่ วมกับท่าน ในการสอบ ได้ รับ
การแนะนําว่า ถึงแม้ วา่ นัน่ จะเป็ นการสอบหรื อ การวินิจฉัยคุณภาพ มันควรจะเป็ นการทําเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ท่าน
ได้ กล่าวว่า “อย่าเขียนแต่คําสรรเสริญที่ง่ายๆ ควรจะเขียน เกี่ยวกับสิง่ ที่ควรจะทําเพื่อให้ บริษัทดีขึ ้นมากกว่า”
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ช่วยการพัฒนาปรับปรุง ผ่านข้ อเสนอและ ข้ อแนะนํามากมาย ของท่าน เกี่ยวกับระบบ
Deming Prize ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบที่จะต้ องดําเนินการ และประเด็นอื่นๆ ความสําเร็จอื่นๆ ของท่าน รวมถึงการ
นําเอาระบบของ การเกษี ยณของสมาชิก คณะกรรมการสอบ ที่อายุ 70 ปี เข้ ามาใช้ (1980) และ การปรับปรุ ง checklist
ที่ใช้ สําหรับ กระบวนการสอบ ของ application prize (1984)
ในปี 1981 ในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้ างเศรษฐกิจญี่ ปนุ่ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ให้ คําแนะนําว่า มี
ความต้ องการ สําหรับนโยบายเปิ ดประตู สําหรับ การยื่นสมัคร Deming Prize ให้ แก่บริ ษัทในต่างประเทศ ในช่วงแรก
นัน้ หลายๆ คนในคณะอนุกรรมการและ ฝ่ ายงานบริหารมีความเห็นคัดค้ าน แต่ท้ายที่สดุ ทุกๆ คน ก็ต้องยอมจํานวนต่อ
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ความมุ่งมัน่ ยืนหยัด และการตัดสินใจของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา นํามาสู่ การก่อตัง้ กลุม่ อนุกรรมการศึกษาในประเด็น
ต่างประเทศ และ ในปี 1984 หลักเกณฑ์การรับสมัครจากองค์ กรในต่างประเทศ ก็ได้ ถูกร่ างขึน้ และ เริ่ มมีการให้ การ
แนะนําในระดับนานาชาติ
ความฝันของ ศาสตราจารย์อิชิกา ได้ ปรากฎเป็ นจริ งในปี 1989 เมื่อ Florida Power and Light Company
ได้ เป็ นบริ ษัทแรกในต่างประเทศ ที่ได้ รับ รางวัล Deming application prize ตามมาด้ วย Philips Taiwan ซึง่ ได้ รับรางวัล
ในปี 1991 ข้ าพเจ้ า อยากจะขอกล่าวเพื่อเป็ นบทต่อเนื่อง ต่อเรื่ องนี ้ ซึ่งข้ าพเจ้ าได้ ยินจากสมาชิกคณะกรรมการ ที่
รับผิดชอบ การสอบครัง้ ประวัติศาสตร์ สําหรับผู้สมัครรายแรกจากต่างประเทศ ซึ่ง เขาได้ รายงาน ต่อหน้ า หลุมศพของ
ศาสตราจารย์ เกี่ ยวกับ การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นเลิศ ซึ่งเกิดขึน้ ระหว่าง สองประเทศ คื อญี่ ปุ่น กับสหรั ฐอเมริ กา ผ่าน
กระบวนการสอบ
นอกจากนี ้ ก่อนที่ท่านเกษี ยณ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ พิมพ์หนังสือ “On QC Counseling to Companies”
(1985) และ “Attitude Necessary for Members of the Application Prize Sub-Committee” (1985) ซึง่ ได้ เสนอ
ภาพที่ตกผลึก ของประสบการณ์ 35 ปี ใน Deming Prize Examination Committee และ หนังสือเหล่านี ้ ยังคงเป็ น
แนวทางที่สําคัญสําหรับ สมาชิกของ คณะอนุกรรมการนัน้ แม้ ในปั จจุบนั นี ้
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ยังได้ ทําคุณประโยชน์ที่โดดเด่น แก่การเติบโต และการพัฒนาของ ทัว่ ทัง้ Deming Prize
Committee นอกเหนือจากในฐานะ รองประธานของ Application Prize Sub-Committee ท่านยังได้ ประสบความสําเร็จ
ในฐานะสมาชิกของ Deming Prize for Individuals Sub-Committee

ยังเป็ น สมาชิกของคณะอนุกรรมการPrize

System ประธานของคณะอนุกรรมการ Nikkei Quality Control Literature Prize ด้ วย
นอกจากนี ้ แม้ แต่ในต่างประเทศ ซึง่ มีบมู ที่เกิดขึ ้นเงียบๆ ของการก่อตังรางวั
้
ลขึ ้นมา โดยอาศัยโมเดล หลังจากมี
Deming Prize รางวัลหนึ่งก็คือ Malcolm Baldrige National Quality Award ในสหรัฐอเมริ กา การพิจารณาในสภา
คองเกรส เกี่ยวกับรางวัลนี ้ เริ่ มขึ ้นในปี 1986 โดย Dr. Joseph Juran และ John J. Hudiburg (ประธานของ Florida
้
าน ได้ เน้ นถึงบทบาทของ Deming
Power and Light ในขณะนัน)
้ ได้ รับเชิญให้ ไปปาถกฐา ที่ประชุมพิจารณ์ ทังสองท่
Prize ในการส่งเสริ ม การควบคุมคุณภาพ และ ได้ ให้ ความเห็นว่า รางวัลที่คล้ ายคลึงกับ Deming Prize เป็ นสิ่งที่จําเป็ น
สําหรับ สหรัฐอเมริกา ผลลัพธ์ก็คือ ได้ มีการผ่านกฎหมาย ผ่านสภาผู้เทนราษฎร ในเดือน สิงหาคม ปี 1987 และมีผลในปี
้ ่อว่า Malcolm Baldrigeรัฐมนตรี กระทรางพาณิชย์ ซึง่ เป็ นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขัน ในเรื่ อง
1988 รางวัลนี ้ ได้ รับการตังชื
การค้ าเสรี และ ถึงแก่มรณกรรมอย่างกระทันหันในปี 1987
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8.5 การทํางานหนัก เพื่อ การพัฒนา การประชุม วิช าการ QC (Working hard for the Development of QC
Conferences)
ในปั จจุบนั “QC Conference” ได้ จดั ขึ ้นทุกปี ในเดือนพฤศจิกายน เป็ นงานที่สรุปรวม กิจกรรมทังปี
้ เกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพ และจะมีผ้ เู ข้ าร่วม ประมาณ 4000 คน
Conference นี ้ ได้ เริ่ มจัดขึ ้นพร้ อมกับนิทรรศการ ที่ Osaka Chamber of Commerce Lecture Hall ในวันที่ 22
กันยายน ปี 1951 ซึ่ง ได้ มีการวางแผนจัดขึ ้น เป็ นนิทรรศการ แสดงกิจกรรมการนําเสนอการควบคุมคุณภาพ ที่เกิดขึ ้นที่
หน้ างาน และผู้ที่เข้ าร่ วมงานสามารถเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน งานนี ้ได้ จดั ขึ ้นเพียงวันเดียว แต่ เป็ น งาน ครัง้ แรกของ Quality
Control Conference ที่ได้ เคยจัดขึ ้น ด้ วยการเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นพร้ อมกับการฟื น้ ตัวของญี่ปนุ่ หลังสงคราม งานนี ้จึง
เป็ น ขันแรกของการสร้
้
างสรรค์คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์ของญี่ปนุ่
จากผลตอบรับที่ โอซากา จึงได้ มีการปรับเนื ้อหาเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี 1952 conference นี ้ ได้ จดั ขึ ้นทุกปี ในเดือน
พฤศจิกายน ของทุกปี หลังจากนัน้ ก็ได้ มีการจัดตัง้ “Quality Month”

และงานนี ้ ก็ได้ กลายมาเป็ นงานหลักของ

Conference ซึง่ ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี ้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ ทําหน้ าที่เป็ นประธานตังแต่
้ การ conference ครัง้ แรก
จนถึงครัง้ ที่ 12 และหลังจากนัน้ ก็ยงั ร่ วมในการวางแผน และ จัดทํา ทิศทางในการติดตามผล จากมุมมองที่กว้ างออกไป
ในฐานะ ประธานของ คณะกรรมการ Quality Month
ตังแต่
้ ปี 1957 เป็ นต้ นมา conference ครัง้ ที่ 2 ได้ ถกู จัดเพิ่มขึ ้น เพื่อขยายการปฏิบตั ิการควบคุมคุณภาพ ไปสู่
ภูมิภาค จึงได้ มีการจัด Spring Quality Control Conference (3 วัน) ซึง่ จัดขึ ้นในช่วยเดือน พฤษภาคม หรื อ มิถนุ ายน
ของทุกปี ในเมืองอื่นๆ ที่สําคัญ นอกเหนือ จากโตเกียว
จากความสนใจเพิ่มขึ ้นต่อ กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ Quality Control Conference for Foreman จึงได้ จดั
ขึ ้นในปี 1962 (และเรี ยกว่า Quality Control Conference for Management ตังแต่
้ ปี 1990 (3วัน) และในปี ต่อมา ปี
1963 ได้ มีการจัด Top Management Quality Control Conference (ครึ่งวัน) พร้ อมกับการนําเอา การควบคุมคุณภาพ
เข้ าสู่ อุตสาหกรรมบริ การ จึงได้ มีการจัด Service Industry Quality Control Conference ขึ ้น ในปี 1985 (2 วัน) และ
ยังคงดําเนินการมาจนถึงปั จจุบนั
ในช่วง 10 ปี หลัง รู ปแบบของ conference ได้ มีการปรับให้ เป็ นมาตรฐาน แต่ในช่วงเริ่ มต้ นนัน้ ไม่ได้ มีการ
กําหนด รูปแบบ หรื อ วิธีการ ซึง่ เป็ นฐานของ conference ซึง่ ที่ผ่านมา เป็ นการจัดขึ ้นโดยที่มีศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็ น
หัวเรื อใหญ่ และ มีความร่วมมือจากคนจํานวนมาก กฏกติกา จึงเป็ นไปตามความเชื่อของศาสตราจารย์อิชิกาวา ในความ
ไม่มีขีดจํ ากัดของความสามารถของมนุษย์ รวมทัง้ ไอเดียของท่านที่ว่า “อย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้ ให้ คิดว่าคุณจะทํา
อย่างไร” “จงทํา และ ค่อยคิดถึงมัน” และ “คิดด้ วยตัวของคุณเอง การปรับปรุงเป็ นบางอย่างที่คณ
ุ ต้ องการที่จะนําเสนอ
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ให้ ผ้ อู ื่น”

ในขณะที่ conference เกิดขึ ้นมาพร้ อมๆ กันได้ ภายใต้ นิสยั ที่ไดนามิกของท่าน ในขณะนัน้ ท่านจะดูเหมือน

รถกรุยดิน (bulldozer) ท่านสามารถกลัน่ ความรู้ของสมาชิกคณะกรรมการ และ ทําให้ เป็ น การปฏิบตั ิได้ และ เพื่อที่จะ
ทําให้ ทกุ สิ่งมารวมกัน ศาสตราจารย์อิชิกาวา ไม่เพียงแต่ใช้ ความสุภาพของท่านเท่านัน้ แต่ยงั มอบหมายประเด็นต่างๆ
และในบางครัง้ ดูเหมือนท่าทีที่แข็งกร้ าว แสดงให้ เห็นความเป็ นผู้นําที่แข็งแกร่ ง ต่อสิ่งที่วิกฤติ เช่น กําหนดการเกี่ยวกับ
conference หรื อการประชุมสัมมนา ในที่ประชุมวางแผน มีบรรยากาศ ของอํานาจ ซึ่งสร้ างให้ เกิดความรู้ สึกว่า ถ้ า
ศาสตราจารย์อิชิกาวากล่าวสิ่งใด ทุกคนต้ องทําตาม สิ่งนี ้ ได้ ฝังรากเป็ นกฎกติกาพื ้นฐานของท่านในการชี ้แนะ ถ้ าคุณ
กล่าวบางอย่าง คุณจะต้ องทําให้ ได้ และ ความเข้ าใจที่ว่า เมื่อมีการเรี ยกประชุมแล้ ว การไม่เข้ าร่ วมนัน้ เป็ นสิ่งที่เลือก
ไม่ได้ ข้ าพเจ้ าตรึงใจอย่างมากต่อทังความใจดี
้
ของท่าน และ ความจิตสํานึกต่อความรับผิดชอบ ที่ท่านมีต่อตัวเอง ต่อ
คณะกรรมการ และสังคมโดยรวม ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นได้ ด้วยการกระทําของท่าน
ถึงแม้ วา่ ระดับของกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ จะพัฒนาขึ ้นพร้ อมกับ การนํามาใช้ อย่างต่อนื่องของกิจกรรมไค
เซ็นของบริ ษัท ซึ่งพึ่งพา approaches และวิธีการที่เป็ นรู ปแบบทางการภายใน ที่มีแนวโน้ ม ทําให้ ผ้ คู นยึดติดกับการ
ลอกเลียนแบบ และ ดื อ้ ดึง ในบางประเด็น การจํ าลองจากภายนอก เป็ นสิ่งจํ าเป็ นในการรักษา การนํ ามาใช้ อย่าง
ต่อเนื่องนี ้ได้ ในเวลาเดียวกัน เพื่อรักษาความเป็ นสากลในการให้ วิธีการนันฝั
้ งรากลงได้ การทดลองทําในหลายๆ บริ ษัท
เป็ นสิ่งที่จําเป็ นในการขัดเกลาให้ มีความประณีตขึ ้นได้ Quality Control Conference นัน้ ไม่เพียงแต่สร้ างโอกาสให้
นําเสนอ กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุ งของบริ ษัทหรื อ การแลกเปลี่ยนความเห็น หรื อ การเร่ งเร้ าผู้เข้ าร่ วมเท่านัน้ แต่ยงั ทํา
คุณประโยชน์ ในการพัฒนาไอเดีย และวิธีการมากมายได้ ด้วย นอกจากนี ้ บทความที่นําเสนอทังหมด
้
จาก การประชุมนี ้
ได้ มีการตีพิมพ์ ในฉบับพิเศษของวารสาร Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control)

ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ เข้ าร่ วม

Conference จํานวนมาก จะได้ อ่าน ทําให้ สามารถขยายผลในการกระจายการนํามาใช้ ในเชิงปฏิบตั ิ เรื่ อง approaches
and methods ใหม่ๆ ซึง่ จับมือกันไปกับการจัด conference นี ้
ตัวอย่างเช่น Matsuyama Conference ซึง่ จัดขึ ้นในปี 1964 การนําเสนอ และ panel discussion เกี่ยวกับ
“control point” มีผลกระทบอย่างโดดเด่น ในการคิดเกี่ยวกับการควบคุม ในปี 1972 Fukuoka Conference การนําเสนอ
โดย Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard and Machinery Work ได้ มีการแนะนําเรื่ อง “Quality Table” ซึง่
ภายหลังได้ รับการปรับปรุ งเพิ่มขึน้ โดยบริ ษัทอื่นๆ จํานวนมาก ทําให้ ปัจจุบนั ได้ กลายเป็ น เทคนิคที่ขาดไม่ได้ ในเรื่ อง
คุณภาพ และ การขยายผลกลไกคุณภาพ สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และในปั จจุบนั ก็ได้ มีการใช้ อย่างกว้ างขวาง
ในสหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก ในชื่อของ QFC (Quality Function Deployment)

ในวิถีนี ้ การจัด

Conferences เป็ นประจําในเรื่ องเหล่านี ้ เป็ น คุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของ กิจกรรมการควบคุมคุณภาพระดับชาติ
ในญี่ปนุ่
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ในเวลาเดียวกัน สําหรับนักวิจยั การควบคุมคุณภาพ ฉบับพิเศษของวารสาร เป็ นเอกสารอ้ างอิงที่สําคัญ เมื่อจะ
ดําเนินการวิจยั เกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพของญี่ปนุ่
ในช่ ว งที่ ศาสตรจารย์ . อิ ชิก าวามี ชี วิ ต อยู่ เช่น จนถึง ปี 1988 บทความจํ า นวนมาก ที่ ไ ด้ มี ก ารนํ า เสนอ ใน
Manager/Staff Quality Control Conference มีจํานวนทังสิ
้ ้น 4,375 บทความ
(Teruo Okubo, Manager of JUSE Division 3)

8.6 การจัด ทําให้ เ กิด Quality Month (Implementation of Quality Month)
มันเป็ นช่วงที่กล่าวได้ ว่า “ถูกแต่ คุณภาพตํ่า” ได้ เป็ นคําเปรี ยบเทียบกับสินค้ าส่งออกของญี่ปนุ่ เพราะว่า การ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยังไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ เพราะไม่มีความเข้ าใจของสาธารณะ ศาสตราจารย์คะโอรุ อิ
ชิกาวา มีไอเดียที่จะสร้ างสรรค์งานนิทรรศการที่จะอ้ อนวอนให้ เห็นความสําคัญของคุณภาพ และเพิ่มการรับรู้เรื่ องคุณภาพ
ดังนัน้ ในปี 1960 คณะกรรมการ Quality Month ได้ ถกู จัดตังขึ
้ ้น โดยที่ ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็ นประธาน และ มีสมาชิก
จาก ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาควิชาการ มีความจริ งจัง ในสาขาของการควบคุมคุณภาพ ได้ มีการเลือกให้ เดือน
พฤศจิกายน ของปี นนั ้ เป็ น “Quality Month” และการเตรี ยมตัวก็ได้ เกิดขึ ้น
กิจกรรมนี ้ได้ รับการสนับสนุน และดําเนินการโดย 3 องค์การ ได้ แก่ Union of Japanese Scientists and
Engineers (JUSE) , Japan Standards Association (JSA) และ Japanese Chamber of Commerce and Industry
กิ จ กรรมได้ มีการจัด อย่า งกว้ า งขวางทั่ว ทัง้ ประเทศ ภายใต้ ก ารสนับ สนุน ทางการเงิ น จากองค์ ก ารและสถาบัน ได้ แ ก่
Science and Technology Agency, Economic Planning Agency, Ministry of Welfare, Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries, Ministry of International Trade and Industry’s Agency of Industrial Science and
Technology, Ministry of Transport, Ministry of Posts and Telecommunications

Tokyo Metropolitan

Government, Japan Productivity Center(JPC) , Japan Management Association (JMA), Japan Broadcasting
Corporation (NHK) (เข้ าร่วมในปี ต่อมา คือ Japan Consumers’ Association และ Japan Society for Quality
Control)
ได้ มีการกําหนดว่า งานแรกๆ ของ คณะกรรมการ Quality Month คือการ จัดตัง้ “Q flag” ซึ่งได้ กลายเป็ น
สัญลักษณ์ ของ Quality Month และได้ นํามาขาย ยังมีการจัดให้ มีการบรรยายสาธารณะในภูมิภาค จํานวน 11 ภูมิภาค
การเตรี ยมการ และขาย เอกสารประกอบ Quality Month การจัดทําและขาย โปสเตอร์ Quality Month

หลังจากนัน้
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เพื่อเป็ น การชักชวน การเตรี ยมการ และการขายไอเดียสําหรับ Quality Month slogan ซึ่งได้ จดั ทํารายชื่อ กิจกรรม
นิทรรศการ สําหรับ Quality Month เสร็จสิ ้น สิง่ เหล่านี ้ยังคงดําเนินการอยู่ ในปั จจุบนั
ตังแต่
้ ปี 1969 ได้ มีการจัดบรรยาย สําหรับผู้บริ โภค ซึง่ มีการให้ การศึกษาที่ฟรี และ ฝึ กอบรมกลุม่ ผู้บริ โภค และ
แม่บ้าน ทังหลายของแต่
้
ละครอบครัว เพื่อปลุกเร้ าให้ ผ้ บู ริ โภคมีความสนใจต่อปั ญหาคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ
กิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ที่นําเสนอผลงานการวิจยั ที่ดําเนินการโดยกลุ่มต่างๆ ก็มีการจัดขึ ้นจํานวนมาก การบรรยาย
เหล่านี ้ ก็เป็ นผลลัพธ์จากการแนะนําของศาสตราจารย์อิชิกาวา เช่นกัน
พร้ อมกับความเชื่อที่มั่นคงของท่านว่า สติปัญญา และ การกระทํา ของ แต่ละปั จเจกบุคคล เป็ นสิ่งที่จําเป็ น
สําหรับการฟื น้ ฟู และเติบโตของญี่ปนุ่ และ ปรัชญานี ้ จําเป็ นจะต้ องได้ รับการเผยแพร่ขยายให้ กว้ างขวางในกลุม่ ประชาชน
ศาสตราจารย์อิชิกาวาเอง ก็นําเสนอเกี่ยวกับ Quality Month แก่ผ้ สู ื่อข่าวในการแถลงข่าวที่หอการค้ า และเรี ยกร้ องความ
ร่วมมือจากพวกเขา ในคณะกรรมการ Quality Month ท่านพูดถึง เรื่ องคุณภาพอยูเ่ สมอๆ นําเสนอภาพที่ชดั ว่า ด้ วยความ
เชื่อมัน่ ของประเทศต่อผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและสร้ างความเติบโตให้ กบั เศรษฐกิจ ปั ญหาเกี่ยวกับคุณภาพ จะเป็ น
ปั ญหาวิกฤติสําหรับญี่ปนุ่ และท่าน ได้ เริ่ มต้ นที่จะสร้ างจิตสํานึกเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ให้ สงู ขึ ้น ในเวลาเดียวกัน สํานึกพิเศษ
ของท่า นเกี่ ย วกับ จัง หวะเวลา ทํ า ให้ ท่า นอยู่บ นระดับ สูง สุด ของประเด็น ปั ญ หาในขณะนัน้ อยู่เสมอ เช่น ในช่ว งของ
globalization และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม และนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง ข้ าพเจ้ า คิดว่า สําหรับประชาชนใน
ยุคนันแล้
้ ว คําถามว่า การฟื น้ ตัวของญี่ปนุ่ จะขึ ้นอยูก่ บั อะไรร นันเป็
้ นประเด็นที่สําคัญมาก แต่ ก็มีไอเดีย ในการใช้ ไอเดีย
ของการควบคุมคุณภาพ เพื่อปรับปรุ งคุณภาพ เพื่อช่วยให้ ญี่ปนเติ
ุ่ บโต และพัฒนา ซึง่ เรา สมาชิกของ JUSE จะได้ ยิน
เสมอจาก ศาสตราจารย์อิชิกาวา
ในฐานะผู้นํา ศาสตราจารย์อิชิกาวา มักจะสัง่ สอนสมาชิกคณะกรรมการถึงความสําคัญของ ไม่ซ่อนเร้ นอยู่ใน
กะลา และธํารงรักษาจิตวิญญาณของ การยอมรับ ใช้ ไอเดียที่ดี ปราศจาก ไอเดียที่ยดึ ติด หรื อ อคติ นี่คือจิตวิญญาณที่
แท้ จริ งของ Quality Month และ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่านื่คือ code of conduct (จรรยาบรรณ) ที่สําคัญอย่างหนึ่ง ซึง่ เราต้ องทํา
ให้ ยงั่ ยืน
ระบบ Quality Month ก็ได้ รับการปรับใช้ ในหลายๆ ประเทศ รวมทังสหรั
้ ฐอเมริ กา ไอเดียของศาสตราจารย์อิชิ
กาวายังได้ รับการยอมรับในระหว่างประเทศอยูเ่ สมอมา (กรุณาอ่านใน Section 12.1 (4))
(Teruo Okubo)
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Chapter 9
การควบคุม คุณภาพที่แ พร่ ห ลายไปสู่ก ารศึก ษา
Quality Control Starts and Ends with Education
การนําเสนอ QC สู่ฝ่ ายการตลาด
(Introduction of QC to the Marketing Department)
Kosuke Kuji
ข้ า พเจ้ า เรี ย นรู้ อย่า งมากจากศาสตราจารย์ ค ะโอรุ อิชิ ก าวา ในเรื่ อ งต่า งๆ มากมาย แต่น อกเหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด
ข้ าพเจ้ าไม่สามารถลืมความพยายามที่ม่งุ มัน่ ของท่านในการนําเสนอ การควบคุมคุณภาพ สู่ฝ่ายการตลาด ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ู
ว่าท่านได้ เริ่มคิดที่จะนําเสนอการควบคุมคุณภาพสูฝ่ ่ ายการตลาดเมื่อไร
ครัง้ แรกที่ข้าพเจ้ าได้ มีโอกาสอย่างเป็ นทางการในการทํางานร่วมกับศาสตราจารย์อิชิกาวา คือ ใน JUSE Course
for Marketing (ETC) ซึง่ เริ่ มขึ ้นในเดือนสิงหาคม ปี 1968 การสัมมนาเป็ นเวลา 16 วันนี ้ ใช้ เวลา 4 เดือน จัดให้ แก่ทีมงาน
การตลาด โดยการนําเสนอเนื ้อหาของการสัมมนาต่างๆ ที่ JUSE ได้ จดั ขึ ้นในช่วงนัน้ เพื่อสอนเทคนิคที่เป็ นวิทยาศาสตร์
และ วิธีคิดแก่พวกเขา ต่อมา วิทยากรของหลักสูตร ได้ รับคัดเลือกมาจาก กลุม่ ผู้สอนทังหลาย
้
เพื่อที่จะสอนในสัมมนาที่มี
อยู่ ซึง่ รวมถึง การควบคุมคุณภาพ การวิจยั ตลาด operation research และ design of experiments และหลักสูตรอื่นที่
ได้ รับการจัดขึ ้นเป็ นการพิเศษ ในเวลานัน้ ข้ าพเจ้ าเป็ นวิทยากร ในการสัมมนาการวิจยั ตลาด และมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ
จัดสัมมนา ETC เป็ นผู้รับผิดชอบในการบรรยายในการวิจยั ตลาด
ในเดือนกันยายนปี นนั ้ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนา ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ แต่งตํารา Quality Month
Text No. 34, Quality Control in Distribution Systems, ซึง่ ท่านได้ อธิบายการนําเอา QC มาใช้ สําหรับการขาย พร้ อม
กับ คําคมที่เกี่ยวกับ QC จํานวนหนึ่ง ที่เกี่ยวข้ องกับการขาย นอกจากนี ้ ในฉบับ เดือนตุลาคม ปี 1971 ของ Hinshitsu
Kanri (Statistical Quality Control) มี บทความพิเศษ ที่นําเสนอเรื่ องที่เน้ น “ระบบการกระจายสินค้ าและการควบคุม
คุณภาพ” เป็ น หัวข้ อสําคัญ ซึ่ง ท่าน ได้ สนับสนุนอย่างจริ งจัง ในการนําเอาการควบคุมคุณภาพเข้ ามาสู่การตลาด การ
ขาย และการกระจายสินค้ า
ในเวลานัน้ ข้ าพเจ้ าเอง เป็ น คนที่ ต่อต้ าน QC

( “วิทยานิพนธ์ anti-QC” ของข้ าพเจ้ า ได้ รับการตีพิมพ์ใน

Quality Month Text No. 48, Quality Control in the Marketing Department ซึง่ ได้ พิมพ์ในเดือนกันยายน ปี 1970)
และได้ คดั ค้ าน เพื่อ การปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องสําหรับการตลาด แต่เมื่อคิดย้ อนกลับไป ข้ าพเจ้ าอายที่จะระลึกถึงมุมมองที่แคบ
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ต่อแนวคิดของคุณภาพ แต่ศาสตราจารย์อิชิกาวา ก็ยงั รับข้ าพเจ้ าด้ วยจิตใจที่สูงส่ง และ ยังให้ คําแนะนําข้ าพเจ้ าด้ วย
ความอดทน
งานที่ข้าพเจ้ าได้ ทําในปั จจุบนั นี ้ เริ่ มต้ นมาจาก “การควบคุมคุณภาพใน ฝ่ ายการตลาด” แล้ วขยายตัวออกไป
ข้ าพเจ้ าควรจะพูดว่า นี่เป็ นผลลัพธ์ที่ข้าพเจ้ าได้ รับจากการสอนของศาสตราจารย์อิชิกาวา
ETC ต่อมาได้ มีการปรับรูปแบบใหม่ เป็ น QC Seminar for Marketing (EQC) และจนถึงปั จจุบนั (สัมมนา 25
ครัง้ ) มีผ้ เู ข้ าร่วม 2,311 คน ทุกคนต้ องกล่าวว่า ความพยายามของศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ บงั เกิดผลสําเร็จอย่างงดงาม
(อาจารย์ School of Pharmacy, Showa University)

(4) การสัม มนา QC สําหรั บ การจัด ซือ้ (QC Seminar for Purchasing)
สัมมนานี ้ ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นในปี 1971 ในชื่อ JUSE Course for Purchasing (KTC) เป็ นหลักสูตรน้ อง ของ JUSE
Course for Marketing (ETC) ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ รับหน้ าที่เป็ นประธานของคณะกรรมการจัดสัมมนา และ ใน
“คําเชิญเข้ าร่วมสัมมนา” ในการสัมมนาครัง้ แรก ได้ อธิบายจุดประสงค์ดงั นี ้
“ปั จจุบนั ปั ญหาร่ วมอย่างหนึ่งสําหรับบริ ษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่ คือ ประเด็นปั ญหาการสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั
สมรรถนะของฝ่ ายจัดซื ้อ ข้ อเท็จจริ งก็คือ ทัว่ ทังญี
้ ่ปนุ่ ในค่าเฉลี่ย 70% ของต้ นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้ คํานวณมา
นัน้ มาจากรายการที่จัดซื อ้ จากบริ ษั ท อื่ น ดัง นัน้ ฝ่ ายจัดซื อ้ จึง มี บทบาทในตํ า แหน่ง ที่ สํา คัญอย่า งสูง สุด ทัง้ ในด้ า น
คุณภาพและต้ นทุน มาจนบัดนี ้ ฝ่ ายที่รับผิดชอบนัน้ กลับได้ รับความสําคัญที่ตํ่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับฝ่ ายเทคโนโลยี และ
ผลิต อย่างไรก็ตามการรับรู้ ถึงบทบาทที่มีอยู่ และความสําคัญนัน้ ได้ เพิ่มสูงขึ ้น ตามการบริ หารองค์การโดยรวม ได้ มีการ
พัฒนาปรับปรุ งขึน้ สิ่งที่โดดเด่นที่สดุ นัน้ การพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพ การลดต้ นทุนในระหว่างผู้ผลิต การรวมศูนย์
กลไกการบริ หาร นวัตกรรมในเรื่ องวัตถุดิบ และนโยบายราคา ได้ ถกู นํามาใช้ ภายใต้ มุมมองประเด็นใหม่ที่จะมองข้ าม
ไม่ได้
จากมุมมองนี ้ QC, OR, IE, design of experiments คอมพิวเตอร์ และ เทคนิคหรื อเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
อื่นๆ ซึง่ JUSE ได้ พฒ
ั นาขึ ้น และเผยแพร่ มาตลอด 20 ปี หรื อมากกว่านัน้ เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิผล ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับเทคโนโลยีการบริ หาร ที่จะนํามาใช้ โดยฝ่ ายจัดซื ้อ ต่อจากนัน้ เราได้ วางแผน JUSE Course for Purchasing (KTC)
เพื่อที่จะสนับสนุนมุมมองทางวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ เทคนิคเหล่านี ้ เพื่อการนําเสนอ “ภาษา” ที่ใช้ ร่วมกัน ระหว่างฝ่ าย
เทคโนโลยี และฝ่ ายจัดซื ้อ...”
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หลังจากนัน้ 4 ปี ในปี 1975 หลักสูตรได้ มีการปรับใหม่ โดยใช้ ชื่อว่า QC Seminar for Purchasing เพื่อ ทําให้
เกิดความโดดเด่นใน บทบาทที่สําคัญของการสัมมนา ใน กิจกรรมการควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร ข้ าพเจ้ าประทับใจอีก
ครัง้ กับวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกลของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ซึ่ง ได้ มีการนําเสนออย่างจริ งจัง ในจังหวะของการเปลี่ยนชื่อนี ้
ต่อมาการปรากฏขึ ้นของ TQC บูม ฝ่ ายจัดซื ้อเพิ่มความสําคัญขึ ้นอย่างสูง และในปั จจุบนั วัตถุดิบก็ยงั เป็ นการสัง่ ซื ้อจาก
ต่างประเทส ความคาดหวังในเรื่ องหลักสูตรนี ้ ก็เติบโตขึ ้นอย่างมาก ภายใต้ การนําของศาสตราจารย์อิชิกาวา การสัมมนา
้ และในปั จจุบนั นี ้ ยังคงจัดอยู่ เป็ น
นี ้ ได้ มีการเปลี่ยนรู ปแบบหลายครัง้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการในเวลานันๆ
หลักสูตรที่ดําเนินไปพร้ อมกัน ของการสอนความรู้และทักษะการปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู ฏิบตั ิการจัดซื ้อ ต้ องการที่จะเรี ยนรู้
นอกจากหลักสูตรนี ้แล้ ว ศาสตราจารย์อิชิกาวา ยังได้ ช่วยเหลือ ในฐานะผู้สอนหลักสําหรับหลักสูตรต่างๆ รวมถึง
QC Seminar for Executives, QC Seminar for Senior Management, และ QC Seminar for Managers และสิ่งหนึ่ง
ที่เรามักจะนําเสนอเสมอในการบรรยายของท่านในหลักสูตรเหล่านี ้ ก็คือ “Ten QC Principles for Vendee-Vender
Relation

( 10 หลักการ QC

สําหรั บความสัมพันธ์ ของผู้ซือ้ และผู้ขาย)” ซึ่ง ท่านได้ นําเสนอพร้ อมกัน ใน panel

discussion ใน การประชุมวิชาการ QC ในปี 1960 และ จากนัน้ ได้ มีการตัดสินใจใหม่ และปรับใหม่เมื่อ Quality
Control Symposium ครัง้ ที่ 4 ในปี 1966 ในการบรรยายทังหลายครั
้
ง้ นี ้ ท่านได้ พดู อย่างให้ กําลังใจเกี่ยวกับ 10 หลักการ
สําหรับความสัมพันธ์ ให้ กบั ความสําคัญของฝ่ ายจัดซื ้อ ในกิจกรรม TQC เนื ้อหาของการบรรยาย ดูเหมือนจะบอกว่า ท่าน
มีความชัดเจนมาก ในการที่จะสร้ างความโดดเด่นความสําคัญของสาขานี ้ ซึง่ แม้ แต่บดั นี ้ ก็ยงั ได้ รับการมองว่า มีบทบาทที่
ด้ อยกว่า ตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น จึงได้ “เชื ้อเชิญเข้ าสูก่ ารมีสว่ นร่วม”
แต่ละครัง้ ในช่วงเริ่ มต้ นของสัมมนา เป็ นประเพณีที่ศาสตราจารย์อิชิกาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัด
สัมมนา ที่จะต้ องบรรยาย ในหัวข้ อ การจัดซื ้อ กับ TQC เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ขอร้ องให้ ท่านบรรยาย ในการสัมมนาครัง้ ที่ 18 ซึง่
จัดขึ ้นในเดือนสิงหาคม ปี 1988 ท่านเป็ นหวัดเล็กน้ อย และ มีเสียงที่แหบ ดังนันในฐานะกองเลขานุ
้
การ ข้ าพเจ้ าได้ กล่าว
ว่า “ทําไมเราไม่เลื่อนบรรยายของท่านไปวันอื่น?” แต่ศาสตรจารย์กลับคํารามว่า “ฉันรู้จกั ตัวฉันดี! ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นห่วง
ฉันจะทําตามแผนที่วางไว้ !” ในวันที่ทําการบรรยาย เราดูแลสุขภาพของท่านเป็ นอย่างดี และฟั งศาสตราจารย์อิชิกาวา
อย่างตังใจ
้ ผ่านมอนิเตอร์ ถึงแม้ ว่า เสียงของท่านจะอ่อนเล็กน้ อย มีร่องรอยเสียงแหบอยู่ แต่ดเู หมือนจะชัดกว่าเมื่อเราได้
ยินท่านครัง้ ก่อน ท่านดูเหมือนจะเหนื่อยเล็กน้ อยหลังบรรยาย แต่ข้าพเจ้ าไม่เคยลืมภาพที่ท่านสนุกกับบุหรี่ เหมือนท่าน
กําลังบอกว่า “ฉันบอกเธอแล้ วว่าใช่ไหม ไม่มีอะไรต้ องเป็ นห่วง?” การบรรยายของท่านในการสัมมนาระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับ TQC ในเดือนต่อมา เป็ นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งว่า นี่เป็ นการบรรยายครัง้ สุดท้ ายของท่านใน JUSE seminar (อ่าน
การทําคุณประโยชน์ของท่าน โดย Mr. Koji Morooka ใน Section 10.3)
(Katsuhiko Okada, Deputy General Manager, First Operations Division, Union Of Japanese
Scientists and Engineers)
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(5) หลักสูตรเบื ้องต้ น สําหรับ Design of Experiments (Introductory Course for Design of Experiments)
หลักสูตรเบื ้องต้ นสําหรับ Design of Experiments (หลักสูตร 6 วัน) ได้ เริ่ มขึ ้นในโตเกียว ในเดือน เมษายน ปี
1961 โดย ศาสตราจารย์อิชิกาวา พร้ อมกับกลุม่ เพื่อนนักวิชาการได้ แก่ Hiroshi Matsumoto, Shizuo Ito และ Hiroaki
Nakazato
ในช่วงหลายปี ก่อนที่หลักสูตรที่ 2 จะได้ เปิ ดขึ ้น ได้ มีการปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตําราที่จะใช้ ในหลักสูตร
พร้ อมกับ จัดกําหนดการขึ ้นใหม่ เป็ น หลักสูตร 8 วัน แบ่งออกเป็ น 2 ภาค ภาคละ 4 วัน ตําราที่ใช้ นนพิ
ั ้ มพ์ในชื่อ The
Elementary Design of Experiment Textbook (JUSE Press, พิมพ์ครัง้ แรก ในปี 1963 และพิมพ์ จํานวน 88,500
เล่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1992)
ผู้แต่งของตําราเล่มนี ้ (นักวิชาการ 4 ท่านที่ได้ เอ่ยนามข้ างต้ น) ได้ แสดงให้ เห็น ทีมเวอร์ คที่สมบูรณ์ ในการ
นําเสนอการบรรยาย ตังแต่
้ ครัง้ ที่ 2 ถึง ครัง้ ที่ 8 หลักสูตรได้ มีกําหนดการแน่นอน เพื่อยืนยันว่า ผู้เข้ าร่วมจะได้ รับความ
เข้ าใจที่ลกึ ขึ ้น มีการทําสร้ างแบบฝึ กหัดที่เหมาะสม ตามความก้ าวหน้ าของการบรรยาย ซึง่ มีบางอย่างที่ เป็ น
คุณลักษณะที่โดดเด่นของ การสัมมนาของ JUSE ในปั จจุบนั นอกจากนี ้นี่ก็คือ ไอเดียของศาสตราจารย์อิชิกาวา ท่านได้
ส่งเสริ มอย่างจริ งจัง ให้ วิทยากรที่มีอายุน้อย จาก หลักสูตรพื ้นฐาน ให้ ทําการสอน ระหว่าง การปฏิบตั ิดงั กล่าว ซึง่ จะช่วย
้
ในการสอนเชิงปฏิบตั ิ วิทยากรใหม่ๆ จะร่วมเป็ นทีม จากหลักสูตรครัง้ ที่ 9 และ
ให้ เสริมสร้ างทักษะของเขาทังหลาย
เนื ้อหาของหลักสูตรก็ได้ มีการปรับปรุง เพื่อสะท้ อนถึงความต้ องการในแต่ละช่วงเวลา ในปั จจุบนั หลักสูตรนี ้ยังคงอยู่ เป็ น
หลักสูตรเบื ้องต้ น ที่ได้ รับความนิยม ในการฝึ กอบรม นักวิจยั และ วิศวกร ซึง่ เรี ยนรู้ experimental design เป็ นครัง้ แรก
(Takamichi Endo, Manager, Second Operations Division, Union of Japanese
Scientists and Engineers)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.2 บรรยายทุก หลัก สูต ร QC จัด โดย Chemical Society of Japan (Lecturing All the QC Courses Organized by
the Chemical Society of Japan)
ในบทที่เกี่ยวกับการประชุมโต๊ ะกลม (Section 3.3) คุณ Koichi Ohba คุณ Tatsuo Ikezawa และคุณ Yoji
Akao ได้ ช่วยกันอธิบายถึง ผลกระทบมหาศาลของ หลักสูตร ที่จดั ขึ ้นโดย Chemical Society of Japan (CSJ) แต่โชคดี
ที่วา่ บทความที่เกี่ยวกับหลักสูตรเหล่านี ้ ได้ รับการตีพิมพ์ ใน Kagaku to Kogyo (Chemistry and Chemical Industry)
ซึง่ เป็ นวารสารวิชาการของ CSJ ในขณะนัน้ ดังนัน้ สรุปบทความต่างๆ ได้ เป็ นเอกสารสําหรับประชุมวิชาการ ในช่วงท้ าย
ของ chapter นี ้ และ ในวรรคต่อๆ ไปจะนําเสนอ ภาพกว้ างของหลักสูตรดังกล่าว
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หลักสูตรแรก เป็ นหลักสูตร 3 วัน จัดขึ ้นในปี 1950 ซึง่ เป็ นการจัดร่วมโดย CSJ สาขา Kansai และ National
Museum of Nature and Science มีผ้ เู ข้ าร่วมทังสิ
้ ้น 345 คน มันดูเหมือนจะเป็ น “ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่” ดังนันในปี
้
ต่อมา ช่วงเวลาของหลักสูตร จึงเพิ่มขึ ้นเป็ น 6 วัน และ เป็ นหลักสูตรที่ร่วมจัดโดย CSJ สาขา Kansai และ Union of
Japanese Scientists and Engineers (JUSE) มีผ้ เู ข้ าร่วมทังสิ
้ ้น 750 คน และวารสารวิชาการได้ อธิบายว่า นี่เป็ น
“ตัวอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนของความสําเร็จที่ทว่ มท้ น ถึงกับมีการขยายที่นงั่ ด้ วยเก้ าอี ้พับ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอที่จะ
รองรับความต้ องการของผู้ที่อยากเข้ ามาร่วม” คํากล่าวขวัญของความสําเร็จนี ้ ได้ แพร่ขยายไปในพื ้นทีเขต Kansai (ภาค
ตะวันตกของญี่ปนุ่ ) และในปี 1952 CSJ สาขา Kinki และ JUSE ได้ ร่วมกันจัดหลักสูตรชื่อ วิธีการทางสถิต และ การ
ควบคุมคุณภาพ (Statistical Methods and Quality Control) หลังจากนัน้ บทความของหลักสูตร ที่จดั ที่โตเกียว (ร่วมจัด
โดย สาขา Kanto (ภาคตะวันออก) และ JUSE จัดโดยสาขา Kanto จัดโดย JUSE จัดโดย Association of ChemistryRelated Academic Societies หรื อจัดโดย สํานักงานใหญ่ CSJ และ JUSE) นัน้ ได้ จดั จนถึงปี 1958 ในขณะ ที่
บทความของหลักสูตร ในพื ้นที่เขต Kinki มีการนําเสนอทุกๆ ปี จนถึงปี 1954 ชื่อของหลักสูตรนัน้ ได้ เปลี่ยนไปทุกๆ ปี ซึง่
มีชื่อทัง้ “The Course on Statistical Methods and Design of Experiments (หลักสูตร วิธีการทางสถิติ และ Design of
Experiments) “The course on Experimental Design (หลักสูตร Experimental Design)” ‘ The course on Quality
Control and Design of Experiments (หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ และ Design of Experiments)” เป็ นต้ น
ผู้บรรยายหลักคือ ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno ศาสตราจารย์ Tetsuichi Asaka ศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา และ
ศาสตราจารย์ Segeiti Moriguti ในจํานวนนัน้ ศาสตราจารย์อิจิกาวา ได้ บรรยาย ทุกๆ หลักสูตร ประมาณ ปี 1955
จํานวนผู้เข้ าร่วม อย่างน้ อยที่สดุ 300 คน หลายๆ ครัง้ 400 คน หรื อ 500 คน
จากคําบอกเล่าของท่าน ศาสตราจารย์ Ikuro Kusuba ได้ เป็ นวิทยากร ที่หลักสูตรสาขา Kinki จากคําเชิญของ
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ซึง่ ได้ ร่วมบรรยายกับศาสตราจารย์ Shigeru Mizino (ซึง่ มีความเชี่ยวชาญทางเคมี) ไม่ต้องสงสัย
เลยว่า หลักสูตรนี ้วางแผนและจัดขึ ้นได้ ไม่ยากนัก และเป็ นที่ทราบดีวา่ ศาสตราจารย์ Yoshitaka Ogiwara ได้ เป็ น
กําลังสําคัญทุม่ เทให้ กบั หลักสูตรที่ จังหวัด Gunma อาจจะกล่าวได้ วา่ ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรดังกล่าว ที่
โตเกียวและโอซากา ได้ ทําให้ เกิดการจัดหลักสูตร เดียวกัน ในทุกๆ ที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“อย่ าตกรถเมล์ ” “Don’t Miss the Bus!”
Yoshitaka Ogiwara
ครัง้ แรกที่ข้าพเจ้ าได้ พบศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา คือการประชุมภูมิภาคของ Chemical Society of Japan
ซึง่ จัดขึ ้นที่ Kiryu ราวๆ ปี 1950 ในช่วงนัน้ สิง่ ที่ข้าพเจ้ ารู้จกั เกี่ยวกับท่านนันก็
้ คือ ความชํานาญของท่านนันเหมื
้ อนกับ
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ข้ าพเจ้ า คือ เคมี ในปี 1953 ผู้บงั คับบัญชาของข้ าพเจ้ าที่ Gunma University ศาสตราจารย์ Isao Shimoda ซึง่ มีทศั นะ
ว่า วิศวกรของอนาคตนัน้ จะต้ องเรี ยนรู้ทางสถิติ เพื่อ วิจยั ข้ อเท็จริงของ ความก้ าวหน้ าที่รวดเร็ว ที่เกิดขึ ้นในเทคโนโลยี
้ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา จึงได้ ตดั สินใจเชิญศาสตราจารย์อิชิกาวา (ในขณะนันเป็
University of Tokyo และเป็ นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาของท่านอยูแ่ ล้ ว) มาทําการบรรยายที่ Kiryu เพื่อนสนิทของ
ศาสตราจารย์ Shimoda คือ ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ดังนัน้ เราจึงดําเนินการได้ อย่างน่า
อัศจรรย์ในการจัดหลักสูตร Kiryu Quality Control Class โดยมีศาสตราจารย์อิชิกาว เป็ นวิทยากร
หลักสูตรเหล่านี ้ ดําเนินมาต่อเนื่อง หลายปี จํานวนสานุศิษย์ของ QC ที่ Kiryu นี ้ มากกว่า 100 คน ศาสตา
จารย์ได้ เริ่มต้ นหลักสูตรด้ วยเรื่ อง design of experiments ในปี 1963 และศิษย์เก่าหลายๆ คนซึง่ ได้ เข้ าศึกษาในหลักสูตร
นี ้ ก็มีบทบาทที่สําคัญในอุตสาหกรรมในปั จจุบนั
มิอาจจะลืมกล่าวว่า ทุกๆ คนที่เข้ าร่วมในการเรี ยนหลักสูตรของท่าน นัน้ มีความตรึงใจอย่างถึงที่สดุ จาก การ
บรรยายที่มีพลังของศาสตราจารย์ และ เนื ้อหาที่ใหม่สด และน่าตื่นเต้ นของท่าน “ถ้ าคุณไม่ศกึ ษาการควบคุมคุณภาพ
เดี๋ยวนี ้ คุณจะตกรถเมล์!” คํากล่าวของศาสตราจารย์ ยังคงดังก้ องอยูใ่ นหูของทุกๆ คน ข้ าพเจ้ ามัน่ ใจว่า ทิศทางที่ข้าพเจ้ า
ได้ เดินมาจนถึงปั จจุบนั นี ้ ล้ วนเป็ นการแนะนําจาก คําพูดของท่านล้ วนๆ
ศิษย์เก่าที่เข้ าเรี ยนในหลักสูตรของท่าน ซึง่ ปั จจุบนั ได้ ถงึ จุดวัยที่เกษี ยณจากบริ ษัท กล่าวเสมอๆ ว่า “ผมจําไม่ได้
ทังหมดในสิ
้
ง่ ที่ท่านสอน แต่ตงแต่
ั ้ วนั นันเป็
้ นต้ นมา ผมมีความภูมิใจที่ได้ มีโอกาสเรี ยน กับศาสตราจารย์ผ้ มู ีชื่อเสียงอย่าง
ยิ่ง”
ข้ าพเจ้ าได้ มีโอกาสพบครัง้ สําคัญกับท่านอีกครัง้ หนึง่ ในปี 1972 ข้ าพเจ้ าวิ่งไปพบศาสตราจารย์ที่ห้องโถงของ
JUSE “คุณเคยได้ ยิน QC Circle มัย้ มันไม่ใช่เรื่ องที่ดีที่เพียงนัง่ อยูท่ ี่ตา่ งจังหวัด ด้ วยจมูกที่ติดอยูก่ บั หนังสือ! นี่เป็ น
โอกาสสุดท้ ายของคุณที่จะขึ ้นรถเมล์!” และนี่คือสิง่ ที่ข้าพเจ้ าได้ ยินเกี่ยวกับ QC Circle เป็ นครัง้ แรก ซึง่ ท่านพยายาม
ส่งเสริ ม เร่งเร้ าให้ ข้าพเจ้ าเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรม QC Circle
จากนัน้ ข้ าพเจ้ า มีความรู้สกึ ว่า แนวคิดโดยรวมของข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับการผลิต ซึง่ ประเด็นส่วนใหญ่ถกู ผูกมัดกับ
ทฤษฎี รอบๆ หอคอยงาช้ างของข้ าพเจ้ า ได้ เปลี่ยนไปโดยสิ ้นเชิง ข้ าพเจ้ าได้ ค้นพบว่า การควบคุมคุณภาพไม่ได้ เป็ นเพียง
บางอย่างที่บรรลุได้ เพียงแค่ทฤษฎีที่แม่นําเท่านัน้ แต่ความสมบูรณ์ของจิตวิญญาณ นัน้ เป็ นแก่นสารที่สําคัญ สิง่ นี ้ เป็ น
สัจจธรรมที่สตู่ วั ข้ าพเจ้ า ที่ทําให้ ข้าพเจ้ ารู้สกึ ว่า คราบต่างๆ ที่ครอบตาอยูน่ นั ้ ได้ หล่นไปจนหมดสิ ้น
มันดูเหมือนว่า ศาสตราจารย์พยายามที่จะอธิบายสิง่ ที่สําคัญที่สดุ ให้ แก่ข้าพเจ้ าด้ วยคําพูดที่ง่ายที่สดุ ข้ าพเจ้ า
เชื่อว่า ความเชื่อที่เข้ าใจง่ายที่สดุ และมีพลังที่สดุ ที่วา่ “ถ้ าคุณก้ าวต่อไปด้ วยความก้ าวหน้ า พร้ อมกับ การพัฒนาปรับปรุง
โดยใช้ เทคนิคทางสถิติ คุณภาพจะพัฒนาปรับปรุงขึ ้นโดยปราศจากความล้ มเหลว และ บริษัทจะเจริญรุ่งเรื อง” และ “ไม่
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มีปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎี มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ าคุณไม่นํามันไปสูก่ ารปฏิบตั ิ!” นํามาสูผ่ ลลัพธ์ที่งดงาม สร้ างสรรค์
“Worldwide QC”(QC ทัว่ โลก)ที่วิเศษ ซึง่ เราได้ เห็นในปั จจุบนั
ข้ าพเจ้ ามีความภูมิใจอย่างที่สดุ ในข้ อเท็จจริงที่วา่ ข้ าพเจ้ าโชคดีมากที่ได้ มีโอกาสพบศาสตราจารย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่ และ
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ อย่างชัดเจนว่า นํ ้าหนักของ ความรับผิดชอบที่ข้าพเจ้ าสามารถทําได้ นัน้ เป็ นเพียงสิง่ เล็กน้ อย เมื่อเทียบกับ
วิสยั ทัศน์ที่มีคา่ มหาศาลของท่านสําหรับคนรุ่นต่อๆ ไป
(ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ Gunma University)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ อ มูล อ้ างอิง- รายละเอียดข้ างล่ างนี ้ เป็ นหลัก สูต รที่จ ัด โดย Chemical Society of Japan(CSJ) เกี่ยวกับ วิธ ีก าร
ทางสถิต ิ Design of Experiments และ การควบคุม คุณภาพ
“A Simple Course on Statistical Methods and Design of Experiments”
จัดโดย CSJ สาขา Kanto/ National Museum of Nature and Science
วันที่ 7-9 ธันวาคม 1950 (3วัน)
สถานที่ หอประชุม National Museum of Nature and Science
หัวข้ อ และ วิทยากร
Design of Experiments (บรรยายครัง้ ที่ 1-3) Motosaburo Masuyama , the University of Tokyo
Statistical Concepts and Simple Testing Methods (แนวคิดทางสถิติ และ วิธีการทดลองที่ง่าย) Kaoru
Ishikawa, the University of Tokyo
Analysis of Variance, Correlation, and Graphical Methods (การวิเคราะห์ ความแปรปรวน ความสัมพันธ์
และ วิธีการทางกราฟ) Shigeru Mizuno, Tokyo Institute of Technology
จํานวนผู้เข้ าร่วม 345 คน
ที่มา- บทความปี 1951 หน้ า 121 Vol. 4, No. 3 “Kagaku to Kogyo” (Chemistry and Industry), the Journal of the
Chemical Society of Japan
“Second Course on Statistical Methods and Design of Experiments”
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ผู้จดั ร่วม CSJ สาขา Kanto/JUSE
วันที่ 3-8 ธันวาคม 1951 (6วัน)
สถานที่ หอประชุมใหญ่ อาคาร 2 คณะวิทยาศาสตร์ University of Tokyo
หัวข้ อและวิทยากร หลักสูตรนี ้ แบ่งออกเป็ น ขันต้
้ น และขันกลาง
้
หลักสูตรขันต้
้ น
Basic Distribution in Mathematical Statistics (พื ้นฐานของสถิติคณิศาสตร์ )
Tetsuichi Asaka, คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Tokyo
Statistical Thinking (วิธีคิดเชิงสถิติ)
Shigeru Mizuno, Tokyo Institute of Technology
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Chapter 11
กิจ กรรมระหว่ างประเทศของ ดร.อิช กิ าวา
(Dr. Ishikawa’s International Activities)

ศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา ได้ สร้ างคุณประโยชน์ที่มีคณ
ุ ค่าระหว่างประเทศ และ สร้ างการพัฒนาที่สําคัญ
ให้ แก่การควบคุมคุณภาพ
ในปี 1958 ดร.อิชิกาวา ได้ เข้ าร่วม QC Study Mission ที่จดั โดย Japan Productivity Center ไปสหรัฐอเมริ กา
ซึง่ ท่านได้ มีการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคในเรื่ องการควบคุมคุณภาพกับพันธมิตรอเมริ กา จากการเริ่ มเต้ นจาก mission นี ้
ท่านได้ อทุ ิศตัวท่านในความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเข้ าร่วมการประชุมวิชาการ QC ในหลายๆ ประเทศ
ตังแต่
้ ปี 1959 เป็ นต้ นมา ท่านได้ ทําหน้ าที่เป็ นหัวหน้ าบรรณาธิการ Reports of Statistical Application
Research, JUSE วารสารภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์โดย JUSE ดร.อิชิกาวา ได้ ทํางานอย่างหนัก เพื่อ แนะนําการปฏิบตั ิและ
การวิจยั Japanese total quality control ให้ แก่โลก
ตังแต่
้ ปี 1966 ถึง 1969 ท่านได้ เข้ าร่ วม Six-Man-Board

ซึ่งเป็ นตัวแทนของญี่ ปุ่น ในการเตรี ยมตัวก่อตัง้

International Academy for Quality โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างความเป็ นสากลของการควบคุมคุณภาพ ในปี 1969
IAQ (International Academy of Quality) ได้ ก่อตังขึ
้ ้น ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ รับการรับรองเรื่ อง QC จากทัว่ โลก
ในองค์การนี ้ ดร.อิชิกาวา ได้ ทําหน้ าที่ เป็ นประธานกรรมการบริ หารตังแต่
้ ปี 1981 จนถึงปี 1983 และเป็ นประธานของ
องค์การ ตังแต่
้ ปี 1984 ถึง 1986
เพื่อการจัด การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ครั ง้ แรกของโลกที่โตเกียวในปี 1969
ท่านได้ ท่มุ เทอย่างมาก ในฐานะ รองประธานของ คณะกรรมการเทคนิค ที่มีหน้ าที่นําการประชุมวิชาการนี ้ ให้ ประสบ
ความสําเร็ จ ดังนัน้ ท่านจึงปฏิบตั ิหน้ าที่ประธานของคณะกรรมการโปรแกรม ของการประชุมวิชาการนี ้ ที่จดั ขึ ้นในญี่ปนุ่
ทุกๆ 9 ปี คือ ในปี 1978 และ 1987 ตามลําดับ
นอกจากการทํ าคุณประโยชน์ ของท่านในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพแล้ ว
ความสําเร็ จที่ยิ่งใหญ่ของดร. อิชิกาวา ก็คือการนําเอาการควบคุมคุณภาพไปสูป่ ระเทศที่กําลังพัฒนาทังหลาย
้
โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ท่ า นได้ ใ นส่ ว นร่ ว มในโปรแกรมการศึ ก ษาที่ ส ถาบัน ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศของญี่ ปุ่ น เช่ น Asian
Productivity Organization (APO), Japan International Cooperation Agency (JICA), Association for Overseas
Technical Scholarship(AOTS) และ Japan-China Economic Association ซึ่งท่านได้ ทําหน้ าที่เป็ นประธาน
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ประสานงานโปรแกรม หรื อเป็ นวิทยากร ในหลายๆ สัมมนา เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ สําหรับ มืออาชีพจากประเทศ
กําลังพัมนาทังหลาย
้
ท่านยังเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการบรรยายและ ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
จํานวนประเทศที่ดร.อิชิกาวา ได้ ไปเยี่ยมนัน้ มีจํานวนถึง 32 ประเทศ โดยไปบรรยาย เข้ าร่วมสัมมนาวิชาการ ให้
คําแนะนํา หรื อการวิจยั โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 11 ประเทศในอาเซีย-แปซิฟิค 2 ประเทศในอเมริ กาเหนือ 14 ประเทศ
ในยุโรป ออสเตรเลีย และ อัฟริกาใต้ รวมจํานวนครัง้ ทังสิ
้ ้น 143 ครัง้

ภาพ 11.1 ผังพาเลโตของจํานวนครัง้ ในต่างประเทศของดร.อิชิกาวา

ดร.อิชิกาวา ยังได้ ทําหน้ าที่ เป็ น ประธานของ Enterprise Management working Group ใน Japan-China
Economic Association ตังแต่
้ ปี 1978 จนถึงวันสุดท้ ายของท่าน ในฐานะ กรรมการพิจารณา Association for Overseas
Technical Scholarship ในฐานะประธานกรรมการบริ หาร ตังแต่
้ ปี 1978 และ เป็ นประธานองค์การ ตังแต่
้ ปี 1988 ใน
Japan China Industry and Culture Center (เปลี่ยนเป็ น Japan China Science, Technology and Culture Center
ตังแต่
้ ปี 1988) ตามลําดับ
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จากความพยายามทังหมดของท่
้
านนัน้ American Society for Quality Control* ได้ มอบรางวัล Eugene L.
Grant Medal แก่ดร.อิชิกาวา ในปี 1972 สําหรับการทําประโยชน์ของท่านในการศึกษา และ การเผยแพร่ การควบคุม
คุณภาพ นอกจากนี ้ ยังได้ มอบ Shewhart

Medal

สําหรั บการทําคุณประโยชน์ ที่โดดเด่นของท่าน ในการสร้ าง

ความก้ าวหน้ าให้ แก่การควบคุมคุณภาพในปี 1983 ท่านเป็ นคนที่ไม่ใช่คนสัญชาติสหรัฐอเมริ กาคนแรกที่ได้ รับเลือกเป็ น
สมาชิกกิตติมศักดิ์ของ American Society for Quality Control ในปี 1986 ดร.อิชิกาวา ยังได้ รับ First international
Prize จาก Asia-Pacific Quality Organization ในปี 1985 สําหรับ การทําคุณประโยชน์ระหว่างประเทศ ต่อ การพัฒนา
ของการควบคุมคุณภาพ
*ASQC ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น ASQ ตังแต่
้ ปี 1997

Eugene L. Grant Award

Shewhart Medal

ดร.อิชิกาวา ได้ รับเลือก เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ในสถาบันต่อไปนี ้ Association Society for Quality Control
(ASQC), Philippine Society for Quality, Argentine Society for Quality, Brazilian Society for Quality Control
และ Columbian Society for Quality ท่านยังได้ เป็ น ประธานกิตติมศักดิ์ของ China Quality Control Association
และ Brazilian Society for Quality Control เป็ น ประธานกิตติมศักดิ์ที่ British Society for Quality Circle ดังได้ กล่าว
มาแล้ ว ดร.อิชิกาวา ยังเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ASQC ที่มิได้ มีสญ
ั ชาติสหรัฐอเมริ กาเพียงคนเดียว

11.1 เรี ยนรู้จากต่างประเทศ (Learning from Aboard)
ั น์
(1) Quality Control Study Mission โดย Japan Productivity Center ไปสหรัฐอเมริ กา เพื่อแสวงหาโลกาภิวฒ
(Quality Control Study Mission by Japan Productivity Center to the U.S. Foresight for Globalization)
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เริ่ มแรกของการแนะนําการปฏิบตั ิ QC แบบญี่ ปนุ่ สู่ภายนอกประเทศนัน้ เริ่ มขึ ้นในปี 1958 เมื่อ ดร.อิชิกาวา
เดินทางไปสหรัฐอเมริ กา ในฐานะของ สมาชิก QC Study Mission โดย Japan Productivity Center คณะที่เดินทางไป
ญี่ปนครั
ุ่ ง้ นี ้ ประกอบด้ วยบุคคลที่ภายหลังได้ กลายเป็ นผู้นําของ TQC ญี่ปนุ่ เช่น คุณ Noboru Yamaguchi (หัวหน้ า
คณะ) ดร. Hajime Karatsu, คุณ Eizo Watanabe, คุณ Masao Ina รวมทัง้ ดร. อิชิกาวา รายงานของคณะนี ้ หรื อ
Quality Control in America (ดูเนื ้อหาที่ท้ายของเอกสาร [B3]) เป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่าที่ได้ รับการอ้ างอิงเหมือน ไบเบิ ้ลของ
QC รายงานนี ้ ได้ พดู ถึงการอภิรายอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ “Organization and Operation of QC (องค์กร และ การ
ปฏิบตั ิการ QC)” “Design of Quality (การออกแบบคุณภาพ)” “Vendor –Vendee Relations (ความสัมพันธ์ของ ผู้ซื ้อ
กับผู้ขาย)” “Reliability (ความเชื่อมัน่ )” และอื่นๆ หนึ่งในคุณลักษณะพิเศษของรายงานนี ้ ก็คือ

คณะนี ้ ไม่ได้ เพียง

รายงานกรณี ศึก ษาจริ ง ของอเมริ กา แต่ใ ห้ ค วามเห็น ตรงๆ ต่อ บางอย่า งซึ่งสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ยัง อยู่ห ลัง ญี่ ปุ่ น เช่ น การ
ตรวจสอบทางเศรษฐกิจ

Japanese Productivity Center’s QC Study Mission ในสหรัฐเมริ กา ที่ โรงงาน Allentown Plant
ของ Western Electric ถ่ายเมื่อปี 1965 ดร.อิชิกาวา เป็ นรองหัวหน้ าคณะ แถวหน้ า จากซ้ าย Kazuo Maki, Noboru
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Yamaguchi (หัวหน้ าคณะ), Dr.Ishikawa, Masao Sasaki, Eizo Watanabe,

แถวที่สองจากซ้ าย Hajime Karatsu,

Toshio Mino, Masao Ina, Kouichi Yamamoto และ Sadao Okada

นอกจากนี ้ ในแต่ละ Chapter จะประกอบด้ วย หัวข้ อที่มีชื่อว่า “Recommendation (ข้ อเสนอแนะ)” ซึง่ สมาชิก
คณะจะเขียนข้ อเสนอแนะแก่ญี่ปนุ่ ในเรื่ องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ บางข้ อเสนอแนะนัน้ ยังใช้ ได้ ถงึ ปั จจุบนั
รายงานที่เน้ นเรื่ อง QC ในญี่ปนุ่ และอยู่บนพื ้นฐานของการศึกษาเปรี ยบเทียบทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริ กา
และญี่ปนุ่ อธิบายความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าควรเรี ยนอะไร และไม่ควรทําอะไร “ตามที่มนั ควรเป็ น” การค้ นพบเหล่านี ้
สอดคล้ องกับความคิด ทัศนะคติต่อชีวิต และ วิถี การวิจยั ของ ดร.อิชิกาวา มันคงไม่เป็ นการพูดเกินความจริ งที่ว่า ทัศนะ
ของท่านเกี่ยวกับโลกาภิวฒ
ั น์ และการปฏิบตั ิการควบคุมคุณภาพภายนอกญี่ ปนุ่ โดยเฉพาะนัน้ ได้ รับการจัดรู ปร่ างจน
สมบูรณ์ด้วยตัวท่านเอง ตังแต่
้ ในช่วงเวลานัน้
หลังจากนี ้ ดร.อิชิกาวา ยัง เร่งรัดการแนะนํา และเผยแพร่ขยาย วิธีญี่ปนของ
ุ่
QC หรื อ TQC ไปสูต่ ่างประเทศ ใน
โอกาสที่เหมาะสม เช่น ASQC convention (1965, [35]) และ EOQC convention ในปี 1966
ในปลายทศวรรษ 1970 เมื่อ TQC แบบญี่ปนุ่ ได้ รับความสนใจจากต่างประเทศนอกญี่ปนุ่ ในเวลาเดียวกัน คน
ญี่ปนุ่ ได้ เริ่ มอภิปรายถึงความต้ องการของโลกาภิวฒ
ั น์ ของธุรกิจ เมื่อข้ าพเจ้ าพิจารณาความเป็ นจริ งเหล่านี ้ ดร.อิชิกาวา
ั น์ของ TQC แบบญี่ปนุ่ มาแล้ วมากกว่า 10 ปี ก่อนทศวรรษ 1970 เสียออก สิ่งนี ้แสดงถึงการมอง
ได้ ปฏิบตั ิโลกาภิวฒ
การณ์ไกลที่น่าประหลาดใจของท่าน
แท้ จริงแล้ ว ในช่วงเริ่มต้ น ท่านดูเหมือนที่จะโฆษณาคุณภาพที่สงู ของ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในญี่ปนุ่ ผ่านการควบคุม
คุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ ้นของการส่งออก อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริ ษัทญี่ปนขยายกิ
ุ่
จการไปต่างประเทศ พวก
เขาร้ องขอเรื่ องการบริ หารธุรกิจที่รวมถึง QC ที่มีลกั ษณะเหมาะสมกับสภาพการณ์ท้องถิ่น ดังนัน้ ดร.อิชิกาวา จึงเริ่ มต้ น
การสัง่ สอนว่า TQC ควรจะมีความเป็ นโลกาภิวฒ
ั น์ได้ แล้ ว จากนัน้ ท่านได้ ประสบความสําเร็ จในการถ่ายทอด TQC แบบ
ญี่ปนุ่ ไปยังบริ ษัทที่ไม่ใช่ญี่ปนุ่ ซึ่งในอดีตท่านเคยหลีกเลี่ยง เพราะเป็ นงานที่ยากที่สดุ ดร.อิชิกาวา เป็ นผู้บุกเบิกในการ
สร้ างโลกาภิวฒ
ั น์ เพื่อการยกระดับประเทศอื่น โดยการ ถ่ายทอด TQC แบบญี่ปนอย่
ุ่ างแท้ จริง
ดร.อิชิกาวา ยังมีจิตวิญญาณการเป็ นผู้บกุ เบิก ซึง่ สามารถเห็นได้ ในการทําให้ โลกาภิวฒ
ั น์ ของ TQC แบบญี่ปนุ่
เกิดขึ ้นเป็ นจริง โดยที่ทา่ น ก้ าวลํ ้าหน้ าไปโดยการยอมรับบทบาทและภาระงานของบริ ษัทธุรกิจ และท่านได้ ทําในสิ่งที่ท่าน
ต้ องทํา
(Hiroshi Osada)
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Chapter 15
งานวิจ ัย ของ ดร.อิช ิก าวา
(The Research of Dr. Ishikawa)
ดร.อิชิกาวา ได้ สร้ างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ จํานวนมาก รวมทังข้
้ อเสนอที่หลากหลาย ท่านได้ ทํางานอย่างหนัก
พร้ อมกับเพื่อนศาสตราจารย์ เพื่อทําให้ ข้อเสนอเหล่านัน้ เป็ นจริ งขึ ้น มันคงต้ องใช้ เวลาหลายปี ในการวิจยั จากจุดยืนอย่าง
มืออาชี พ เพื่อที่จะแสดงให้ เห็นงานทัง้ หมดของท่าน ดังนัน้ คงเป็ นไปไม่ได้ ที่จะอธิ บายสิ่งทัง้ หมด ภายในหนังสือเล่มนี ้
งานวิจยั บางอย่างของท่านได้ รับการแนะนําในรายการสิง่ พิมพ์ที่ท้ายหนังสือเล่มนี ้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ QC circle การสร้ าง
ความเป็ นสากล Sampling และการสร้ างมาตรฐานของอุตสาหกรรม กรุ ณาอ่าน Chapter 10 ถึง 14 หลักฐานอ้ างอิงได้
แสดงไว้ ใน ตารางลําดับเหตุการณ์ และจํานวนหลักฐานอ้ างอิงที่อยู่ท้ายของหนังสือ จํานวนหลักฐานอ้ างอิง ที่เริ่ มต้ นด้ วย
B หมายถึงหนังสือ และในกรณีนี ้ หน้ าที่ใช้ อ้างอิงก็จะแสดงด้ วย
15.1 ลัก ษณะพิเ ศษของการเขียนของ ดร. อิช กิ าวา (Special Features of Dr. Ishikawa’s Writing)
ผลลัพธ์ ข อง งานวิจัยของดร.อิชิกาวา เกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพ และสาขาอื่น ๆ ได้ นําเสนอผ่านหนังสือ
บทความ สไลด์ วีดีโอ มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปนุ่ (JIS), มาตรฐาน ISO และสื่ออื่นๆ นี่คือลักษณะพิเศษบางอย่าง
ของงานของท่าน ซึง่ เราพบในรายการที่เป็ น ภาคผนวก ที่อยูท่ ี่ท้ายของหนังสือเล่มนี ้
1. ผลงานปริมาณมหาศาล (2 ผลงานต่อเดือน ตลอดเวลา 40 ปี )
2. เนื ้อหาสาระที่มีขอบข่ายที่กว้ าง (ตังแต่
้ หลักคิด จนถึงวิธีการของการควบคุมคุณภาพ)
3. งานจํานวนมาก ตีพิมพ์ในภาษาต่างประเทศ (16 ภาษา 139 ผลงาน)
4. Guideline ที่ชดั เจน สําหรับความเป็ นไปได้ ของแนวโน้ มอนาคต
ขอให้ เราดูรายละเอียดของลักษณะพิเศษดังต่อไปนี ้
(1)ผลงานปริ มาณมาก
จํานวนมหาศาลของผลงานของท่าน มีถึงประมาณ 800 ผลงาน สําหรับหนังสือแล้ ว เราจะนับเฉพาะที่พิมพ์ครัง้
แรกส่วนบทความนัน้ เรานับเฉพาะ ส่วนที่นําเสนอที่มีชื่อเรื่ องเดียวกันเท่านัน้
หนังสือ

31 เล่ม (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม 11 ฉบับ แปล 32 ฉบับ)

สาระนิพนธ์ บทความ

517 รายการ (รวมที่เขียนต่อเนื่อง 64 รายการ)

คํานํา Essay ต่างๆ

129 รายการ
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สไลด์

48 รายการ

วีดีโอ

26 รายการ

JIS

62 รายการ (รายการปรับปรุง 50 รายการ)

มาตรฐาน ISO

7 รายการ

ถ้ าหากรวม ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บ เป็ นต้ นว่า ฉบับปรุ งและเพิ่มเติม แปล และ บทความต่อเนื่อง และ รายการ
ปรับปรุง JIS แล้ ว จํานวนตัวเลขรวม จะมีมากกว่า 950 รายการ ส่วนใหญ่ได้ รับการตีพิมพ์ ในขณะที่บางส่วน เป็ นต้ นว่า
รายการข้ างล่างนี ้ ไม่ได้ มีการตีพิมพ์ ซึง่ ไม่ได้ นบั รวมไว้
1. บทความใน newsletters ของมหาวิทยาลัย หรื อ ในบริษัทต่างๆ
2. เอกสารนําเสนอ ซึง่ ไม่ได้ มีการตีพิมพ์ รวมเป็ นบทความ
3. ตําราประกอบการสัมมนา
4. รายงาน ที่เรี ยบเรี ยงในการประชุมคณะกรรมการภาครัฐ และวิชาการ
ข้ าพเจ้ าเรี ยบเรี ยงผลงานเหล่านี ้ ตามรายการหนังสือ และบทความที่เขียนโดยดร.อิชิกาวา ในการดําเนินการนี ้
นัน้ ข้ าพเจ้ าได้ พบและเพิ่มเติมผลงานอีกมากมายของท่านซึง่ ยังไม่ได้ รวมรวมไว้ ก่อนหน้ านี ้ อาจจะเพราะว่า ท่านมีงานยุ่ง
้ ถึงแม้ ว่าท่านจะเป็ นนักเก็บข้ อมูลที่มีความกระตือรื อร้ นก็ตาม ระหว่างการเรี ยบ
จนไม่สามารถจัดทํารายการเหล่านันได้
เรี ยงหนังสือเล่มนัน้ การจัดทํารายการ รวมทัง้ การจัดเรี ยงลําดับเหตุการณ์นนใช้
ั ้ เวลามากกว่างานอื่นๆ ข้ าพเจ้ าพยายาม
ที่จะจัดทํารายการที่สมบูรณ์ แต่ข้าพเจ้ าเกรงว่า อาจจะยังพลาดผลงานบางส่วน ถ้ าเรานับเข้ าไปด้ วย จํานวนรวมอาจจะ
มากกว่า 1000 รายการก็ได้ ในหลักสูตรสัมมนา ตลอดเวลา 40 ปี ที่ท่านได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องในเรื่ องการควบคุมคุณภาพ
้
ยกเว้ นผลงานเดียว (เลขที่ 513 ในรายการ ปี
จนกระทัง่ ท่านเสียถึงแก่กรรม (1949-1989) ท่านได้ เขียนผลงานทังหมด
1944) นัน่ หมายความว่า ท่านจะต้ องเขียน อย่างน้ อย 25 ผลงานต่อปี และ 2 ผลงานต่อเดือน โดยเฉลี่ย ตลอดเวลา 40
ปี ของท่าน ในจํานวน “2 ผลงานต่อเดือน” นันรวม
้
หนังสือหนาหลายเล่มด้ วย เราเข้ าใจได้ ง่ายว่า ท่านได้ เขียนผลงาน
จํานวนมหาศาลได้ ไม่จําเป็ นต้ องพูด ท่านได้ ใช้ เวลาที่ยาวนานในการเขียนผลงานเหล่านี ้ และที่สําคัญที่สดุ ท่านได้ ใช้
เวลาที่สําคัญในการวิจยั หรื อ ค้ นคว้ า ซึง่ ที่จะต้ องเขียนไว้ ก่อน ท่านดูเหมือนซูเปอร์ แมนจริงๆ
(2) เนื ้อหาสาระที่มีขอบข่ายที่กว้ าง (A wide range of contents)
หนังสือ 31 เล่มที่ทา่ นเขียน สามารถแบ่งออกได้ ตามเนื ้อหาดังต่อไปนี ้
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Quality Control (การควบคุมคุณภาพ)

13

QC Circle

5

Quality Assurance (การรับประกันคุณภาพ)

2

Quality Control Method (วิธีการควบคุมคุณภาพ)

7

Sampling (การชักตัวอย่าง)

2

Implementation of Industrial Standardization
(การนําเข้ ามาใช้ ของการสร้ างมาตรฐานอุตสาหกรรม)

2

บทความจํานวน 517 บทความ สามารถแบ่งออกได้ ตามเนื ้อหาดังต่อไปนี ้
Quality Control Concept (แนวคิดการควบคุมคุณภาพ)

35

Japanese Quality Control (การควบคุมคุณภาพแบบญี่ปนุ่ )

38

Management and Quality Control
(การบริ หารและการควบคุมคุณภาพ)

58

Quality Assurance (การประกันคุณภาพ)

93

Quality Control and Organizational Management
(การควบคุมคุณภาพ และ การบริหารองค์กร)

56

QC Circle

58

International Problems of Quality Control
(ปั ญหาระหว่างประเทศ ของการควบคุมคุณภาพ)

50

Quality, Reliability, Safety, Product Liability
(คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบของสินค้ า)
Quality Assurance System (ระบบประกันคุณภาพ)

28
49
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Environment/ Pollution (สภาพแวดล้ อม / มลภาวะ)

16

Quality Control Method (วิธีการของการควบคุมคุณภาพ)

46

TQC Promotion by Industry (การส่งเสริม TQC แยกอุตสาหกรรม)

23

Sampling (การชักตัวอย่าง)

40

Implementation of Industrial Standardization
(การนําเข้ ามาใช้ ของ การสร้ างมาตรฐานอุตสาหกรรม)
High Pressure Cold Molding (การหล่อเย็นความดันสูง)

14
6

จากการวิเคราะห์ข้างบน เราสามารถเห็นเนื ้อหาที่มีขอบข่ายกว้ างขวางของท่าน รวมทังแนวคิ
้
ดและวิธีการของ
การควบคุมคุณภาพ QC Circle, Sampling,

ปั ญหาระหว่างประเทศ และ การนําเข้ ามาใช้ ของการสร้ างมาตรฐาน

อุตสาหกรรม

(3) ผลงานจํานวนมาก ตีพิมพ์ในภาษาต่างประเทศ (Many works are published in foreign languages)
ในผลงานของท่าน มีอีกสิ่งหนึ่งคือ ท่านเขียนเป็ นภาษาอังกฤษด้ วยตัวของท่านเอง และมีจํานวน 32 ผลงาน
ได้ รับการแปลเป็ น 12 ภาษา
ภาษาอังกฤษ (เขียนโดยท่านเอง 1 เรื่ อง แปล 5 เรื่ อง)

6

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาจีน

5
5

ภาษาฝรั่งเศส

3

ภาษาสเปน

3

ภาษาเยอรมัน

2
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ภาษาอินโดนีเซีย

2

ภาษาอิตาลี

2

ภาษามาราตี

1

ภาษาฮิบบรู

1

ภาษาเกาหลี

1

ภาษาสโลวาเนีย

1

จํานวนบทความ สาระนิพนธ์ บทนํา Essays หรื อ สไลด์ ที่ตีพิมพ์ ในภาษาต่างประเทศนัน้ ได้ แสดงไว้ ในตาราง
15.1 จํานวนทังหมดมี
้
108 ผลงาน ใน 11 ประเทศ ถ้ าหากรวมเรื่ องที่แปลด้ วยแล้ ว จํานวนจะเพิ่มเป็ น 139 ผลงาน ใน
16 ภาษา

ตาราง 15.1 บทความและผลงานอื่น ในภาษาต่ างประเทศ
บทความที่ต ีพ มิ พ์
บทความการวิจ ัย
1. Concept of Quality Control

อังกฤษ

จีน

8

1

2.Japanese Quality Control

11

5

2

6

6

1

12
3
4
2

2
2
2

3.Management and Quality Control
4.Organizational Management
5.QC Circle
6.International Problems
7.Quality Assurance
8.Quality Control Metho
9.Sampling, Analysis
คํานํา essay ต่ างๆ
1.เกี่ยวกับ Quality control

เกาหลี

4

ฝรั่ งเศส

อื่น ๆ

4

เ ย อ ร มั น 1
ส เ ป น 1
โปแลนด์ 1 เชค2

1

โปรตุเ กส 1
รั ส เซีย 1

10
5

อิต าลี 1
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สไลด์
รวม

6
69

23

4

5

7 ( ร ว ม ทั ้ ง สิ ้ น
108)

(4) Guideline ที่ชดั เจน สําหรับความเป็ นไปได้ ของแนวโน้ มอนาคต (Clear guidelines for the possibility of future
trends)
ดร.อิชิกาวา มีทศั นะวิสยั ที่กว้ างไกล ท่านได้ คิดถึงเรื่ องโลกาภิวฒ
ั น์ ตังแต่
้ ในช่วงแรกหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
นอกจากนี ้ ท่านยังได้ ยืนยันอยูเ่ สมอถึงความสําคัญของ QC ในการดีไซน์ เมื่อพวกเขาเพิ่งจะเริ่ มต้ นอยากจะได้ ผลลัพธ์จาก
ความพยายามในการลดความผิดพลาดของสินค้ า ที่ genba (หน้ างาน) ในขณะเดียวกัน ท่านได้ ยกตัวอย่างและสรุ ป
ทิศทางอนาคตที่เป็ นไปได้ นอกจากนี ้ ท่านยังได้ เกี่ยวข้ องกับคนจํานวนมาก โดยขอ หัวข้ อเรื่ อง ในวารสาร หรื อ ที่ การ
้
่ท่านเลือกไม่ค่อยจะได้ ตามที่ท่านได้ วางแผนไว้ อย่างไรก็ตาม
ประชุมสัมมนาวิชาการ QC แน่นอน หัวข้ อเรื่ องทังหมดที
เพราะว่า ท่าน ได้ ยกหัวข้ อเรื่ องขึ ้นมาเรื่ องหนึ่ง มันมักจะกลายเป็ นปั ญหาล่วงหน้ า สําหรับคนหลายๆ คน ซึง่ สามารถที่จะ
เตรี ยมตัวต่อสิง่ แวดล้ อมใหม่ที่จะมา
ข้ าพเจ้ า ไม่มีโอกาสที่ได้ ยินจากดร.อิชิกาวาโดยตรง ว่า ท่านมองเห็นล่วงหน้ าเกี่ยวกับแนวโน้ มใหม่ๆ ได้ อย่างไร
แต่ระหว่างการเรี ยบเรี ยงบทนี ้ ข้ าพเจ้ าคิดว่า ข้ าพเจ้ าได้ พบ 3 ประเด็นด้ วยกัน ประเด็นแรก คือ ประสบการณ์และ การเฝ้า
สังเกต ที่ท่านได้ มาจากการไปเยี่ยมทางธุรกิจในต่างประเทศ ได้ กลายเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์มาก ในช่วงทศวรรษ 1970
แต่ท่านไม่ได้ แนะนําสิ่งที่ท่านได้ เห็นในต่างประเทศ เป็ นข้ อมูลมือสอง ในทางตรงการข้ าม ท่านได้ ไตร่ตรองจนกระทัง่ ท่าน
เข้ าใจอย่างเต็มที่ตอ่ สิ่งที่ท่านได้ เห็น แล้ วจัดให้ สิ่งเหล่านัน้ เป็ นระบบ แล้ วจึงแนะนําให้ กบั พวกเรา การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ และ ความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์ เป็ นตัวอย่างที่ดี การบริ หารข้ ามสายงาน เป็ นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่ท่านควรคิดว่า
นั่นถูกกลั่นมาจากไอเดียที่ท่านได้ รับระหว่างอยู่ที่สหรั ฐอเมริ กา เมื่อพิจารณาจากการที่ได้ ไปพบกับผู้เชี่ ยวชาญชาว
อเมริ กัน เพื่อศึกษาการบริ หารข้ ามสายงาน เป็ นที่ชัดเจนว่า ดร.อิชิกาวา ไม่เพียงแต่ส่งผ่านและแนะนํ าให้ กับพวกเรา
เท่านัน้ ประการที่สอง ข้ อมูลข่าวสารจํานวนมากที่ท่านได้ รับมาจากความสนใจอย่างยิ่งยวดของท่าน ต่อสิ่งใหม่ๆ และ
จากการสัมผัสที่ใกล้ ชิด ประการที่ สาม เกิดจากความสนใจที่แหลมคมของท่านในสิง่ ซึง่ ได้ ดําเนินไปในโลก ข้ าพเจ้ าจะไม่
ลืมว่า ท่านมักจะอ่านหนังสือพิมพ์ ตังแต่
้ หน้ าแรกจนถึงหน้ าสุดท้ าย และ จัดคลิปไว้ ตามเนื ้อหา
(Noriaki Kano)
15.2 ข้ อ เสนอจาก ดร.อิช กิ าวา (Proposal by Dr. Ishikawa)
(1) การปฏิ รูปความคิดในการบริ หาร การบริ หารด้ ว ยการเคารพในความเป็ นมนุษย์ (Thought

revolution

in

management, Management with respect for humanity)
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การใช้ QC ไม่เพียงแต่เป็ นเครื่ องมือหนึ่งของการควบคุมคุณภาพ แต่ยงั เป็ นเครื่ องมือสําหรับการบริ หารองค์กร
ดร.อิชิกาวา ได้ เน้ นความสําคัญของสิง่ นี ้เสมอมา
“ข้ าพเจ้ าคิดถึงการนํามาใช้ ที่เหมาะสมของ QC…..สามารถนํามาสู่การปฏิรูปรู ปแบบของการบริ หารของบริ ษัท
และ การปฏิรูปความคิดในการบริ หาร” (1981, [B9], p.3)

เราสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนถึง แก่นของผลงานของท่าน ที่ได้ เขียน ทังในช่
้ วงแรก และช่วงหลัง
“มันเป็ น การควบคุมคุณภาพที่ใหม่ ซึ่งจะนํา การปฏิรูปอุตสาหกรรม มาสู่รูปแบบการบริ หารหรื อองค์กร ใน
ประเทศของเรา” (1954, [B1], p.1)
“ข้ าพเจ้ าได้ ทํางานกับบริ ษัทหลอมถ่านหิน เป็ นเวลา 8 ปี หลังจากจบการศึกษาจาก ภาควิชาเคมีประยุกต์ ใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Tokyo ในปี 1939 ในช่วงนัน้ ข้ าพเจ้ ามีประสบการณ์ 2 ปี ไปเป็ นทหารเรื อของพระ
เจ้ าจักรพรรดิ ข้ าพเจ้ าประหลาดใจว่าทําไมบริษัทญี่ปนุ่ และองค์กรญี่ปนุ่ ทําสิ่งที่แปลกๆ อย่างนัน้ เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ศกึ ษา
การควบคุมคุณภาพ ข้ าพเจ้ าเริ่ มที่จะเชื่อว่า การนําเอาการควบคุมคุณภาพเข้ ามาใช้ อย่างเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยน
้ หรื อ หมายความว่า สามารถนําเอาการพัฒนาปรับปรุง เข้ ามาสู่โครงสร้ างองค์กร หรื อ การปฏิรูป
สิ่งที่แปลก เหล่านันได้
ความคิดในการบริ หาร ข้ าพเจ้ าได้ พยายามอย่างต่อเนื่อง ในการนําเอาการควบคุมคุณภาพเข้ ามาใช้ พร้ อมกับไอเดียนี ้”
(1980, [60])
ท่านได้ มาสูไ่ อเดียนี ้ได้ อย่างไร? ตามที่แสดงใน Session 8.3 ข้ างบน ข้ าพเจ้ าคาดคิดว่า บิดาท่าน คุณ Ichiro
คงมีอิทธิพลต่อความคิดของท่าน
ท่านได้ มองการบริ หาร ดังนี ้
“มองเน้ นที่ทรัพยากรมนุษย์ทางการบริ หาร ถ้ าคุณควบคุมได้ อย่างเหมาะสม และ เข้ าใจ 3 ปั จจัยการบริ หารที่
สําคัญ ซึง่ ได้ แก่ คุณภาพ ต้ นทุน(กําไร) และ ปริมาณ การบริหารจะประสบความสําเร็จได้ ” (1964, [B1], p. 56)
“เพราะว่า บริ ษั ท นัน้ อยู่ใ นสัง คมมนุษ ย์ เป้า หมายเบื อ้ งต้ น ควรจะเน้ น ที่ คนที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ บริ ษั ท (ลูกค้ า
พนักงาน และครอบครัวของพวกเขา ผู้ถือหุ้น คนที่เกี่ยวข้ องกับการรับช่วงผลิต และ โลจิสติกส์) ทําให้ เขาได้ บรรลุถึง
ศักยภาพของพวกเขาอย่างมีความสุข” (1980, [60]”

ในด้ านนี ้ ท่านได้ พดู อย่างมัน่ ใจถึงความสําคัญของการบริหาร ด้ วยการเคารพในความเป็ นมนุษยชาติ
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“มนุษยชาติ คือ มนุษย์ ซึ่งสามารถกระทําได้ ด้วยตัวของตัวเอง ด้ วยเจตนาของตัวเอง และด้ วยตัวของตัวเอง
แตกต่างจากสัตว์ เครื่ องจักร หรื อ มนุษย์ ไม่ทําเพราะเขาถูกบอกให้ ทํา มนุษยชาติ ยังหมายถึง มนุษย์ที่คิดไตร่ ตรองโดย
ใช้ สมองของเขา มนุษยชาติ นําการบริหาร ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความสามารถที่ไม่มีที่สิ ้นสุดของมนุษย์” (1968, [60])
ไอเดียนี ้ เป็ นที่ร้ ู จกั ในชื่อ “the Industrial Democracy (ประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม)” เมื่อพิจารณาจาก
ข้ อเท็จจริ งที่วา่ บริษัทชันเลิ
้ ศของอเมริกนั หลายๆ แห่ง ได้ พยายามที่จะใช้ แง่มมุ นี ้ไปใช้ ในการบริ หาร ความเห็นของ ดร.อิชิ
กาวา เป็ นแก่นแท้ ของการบริหาร ท่านยังได้ ชี ้ให้ เห็นว่า คุณภาพ (Quality, Q) ต้ นทุน (Cost, C) การส่งมอบ (Delivery, D
หรื อ Quantity ปริ มาณ) เป็ นเป้าหมายขัน้ 2 ที่จะทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และเรี ยกว่า “เป้าหมายขัน้ 2
สําหรับการบริหารที่ดี (secondary targets for good management)”
(Hiroshi Osada, Noriaki Kano)

(2) การควบคุมคุณภาพทั่วทัง้ องค์ กร/ การต่อต้ าน ลัทธิ มืออาชี พ (Company-wide

quality

control/

Anti-

professionalism)
ในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ในเรื่ องไอเดียของความเป็ นมืออาชีพทางด้ านคุณภาพนัน้ มีเพียงแต่ผ้ เู ชี่ยวชาญใน
เรื่ องคุณภาพซึ่งก็คือฝ่ ายตรวจสอบหรื อฝ่ ายควบคุมคุณภาพจะต้ องรับผิดชอบในเรื่ องเกี่ยวกับคุณภาพ เป็ นผู้ดําเนินการ
จริ ง แต่ตงแต่
ั ้ ดร.อิชิกาวา มีความสงสัยในไอเดียนัน้ (1981 [B9], p. 33) ท่านได้ ยืนยันถึงเรื่ อง การควบคุมคุณภาพทัว่ ทัง้
องค์กร กับการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกคนตังแต่
้ ผ้ จู ดั การถึงผูปฏิบตั งาน (ที่ขาดไม่ได้ )
“ในเรื่ องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารสูงสุด ต้ องมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
และกําหนดให้ เป็ นนโยบายองค์กร มันจะสําเร็จได้ นนต้
ั ้ องให้ พนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริ หารระดับกลาง วิศวกร พนักงาน
้ กงานหน้ างานต่างๆ เข้ ามามีส่วนร่ วมในนัน้ ถึงแม้ ว่า เพียงวิศวกรบางคนศึกษาและ
ที่เกี่ยวข้ องกับงานธุรการ รวมทังพนั
พยายามทํา มันก็จะไม่สําเร็จ สิง่ ที่เราต้ องการสําหรับความสําเร็จคือ การทําความเข้ าใจ ความมุง่ มัน่ และ การปฏิบตั ิจาก
ผู้บริ หารสูงสุด
เพื่อที่จะนําการควบคุมคุณภาพไปพร้ อมกับพนักงานทุกๆ คน เราจะต้ อง สร้ างมนุษยสัมพันธ์ ให้ เกิดขึน้ หรื อ
หมายความว่า มันเป็ นสิง่ ที่จําเป็ นที่จะต้ องสร้ าง โครงสร้ างความร่วมมือทัว่ ทังบริ
้ ษัท” (1964, [B1], p.15)

เราจะเห็นได้ ว่า นี่ คือ ต้ นแบบของการควบคุมคุณภาพแบบญี่ ปุ่น เมื่อเปรี ยบเทียบรายงานการสอนของ Dr.
Joseph M. Juran และ บทสรุปการบรรยายของ Dr. Juran ที่เขียนโดย ดร.อิชิกาวา
8/46
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

“Dr. Juran ได้ มาถึงบทสรุปต่อไปนี ้ หลังจาก กลับจากการเยี่ยมโรงงานในญี่ปนุ่
1. บริษัทญี่ปนุ่ ดูเหมือนพยายามที่จํานําเอาการควบคุมคุณภาพเข้ ามาใช้ ผ่านโครงสร้ างระดับ
องค์กร ในวิธีการแบบนี ้ การฝึ กอบรมการควบคุมคุณภาพ จะเป็ นสิ่งจําเป็ นที่หน้ างาน นอกจากนี ้ โรงงาน
ต้ องเสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างทุกๆ ฝ่ ายงาน
อย่างไรก็ตาม ถ้ าเราทิ ้งการควบคุมคุณภาพไว้ ที่หน้ างาน พวกเขาจะไม่เข้ าในความ
สําคัญของ ปั ญหาคุณภาพ ดังนัน้ พวกเขาจะเอาใจใส่เฉพาะที่หน้ างานของตนเอง และมี
อคติตอ่ การควบคุมคุณภาพ ดังนัน้ วิศวกรที่หน้ างาน จะเสียเวลาในการทําเรื่ องที่ไม่มีจดุ
หมาย ......นี่เป็ นปั ญหาที่เราจัดให้ มีวิศวกรที่หน้ างาน..... เราต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ (ส่วนที
เหลือขอตัดออก)” (Chuuzou Kamio (1954), “Dr.Juran 4. Visiting Company &
Plant…Nippon Steel Pipe,” Hinshitsu Kanri (Statistical Quality control), Vol.5,
No.8, pp.400-401)
“Dr. Juran กล่าวว่า การควบคุมคุณภาพ จะต้ องถูกนําเข้ ามาใช้ โดยฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ ในอีกด้ านหนึง่ ผู้เชี่ยวชาญญี่ปนุ่ กล่าวว่า มันต้ องถูกนําเข้ ามาใช้ โดยฝ่ ายวิศวรรม หรื อ
โดยวิศวกรรมที่หน้ างาน พร้ อมกับความร่วมมือของฝ่ ายควบคุมคุณภาพ ถ้ าจําเป็ น” (1954, [134])

ดร.อิชิกาวา ได้ สรุปในครัง้ แรกเกี่ยวกับความคิดของท่านในเรื่ องการควบคุมคุณภาพโดยรวมที่ญี่ปนุ่ น่าจะอยู่ใน
รายงานที่เรี ยบเรี ยงขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ นําเสนอการควบคุมคุณภาพของญุ่ป่น ในโอกาสที่คณะผู้แทน (หัวหน้ าคณะ Mr.
Nobobu

Yamaguchi,

รองหัวหน้ าคณะ ดร.อิชิกาวา) ที่ไปเยี่ยมสหรัฐอเมริ กา โดยการสนับสนุนของ Japan

Productivity Center ในเดือนมกราคม ปี 1958 รายงานนี ้ เป็ นข้ อมูลที่ดีที่จะได้ ร้ ูถึงการนําเอาการควบคุมคุณภาพเข้ ามา
ใช้ ในญี่ปนุ่ ในขณะนัน้
“ในบริษัทที่ได้ เริ่มนําเอาแนวคิดการควบคุมคุณภาพเข้ ามาใช้ ในช่วงเริ่มต้ น กิจกรรมการ
การควบคุมคุณภาพได้ ริเริ่มขึ ้นเรี ยบร้ อยแล้ วในประมาณ ปี 1952 ไปทัว่ ทังบริ
้ ษัท ไม่เพียงแต่ฝ่าย
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คุมคุณภาพเท่านัน้ แต่ยงั รวมฝ่ ายโลจิสติกส์ ฝ่ ายขาย ฝ่ ายวิศวกรรม และฝ่ ายอื่นๆ ในเวลาเดียว
กัน ผู้บริหารสูงสุด เริ่มนําเอา guidance ของการควบคุมคุณภาพ มาเป็ นส่วนหนึง่ ของการบริ หาร
ธุรกิจ” (1958, [37], (1))

ตังแต่
้ ช่วงเริ่มต้ น ดร.อิชิกาวาได้ ยืนยันว่า การควบคุมคุณภาพจะต้ องดําเนินการไปทัว่ ทังบริ
้ ษัท ท่านได้ ถ่ายทอด
ไอเดียต่อไปนี ้ ในบท essay “Total Management and QC” พิมพ์ลงในปกในของวารสาร Hinshitsu Kanri (Statistical
Quality Control)
“ข้ าพเจ้ าหวังว่า การควบคุมคุณภาพในญี่ปนุ่ จะต้ องดําเนินไปเป็ นการควบคุมคุณภาพใน
ภาพที่กว้ าง หรื อ total quality control ซึง่ รวมเอาต้ นทุน และปริมาณการขาย ไม่ได้ เป็ นภาพแคบ
ในความหมายของ Dr. Juran” (1956, [4])
“หลักการพื ้นฐานของการควบคุมคุณภาพ คือ การผลิต และขาย สิง่ ที่ผ้ บู ริโภคต้ องการ
หลักการนี ้ คือ การบริหารธุรกิจอย่างแน่นอน” (1956, [4])
ท่านยังได้ กล่าวถึงอิทิพลของ Dr. Juran ต่อความเคลื่อนไหวของ total quality control
“ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ได้ มีความคึกคักขึ ้น ซึง่ เป็ นเป้าหมายของ การบรรยายของ
Dr. Juran ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น” (1958, [37], (1))

เราไม่มนั่ ใจว่า คําว่า “การควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร (company-wide quality control)” มาจากไหน ท่านได้
กล่าวไว้ ดงั ข้ างล่างนี ้
“เราตังใจที
้ ่จะเข้ าใจคําศัพท์ “การควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร” หรื อ “Total quality
Control” หรื อ QC ในความหมายที่กว้ าง เป็ นต้ น เพื่อความสะดวกของเรา ตังแต่
้ ในอดีตใน
ญี่ปนุ่ คําว่า QC จึงเป็ นที่ร้ ูจกั กันดี ดังนัน้ จึงเป็ นธรรมชาติที่จะอธิบายในความหมายเดียวกันกับ
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ที่ข้าพเจ้ าได้ กล่าวข้ างต้ น” (1960, [78])

พิจารณาจากคํากล่าวของท่านข้ างต้ น คําว่า “การควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร” จึงได้ มีการใช้ มาก่อนทศวรรษ
1960 ท่านยังได้ อธิบายไอเดียของคําจํากัดความ ในข้ อความต่อไปนี ้
“จากการวิจยั และสํารวจผู้บริโภค มาระยะหนึง่ การควบคุมคุณภาพที่มีความต่อเนื่อง
เป็ นที่เรี ยกร้ อง เพื่อทําระให้ ระบบมีความสมบูรณ์ ซึง่ นําเอากลไกที่ดีตา่ งๆ เข้ ามาสูท่ กุ ฝ่ ายงาน
พนักงานทุกๆ คน ไม่วา่ ประธาน จนถึง ภารโรง ไม่เพียงแต่ฝ่ายที่อยูแ่ นวหน้ า เช่น ฝ่ ายออกแบบ
ฝ่ ายจัดซื ้อ(วัตถุดิบ) ฝ่ ายตรวจสอบ หรื อขาย แต่รวมถึงทีมงานเช่น วิจยั วิศวกรรม คลังสินค้ า
และโลจิสติกส์ การออกแบบเพื่อการผลิต เครื่ องจักรเครื่ องมือ การซ่อมบํารุง การบัญชี และ
ธุรการทัว่ ไป หรื อหมายความว่า พนักงานทุกคน จะต้ องเริ่มคิดถึงบทบาทของเขาคืออะไรในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ” (1960, [78])
(Noriaki Kano)

(3) การควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร ของ ดร.อิชิกาวา (Dr. Ishikawa’s “company-wide quality control”)
ดร.อิชิกาวา ได้ อธิบายภาพลักษณ์ ของ “การควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร” โดยหลักคิดของท่าน ที่แสดงไว้ ใน
ภาพ 15.1 ข้ างล่างนี ้ ตามภาพ วงกลมของ การควบคุมคุณภาพ จะวางอยู่ นอกสุดของ วงที่เรี ยกว่า control (PDCA)
ในขณะที่ วงกลมของการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หรื อ QC ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะวางอยู่ตรง
กลาง ไอเดียนี ้ เขียนไว้ ในหนังสือของท่าน (1964,[B1], p. 57)

QC Circle วางทับซ้ อนบน 3 วงกลม และ ทุกๆ วง

รวมกันแล้ ว ประกอบขึ ้นเป็ น TQC กล่าวโดยทัว่ ไปได้ ว่า วัตถุประสงค์สงู สุดของ TQC คือ การประกันคุณภาพ ดร.อิชิกา
วา ได้ เน้ นเป็ นพิเศษที่ การประกันคุณภาพ สําหรั บการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ซึ่ง เป็ น จุดต้ นนํ า้ ที่สุดของ การประกัน
คุณภาพ
(Hiroshi Osada)
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ภาพ 15.1 การควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร คืออะไร? (1981, [B9], p. 130)
(4) คํากล่าวที่เหมาะสมกับเวลา (Timely quotes)
ดร.อิชิกาวา ส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ ด้ วยคํากล่าวที่เหมาะสมจํานวนมาก ในแต่ละช่วงเวลา
ดร.อิชิกาวา ได้ ยืนยืน ต่อ นโยบายการค้ าเสรี ที่ประกาศโดย รัฐบาลญี่ปนในปี
ุ่
1960 โดยนําเสนอ “การนําเสนอ
การควบคุมคุณภาพสําหรับการค้ าเสรี ” (1960, [81])

ท่านยังยืนยันว่า การนําเสนอ และ ส่งเสริ มการควบคุมคุณภาพ

เป็ นหนทางที่ดีที่สดุ สําหรับโลกอุตสาหกรรม ซึง่ มอมเมาอย่างมากกับ การค้ าเสรี
ในช่วงกลางทศวรรษ 1960 ท่านได้ สร้ างสรรค์คําขวัญขึ ้นมา 2 คําดังนี ้
“Secure Profits by Quality control (รับประกันกําไรโดยการควบคุมคุณภาพ)” (1966, [87])
“Quality Control and Customer’s Benefit (การควบคุมคุณภาพ และ ประโยชน์ของลูกค้ า)” (1966, [14])
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คําขวัญแรกนันได้
้ รับการนําเสนอให้ แก่ ระดับบริ หาร ซึง่ คิดว่าการนําเอา QC เข้ ามาใช้ นนั ้ ยาก เพราะผลกระทบ
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจนันที
้ ่ลดตํ่าลง ในปี 1965 ในขณะเดียวกัน คําขวัญที่สองนัน้ เป็ นคําขวัญที่มีต่อคนที่คิดว่า
การรับประกันกําไร นัน้ ปฏิเสธ ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ท่านตอบโต้ ว่า “เพราะว่าหลักการพื ้นฐานของ QC นัน้ คือ การผลิตสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการจะซื ้อด้ วยความยินดี QC
นํามาสู่การเพิ่มขึ ้นของ การขาย และกําไรของบริ ษัท ในขณะที่ กําไรของบริ ษัทนัน้ จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้ า คุณไม่เข้ าใจ QC
ได้ ดี” (1966, [14])
ท่านยังได้ กล่าวยืนยันอีกว่าควร “ขายผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพดี ในราคาที่สงู “ มากกว่า “ขายสินค้ าดี ราคาตํ่า” มา
หลายปี แล้ ว พร้ อมกับการยกตัวอย่าง การส่งออกด้ วยการตัดราคา ของผลิตภัณฑ์ของญี่ปนุ่ คําพูดนี ้ได้ เกิดก่อนมานาน
แล้ ว (1966, [14])
ในช่วงท้ ายทศวรรษ 1960 ท่านได้ ให้ คําขวัญดังต่อไปนี ้
“Quality Control Toward the World (การควบคุมคุณภาพไปสูโ่ ลก)” (1968, [93])
“World Enterprise and QC---A Road to a World Enterprise( วิสาหกิจของโลกกับ QC—หนทางไปสู่ วิสากิจ
ของโลก)” (1969, [98])

ในวัตถุประสงค์เพื่อเร่ งการรับรู้ ของ การเสริ มสร้ างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของญี่ ปุ่น ท่านได้ เสนอให้ เห็นถึง
ความสําคัญของการวิสยั ทัศน์ระดับโลก แก่บริ ษัทญี่ปนุ่ ซึง่ โน้ มเอียงไปเน้ นภายในประเทศ เพราะ จิตวิญญาณที่โดดเดี่ยว
ในอีกด้ านหนึง่ ท่านยังได้ กล่าวคําขวัญต่อไปนี ้ เพื่อให้ พวกเรามีความอ่อนน้ อมถ่อมตน
“จงมองดูโลก พร้ อมกับเสริมสร้ างพื ้นฐานธุรกิจของคุณด้ วย QC” (1968, [200])
“กําจัดการถดถอย โดยการใช้ ประโยชน์ การควบคุมภาพแบบญี่ปนุ่ ” (1969, [43])
“สร้ าง สังคมที่มงั่ คัง่ ด้ วย การควบคุมคุณภาพ” (1971, [100])

ในทศวรรษ 1970 มี 3 คําขวัญ ได้ รับการนําเสนอ ต่อ ปั ญหามลภาวะ
ในทศวรรษ 1980 ท่า นได้ เน้ น ความสํา คัญ ของ การสร้ างความแข็ง แกร่ ง ให้ กับ การบริ ห าร เพื่ อสร้ างโลกที่
เจริญรุ่งเรื อง ผ่านการควบคุมคุณภาพ ในทิศทางของโลกาภิวฒ
ั น์ คําขวัญในขณะนัน้ มีดงั นี ้
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“ไม่มีเขตแดนสําหรับการควบคุมคุณภาพ มันเป็ นความสามารถทางการบริ หารที่จะอยู่ในคําถาม”
(1980, [115])
“ความมัง่ คัง่ ของโลก ผ่านคุณภาพ” (1982, [28])
(Noriaki Kano)

(5) คุณภาพมาก่อน เป็ นคุณภาพที่ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้ า (Quality first, Quality to meet customer’s
satisfaction)
มีการถกเถียงกันมายาวนานตังแต่
้ อดีตว่า “คุณภาพ” หมายถึงอะไร ในปั จจุบนั มันหมายความอย่างกว้ างขวาง
และ ทัว่ โลกว่า มีความหมายเดียวกัน “ความพึงพอใจของลูกค้ า” ท่านได้ ยืนยันมานานแล้ วว่า “เป็ น คุณภาพที่ตรงกับ
ความพึงพอใจของลูกค้ า”
“เมื่อเราพูดถึง “คุณภาพ” ในความหมายของการควบคุมคุณภาพ มันจะหมายถึง
คุณภาพที่ตรงกับความพึงพอในจของลูกค้ า” (1954, [B1], p.5)
ท่านได้ กล่าวยืนยันว่า QC

จะต้ องมีการนําเอาไปใช้ ไม่เพียงแต่ในขัน้ ตอนการผลิต แต่ในขัน้ ตอนของการ

ออกแบบด้ วย เพื่ อที่จะทําให้ แนวคิดนัน้ เป็ นจริ งขึน้ มา นอกจากนี ้ ท่านยังชี ใ้ ห้ เห็นถึงความต้ องการของการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพในภาพที่กว้ าง ซึง่ เกี่ยวข้ องกับต้ นทุน การส่งมอบ และบริ การ ไม่ใช่ “คุณภาพในความหมายที่แคบ” ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านัน้ พูดสันๆ
้ ก็คือ “Total Quality Control” เป็ นสิง่ ที่จําเป็ น
“เพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพทีดี ที่ลกู ค้ ายินดีที่จะซื ้อ เราต้ องเน้ นที่คณ
ุ ภาพของมัน ที่มี
ความสมดุลกับต้ นทุน และความสมดุลกับปริมาณ โดยเฉพาะในประเทศของเรา ความสมดุลนี ้
ยังไม่เป็ นที่เข้ าใจนัก มันชัดเจนที่วา่ เราต้ องตัดสินเรื่ องคุณภาพ บนพื ้นฐานของความสมดุลนี ้
ด้ วยการเน้ นที่ประเด็นนี ้ เราจึงสามารถเรี ยกมันว่า total quality control” (1960, [78])
ในวิถีนี ้ ท่านได้ คิดถึง คุณภาพที่ คาบเกี่ยวกับประโยชน์ของลูกค้ าอยู่เสมอ ภายหลัง ท่านยังได้ ชีใ้ ห้ เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้ คําและประโยชน์ต่อไปนี ้ “Quality Control and Customer’s Benefit (การควบคุมคุณภาพและ
ประโยชน์ของลูกค้ า” (1966, [14])

“Consumerism (การคุ้มครองผู้บริ โภค)” (1970, [20]) และ “Consumers and

Quality Control (ลูกค้ าและการควบคุมคุณภาพ)” (1985, [31])
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นอกจากนี ้ ท่านยังได้ กล่าวกับเรา ให้ ทําให้ “คุณภาพที่ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้ า” ให้ เป็ นจริ ง เป็ นนโยบาย
การบริหารอย่างหนึง่ ซึง่ จะนํามาสูก่ ําไรขององค์กรระยะยาว พร้ อมกับคําขวัญที่วา่ “Quality first (คุณภาพมาก่อน)”
“ถ้ าคุณไล่ตาม “quality first” กําไรระยะยาวจะเพิ่มขึ ้น ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าคุณไล่ตามกําไรระยะ
สัน้ คุณจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และ กําไรระยะยาว”
(Noriaki Kano)
15.3 การประกัน คุณภาพ (Quality Asssurance)
(1) กระบวนการต่อไปคือ ลูกค้ าของเรา (The next process is our customer)
เริ่ มแรก ดร.อิชิกาวา เคยใช้ ประโยคที่ว่า “กระบวนการต่อไปคือลูกค้ า ในขณะที่กระบวนการก่อนหน้ าที่ คือ
ผู้ผลิต” (1954, [B1], p.9)
เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให้ “คุณ ภาพที่ ต รงกับ ความพึง พอใจของลูก ค้ า ” เกิ ด ขึน้ เป็ น จริ ง ท่ า นได้ อ ธิ บ ายว่า ใครควรจะ
รับผิดชอบ และ อะไรควรจะทํา ภายใต้ หลักการพื ้นฐานดังต่อไปนี ้
“ตัว อย่า งเช่ น ที่ ผ้ ูผ ลิต เหล็ก กล้ า แห่ง หนึ่ ง ฝ่ ายผลิต เหล็ก กล้ า จะต้ อ งเป็ น ผู้ผ ลิต ของ ฝ่ าย rolling
ในขณะที่ฝ่ายผลิตเหล็กกล้ า จะต้ องเป็ นลูกค้ าของ ฝ่ ายผลิตเหล็ก ซึ่งเป็ นกระบวนการก่อนนี ้ ดังนัน้ ฝ่ ายผลิตเหล็กกล้ า
ต้ องมีความรับผิดชอบในการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพที่สอดคล้ องตรงกับความพึงพอใจของกระบวนการต่อไป ฝ่ ายผลิต
เหล็กกล้ า จะต้ องรับผิดชอบต่อ ฝ่ าย rolling

ฝ่ ายผลิตเหล็กกล้ า จะต้ องรับผิดชอบในการรับผลตรวจสอบว่า เหล็กกล้ า

นันมี
้ ผลต่อสินค้ าอย่างไร และถามตรงๆ ว่า ฝ่ าย rolling นันต้
้ องการอะไร โดยการประชุมกัน และมีความรับผิดชอบใน
การตอบสนองความต้ องการนัน”
้ (1954, [B1], p. 9)
ในภายหลัง ดร.อิชิกาวา เปลี่ยนคําพูดเป็ นว่า กระบวนการต่อไปคือ ลูกค้ าของเรา” (1981, [B9], p.51)

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้ นการประกันคุณภาพ (NPD(New Product Development) emphasized quality
assurance)
แนวคิดยุคใหม่ของการควบคุมคุณภาพ เกิดขึ ้นในสหรัฐอเมริกา ราวทศวรรษ 1930 การนําเสนอนัน้ เกี่ยวข้ องว่า
เราจะบรรลุถึงมาตรฐานคุณภาพที่พิเศษได้ อย่างไร ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ในนิยามที่
แสดงออกโดยคําว่า “ควบคุม” เมื่อแนวคิดนี ้ได้ นําเข้ าสู่ญี่ปนุ่ มันก็ยงั คงเป็ นที่ร้ ู จกั กันในเรื่ องการลดความเสียหายของ
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ผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องนี ้ เป็ นการบรรยายของ Dr.Juran ซึง่ สร้ างผลกระทบในช่วงต้ น (Report of Dr. Juran’s lecture,
JUSE, 1954) และดร.อิชิกาวาได้ เขียนเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ในสรุปการบรรยาย (1954, [134])

เมื่อมองย้ อนกลับไปที่การพัฒนาของการควบคุมคุณภาพ ดร.อิชิกาวา ได้ กล่าวต่อไปนี ้
“เราต้ องเริ่มต้ นปฏิบตั ิการประกันคุณภาพ ตังแต่
้ ขนตอนการพั
ั้
ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
มัน เป็ นช่วงปลายทศวรรษ 1950 ซึง่ เป็ นช่วงที่ความรู้สกึ นี ้กําลังเติบโตขึ ้น” (1981, [B9], p. 27)
เมื่อเราพูดถึง การควบคุมคุณภาพ ท่านได้ แบ่งมันออกเป็ น 3 ขัน้ คือ การประกันคุณภาพที่เน้ นการตรวจสอบ
(inspection)

การประกันคุณภาพที่เน้ นการควบคุมกระบวนการ และ การประกันคุณภาพที่เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ (NPD) และมักจะเน้ นที่ความสําคัญของ NPD
ในฉบับเดือนมีนาคม 1957 ของ Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control) ผลิตภัณฑ์ใหม่คือหัวข้ อหลัก
ของ หลักสูตร QC

เนื ้อหาเป็ นเพียง ระดับที่ผิวเผินเมื่อเทียบกับปั จจุบนั รายงานที่กล่าวข้ างต้ นที่แนะนําการควบคุม

คุณภาพแบบญี่ปนุ่ ไปยังสหรัฐอเมริ กา ได้ พดู เพียงเล็กน้ อยเกี่ยวกับ การตัดสินใจความต่างที่ยอมรับได้ (tolerance) แต่
ไม่ได้ อ้างถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อ การออกแบบแต่อย่างใดเลย (1958, [37])
อย่างไรก็ตาม ในรายงาน ได้ เรี ยบเรี ยงหลังจากกลับจากสหรัฐอเมริ กา ท่านได้ ให้ ความเห็นไว้ วา่
“ในทฤษฏีของข้ าพเจ้ า การควบคุมคุณภาพจะต้ องเริ่มต้ นจากขันตอนการออกแบบ
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมเครื่ องไฟฟ้าหรื อ เครื่ องจักร” (1958, [248])
นอกจากนี ้ ในปี 1964 ท่านยังได้ แสดงความคิดของท่าน ด้ วยความมัน่ ใจมากขึ ้นดังต่อไปนี ้
“QC ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นพื ้นที่หนึง่ ซึง่ ข้ าพเจ้ าใช้ ความพยายามเป็ นอันดับ แรก เพราะมัน
เป็ นกิจกรรมหลัก ที่เป็ นกุญแจสําหรับบริษัทที่จะอยูร่ อด” (1964, [38])
ในปี 1966 ท่านได้ จดั การสัมมนาหลักสูตร 1 ปี ขึ ้น ภายใต้ ชื่อ “Quality of Design (คุณภาพของการออกแบบ)
ใน Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control) และได้ เขียนบทความด้ วยตัวท่านเอง (1986, [347], [349])
มันอาจจะมาจากการไปเยี่ยมสหรัฐอเมริ กาของท่าน ในฐานะสมาชิกของคณะศึกษา ในปี 1958 ซึง่ นําท่านมาสู่
การรับรู้ความสําคัญของ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบ และคุณภาพ”
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(3) คุณลักษณะคุณภาพที่แท้ จริ ง / คุณลักษณะคุณภาพที่ทดแทน (True Quality Characteristic/ Substitute Quality
Characteristic)
เมื่อเราพยายามที่จะควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ขันแรก
้
เราต้ องกําหนดให้ ชดั เจนว่า อะไร
คือ คุณลักษณะคุณภาพ ดร.อิชิกาวา นําเสนอว่า เรามักจะใช้ คุณลักษณะคุณภาพที่ทดแทน ในหลายๆ กรณี ในขณะที่
คุณลักษณะคุณภาพที่แท้ จริง นัน้ คงอยูต่ า่ งหาก
“สิง่ ที่เราต้ องการเน้ น คือ คุณภาพที่ลกู ค้ าต้ องการอย่างแท้ จริง --- เราเรี ยกว่า คุณสมบัติ ที่ แ ท้ จ ริ ง
ประสิทธิภาพ ---- และขันตอนแรกของการควบคุ
้
มคุณภาพ คือ การค้ นหาสิง่ นัน้ ในอีก ด้ านหนึ่ ง ตั ว อย่ า งเช่ น ความ
บริสทุ ธิ์ หรื อ ความคงทน เป็ นเพียงปั จจัย หรื อ สาเหตุที่ในการให้ ได้
สมรรถนะมาตรฐาน ซึง่ เราเรี ยกว่า คุณลักษณะคุณภาพที่ทดแทน” (1961, [B5], p.5)
ตารางคุณภาพที่บริษัทจํานวนมากใช้ อยูน่ นั ้ อยูน่ อกเหนือจากหลักคิดนี ้
(4) การนําเสนอ ความน่าเชื่อถือ (Introduction of Reliability)
ในรายงานที่ได้ กล่าวถึงก่อนหน้ านี ้ เกี่ยวกบการนําเสนอการควบคุมคุณภาพแบบญี่ปนุ่ บทความเกี่ยวกับความ
น่าเชื่อถือ นัน้ อ้ างอิงถึง “การทดสอบอายุใช้ งาน (life test)” ในบทเกี่ยวกับ “QC” ในอุตสาหกรรมเครื่ องไฟฟ้า” (1958,
[37], (2))
อย่างไรก็ตาม รายงานได้ ตีพิมพ์หลังการเยี่ยมสหรัฐอเมริ กา (1959, [B3]; ส่วนใหญ่เรี ยบเรี ยงโดยดร. อิชิกาวา
และ ศาสตราจารย์ Karatsu) ได้ เน้ นถึงความสําคัญของความน่าเชื่อถือ ในสหรัฐอเมริ กา มากกว่า 8 หน้ า
รายงาน AGREE ที่คณะผู้แทนได้ นํามาจากสหรัฐอเมริ กาภายหลังได้ เป็ นที่ร้ ูจกั เหมือนกับเป็ นไบเบิ ้ล Outline
แปลโดย ศาสตราจารย์ Shiomi ตามการชี ้แนะของ ดร.อิชิกาวา และได้ มีการรายงานที่ Ishikawa Research Group ใน
เดือน ตุลาคม ปี 1958 คณะกรรมการวิจยั ความน่าเชื่อถือ ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นที่ JUSE ซึ่งเป็ นการเริ่ มต้ นผ่านการวิจยั
ความน่าเชื่อถือในญี่ปนุ่ ดังนัน้ เราสามารถเห็นว่า ผลกระทบต่อการพัฒนาของความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ญี่ปนุ่ ซึ่ง
คณะผู้แทนได้ สํารวจมาและนํามามีความสําคัญอย่างไร
ภายหลัง ดร. อิชิกาวา ได้ จัดทําซีรีส์ของบทความเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือ ในวารสาร Hinshitsu

Kanri

(Statistical Quality Control) (1961, [298]) ท่านยังได้ เสนอบทความและสารนิพนธ์เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี ้
“ความน่าเชื่อถือ ในสหรัฐอเมริ กา (Reliability in the United States)” (1965, [253])
“ความน่าเชื่อถือคืออะไร (What is Reliability)” (1965, [302])
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“การประกันคุณภาพ กับความน่าเชื่อถือ (Quality Assurance and Reliability)” (1968, [303])
“ความน่าเชื่อถือ และ การควบคุมคุณภาพ (Reliability and Quality Control)” (1970, [307])
“ความน่าเชื่อถือ และ การควบคุมคุณภาพ (Reliability and Quality Control)” (1971, [309])
“ความคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ (Thoughts on Reliability)” (1982, [321])
“คุณภาพและ ความน่าเชื่อถือ –ตรวจสอบทังหมดของคุ
้
ณภาพ- (Quality and Reliability-Full Check of
Quality-)” (1983, [322])
“การควบคุมคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ / ความสามารถการบํารุ งรักษา (Quality Control and Reliability /
Maintainability)” (1986, [323])

ท่านได้ ยืนยันอย่างแข็งขันว่า มันเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สุด ในการดําเนินการต่อไปของความคิด เกี่ ยวกับ ทัง้ การ
ควบคุมคุณภาพ และ ความน่าเชื่อถือ ให้ ครอบคลุมกว้ างขวาง ไม่แยกจากกัน
หมายเหตุ- ข้ อมูลที่มีคา่ ได้ รับจาก ศาสตราจารย์ Hiroshi Shiomi และศาสตราจารย์
Kazuyuki Suzuki สําหรับตอนนี ้
(5) การแนะนํา หน้ าที่รับผิดชอบของผลิตภัณฑ์ (Introduction of Product Liability)
เมื่อคําว่า Product Liability (PL)(หน้ าที่รับผิดชอบของผลิตภัณฑ์) ได้ นําเข้ ามาสูญ
่ ี่ปนในปลายทศวรรษ
ุ่
1960
มันไม่เป็ นที่เข้ าใจดีนกั ในระยะแรก ดร.อิชิกาวาได้ ทําวิจยั อย่างจริ งจังเกี่ยวกับ product liability ในโอกาสที่ท่านได้ เยี่ยม
สหรัฐอเมริ กาและยุโรป ในฐานะหัวหน้ าทีม 7th QC Observation จาก JUSE ในปี 1972 หลังจากการเยี่ยม ท่านได้
แนะนําผลงานวิจัยผ่านการบรรยายของท่าน ในบทความวารสาร หนังสือ และอื่นๆ สิ่งนีน้ ํามาสู่การเปลี่ยนแปลงและ
กิจกรรมอย่างมากเกี่ยวกับ PL เป็ นต้ นว่า การจัดตัง้ PL Research Committee ใน JUSE ในเดือนตุลาคม 1972 และส่ง
ทีม 1st PL Observation Team (นําโดย ดร. Shigeru Mizuno) ไปสหรัฐอเมริกาและ ยุโรป ในปี 1973
ดร.อิชิกาวา เขียนเกี่ยวกับ PL ในหนังสือของท่าน (1973, [B19]) บทความและสารนิพนธ์ (1973, [312], [314],
[316]; 1974, [317], [318], [319])
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ท่านได้ นําเสนอ คําแนะนํา 12 ชิ ้นดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ ความสนใจในการดําเนินการเกี่ยวกับ PL ถึงแม้ จะผ่านไป 2
ปี แล้ วก็ตาม แต่ผลงานเหล่านี ้ก็ยงั คงอยู่
“ทําความชัดเจนให้ กบั ปั ญหาความปลอดภัย – จัดตังคณะกรรมการ
้
PLP เพื่อยกระกับการรับรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย”
“ตรวจสอบเทคโนโลยีสําหรับความปลอดภัยอีกครัง้ ----บรรลุถงึ มาตรฐานของความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)
“ดําเนินการผ่านการทดลอง ในกระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าพูด
ว่า “ฉันไม่สามารถจินตนาการวิธีการที่พวกเข้ าจะใช้ มนั ” “
“เราต้ องคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องกับความน่าเชื่อถือ ---โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ผู้บริหารสูงสุด มีความรับผิดชอบในการไม่กระจายสินค้ าไม่ปลอดภัยสูต่ ลาด เรากําลังดู
ผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายที่ เข้ าสูต่ ลาด ถึงแม้ วา่ มันจะยังอยูใ่ นกระบวนการที่ไม่มีการทดลองที่
เพียงพอ เพราะว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดสามารถส่งออกไปได้ ผู้บริหารสูงสุดจะต้ องมีอํานาจเด็ด
ขาดในการหยุดการส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอภัย มิฉะนัน้ พวกเขาจะพบกับหายนะ”
“ข้ อมูลของชิ ้นส่วน และ การประกอบ รวมาถึง การสัง่ ทําภายนอก จะต้ องได้ มีการ
คํานวณและบันทึกไว้ ในคอมพิวเตอร์ เป็ นล็อต ดังนัน้ เราจะสามารถตรวจสอบข้ อมูลที่
เหมาะสม ที่เป็ นหลักฐานได้ ”
“ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้ ว จะต้ องตอบสนอง drawing ของมัน”
“สร้ างสรรค์คมู่ ือสําหรับขันตอนการทํ
้
างาน ดังนัน้ ดําเนินการปฏิบตั ิตามคูม่ ืออย่างเข้ ม
งวด การจัดให้ มี กลไกfoolproof ป้องกันความผิดพลาด เป็ นสิง่ จําเป็ นเพื่อไม่ให้ เกิดผลิตภัณฑ์
ที่เสียหาย มันจะต้ องเป็ นหลักฐานที่ดีในฐานะเป็ นความสอดคล้ องกับกฎหมาย”
“ในบริษัทมากมาย เรากําลังหา “concession (การยินยอม)” ซึง่ คือการให้
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“โอเค” กับผลิตภัณฑ์หลังจากการพิจารณาตัดสินบางอย่าง ถึงแม้ วา่ มันจะถูกคัดออกในการตรวจ
สอบ เราต้ องรับประกันระบบของ งาน “การยินยอม” โดยปราศจากปั ญหาใดๆ”
“การวิเคราะห์ failure (เครื่ องเสีย) ---- การวิเคราะห์ที่จริ งจัง เป็ นสิง่ จําเป็ นในการชี ้ให้ เห็น
สาเหตุของเครื่ องเสีย”
“Design Review (การทบทวนการออกแบบ) ---เราทดสอบละเอียดอย่างไรเพื่อความ
ปลอดภัย ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่”
“ทบทวนคูม่ ือการทํางาน การโฆษณา แคตตาล็อค และ อื่นๆ ---- ใส่คําว่า “Don’ts’ in a
Very big font” (Don’t ตัวหนังสือใหญ่ๆ) ให้ แก่ลกู ค้ า”
“บันทึกว่าอะไรควรจะเป็ นหลักฐาน(ตรวจย้ อนหลังได้ ) --- เราต้ องตัดสินว่า ข้ อมูลอื่นๆ
อะไร ที่เราควรจะเซฟ ไว้ เราไม่สามารถเซฟ ข้ อมูลที่ไม่จํากัดได้ เราต้ องศึกษาข้ อจํากัดของ
คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับ ใช้ คอมพิวเตอร์ อย่างไร”

(6) การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ/คุณภาพที่มองย้ อนหลัง (Quality Analysis / Backward Looking Quality)
ดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ดร.อิชิกาวา ได้ เน้ นความคิดของเขา ใน “คุณภาพที่ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้ า” มา
เป็ นเวลานาน ในขณะเดียวกัน ท่านยังได้ ยกคําถามขึน้ มาว่า “การวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ต่อ คุณภาพ นัน้ ยังไม่ได้
นําเข้ ามาใช้ ” (1973, [357]) ดังนัน้ ท่านได้ สร้ างข้ อเสนอ “การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ”
“อะไรควรจะเป็ นคุณภาพที่ลกู ค้ า องค์กร ผู้ผลิต บริษัทโลจิสติกสื และ อื่นๆ ต้ องการ?
มันเป็ นไปไม่ได้ ที่จะบรรลุคณ
ุ ภาพที่ทําให้ ทกุ ฝ่ ายมีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม เราต้ องนําเสนอ
คุณภาพที่ผ้ บู ริโภค ยินดีที่จะซื ้อ” (1973, [357])
ท่านยังได้ แนะนําถึง “คุณภาพที่มองไปข้ างหน้ า” และ “คุณภาพที่มองย้ อนหลัง” ดังต่อไปนี ้
“การวิเคราะห์ failure ซึง่ เป็ นกระบวนการประกันคุณภาพอย่างหนึง่ เป็ นสิง่ ที่สําคัญ
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มาก ในความหมายของการสร้ าง failure ของเสีย และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึง่ เป็ นความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม มันเป็ นการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพที่อนุรักษ์ และ เป็ นเชิงรับ
นัน่ คือ ทําไมเราจึงเรี ยกว่า คุณภาพที่มองย้ อนหลัง” (1973, [357])
“ในอีกด้ านหนึง่ เราต้ องคิดถึงคุณภาพที ผู้บริโภคจะมีความสุข ข้ าพเจ้ าอยากจะเรี ยก
ว่า เป็ นสิง่ ที่ก้าวร้ าว เชิงรุก เชิงกลยุทธ์ หรื อ เป็ นคุณภาพที่มองไปข้ างหน้ า” (1973, [357])

ในช่วงที่ท่านได้ รับไอเดียเกี่ยวกับการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ หลายๆ สิ่งหลายๆ อย่าง ได้ นํามารวมกัน และเชื่อมต่อ
กันในใจของท่าน ตัวอย่างเช่น cause and effect diagram, the standard rationalization committee (คณะกรรมการ
สร้ างความมีเหตุผลในมาตรฐาน)(ดู chapter 14)

การวิจยั สมรรถนะผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ที่ท่านได้ เห็นมาใน

สหรัฐอเมริ กาในปี 1958 (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทดลอง prototype)

และการเยี่ยม แล็บการวิเคราะห์ failure ที่

Lockheed Corporation เมื่อท่านไปสหรัฐอเมริ กาในปี 1972
บทความต่อไปนี ้เรี ยบเรี ยงความคาดหวังของท่านต่อ การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
“เพื่อทําให้ การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพที่แท้ จริงเกิดขึ ้นในญี่ปนุ่ เราต้ องดําเนินการ การวิเคราะห์
คุณภาพที่เป็ นจริง คล้ ายกับที่ Lockheed Corporation ได้ ทํา แต่การวิเคราะห์นี ้ ยังไม่เพียงพอ
ข้ าพเจ้ า ต้ องการแนะนําให้ ดําเนินการ การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพที่มีความหมายมากขึ ้น และกว้ าง
ขึ ้น รวมทัง้ คุณภาพที่ลกู ค้ าและโลกมีความสุขด้ วย” (1973, [357])

ดร.อิชิกาวา ยังไม่พึงพอใจอย่างจริ งจัง กับ ผลลัพธ์ ของการเคลื่อนไหวการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ ในขณะนัน้ ถึงแม้
ท่านจะมีความกระตือรื อร้ นในการสร้ างสรรค์คําใหม่ๆ ก็ตาม ดังนัน้ ในปี 1975 ท่านได้ เลือกหัวข้ อเรื่ องนี ้อีกครัง้ หนึ่ง เป็ น
บทความนําในวารสาร Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control)
“ข้ าพเจ้ าเลือกหัวข้ อเรื่ อง การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ ในปี 1973 และเขียนบทความบรรยาย
เป็ นเวลาหนึง่ ปี ในวารสารนี ้ เพื่อช่วยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ QC ให้ คิดเรื่ องนี ้ อย่างไรก็ตาม มันก็ยงั ไม่
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ได้ รับการจัดการที่ดี และยังไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ดังนัน้ ข้ าพเจ้ าตัดสินใจที่จะหยิบยก
หัวข้ อเรื่ องนี ้อีกครัง้ หนึง่ ” (1975, [364])

หลังจากนัน้ ในสาขาการควบคุมคุณภาพ ระบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ ก่อตังขึ
้ ้น ตาม “การพัฒนา
คุณภาพ” และ กิจกรรมความน่าเชื่อถือ ได้ รับการพัฒนา ตาม “FMEA/FTA” หรื อ “การวิเคราะห์ failure / การทดสอบ
ความน่าเชื่อถือ” นอกจากนี ้ แนวคิดของ “คุณภาพที่ประทับใจ /คุณภาพที่ต้องมี (attractive quality/must-be quality)”
ได้ เกิดขึ ้น ตาม “คุณภาพที่มองไปข้ างหน้ า และ มองย้ อนหลัง” ดังนัน้ ความนิยมของผลิตภัณฑ์ญี่ปนุ่ ในปั จจุบนั ซึ่งมี
คุณภาพสูง และ ความน่าเชื่อถือสูง ได้ รับการยอมรับที่มากกว่าในตลาดโลก และ ไอเดียการริ เริ่ มของดร.อิชิกาวา เป็ น
จุดเริ่ มต้ น และ พืน้ ฐานของการเคลื่อนไหวเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าต้ องการจะถามท่านว่า “การวิเคราะห์คุณภาพในปั จจุบัน
ใกล้ เคียงเพียงพอกับบางอย่างที่ทา่ นได้ เคยจินตนาการหรื อยัง?”
(Noriaki Kano, Shinsuke Furuya)

15.4 แนวคิด การบริห าร (Management Concept)
(1) การควบคุมกระบวนการด้ วย control chart: การสร้ างคุณภาพภายในกระบวนการ (Process control with control
chart: Build quality into the process)
เราสามารถกล่าวได้ ว่า control chart ได้ รับการยอมรับอย่างมาก ในช่วงที่ มีการนําเอา QC เข้ ามาใช้ เพราะ
โปรแกรม 8 วัน ที่บรรยายโดย Dr.Deming ซึง่ มาญี่ปนในปี
ุ่
1950 จากรายงานการบรรยาย (Lectures on Statistical
Control of Quality, JUSE, 1950) 7 ใน 8 วัน เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ control chart ในขณะที่อีก 1 วัน ใช้ ในเรื่ อง sampling
inspection

ดร.อิชิกาวา ได้ เป็ นหนึ่งในบรรณาธิการ และ ผู้วิจารณ์ในการจัดพิมพ์รายงานการบรรยาย ท่านต้ องได้ รับ

อิทธิพลที่ใหญ่หลวงจาก Dr.Deming
Mr. H.F.Dodge เป็ นเพื่อนของ Dr. Deming รายงานการบรรยาย ได้ แนะนําคํากล่าวของเขาดังนี ้ “คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ไม่สามารถสร้ างขึ ้นโดยการตรวจสอบเท่านัน”
้ “คุณภาพ เป็ นบางอย่างที่จะต้ องสร้ างสรรค์ขึ ้นมา” คํา
กล่าวนี ้ได้ เน้ นประเด็นดังต่อไปนี ้
“การควบคุมทางสถิติ ไม่ใช่เป็ นการยกเอาสิง่ ที่ไม่ดีออกไป โดยการตรวจสอบ”
“การควบคุมทางสถิติ หมายถึง การสร้ างคุณภาพภายในกระบวนการ โดยบรรลุ ระดับที่
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สูงสุดของความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ในกระบวนการผลิต”

ดร.อิชิกาวากล่าวเสมอว่า “สร้ างคุณภาพในกระบวนการ” สิ่งนี ้น่าจะมีอิทธิพล จากไอเดียของ Dr. Deming ดัง
ได้ กล่าวข้ างต้ น
คําพูดที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งคําพูดคือ “การควบคุมคุณภาพ เริ่ มต้ นด้ วย control chart และจบลงด้ วย control
chart” ในรายการของหนังสือของท่าน จะมีผลงานของท่าน 2 เรื่ อง เกี่ยวกับ control chart

Control Charts in Factory Management (Control Charts ในการบริหารโรงงาน ฉบับแปล) (1953, [B21])
The Control chart Method (วิธีการ Control Chart –เขียน และบรรณาธิการ) (1955, [B23]; (ฉบับปรับปรุง)
(1962, [B23])

นอกจากนี ้ control chart ได้ รับการอธิบายหลายๆ ครัง้ ในผลงานดังต่อไปนี ้
Introduction to Quality Control (1st edition) (1954, [B1])
Introduction to Quality Control (A) ( 2nd edition) (1964, [B1])
Introduction to Quality Control(B) (1966, [B1])
Introduction to Quality Control (3rd edition) (1989, [B1])

ดร.อิชิกาวา เป็ นหัวหน้ าทีม Control Chart Research Group ของ การสัมมนาการควบคุมคุณภาพของ JUSE
(หลักสูตรพื ้นฐาน) ดังนัน้ เราสามารถเห็นได้ วา่ ท่านได้ อทุ ิศพลังงานของท่านอย่างไรต่อ control chart

(2) ผังเหตุและผล /ผังก้ างปลา ผังกระดูกก๊ อดซิลลา อิชิกาวา ไดอะแกรม (Cause and Effect Diagram/ Fishbone
Chart, Godzilla Bone Chart, Ishikawa Diagram )
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ดร.อิชิกาวาได้ เขียน 3 ผลงาน เกี่ยวกับการเกิดขึ ้นมาของ ผังเหตุและผล (cause and effect diagram) (1965,
[421]; 1968, [197]; 1969, [424]) ลองดูที่ผลงานของท่านเพื่อค้ นหาว่า มันเกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร และ ชื่อเรี ยกนัน้ มา
จากที่ไหน
“ประการแรก เราต้ องการแยกแยะระหว่าง จุดมุ่งหมาย (goal) หรื อ เป้าหมาย (target)
ผลลัพธ์ Effect) กับ สาเหตุ (cause)

( ที่เป็ น

ดังนัน้ ข้ าพเจ้ าจึง มีไอเดียในการทําให้ เห็นจริ ง ใน diagram ถึง ความสัมพันธ์

ระหว่าง จุดมุ่งหมาย หรื อ เป้าหมาย ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ และ เหตุผล กระบวนการ ข้ าพเจ้ าได้ ตงชื
ั ้ ่อว่า cause and effect
diagram ซึง่ เป็ นช่วงประมาณ ปี 1950 หรื อ 1951 ในช่วงเริ่มต้ น ข้ าพเจ้ าเพียงแต่ใช้ ในห้ องเรี ยนเท่านัน้ หลังจากนัน้ ในปี
1952 เมื่อข้ าพเจ้ าแนะนํา เรื่ องนี ้ ที่ Fukiai Plant ของ Kawasaki Steel Corporation (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น JFE Steel
Corporation) ข้ าพเจ้ าพบว่า มันเป็ น diagram ที่เป็ นประโยชน์มาก เช่นการเป็ น เครื่ องมือ สําหรับ การสร้ างมาตรฐาน
ดังนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ เริ่มแนะนําอย่างจริง” (1968, [197])
“หลังจากนัน้ 1 หรื อ 2 ปี เมื่อข้ าพเจ้ าไปเยี่ยม โรงงานของ Nippon Soda ที่ Aizu-Wakamatsu จังหวัด
Fukushima คนที่โรงงานเรี ยก diagram นี ้ว่า “ก้ างปลา” ข้ าพเจ้ าคิดว่า มันดีมาก และเป็ นชื่อที่ง่ายที่จะเข้ าใจ อย่างไรก็
ตาม เมื่อข้ าพเจ้ ามองไปที่ diagram ที่พวกเข้ าทํา มันมีรูปร่างเป็ นก้ างของตัวปลา แต่ มันมีแต่เพียงก้ างใหญ่เท่านัน้ จึง
ไม่ค่อยดี ดังนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงอธิบายว่า ผังก้ างปลาจะต้ องประกอบด้ วยก้ างขนาดกลางและก้ างขนาดเล็ก พร้ อมกับ ก้ าง
ขนาดใหญ่ ข้ าพเจ้ าใช้ ตัวอย่างคํา ว่า ก๊ อดซิลล่า ซึ่งมีความนิยมอย่างมากในขณะนัน้ และแนะให้ เขี ยนว่า diagram
้
กเล็กๆ ด้ วย อย่างไรก็ตาม
กระดูก “ก๊ อดซิลล่า” เพราะว่า สัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ นี ้มีกระดูกจํานวนมาก รวมทังกระดู
ข้ าพเจ้ าก็ยงั คงใช้ ชื่อว่า “ก้ างปลา” เพราะ มันดูง่ายที่จะเข้ าใจ สําหรับคนที่ทํางานในโรงงาน” (1968, [197])
“เมื่อ Dr. Juran เดินทางมาญี ปนเป็
ุ่ นครัง้ ที่ 2 ในปี 1960 เขาได้ ให้ ความสนใจอย่างมากในคําอธิ บายของ
ข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับ cause and effect diagram ที่เขาได้ ใส่ไว้ ใน คุ่มือการควบคุมคุณภาพ ในชื่อว่า “ผังเหตุและผล “ “ผัง
ก้ างปลา” และ “อิชิกาวา ไดอะแกรม” “ (1968, [197])

(3) ขันตอนการควบคุ
้
ม (Control Step)
เมื่อพูดถึง “ควบคุม(Control) ” ในปั จจุบนั นี ้ มันหมายถึง “การหมุนวง PDCA” ขันแรกของมั
้
นก็คือ การรับรู้ ของ
เราเกี่ยวกับ ทัง้ ความต้ องการของการสร้ างมาตรฐานในการควบคุม และ ขัน้ ตอนทัว่ ไปในการควบคุม ท่านได้ อธิ บาย
ประเด็นนี ้ในหนังสือของท่าน คือ Introduction to Quality Control (1954, [B1] p. 10) พิมพ์ในเดือนเมษายน ปี 1954
ดังต่อไปนี ้

24/46
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

“ในความหมายของ การควบคุมคุณภาพ ขันตอนมี
้
ดงั ต่อไปนี ้
1. กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
2. กําหนดมาตรฐานทางเทคนิค และ มาตรฐานการทํางาน
3. สอนและฝึ กคนด้ วยมาตรฐานการทํางาน
4. ทํางาน
5. ตรวจสอบงานว่า มีการตอบสนองต่อมาตรฐานหรื อไม่
6. ทําใหม่(re-work)อีกครัง้ ถ้ าไม่ตอบสนองต่อมาตรฐาน
7. ตรวจดสอบถ้ าหากว่า การทําใหม่นนได้
ั ้ ทําอย่างถูกต้ องหรื อไม่”

“

Dr.Juran ซึ่งมาญี่ ป่นในเดือนกรกฎาคม ปี 1954 ได้ ให้ คําจํากัดความ คําว่าควบคุมว่า “เป็ นระบบของทุกๆ
ขันตอน
้
เพื่อ ไปให้ ถงึ มาฐานที่เราเตรี ยมไว้ ”
Dr.Juran ยังได้ อธิบาย “7 ขันตอนของการควบคุ
้
ม” (Dr. Juran’s lecture report, JUSE, 1954)
“1. การเลือกของจุดควบคุม (Control point) =ค้ นหาว่าอะไรที่จําเป้น
2.หน่วยตรวจวัด
3.เครื่ องมือเชิงระบบ(Systematic means) สําหรับตรวจวัดผลลัพธ์จริง
4.มาตรฐานของผลลัพธ์จริง
5.การตีความความแตกต่างระหว่าง ผลลัพธ์จริง กับผลลัพธ์ตามมาตรฐาน
6. ตัดสินใจว่าควรมี actionอะไรต่อไป
7. Action เพื่อการดําเนินการสิง่ ที่ตดั สินใจ”
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิง่ ที่ดร.อิชิกาวานําเสนอข้ างต้ น จํานวนขันตอนนั
้
นมี
้ เท่ากัน ในขณะที่เนื ้อหานันต่
้ างกัน เรา
สามารถพูดได้ วา่ ทัง้ สอง แนวคิด ได้ สร้ างขึ ้นแล้ ว เป็ นเอกเทศ
ในขันตอนที
้
่ 2 มันคือคําถามที่ว่าจะสรุปรวบรวม ขันตอนเหล่
้
านี ้ ไว้ ใน วงจร PDCA ได้ อย่างไร เกี่ยวกับเรื่ องนี ้
“8 ส่วนของวงล้ อ (8 sectors of the wheel)” ของ Dr.Deming และ หมายเหตุต่อไปในรายงานการบรรยายของ
Dr.Juran คือจุดเริ่มต้ น
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“ขันตอนพื
้
้นฐานสําหรับการทําอะไรบางอย่าง มี 3 ขันตอนด้
้
วยกัน ได้ แก่ การวางแผน การปฏิบตั ิ และ
การดู ในความเป็ นจริง สิง่ เหล่านี ้สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็ น การวางแผน การปฏิบตั ิ และ การควบคุม ขันตอน
้
เหล่านี ้ สร้ าง ก้ นหอยขึ ้นข้ างบน พัฒนาปรับปรุง หรื อ ก้ าวขึ ้นไปสูข่ นตอนต่
ั้
อไปด้ วยการหมุนเกลียว
มันเป็ นจุดเริ่ มต้ น และ แนวคิดก็ได้ รับการพัฒนา โดย Dr.Shigeru Mizuno ในช่วงท้ ายทศวรรษ 1950
และ 1960 ซึ่งได้ เรี ยบเรี ยงไว้ ในรายงานประจําเดือน ในการสัมมนาพืน้ บานการควบคุมคุณภาพ จากนัน้
รายงานการบรรยายประจําวัน ที่เขียนโดย Dr.Mizuno สําหรับหลักสูตรพื ้นฐานครัง้ ที่ 21 ในสิงหาคม 1961 ได้
แสดง ขันตอนของ
้
“plan, do, check, act” ในสไตล์เดียวกัน ที่เราใช้ อยู่ปัจจุบนั ในชื่อที่ว่า “วงจรการควบคุม
(control circle)”

ภาพ 15.2 กฎพื ้นฐานของการควบคุมคุณภาพ (1961, [B5], p. 7)

ภาพ 15.2 ใน Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control) (1961, [B5]), ได้ แนะนํา ไอเดียของDr.Deming
ในชื่อที่ว่า “กฏพื ้นฐานของการควบคุมคุณภาพ” ภาพนี ้ ยังได้ รับการแนะนําในรู ปของ หลักคิดของการควบคุม หรื อ the
Deming’s cycle ใน “The Control Chart Method) (1962, [B23], p. 13) ในอีกด้ านหนึ่ง ในบทความที่เขียนโดยดร.อิ
ชิกาวา 7 ขันตอนที
้
่ได้ กล่าวถึงข้ างต้ น ได้ รับการตีพิมพ์ เพื่อเชื่อมโยงถึง วงจร PDCA พร้ อมกับ มีความคิดเห็นต่อไปใน
Introduction to Quality Control (1964, [B1])
“สิง่ เหล่านี ้ มีความเป็ นจริงมากกว่า และเป็ น QC –style มากกว่า การควบคุมเชิง
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วิทยาศาสตร์ ที่เรี ยกว่า plan, do และ see” (1964, [B1], p. 30)
(Noriaki Kano)

15.5 วิธ ีก ารทางการบริห าร ใน การควบคุม คุณภาพ (Administrative Methods on Quality Control)
(1) การเน้ น การศึกษา
โครงสร้ างพื ้นฐานสําคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมคุณภาพ คือ การศึกษา และ ฝึ กอบรม ดร.อิชิกาวาได้ อธิบาย
ถึงความแตกต่างระหว่างการศึกษา กับการฝึ กอบรม จากประสบการณ์ และความคิดของท่าน
“ในญี่ปนุ่ เรามักจะพูดถึงการศึกษาและฝึ กอบรมเป็ นชุดเดียวกัน ในขณะที่ในยุโรป และ
สหรัฐอเมริ กา พวกเขาใช้ คําว่าฝึ กอบรม เฉพาะ “การฝึ กอบรมทางอุตสาหกรรม (industrial
Training) ไม่ใช้ คําว่า การศึกษา ข้ าพเจ้ าคาดว่า พวกเขาคงต้ องการปรับปรุงทักษะ โดยการ
ฝึ กอบรม มากกว่า โดยการศึกษา ข้ าพเจ้ ามีความคิดส่วนตัวที่วา่ เราต้ องมีการฝึ กสมองให้
แหลมคม และ เปลี่ยนวิธีคิดของเรา ไม่เพียงแต่โดยการฝึ กอบรม แต่โดยการศึกษา” (1981, [B9],
p. 56)

ข้ าพเจ้ าคิดว่า ไอเดียของท่านได้ บอกเป็ นนัยว่า การควบคุมคุณภาพแบบญี่ปนุ่ ได้ สร้ างขึ ้นบนการศึกษา มุ่งเพื่อ
การเติบโตของมนุษย์ และ เคารพความเป็ นมนุษยชาติ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในลักษณะพิเศษของ การควบคุมคุณภาพแบบญี่ปนุ่
“การควบคุมคุณภาพเริ่มต้ น และสิ ้นสุดที่การศึกษา” (1972, [22])
ข้ างต้ นนี ้ คือประโยคคําพูดที่มีชื่อเสียงของ ดร.อิชิกาวา ท่านไม่เคยแยกคําว่ามนุษยชาติ ออกจาก TQC การ
ทดสอบเชิงสังคม และ มนุษยวิทยาของท่าน ผ่าน TQC นัน้ น่าจะมีพื ้นฐานมาจาก ประสบการณ์ของท่านเอง”
(Hiroshi Osada)
(2) การบริ หารข้ ามสายงาน โดย คณะกรรมการบริ หารข้ ามสายงาน (Cross-functional management based on a
cross-functional management committee)
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ปั จจุบนั การบริ หารข้ ามสายงาน เป็ นระบบที่สําคัญ สําหรับการส่งเสริ ม TQC เช่นเดียวกัน hoshin kanri
(Policy management –การบริ หารนโยบาย) และ การบริ หารประจําวัน (daily management) บริ ษัทโตโยต้ ารถยนต์
เป็ นบริ ษัทแรกที่นําเอาการบริ หารข้ ามสายงาน เข้ ามาใช้ ในช่วงต้ นทษวรรษ 1960 หลังจากนัน้ บริ ษัท Komatsu และ
บริ ษัทอื่นๆ ก็ได้ นําเอาเข้ ามาใช้ เช่นกัน ในปั จจุบนั การบริ หารข้ ามสายงาน ได้ รับความสนใจอย่างมากจากผู้บริ หารสูงสุด
และ ผู้บริ หารในต่างประเทศ ดร.อิชิกาวา ได้ อธิบายไว้ วา่ มันได้ รับการพัฒนามาอย่างไร ในฐานะทนายแก้ ตา่ ง
“เกี่ยวกับการบริ หารข้ ามสายงานนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายด้ วย matrix chart พร้ อมกับ ความ
หลากหลายของฝ่ ายงาน และกลไกต่างๆ ในปี 1960 จากนัน้ บริษัทโตโยต้ ารถยนต์ ได้ แนะนํา
และนําเอาเข้ ามาใช้ พร้ อมกับความพยายามที่หลากหลาย และ ประสบความสําเร็จ” (1981, [B9],
p. 9)
ท่านได้ ชี ้ให้ เห็นเหตุผลที่ทําไมระบบดังกล่าวจึงเป็ นที่เรี ยกร้ อง
“องค์กร และ บริษัทญี่ปนุ่ มีความสัมพันธ์ลําดับชันและ
้
แบบแนวดิ่งที่แข็งแรง ในขณะที่
ความสัมพันธ์ในแนวราบนัน้ อ่อน เพราะ ระบบการแยกฝ่ ายงาน” (1980, [60], p.9)
“การบริหารข้ ามสายงาน โดยคณะกรรมการบริหารข้ ามสายงาน หมายถึง การสร้ างความ
สัมพันธ์ในแนวราบ ผ่านคณะกรรมการ” (1980, [60])
ท่านยังได้ อธิบายว่า คณะกรรมการนันต้
้ องจัดขึ ้น และบริหารอย่างไร เกี่ยวกับผลลัพธ์นนั ้ ท่านได้ เน้ นดังต่อไปนี ้
“ผู้บริหารระดับสูง จะต้ องมีมมุ มองที่กว้ าง เช่น ผู้จดั การ ไม่ใช่เพียงเป็ นตัวแทนของฝ่ าย
งาน กรรมการจะต้ องเป็ นกรรมการที่แท้ จริง วิธีคิดของพวกเขา จะมีความยืดหยุน่ พวกเขาจะ
เรี ยนเพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน” (1981, [B9], p. 165)
อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน ท่านยังเป็ นห่วงเรื่ องสถานการณ์ที่แท้ จริ ง ซึง่ ยังไม่ไปไม่ถึงระดับที่ท่านได้ กล่าวไว้
ในคํากล่าวข้ างต้ น
“ถ้ าการปฏิรูปความคิดที่เรี ยกว่า การบริ หารข้ ามสายงาน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย คณะ

28/46
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

กรรมการบริหารข้ ามสายงาน ก็จะกลายเป็ นแต่ชื่อเท่านัน้ และ ทํางานไม่ได้ จริง ในความเป็ นจริง แล้ ว บริ ษัทซึ่ง
มีรูปแบบ

top-down ที่แข็งแรง ที่ดําเนินการโดยผู้เผด็จการ ต้ องการที่จะนําเอา
การบริหารนี ้เข้ ามาใช้ อย่างไรก็ตาม มันยังไม่เป็ นผลมากนัก ในหลายๆ กรณี” (1980, [60])

นี่เป็ นงานของเรางานหนึง่ เพื่อการพัฒนาแนวคิดและระบบนี ้ ในอนาคต
เบื ้องหลังของการนําเสนอของท่านเรื่ องการบริ หารข้ ามสายงาน เป็ นการศึกษาอย่างหนักเกี่ยวกับองค์กร เมื่อ
ท่านได้ เขียน ต้ นฉบับของ “Plant Organization (องค์กรของโรงงาน)” ซึง่ เป็ นเรื่ องแรกของซีรีส์ของการบรรยาย QC ของ
Hinshitsu kanri (Statistical Quality Control) ในปี 1957 นอกจากนี ้ มันยังเป็ น matrix chart ที่ท่านได้ ทําขึ ้น พร้ อมกับ
เป้าหมายทางการบริ หารที่ยงั่ ยืน 2 ประการ (คุณภาพ ต้ นทุนและปริ มาณ) และ มาตรการ (การวิจยั เทคนิคการผลิตและ
วิศวกรรมการผลิต วัตถุดิ บ หน้ า งาน(Genba) ขาย และ สํา รวจ) ที่ ไ ด้ มี การเขี ย นไว้ ใ นรายงานของท่า น เมื่ อ เยี่ ย ม
สหรัฐอเมริกา ในปี 1958
นอกจากนี ้ ท่านได้ ยืนยันว่า “ในทุกๆ ขันตอนตั
้
งแต่
้ การวิจยั จนถึง ขายและสํารวจ จะต้ องมีการกําหนด 3 ปั จจัย
ของเป้าหมายการบริ หาร ได้ แก่ คุณภาพ ต้ นทุน และปริมาณ” (1958, [249])
ดังนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงมีสมมุติฐานว่า ท่านได้ รับเบาะแสบางอย่าง เกี่ยวกับแนวคิด ในสหรัฐอเมริกา
(Noriaki Kano)

(3) สิบ หลักการ QC สําหรับความสัมพันธ์ของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย (Ten QC Principles for Vendee-Vendor Relations)
ตามที่ได้ อธิบายไว้ แล้ วใน Section 15, 1(2) ดร.อิชิกาวา เป็ นผู้เล่นตลอดกาลของ QC ซึง่ ได้ ดแู ลทุกสิ่งตังแต่
้ QC
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึง QC ของการขายและบริ การ ท่านยังเก่งเป็ นพิเศษในเรื่ อง “QC ของ outsourcing และ
การควบคุมการจัดซือ้ ” ในเรื่ องเกี่ยวกับ outsourcing

และการควบคุมการจัดซือ้ นี ้ ท่านคิดว่า ผู้บริ หารสูงสุดต้ องมี

นโยบายที่ชดั เจน และต้ องให้ ความสนใจเป็ นการพิเศษในการทําให้ ประเด็นต่อไปนี ้ชัดเจน
“1.มีการตัดสินที่ชดั เจน ในการซื ้อ หรื อจัดซื ้อ ซึง่ หมายถึง การเลือก supplier มืออาชีพ และ สัง่ ซื ้อ
จากพวกเขา หรื อว่า จะผลิตภายในบริษัทเอง
2. มีการตัดสินใจที่ชดั เจนในอีก 2 แนวทาง แนวทางหนึง่ คือ การให้ ความรู้แก่ ผู้ขายในการเป็ น
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Supplier มืออาชีพ ปล่อยให้ พวกเขาทําการบริหารเอง และ ยอมให้ พวกเขา ขายผลิตภัณฑ์
ให้ แก่บริษัทอื่น ในอีกด้ านหนึง่ คือ การมีผ้ ขู ายที่เป็ นบริษัทในเครื อ ซึง่ หมายถึงการบริหารของ
พวกเขานัน้ จะต้ องดูแลด้ วยความรับผิดชอบของผู้ซื ้อ” (1981, [B9], p.227)
ในเรื่ องเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย ท่านยังอธิบายอยู่เสมอ ถึง “สิบหลักการ สําหรับความสัมพันธ์
ของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย” และเน้ นความสําคัญของมัน หลักการนี ้ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นตาม “ความสัมพันธ์ ของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย” ของ ดร.
อิชิกาวา (1960, [334]) และ “ห้ าหลักการสําหรับความสัมพันธ์ของผู้ขาย-ผู้ซื ้อ” โดย “American Society for Quality
Control (ASQC) และนําโดย ดร.อิชิกาวา ในการสัมมนาวิชาการ QC ในปี 1960 (1960, [335]) หลังจากนัน้ หลักการได้
มีการปรับใหม่ในปี 1967 ตามที่แสดงในตาราง 15.2 (1967, [350])
หมายเหตุ- ชื่อเรื่ องของหลักการเหล่านัน้ เมื่อตอนที่กําเนิดขึ ้นในปี 1960 เป็ น “สิบหลักการสําหรับ
ความสัมพันธ์ของผู้ขาย-ผู้ซื ้อ” เมื่อได้ รับการปรับใหม่ในปี 1967 ลําดับก่อนหลังของ
ผู้ขายและผู้ซื ้อ ได้ กลับกัน เพราะ “หารให้ ความสําคัญก่อนแก่ผ้ บู ริโภค(ผู้ซื ้อ) ในหลักคิด
ของ QC” (1967, [350])
ตาราง 15.2 (1967, [350])
สิบ หลัก การ QC ใหม่ ส าํ หับ ความสัม พัน ธ์ ข องผู้ซ ือ้ -ผู้ข าย (ร่ าง)
ทังผู
้ ้ ซือ้ และผู้ขายจะต้ องแสดงให้ เห็นกฎพืน้ ฐานข้ างล่างนี ้ ด้ วยความเชื่อมมั่นอย่างเต็มเปี่ ยม ความร่ วมมือ
ปรัชญาของการอยูร่ ่วมกัน และความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม
1. ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขายจะต้ องมีความรับผิดชอบเต็มที่ต่อการใช้ ประโยชน์การควบคุมคุณภาพ ด้ วยความเข้ าใจที่
เต็มที่ และ ความร่วมมือ รหว่างระบบควบคุมคุณภาพของทังสอง
้
2. ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขายต้ องเป็ นอิสระต่อแน และเคารพซึง่ กันและกัน
3. ผู้ชื ้อจะรับผิดชอบต่อผู้ขาย ในการเสนอความต้ องการ ซึ่งผู้ขายมีความเข้ าใจที่ชดั เจนที่ทําให้ สามารถผลิต
ได้
4. ทัง้ ผู้ซื อ้ และผู้ข าย ต้ อ งลงนามในสัญ ญาที่ ส มเหตุส มผล เมื่ อ ทัง้ สองฝ่ ายเริ่ ม ทํ า ธุ รกิ จ ในเรื่ อ งเกี่ ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ ราคา และ ข้ อมุลการส่งมอบต่างๆ
5. ผู้ขายจะรั บผิดชอบ ในการรับประกันคุณภาพ ซึ่งทําให้ ผ้ ูซือ้ มี ความพึงพอใจ และยังต้ อง ปฏิบัติตามข้ อ
เรี ยกร้ องในการจัดหาข้ อมูลต่างๆ ที่ต้องการ
6. ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขายต้ องตัดสินใจวิธีการในการประเมินผลิตภัณฑ์ที่ทงสองฝ่
ั้
ายพอใจ
7. ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขายจะต้ องตัดสินใจระบบและขันตอนสํ
้
าหรับการแก้ ไขปั ยหา เมื่อสัญญานันได้
้ กระทําขึ ้น
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8. ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย จะต้ องแลกเปลี่ยนข้ องมูลที่จําเป็ น ในการดําเนินการควบคุมคุณภาพ เพื่อการตัดสินใจ
ของอีกฝ่ ายหนึง่
9. ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย จะต้ องรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการสัง่ การผลิต การวางแผนสินค้ าคงคลัง การ
ทําเอกสาร และ องค์กร ต่างๆ เพื่อธํารงรักษาความสัมพันธ์ให้ ราบรื่ น
10. ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขายจะต้ องนําเอาประโยชน์สําหรับผู้บริโภค มาเป็ นส่วนหนึง่ ของการทําธุรกิจ

ไอเดียพื ้นฐานของท่าน เกี่ยวกับ outsourcing และการควบคุมการจัดซื ้อ ได้ รับการสรุปไว้ ในคําพูดที่ว่า “ผู้ผลิต
ต้ องมีความรับผิดชอบต่อการรับประกันคุณภาพ” (1981, [B9], p. 239)
จากไอเดียนี ้ ท่านยังได้ สร้ างสรรค์ 8 ระดับของความสัมพันธ์ ของผู้ซือ้ -ผู้ขาย และ อธิ บายไว้ ในตาราง 15.3
ข้ างล่างนี ้ ตารางนี ้จะเป็ นประโยชนือย่างมาก เป็ น checklist เมื่อ บริ ษัทจัดทําการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์
กับ supplier
ดร.อิชิกาวา ได้ เกี่ยวข้ องกับการคัดเลือกบริ ษัทสีแห่งหนึ่ง เป็ นสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษา เกี่ยวกับ สี ซึ่ง ได้ มีการ
จัดตังขึ
้ ้น ใน การรถไฟแห่งชาติญี่ปนุ่ ในปี 1960 กิจกรรมของท่าน ในกลุม่ ที่ปรึกษา นัน้ ได้ เรี ยบเรี ยงไว้ ในบทความต่อไปนี ้
“ตัวอย่างของการคัดเลือก supplier -- วิธีการคัดเลือก สําหรับ บริษัทสี ใน การรถไฟแห่ง
ชาติ” (1964, [345])
นอกจากนี ้ ท่านยังเขียนบทความข้ างล่างนี ้ เกี่ยวกับ outsourcing และ การควบคุมการสัง่ ซื ้อ ได้ แก่ “การสร้ าง
ความสมเหตุสมผลของ สัญญา (Rationalization of Contract)” (1954, [324]) “การตรวจสอบการจัดซื ้อ (Purchasing
Inpection)” (1962, [339]

“การสัง่ ทําภายนอก/การจัดซื ้อ(Outsourcing/ Purchase)” (1964, [344])

“การสัง่ ทํา

ภายนอก และ การควบคุมคุณภาพ(Outsourcing and Quality Control)” (1965, [346]) เป็ นต้ น
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ตาราง 15.3 ความสัม พัน ธ์ ข องผู้ซ ือ้ -ผู้ข าย ในการรั บ ประกัน คุณภาพ (1981, [B9], p. 238)
ผู้ขาย
ขัน้
1
2
3
4

การผลิต
-------------------

ผู้ซื ้อ
การตรวจสอบ
------------ตรวจสอบ 100 %
ตรวจสอบ 100 %

5

ตรวจสอบ 100%

6

ควบคุมกระบวนการ

Sampling

7

ควบคุมกระบวนการ

ตรวจสอบด้ วยตา

8

ควบคุมกระบวนการ

ไม่ตรวจสอบ

Sampling

การตรวจสอบ
การผลิต
-----ตรวจสอบ 100%
ตรวจสอบ 100%
ตรวจสอบ 100%
Sampling
หรื อ
ตรวจสอบด้ วยตา
Sampling
หรื อ
ตรวจสอบด้ วยตา
ต ร ว จ ส อ บ ด้ ว ย ต า
หรื อไม่ตรวจสอบ
ต ร ว จ ส อ บ ด้ ว ย ต า
หรื อไม่ตรวจสอบ
ไม่ตรวจสอบ

(Noriaki Kano)
(4) หลักคิดพื ้นฐานของ ดร.อิชิกาวา เกี่ยวกับการบริ หารองค์กรด้ วย TQC (Dr. Ishikawa’s basic concept on
organizational management with TQC)
1)บทบาทของ ผู้จดั การ
ดร.อิชิกาวาได้ เน้ นให้ ความสนใจในองค์กรบริ ษัท เป็ นพื ้นฐานในการส่งเสริ ม TQC เพราะท่านคิดว่า พนักงานจะ
เป็ นผู้นํา การบริหาร TQC และองค์กร ซึง่ ไม่มีอะไรเป็ นอื่นนอกจากจะเป็ นกลุม่ ของพนักงาน
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ท่ า นได้ ก ล่า วถึ ง การบริ ห ารองค์ ก ร โดยเฉพาะบทบาทและสถานะในอุด มคติ ข องผู้บ ริ ห ารสูง สุด ผู้บ ริ ห าร
ระดับกลาง และ พนักงาน บนพื ้นฐานประสบการณ์ที่หลากหลาย ในฐานะบุคลากรทางธุรกิจ และ ผู้สงั่ สอน หนังสือของ
ท่าน “What is Total Quality Control? The Japnese Way” ได้ อธิบายเรื่ องนี ้ด้ วยวิธีการที่ง่ายมากในการทําความเข้ าใจ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า หนังสือเล่มนี ้เป็ นสิ่งที่หาได้ ยากมาก เพราะมันเป็ นหนังสือ QC และจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก ในฐานะ
ตําราการบริหารธุรกิจ
เมื่อท่านกล่าวถึงบทบาทของผู้จัดการ ท่านใช้ คําอุปมาที่เฉพาะและมีความเหมาะสม ต่อไปข้ างล่างนีค้ ือบาง
ตัวอย่าง
“ผู้บริ หารระดับกลาง เปรี ยบเสมือนตํารวจจราจร ในบริษัท”
“ QC staff จะต้ องเป็ น staff บริการ staff นี ้ ต้ องให้ บริการในฐานะ staff บริการ
70% และในฐานะ staff งานทัว่ ไป 30%”
“จงเป็ นคนหนึง่ ที่ไม่จําเป็ นต้ องอยูท่ ี่บริษัท แต่ เป็ นคนที่ขาดไม่ได้ สําหรับบริษัท”
ตัวอย่างสุดท้ ายนัน้ เป็ นคําขวัญหนึง่ ที่มีคา่ มากที่สดุ ของท่าน
2)ตัวแทนของ ผู้ม ีอ าํ นาจและ การสร้ างมาตรฐาน
หนึ่งในประเด็นที่ดร.อิชิกาวามักจะอ้ างอิงเสมอระหว่างการบริ หารของท่าน ว่าผู้บริ หารสูงสุด และ ผู้จดั การ คือ
“ตัวแทนผู้มีอํานาจในการส่งเสริม”
ท่านได้ ชี ้ให้ เห็นความสําคัญ โดยกล่าวว่า “เพราะว่า ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวแทนของผู้มีอํานาจ ผู้จดั การ
มีภาระงานยุง่ มากเกินไปในงานประจําวัน เกินกว่าที่จะคิดถึงอนาคต
้
ทําได้ แต่ความ
ท่านยังได้ เน้ นความรับผิดชอบของผู้จดั การอาวุโส โดยกล่าวว่า “อํานาจนันสามารถมอบหมายให้
รับผิดชอบนันไม่
้ ได้ ”
ต่อผู้บริ หารสูงสุด และผู้จดั ารซึง่ มีความกังวลว่า งานของพวกเขา จะถูกเอาออกไป หรื อ บริ ษัทของเขาจะบริ หาร
ลําบาก หากปราศจากความคิดของพวกเรา ดร.อิชิกาวา ได้ ตอบโต้ โดย ชี ้ให้ เห็นถึง ความสําคัญของการสร้ างมาตรฐาน
“การสร้ างมาตรฐาน มีความจําเป็ นสําหรับการมอบหมายอํานาจ”
ข้ าพเจ้ ามักจะมองเห็นเสมอว่า ผู้ฟังยอมรับอย่างมาก และ ผงกหัวเห็นด้ วยในประเด็นนี ้
รายงานที่ท่านได้ ทําขึ ้นหลังจากท่านไปเยี่ยมสหรัฐอเมริ การปี 1958 อ้ างถึง การมอบอํานาจใน section ของ
บทบาทของ QC team และกลไกของมันเป็ นครัง้ แรก (1958, [248])
3) การบริ ห ารบนพืน้ ฐานของทฤษฎีท่ ีว่ า คนเกิด มาดีโ ดยธรรมชาติ /การบริ ห ารบนพืน้ ฐานของทฤษฎ
ที่ว่า คนเกิด มาเลวโดยธรรมชาติ
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นี่ก็เป็ นหัวข้ อที่มีชื่อเสียง และปรากฎขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในหนังสือของท่าน “Introduction to Quality Control(A)”
(1964,[B1], p.6, p.35)

เมื่อท่านได้ อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของ QC ระหว่างในญี่ ปนและในยุ
ุ่
โรป และ

สหรัฐอเมริ กา ท่านยังกล่าวถึงหัวข้ อนี ้อยู่เสมอ นอกจากนี ้ เมื่อหนังสือท่าน “What is Total Quality Control? The
Japanese Way” ได้ รับการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ผู้แปลคือ Dr.Lu ได้ โต้ เถียงกับ ดร.อิชิกาวา ในประเด็นนี ้ ผลลัพธ์ก็คือ
ความเห็นของ Dr.Lu ปรากฎขึ ้นในหมายเหตุการแปล (1985, [B9] ) เป็ นข้ อโต้ แยงต่อความเห็นของดร.อิชิกาวา
ท่านได้ เขียนคํากล่าวมากมาย และใช้ ในการ มอนิเตอร์ TQC ที่บริ ษัท เช่น “ทําความในธุรกิจประจําวัน และ QC
ไปพร้ อมกัน” “มันสําคัญมากในการได้ ถงึ สาระของ QC” เป็ นต้ น คํากล่าวนี ้ มีรวบรวมอยูใ่ น Chapter 16
(Noriaki Kano, Hiroshi Osada)
15.6 วิธ ีก ารทางสถิต ิ และ การออกแบบทดลอง (The Statistical Method, and the Design of Experiments)
อะไรคือ ความประทับใจของ ดร.อิชิกาวา? หลายๆ คน ตอบว่า “ความมีชื่อเสียงสําหรับ QC” หรื อ “อํานาจของ
โลก บน QC”

ในความเป็ นจริ ง แล็ปดอกเตอร์ แรกเริ่ มขึ ้นอยู่กบั สาขาเคมีประยุกต์ (วิศวกรรมเคมี) และภายหลัง อยู่ที่

สาขาวิศวกรรมเชื อ้ เพลิง (เปลี่ยนเป็ นสาขาปฏิกิริยาเคมีในปี 1971) ดังนัน้ เรื่ อง การปั น้ ถ่านหินแรงดันสูง หรื อ coal
briquettes เป็ นหัวข้ อวิจยั ของท่านในช่วงหลังทศวรรษ 1940 ซึง่ คงเป็ นเรื่ องยากที่จะเชื่อ
ในปี 1954 เมื่อข้ าพเจ้ าได้ เข้ าร่วมในแล็ป เครื่ องมือวิเคราะห์ถ่านหิน ยังเป็ นแบบ manual อยู่รวมถึง อย่างมาก
ก็เป็ น เตาอบอุณหภูมิคงที่ และ เตาไฟฟ้าอื่นๆ ส่วนเครื่ องบด เครื่ องลดตัวอย่าง เครื่ องแบ่งแยกตัวอย่าง และอื่นๆ นัน้ ก็มี
อยู่ค่อนข้ างครบถ้ วน หนึ่งในหัวข้ อวิจยั หลักของท่านในช่วงแรกๆ คือ “การศึกษาเกี่ยวกับวิธีเก็บตัวอย่าง สําหรับ วัตถุดิ
ปริมาณมาก” ซึง่ ได้ ศกึ ษาด้ วยอุปกรณ์ทดลองนี ้
ฮาร์ ด แวรื ที่ ท่า นใช้ สํ า หรั บ การวิ จัย ของท่ า น รวมถึง เครื่ อ งบดและอุป กรณ์ วิ เ คราะห์ อ ย่ า งง่ า ย แต่ สํ า หรั บ
ซอฟท์แวร์ ที่ใช้ สนับสนุนการวิจยั นัน้ ก็มีเช่น วิธีการทางสถิติ และ การออกแบบทดลอง (Experimantal Design) จาก
ประสบการณ์ ของท่านกับวิธีการทัง้ หลายสนัน้ ท่านได้ ผลิตซีรีส์ของบทความบรรยาย ในวารสาร Chemistry

and

Engineering ซึง่ เป็ นวารสารของ Chemical Society of Japan ดังนัน้ จากซีรีส์นี ้ ท่านได้ ตีพิมพ์หนังสือ 3 เล่มจาก
สํานักพิมพ์ Tokyo Chemistry Coterie
Statistical Methods for Chemists and Chemical Engineers (1964, [B26])
Design of Experiments for Chemists and Chemical Engineers (Vol.1) (1967, [B27])
Design of Experiments for Chemists and Chemical Engineers (Vol.2) (q967 {B27})
หนังสือ เหล่านี ้ ที่เขียนโดยดร.อิชิกาวา ร่วมกับ Dr. Hitoshi Kume และ Dr. Toshimi Fujimori เพราะผู้อ่าน
เป้าหมายเป็ น นักเคมี หรื อวิศวกรรมเคมี ไม่ใช่ วิศวกรรมQC หนังสือจึงได้ มีความแตกต่างเล็กน้ อยจาก ตําราที่ใช้ ทวั่ ไป
เกี่ยวกับวิธีการทางสถิติ ซึ่งได้ รวมเอาตัวอย่างที่ใกล้ เคียงกับทางเคมี แทนที่ทฤษฎีและสูตรที่ยาก ดังนัน้ จึงได้ รับความ
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นิยมเป็ นพิเศษสําหรับคนจํานวนมากที่เกี่ยวข้ องกับเคมี ซึ่งมีอคติต่อวิธีการทางสถิติ นอกจากนี ้ ยังเป็ นหนังสือที่ขายได้
ระยะยาว จาก สํานักพิมพ์ Tokyo Chemistry Coterie หนังสือ Statistical Methods for Chemists and Chemical
Engineers (2nd Edition) ได้ รับการตีพิมพ์ ในปี 1990
ข้ าพเจ้ าคิดว่า คุณลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของความสําเร็ จของท่าน คือการทําคุณประโยชน์ต่อการฟื น้ ฟู
เศรษฐกิจหลังสงคราม ของญี่ ปนุ่ โดยการเชื่อมโยงผลงานวิจยั ของท่าน กับ หน้ างานการผลิต หนังสือ 3 เล่มนี ้ อาจจะ
กล่าวได้ วา่ เป็ นตัวอย่างที่หลากหลายของผลงานของท่าน
ถึงแม้ วา่ ในความเป็ นจริง ดร.อิชิกาวา ในปั จจุบนั เป็ นผู้มีชื่อสียงในเรื่ อง QC แต่หนังสือของท่านได้ ครอบคลุมถึง
เบื ้องหลังช่วงเริ่ มต้ นของท่านในสาขาเคมี
(Toshimi Fukimori)
15.7 ถ่ ายทอด TQC ไปสู่ต่ างประเทศ (Transfer of TQC to Overseas)
ในปั จจุบัน ในโลกแห่งโลกาภิวัฒน์ เราได้ เห็นความสําคัญที่เพิ่มขึน้ ของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปนุ่ สูป่ ระเทศอื่นๆ ดร.อิชิกาวาคิดว่า การกระจาย TQC แบบญี่ปนุ่ ไปสูต่ ่างประเทศนัน้ เป็ นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริ หารอ อย่างหนึ่ง นอกจากนี ้ ท่านยังได้ กําหนด criteria ต่อไปนี ้ เป็ นตัวชี ้วัดความสําเร็จของการ
ถ่ายทอด ซึง่ เราเรี ยกกันว่า QC style
1. การควบคุมคุณภาพ และ การลดต้ นทุนที่เป็ นผลลัพธ์ที่ตามมา สามารถบรรลุได้ ด้วยตัวของมันเอง
2. ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถพัฒนาได้ ด้วยตัวของมันเอง

นอกจากนัน้ ท่านยังได้ สอนไว้ เกี่ยวกับความสําคัญของการเพิ่มขึ ้นของ จํานวน ผู้สอน QC ซึง่ สามารถเห็น และ
ปฏิ บัติ จ ากมุม มองของบุค คลอื่ น สิ่ ง นี เ้ ป็ น ข้ อ สัง เกตที่ เ หมาะกับ เวลาและสํ า คัญ ในการประชุม เกี่ ย วกับ การทํ า
คุณประโยชน์ตอ่ โลกของญีปนุ่ มันเป็ นเรื่ องที่น่าแปลกที่วา่ ท่านได้ ให้ ข้อสังเกตนี ้ไว้ แล้ วเมื่อ 10 ปี ก่อนนัน้
ประเด็นสําคัญในทฤษฎีของท่านเกี่ยวกับการถ่ายทอด TQC ไปสูต่ า่ งประเทศคือ “อย่าถ่ายทอด TQC โดยตรงไป
ที่ที่มีพื ้นฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน เพราะว่า TQC นัน้ ต้ องการเทคนิคการบริ หาร และแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ อื่นๆ
จะต้ องเกี่ยวข้ องกับคน เพื่อที่จะสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง เพราะว่า การควบคุมคุณภาพแบบญี่ปนุ่ ได้ นําเข้ ามาใน
้ ดังนัน้
วัฒนธรรม และสังคมของญี่ ปนุ่ TQC ในประเทศใดประเทศหนึ่ง จะต้ องนําไปปฏิบตั ิ ในวิถีของประเทศนันๆ
ท่านได้ ให้ คําจํากัดความ 14 ประเด็น ถึงความแตกต่างของ ญี่ปนุ่ และประเทศตะวันตก
ตาราง 15.4 ความแตกต่ างของพืน้ ฐานทางสังคม 14 ประเด็น (1985, [285])
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1. ในประเทศตะวันตก ให้ การเน้ นอย่างมาก เกี่ยวกับความเป็ นมืออาชีพ และ การสร้ างความพิเศษ

“QC

สําหรับ ผู้เชี่ยวชาญ QC เท่านัน”
้
2. สหภาพแรงงานคือ สหภาพกลุม่ ทางการค้ า(trade unions) ในประเทศตะวันตก และ สหภาพ ทัว่ ทังองค์
้ กร
ในญีปนุ่
3. มีจิตสํานึกความเป็ นปั ญญาชนและ ชนชัน้ ในกลุม่ ผู้จบมหาวิทยาลัย
4. ในประเทศตะวันตก ให้ การเน้ นอย่างมากในวิธีการของเทเลอร์ (Taylor Method)
5. ระบบค่าจ้ าง ระบบจ่ายตามผลงาน(เร่งเร้ าคนด้ วยเงินอย่างเดียว) กับ ระบบจ่ายตามระบบอาวุโส
6. ในประเทศตะวันตก พนักงานเข้ าออกและการปลดสูง ในขณะที่ญี่ปนุ่ เป็ นแบบจ้ างงานตลอดชีพ
7. องค์กร ญี่ปนุ่ เป็ นสังคมระดับชัน้ และแนวตัง้ แยกตามหน่วยงาน แนวโน้ มนี ้มีสงู ในญี่ปนุ่
8. ศาสนา คริสตศาสนา พุทธศาสนา ขงจื ้อ มีทฤษฎี คนเกิดมาดีโดยธรรมชาติ และ เกิดมาชัว่ โดยธรรมชาติ
9. ความเชี่ยวชาญ คนใช้ ตวั หนังสือจีนโดยทัว่ ไปจะมีความสนใจในการศึกษามากกว่า
10. การศึกษา ในญี่ปนุ่ มีการศึกษาทัว่ ไป และ การศึกษา QC ในประเทศตะวันตก มีแต่ฝึกอบรม
11. ประเทศที่มีชนชาติเดียว กับประเทศที่มีหลายชนชาติ
12. ความสัมพันธ์ ของ ผู้ซื ้อกับผู้ขาย – เราหรื อ เขา เชื่อหรื อไม่เชื่อ พัฒนาsupplier ในฐานะบริ ษัทในกลุ่ม
หรื อ ถือว่าเป็ นเพียง หนึ่ง supplier เท่านัน้ อัตรา oursourcing นัน้ สหรัฐอเมริ กา เป็ น 50% ขณะที่ ญี่ปนุ่
เป็ น 70 %
13. ลัทธิทนุ นิยมแบบเดิม กับลัทธิทนุ นิยมประชาธิปไตย –มีเจ้ าของหรื อไม่มี มุ่งที่กําไรระยะสัน้ หรื อ กําไรระยะ
ยาว
14. บทบาทของภาครัฐ ควบคุม กระตุ้น อิสระ แข่งขัน

14 ประเด็นข้ างต้ น จะเป็ นประโยชน์เหมือน checklist ในการถ่ายทอด TQC สูต่ า่ งประเทศ
(Hiroshi Osada)
15.8 QC ในอุต สาหกรรมบริก าร (QC in the Service Industry)
ดร. อิชิกาวา ยังได้ สร้ างผลงานบุกเบิกไปสู่อตุ สาหกรรมบริ การ มาเป็ นเวลานาน โดยเน้ นความสําคัญของ QC
และวิธีการที่จะส่งเสริมเรื่ องนี ้ ท่านได้ เขียนหนังสือไว้ หลายเล่มเกี่ยวกับหัวข้ อนี ้ ดังต่อไปนี ้
.”การบริ การ –ถ้ าไม่มีบริ การ สินค้ าจะขายไม่ได้ ดี(Service – With no service, no product sell well)” (1963,
[12])
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“บริษัทการค้ า (Trading Company)” (1964, [443])
“คนที่ขาย (Sales People)” (1966, [46])
“ระบบกระจายสินค้ า (Distribution Sysetm)” (1968, [447]; 1968, [448])
“ขาย /บริ การ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริ การ (Sales/Services, Logistics, Service Industry)” (1974, [B20],
p.222, p.727, p.750)
“อุตสาหกรรมบริการ (Service Industry)” (1975, [450])
“โรงพยาบาล (Hospital)” (1982, [453])
“อุตสาหกรรมการขาย และ การกระจายสินค้ า (Sales and Distribution Industry)” (1982, [454])
“ซอฟท์แวร์ ” (1981, [451], 1983, [455], 1984, [456])
“บริษัทยูทิลติ ี ้ (Utility Firms)” (1985, [458])

ในหนัง สื อ เหล่ า นี ้ เราสามารถอ่ า นการมองการณ์ ไ กลของท่ า นได้ อาจจะมาจากการที่ ท่ า นได้ ไ ปเยี่ ย ม
สหรัฐอเมริกาครัง้ แรกในปี 1958 ซึง่ ท่านได้ ไอเดียในการประยุกต์ใช้ การควบคุมคุณภาพเข้ าไปในอุตสาหกรรมบริ การด้ วย
เรื่ องนี ้ได้ รับการรวบรวมไว้ ในรายงานที่เขียนขึ ้นหลังจากนัน้ (1985, [458])
หลังจากมรณกรรมของท่าน หนังสือ TQC in the Service industry (JUSE Press, 1990) ได้ รับการตีพิมพ์
้ ่อ
อย่างไรก็ตาม ถึงท่านได้ ยอมที่จะเขียนบทความสําหรับหนังสือนี ้ แต่เป็ นที่น่าเสียใจ ท่านได้ มรณกรรมเสยก่อน ดังนันเพื
เป็ นการรํ าลึกถึง การมองการณ์ ไกลของท่าน เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมบริ การ ในหน้ าแรกของหนังสือ นี ้ จึงเป็ นรายการ
หนังสือของท่านในสาขาบริการนี ้
(Noriaki Kano)
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Chapter 16
รวบรวมคํากล่ าวของ ดร. อิช ิก าวา
(A collection of Dr. Ishikawa’s Quotes)
16.1 หลักคิดจาก ชีวิตของ ดร.อิชิกาวา
*ทุกอย่างขึ ้นอยู่กบั ว่า จะมองมันอย่างไร
หมายเหตุ- ดร.อิชิกาวา ใช้ คํากล่าวนี ้ เสมอ ในช่วงหลังของท่าน เมื่อท่านได้ ถกเถียงกับผู้อื่นซึง่ มีความ
เห็นที่แตกต่าง ในช่วงเวลาที่สบายๆ เป็ นต้ นว่า งานปาร์ ตี ้การดื่มร่วมกันที่ไม่เป็ นทางการ
ท่านได้ ใช้ คํากล่าวเหล่านี ้ เมื่อมีผ้ อู ื่นมีความเห็นคัดค้ านท่าน หรื อ เมื่อมีคนที่ตา่ งมีความเห็น
แตกต่างกัน และเริ่มที่จะทําให้ การถกเถียงออกนอกการควบคุม ความมุง่ หมายที่แท้ จริ งของ
ท่านแตกต่างกันไปขึ ้นกับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เพื่อมีการถกเถียงกันเพียงพอแล้ ว
หรื อ เมื่อเกิดประโยชน์ขึ ้น เมื่อ อีกฝ่ ายหนึง่ พูด ความเข้ าใจในของผู้รวบรวมคือ ว่า
ท่านจะใช้ คํากล่าวเหล่านี ้ เพื่อเปลี่ยนหัวข้ อเรื่ อง (อ้ างถึง Section 6.3 Mr. Tadashi
Ishikawa)
*จงฟั งผู้อื่น (อ้ างถึง Section 6.3 Mr. Yasushi Kurokawa)
*สิง่ ที่ใช้ ในกอล์ฟ นันไม่
้ ใช่ QC แต่เป็ นสัญชาติญาณของคุณ ( สัมผัสที่ 6 ของคุณ) (อ้ างถึง Section 5.1 Mr.
Ryoichi Kawai)
*กอล์ฟ ไม่ใช่ QC คุณจะมีความสนุกกับการเล่นกอล์ฟ ถ้ ามันมีความแตกต่างในคะแนนของคุณ (อ้ างถึง
Section 5.1 Mr. Tadakazu Okuno)
*คุณอาจจะรู้สกึ อายตัวเอง โดยการเขียนหนังสือ (อ้ างถึง Section 4.3 Mr. Tadashi Asao)
*อ่านหนังสือพิมพ์ ทุกซอกทุกมุม โดยไม่ตกหล่น (อ้ างถึง Section 4.3 Mr. Yoji Akao)
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*สิง่ ที่สําคัญนันไม่
้ ใช่อยูท่ ี่วา่ คุณพูดหรื อไม่ แต่ขึ ้นอยูก่ บั คุณสามารถส่งความคิดไปยังอีกฝ่ ายหนึง่ ได้ หรื อไม่
(อ้ างถึง Section 6.3 Mr. Yasushi Kurokawa)
*คุณจะยังไม่เติบโตเต็มที่ เมื่อคุณใช้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา แต่คณ
ุ จะเติบโตเต็มที่ เมื่อคุณสามารถใช้ หัวหน้ าคุณได้
(อ้ างถึง Section 3.2 Masumasa Imaizumi, Section 3.3 Mr. Yoji Akao, Section 6.3 Mr. Yasushi
Kurokawa)
*จงเป็ นปั จเจกบุคคล เมื่อคุณอยูน่ อกบริษัทคุณ แต่ จงเป็ นคนที่ บริษัทคุณไม่สามารถขาดคุณได้ (อ้ างถึง
Section 2 Mr. Tatsuo Sugimoto, Section 3.3 Mr. Koichi Ohba)
*ให้ ความเคารพมนุษยชาติ นัน้ เป็ นสิง่ หนึง่ ให้ ความเคารพคน เป็ นอีกสิง่ หนึง่ (อ้ างถึง Section 3.3 Mr.
Koichi Ohba)
*มีจงั หวะที่สมํ่าเสมอ (อ้ างถึง Section 6.3 Mr. Tadao Ishikawa)
*อย่าเพิ่งบอกว่าคุณทําไม่ได้ ถ้ ายังไม่ลองทํา คิดว่า คุณจะจัดการได้ อย่างไร
*อย่าอธิบายว่า ทําไมคุณจึงทําไม่ได้ คิดว่า คุณจะทําได้ อย่างไร
*อย่าแก้ ตวั คิดว่า คุณจะทําให้ ได้ ได้ อย่างไร (อ้ างถึง Section 3.3 Mr. Haruko Mitsuaki)
* “Kisama” สิง่ ที่คณ
ุ คิดในวิสยั ทัศน์ในอนาคตของ บริษัท (องค์กร)ที่วา่ นัน้ คืออะไร?
หมายเหตุ- ดร.อิชิกาวา ทําเป็ นนิสยั ในการกล่าวถึงคนอื่น ที่กําลังพูดคุยด้ วย คําว่า “Kisama”
(คํานามที่ใช้ กบั บุคคลที่ สอง) เมื่อท่านดื่มด้ วยกัน คําว่า “such and such”(ที่วา่ นัน)
้
แตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั ว่า เป็ นใครที่ พูดคุยด้ วย เช่น ชื่อบริษัท ชื่อของมหาวิทยาลัย หรื อ
หน่วยงานวิจยั
ในขณะที่ คําว่า “Kisama” ซึง่ ดังเดิ
้ มเป็ นคําที่ใช้ ในหมู่ ทหารเรื อ ซึง่ ฟั งดูไม่สภุ าพ
ในยุคปั จจุบนั นี ้ แต่ทา่ นใช้ ในความหมายที่มีความใกล้ ชิด และ สนิทสนม
*ช่วงจังหวะที่เหมาะที่สดุ ที่คณ
ุ จะแต่งงาน คือ เมื่อคุณยังยุง่ อยู่ (อ้ างถึง Section 3.3 Mr. Tatsuo Ikezawa)
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*มีลกู 3 คน ส่งคนหนึง่ ไปต่างประเทศ (อ้ างถึง Section 6.3 Mr. Tadashi Ishikawa)
*ไม่ต้องเติม เพียงแต่ปล่อยให้ ฉนั วางขวดวิสกี ้ก็พอ!
หมายเหตุ-นี่หมายความว่า ดร.อิชิกาวา ไม่สามารถเติม (เสิรฟ) “สาเก” ให้ แก่เพื่อนของท่านที่กําลัง
ดื่มด้ วย ซึง่ เป็ นสิง่ ที่คนญี่ปนจํ
ุ่ านวนมากทํา แต่ วางขวดไว้ หน้ าเพื่อน เพื่อให้ เขาสนุกสนาน
กับการดื่มได้ ตามที่เขาต้ องการ มันเป็ นรูปแบบการดื่มที่ ดร.อิชิกาวาชื่นชอบ และท่าน จะ
แนะนําให้ เพื่อนของท่าน ทําเช่นเดียวกัน โดยใช้ คํากล่าวนี ้
*ดื่ม “สาเก” ด้ วยการควบคุมตัวเอง (กล่าวถึง ดร. อิชิกาวา สมัยยังหนุ่ม)
“คุณเคยเมาค้ างหลังจากดื่ม หลังจากดื่มจนดึกดื่นหรื อไม่?”
“โอ้ มีเป็ นทุกวันเลย”
*ข้ อเรี ยกร้ องต่อ ผู้เชี่ยวชาญ QC: จงมีสามัญสํานึก มีความสามารถใช้ หวั หน้ า และ มีความสามารถในการดื่ม
(อ้ างถึง Section 5.4 Mr. Yoji Akao, Section 7.3 Mr. Nobuyoshi Takamatsu)
*คุณสามารถนําเอา QC เข้ ามาใช้ อย่างไร ถ้ าคุณไม่สามารถดื่ม “สาเก” ? (อ้ างถึง Section 3.3 Mr.Tatsuo
Ikezawa)
*จงมีความอยาก มันจําเป็ นที่ต้องมีความอยาก
*อย่าควบคุม กระตุ้นให้ มากขึ ้น (อ้ างถึง Section 4.2 Mr. Tatsuo Ikezawa)
*อายุทางจิตใจของคน ลดลงตาม การพัฒนาสูงขึ ้น ในสังคม

16.2 การควบคุมคุณภาพ ในความหมายทัว่ ไป (Quality Control in General)
(1) ความจําเป็ นของ การควบคุมคุณภาพ
*ตราบใดที่สนิ ค้ าหรื อ บริการของคุณ ยังอยูใ่ นตลาด คุณต้ องควบคุมคุณภาพ ของมันอยูเ่ สมอ
*ความสําคัญของ การควบคุมคุณภาพเพิ่มขึ ้น ตามการพัฒนาสูงขึ ้นในสังคม และ ความก้ าวหน้ าใน การผลิต
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(2) สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ และ การควบคุมคุณภาพ
*รับมือกับเสรี ทางการค้ าด้ วย การควบคุมคุณภาพ (ได้ กล่าวไว้ เกี่ยวเนื่องกับ เสรี ทางการค้ า ในปี 1960)
(3) อุตสาหกรรม หรื อ บริษัทแบบใด ที่ต้องมีการนําเอา การควบคุมคุณภาพมาใช้ ?
*การควบคุมคุณภาพจะต้ องนํามาใช้ ในทุกๆ อุตสาหกรรม
*การควบคุมคุณภาพ สามารถใช้ ได้ ในทุกๆ บริษัท นอกจากนี ้ ควรจะนํามาใช้ ในทุกๆ บริษัทด้ วย
*ถ้ าปราศจากการนําเอาการควบคุมคุณภาพเข้ ามาใช้ บริษัทของคุณ จะหายไปจาก สมุดโทรศัพท์
*เปลี่ยนจาก Total Quality Control (TQC) หรื อ Company –wide Quality Control (CWQC) ไปเป็ น
Group-wide Quality Control (GWQC)
(4) หลักการพื ้นฐานของ TQC
*หลักการพื ้นฐานของ การควบคุมคุณภาพนัน้ จะเหมือนกัน สําหรับทุกอุตสาหกรรม
*การควบคุมคุณภาพใหม่นนั ้ เป็ นการปฏิบตั ิของไอเดีย สําหรับกรบริหารธุรกิจ
*TQC คือการนําเอาสิง่ ที่คณ
ุ ควรนําเข้ ามาใช้ เข้ ามาใช้ (อ้ างถึง Section 3.2 Mr. Masumasa Imaizumi)
*TQC คือการ นําเอาสิง่ ที่คณ
ุ ควรนําเข้ ามาใช้ เข้ ามาใช้ อย่างมีระบบ ทัว่ ทังองค์
้ กร

(5) ผลลัพธ์ของ TQC
ผลลัพ ธ์ โ ดยรวม (Overall Effects)
 ถ้ า QC เผยแพร่ ออกไป ฝ่ ายงานต่างประเทศของแรงงานจะก้ าวหน้ า ซึ่ง จะ สร้ างความเข้ มข้ นของ การ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ และ การพึง่ กันและกันระหว่างประเทศ สุดท้ ายก็จะบังคับประเทศเหล่านี ้ไม่ให้ เข้ าสู่ การ
ต่อสู้ หรื อ สงคราม นําไปสูส่ นั ติภาพในโลก
 การควบคุมคุณภาพ เกี่ยวข้ อง กับการกระทําที่ทกุ ๆ อุตสาหกรรม ต้ องทํา โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในข้ อเท็จจริ ง
คือ สิง่ นี ้สามารถนํามาสูป่ ระโยชน์สงู สุด ซึง่ เคยเกิดขึ ้นแล้ วในญีปนุ่ และ ส่วนอื่นๆ ของโลก
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 ถ้ าคุณนําเอา QC เข้ ามาใช้ ก็จะเป็ นการสร้ างประโยชน์ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค พนักงาน (รวมถึงระดับบริ หาร) ผู้
ถือหุ้น และอื่นๆ ไปสูส่ งั คมโดยรวม
 TQC ไม่ใช่ยาเฉพาะอย่าง แต่คล้ ายกับ ยาสมุนไพรจีนมากกว่า
หมายเหตุ-TQC ไม่ใช่ยาที่มีผลลัพธ์โดยเร็วเช่นเพนนิซิลนิ แต่เป็ นยา ที่เหมือนยาสมุนไพรจีน ซึง่ ใช้
เวลานาน จึงจะให้ ได้ ผลที่ดี
 QCนัน้ ถ้ าไม่ได้ สร้ างผลลัพธ์ จะไม่ใช่ QC ต้ องนําเอา MMK QC เข้ ามาใช้ (“Mohkatte Mohkatte
Komaru” หมายถึง งงงวย ในการทํากําไรได้ มาก)
หมายเหตุ- MMK: เริ่มแรกเป็ นภาษาเฉพาะทหารเรื อ ซึง่ แทนคําว่า “Motete Motete Komaru”
มีความหมายว่า “งงมากกับ ป็ อปปูลา่ มากเกินไป กลุม่ ผู้หญิง” ในขณะเดียวกัน คําดังเดิ
้ มที่
ไม่มีผนั ของ “Mohkatte” ก็คือ “Mohkaru” ซึง่ แปลว่า ทํากําไร ในภาษาญี่ปนุ่ แต่ทงนี
ั้ ้
ตัวหนังสือตัวแรก ของทังสองคํ
้
า “Motete” กับ “Mokette” นัน้ เหมือนกัน ดร.อิชิกาวา
จึงมักใช้ คําพูดนี ้ กล่าวตลก ระหว่างการบรรยาย และพูดคุย
 ส่วนแบ่งตลาด ต้ องไม่เป็ นหัวข้ อแรก สิ่งที่สําคัญกว่า คือ ยอดขาย และอัตรา กําไร แล้ วจึงตามด้ วยส่วน
แบ่งตลาด
 ถ้ าคุณไม่ชอบอาหารบางอย่าง โดยไม่เคยกินมันเลย คุณจะไม่ร้ ู จกั รสชาติของมัน หรื อมันไม่เคยบํารุ งคุณ
เลย TQC เป็ นอาหารอย่างหนึง่ ถ้ าคุณเคี ้ยวให้ ดี คุณก็จะพบว่ามันจะอร่อย และ บํารุงคุณ
 QC จะนําสิง่ ที่ดีที่สดุ มาจากพระเจ้ า QC จะนําเอา “การโกหก” ออกจากบริษัทของคุณ

ความคาดหวังทางคุณภาพ
*คุณภาพพัฒนา(ในความหมายที่แคบ) และ สินค้ าที่เสีย จะลดลง
*ของเสียในการทํางานจะน้ อยลง งาน rework จะลดลง ประสิทธิภาพก็จะสูงขึ ้น
*คุณภาพจะเป็ นรูปเป็ นร่างมากขึ ้น และคงที่มากขึ ้น การร้ องเรี ยนก็จะลดลง
*คุณสามารถตอบสนองการร้ องเรี ยนได้ โดยเร็ว และ สามารถป้องกันไม่ให้ เกิดซํ ้าขึ ้นอีก
*คุณสามารถสร้ างระบบประกันคุณภาพที่ดีได้ สามารถทําให้ ได้ รับความมัน่ ใจจากผู้บริโภคและลูกค้ า
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*ด้ วยความเชื่อมัน่ ที่สร้ างขึ ้นได้ สําเร็จโดย QC คุณจะมีความมัน่ ใจเพิ่มขึ ้นในผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึง่ จะมีความ
เชื่อมัน่ เพิ่มมากขึ ้น
*คุณจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ของคุณด้ วยราคาที่สงู ขึ ้น
*ช่องทางการกระจายสินค้ าของคุณจะขยายตัวขึ ้น
*คุณสามารถได้ รับข้ อมูลตลาดเร็วขึ ้น และ ด้ วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น

ความคาดหวังของต้ น ทุน และการผลิต
*ต้ นทุนสําหรับการตรวจสอบและทดลองจะลดลง
*ความต้ องการของวัตถุดิบต่อหน่วย จะพัฒนาขึ ้น ประสิทธิภาพการผลิตของ มูลค่าเพิ่ม จะเพิ่มขึ ้น
*ต้ นทุนจะลดน้ อยลง
*ถ้ าคุณนําเอาการควบคุมคุณภาพเข้ ามาใช้ ได้ ดี การบริหารต้ นทุนจะกลายเป็ นการบริหารตันทุนที่แท้ จริง**
*เมื่อการบริหารต้ นทุนที่แท้ จริง เกิดขึ ้น ผลลัพธ์ของการควบคุมคุณภาพจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว
*ปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ ้น สามารถวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพได้ เป็ นจริง
*บริษัทซึง่ การเปลี่ยนแปลงในแผนการผลิตไม่มีความจําเป็ น จะเป็ นบริษัทที่มีการบริ หารที่ดี
*ถ้ ามีการดําเนินการควบคุมคุณภาพ การบริ หารปริ มาณก็จะเป็ นไปอย่างราบรื่ น หรื อกลับกัน คุณจะสามารถ
นําเอา QC เข้ ามาใช้ ได้ อย่างไร เมื่อคุณไม่ร้ ูจํานวนที่แท้ จริง?
*คุณจะสามารถซ่อมแซมและเพิ่มเครื่ องจักร หรื อ เครื่ องมือ อย่างมีเหตุผล และ คัดสรรได้ ดีเพิ่มขึ ้น
----------------------**เป็ นเรื ่ องปกติ ในการดํ าเนิ นกิ จกรรม ในชื ่อของ การบริ หารต้นทุน เพื ่อเปรี ยบเที ยบกับต้นทุนในอดี ต และ
ต้นทุนมาตรฐาน และ เพื ่อลด ความไม่สอดคล้องกันระหว่างทัง้ 2 สิ่ ง ในที ่ที่ไม่มีการปฏิ บตั ิ QCสถานการณ์
ดังกล่าวจะมองเห็นเป็ นว่า – ต้นทุนมาตรฐานจะมี การคํานวณ บนมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ที่ไม่ชดั เจน หรื อว่า ไม่
ชัดเจน ว่ามี SOP หรื อมาตรฐานอื ่น ของวัตถุดิบ หรื อเครื ่องมื อ เป็ นต้นนัน้ ไม่มีการดําเนิ นการตามที ่ตรง กับ
6/36
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

ต้นทุนในอดี ต ซึ่ งในบางกรณี การบริ หารต้นทุนในความหมายที ่ถูกต้องนี ้ ยากที ่จะทําได้ ในทางตรงกันข้าม
ทีท่ ี ่ QC มี การดําเนิ นการอย่างถูกต้อง ประเด็นต่างๆ เหล่านี ้ จะชัดเจน ทําให้การบริ หารต้นทุน เกิ ดเป็ นจริ งได้

*ใช้ ประโยชน์สมรรถนะของอุปกรณ์และเครื่ องจักรที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่ ก่อนที่จะคิดนําเอาสิง่ ใหม่เข้ ามา
*TQC เป็ นการดึงเอาสิง่ ที่ดีที่สดุ ออกมาจากอุปกรณ์และเครื่ องจักรเก่า (ในความหมายทัง้ ทางปริมาณ
และคุณภาพ)
*การทําสัญญากับผู้ขายวัตถุดิบ คูค่ ้ า และ ผู้บริโภค จะเป็ นไปอย่างราบรื่ นตามขันตอน
้
**
*จะเป็ นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพตํ่า เป็ น สินค้ าสําเร็จสุดท้ ายที่ดี

ความคาดหวังของ เทคโนโลยี และ วิจ ัยและพัฒนา
*เทคโนโลยีของคุณจะ สมบูรณ์เต็มที่ คุณ จะสามารถใช้ ประโยชน์วิศวกร ในฐานะวิศวกร ในความหมายที่
แท้ จริง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของคุณให้ สงู ขึ ้น วิธีการบริ หารคนของคุณ โดยเฉพาะวิศวกร จะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ ้น
*คุณสามารถที่จะลงทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ในกิจกรรมวิจยั
*กิจกรรมวิจยั และพัฒนา จะมีการพัฒนาเร็วขึ ้น และ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
*วงจรของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะสันลง
้ และคุณสามารถผลิตคุณภาพในระดับโลกได้

ความคาดหวังของการสื่อ สาร
*การเข้ าใจหลักคิดของการแพร่ขยาย จะซึมแทรกไปทัว่ ทุกฝ่ ายงาน และ วิธีการทางQC จะถูกใช้ ประโยชน์เต็มที่
*ข้ อมูลที่ผิดๆ จะหายไปจากบริษัทหรื อโรงงานของท่าน
*คุณจะมีภาษาร่วมเพียงภาษาเดียว และ จะพบว่า สื่อสารง่ายขึ ้น
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*ทุกๆ คน จะสามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาได้
*การประชุมจะราบรื่ นขึ ้น
*จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ ้น และ การสื่อสารที่ราบรื่ นขึ ้นระหว่างกลุม่ ที่แตกต่างกัน ในบริษัท

ความคาดหวังของ กระตุ้น ขององค์ ก ร
*จะมีความเคารพในความเป็ นมนุษย์ และ ทรัพยากรมนุษย์ จะมีการพัฒนา เปลี่ยนที่ทํางานให้ เป็ นที่ที่น่าอยู่
*คุณจะสามารถค้ นพบบุคคลที่มีความสามารถ และ พนักงานสามารถแสดงความสามารถที่แท้ จริ งออกมาได้

-----------------------**สิ่ งทีส่ ําคัญเกี ย่ วกับการติ ดต่อกับ ผูข้ าย คู่คา้ หรื อผูบ้ ริ โภค ก็คือ การทําให้ชดั เจนว่า อะไรคือผลิ ตภัณฑ์ทีจ่ ะค้าขายกัน
และ ในราคาเท่าไร และนี ่คือ พื น้ ฐานของสัญญา ในที ่นี้ ผลิ ตภัณฑ์ จะมี ความชัดเจน เมื ่อมี การกํ าหนดคุณภาพ และ
สามารถดําเนิ นไปพร้อมกับกิ จกรรมค้าขายนัน้

*มนุษย์สมั พันธ์ จะพัฒนาขึ ้น ส่งผลให้ มีการสื่อสารที่ดีขึ ้นระหว่าง ฝ่ ายงาน หน่วยงาน
*QC จะสามารถทําให้ องค์กรโดยรวมของบริษัท มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ ้น ผู้จดั การฝ่ าย หน่วยงาน ผู้จดั การ
แผนก หัวหน้ างานหน้ างาน จะมีความสามารถสูงขึ ้น
*ความพยายามและความร่วมมือ ในระดับทัว่ ทังบริ
้ ษัท จะเป็ นจริงขึ ้นได้
*การตัดสินใจจะเร็วขึ ้น การกระจายนโยบาย และบริหารเป้าหมายจะพัฒนาขึ ้น
*รากฐานของบริษัท จะพัฒนาขึ ้น
*บริษัทของคุณ จะได้ รับความเชื่อถือ
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(6)Deming Prize
*อย่าสมัครขอ Deming Prizeเพียงเพื่อจะได้ รับรางวัล ให้ สมัครเพื่อวัตถุประสงค์การส่งเสริม TQC
*เมื่อคุณท้ าทายโดยการสมัครขอ Deming Prize มันจะใช้ เวลาเพียง 3 หรื อ 6 เดือนสําหรับคุณในการทําสิง่ ที่
ไม่สามารถทําได้ ใน 3 ปี ที่ผา่ นมา จงมัน่ ใจว่า ได้ มี ดําเนินการโดย การเร่งกระบวนการ
*ใช้ โอกาสของการสมัครของ Deming Prize ให้ ทําบางสิง่ ซึง่ คุณไม่เคยทํามาก่อน การสมัครนี ้ จะ ปฏิรูปบริษัท
ของคุณ
*คุณจะผ่านการประเมิน Deming Prize ถ้ าทุกคนรู้สกึ ว่ามีความพึงพอใจกับ QC

(7) ใครเกี่ยวข้ องกับ TQC
พนัก งานทุก คน
 การควบคุมคุณภาพ เป็ นส่วนหนึง่ ของงาน ของ พนักงานทุกคน และ ทุกฝ่ ายงาน หน่วยงาน มันจะสําเร็จ
ถ้ าพนักงานทุกคน และ ทุกฝ่ ายงาน หน่วยงาน ร่วมมือ
 QC เป็ นกีฬาทีม มันไม่สามารถเล่นโดยคนๆ เดียวได้ ต้ องการทีมเวอร์ ค และความร่วมมือ
ผู้บ ริห ารสูงสุด
 QC จะไม่ก้าวหน้ า ถ้ าปราศจากการกําหนดนโยบายของผู้บริหารสูงสุดที่ชดั เจน
 ผู้บริ หารสูงสุด จะรับผิดชอบต่อการนําเสนอวิธีการ สําหรับการประเมินคุณภาพ และ มาตรฐาน
 บริษัทของผมอยูใ่ นสภาพที่หดหูห่ รื อไม่? (การวินิจฉัยของผู้บริหารสูงสุด)
 หากผู้บริ หารสูงสุด (ประธานบริษัท) หรื อ อันดับสองรองลงมา ไม่มีความเข้ าใจที่ดีเกี่ยวกับ QC และ
เป็ นผู้นําในการส่งเสริม ก็จะนําเอา QC เข้ ามาใช้ ไม่ได้ ก็จะเหลือแต่การสร้ างผลลัพธ์เท่านัน้
 (สําหรับสมาชิกผู้บริหารสูงสุด) ในสถานะที่คณ
ุ ต้ องสัญญาที่จะอยูก่ บั QC จนถึงที่สดุ ภายใต้ ความรับผิด
ชอบเฉพาะตัวของคุณ และถ้ าคุณรับประกันที่จะไปกับผม ไปทุกๆ การประชุมผลลัพธ์ ผมจะยอมรับคํา
ขอร้ องที่จะช่วยคุณ
 การส่งเสริม TQC โดยปราศจากภาวะผู้นํา ของผู้บริ หารสูงสุด จะไม่มีความต่อเนื่อง
 การวินิจฉัยของผู้บริหารสูงสุด เป็ นองค์ประกอบสําคัญของการส่งเสริม TQC และผมพนันได้ วา่ ผู้บริหาร
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สูงสุด จะเริ่มต้ นสนุกสนานในเวลาอันสัน้
 ผมไม่ค่อยเข้ าใจว่า ใครคือผู้รับผิดชอบ จากที่ว่าคุณได้ มอบหมายความรับผิดชอบให้ ใครบางคน แต่คณ
ุ ยัง
เข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับกิจกรรม มันจะไมเป็ นประโยชน์
 TQC จะสําเร็จอย่างแน่นอน ถ้ าทุกๆ คน เริ่ มต้ นจากประธานบริ ษัท Operator จนกระทัง่ ฝ่ ายขาย ให้ ความ
ร่วมมือ ผู้บริหารสูงสุด จะต้ องไม่ตําหนิ เมื่อมีการรายงานข้ อเท็จจริง
 มักจะกล่าวกันว่า เมื่อมีใครที่มีระดับสูงในสํานักงานใหญ่ เข้ ามาเยี่ยมที่โรงงาน คนก็จะหยุด หรื อลังเลที่
จะแสดงความเห็น อย่างไรก็ตาม TQC นันคาดหวั
้
งไว้ วา่ จะสามารถทําลายพฤติกรรม นิสยั ดังกล่าวได้
มันเป็ นเรื่ องที่สําคัญ ในการสร้ างสรรค์ ในช่วงแรก ๆ ให้ เกิดบรรยากาศซึง่ ทุกคนสามารถแสดงความเห็น
ด้ วยตัวของตัวเองอย่างอิสระ ถึงแม้ วา่ จะอยูต่ อ่ หน้ าผู้บงั คับบัญชาอยู่
 “ดร. อิชิกาวา ผมคิดว่า ระบบ Top-down เป็ นกฏกติกาที่เข้ มงวดของ TQC และผมคิดว่า มันควรจะเป็ น
อย่างไร ถ้ าหากว่าผู้บริ หารสูงสุด ไม่สามารถมีเวลาส่วนตัวสําหรับ TQC ด้ วยเหตุผลบางประการ คุณคิด
ว่า บริษัทไม่สามารถ หรื อ ไม่มีความสามารถในการนําเอา TQC เข้ ามาใช้ หรื อไม่?”
“ไม่ นั่นไม่จริ ง ผมคิดว่าในสภาพแวดล้ อมเช่นนัน้ บุคคลอันดับ 2 ต้ องดําเนินการ หรื อสามารถทํา
แทน เพราะว่า เขาและผู้บริหารสูงสุด สามารถแสดงทักษะ เดียวกันได้ ”
ทุก ฝ่ ายงาน หน่ วยงาน
 TQC ต้ องเกี่ยวข้ องกับทุกๆ คน ตังแต่
้ ฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ จนถึงผู้บริโภค
 TQC ต้ องเกี่ยวข้ องกับทุกๆ คน ตังแต่
้ ฝ่ ายขาย จนถึง ฝ่ ายบริ หารคูค่ ้ า ฝ่ ายจัดซื ้อวัตถุดิบ จนถึง คนกลาง
(GWQC: Group wide Quality Control)
(8) คําเตือน และ คําตําหนิ สําหรับการสิง่ เสริม TQC
คําเตือ น

*QC ไม่ใช่เพื่อเรา ที่ปรึกษา แต่สําหรับทุกคนที่จะดําเนินการ
*เมื่อคุณคิดจะเริ่ มอะไรบางอย่าง คุณจะพบศัตรูอยูใ่ นบริษัทคุณ
* ศัตรูของคน อยูใ่ กล้ คณ
ุ (อ้ างถึง Section 7.2 Mr. Jiro Kondo)
*ใน TQC เป็ นเรื่ องธรรมดาที่จะพบว่า ในจํานวนสมาชิกระดับบริหาร 1 /3 จะทําเพื่อ TQC 1/ 3 จะต่อต้ าน
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TQC ส่วนที่เหลือ อีก 1/ 3 ไม่สามารถตัดสินใจได้
*คุณต้ องเป็ นอิสระจากจิตวิญญาณความเป็ นช่าง และเริ่ มพัฒนา วิธีคิด และ ระบบที่เป็ นวิทยาศาสตร์
*ด้ วย QC คุณต้ องไม่เริ่มต้ นด้ วยการสร้ างโครงสร้ างทัว่ ไป เบื ้องต้ น ให้ พฒ
ั นา กรณีศกึ ษาพิเศษ แล้ วจึงขยับ
ไปสูโ่ ครงสร้ างทัว่ ไป นี่คือสิง่ ที่ทําให้ คณ
ุ สามารถสร้ างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้
*กําหนด และ ทําในเรื่ อง ซึง่ สามารถช่วยในการพัฒนาการสื่อสารแนวตัง้ และ ทะลาย ระบบหน่วยงาน และ
สิง่ กีดขวางระหว่างฝ่ ายงานที่ตา่ งกัน ในระยะแรก
*จัดให้ มี “ตัวอย่างที่โดดเด่น” ของคุณเอง นัน่ คือ เป็ นปรากฏการณ์ที่โดดเด่นของ การควบคุมคุณภาพของคุณ
จากนัน้ นําเสนอประเด็นที่ดี แต่ละประเด็นขึ ้นมา และสร้ างความมัน่ ใจ
*ถ้ าคุณสามารถทํากิจกรรมทีม สร้ างทีมด้ วย สมาชิกที่ อุทิศตน ตัดสินใจทันที และปล่อยให้ เป็ นกิจกรรมของทีม
*คิดว่าคุณจะสะสมทักษะให้ แก่ปัจเจกบุคคล ในบริษัทของคุณได้ อย่างไร และ สร้ างโครงสร้ างซึง่ ยอมให้ คณ
ุ
ส่งมอบงานเหล่านี ้ไปยังรุ่นต่อไป เมื่อคุณได้ รับการปรับตําแหน่งไปสูต่ ําแหน่งที่สงู ขึ ้น
*เป็ นเรื่ องธรรมชาติ ที่วา่ ความก้ าวหน้ าของการพัฒนากิจกรรม ในองค์กรขนาดใหญ่ ไม่เป็ นไปพร้ อมกัน
ถ้ าคุณได้ ฟังรายงานที่กล่าวถึงว่า ทุกๆ กลุม่ กําลังก้ าวหน้ า ด้ วยความเร็วที่เท่ากัน สงสัยได้ เลยว่า นัน่ ต้ อง
มีความผิดพลาดบางอย่างในรายงานแน่นอน
*เมื่อคุณแสดงการ “ขุดคุ้ย (boring)” ต่อ ปั จเจกบุคคล อย่าด่าว่าพวกเขา ตัวอย่างเช่น พูดเมื่อคุณ กําลัง
“ขุดคุ้ย” เรื่ องMr. A อย่าพูดว่าเขาทําของเสีย แต่ควรกล่าวว่า ของเสียนันเกิ
้ ดขึ ้น ในพื ้นที่ของเขา
หมายเหตุ- “ขุดคุ้ย” เป็ นคําที่มีที่มาของ การขุด เมื่อคุณขุดหลุม ท่านใช้ คํานี ้ เพื่อหมายถึง
การวิเคราะห์เชิงลึก ของเรื่ องราว เพื่อค้ นหา สาเหตุที่แท้ จริง

*ทําไมจึงพาม้ าไปดื่มนํ ้า ซึง่ มันยังไม่ต้องการ?
*อย่าพูดว่าคุณไม่สามารถนําเอา TQC เข้ ามาใช้ เพราะว่าคุณกําลังยุง่ คุณจะต้ องหาเวลาที่มากขึ ้น ถ้ าคุณ
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นําเอา TQM เข้ ามาจริง
*นักวิจยั วิศวกร ผู้ออกแบบ ! ต้ อง สุภาพ ถ่อมตน !
*ถ้ าคุณต้ องการพัฒนาอะไรบางอยาง ให้ ทําสิง่ ที่ตรงกันข้ ามกับสิง่ ที่วิศวกรพูดว่าคุณควรทํา **
*ความมัน่ ใจที่ไร้ เหตุผล จะขัดขวางความก้ าวหน้ า
*ผู้ที่กระโดดข้ ามผู้อื่นเพื่อ ความแตกต่าง จะนํามาสูค่ วามยากลําบาก
คําตําหนิ
หมายเหตุ-ดร.อิชิกาวา แยกแยะอย่างเข้ มงวด ระหว่าง “การประนาม” กับ “การตําหนิ” เมื่อผมพูด
ว่า ผมถูกด่าว่า จาก ดร.อิชิกาวา ท่านจะพูดว่า “ไม่ ฉันไม่ได้ ดา่ ว่าเธอ ฉันเพียงแต่
ตําหนิเธอ” สิง่ ที่ตามมาคือ คําตําหนิของท่าน
*สิง่ ที่ไม่ดีมี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความไม่ดีของระบบตัวมันเอง ในขณะที่อีกประเภทหนึง่ คือ ความไม่ดี
ของการไม่ปฏิบตั ิตาม กฎหรื อระบบที่กําหนดขึ ้นอย่างเข้ มงวด เป็ นเรื่ องที่สําคัญในการแก้ ไขความไม่ดีของการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฏ เสียก่อน
*บริษัทนี ้ มี พฤติกรรมที่แข็งแกร่งของคนที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฏที่พวกเขาตังขึ
้ ้นด้ วยตัวเอง โดยไม่มีเหตุผลที่ชดั เจน
*เอกสารเพื่อการควบคุม ที่ทําขึ ้นเพื่อทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทํางานได้ ง่ายขึ ้น หรื อ ทําให้ หัวหน้ า ด่าว่าลูกน้ องได้
ง่ายขึ ้นกันแน่?
*วิธีการของการเก็บข้ อมูลที่นี่ มีเพื่อใช้ สําหรับสํานักงานใหญ่ เพื่อควบคุมโรงงาน หรื อ การก่อตังธุ
้ รกิจ และข้ อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ และจําเป็ นในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และปั จจัย กลับไม่มีการเก็บรวบรวม ผมขอแนะนําคุณ
ให้ ทบทวนระบบทังหมดของการรวบรวมข้
้
อมูล รายงานประจําวัน และรายงานประจําเดือน
*ความก้ าวหน้ าที่ลา่ ช้ าของการพัฒนากิจกรรมนัน้ หมายความว่า คุณไม่ได้ ทําอะไรเลย ใช่ไหม?
*ผมต้ องการให้ คณ
ุ สามารถบอกผมได้ วา่ คุณได้ พยายามทําอะไรในวิธีของ QC ที่ควรจะเป็ น แทนที่จะรายงาน
ผมว่าคุณได้ ทําในวิธีการเดิมๆ ภายหลังได้ มีการจัดองค์กรของ ผลลัพธ์ในวิธีของ QC
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*ถึงแม้ วา่ การนําเสนอนันได้
้ รวมถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ดี แต่ไม่มีการพูดถึงกระบวนการ โดยรวมแล้ ว
ไม่ชดั เจนว่าผลลัพธ์ที่ดีนนั ้ บรรลุได้ อย่างไร
*ให้ เล่าด้ วยเรื่ อง แทนที่เล่าประวัติศาสตร์
หมายเหตุ- ท่านหมายความว่า การรายงานต้ องทําขึ ้นด้ วย ลําดับที่มีเหตุผลของ ประเด็นปั ญหา
สาเหตุ มาตรการแก้ ไข และผลลัพธ์ แทนที่รายงานเพียงลําดับของเรื่ องที่แต่ละคนทําขึ ้น
-----------------------------**นีค่ ือ คํากล่าวทีท่ ่านใช้ในการทําให้ขบขันต่อผูอ้ อกแบบ ซึ่ง ออกแบบผลิ ตภัณฑ์โดยปราศจากการศึกษาสถาน
ทีท่ ีจ่ ะใช้งาน และ ปัญหาทีเ่ กิ ดขึ้น

*มีแต่จิตวิญญาณของมาตรการแก้ ไข ที่ได้ อธิบาย ภายใต้ ชื่อของ มาตรการแก้ ไข ในการดําเนินการมาตรการ
แก้ ไข คุณหยุดเรื่ องคําขวัญที่ไม่มีเนื ้อหา ถ้ าหากว่า คุณไม่ได้ สร้ างสรรค์การใช้ แผน และ ดําเนินการตามแผนนัน้
*คุณต้ อง สร้ างไอเดียที่ดี ในช่วงแรกเริ่มโดยไม่ลงั เล
*เลขานุการ QC ต้ องไม่ ทําเรื่ องเดิมๆ ซํ ้าๆ อย่างต่อเนื่อง เขาต้ องมีประสบการณ์ที่หลากหลาย และ ขยายไปใน
แนวนอนให้ มากขึ ้น

(9) ความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับ QC และ TQC
*QC ประกอบขึ ้นด้ วย การทําการตรวจสอบ ที่แม่นยํา
*QC คือการสร้ างมาตรฐาน
*QC คือการจัดเตรี ยม control chart
*QC คือ วิทยาศาสตร์ ของสถิติ
*QC คือ การศึกษาบางสิง่ ที่ยาก
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*QC สามารถปล่อยเป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายตรวจสอบ
*QC คืองานของ ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
*คุณสามารถปล่อย QC ไว้ กบั โรงงาน
*QC สามารถทําโดยที่ทําการผลิต (หน้ างาน)
*QC ไม่เหมาะกับฝ่ ายงานทางอ้ อม
*QC นันมี
้ ต้นทุน
*QC นันไม่
้ จําเป็ น เพราะคุณกําลังทํากําไรในขณะนี ้
*คุณกําลังทํา TQC ถ้ าคุณกําลัง ดําเนินกิจกรรม QC circle
*กิจกรรม QC เท่ากับ กิจกรรม QC circle
*มันจะเพียงพอแล้ ว ถ้ าคุณกําลังทํา กิจกรรม QC circle
*เราไม่ได้ ต้องการ กิจกรรม QC circle ในบริษัทของเรา
*QC ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้ องกับผม

16.3 การประกันคุณภาพคืออะไร? “What is Quality Assurance?”

(1) สาส์นถึง ผู้บริโภค
*การยอมรับคุณภาพที่แย่ เป็ นสิง่ ชัว่ ร้ ายของผู้บริโภค**
-----------------------------**นีห่ มายความว่า เป็ นสิ่ งทีไ่ ม่ดี ถ้าผูบ้ ริ โภคยังคงเงียบ โดยปราศจากการร้องเรี ยน เมื อ่ พวกเขาพบว่าผลิ ตภัณฑ์ทีพ
่ วกเขา
ซื ้อมานัน้ เป็ นของเสีย
*ซื ้อของถูก และสูญเสียเงิน ของคุณ ซื ้อสินค้ าที่ออกใหม่ และสูญเสียเงินของคุณ***
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*อย่าซื ้อสินค้ าที่พฒ
ั นาใหม่
*QC ในญี่ปนุ่ เริ่มจากผู้หญิง****

(2) คุณภาพที่ทําให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ
*ผู้บริโภคนัน้ ให้ งานแก่เรา
*ผลิตสินค้ าโดยใส่ตวั คุณเองเข้ าไปในรองเท้ าของผู้บริโภค เพราะว่า ไม่วา่ เร็วหรื อช้ า ต่อไปจะมีการเปลี่ยนจาก
ตลาดผู้ขาย เป็ นตลาดของผู้ซื ้อ
*ผู้บริ โภคไม่ใช่ หนูทดลอง
*เค็กของคุณอาจจะอร่อย สําหรับคุณ แต่อาจจะไม่จําเป็ นสําหรับลูกค้ าคุณ
*ผู้บริโภคคือพระเจ้ า แต่พวกเขาจํานวนมากไม่มีสายตาที่สงั เกต ถึงแม้ วา่ จะเป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายขายที่จะสอน
พวกเขา แต่บางคนไม่สามารถทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่า ความไม่เพียงพอของความรู้ตอ่ สินค้ า
*ขันแรกของ
้
QC คือ ทําความเข้ าใจ สิง่ ที่ผ้ บู ริโภคปรารถนาจะมี
*ขันแรกของคุ
้
ณภาพ คือ ทําความเข้ าใจสิง่ ที่ผ้ บู ริโภคปรารถนาจะมี
*ขันแรกของการควบคุ
้
มคุณภาพคือ การกําหนดให้ ชดั เจนถึง สิง่ ที่คณ
ุ ต้ องการให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อ
(3) ปรัชญาพื ้นฐาน
*การประกันคุณภาพ เป็ นทัง้ เป้าหมาย และเนื ้อหาของ TQC
*QC จะไม่มีคณ
ุ ค่าอะไรเลย ถ้ า คุณภาพไม่ได้ รับการประกัน
*การประกันคุณภาพ เป็ นความรับผิดชอบของผู้ผลิต (ฝ่ ายขาย ฝ่ ายผลิต หน้ างาน) และ ไม่ใช่ของฝ่ ายจัดซื ้อ
หรื อฝ่ ายตรวจสอบ
*การสูญเสียความเชื่อใจนันใช้
้ เวลาเพียงวันเดียว แต่เอาชนะมันนันต้
้ องใช้ เวลา 10 ปี
*การประกันคุณภาพ โดยหลักแล้ ว เกี่ยวข้ องกับ 1)การนําเสนอเอกสาร (เช่น คุณสมบัติ) อธิบาย การให้ สญ
ั ญา
ของฝ่ ายผลิตในการผลิตสินค้ าสอดคล้ องกับเอกสารเหล่านัน้ และ 2) จากนัน้ ส่งมอบสินค้ าซึง่ ได้ ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับเอกสารนัน้ ไม่ได้ หมายความว่า 1)ผลิตสินค้ าก่อน 2)แล้ วทดสอบสินค้ าและค้ นหาคุณลักษณะ
พิเศษที่แท้ จริง และจากนัน้ เสนอ เอกสารซึง่ อธิบายผลลัพธ์หรื อคุณลักษณะพิเศษจากการทดลอง
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------------------------------***สิ่ งนีห้ มายความว่า มันเหมื อนกับการสูญเสียเงิ น ถ้าคุณซื ้อสิ นค้าราคาถูก ซึ่งคุณไม่ชอบ(หรื อ สิ นค้าทีม่ ี คณ
ุ ภาพตํ่า”
ในทํานองเดียวกัน เหมื อนกับการสูญเสียเงิ น ถ้าคุณซื ้อสิ นค้าทีพ
่ ฒ
ั นาขึ้นใหม่ และพบว่า มันไม่ค่อยจะดี ยิ่ งเป็ น
สิ นค้าใหม่ ยิ่ งจะดูเหมื อนว่าสร้างปัญหาให้มาก
****เปรี ยบเมื อนทักษะของเชฟซึ่ งขัดเกลาโดย การทํ าอาหาร คุณภาพสิ นค้า ก็ถูกกลัน่ ไปสู่ระดับที ่ดีขึ้น โดยการสะท้อน
กลับของผูบ้ ริ โภค หมายความว่า เนือ้ หาทีต่ อ้ งการ หรื อ feedback จากผูห้ ญิ ง(แม่บา้ น) ซึ่ง เป็ นตัวแทนของผูบ้ ริ โภค
ช่วยขัดเกลา สิ นค้าญี ่ปนุ่ และพัฒนาคุณภาพ

(4)จะทํางาน การประกันคุณภาพได้ อย่างๆร
*กระบวนการต่อไปคือลูกค้ าของคุณ (สร้ างสรรค์ขึ ้นในปี 1950)
*เป็ นสิง่ ที่สําคัญถ้ าคุณทํางานของคุณบนพื ้นฐานของความเชื่อที่วา่ กระบวนการต่อไปคือ ลูกค้ าของคุณ
ดังนัน้ คุณต้ องไม่สร้ างปั ญหาให้ แก่ลกู ค้ าของคุณ
*จงมัน่ ในใจการพัฒนาคุณภาพ และหลังจากนัน้ ไปสูก่ ารลดต้ นทุน สิง่ นี ้ท้ ายที่สดุ จะนําคุณสูก่ ารลด ระยะ
เวลาส่งมอบ
*จงมัน่ ใจที่จะหมุน PDCA เพื่อคุณภาพ ซึง่ จะทําให้ คณ
ุ พัฒนาคุณภาพอยูเ่ สมอ

(5) การออกแบบคุณภาพ และ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
*ขอให้ มีเป้าหมายคุณภาพระยะยาว
*Step แรกของ QC คือ การออกแบบคุณภาพที่เพียงพอ
*คุณไม่สามารถแยกแยะคุณภาพ โดยปราศจากการคิดเรื่ องราคา
*มีการวิจยั จํานวนมาก ที่ทําเกี่ยวกับ “การผลิต” และมีวิจยั จํานวนน้ อย หรื อไม่มีเลย เกี่ยวกับ “การใช้ ” สินค้ านัน้
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ถ้ าคุณศึกษาอย่างจริงจัง และวิจยั ว่า ผู้ใช้ (ผู้บริโภค) ใช้ สนิ ค้ านันอย่
้ างไร การนําเสนอสินค้ าจะมีการพัฒนาขึ ้น
และ ตลาดจะขยายตัวกว้ างขึ ้น
*คุณเคยทําคุณภาพที่มากเกินไปหรื อไม่? ครัง้ หนึง่ มีโรงงานเคมี ซึง่ คนทํางานต้ องการคุณภาพที่มากเกินไป นํา
มาสูก่ ารเพิ่มขึ ้นอย่างผิดปรกติของเครื่ องจักร และมาตรวัดในโรงงาน นํามาสู่ การเสื่อมลงของประสิทธิผลโดย
รวมของโรงงาน
*ถ้ าคุณดู JIS อย่าคิดว่า มันจริง ถ้ าคุณดูคณ
ุ สมบัติของสินค้ า อย่าคิดว่า มันจริง ถ้ าคุณดูคณ
ุ สมบัติของวัตถุ
ดิบ อย่าคิดว่า มันจริง ถ้ าคุณดูคา่ ยอมรับ อย่าคิดว่า มันจริง ถ้ าคุณดูเครื่ องมือวัด หรื อ ข้ อมูลการวิเคราะห์
ทางเคมี ให้ สงสัยมัน ** (อ้ างถึง Section 3.3 Mr. Tatsuo Sugimoto)
*คุณมีความสบายหรื อไม่ถ้าหากว่าสินค้ าของคุณตรงกับคุณสมบัติของมัน?
*ถึงแม้ วา่ มาตรฐานสินค้ าบางอย่างจะถูกสร้ างขึ ้น โดยประเทศหนึง่ และ โดยเงื่อนไขทางสภาพแวดล้ อมที่พิเศษ
คุณคิดหรื อไม่วา่ สิง่ ที่ต้องการที่แท้ จริ งคือ มาตรฐานสินค้ าทัว่ ไปที่ยอมรับได้ ในระดับโลก?
-------------------------**อย่ายอมรับ JIS หรื อมาตรฐานสิ นค้า หรื อ มาตรฐานวัตถุดิบ หรื อ ค่ายอมรับ ว่า มันเป็ นสิ่ งทีน่ ่าเชือ่ ถือ คุณต้องใช้
สิ่ งเหล่านี ้ หลังจากได้ตรวจสอบความเหมาะสม ต่อความต้องการของลูกค้า หรื อ เงือ่ นไขการใช้ต่างๆ เสียก่อน

(6) สร้ างคุณภาพ ไว้ ในกระบวนการ
*ถ้ าคุณโชว์วา่ คุณได้ ตรวจสอบ 100% คุณควรจะโชว์ให้ เห็นด้ วยว่า สินค้ าของคุณ มีของเสีย 1 ชิ ้น
*การควบคุมคุณภาพที่เน้ นการตรวจสอบนัน้ เป็ นวิธีการเก่าๆ ในการควบคุมคุณภาพ
*จงสร้ างคุณภาพไว้ ในกระบวนการ
*จงสร้ างคุณภาพไว้ ในการออกแบบ และกระบวนการ คุณภาพ ไม่สามารถสร้ างขึ ้นได้ ด้วยการตรวจสอบ
เพียงอย่างเดียว
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*การควบคุมกระบวนการ จะเปิ ดเผยเงื่อนไขที่แท้ จริ งของหน้ างาน สามารถทําให้ กระบวนการแสดงสมรรถนะ
ได้ เต็มที่ และช่วยการสร้ าง และพัฒนาเทคโนโลยี และยอมให้ มีการออกแบบที่ดีกว่าของกระบวนการ
*สมรรถนะที่เต็มที่ของกระบวนการ สามารถแสดงให้ เห็นได้ เมื่อกระบวนการได้ บรรลุจดุ ที่ควบคุมได้
*อย่าสับสนระหว่างการตรวจสอบ กับการควบคุม (ควบคุมกระบวนการ)
*เพราะว่า คนเรามักจะรู้วา่ หัวหน้ าจะผิดหวังเมื่อเขาพบของเสีย พวกเขาจึงพยายามปกปิ ดของเสีย

(7) การบริการและ ข้ อมูลคุณภาพ
*อะไหล่ของบริษัทคุณ เก็บไว้ เป็ นเวลากี่ปี เพื่อ สนับสนุนการบริ การหลังการขาย?
*สนับสนุนตลอดชีวิตหรื อ !
*คุณมีระบบในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ สินค้ าที่ใช้ แล้ วของบริษัทคุณ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ? ข้ อมูล
ทางคุณภาพที่มีคณ
ุ ค่าจํานวนมาก สามารถค้ นหามาได้ จาก สินค้ าที่ใช้ แล้ ว
*ไม่มีปัญหาที่คณ
ุ จะมีข้อมูลคุณภาพที่ดีเพียงไร มันจะไม่มีความหมาย ถ้ าหากว่า ไม่สามารถสื่อสารได้ ตรงเวลา
ที่ต้องการ จงปรับปรุงระบบข้ อมูลเพื่อการสื่อสาร เพื่อช่วยหลือฝ่ ายงาน หรื อหน่วยงาน ให้ เร็วที่สดุ

(8) การจัดการการร้ องเรี ยน **
*จํานวนการร้ องเรี ยน และ ของเสีย จะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเริ่มต้ นควบคุมคุณภาพ
*ทําการลดการร้ องเรี ยน ด้ วยการหมุน วงจร PDCA สิง่ ที่จําเป็ นคือ การขยายการลดลงของการร้ องเรี ยน และ
ชนิดของกิจกรรมที่ทําเพื่อลดการร้ องเรี ยนเหล่านัน้
*กุญแจคือ การที่คณ
ุ สามารถลดการร้ องเรี ยนได้ ดีที่สดุ ต่อสาเหตุที่ไม่ร้ ูของการร้ องเรี ยน การร้ องเรี ยน
เกี่ยวข้ องกับ “สาเหตุที่ไม่ชดั เจน” และ “ไม่พบปั ญหา” ต้ องลดลงให้ ได้ ถึง 5 % หรื อน้ อยกว่านัน้ ของ
จํานวนรวมของการร้ องเรี ยน
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*นําเอาของเสียหรื อการร้ องเรี ยน ที่เรื อ้ รัง หรื อ ซ่อนเร้ น มาปรากฏให้ เห็น
*ถ้ าคุณมีการร้ องเรี ยนที่ปรากฏเห็นชัด เรื่ องหนึง่ คุณต้ องมีการร้ องเรี ยนที่เรื อ้ รังหรื อซ่อนเร้ นอยู่ อย่างน้ อย 100
เท่า
*คุณเคยได้ รับการร้ องเรี ยนบ่อยๆ ไหม ถึงแม้ วา่ สินค้ าคุณนัน้ ตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด?
*คุณเคยได้ รับการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสินค้ าของคุณ ที่เกี่ยวเนื่องกับ เรื่ องที่ไม่ได้ อยูใ่ น คุณสมบัติที่กําหนด
ในเอกสารหรื อไม่?

16.4 การควบคุม และ การสร้ างมาตรฐาน
(1)ปรัชญาพื ้นฐาน
*วัตถุประสงค์และการปฏิบตั ิจริง เป็ นสิง่ สําคัญ (อ้ างอิงใน Section 4.4 Mr. Hiroshi Odajima)
*TQC คือการควบคุมบนฐานของข้ อเท็จจริง
*เข้ าใจ “Genjitsu” (สถานการณ์จริง) และ “Genbutsu” (ของจริง) (อ้ างถึง Section 4.4 Mr.
Hajime Makabe)
--------------------------------------**Feedback ของลูกค้า ประกอบขึ้นจาก 2 ประเภท : ประเภทหนึ่ง ต้องการการซ่อม ทําซํ้ า ส่งคืน (ซึ่ งเกี ย่ วข้องกับ
การชําระเงิ นคืนทีไ่ ด้จ่ายไป) การชดเชย ต่างๆ และ อี กประเภทหนึ่ง ซึ่ งนําเสนอง่ายๆ เรื ่องการร้องเรี ยนของลูกค้า โดยไม่
มี การเครม หรื อ ความต้องการที เ่ ฉพาะ ในญี ่ปนุ่ จะมี คําศัพท์ทวั่ ไปว่า “Kurehmu” (Claim) ซึ่ งใช้กนั บ่อย ในการอ้างถึง
ประการแรก และสิ่ งที ่จําเป็ นในการแยกแยะความแตกต่ า ง ประเภทหลัง จากประเภทแรก นัน้ จะมี อีกคํ า หนึ่ งว่ า
“Kujo”(Complaint) พิ จารณาอรรถาธิ บายถึง การที ด่ ร.อิ ชิกาวาใช้คําว่า “kurehmu” นัน้ (ดังแสดงในหนังสือนี)้ ท่านใช้
คํานี ้ จะหมายถึง ประเภทแรก
การแปลอย่างมื ออาชี พนัน้ บอกว่า ในภาษาอังกฤษ คําว่า “Complaint” จะเป็ นคํ าทัว่ ไป และ เมื ่อคุณจะอ้างอิ ง
เฉพาะถึ งประเภทแรก คํ าว่า “warranty

claim”

(การร้ องเรี ยนต่อการประกัน) จะนํ ามาใช้ ในทํ านองเดี ยวกัน

“Kurehmu” จะต้องแปลว่า “warranty claim” แต่ กลับแปลว่า “Complaint” แทน ทัง้ นีเ้ พราะว่า วิ ธีที่ ดร.อิ ชิกาวาใช้
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คํ าในความหมายที ่กว้างขึ้ น มากกว่า เมื ่อคํ านัน้ ใช้การการถกเถี ยงเฉพาะเรื ่ องที ่มากกว่า ในฝ่ ายประกันคุณภาพ และ
ดังนัน้ “warranty claim” ฟังดูเหมื อนจะ จริ งจังเกิ นไป ของการลบล้างทีเ่ ด่นชัดของ ความหมายทัว่ ไปของ ดร.อิ ชิ
กาวา
*การควบคุม จะต้ องนํามาใช้ อย่างเข้ าใจ สําหรับ QCDS
หมายเหตุ –QCDS เป็ นคําย่อของ Quality, Cost, Delivery, Safety
*คุณจะไม่สามารถสร้ างมาตรฐาน หรื อ ควบคุมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจาก เทคโนโลยีที่แท้ จริง
*พวกเราจะต้ อง นําเอา TQC ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลัก ผ่านการนําเอา
เครื่ องมือของเทคโนโลยีที่แท้ จริง เทคโนโลยีทางสถิติ และ เทคโนโลยีการควบคุม
*หมุนวงจร PDCA สําหรับงานทุกประเภท
*หมุน PDCA ของคุณภาพสําหรับงานทุกประเภท
*ควบคุมทุกๆ กระบวนการงาน
*คุณสามารถทําให้ เกิดการปรับปรุงขนาดใหญ่ ก็ตอ่ เมื่อมีการควบคุมที่ดีเพียงพอ
*เมื่อคุณพยายามที่จะควบคุม คอร์ สธรรมชาติของกิจกรรม จะมีการปรับปรุง และเมื่อคุณพยายามที่จะ
ทําการปรับปรุง คอร์ สธรรมชาติของกิจกรรมจะต้ องมีความเข้ าใจที่ดี ต่อความสําคัญของการควบคุม
*การควบคุมและ การปรับปรุง เหมือนล้ อ 2 ล้ อของยานพาหนะ
*ทําความเข้ าใจความแตกต่างระหว่างการควบคุมกับ การปรับปรุง
*บริษัท โรงงาน หรื อ กระบวนการซึง่ ไม่มีการควบคุม จะไม่อยูใ่ นสภาพการควบคุม โดยไม่มีข้อยกเว้ น

(3) ประเด็นสําคัญของการควบคุม
 ถ้ าคุณไม่เช็คผลลัพธ์ของแผน หรื อการสัง่ งาน หรื อ การกระทํา ของคุณ คุณกําลังปล่อยให้ ทกุ สิง่ ไม่
สมบูรณ์
 แยกแยะว่า ใครต้ องการเช็คอะไร
20/36
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

 เข้ าใจความแตกต่างระหว่างสาเหตุกบั ผลลัพธ์
 จะมีเพียง 2 หรื อ 3 ปั จจัยหลักๆ ที่มีผลกระทบต่องาน (กระบวนการ)
 Control chart กับ กราฟ ต้ องใช้ โดย leader ของแต่ละระดับชัน้
 การควบคุมโดยไม่มีการตรวจเช็ค คือ การควบคุมในฝัน **
 ให้ คิดถึงการปฏิบตั ิเสมอ หากปราศจากการปฏิบตั ิ สิง่ ที่คณ
ุ ทํา ก็เป็ นเพียงงานอดิเรก
 ถ้ ามีเหตุการณ์เกิดขึ ้นซํ ้า จากสาเหตุเดียวกัน แสดงว่า ไม่ได้ มีการควบคุมเลย
 กําจัดสาเหตุ มากกว่าปรากฏการณ์ นอกจากนัน้ กําจัดสาเหตุรากแก้ ว เพื่อป้องกันการเกิดซํ ้า (อ้ างอิงใน
Section 3.2 Mr. Masumasa Imaizumi)
---------------------------------**ถ้าคุณสามารถสร้าง step ของ “Plan” ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมกับดําเนิ นการ PDCA และ step “Do”

สามารถ

ดําเนิ นการได้อย่างแน่นอนตามทีว่ างแผนไว้ step “Check” ในทีส่ ดุ จะไม่มีความจํ าเป็ น เงือ่ นไขดังกล่าวนัน้ จึ งเป็ น การ
ควบคุมในฝัน
 อย่าผิดพลาด ในการ “กําจัด สาเหตุของความผิดปรกติ” โดยการ “ปรับ” เท่านัน้
 ประการแรก แต่ละคน จะต้ อง หมุน PDCA ของตัวเอง ในการทําเช่นนี ้ เข้ าจะต้ องมีมาตรการ ในการ
ป้ อ งกัน การเกิ ด ซํ า้ โดยไม่ ผิ ด พลาด มากกว่ า ดํ า เนิ น การตาม วิ ธี ก ารเก่ า ๆ ของการอธิ บ ายเฉพาะ
ปรากฏการณ์ เช่น มุ่งเข้ าไปสูม่ าตรการแก้ ไขในทันที โดยปฏิบตั ิบนผลลัพธ์ และยอมรับ การปฏิบตั ินนั ้ ถ้ า
หากว่าผลลัพธ์ นนั ้ ได้ ผลที่ดี ในอีกนัยหนึ่ง กิจกรรมปรับปรุ งนัน้ จะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของงานประจําวัน
และการควบคุมประจําวัน
 จงปฏิบตั ิเชิงรุกในการควบคุม

(3)การ Approach สูก่ ารสร้ างมาตรฐาน
* การสร้ างมาตรฐาน ดําเนินการโดยมีวตั ถุประสงค์ การมอบอํานาจ
*การสร้ างมาตรฐาน สามารถทําให้ เกิดการมอบอํานาจ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสูงสุด และฝ่ ายบริ หาร มีเวลาที่จะคิด
เกี่ยวกับแผนและนโยบายอนาคต ซึง่ เป็ นภาพงานที่สําคัญที่สดุ
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*สร้ างมาตรฐานให้ แก่เทคโนโลยี เพื่อคุณจะสามารถสะสมเทคโนโลยีที่เป็ นต้ นแบบของตนเองในบริษัทคุณ
*การสร้ างมาตรฐาน ไม่เพียงเพื่อการควบคุมคุณภาพ มันเกี่ยวข้ องกับการสร้ างมาตรฐานสําหรับบริ หารธุรกิจ
เช่นเดียวกับ สําหรับพนักงาน มีความสุขในงาน ด้ วยความสะดวกสบาย
*อย่าสับสนระหว่างวัตถุประสงค์ กับ เครื่ องมือ

(4) ประเด็นสําคัญของการสร้ างมาตรฐาน
*เริ่มจากการวางแผนสําหรับ QC และ การสร้ างมาตรฐานไปพร้ อมกัน กับ แผนการก่อสร้ างโรงงาน
*เกี่ยวข้ องกับบุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในเรื่ อง SOP (Standard operation procedure) ให้ ได้ มากที่สดุ
ธรรมชาติของมนุษย์นนั ้ นันคื
้ อ คนจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน และกฎที่พวกเขาสร้ างขึ ้นมาเอง
*การสร้ างมาตรฐานเป็ นหน้ าที่หนึ่งของวิศวกร ในญี่ ปนุ่ โดยทัว่ ไปจะขาดแคลนวิศวกร ซึ่ง ทํางานเพื่อสร้ าง
มาตรฐาน การทํางานของออฟฟิ ศ
*การสร้ างมาตรฐาน โดยปราศจากความต้ องการ หรื อ วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน จะกลายเป็ น พิธีกรรมเท่านัน้
ั ้ าคัญ คุณกําลังยอมรับว่า คุณไม่มี
*โดยการพูดว่า คุณไม่สามารถสร้ างมาตรฐานได้ และ ทักษะของมนุษย์นนสํ
เทคโนโลยีในบริษัทคุณ
*มาตรฐานที่ไม่สามารถผลิตผลลัพธ์ได้ จะเป็ นมาตรฐานที่เป็ นพิธีการเท่านัน้ ให้ เตรี ยมมาตรฐานซึง่ สามารถ
สร้ างผลลัพธ์ได้
*มาตรฐานที่ไม่มีการทบทวนหลังจากนัน้ 6 เดือน หลังจากเริ่มต้ นมา แสดงว่า ไม่ได้ มีการใช้ ประโยชน์
*ความจริงที่วา่ มาตรฐาน ไม่ได้ รับทบทวน แสดงให้ เห็นว่า เทคโนโลยีของคุณได้ หยุดการก้ าวหน้ าแล้ ว

16.5 การแก้ ไขปั ญหา วิธีการทางสถิติ
(1)การแก้ ไขปั ญหา
*เมื่อคุณคิดว่าคุณไม่มีปัญหา คุณก็จะหยุดก้ าวหน้ า และยิ่งกว่านัน้ คุณจะถอยหลัง
*ถ้ าคุณไม่เข้ าใจดีในปั ญหา และวัตถุประสงค์ คุณก็ไม่สามารถแก้ ไขมันได้
*เมื่อปั ญหาและวัตถุประสงค์มีความชัดเจน ปั ญหาของคุณได้ แก้ ไขไปครึ่งหนึง่ แล้ ว
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*กําหนดปั ญหาที่สําคัญ และเน้ นที่จะโจมตีเป้าหมายนันๆ
้ พร้ อมกับปั ญหาอื่น
*มีปัญหาสําคัญบางอย่าง ในขณะที่มีปัญหา จิ๊บจ๊ อยมากมาย (คําอธิบายแบบญี่ปนุ่ “เรื่ องสําคัญมีน้อย เรื่ อง
จิ๊บจ๊ อยมีมาก” คําพูดของ Dr. Juran)
*ถ้ าพูดว่าคุณไม่มีปัญหา หรื อว่า คุณมีปัญหามากมายในบริษัทของคุณ แสดงว่า คุณไม่เข้ าใจว่าอะไรคือปั ญหา
ที่สําคัญที่สดุ ในนัน้
*วิศวกรต้ อง สู้กบั งานซึง่ มีมลู ค่า 100 ล้ านเยน หรื อมากกว่นนั ้ ต่อปี **
*เข้ าใจความเป็ นจริ งของปั ญหาก่อน มากกว่า ตกใจว่า อะไรคือสาเหตุ ขันตอนของการแก้
้
ไขปั ญหาก็คือ การเข้ า
ใจสภาพการณ์ที่เป็ นอยู่
*ขอให้ เรามีศตั รูเพื่อปรับปรุง ศัตรูเพื่อความก้ าวหน้ า

(2) ข้ อมูล
*ถ้ าคุณดูข้อมูล ขอให้ สมมุติฐานว่ามันผิด (อ้ างถึง Section 7.3 Mr. Katsushi Ogawa)

---------------------------------**หมายเหตุของบรรณาธิ การ- บรรณาธิ การได้ฟังเรื ่องนีบ้ ่อยๆ ตัง้ แต่ท่านยังเรี ยนปริ ญญาโท (กลางทศวรรษ 1960) เที ยบ
กับเงิ นเดื อนเริ่ มต้นของ วิ ศวกรที ่จบใหม่ ๆ จากมหาวิ ทยาลัย แล้ว ตามฐานของมู ลค่าในประมาณช่ วงปี ที ่มีการพิ มพ์
หนังสือเล่มนี ้ ตัวเลขนัน้ ก็ประมาณ 500 ล้านเยน (Noriaki Kano)

*ถ้ าคุณดูที่ข้อมูล ให้ คิดว่านัน่ ไม่น่าเชื่อ (อ้ างถึง Section 7.3 Mr. Nobuyoshi Takamatsu)
*พื ้นฐานของการควบคุม คือ ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และ ข่าวสารที่ถกู ต้ อง กําจัดข้ อมูลผิดๆ
*คุณรวบรวมข้ อมูลในการใช้ และ ดําเนินการข้ อมูลเหล่านี ้ หยุดเก็บข้ อมูลซึง่ ไม่นําคุณไปสูก่ ารกระทํา
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*ถ้ าข้ อมูลที่ผิดพลาดมีการนํามาใช้ ที่หน้ างาน มันเป็ นความรับผิดชอบของผู้จดั การ

(3) วิเคราะห์กระบวนการ
* ถ้ าคุณไม่ดําเนินการวิเคราะห์ที่ดีเพียงพอ และ ถ้ าคุณไม่มีความรู้ทางเทคนิคที่แม่นยํา คุณจะไม่สามารถทําการ
การปรับปรุง หรื อ การสร้ างมาตรฐาน และ คุณไม่สามารถมีการควบคุมที่ดี หรื อ จัดเตรี ยม control chart ที่
เป็ นประโยชน์สําหรับการควบคุมที่ได้ ผล
*คุณไม่สามารถดําเนินการ QC ได้ ดี โดยปราศจาก การมีเทคโนโลยีเฉพาะ พลังการขับเคลื่อนในการค้ นพบ
ปั จจัย ก็คือการวิจยั เทคโนโลยี และทักษะ (ประสบการณ์ และ ความชํานาญ) คุณสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ของคุณอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ วิธีการทางสถิติ และ ทักษะทาง QC ในการวิเคราะห์คณ
ุ าภพ และ วิเคราะห์
กระบวนการ
*คุณไม่สามารถทําให้ เกิดการสร้ างมาตรฐาน หรื อ ควบคุมที่ดี โดยปราศจาก การทําการวิเคราะห์กระบวนการ
*คุณไม่สามารถทําการควบคุมกระบวนการได้ ดี โดยปราศจาก การวิเคราะห์กระบวนการที่แม่นยํา

(4)วิธีการทางสถิติ
*การกระจายหายไป คงอยู่ ในงานทุกๆ อย่าง
*วิธีการทางสถิติ เป็ นการปฏิบตั ิที่ธรรมดาของวิศวกรในวันพรุ่งนี ้
*การสํารวจ มีฐานอยูบ่ นเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง หรื อ ประสบการณ์เท่านัน้ คล้ ายกับการท่องเที่ยวจากโตเกียว
ไปโอซาก้ า โดยรถลาก ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าคุณผสมผสานสิง่ เหล่านี ้ เข้ ากับ วิธีการทางสถิติ มันก็จะเหมือน
กับการเดินทางเดียวกันโดยรถชิงคันเซน
*คุณไม่สามารถทําการควบคุมคุณภาพที่ดี โดยไม่ร้ ูวิธีการทางสถิติ
*คุณไม่สามารถทําการสร้ างมาตรฐานหรื อการควบคุมที่ดี ได้ โดยไม่ใช้ วิธีการทางสถิติ
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*95% ของปั ญหาของบริษัท สามารถแก้ ไขได้ ด้วยวิธีการทางสถิติที่ง่าย
*ผังพาเลโต และ ผังก้ างปลา สามารถแก้ ไขประเด็นปั ญหาส่วนใหญ่ได้
*คุณไม่สามารถทําการควบคุมหรื อการวิเคราะห์ที่ดี โดยไม่มีการแยกแยะที่ดี
(5)Control chart
*การควบคุมคุณภาพ เริ่มต้ น และจบลงที่ Control chart**
*SOP (standard operating procedure –ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานมาตรฐาน) และ Control chart เป็ น
2 ด้ านของเหรี ยญ
*Control chart ไม่ได้ มีอยูเ่ พื่อตรวจเช็คคน แต่ มันมีไว้ ใช้ ประโยชน์สําหรับช่วยคนให้ ทํางานสําเร็จโดยง่าย
*การควบคุม กําหนดเรื่ อง การคาดการล่วงหน้ า และ ความน่าเชื่อถือ ได้
*สิง่ ที่ควบคุมโดยสถิติ เป็ นประเด็นพื ้นฐานของความน่าเชื่อถือ
*ความไม่สามารถในการใช้ Control chart มาจาก การขาดเทคโนโลยีของการะบวนการที่แท้ จริง หรื อ
ความไม่เพียงพอของการวิเคราะห์กระบวนการ

(6)สมรรถนะกระบวนการ (Process Capability)
*การศึกษาสมรรถนะกระบวนการ (คุณภาพ) คือ พื ้นฐานของการควบคุมคุณภาพ
*คุณสามารถทําการควบคุมคุณภาพ โดยไม่ร้ ู สมรรถนะกระบวนการได้ หรื อไม่?
*คุณสามารถอออกแบบ โดย ไม่ร้ ู สมรรถนะกระบวนการได้ หรื อไม่?
*ถ้ าคุณทําการวิจยั เรื่ อง สมรรถนะกระบวนการโดยตลอด สมรรถนะนันสามารถพั
้
ฒนาขึ ้น หนึง่ ในสิบ

16.6 การส่งเสริม TQC
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(1) องค์กร
*การควบคุมคุณภาพ ต้ องการ การปรับปรุงองค์กรให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้น
*(กําหนดว่า) องค์กรต้ องทําให้ ความรับผิดชอบ และ อํานาจมีความชัดเจน องค์กรไม่เกี่ยวข้ องกับการจัดตัง้
ส่วนงาน และกลุม่ อย่างง่ายๆ ในขณะที่ อํานาจจะต้ องมีการมอบหมาย แต่ความรับผิดชอบ มอบหมายไม่ได้
*ขนาดที่ควบคุมได้ คือ 100 คน คนหนึง่ คนสามารถควบคุมได้ ไม่เกิน 100 คน (วาทยากรวงออเครสต้ า)
--------------------------------------**การควบคุมคุณภาพเริ่ มต้นจากการรับรู้การมี อยู่ของ กระบวนการที ่ควบคุมไม่ได้ ผ่าน การจัดเตรี ยม Control chart
และเมื ่อ คุณสามารถค้นหาสาเหตุของกระบวนการที ่ควบคุมไม่ได้ บรรลุ สมรรถนะของกระบวนการที ่เพี ยงพอ เพือ่ การ
ทําให้คณ
ุ สมบัติของผลิ ตภัณฑ์ เกิ ดขึ้นเป็ นจริ ง ในที ส่ ดุ คุณสามารถยื นยันโดย Control chart ว่า สมรรถนะกระบวนการ
จะบรรลุได้ในกระบวนการทีเ่ สถียร
*ถ้ าคุณทําการควบคุมคุณภาพ คุณสามารถแบ่งเขตระหว่าง สายบังคับบัญชา กับ staff ที่ชดั เจน สร้ างฝ่ าย
งานวิศวกรรม และ เทคโนโลยีที่แท้ จริง ได้ อย่างมัน่ คง และ สามารถส่งออกเทคโนโลยี
*เมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นในพื ้นที่ทํางาน หนึง่ ใน สาม หรื อ หนึง่ ในห้ าของความรับผิดชอบ จะอยูท่ ี่พื ้นที่ทํางานนัน้ ใน
สองในสาม หรื อ สี่ในห้ า อยูใ่ นพื ้นที่อื่น
*โดยทัว่ ไป เมื่อคนในพื ้นที่ทํางานหนึง่ ทําสิง่ ผิดพลาด เพียง หนึง่ ในสี่ หรื อ หนึง่ ในห้ า ของความรับผิดชอบ
จะอยูก่ บั คนที่หน้ างาน ในขณะที่ สามในสี่ หรื อ สี่ในห้ า ของความรับผิดชอบ อยูท่ ี่ การบริ หารของพวกเขา

(2) การศึกษา
*QC เริ่มต้ น และสิ ้นสุดที่ การศึกษา
หมายเหตุ- เป็ นชื่อหัวข้ อบรรยาย ใน งานพิธีฉลองดร.อิชิกาวา ได้ รับ Grant Award ของ American
Society for Quality Control (ASQC) ในปี 1972 (1972, [22])
*QC จะล้ มเหลว ถ้ า ทุกๆ คนเข้ าใจมันผิด มันจะประสบความสําเร็จ ถ้ าทุกๆ คนเข้ าใจมัน ได้ อย่างถูกต้ อง
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*การศึกษา จะต้ องมีตอ่ ไปไม่สิ ้นสุด ตราบเท่าที่บริษัทยังคงอยู่
*การนําเอาการควบคุมคุณภาพเข้ ามาใช้ ต้ องการ การล้ างสมองพนักงานทุกๆ คน
*ในการนําเอา QC เข้ ามาใช้ ความพยายามที่ยืนหยัดในการให้ การศึกษาแก่ทกุ คน ตังแต่
้ ประธานจนถึงพนัก
งานทุกคน เป็ นสิง่ ที่จําเป็ น
*ถ้ าคนไม่เข้ าใจในสิง่ ที่เขาได้ รับการสอน ก็เป็ นเพราะว่า วิธีการสอนนันอาจจะไม่
้
ดี
*ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลลัพธ์ที่โดดเด่นมากกว่านัน้ สามารถคาดหวังได้ จาก OJT ที่ดําเนินโดย ผู้นําที่
มีความเชี่ยวชาญ หรื อ ผ่าน การมอบอํานาจให้ แก่คนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มากกว่า ผ่านการเรี ยนใน
ห้ องเรี ยน
*ในสมัยใหม่นี ้ การพัฒนา ทักษะที่หลากหลาย (multi-skills) เป็ นสิง่ ที่จําเป็ น ไม่เพียงเพื่อสายงานการผลิต
แต่ยงั ใช้ ได้ กบั ระดับผู้จดั การ staff หรื อพนักงานสํานักงานหญิง

(3) QC circle
* มนุษย์ ก็คือ มนุษย์ **
---------------------------------------**กิ จกรรม QC ต้องดําเนิ นการโดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของ ไอเดีย ทีว่ ่า คนทุกๆ คนคือมนุษย์ โดยไม่จํากัดความแตกต่างใน
เชือ้ ชาติ ในตําแหน่งทีม่ ี อยู่ ไม่ว่าจะเป็ นคนงาน หรื อ ผูจ้ ดั การ หรื อ วิ ธีการคิ ด

*ไม่มีกิจกรรม TQC ที่ไม่มีกิจกรรม QC circle ดังนัน้ กิจกรรม QC circle เป็ นส่วนหนึง่ ของ TQC
*กิจกรรม QC circle ไม่สามารถทําให้ คกึ คักอยูไ่ ด้ ในเวลานาน โดยที่ไม่มีการส่งเสริม QC circle เป็ นส่วนหนึง่
ของ TQC
*จงสนุกสนานกับ การมีกิจกรรม QC circle
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*กิจกรรม QC circle และ กิจกรรมทีมของ QC เป็ นสองสิง่ ที่แตกต่างกัน
*ถึงแม้ วา่ ข้ าพเจ้ าเคยคิดว่า กิจกรรม QC circle จะเป็ นไปได้ เพียงในประเทศที่มีลทั ธิขงจื ้อ เช่น ญี่ปนุ่ เกาหลี
ใต้ หรื อไต้ หวัน อย่างไรก็ตามข้ าพเจ้ า ก็เชื่อว่า เป็ นไปได้ ที่ ทุกๆ ที่ ในโลกนี ้ โดยไม่เกี่ยวข้ องกับศาสนาหรื อ
ชาติพนั ธ์
*อย่าบอกข้ าพเจ้ าว่า ไฟแห่งกิจกรรม QC circle ได้ ดบั ไปแล้ วในบริษัทของคุณ ! ขอให้ เข้ าใจใหม่ถงึ ความ
สําคัญของ กิจกรรม QC circle ว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (กล่าวโดยสัมพันธ์กบั ข้ อเท็จจริง
ที่วา่ ไม่มี การนําเสนอ กิจกรรม QC circle เลย ในการนําเสนอ ที่ดําเนินการโดย คณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์)
*คุณจะเป็ นทารก ถ้ าคุณไม่มี ความเป็ นตัวของตัวเอง
*คุณกําลังดําเนินการ TQC ถ้ าคุณกําลังดําเนินาการ กิจกรรม QC circle (เข้ าใจผิด)
*คุณคิดว่า การเคลื่อนไหวของ QC นัน้ เท่ากับ กิจกรรม QC circle (เข้ าใจผิด)
*คุณคิดว่า กิจกรรม QC circle เป็ นการบริหารแรงงาน (เข้ าใจผิด)

(4)ผู้จดั การฝ่ ายงาน /ส่วนงาน
*จัดให้ มีบรรยากาศของการเชื่อใจซึง่ กันและกัน เป็ น สิง่ ที่จําเป็ นในการบริ หาร การบริหารนัน้ อยูบ่ นฐาน
ความคิดว่า มนุษย์เราทุกคน นัน้ ดีโดยธรรมชาติ
*ในขณะที่การบริหารที่อยูบ่ นฐานความคิดว่า มนุษย์เราทุกคน นัน้ เลวโดยธรรมชาติ จะมีคา่ แพงตังแต่
้ แรก
และนอกจากนัน้ มันจะทําให้ ทกุ คนไม่มีความสุข --การบริหารที่ลอกเลียนแบบ
*ถ้ าคุณไม่สามารถจับหัวหน้ าของฝ่ ายงาน หรื อส่วนงานได้ คุณก็ไม่สามารถทําให้ QC ไปข้ างหน้ า
*เมื่อพูดถึง TQC หัวหน้ าฝ่ ายงาน/ ส่วนงาน มักจะสร้ างปั ญหาบ่อยๆ
*ผู้จดั การ (หรื อวิศวกร) ซึง่ ไม่สามารถบริหารลูกน้ องนัน้ ทําเพียงครึ่งหนึง่ ของงานเท่านัน้ ข้ าพจ้ าจะเรี ยกพวก
เขาว่า ผู้จดั การ(วิศวกร)ที่ได้ รับการประดับเกียรติเต็มที่ ต่อเมื่อ เขา มีความสามารถในการบริหาร เจ้ านายเขา
และฝ่ ายงาน หรื อ ส่วนงานอื่น (เมื่อคนอื่นเริ่ มต้ นทํางาน เหมือนกับที่บอกเขา)
28/36
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

*ผู้จดั การต้ องไม่ตําหนิผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา สําหรับความผิดของเขา ผู้จดั การต้ องแสดงความรับผิดชอบด้ วยตัวเอง
*ปล่อยงานให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา และคุณจะพบว่า พวกเขา สามารถนําเสนอความสามารถของพวกเขาได้
*จงมีหไู ว้ ฟังคนอื่น มากกว่ามีปากไว้ พดู แต่ความเห็นของคุณ
*จงอย่าให้ เหตุผลว่า ทําไมคุณจึงทําบางอย่างไม่ได้ ให้ คิดอย่างถูกต้ องว่าจะทํามันอย่างไร
*การทําผิดนันคื
้ อมนุษย์ จงอย่าผิดหวังเกี่ยวกับความผิดพลาดของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
*ไม่มีใครสามารถเติบโต หรื อ ไม่มีใครสามารถสร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อ เทคโนโลยีใหม่ ถ้ าคุณต่อว่า พวกเขา
ในความล้ มเหลวของพวกเขา โดยปราศจากการให้ ความสําคัญต่อความสําเร็จของพวกเขา (แบบเจ้ าขุนมูลนาย)
จําไว้ วา่ ความล้ มเหลวนํามาสูค่ วามสําเร็จ
*คนที่อยูห่ น้ างานรู้ข้อเท็จริ งดีที่สดุ แต่พวกเขาอาจจะมีอคติตอ่ การตัดสินข้ อเท็จริง
(5)

นโยบาย
*การบริหารที่ปราศจากเป้าหมายหรื อ วัตถุประสงค์นนั ้ เป็ นไปไม่ได้
*การสร้ างมาตรฐานสามารถก้ าวหน้ าและการบริหารสามารถดําเนินการเมื่อมีการกําหนดนโยบายการบริหาร
*ทุกตําแหน่งที่เป็ นผู้นําต้ องมีนโยบาย
*นโยบายที่เหมาะสมสามารถสร้ างขึ ้นได้ ต้ องมีข้อมูลที่เหมาะสมเท่านัน้
*นโยบายและแผนของคุณสมบูรณ์ใหม? มาตรการการประเมินผล ใช้ ประโยชน์ได้ หรื อไม่?
*วิธีการกระจายนโยบาย และการสื่อสาร มีความเหมาะสมหรื อไม่?
*นโยบายทุกอย่างมีการสื่อสาร ไปถึงจุดสุดท้ าย หรื อไม่?
*นโยบายจะมีความสมบูรณ์มากขึ ้นหรื อไม่ ตามที่คณ
ุ คาดหวัง?
*คิดว่าคุณสามารถตีสะพานหิน เมื่อคุณข้ ามมัน ด้ วยความเร็ว**
(6)การบริหารข้ ามสายงาน
*คณะกรรมการข้ ามสายงาน มีการทํางานอย่างถูกต้ องแน่นอน เร็วๆ นี ้หรื อไม่ หรื อว่า มันไม่ราบรื่ น?
*ข้ าพเจ้ าว่าบางครัง้ สิง่ ที่ต้องทํา โดยคณะกรรมการข้ ามสายงาน และสิง่ ที่ต้องทําโดยองค์กรแนวดิ่ง มี
การผสมผสาน จงเรี ยนรู้มากขึ ้น อะไรควรจะทําโดยคณะกรรมการข้ ามสายงาน
----------------------------------ุ ต้อง ระมัดระวังในการเช็คสะพานโดยตีมนั ด้วยไม่ในขณะคุณข้าม สะพานหิ นที ่ดูเหมื อนแข็งแรง (เป็ น
**ในขณะที ่คณ
สุภาษิ ตญี ่ปนุ่ ที ่มีความหมายวา คุณต้องมี ความระวังอย่ างสูงสุด) มันไม่ ได้หมายความว่ าคุณสามารถจะมี เวลา
ได้มาก คุณต้องคิ ดถึงความเร็ วของการข้ามด้วย
*

29/36
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

16.7 การนําเอา TQC เข้ ามาใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิต และการตลาด

(1)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD)
ปรั ช ญาของ NPD
*QC และการรับประกันคุณภาพ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นแก่นแท้ ของ TQC
*ในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีศตั รูอยูใ่ นบริษัทของคุณ (อ้ างถึง Section 3.2 Masumasa Imaizumi)
*ความแข็งแกร่งขององค์กร ตัดสินว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นนั ้ สําเร็จหรื อไม่
*TQC ของบริษัท จะสมบูรณ์เต็มที่ ถ้ าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ก้ าวไปสูก่ ารผลิตเต็มรูปแบบ
ตามกําหนดการ อัตราเริ่มต้ นไม่ผิดพลาดมีสงู และปริมาณการผลิตเริ่มต้ นได้ อย่างคงที่ การขาย เติบโต
อย่างคงที่ และไม่มีข้อร้ องเรี ยนหรื อปั ญหาจากผู้บริโภค
*เมื่อสินค้ าใหม่บางตัวของคุณ เข้ าสูต่ ลาด และประสบผลสําเร็จ และผู้บริโภคเริ่มที่จะพูดว่า พวกเขาสะดวกใน
การซื ้อสินค้ าใหม่ แสดงว่า QC ของบริษัท นัน้ สมบูรณ์เต็มที่
*จงเป็ นคนแรกในการมีสนิ ค้ าใหม่ ถ้ าหากว่า คุณเป็ นผู้เล่นคนที่สอง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แสดงว่า
สินค้ าคุณเหมือนคนอื่น
*หากคุณไม่ระมัดระวัง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดูเหมือนจะก้ าวไปข้ างหน้ า อย่างเชื่องช้ า คล้ ายกับ เด็ก
ผู้หญิงในช่วงแรก แต่จะเร็วเหมือนกระต่ายยิ่งในช่วงสุดท้ าย ถ้ ามีการเคลื่อนไปอย่างมัน่ คงในช่วงแรก คุณจะ
สามารถใช้ เวลา ในกระบวนการหลักๆ
*ดีไซเนอร์ ต้ องกําจัด ทัศนะคติที่หยิ่งยโสที่วา่ ดีไซเนอร์ คือ ศิลปิ น และ มีระดับที่สงู กว่าวิศวกรคนอื่น
หนึง่ ระดับ**
*อัตราส่วนของชิ ้นส่วนใหม่โดยรวม ในสินค้ าใหม่ จะประมาณ 10 % ของทังหมด
้
บางชิ ้นของชิ ้นส่วนใหญ่ เป็ น
สิง่ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ อีก 90% ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คุณต้ องไม่ยอมให้ ชิ ้นส่วนเดิมสร้ างปั ญหาขึ ้น
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*กุญแจสูค่ วามสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ปล่อยให้ “หนอง” ออกมา ในช่วงแรกของโครงการ
----------------------------------------**สิ่ งที ่ดีไซเนอร์ ต่างจากการทํ างานของวิ ศวกร ที ่ทํางานในฝ่ ายจัดซื ้อ ผลิ ต ขาย บริ การ และ ฝ่ ายอื ่นๆ ก็คือเพี ยง
กลไกงานของพวกเขาเท่านัน้ ไอเดียที ว่ ่า วิ ศวกร ที ท่ ํางานในฝ่ ายงานพิ เศษ แล้ว เก่งกว่า หรื อ ด้อยกว่า คนอื น่ นัน้ เป็ น
ความคิ ดทีผ่ ิ ด

การวางแผนผลิต ภัณฑ์
*เป็ นเรื่ องที่สําคัญอย่างมากในการดําเนินการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมีกลยุทธ์ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ ฝ่ ายขายใน
การแยกให้ ชดั ล่วงหน้ าถึงความต้ องการที่เป็ นไปได้ ฝ่ ายงานวิจยั และพัฒนา สะสมการวิจยั ไว้ ลว่ งหน้ า และ รวม
เอาผลลัพธ์ของทังสองเข้
้
าด้ วยกัน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อนคนอื่น
*คุณต้ องไม่ตดั สินเพียงว่าการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่นนดี
ั ้ หรื อเลวโดยยอดขายของผลิตภัณฑ์นนเท่
ั ้ านัน้ คุณ
ต้ องตัดสินบนพื ้นฐานที่วา่ ผลิตภัณฑ์นนั ้ เป็ นที่พงึ พอใจของลูกค้ าเป้าหมายหรื อไม่
การออกแบบ
*ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใส่ตวั เองเข้ าไปอยูใ่ นรองเท้ าของผู้ใช้ มนั
*อย่าบ่นว่าคุณไม่คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์จะถูกใช้ นอกเหนือความตังใจของคุ
้
ณ
*ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คิดและสํารวจให้ ดีวา่ มันได้ มีการใช้ ในสถานการณ์ใด
*ในงานการออกแบบ หรื อดําเนินการ QC คิดว่า กระบวนการออกแบบนัน้ เป็ นกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ที่กําลังออกแบบอยูน่ นั ้ มีชนิดมากปริมาณน้ อย
*ส่งเสริมการสร้ างมาตรฐานของการออกแบบ และ พัฒนาชิ ้นส่วนที่มีการสร้ างมาตรฐาน
*เตรี ยมแบบซึง่ สามารถทําให้ การผลิตนัน้ ผลิตได้ สนิ ค้ าดีทนั ที 100 % และ ไม่ต้องการให้ มีการปรับระหว่าง
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การผลิต
*คุณไม่สามารถนเสนองานออกแบบที่ดีได้ โดยไม่ร้ ูวา่ ผลิตภัณฑ์นนั ้ จะนําไปผลิตได้ อย่างไร
*การออกแบบโดยปราศจากการตัดสินใจเลือกวิธีการผลิตนัน้ ไม่ใช่การออกแบบ
*ตัดสินใจเรื่ องค่ายอมรับโดยทางสถิติ และตัดสินใจปั จจัยความปลอดภัยโดยทางสถิติ
*กล่าวกันว่า การสะสมของเทคโนโลยี ในกลุม่ ออกแบบนัน้ ดําเนินการโดยผ่านความร่วมมือของแชมเปี ย้ นทาง
กลไกที่หลากหลาย
*การสะสมของเทคโนโลยี จะสะสมได้ เร็ วขึน้ ถ้ า กรณี ล้ มเหลว (failure)ได้ รวมอยู่ในนัน้ ด้ วย และ ความรู้ ทาง
เทคโนโลยี
ที่สร้ างขึ ้นนัน้ จะไม่เป็ นเพียงเป็ นของผู้ออกแบบส่วนบุคคล แต่เป็ นขององค์กร

ความผิด พลาดของแบบ
*ประเด็นแรกในการทําให้ ความผิดพลาดในแบบนันน้
้ อยที่สดุ คือ การลดจํานวนขอ แบบ ที่จะเตรี ยมการ ให้ มี
น้ อยที่สดุ และประเด็นที่สอง คือ การค้ นหาความผิดพลาดในช่วงที่เร็วที่สดุ เท่าที่จะทําได้ มันเป็ นเรื่ องยาก แม้
แต่สําหรับผู้เชี่ยวชาญซึง่ มีประสบการณ์ที่มากมาย ในการตรวจเช็ค และ กําจัดความผิดพลาดทุกอย่าง ในแบบ
ในขันตอนภายหลั
้
ง
*ถ้ าคุณวาดแบบใหม่ ปั ญหาบางอย่างจะเกิดขึ ้น ความผิดพลาดบางอย่าง การเพิ่มขึ ้นของจํานวนชิ ้นส่วน
การลดจํานวนแรงงาน( man-hour )ให้ เหลือ หนึง่ ใน ห้ า (เช่นเดียวกันกับ การใช้ ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ )
*การตรวจสอบแบบ จะทําให้ เกิดต้ นทุนโดยธรรมชาติ แต่ มันจะถูกลงมากกว่า การทําให้ เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ น
ที่ยอมรับ
*คุณไม่สามารถป้องกันการเกิดซํ ้าของ การออกแบบเสีย อย่างจริงจัง เว้ นแต่คณ
ุ สามารถเข้ าสูข่ นตอนซึ
ั้
ง่ คุณ
เข้ าใจและยอมรับว่า ทําไมคุณจึงไม่สามารถชี ้บ่งสิง่ เหล่านี ้ออกมาได้ ระหว่างการพัฒนากระบวนการ
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การออกแบบ และต้ น ทุน
*การออกแบบที่ไม่คํานึงถึงต้ นทุน จะไม่ใช่การออกแบบ
*บนเงื่อนไขที่วา่ วัตถุดิบที่จะใช้ นนั ้ มี คุณสมบัติเช่นเดียวกัน และ ความเชื่อมัน่ เดียวกัน ให้ ใช้ วตั ถุดิบที่เกรดตํ่า
เท่าที่จะเป็ นไปได้ (VE)
*ถ้ าการวางแผนผลิตภัณฑ์ของคุณ ดําเนินการโดยการเน้ นที่การลดต้ นทุน ผลิตภัณฑ์จะขายไม่ได้ ดี คุณต้ อง
เลือกเอาที่จะขายในราคาที่สงู ขึ ้น โดยปรับปรุงคุณภาพ
*วิศวกร ต้ องเป็ นนักเศรษฐศาสตร์
การทําผลิต ภัณฑ์ ต้ น แบบ (Prototyping)
*ความคิดที่ผิดจะทําให้ เกิดเรื่ องที่วา่ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จะยอมรับได้ ถ้า มันสามารถใช้ งานได้ แน่นอน นัน่ ไม่
ถูกต้ อง สิง่ ที่ต้องทําคือ ระหว่างการทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นัน้ ต้ องนําเอา “สิง่ ที่ไม่ดี” มาให้ มองเห็น
*ทํา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ ้นมา 3 ชิ ้น และ ให้ ฝ่ายวิจยั และพัฒนา ฝ่ ายผลิต และ วิศวกรรมการผลิต และฝ่ าย
ขาย ทําการทดสอบแต่ละชิ ้น ในการทําเช่นนี ้ “หนอง” ของ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จะเปิ ดเผยออกมาโดยถี่ถ้วน
จาก มุมมองที่หลากหลาย
*ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ แบบ นัน้ สอดคล้ องกันหรื อไม่?
*อย่าปล่อยให้ คนที่มีความชํานาญสูง ทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปล่อยให้ บคุ คลธรรมดา ทําการทดสอบด้ วย
วิธีการที่ ง่ายและหยาบ จากนัน้ คุณสามารถแยกแยะความขาดแคลนและจุดอ่อนต่างๆ ในช่วงเริ่มแรกได้
*ประเด็นหนึง่ ของ การทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบเบื ้องต้ น คือการเช็คดูวา่ ถ้ าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ แบบ นันมี
้
ความสอดคล้ องกัน เมื่อมีการผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สิง่ ที่น่าสังเกตบ่อยคือ ถึงแม้ วา่ มีสว่ นหนึง่ ถูกเพิ่มเข้ าไป
ระหว่างกระบวนการประกอบ เป็ นอีกขันตอนหนึ
้
ง่ ที่เพิ่มเติม มันจะไม่ปรากฏใน แบบ
*คุณมักจะพบมากกว่าที่คณ
ุ คาดคะเน ในกรณีของความไม่สอดคล้ องระหว่างแบบที่ออกแบบ กับ ผลิตภัณฑ
33/36
ส.ส.ท. ได้ รับอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเรื่ อง “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”

ต้ นแบบ
*เมื่อพิจารณาถึงปั ญหาซึง่ เปิ ดเผยขึ ้นหลังจากขันการทดลองผลิ
้
ตปริ มาณมาก เป็ นเรื่ องที่จําเป็ นในการทดสอบ
ว่าในขันตอนใด
้
ที่ปัญหาดังกล่าวต้ องมีการชี ้บ่ง หรื อ ตรวจพบ คุณต้ องสามารถตรวจพบ ในขันที
้ ่เร็วที่สดุ
ในโอกาสต่อไป นัน่ หมายความว่า สิง่ ที่พบระหว่างการทดลองผลิตปริมาณมากนัน้ จะได้ รับการชี ้บ่ง ในการ
ประเมินดีไซน์ขนที
ั ้ ่สอง และสิง่ ที่พบระหว่างการประเมินดีไซน์ขนที
ั ้ ่ สอง จะต้ องถูกชี ้บ่ง ใน การประเมิน
ดีไซน์ขนต้
ั้ น

(2) การผลิต
*การผลิตดําเนินไปโดยคน ซึง่ ไม่ร้ ูวา่ กําลังผลิตอะไรอยู่
*ถ้ าบริษัทพึง่ พิงทังหมดที
้
่ทกั ษะ นัน่ หมายความว่า บริษัทไม่มีการสะสมทางเทคโนโลยีเลย
*กุญแจที่จะสร้ างมาตรฐาน ให้ แก่ทกุ ๆ พื ้นที่ที่สามารถทําให้ ชดั เจนทางเทคโนโลยีได้ และปล่อยให้ พื ้นที่ที่
สร้ างมาตรฐานไม่ได้ เป็ นหน้ าที่ของทักษะ
*คุณสามารถเพิ่มขนาดของล็อตได้ ถ้าคุณต้ องการ แต่จากมุมมองของมาตรฐานการควบคุม ขนาดล็อตที่
เหมาะสมจะต้ อง เป็ นปริมาณ ที่ทําได้ ในครึ่งวัน ถึง หนึง่ วัน
*QC จะประสบความสําเร็จ เฉพาะเมื่อคุณเข้ าสูข่ นตอนที
ั้
่ โฟร์ แมน และพนักงาน เริ่มที่จะมีความรับผิดชอบ
ต่อกระบวนการของพวกเขา
*ทําไมข้ าพเจ้ าจึงดูสงิ่ ที่เพิ่มเติมในกระบวนการประกอบนี ้? นัน่ เพื่อการทําใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่เสีย หรื อ?
*(ดูสภาพการณ์ที่ไม่เป็ นระเบียบของพื ้นที่การผลิต) นัน่ คือคลังสินค้ าหรื อ? คุณกําลังผลิตสินค้ าที่มมุ ของ
คลังสินค้ าหรื อ?
*คุณไม่พบของเสียลดลง เพราะว่า คุณกําลังมีสมาธิกบั ไคเซ็น และ ไม่ทําการควบคุมที่แท้ จริง
*จงพิจารณาว่า การทําใหม่ (rework) ทุกกรณี คือ ของเสีย
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*จําไว้ วา่ 15 % ของความผิดชอบของของเสียนัน้ อยูท่ ี่หน้ างาน ส่วนที่เหลือ อยูท่ ี่ความรับผิดชอบของการ
บริหาร
*ในประสบการณ์ของข้ าพเจ้ า สิง่ ที่มีการปรับ (ระหว่างประกอบป จะทําให้ เกิดปั ญหาภายหลัง ผลิตภัณฑ์
ต้ องมีประโยชน์ใช้ สอยที่แน่นอน ตามที่ได้ ประกอบ และหากว่า ต้ องมีการปรับ นัน่ เพราะว่า ถ้ าไม่ใช่การ
ออกแบบที่ไม่ดี ก็เป็ นชิ ้นส่วนที่เสีย
*70% ของความรับผิดชอบของการบริหาร การจัดซื ้อจัดหาภายนอก ไม่ประสบความสําเร็จ อยูท่ ี่ บริษัทขนาด
ใหญ่ (ผู้ซงึ่ สัง่ ออเดอร์ )
*ถ้ าหากว่าคูค่ ้ าทางธุรกิจของคุณ (supplier) มีความชํานาญในสาขาของเขา คุณต้ องปล่อยให้ เขาแสดงความ
เห็นได้ อย่างอิสระ มันจะได้ ประสิทธิภาพที่มากขึ ้น สําหรับคุณ ในการให้ การฝึ กอบรม QC ที่ชดั เจนให้ แก่ คูค่ ้ า
แทนที่ จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของพวกเขา (ชิ ้นส่วน) อย่างเข้ มงวด ในการส่งมอบ

(3)การขาย
*ฝ่ ายขาย คือทางเข้ าและทางออกของ TQC
*ถ้ าหากว่าบุคลากรการขาย ไม่เรี ยนรู้ จิตสํานึกต่อ QC บริษัทจะไม่เติบโต
*ทีมงานขายคิดว่า พวกเขาไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับ TQC และ ดังนัน้ พวกเขาจะไม่เข้ าใจ TQC หรื อ QC
*คุณไม่ต้องการฝ่ ายขาย ถ้ าหากว่าคุณต้ องการที่จะขายผลิตภัณฑ์ของคุณ ในราคาตํ่า จงขายผลิตภัณฑ์ของ
คุณ ด้ วยคุณภาพของมัน
*ทีมงานวางแผนการขาย จะต้ องมีทงั ้ QC sense ที่ดี และ มี sense การตลาดที่ดี การขาดสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทําให้
พวกเขาไม่มีคณ
ุ สมบัติเพียงพอสําหรับงานของเขา
*คิดว่า อะไรทําให้ เกิด บุคลากรการขายที่ดี
*ข้ าพเจ้ าเคยได้ ยินคําว่า “บุคลากรการขายที่ดี” บ่อยๆ คุณหมายถึงอะไร ใน “บุคลากรการขายที่ดี” ในบริษัท
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ของคุณ? คุณจะเรี ยกบางคนว่า บุคลากรการขายที่ดี เพียงแค่ เขามีผลงานการขายที่ดีเท่านันหรื
้ อ?
*วัสดุการ PR ของคุณ ออกแบบเพื่อให้ ลกู ค้ า (ผู้บริโภค) ของคุณซื ้อผลิตภัณฑ์ของคุณ แทนที่เพียงแต่นําเสนอ
ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แก่พวกเขา หรื อ?
*มีข้อเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จํานวนเท่าไรที่ฝ่ายขาย ได้ ทําและประสบความสําเร็จ?
*บุคลากรการขาย ต้ องไม่ใช้ คําว่า “ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์”

16.8ต่างประเทศ
*เมื่อคุณดําเนินการในต่างประเทศ ต้ องมัน่ ใจว่า จะไม่ผลักดันวิธีการทํางานแบบญี่ปนให้
ุ่ แก่คนในท้ องถิ่น
เป็ นเรื่ องที่สําคัญ ในการปรับวิธีให้ เหมาะสมกับธรรมชาติของคนในท้ องถิ่น และ คุณลักษณะพิเศษในภูมิภาค
*คุณรู้หรื อไม่วา่ อะไร ที่ทําให้ ความพยายามประสบความสําเร็จในการปรับปรุงอัตราคนงานที่จ้างในท้ องถิ่น
คงอยูก่ บั บริษัท?
*ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทลูกในท้ องถิ่น มักจะคิดถึงโตเกียวเมื่อเขาทํางาน ไอเดียที่วา่ ทุกอย่างนันโอเคถ้
้
าโตเกียว
(สํานักงานใหญ่) ทํากําไรได้ นัน้ ไม่เป็ นที่ยอมรับ จะต้ องดําเนินการบริหารซึง่ ได้ รับการยอมรับที่ดีจากคนใน
ท้ องถิ่น
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