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สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น) หรอื ส.ส.ท. เป็นองคก์ารทีม่คีวามมุง่มัน่ในการสง่มอบองคค์วามรูท้ีม่สีว่นสําคญัในการ พัฒนาอตุสาหกรรม
ไทยมายาวนาน โดยมุง่เนน้ทีจ่ะถา่ยทอดความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมในทกุๆดา้น โดยเฉพาะทางดา้นการบรหิารจัดการคณุภาพ ไมว่า่จะเป็น
ดา้นสถติติัง้แตร่ะดบัพืน้ฐานไปจนถงึระดบัสงู ไปจนถงึการกระตุน้ใหภ้าคอตุสาหกรรมมกีารสง่เสรมิและการพัฒนาคณุภาพงานของ พนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร โดยการจัดการประกวด Thailand Quality Prize ไปจนถงึการจัดการประกวดการบรหิารจัดการเชงิระบบดว้ย TQM ในรางวลั Kano 
Quality Award เกดิเป็นแรงเสรมิทีท่ําใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งคณุภาพอยา่งกวา้งขวางทัง้ ภายในองคก์ารในอตุสาหกรรมเองและเกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัของ อตุสาหกรรมตา่งๆ เกดิการยกระดบัและตอ่ยอดองคค์วามรูข้องประเทศไดอ้ยา่งมาก ซึง่การเผยแพรค่วามรูใ้นดา้น
คณุภาพของ ส.ส.ท. เป็นไปตามแนวทางเดยีวกนักบัประเทศญีปุ่่ น โดยศาสตราจารย ์ดร.อชิกิาวา เป็นบคุคลทีถ่อืวา่มคีณุูปการตอ่วงการคณุภาพทัง้
ในประเทศญีปุ่่ น ประเทศไทย และประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก ในฐานะทีท่า่นเป็น “บดิาแหง่ควิซซี”ี  ทําใหเ้รือ่งของคณุภาพถกูเชือ่มโยงกบัผูป้ฏบิตักิาร
และกลายเป็นปรัชญาพืน้ฐาน ในการบรหิารงานจนถงึปัจจบุัน 

ในวาระครบรอบ 100 ปี แหง่การรําลกึถงึ ศาสตราจารย ์ดร.คาโอร ุอชิกิาวา ทาง Union of Japanese Scientists and Engineers(JUSE) ไดท้ําการ
รวบรวมชวีประวตัขิองทา่น ศาสตราจารย ์ดร.คาโอร ุอชิกิาวา่ เป็นบทความภาษาญีปุ่่ นและภาษาองักฤษ ผูส้นใจสามารถดาวนโ์ลดเอกสารไดฟ้รทีาง 
http://www.juse.or.jp และทางสมาคมฯ ไดค้ดับทความบางสว่นมาแปลเป็นภาษาไทยและเผยแพรใ่น Website ของสมาคมฯ ซึง่ทา่นสามารถ
ตดิตามอา่นบทความและดาวนโ์ลดเอกสารฟรไีดท้ี ่http://www.tpa.or.th 
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Chapter 1 

พธิ ีศพของ ศาสตราจารย์ คะโอรุ อชิ ิกาวา ผู้ ล่วงลับ 

(The funeral service of the late Prof. Kaoru Ishikawa) 

รายงานขา่วพธิศีพ 

  ศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา ได้ถึงแก่กรรม เวลา 7.56 น. วนัท่ี 16 เมษายน 1989 ท่ีโรงพยาบาล Chofu 
Touzan  สริิอาย ุ73 ปี 

ในเดือนมกราคม ปี 1988  ท่านได้เข้ารักษาตวัท่ี โรงพยาบาล St. Luke’s International Hospital , Tsukiji, Tokyo  ได้รับ
การผ่าตดัเพ่ือเปล่ียน ต่ิงลําใส้ใหญ่  ท่านได้เข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาล เป็นเวลา 1 ปี  และดเูหมือนว่าอาการของท่านจะดี
ขึน้ในงานปาร์ตีท่ี้ จดัขึน้ท่ี Hotel Okura ในวนัท่ี 23 เดือนมกราคม ปี 1989 เพ่ือฉลองการได้รับเคร่ืองราชอิสรยาภรณ์ the 
Second Class Order of the Sacred Treasure  ทกุๆ คนในปาร์ตี ้รู้สกึสบายใจและปลืม้ปิติท่ีได้พบท่าน  และดเูหมือนว่า
อาการของทา่นจะดีขึน้เร่ือยๆ  และทา่นก็พยายามอยา่งย่ิงท่ีจะเข้าร่วมการประชมุ  และการพบปะ คนอ่ืนๆ ในวนัตอ่ๆ มา 

อย่างไรก็ตาม  ท่านล้มป่วยอีกครัง้อย่างกะทนัหนัในวนัท่ี 13 เดือนเมษายน   จากนัน้ก็ไม่รู้สกึตวัและ จากไปในวนัท่ี 16 
เมษายน ถงึแม้วา่ ครอบครัวทา่นจะอทุิศเวลาดแูลทา่นอยา่งเตม็ท่ี   น่ีคือช่วงเวลาท่ีแสนโศกเศร้าสําหรับพวกเรา 

พิธีคํานบัศพได้จดัขึน้ในวนัท่ี 18 เดือนเมษายน  และพิธีศพเป็นการส่วนตวั ในวนัท่ี 19 ได้จดัขึน้ท่ีบ้านของท่าน ท่ี 
Tobitakyu, Chofu City   สว่นพิธีศพอย่างเป็นทางการ ได้จดัขึน้โดย มหาวิทยาลยั Musashi Institute of Technology 
และ The Union of Japan Scientists and Engineers (JUSE)  ท่ี Main Hall  ของ Zojo-Ji Temple, Shiba, Minato 
ward  ในวนัท่ี  24 เมษายน  ในวนันัน้ เวลา 11.30 น.  บตุรชายท่าน คณุ Tadashi ได้มาพร้อมกบัภาพของคณุพ่อ  และ
เดินเข้าใปใน ศาลางานศพ  ผ่านแถวแขกท่ีมาร่วมงานศพ พร้อมกบั เสียงเพลง Ravel’s Pavane for a Dead 
Princess  บรรเลงโดย วงโยธวาธิต ของ มหาวิทยาลยั Musashi Institute of Technology 

แขกผู้มาร่วมงานศพ ประมาณ 400 คน มาจากสาขาต่างๆ ทัง้ ทางด้านอตุสาหกรรม  วิชาการ และ มหาวิทยาลยั   สาสน์
แสดงความเสียใจ ได้ถกูอ่านโดย ตวัแทนของคณะกรรมการจดัพิธีศพ  คือคณุ Shuichi Furuhama   รักษาการ อธิการบดี
มหาวิทยาลยั Musashi Institute of Technology      คณุ Kohei Suzue ประธาน JUSE  คณุ Takashi Mukaibo เพ่ือน 
และ อดีตอธิการบดี  University of Tokyo  คณุ Ryoichi Kawai ประธานบริษัท Komatsu และคณุ Hiroto Harusawa 
ตวัแทนของลกูศิษย์ ศาสตราจารย์ อิชิกาวา   นอกจากนี ้ ยงัมี โทรเลข กว่า 1500 ฉบบั ส่งมาจากทัว่ทัง้ญ่ีปุ่ นและ
ต่างประเทศ  มีบางฉบบั ได้นํามาอ่าน   ถึงแม้ฝนจะตก แต่ผู้ ร่วมงานและนกัศกึษาประมาณ 3000 คน ได้เข้าร่วม งานพิธี
รําลกึนี ้พร้อมด้วยธูปนําแถวของผู้คนท่ีปรารถนาท่ีจะมอบธูปนัน้ ยาวจนถงึ เวลา 15.00 น. ในตอนบา่ย 
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โทรเลขแสดงความเสียใจ 

โทรเลขจํานวนมาก ถกูสง่มาจากภายในญ่ีปุ่ น และประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ เพ่ือแสดงความเสียใจ  ซึง่รวมทัง้ โทร
เลขจากนกัวิชาการผู้ มีช่ือเสียง ซึง่เคยร่วมงานกบั ศาสตราจารย์อิชิกาวา   ตอ่ไปนีคื้อเพียงสว่นหนึง่เทา่นัน้ 

 

W.E.Deming 

“ข้าพเจ้ามีความเสียใจอย่างสดุซึง้ต่อการจากไปของ ดร.อิชิกาวา  เขาเป็นเพ่ือนท่ีดีของข้าพเจ้า  การจากไปของเขา เป็น
การสญูเสียท่ีย่ิงใหญ่ของโลก” 

 

J.M. Juran 

“ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้สร้าง คณุประโยชน์ในระดบัโลกให้แก่ สาขาQuality Control   และเรารู้สกึเสียใจอย่างสดุซึง้ต่อ
การจากไปของทา่นจากโลกนี”้ 

 

Larry Blake, 
President of the Oregon Institute of Technology 

“ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็นวิศวกรผู้ เป็นเลิศ เพรียบพร้อมด้วยวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล  อดุมคติ ของท่าน จะอยู่ไปพร้อมกบั 
Musashi Institute of Technology และจะเป็นสว่นหนึง่ของ Oregon Institute of Technology ในอนาคต” 

 

Yang Zhenya, 
(เอกอัครราชทตูพเิศษผู้มีอาํนาจเตม็ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในญี่ปุ่ น) 
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to Japan) 

“ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็นเพ่ือนเก่าของประชาชนชาวจีน  และได้สร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ท่ีย่ิงใหญ่ ในการเผยแพร่ 
Quality Control ในประเทศจีน   พวกเราจะไมลื่มทา่น” 
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QC Circle Regional Chapter 

“เราขอแสดงความเสียใจอย่างสดุซึง้ ต่อข่าวเศร้าของการจากไปของศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา  ผู้ซึ่ง เป็นหนึ่งใน
อาจารย์ระดบัโลก ในสาขา Quality Control   เราขอแสดงความขอบคณุท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุต่อ การให้คําปรึกษาของท่าน ท่ีมี
ตอ่ regional chapter ของเรา” 

 

A president of a small enterprise 

“เราได้เร่ิมธุรกิจของเราใหม่ในปัจจุบนั และจะพยายามถึงท่ีสดุ ท่ีจะตอบแทน การสนบัสนนุ และความมีมิตรภาพของ
ศาสตราจารย์อิชิกาวา ท่ีมีมาตลอดเวลาหลายปี เราจะนําเอาบทเรียนท่ีได้เรียนจากท่านไปใช้ประโยชน์ และ จะพยายาม
อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือพนกังานของเรา และโลกของเรา” 

 

โทรเลขจากวศิวกรของ ผู้ผลติอเิลก็ทรอนิกส์  ถงึ คุณ Tadashi บุตรชาย ศาสตราจารย์อชิกิาวา 
(A card to Professor Ishikawa’s son, Tadashi,  from an engineer of an electronics manufacturer) 

“ข้าพเจ้ามีความเสียใจอยา่งสดุซึง้ท่ีได้รู้ว่า เราได้สญูเสียบคุคลสําคญัท่ีขาดไม่ได้ ในความพยายามสร้างให้เกิดการพฒันา
คณุภาพให้แก่บริษัทญ่ีปุ่ น   เราเช่ือว่า ณ บดันี ้เราจะต้องทุ่มเท มีความพยายามท่ีแข็งแกร่งมากขึน้ เพ่ือมุ่งสู ่ระดบัสงูสดุ
ของโลก เพ่ือ แสดงให้เหน็ถงึ ความกตญัญขูองเรา ท่ีมีตอ่ศาสตราจารย์อิชิกาวา  เรารู้สกึโศกเศร้า  โศกเศร้าจริงๆ” 

 

คาํกล่าวไว้อาลัย (Memorial Address) 
Kohei Suzue, President JUSE 

ก่อนอ่ืน  ขออนญุาตให้ข้าพเจ้า แสดง ความเสียใจอย่างสดุซึง้ต่อ การสญูเสีย ดร. คะโอรุ อิชิกาวา กรรมการของ the 
Union of Japanese Scientists and Engineers 

เม่ือการควบคมุคณุภาพเชิงสถิติ และแนวคิดดงักลา่ว ได้ถกูนํามาสูญ่ี่ปุ่ น จากสหรัฐอเมริกา หลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ไม่นาน   ดร.อิชิกาวา ได้ตระหนักว่า การควบคุมคุณภาพ เป็นสิ่งท่ีสําคัญมาก  เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  ดงันัน้ ทา่นจงึได้อทุิศ ตวัเองเข้าสูก่ารศกึษา นัน้ 

ดร.อิชิกาวา ได้รับรู้ว่า การควบคมุคณุภาพใน สไตล์อเมริกา ซึง่เก่ียวข้องเฉพาะผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้  จะมีผลลพัธ์ท่ีไม่มาก
นกัในการปรับเปล่ียนวฒันธรรมอตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น  ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าสิ่งท่ีต้องการนัน้ คือ การควบคมุคณุภาพท่ี
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พนกังานทกุคนมีส่วนร่วม ตัง้แต่ผู้บริหารระดบัสงู จนถึงพนกังานในสายการผลิต    ส่วนหนึ่งของความพยายามของท่าน
ในการทําให้การมีส่วนร่วมนัน้เกิดขึน้เป็น จริง  ดร.อิชิกาวา จึงได้นําเอากิจกรรม QC Circle  เข้ามา ส่งเสริมให้ใช้
โดยเฉพาะกบัพนกังานท่ีหน้างาน  ท่านไม่เพียงแต่สร้างสรรค์กิจกรรม แต่ยงัให้คําชีแ้นะ และ ทํางานหนกัเพ่ือสร้าง และ
เผยแพร่กิจกรรม  QC Circle  ให้เกิดขึน้เป็นจริง  ไม่ว่า จะเป็น กิจกรรม Company-wide Quality Control  (Japanese 
TQC)  หรือ กิจกรรม QC Circle ในญ่ีปุ่ น ได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางทกุอตุสาหกรรม  Japanese TQC จึงได้รับการ
ยอมรับ เป็น  role model ในระดบันานาชาติ และ กวา่ 50 ประเทศ และ พืน้ท่ี ได้ ปฏิบติั กิจกรรม QC Circle ในปัจจบุนั 

บทบาทของ ดร.อิชิกาวา ในต่างประเทศนัน้ ก็ย่ิงใหญ่มาก  ท่านได้ไปเย่ียมพืน้ท่ีใน 30 ประเทศ ใน 30 ปี เพ่ือศึกษา
กิจกรรมการควบคมุคณุภาพ  สร้างเครือข่าย  รวมทัง้การให้การปรึกษา ความสําเร็จท่ีสําคญัของท่าน นัน้ คือการวางแผน
และมีบทบาทในสร้าง the International Conference on Quality Control และ the International Convention on QC 
Circle  เพ่ือจดัการประชมุนานาชาติเป็นครัง้แรก 

ดร. อิชิกาวา เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในด้านกิจกรรมการควบคมุคณุภาพอยู่เสมอ   จึงเป็นเร่ืองท่ีเสียดายอย่างมาก ท่ีต้อง
สญูเสียผู้ ท่ีมีความสาคญัเช่นทา่น อยา่งกะทนัหนั   การจากไปของ ดร.อิชิกาวา เป็นความสญูเสียท่ีย่ิงใหญ่ของประเทศเรา
เช่นกนั 

สดุท้ายนี ้ข้าพเจ้าขอแสดงการระลกึถึง ในนามของ JUSE   พร้อมกบัขอสญัญาว่า จะพฒันากิจกรรมต่างๆ ให้ก้าวหน้า
ตอ่ไป  ตามท่ี ดร.อิชิกาวา ได้ตัง้เจตนามรณ์ไว้ 

 

คาํกล่าวไว้อาลัย (Memorial Address) 
Ryoichi  Kawai, Friend: Chairman, Komatsu Ltd. 

ข้าพเจ้าขอกลา่วคําอําลา ด้วยความเคารพ แดเ่พ่ือนผู้จากไป ดร.อิชิกาวา 

เม่ือเดือนมกราคมท่ีผ่านมา  เม่ือข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานฉลองของท่านในวาระได้รับพระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์  the Order of The Sacred Treasure  และได้กลา่วคําแสดงความยินดีแก่ท่าน   ข้าพเจ้าสงัเกตได้ว่านํา้หนกั
ท่านลดลง แต่ยงัเต็มเป่ียมด้วยพลงั  ข้าพเจ้าได้แต่หวงัว่าท่านคงจะหายป่วยโดยเร็ว  วนันีข้้าพเจ้ามีความรู้สกึเจ็บปวด
อย่างย่ิง ท่ีต้องมากลา่วคําอําลา  ข้าพเจ้าจินตนาการได้ถึงความรู้สกึของครอบครัว ญาติมิตร และลกูศิษย์ ท่ีต้องสญูเสีย
ท่านไป   มองย้อนกลบัไปข้าพเจ้าระลึกถึงอดีตท่ีข้าพเจ้าได้รู้จกัท่านตัง้แต่ยงัอยู่ ชมรมเทนนิสของมหาวิทยาลยั  ซึ่ง
ขณะนัน้ ข้าพเจ้า เรียนวรรณกรรม ในขณะท่ีทา่นเรียนวิทยาศาสตร์ 

ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ ได้รับการปลดปล่อยอย่างปรกติธรรมดา แต่ได้รับการแนะนําและคําชีแ้นะท่ีพิเศษจากท่าน  เม่ือ 
ประมาณ 30 ปีท่ีแล้ว  บริษัทของเราได้ประกาศท่ีจะแข่งขนัในต่างประเทศเป็นครัง้แรก และต้องเผชิญกบัอปุสรรคท่ีว่าจะ
อยู่หรือจะไป  ข้าพเจ้าไปพบ ดร.อิชิกาวา และได้ขอร้องท่านให้สนบัสนนุ เพ่ือเอาชนะวิกฤติให้ได้   ต้องขอขอบคณุการให้
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คําแนะนําของท่าน  บริษัทของเราได้พยายามท่ีจะเอาชนะวิกฤติ โดยการทุ่มเทความพยายามในการพฒันาคณุภาพ ของ
ผลิตภณัฑ์ของเรา และปฏิรูปสไตล์การบริหารของบริษัทเรา  สิ่งนีนํ้ามาสูฐ่านของการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  หากไม่มีการ
สนบัสนนุ จากท่านหรือการควบคมุคณุภาพ ในขณะนัน้ บริษัทของเราคงไม่ได้มาอยู่จนถึงทกุวนันี ้ ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะ
แสดงความกตญัญอูยา่งจริงใจ ตอ่การสนบัสนนุและชีแ้นะท่ีมีคณุคา่อยา่งย่ิงของทา่น  

คําพูดของท่านนัน้ มักจะช้าๆและเป็นรูปธรรม ผู้ ท่ีฟังท่านจะได้รับแรงจูงในให้มีความพยายามอย่างจริงจังในการ
ปรับปรุง   เม่ือท่านได้ชีอ้ย่างตรงไปตรงมาว่า เรายงัมีสิ่งท่ีต้องทําอีกมาก สําหรับ globalization ในระบบของบริษัท
เรา  ข้าพเจ้ารู้สกึ ตกใจหลายครัง้ หลายหน   ในอีกด้านหนึ่ง เม่ือท่านพดูถึงบริษัทของเรา  ไม่เพียงแต่ต่อหน้าเรา แต่ต่อ
หน้าผู้ อ่ืนด้วย ทา่นได้กลา่ววา่ Komatsu มีโอกาสท่ีดีอยา่งมากในการท่ีจะเอาชนะวิกฤติ ถ้าเราทํางานหนกั   มนัทําให้เรามี
ความสขุ และ มีพลงัขึน้มา  ข้าพเจ้าประทบัใจในบคุลกิภาพของทา่น อยา่งมาก และ เรียนรู้จากท่านมากเช่นเดียวกนั น่ีคือ
สิง่ท่ีข้าพเจ้าจําได้อยา่งสนกุสนานเก่ียวกบัทา่น 

ข้าพเจ้าไม่คิดว่า ข้าพเจ้าจะต้องเลา่เก่ียวกบั ความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ่ของท่าน   แต่ในฐานะท่ีทํางานอยู่ในภาคอตุสาหกรรม 
ข้าพเจ้าต้องการจะเน้นยํา้ว่า  ขอขอบคณุในคําชีแ้นะของท่าน ในเร่ืองเก่ียวกบั company-wide quality control  และ
กิจกรรม QC Circle  ทําให้บริษัทของเรา ประสบความสําเร็จ ในการสร้างฐานท่ีมัน่คงให้แก่ภาคอตุสาหกรรมของ
ญ่ีปุ่ น  ดร.อิชิกาวา ผู้อุทิศตนให้กับโลกอุตสาหกรรม  ผู้ ท่ีได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ นําท่ีแข็งแกร่งให้เราได้
เหน็  บดันี ้ ทา่นได้จากไปแล้ว  ข้าพเจ้ามีความเสียใจอยา่งสดุซึง้ 

สดุท้ายนี ้ข้าพเจ้าขอแสดงความกตญัญู และ ความเคารพอย่างจริงใจ มายงัเพ่ือน ผู้จากไป ดร. อิชิกาว่า ขอให้ดวง
วิญญาณของทา่น สูส่ขุคติ เถิด 
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บทที่ 2  

ความโศกเศร้าต่อการถงึแก่กรรมของศาสตราจารย์อชิ ิกาวา  

(Laminating the Death of Prof. Kaoru Ishikawa:  

Articles of Condolence in Magazines, Convention Memorandums, Newspapers,etc.) 

 

Reports of Statistical Application Research, JUSE 

“ความโศกเศร้าต่อการถงึแก่กรรมของศาสตราจารย์อชิกิาวา”(Lamenting the Death of Prof. Ishikawa) 

 Tadakazu  Okuno 

 ศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา  หวัหน้าบรรณาธิการ ของ the  Reports  of  Statistical  Application 

Research,  JUSE    ถึงแก่กรรม ในวนัท่ี 16 เมษายน 1989   น่ีเป็นความสญูเสียท่ีย่ิงใหญ่ของสงัคมท่ีดําเนินการ การ

ควบคมุคณุภาพ  และ ข้าพเจ้า ของแสดงความเสียใจอยา่งจริงใจตอ่ผู้จากไป 

 ในปี 1949  ทา่นและ มิตรสหายหลายคน  ได้เร่ิมกิจกรรมความร่วมมือ ในการวิจยั เก่ียวกบั การควบคมุคณุภาพ 

และได้เร่ิมการตีพิมพ์เป็นรายงานภาษาอังกฤษนี  ้ครัง้แรก ในปี 1953   ต่อมาในปี 1959 ท่านได้มาเป็นหัวหน้า

บรรณาธิการ รับช่วงต่อ จาก ศาสตราจารย์ T.  Kawata    จากนัน้มา ท่านได้รับหน้าท่ีดแูลกองบรรณาธิการ นี ้เป็นเวลา 

30ปี 

 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  การแนะนําการควบคมุคณุภาพเชิงสถิติ มาสู่อตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น เป็นแรงจูงใจท่ี

สงูสง่ตอ่การตีพิมพ์ของ  the Reports นี ้  สาขาทางด้านสถิติ ได้ดงึดดูนกัสถิติญ่ีปุ่ น  ในช่วงชีวิตงานช่วงแรกของพวกเขา 

ด้วย แรงจงูใจท่ีรุนแรง 

 การทําคณุประโยชน์ท่ีสําคญัท่ีสดุของ ดร. อิชิกาวา ในฐานะหวัหน้าบรรณาธิการ  คือการช่วยให้นกัวิจยัญ่ีปุ่ น 

สามารถตีพิมพ์บทความเป็นภาษาองักฤษ  ดงันัน้ สมาคมวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ จึงได้นําเสนออย่างเสมอภาพ ต่อ 

กิจกรรม QC  ของญ่ีปุ่ น   ความตัง้ใจของท่าน ได้สร้างให้มีจํานวนบทความเพิ่มมากขึน้ ท่ีได้รับการตีพิมพ์ ใน

วารสารวิชาการต่างประเทศ โดย นกัสถิติญ่ีปุ่ น    the  Reports   ได้ถือกําเนิดขึน้ ในฐานะการสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศ   

ซึง่ได้รับการยอมรับวา่ มีการสร้างคณุประโยชน์ในตา่งประเทศ อยา่งเหมาะสม 
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 Reports นี ้ช่วงเร่ิมแรก มีความตัง้ใจ ในการตีพิมพ์ใน  Section A ของบทความวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบั ทฤษฎี และ

วิธีการทางสถิติ  และ ใน Section  B  ของรายงาน เก่ียวกบักิจกรรม QC  ทางอตุสาหกรรม ท่ี ครอบคลมุ  application 

เร่ิมแรกของ วิธีการทางสถิติ  ซึง่ ได้รับการสง่เสริมเป็นการพิเศษโดย ทา่นอิชิกาวา   ตัง้แตปี่ 1970 เป็นต้นมา  กิจกรรม QC 

ของญ่ีปุ่ น  ได้เข้าสู่ ขัน้เสริมสร้าง   หรือ Total  Quality  Control  (TQC)  นัน้ เก่ียวข้องกบั สมาชิกทกุคนของสถาน

ประกอบการตัง้แต่ ผู้บริหารระดบัสงู จนถึงพนกังาน   กิจกรรม TQC  ได้มี ผลกระทบท่ีเห็นได้ชดัต่อ QC  ในต่างประเทศ    

ตอ่มา ท่าน อิชิกาวา ได้ สร้าง Section C  ให้แก่ the Reports ในสว่น ท่ีเก่ียวข้องกบั กิจกรรม TQC  รวมถึงกิจกรรม QC 

Circle และ การนําไปใช้ประโยชน์ทัว่ทัง้อตุสาหกรรม ของ วิธีการทางสถิติ  

 การทําคณุประโยชน์ของทา่น ในฐานะหวัหน้าบรรณาธิการ นัน้ ล้วนเป็นสิง่ท่ีย่ิงใหญ่  อยา่งไรก็ตาม สิ่งเหลา่นีถ้กู

บดบงัจนดเูล็กไป ด้วยกิจกรรม บกุเบิกของท่าน ในการควบคมุคณุภาพ    เขาให้สญัญาเป็นการส่วนตวั  ต่อการขยายตวั

ของ การควบคมุคณุภาพแบบญ่ีปุ่ นในต่างประเทศ  ระหว่างช่วงปี 1980 กิจกรรมระหว่างประเทศของท่าน ได้ขยายไปถึง 

กวา่ 30 ประเทศ ดงันัน้ ทา่นจงึเป็นภาพสญัลกัษณ์ของกิจกรรม QC ในสไตล์ญ่ีปุ่ น 

  ทา่นนําเสนอ และ มีความเช่ือวา่ 

 สนิค้าท่ีคณุภาพสงู และประหยดั เป็นสิง่ท่ีดีตอ่โลกเสมอ 

 คนทกุคน เกิดมาดี และ ปรารถนาท่ีจะพฒันาให้ดีขึน้ด้วยการเรียนรู้ 

 QC เร่ิมต้น และจบลงท่ี การศกึษา 

 TQC จะขยายตวัไปทัว่โลก  ตอ่ไปจะมีการปะทะกนัทางการค้าน้อยลง 

 

 สิง่สําคญัท่ีทา่นอิชิกาวาได้ทํามา สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การนําเสนอกิจกรรม  QC Circle ในปี 1962 

2. การก่อตัง้ “Quality Month”  ในปี 1960 

3. การจดั  symposia  และ conferences เก่ียวกบั QC  ท่ีหลากหลาย 

 

ท่าน ได้รับตําแหน่ง ประธานของ คณะกรรมการโปรแกรม ต่างๆ หลายครัง้   ในการ เร่ิมต้น  International 

Conferences on Quality Control (ICQC)   และ International Convention of QC Circle (ICQCC) ใน

ประเทศญ่ีปุ่ น 
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    ตอ่ไปนี ้เป็น การเกียรติประวติั ท่ีทา่นได้รับ 

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) 

 

 หมายเหต:ุ  คณะกรรมการ บรรณาธิการร่วม ได้เลือก Tadakazu    Okunoเป็น หวัหน้าบรรณาธิการในเดือน 

สงิหาคม ปี 1989    หวัหน้าบรรณธิการผู้ รับช่วงตอ่ ได้ นําเสนอ การยดึถืออย่างต่อเน่ืองของแนวนโยบายทางอดีต หวัหน้า

บรรณาธิการ ในการสง่เสริม สถานะระหวา่งประเทศของ the Reports 

 

การประชุมประจาํปีของ American Society for Quality Control , Toronto, 1989 

“คาํสรรเสริญ ต่อ  ศาสตราจารย์ คะโอรุ อชิกิาวา ผู้ ล่วงลับ” 

William A. Golomski 

  ประมาณ 1เดือนก่อน  เพ่ือคนหนึ่งจากญ่ีปุ่ น ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่า ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว  

และได้รับการแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการ จาก the Union of Japanese Scientists and Engineers   ในวนัท่ี 16 

เมษายน ปี 1989  ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้เสียชีวิตจาก เลือดออกในสมอง   พิธีศพของท่าน ได้จัดขึน้ในวันท่ี 24 

เมษายน ท่ี Zosoji    Temple  ใน Tokyo  ซึง่  คณุ Douglas  Ekings ประธานของ American  Society  for  Quality 

Control ได้เป็นตวัแทนของสมาคม เข้าร่วมพิธีด้วย 

 ศาสตราจารย์ อิจิกาวา ได้รับ ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก University  of  Tokyo  ในปี 1958 ใน

สาขา applied chemistry 

  อะไร ทําให้ศาสตราจารย์อิชิกาวา มีช่ือเสียง   เพราะวา่ ทา่น ได้สร้าง แนวคิด ความสมัพนัธ์ระหว่าง customer‐

vendor  ภายในบริษัทหรือ  หรือว่า เพราะว่า ความสําเร็จในเร่ือง การ sampling  สําหรับวตัถจํุานวนมาก   หรือว่า 

เพราะว่า ความคิดสร้างสรรค์ของท่านในเร่ือง the  cause  and  effect  diagram  ซึ่งเป็นท่ีรู้จกัการในนาม Ishikawa 

Diagram    ศาสตราจารย์อิชิกาวาเป็นหนึ่งในจํานวนไม่ก่ีคนท่ีเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิของ American  Society  for 
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Quality Control   ท่านได้เป็น  President ของ International Academy for Quality and Executive Member 

of  ISO,  Japan       ท่านมีช่ือเสียงเพราะตําแหน่งเหลา่นีห้รือ  แน่นอน น่ีเป็นเพียงบางเหตผุลเท่านัน้  แต่สําหรับความเห็น

ของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่า สิ่งท่ีสําคญักว่า คือ การทําคณุประโยชน์อย่างย่ิงใหญ่ของท่านต่อการปรับปรุงคณุภาพ ซึง่ 

ลดความสญูเสีย ทัง้ความพยายามและ วตัถ ุ  ขอขอบคณุท่าน ท่ีทําให้พวกเราสามารถปรับปรุงมาได้อย่างยาวนาน   ใน

ความเป็นจริงแล้ว ศาสตราจารย์อิชิกาวา รู้วา่ อะไรคือสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่มนษุยชาติ 

 หลงัจากท่ีทา่นเกษียณจาก การเป็นศาสตราจารย์ของ University of Tokyo ในปี 1976 ดเูหมือนว่า เป็นสิ่งท่ีดี

สําหรับท่านท่ีจะได้ใช้เวลาของท่านในการพกัผ่านหลงัเกษียณ   อย่างไรก็ตาม ท่านไปสอนท่ี Science  University  of 

Tokyo  อีก 2 ปี ซึ่งระหว่างนัน้ ท่านยงัได้ทํากิจกรรมอย่างหลากหลายกว้างขวาง ในต่างประเทศ  ท่านเคยกลา่วไว้ว่า คน

ญ่ีปุ่ นต้องการแสดงความกตญัญอูย่างแท้จริง ต่อ การช่วยเหลือท่ีพวกเขาได้รับจาก สหรัฐอเมริกา หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 

2 

 ขอขอบคณุกิจกรรมทัง้หลายของศาสตราจารย์อิชิกาวา นัน่คือ ความยากจนท่ีลดลง  ประชาชนสามารถเข้าใจ

ปัญหาในงานของเขา คนงานเร่ิมมีความสนใจในงานของเขา  ประชาชนเร่ิมอทุิศให้กบังานมากขึน้ และ หนัมาทํางานหนกั

ขึน้  ต้องขอขอบคณุสิง่ท่ีศาสตราจารย์อิชิกาวาได้พดู และวิธีการตา่งๆ ท่ีทา่นสอน และนํามาใช้ 

 ในปี 1978 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ลาออกจาก Science  University  of  Tokyo  และย้ายไปเป็น อธิการบดี 

ของ Musashi  Institute of Technology ซึง่เป็นตําแหน่งท่ีทา่นดํารงอยูจ่นกระทัง่ถงึแก่กรรม 

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้อุทิศให้กับงานของท่านอย่างเต็มท่ีเสมอ  ตัวอย่างเช่น เม่ือท่านได้มาเย่ียมอเมริกา

เหนือ  ท่านไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการตัดสินใจช่วยเหลือคนจํานวนมาก  ท่านมีความรู้ท่ีลึกซึง้เก่ียวกับ

พฤติกรรมของมนษุย์ และ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลอยู่แล้ว    ทกัษะและความคิดสร้างสรรค์ของท่าน ยงัคงฝังอยู่ใน

ความทรงจําของข้าพเจ้า  เราขอขอบคณุความเอือ้อาทรของท่านท่ีได้มอบให้เราท่ีบ้านท่าน  ท่านไม่เพียงแต่เป็นบคุคลท่ี

สามารถพดูหลายๆ สิง่หลายอยา่งได้ เช่น “คณุไมต้่องทํางานให้หนกัจริงๆ หรอก   คณุควรจะดดีูเวลาทํางาน”  ท่านได้ต่อสู้

กบัการทํางานหนกั อย่างจริงจงั อยู่เสมอ   เพราะว่า การทํางานหนกั เคยเป็นอะไรบางอย่างท่ีจําเป็น ในการทําให้ญ่ีปุ่ น 

บรรลถุงึ คณุภาพท่ีดีท่ีสดุของโลก 

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้รับการรําลึกอยู่เสมอ สําหรับการทําคุณประโยชน์ท่ีย่ิงใหญ่ ในการปฏิบัติ Quality 

Control   ข้าพเจ้าเจตนาท่ีจะใช้คําวา่ Quality Control ณ ท่ีนี ้เพราะน่ีคือ Japanese-style Total Quality Control ท่ีท่าน

มกัจะพดูถงึอยูเ่สมอ 
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 ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ท่องเท่ียวไปทั่วโลก เข้าร่วม  การประชุมวิชาการเร่ืองคุณภาพ  พวกเราหลายๆ คน 

เฝา้คอยท่ีจะพบทา่น  guru  ทา่นนีอ้ยู ่ทกุๆ ปี 

 ข้าพเจ้า พร้อมกบัครอบครัวของท่าน  มิตรสหายจากมหาวิทยาลยั และเพ่ือนๆ จาก Union  of  Japanese 

Scientists    and  Engineers  ,    Japan  Society  for  Quality  Control      ขอไว้อาลยัต่อการถึงแก่กรรมของ

ศาสตราจารย์อิชิกาวา และในขณะเดียวกนั ขอแสดงความขอบคณุ ท่ีพวกเรา ได้รับสทิธิพิเศษ ท่ีได้เคยอยูร่่วมกบัทา่น 

 เพราะ ศาสตราจารย์อิชิกาวา  พวกเราจึงได้พฒันาได้  เราจะก้าวต่อไปอย่างต่อเน่ือง ตามรอยของท่านท่ีได้ให้ไว้ 

และนําธงนี ้สําหรับการพฒันาของเรา  เราจะทําให้สําเร็จให้ได้ 

 ขอให้เรายืนขึน้ และ อธิษฐานอยา่งสงบ 

 ขอบคณุมากครับ 

     

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

                                                          Member, IAQ) 

หมายเหตุ :  คําไว้อาลัยนี  ้ได้อ่านในวันที 8 พฤษภาคม 1989 ใน ช่วงเร่ิมต้นของพิธีเปิดของ การประชุมทั่วไป ของ 

American  Society for Quality Control,  ท่ี Toronto   มีผู้ เข้าร่วมประมาณ 3000 คน ได้ยืนไว้อาลยัและแสดงความ

เคารพอย่างสงบ ในทุกๆ โอกาส     Mr. Golomski ผู้ มีบทบาทโดดเด่น ในเร่ือง การควบคุมคุณภาพ ใน อเมริกา เป็น

อาจารย์พิเศษท่ี  Chicago Institute of Technology   และ Illinois Institute of Technology  เป็นเพ่ือนท่ีสนิทของ

ศาสตราจารย์อิชิกาวา มากวา่ 30 ปี 

 

Hinshitsu (Journal of the Japanese Society for Quality Control) 

“ความโศกเศร้าต่อการถงึแก่กรรมของศาสตราจารย์อชิกิาวา”(Lamenting the Death of Prof. Ishikawa)  

The Board of Directors  

Japanese Society for Quality Control 

  ศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา ได้พกัฟืน้จาก การผา่ตดัลําไส้ ซึง่ทา่นได้ป่วยมาตัง้แต่เดือนมกราคม ปี 1988  ท่าน

ได้มีสขุภาพท่ีดีขึน้ตามลําดบั  แตท่า่นก็ต้องประสบกบัภาวะเลือดออกในสมอง และ ได้ถงึแก่กรรม 
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 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ป่วยมาก่อนหน้านี ้ ก่อนท่ีท่านจะเกษียณจาก University of Tokyo  แต่หลงัจากนัน้ 

ท่านได้ฟืน้จากป่วยอีกครัง้คล้ายกบั นกphoenix      หลงัจากนัน้ เป็นเวลากว่า 10 ปี ท่านได้มาเป็น อธิการบดีของ

Musashi  Institute of Technology  ซึง่เป็นตําแหน่งท่ีสําคญั  ในขณะเดียวกนั ได้ อทุิศตนในการสอน advancement 

of quality control และ ให้คําปรึกษาอย่างไม่เหน็ดเหน่ือย เหมือนกบัท่านยงัเป็นคนหนุ่มอยู่  พวกเราได้หวงัว่าท่านจะมี

สขุภาพท่ีดีอีกครัง้เหมือนก่อน   จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียใจและโศกเศร้าอย่างมากสําหรับเรา ว่า เร่ืองท่ีเราหวงันัน้ไม่ได้เกิดขึน้  

ถงึแม้วา่ เราจะรู้ซึง้วา่  การจากไป เป็นวาระสดุท้ายท่ีมีกบัทกุๆ คน 

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้อุทิศตวัท่านอย่างมากให้กบัการพฒันาของ การควบคมุคณุภาพ ในญ่ีปุ่ น  ด้วยใจท่ี

กว้างและ ด้วยความมุ่งมัน่อดทน ท่านได้สร้างระบบการควบคมุคณุภาพให้เกิดขึน้ในญ่ีปุ่ น  ไม่มีใครสามารถปฎิเสธความ

ย่ิงใหญ่ของทา่นในฐานะผู้ นํา และ ศาสตราจารย์  ได้แตเ่พียงวา่  “ดวงดาวท่ีย่ิงใหญ่ ได้ลบัไปแล้ว” 

ในช่วงเวลาท่ีเราต้องพบกบัความท้าทายในการนําเอาการปฏิรูป เข้ามาในการควบคมุคณุภาพ การจากไปของ

ท่านสญูเสียท่ีย่ิงใหญ่ของ อตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น  เราได้เพียงแต่โศกเศร้าท่ีการจากไปของท่าน ได้พรากเราจากการดแูลของ

ทา่น 

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ไมไ่ด้สนใจมากเก่ียวกบั การถกเถียงด้วยคําพดู   ท่านไม่ยดึติดกบัการถกเถียงว่า อะไรคือ 

TQC  อะไรคือ การประกนัคณุภาพ  ท่านค้นหา และค้นพบสิ่งท่ีบริษัทต้องการ ในสถานท่ีทํางานจริง  ซึง่เป็นสิ่งท่ีคนญ่ีปุ่ น

ต้องการ และเป็นสิ่งท่ีโลกต้องการ  ท่านนําเอาสิ่งท่ีค้นพบ ไปทําการปฏิบติั  ท่านสาธิตให้เห็นในการพิสจูน์จริงว่า ในการ

ควบคมุคณุภาพนัน้ การปฏิบติัจะต้อง มีความสําคญัมากกว่าทฤษฎี    กิจกรรมควบคมุคณุภาพ ซึ่งตามประเพณีแล้ว มี

เพียงวิธีการทางเทคนิค ของการควบคมุการผลิต เช่น control diagrams และ sampling  inspection    ปัจจบุนัได้เป็น

ส่วนสําคัญท่ีสดุ ของกิจกรรมธุรกิจ   ในปัจจุบนั จากการวางแผนการผลิต ผ่าน การออกแบบ  การผลิต ไปจนถึง การ

บริการหลงัการขาย ทกุคนในบริษัท ตัง้แต่ผู้บริหารระดบัสงู จนถึงผู้ปฏิบติังานระดบัหน้างาน  เข้าร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบั

คณุภาพ  ความก้าวหน้าในการควบคมุคณุภาพ นํานวตักรรม มาสู่ ทกัษะการบริหารธุรกิจตามประเพณีปฏิบติั  เม่ือเรา

มองย้อนกลบัถึง ความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ่ของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา   ผู้ ท่ีต้องติดตาม รอยเท้าของเขา จะรู้สกึถึงอย่างหนกั

หน่วงของภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ในการธํารงรักษา และพฒันางานท่ีทา่นได้ทํามา 

  ศาสตราจารย์อิชิกาวา  เป็นหนึง่ในผู้ นําท่ีย่ิงใหญ่ ซึง่ แบกรับการสร้างเศรษฐกิจของ ญ่ีปุ่ น หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 

2   ท่านได้ทํางานอย่างไม่รู้เหน็ดเหน่ือย จนกระทัง่ท่านได้จากไป   เราขออธิษฐานให้ดวงวิญญาณของท่าน จงไปสู่สขุคติ  

ศาสตราจารย์อิชิกาวาขอ จงพกัผอ่นอยา่งสงบ  ทา่นได้ทํางานมาหนกัพอแล้ว 

 หมายเหต:ุ  Hitoshi Kume, Hinshitsu, Vol. 19, No. 2, 1989 

 



 

     7 | 1 0  

ส.ส.ท. ไดร้บัอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพรบ่ทความเรือ่ง  “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”  

 

Quality Progress (Journal of The American Society for Quality Control) 

ในการรําลกึถงึ ดร . คะโอรุ อชิกิาวา ผู้ ก่อตัง้ คุณภาพ  (in Memoriam: Dr. Kaoru  Ishikawa: 

Quality Organizer) 

Ms. Nancy A. Karabatsos 

  “ เม่ือข้าพเจ้ามองย้อนกลบัท่ีชีวิตข้าพเจ้า พร้อมกบั QC     สิ่งต่อไปนี ้ได้กลายเป็นความหวงัและ คําอธิษฐาน:  

ขอให้ QC  และกิจกรรม QC  Circle  แผ่ขยายไปสู่ทกุแห่งหนในโลก ขอให้คณุภาพทัว่ทัง้โลก จงพฒันาปรับปรุง  ขอให้

ต้นทนุนัน้ต่ําลง ขอให้ประสิทธิภาพการผลิต ดีขึน้  ขอให้วตัถดิุบและพลงังานมีการประหยดั  ขอให้ประชาชนทัว่โลกจงมี

ความสขุ และ ขอให้ โลก จง รุ่งเรืองและมีสนัติภาพ”    ดร.คะโอรุ อิชิกาวา ได้เร่ิมหนงัสือท่ีเป็นสญัลกัษณ์ ด้วยคําพดูท่ีว่า   

What is Total Quality Control ?  The Japanese Way  และด้วยคําพดูเหลา่นี ้ ลกูศิษย์ และ มิตรสหายของท่าน จะ

ยงัระลกึถงึทา่นอยูเ่สมอ 

 ถ้าคณุเคยได้ใช้ cause –and – effect diagram (หรือท่ีเรียกว่า fishbone หรือ Ishikawa diagram) หรือถ้า

คณุเคยเป็นสว่นหนึ่งของ Quality  Control  Circle  คณุจะอยู่เป็นสว่นหนึ่งของมรดกท่ี ดร.อิชิกาวา ทิง้ให้กบัคนข้างหลงั

ทัว่โลก มนัเป็นเจตนารมณ์ของทา่น ท่ีต้องการให้คนในทกุระดบั และในทกุอตุสาหกรรม สามารถใช้ เคร่ืองมือท่ีง่าย ในการ

ทํางานร่วมกนั เพ่ือแก้ไขปัญหา และ กําจดัสิง่กีดขวางในการปรับปรุง  การร่วมมือ และการศกึษา 

 ความพยายามของท่านต่อวิสยัทศัน์ของท่าน นําท่านมาสูเ่กียรติยศท่ีสงูสง่:  นัน่คือ Deming  Prize,    Second 

Class Order of the Sacred Treasure in Japan,  Grant Award,  Shewhart Medal,  Honorary Member ของ 

American Society for Quality Control 

  หลงัจากจบการศกึษาจาก University  of  Tokyo  ในปี 1939  ดร.อิชิกาวาได้ ทํางาน ในระยะสัน้ๆ ท่ี Nissan 

Liquid Fuels Co., Ltd. ก่อนเข้าสูก่องทพัเรือของญ่ีปุ่ น ในฐานะ เจ้าหน้าท่ีวิศวกรรมพิเศษ ท่านได้เข้าร่วมในกลุม่วิจยัการ

ควบคมุคณุภาพ ของ Union of  Japanese Scientists and Engineers  (JUSE)   ในปี 1949 พร้อมกบัทํางานในฐานะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ี University of Tokyo   ในเร่ืองWhat is Total Quality Control? The Japanese Way   นัน้ 

ดร.อิชิกาวาอธิบายวา่ ทา่นได้ยินช่ือของ JUSE และต้องการใช้ ข้อมลูการวิจยัทัง้หลาย สําหรับงานของท่านท่ีมหาวิทยาลยั   

“ท่ีนัน่ Mr.  Kenichi    Koyanagi  ,  senior managing  director  ของ  JUSE   ยืนยนัว่า  ถ้าข้าพเจ้าไม่ร่วมในกลุม่วิจยั  

QC   และเป็นหนึ่งในวิทยากร แล้ว  เขาไม่สามารถอนญุาต ให้ข้าพเจ้าใช้ข้อมลูเหลา่นัน้ได้   คําตอบของข้าพเจ้า ง่ายมาก 

“คนมาใหม่จะเป็นวิทยากร ได้อย่างไร? “  แต่ Mr.  Koyanagi กลบัชักชวนว่า “เราเพิ่งจะเร่ิมต้น  ไม่ต้องห่วงหรอก”   

ข้าพเจ้าถกูบงัคบัให้เข้าร่วมกิจกรรม QC  ด้วยวิธีนี ้ เม่ือข้าพเจ้าได้เร่ิมศกึษาวิธีการทางสถิติ และ QC ข้าพเจ้าก็รู้สกึติดใจ

สิง่เหลา่นี ้ สิง่เหลา่นีไ้ด้สร้างคณุประโยชน์ อยา่งมาก ตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น “ 
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 ดงันัน้ ดร.อิชิกาวา จึงได้กลายเป็น หนึ่งในจํานวนผู้บุกเบิก ในกิจกรรม QC  ในญ่ีปุ่ น ท่านได้เก่ียวข้องกับ

หลกัสตูรเก่ียวกบัคณุภาพทัง้หมด ท่ีเสนอโดย JUSE และยงัมองเห็นว่า หลกัสตูรเก่ียวกบัคณุภาพ นัน้สามารถนําเสนอต่อ 

ฝ่ายจดัซือ้และฝ่ายขายได้   ทา่นได้รับการยอมรับอยา่งรวดเร็วสําหรับงานของทา่น เม่ือท่านได้รางวลั Deming Prize ในปี 

1952 ร่วมกบักลุม่ วิจยัการควบคมุคณุภาพ 

 ปี 1943  ดร.อิชิกาวา ได้พฒันา cause-and-effect diagram เป็นครัง้แรก  ในหนงัสือของท่าน “Guide  to 

Quality  Control”     ท่านได้อธิบายว่าเคยได้ใช้ diagram  นี ้ช่ายงานพนกังานท่ี Kawasaki  Steel  Works    ในการ

วิเคราะห์ และทําความเข้าใจปัญหา   ซึ่ง diagram นี ้ ส่วนใหญ่มกัเรียกว่า fishbone diagram (ผงัก้างปลา) เพราะมี

รูปทรงคล้ายๆ กบั ก้างของปลานั่นเอง  ใช้สําหรับ ค้นหาต้นตอของปัญหา ท่ีมาจาก วสัดุ  วิธีการ  เคร่ืองจกัร(อปุกรณ์) 

และ วิธีการวดั ( materials,  methods,  machines,  measurement)    จากนัน้ ได้มีการขยายตวัไปทัว่โลก และใช้กนั

อยา่งสม่ําเสมอโดยคนท่ีทํางานทัง้ในอตุสาหกรรมการผลติ และบริการ 

 ท่านมีความเช่ือว่า “QC  เร่ิมต้นด้วยการปฏิสมัพนัธ์ของคน”  และ สิ่งท่ีปรากฏเป็นผลลพัธ์ท่ีกว้างขวางของ 

ปรัชญาดงักลา่วก็คือ การใช้กนัอยา่งทัว่โลก เร่ือง Quality Control Circle (หรือ Quality Circle)  ท่านและงานของท่าน

ท่ี JUSE  เร่ิมต้นโดยการใช้ แนวคิดการเน้นทีมเวอร์ค (teamwork‐oriented  concept)  ในช่วงต้นทศวรรษ 1950  ใน

เดือนเมษายน ปี 1962 วารสารญ่ีปุ่ น  Genba   To QC‐magazine  ได้ตัง้ช่ือแนวคิดนีอ้ย่างเป็นทางการว่า “QC Circle”  

จากนัน้มา ดร.อิชิกาวา ต้องมีความรับผิดชอบท่ีย่ิงใหญ่ ผ่านสิ่งพิมพ์ และการแนะนําเป็นส่วนตวัของท่าน  ในการขยาย 

ความคิด circles ดงักลา่ว ไปทัว่โลก 

 การขยายตวัของ circles  สร้างความแปลกใจอย่างมากให้แก่ท่าน  เพราะมนัเป็น พรอนัประเสริฐสําหรับผู้ซึง่ได้

ใช้แนวคิดนัน้  ในหนงัสือ “Quality  Control  Circles  at  Work”    ดร.อิชิกาวา ได้กล่าวไว้ใน บทนําว่า   “...ความ

เคล่ือนไหวของ QC มกัจะได้รับการช่วยเหลือสนบัสนนุจาก สิ่งท่ีแตกต่างในแบบญีปุ่ น เช่น ผู้ เช่ียวชาญมืออาชีพ  สหภาพ

แรงงานในบริษัท และ ระบบค่าจ้างตามระดบัอาวโุส  การจ้างงานตลอดชีพ  ธรรมเนียมประเพณีศาสนาแบบญ่ีปุ่ น และ 

ปัจจยัอ่ืนๆ   แตส่ิง่เหลา่นีไ้มใ่ช่สําคญัท่ีสดุ  ในช่วงแรก ข้าพเจ้ามีสมมติุฐานวา่ ประเทศท่ีไม่ใช่ตะวนัออก ซึง่ไม่มีศานาพทุธ 

หรือ ลทัธิเต๋า จะไม่สามารถเข้าถึง กิจกรรม QC  Circle    ได้  อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี ้ข้าพเจ้าได้พบการพฒันากิจกรรม QC 

Circle  ประสบความสําเร็จ ในประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทัว่โลก รวมทัง้ ประเทศตะวนัตกหลายๆ ประเทศ  สิ่งนีไ้ด้

เปล่ียนทศันะคติของข้าพเจ้า และบงัคบัให้ข้าพเจ้าสรุปว่า กิจกรรม QC  Circle  นี ้สามารถนํามาใช้ประสบความสําเร็จได้

ไมว่า่ท่ีใดในโลก โดยเพียงแต ่ปรับเลก็น้อยให้เข้ากบัสภาพการท้องถ่ินเท่านัน้  ธรรมชาติของมนษุย์จะเหมือนกนัทกุแห่งใน

โลก และ กิจกรรม QC Circle ก็สามารถปรับใช้ได้ในทกุๆ ท่ีท่ี ให้ความเคารพความเป็นมนษุย์ 
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 ลูกศิษย์และมิตรสหาย ดร.อิชิกาวา จดจําท่านได้ในฐานะผู้ สนับสนุนและ เป็นผู้ นําท่ีย่ิงใหญ่ ซึ่งได้ส่งเสริม

ผู้ปฏิบติังานให้ใช้วิธีการง่ายๆ  ในการแก้ไขปัญหา ท่านได้ แนะนําให้ใช้สิ่งท่ีเรียกว่า seven  tools  ซึง่ได้แก่ cause‐and‐

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

ได้กลา่วถึงเคร่ืองมือเหล่านีว้่า สามารถแก้ไขปัญหาได้ทกุอย่าง  Dr.   Noriaki    Kano  แห่ง Science  University  of 

Tokyo  ได้กว่าว่า “ผมใช้เวลาถึง 20 ปี ในการทําความเข้าใจ”   “จากสายตาของนกัศึกษาคนหนึ่ง มนัไม่น่าสนใจเลย –

seven tools นี ้ง่ายเกินไป” แต ่ทา่นกลา่ววา่ คณุสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหา ได้ถงึ 95 %”   

  ดร.อิชิกาวา ยงัได้รับการยอมรับว่า เป็นสมาชิกสําคญัในยคุของการปฏิรูปในประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น 

ศาสตราจารย์ Yoshio Kondo ศาสตราจารย์เกียรติคณุของ Kyoto University ได้กลา่วถึง ดร. อิชิกาวา ว่า มีบทบาทท่ี

สําคญัในการศกึษา American  method   และ ช่วยเหลือ คนญ่ีปุ่ นในการปรับ สิ่งเหล่านัน้ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของ

ญ่ีปุ่ น    ความรู้ของท่าน  สร้างแรงดลใจให้กับลกูศิษย์ของท่าน   ศาสตราจารย์ Kondo  ได้พบ ดร.อิชิกาวา ใน SAC 

seminar ในปี 1951  เขาได้กลา่ววา่ “ผมต่ืนเต้นมาก – เขารู้ทกุๆ เร่ืองเลย” 

 สดุท้ายนี ้ดร. อิชิกาวา ได้รับการจดจําในฐานะ ผู้สนบัสนนุท่ีย่ิงใหญ่ของ ผู้ เช่ียวชาญ QC  ในญ่ีปุ่ น ท่านเช่ือว่า 

ญ่ีปุ่ นจะได้รับประโยชน์อยา่งมาก มนัเป็นสิ่งท่ีสําคญัสําหรับผู้ เช่ียวชาญในการประสาน ความพยายามของเขาทัง้หลาย ท่ี

แทนท่ีจะยืนอยู่คนเดียว  Dr. Noriaki  Kano  ใช้คําพดูท่ีว่า “เขาด่ืมทัง้นํา้ท่ีสะอาดและเปือ้นโคลน” เพ่ือเน้นอธิบายถึง

ทกัษะ ของดร.อิชิกาวา ในการทําให้คนทัง้หลายมาร่วมมือกนั เขาอธิบายว่า สะอาดนัน้คือ วิธีการ หรือ สถานการณ์ ท่ีดี 

และง่าย “อีกสิ่งหนึ่ง คือ สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวทางการเมือง หรือ ความไม่ชอบกันระหว่างคน”  ดร.อิชิกาวา เป็น 

master ของทัง้ 2 กรณี 

 มิตรสหายของ ดร.อิชิกาวา ต้องการเล่าเร่ือง ในส่วนท่ีน่ารัก ของท่าน  เม่ือถามว่า เราจํา ดร.อิชิกาวา อย่างไร  

ศาสตราจารย์ Yoshio  Kondo ตอบว่า  “เข้าชอบ สาเก  ทกุเท่ียงคืนทกุที”  Dr.  Noriaki  Kano กลา่วว่า “เข้าไม่ใช่คนท่ี

น่ากลบั เขาเป็นคนท่ีย่ิงใหญ่ในหมูม่วลมนษุย์” 

      (Editor of Quality Progress, ASQC) 

หมายเหต:ุ   Quality Progress,  June, 1989 

  

 

The Asahi shimbun (Japanese newspaper):   

“บดิาแห่ง QC ญี่ปุ่ น   ศาสตราจารย์อชิกิาวา มุ่งเป้าหมายที่ นวัตกรรมการบริหาร” 
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“Father of Japanese QC, The Late Prof. Ishikawa 

Aimed at Managerial Innovation” 

 คะโอรุ อิชิกาวา อธิการบดีของ Musashi  Institute  of  Technology  (ศาสตราจารย์กิตติมศกัด์ิ  University 

of  Tokyo  และเป็นพ่ีชายของ Rokuro  Ishikawa    ประธานหอการค้าและอตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น) ถึงแก่กรรม  ท่านเป็น

นกัเขียนระดบัโลก และ เป็นผู้สร้างสรรค์แนวคิดของ Total Quality Control (TQC) ในญ่ีปุ่ น  ซึง่ได้เปล่ียน  “Made in 

Japan”  ไปเป็นคณุภาพท่ีดีท่ีสดุในโลก  ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้อทุิศในการพฒันาอตุสาหกรรมการผลิต โดยอธิบาย

เสมอวา่ การปรับปรุงคณุภาพนัน้ เป็นสิง่ท่ีนําไปสู ่การลดต้นทนุ และ ผู้บริหารระดบัสงู ต้องเป็นผู้ นําในกิจกรรม QC 

  เทคนิคของการควบคมุคณุภาพ ได้รับการแนะนําสู่ญ่ีปุ่ น จากอเมริกาโดยตรงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ในช่วง

นัน้ พวกเขาให้เฉพาะเทคโนโลยีการบริหารท่ีนําไปใช้ได้กบั พืน้ท่ีการผลิต และ วิธีการควบคมุ ท่ีอยู่บนพืน้ฐานความคิด

ท่ีว่า ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความผิดพลาด และ พยายามแก้ไขอย่างง่ายๆ   อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้

พยายามค้นหาระบบท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม และ อุปนิสยัของคนญ่ีปุ่ น   ท่านได้สร้างสรรค์ระบบ Total  Quality 

Management   ซึง่เก่ียวข้องกบ การสร้าง กลุ่มหน้างานขนาดเลก็ หรือ  “circles”  ซึ่งสมาชิกนัน้ จะสร้างข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพ  สมาชิกทกุคนของบริษัทจะ เข้าร่วมในระบบ 

 ในปี 1960 เม่ือ บริษัท Nisson  Motor   ได้รับ Deming  Prize   ซึ่งเป็นรางวลัสําหรับการควบคมุคณุภาพ 

ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ไปเย่ียมโรงงาน   ท่านโกรธมากเม่ือพบว่า การแนะนํา นัน้ ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของทีมงาน  ท่าน

ได้เรียกตัวประธาน  คุณ Katsuji  Kawamata  ผู้ล่วงลบั  รวมทัง้ กรรมการท่านอ่ืน พร้อมกับ ต่อว่า อย่างรุนแรง  

เหตกุารณ์นี ้แสดงให้เห็นว่า TQC  ของศาสตราจารย์อิชิกาวา ไม่เป็นเพียงการฝึกหดั การควบคมุคณุภาพ แต่ มีเปา้หมาย 

ท่ีนวตักรรมการบริหารท่ีนําโดยผู้บริหารระดบัสงู 

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ไม่ได้ลดราวาศอก คําพดูของท่าน  ซึ่งเหมือนกบับิดาของท่าน   Ichiro  Ishikawa  ผู้

ล่วงลบั ซึ่งเป็นประธานคนแรกของ Keidanran  (Japan  Business  Federation)   ในปี 1956 (หมายเหตุของ

บรรณาธิการ:  ปีท่ีถูกต้องคือ 1958)  ท่าน ได้กล่าวท่ีวอชิงตนั ซึ่ง QC  ในอเมริกา นัน้ยงัไม่ดี  ศาสตราจารย์ Hajime 

Karatsu  ของ  Tokai  University   ซึ่ง ร่วมกบัท่าน  รําลึก ว่า คนอเมริกนั ได้หวนกลบัมา เชือ้เชิญให้สอนพวกเขา

บางอย่างเก่ียวกับ  QC     ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์คนเดียวท่ีไม่ใช่คนอเมริการของ American 

Society for Quality Control     ศาสตราจารย์  Hitoshi Kume แห่ง  University of Tokyo ซึง่เป็นรุ่นน้องของท่าน 

ใน  ท่ีโรงเรียนเดิม ได้กลา่ววา่ “เขาดเูหมือนจะได้รับความนิยมท่ีอเมริกา มากกวา่ ในญ่ีปุ่ นเสียอีก”     

      (วนัพฤหสับดี ท่ี 18 เมษายน  ปี 1989) 
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บทท่ี 3 

ความทรงจาํท่ีมีต่อศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา 

 (Memor ies of Prof. Kaoru Ishikawa)  

3.2  ศาสตราจารย์ อชิกิาวา  ในฐานะ เพ ื่อน   รุ่ นพ ี่  เจ้านาย และ ครู  (Prof. Ishikawa as a Friend, a Senior, a 

Boss and a Teacher) 

ระลกึถงึ ดร . คะโอรุ อชิกิาวา (Thoughts about Dr. Kaoru Ishikawa) 

W. Edwards Deming 

 ข้าพเจ้า รู้จกั และคุ้นเคย กบั ดร. อิชิกาวา เม่ือประมาณปี 1952  ข้าพเจ้ามกัจะ อ้างอิงผลงานของทา่น ในการ 

ชกัตวัอยา่ง สนิแร่เหลก็    เหลก็เป็นลําเรือ มาถึงทา่เรือท่ีญ่ีปุ่ น    เหลก็ทัง้ลําเรือนัน้ หนกัเทา่ไร? 

 ดร.อิชิกาวา และอีกหลายคน ได้ไปเพ่ือแก้ไขปัญหานัน้  พวกท่าน ได้คิดค้นวิธีการใหม ่โดย การชกัตวัอยา่งของ

สนิแร่เหลก็ จาก เหลก็ทัง้ลําเรือ   ทา่นและคณะกรรมการของทา่น นําเสนอ รายงานในวนัท่ี 22 ธนัวาคม ปี 1955 ท่ี บริษัท 

Yawata Steel  วิธีใหมใ่นการชกัตวัอยา่ง ใช้เหลก็น้อยลง 10 %  เทียบกบัวิธีการของเหมืองบางเหมือง  และ น้อยลง 2% 

สําหรับเหมืองอ่ืนๆ  วิธีการใหม่นี ้ได้รับการยอมรับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์   ข้อสรุปก็คือ บริษัทเหลก็ญ่ีปุ่ น  ท่ีผา่นมา ได้

จ่ายมากเกินไปสําหรับเหลก็ของพวกเขา 

 วิธีการเหลา่นีท่ี้พฒันาขึน้โดย คณะกรรมการของ ดร. อิชิกาวา  ได้กลายมาเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ 

สําหรับการชกัตวัอยา่ง ของวตัถท่ีุมีปริมาณมาก 

 ดร.อิชิกาวา สร้าง QC Circle ไปทัว่ทัง้ญ่ีปุ่ น และสอนคนญ่ีปุ่ น ให้รู้จกัการทําประโยชน์ให้แก่การพฒันาวิธีการ

เหลา่นัน้ 

 ทา่นได้เชิญข้าพเจ้าหลายๆ ครัง้ไปท่ีบ้านทา่น ซึง่เรา มีความสขุสนกุสนานและอาหารท่ีอร่อย 

 ดร.อิชิกาวา จะได้รับการระลกึถึง และ เคารพจากคนจํานวนมาก  ตลอดไป สําหรับหนงัสือของทา่น และ การ

อทุิศท่ีมากมายตอ่การบริหาร 

 บิดาของทา่น  คณุ Ichiro Ishikawa เป็นบคุคลท่ีย่ิงใหญ่  ไมเ่หน็แก่ตวั ได้รับความเคารพอยา่งสงู  เป็นผู้ นําของ 

Federated Economic Societies  ทา่นเป็นประธานคนแรกของ JUSE  ทา่นได้มาเย่ียมข้าพเจ้าท่ีบ้านข้าพเจ้าท่ีวอชิงตนั 
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    (ประธานกติตมิศักดิ์  คณะกรรมการ   Deming Prize) 

 

 

ความทรงจาํต่อ  ศาสตราจารย์อชิกิาวา  (Memories of Prof. Ishikawa) 

Tetsuichi Asaka 

 ความทรงจําตา่งๆ มากมาย   ของ ช่วง 40 ปี ของมิตรภาพท่ียาวนาน กบั ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ผดุขึน้มาอยา่ง

ตอ่เน่ือง   ข้าพเจ้ามีพืน้ท่ีจํากดัในการเขียน  ข้าพเจ้าจงึพยายามเลือกบางเร่ืองของความทรงจําเหลา่นัน้ 

1.ข้าพเจ้าไปเย่ียม Nobeoka Plant ของบริษัท Asahi Kasei Corporation เร่ืองการประกนัคณุภาพของ ด้ายเร

ยอง (Bemberg)  น่ีเป็นประสบการณ์ครัง้แรกของข้าพเจ้ากบัศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ใช้เวลาในหน้างานจริงของโรงงาน  

มีการปรึกษาหารือกนั กวา่ 4 วนั   โดยกกัตวัเองท่ีหน้างาน  ตัง้แต ่ 8 นาฬิกาในตอนเช้า จนถงึ 10 หรือ 11 นาฬิกา

ตอนกลางคืน  ทําการปรึกษาหารือกนัตลอดเวลา  ในเวลาอาหารเยน็นัน้ เราได้รับสทิธิพิเศษ ด้วย สาเกญ่ีปุ่ น ขนาด 180 

มล  1 ขวด  อย่างไรก็ตาม ข้างนอกของประตเูล่ือน ทีมใหมสํ่าหรับการปรึกษาตอ่ไป ได้เตรียมพร้อมรอคิวของตวัเองอยู ่ 

เรายุง่เกินไปเกินกวา่ท่ีจะผอ่นคลาย หรือ สนกุสนานกบัอาหาร 

 ศาสตราจารย์ 2 คน มาจากโตเกียว  ดงันัน้โรงงานจงึต้องการท่ีจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนีใ้ห้มากท่ีสดุ เราซึง่ยงั

หนุ่มแน่นอยู ่ทุม่เทให้เข้ากบัการปรึกษาหารือ ทัง้วนัและคืน การปรึกษาหารือกนั 14 ถงึ 15 ชัว่โมงตอ่วนัทกุๆ วนั  จงึจะ

เลกิได้  เรา เจ็บคออยา่งสดุๆ และในตอนสดุท้าย เสียง เราเกือบจะหมด   ดงันัน้ เราต้องแสดงด้วยทา่ทาง เม่ือเรากลบัโอ

ซาก้า จาก โออิตะ โดยรถไฟสายเบปป ุ น่ีเป็นหนึง่ในความทรงจําท่ีน่ารัก ท่ีเราเคยมีร่วมกนั (ช่วงแรกๆ ของ SQC) 

 2.ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ให้คําแนะนําอยา่งหนกัแน่นวา่ ข้าพเจ้า ควรเลน่กอล์ฟ และ ปาจิงโกะ และบินโดย

เคร่ืองบิน  ข้าพเจ้าไปซือ้ไม้กอล์ฟ แตข้่าพเจ้าไมเ่คยเลน่เลย   สว่นปาจิงโกะ เม่ือเราเย่ียมบริษัทท่ีฮิโรชิมาด้วยกนั  ทา่นได้

ชวนข้าพเจ้าไปเลน่ด้วยกนั  ในวนัตอ่มา  ทัง้โรงงานได้ยินเร่ืองนี ้ และข้าพเจ้าจําต้องเผชิญหนากบั ใบหน้าท่ียิม้เยอะมาท่ี

ข้าพเจ้า   จากนัน้ ข้าพเจ้า ไมเ่คยพฒันาขึน้เลย จนท้อถอย  และ เลกิเลน่ในท่ีสดุ  สว่นเร่ืองขึน้เคร่ืองบิน  ข้าพเจ้าเร่ิมรู้สกึ

ถงึความสะดวก และใช้บริการเคร่ืองบินมาจนถงึบดันี ้

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ใช้ เกลด็ประวติัเหลา่นี ้ใน คํากลา่ว ของทา่น ในงานฉลอง เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของ

ข้าพเจ้า  เม่ือเวลาท่ีข้าพเจ้าเกษียณ 
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 3. ปี 1987 เป็นปีท่ีครบรอบ 30 ปี ของ การก่อตัง้ Union of Japanese Scientists and Engineer’s Karuizawa 

Course (QC Seminar for Executives)   ข้าพเจ้าได้กลา่วกบั ศาตราจารย์ อิชิกาวา วา่ เราต้องเกษียณ จาก แนวหน้า 

เพ่ือบนัทกึ  3 ทศวรรษท่ีผา่นมา  และปลอ่ยให้ผู้ สืบทอดของเราทํางานตอ่ไป   ท่านตอบวา่  “คณุ คณุทําร่วมกบัผมนาน

เกินไปหน่อยแล้ว”  และไมย่อมตอบ รับ ข้อเสนอของข้าพเจ้า  เสียงของศาสตราจารย์อิชิกาวา มีเสียงแหบมาหลายปีแล้ว 

ก่อนหน้านี ้และทา่นสามารถจดัการได้เพียงการบรรยาย เพียง 3 ชัว่โมงเทา่น้น  ทา่นเอา เคยบอกวา่ นัน่ไมใ่ช่เสียงทา่น แต่

เป็นเสียงไมโครโฟน ท่ีทา่นใช้ ซึง่เสีย   ทา่นเป็นคนท่ีดือ้รัน้ และ ไมเ่ตม็ใจท่ีจะฟังข้าพเจา 

 4. ทา่นเป็นท่ีรู้จกัอยา่งมาก ตอ่ข้อเทจ็จริง ท่ีวา่ ทา่นเป็น ผู้ ริเร่ิมกิจกรรม QC Circle ซึง่เป็นท่ียอมรับของทกุๆ คน   

ทา่นผลกัดนัตวัทา่นอยา่งมาก ถงึแม้วา่ ทา่นจะมีกําหนดการท่ียุ่งมาก ในการเข้าร่วม สมัมนาท่ีตระเวนจดัโดย JUSE   หรือ

การประชมุท้องถ่ิน และ การบรรยาย  ทา่นได้บรรยาย ให้กําลงัใจผุ้คน และสร้างสรรค์กระดกูสนัหลงัของ กิจกรรม QC 

Circle ซึง่ ยงัไม่ไปพร้อมกนัในโลก  ในบางจดุ คนทัว่ไปยงัเข้าใจผิดวา่ กิจกรรม QC Circle นัน้เป็นอยา่งเดียวกบั  TQC   

ศาสตราจารย์อิชิกาวา มีความกงัวลอยา่งมากเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ทา่นเคยเน้นประเด็นนีใ้นการสมัมนาของผู้บริหารระดบัสงู 

ซึง่ TQC ตวัมนัเองคือการบริหารธูรกิจ และ คณุต้องไมเ่ข้าใจผิดเก่ียวกบักิจกรรม QC Circle  

 5. เป็นเวลา 15 ปี ท่ีศาสตราจารย์อิจิกาวา ได้ทํางานอยา่งหนกัในการจดัตัง้ สมาชิกคณะกรรมการ สําหรับ QC 

Symposium ท่ีจดัท่ี Hakone   ทา่นได้รวบรวม จิตวิญญาณ ของวงศ์ตระกลู ในตอนเยน็ และจะถกเถียงและด่ืมจนถงึ ตีส่ี   

นัน่คือ “นิสยั” ของทา่น แตข้่าพเจ้า เหน็ดวัยกบัคนอ่ืน ท่ีจะหยดุตอนเท่ียงคืน และกลบัไปท่ีห้องของเรา  อยา่งไรก็ตาม  มนั

ดเูหมือนคนท่ีเรียกตวัเองวา่ เป็นแผน  ไปยงัห้องของทา่นศาสตราจารย์ และ ด่ืมตอ่ท่ีนัน่ 

 ทา่นรักคนท่ีทํางานกบัทา่นอยา่งจริงใจ และ ทา่นยงัคงบอกความเช่ือของทา่นให้แก่เขา 

 6. ในวนัท่ี 1 เดือนเมษายน ปี 1989 ในงานเลีย้งท่ีเป็นเจ้าภาพโดย JSO Japan  ข้าพเจ้าเหน็นกัวิจยัหนุ่มคนหนึง่ 

ซึง่ ทํางานอยูใ่นกลุม่วิจยัศาสตราจารย์อิชิกาวา  เชิญทา่นให้ด่ืม  ข้าพเจ้าไปห้ามนกัวิจยัหนุ่มคนนัน้ แตศ่าสตราจารย์

ยงัคงด่ืมกบัเขาตอ่ไป เหมือนกบั ปกปอ้งเขา 

 หลงัจากนัน้ 2 สปัดาห์ สขุภาพของทา่น เลวลงอยา่งรวดเร็ว และทา่นเสียชีวิตในวนัท่ี 16 

 เพ่ือ QC sector เพ่ือญ่ีปุ่ น และโลก  และเพ่ือธุรกิจ  เพ่ือจิตวิญญาณของครอบครัวทา่น   ศาสตราจารย์อิชิกาวา 

ทํางานโดยไมคิ่ดถงึตวัเอง เพ่ือ ทกุระดบัชัน้ของคน  ทา่นเผาตวัเอง และไปสูส่วรรค์  ข้าพเจ้ารู้สกึมากวา่ นัน่คือสิ่งนัน้  

ความรับผิดชอบของเราในปัจจบุนั คือ ทํางานหนกั เพ่ือตอบแทนทา่น ถงึแม้วา่ จะเป็นเพียงเศษเสีย้วของความบากบัน่ท่ี

ย่ิงใหญ่ของทา่น 

     (ศาสตราจารย์กติตมิศักดิ์   University of Tokyo) 
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บทเรียน  ที่เรียนจาก ศาสตราจารย์ (Lessons Learned from the Professor) 

Hitoshi Kume 

 มนัเป็นฤดฝูนในปี 1986  เม่ือข้าพเจ้าได้รับการแจ้งจาก กองเลขานกุารของ คณะวิศวกรรมศาสตร์  University 

of Tokyo  ให้เตรียมการ เสนอ ศาสตราจารยือิชิกาวา ให้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ข้าพเจ้าเร่ิมเตรียมการ  รวบรวมข้อมลู

จาก กองเลขานกุาร ซึง่ กําลงัเตรียมเอกสาร และ ขอให้ศาสตราจารย์อิชิกา จดัเตรียมเอกสารท่ีจําเป็น   งานท่ีสําคญัท่ีสดุ

ท่ีข้าพเจ้าต้องทําคือ เตรียมประวติัความสําเร็จของทา่น   ด้วยาความร่วมมือจาก คนจํานวนมาก ข้าพเจ้าเสร็จสิน้งานนัน้ 

ในช่วงปลายปี 1986 และ วนัขึน้ปีใหมข่องปี 1987 

 ในกระบวนการจดัเตรียมประวติัความสําเร็จนัน้  ข้าพเจ้าแปลกใจและประทบัใจอยา่งมากตอ่ ความโดดเดน่ของ

ผลงานของทา่น     ข้าพเจ้าประทบัใจมากวา่ ทา่นผู้ นําท่ีย่ิงใหญ่คนหนึง่ ของกลุม่ผู้ นํา ซึง่อทุิศตนให้กบัการฟืน้ฟญ่ีูปุ่ น หลงั

สงครามโลกครัง้ท่ีสอง  ได้อยูท่ี่น่ีนัน่เอง 

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ไมค่อ่ยชอบถกเถียงมากนกั  หมายความวา่  ทา่นไม่คอ่ยจะถกเถียงบอ่ยวา่ TQC คืออะไร 

หรือ การควบคมุคณุภาพคืออะไร  ทา่นปฏิบติัสิง่ท่ีสถานประกอบการต้องการ สิง่ท่ีญ่ีปุ่ นต้องการ และ สิง่ท่ีโลกต้องการ 

ทา่นได้แสดงให้เราเหน็วา่ การควบคมุคณุภาพ นัน้ต้องให้ความสําคยัแก่การปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี 

 มนัคือปี 1959 ซึง่ข้าพเจ้า ได้เหน็บบทเรียนของทา่นเป็นครัง้แรก หลงัจากนัน้ ข้าพเจ้าได้คิดวา่ ข้าพเจ้าจะไม่

สามารถได้รับการสอนท่ีเป็นรายละเอียดจากท่าน วา่ให้ทําสิง่นัน้ให้ทําสิง่นี ้   ข้าพเจ้าอาจจะไมรู้่สกึวา่ ทา่นจะให้การสอน

แก่ข้าพเจ้า แตบ่างที ข้าพเจ้าอาจจะไมม่ัน่ใจท่ีจะบอก   แตข้่าพเจ้าคิดวา่ การเตรียมการประวติัความสําเร็จของทา่น 

สําหรับการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ นัน้ ได้บอกข้าพเจ้าถงึคําแนะนําของทา่นอยา่งชดัเจน ซึง่นัน่คือ การควบคมุคณุภาพ 

หรือ สิง่ท่ีเราต้องทํา   ข้าพเจ้าโชคดีท่ีได้พบทา่น ในฐานะผู้ให้คําปรึกษา และ มีความประทบัใจอยา่งจริงใจ ท่ีได้บงัเอิญพบ

กบัทา่นเหมือนพรหมลขิิต 

 การพฒันาของการควบคมุคณุภาพ ในญ่ีปุ่ น เป็นหนีอ้ยา่งมากตอ่ความเช่ือมัน่อยา่งสงูของทา่นในการควบคมุ

คณุภาพ   และ จิตใจท่ีแข็งแกร่ง  ไมย่อ่ท้อ และไมช่อบท่ีจะแพ้ของทา่น ในการนําเสนอมนั  เราต้องเรียนสิง่เหลา่นีอ้ยา่ง

จริงใจจากทา่น แต ่บคุลกินิสยัท่ีเป็นเลศิของทา่น บางครัง้ แสดงความดือ้รัน้และดือ้ดงึ ในทกุๆ วนั ด้านนอกของการศกึษา 

ทําให้เกิดปัญหาตอ่ผู้ อ่ืน  ข้าพเจ้าคิดวา่ ข้าพเจ้าจะเลา่ เกลด็ ท่ีข้าพเจ้าได้เคยเก่ียวข้องด้วย 



 

     5 | 8  

ส.ส.ท. ไดร้บัอนุญาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพรบ่ทความเรือ่ง  “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control”  

 

 เม่ือข้าพเจ้าเป็นนกัศกึษาปริญญาโท  สมาชิกของห้องแลป็อิชิกาวา มกัจะไปเดินเขา ทกุๆ ฤดใูบไม้ร่วง  ในปีหนึง่ 

พวกเราวางแผนท่ีจะไปปีนภเูขา Takamatsuyama  ท่ีแหลม Miura   พร้อมกบั Mr. Takamatsu ซึง่ปัจจบุนันี ้ทํางานอยู่ท่ี 

Showa Denko  ทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน   ในโอกาสนัน้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา จะแตง่กายท่ีดดีู น่าประทบัใจพร้อมกบั 

เป ้และ รองเท้าปีนเขา   แตใ่นวนัปรกติ ทา่นไมค่อ่ยจะแตง่ตวั  ทา่นด่ืมอยา่งมากในวนัก่อนๆ  หลงัจากปีนเขาเป็นเวลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง ทา่นหายใจหนกั  และมกัจะอยูห่ลงัคนอ่ืนๆ  และเป็นคนสดุท้ายในกลุม่  ทา่นสัง่ให้เราหยดุ  ทา่นจะไม่

พดูวา่ “ฉนัเหน่ือยแล้ว  ขอพกัสกัครู่”  ทา่นพดูวา่ “ฉนัต้องการกินส้มแมนดาริน  งัน้จะรอท่ีน่ีสกัพกั”  แล้วนัง่ลงท่ีถนน  ทา่น

หยิบเอาผลไม้ออกมาจากเป ้ และใช้เวลาทานมนั  ประมาณ 30 นาที  พวกเรานกัศกึษาได้ยืนอยู่บนยอดเขา รอท่านมาถงึ 

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็นผู้ ด่ืมสาเกท่ีหนกัมาก   บางคนเรียกทา่นวา่ “Shusen” (แปลวา่ ฤาษีภเูขาท่ีรัก สาเก)   

หลงัจากท่ีทา่นเกษียณจาก University of Tokyo  ทา่นป่วน และเข้าโรงพยาบาลของ University of Tokyo Mr. Kawai 

ภายหลงัเป็นประธานบริษัท  Komatsu จํากดั มีความเป็นหว่งสขุภาพของเขา และบอกเพ่ือนๆ ของเขา ให้หาหนทาง กนั

ให้ศาสตราจารย์อิชิกาวา ออกจากการด่ืม  ข้าพเจ้าเหน็ด้วยกบัคําพดูเขาอยา่งย่ิง และ ก่อตัง้กลุม่ ท่ีช่ือวา่ “กลุม่ ลด 

ปริมาณสาเกของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา”  ซึง่สดุท้าย ก็ล้มเหลว   ข้าพเจ้าขอร้องให้รุ่นพ่ีของกลุม่เรา เป็นประธานของกลุม่ 

แตเ่ขาเองกลบัเป็นนกัด่ืมอีกตา่งหาก  น่ีคือความผิดของข้าพเจ้า  อยา่งไรก็ตาม มนัจะไมเ่กิดขึน้ ถ้าข้าพเจ้าเลือกคนท่ี

ถกูต้อง 

 ประมาณ 1 ปีก่อนการเสียชีวิตของทา่น ทา่นได้รับการผา่ตดัลําใส้ใหญ่ท่ีโรงพยาบาล  St. Luke’s International 

Hospital  แต่การฟืน้ตวของทา่นจากการผา่ตดั ก็ไมร่าบร่ืน  ข้าพเจ้าเกรงวา่ท่านคงเจ็บปวดจากบาดแผลมาก แตท่า่นไม่

เคยบน่  สขุภาพของทา่นแยล่งอยา่งมาก โดยเฉพาะหลงัจากท่านได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  และทกุๆ คน คิดวา่ มนัคง

เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้ในการจดัปาร์ตีฉ้ลองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  คณุนายอิชิกาวา คิดเหมือนกนัวา่ น่าจะเป็นเร่ืองท่ีดีท่ี

ไมจ่ดัปาร์ตี ้ และเราก็เสนอแนะให้ทา่นเลกิล้มการจดั แตท่า่นไม่ฟัง  ทา่นเพียงแตบ่อกวา่ ให้จดัตอ่ไปตามกําหนดการ   เรา

ขอร้องให้ทา่นอยูท่ี่โรงพยาบาลจนกระทัง่ถงึวนัปาร์ตี ้เพ่ือทา่นได้พกัผอ่นอยา่งจริงจงั และ มีสขุภาพท่ีดีขึน้  คราวนี ้ทา่นฟัง

ข้าพเจ้า  ปาร์ตีป้ระสบความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ่ ท่ีต้องขอบคณุตอ่ ความร่วมมือจากทกุๆ ฝ่าย  และ ได้จบลงโดยไมมี่ปัญหา

แตอ่ยา่งใด    ศาสตราจารย์อิชิกาวา กลา่วปราศรัยบนเวที  ถึงแม้วา่ทา่นจะเจ็บป่วยมาก  แต่ทา่นเหมือนกบันกัแสดงผู้

ย่ิงใหญ่  ไมมี่สญัญาณแหง่ความเจ็บป่วยเลย   จากประสบการณ์ท่ียาวนานในการบรรยาย  ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้

กลา่วคําปราศรับท่ีประทบัใจ  สรุปสดุท้ายด้วยการไมส่นบัสนนุตอ่ กระทรวงเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมระหว่างประเทศ 

(ปัจจบุนั คือกระทรางเศรษฐกิจ  การค้า และอตุสาหกรรม)  และ กระทรวงการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม 

(ปัจจบุนั กระทรวงการศกึษา วฒันธรรม กีฬา  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโยลี) นัน่คือตวของทา่น 

 (ศาตราจารย์ม สาขาวชิา Reaction Chemistry,  
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                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร์   University of Tokyo) 

ศาสตราจารย์ดูแล ลูกศษิย์ท ี่ คาดหวังไม่ค่อยได้คนหนึ่ง  

(Professor Took Care of an Unpromising Student) 

Noriaki  Kano 

 ข้าพเจ้าเป็นลกูศิษย์คนหนึง่ในการปรึกษาของศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็นเวลา 7 ปีคร่ึง  ตัง้แต่ข้าพเจ้าเป็น

นกัศกึษาปริญญาตรีปีสดุท้ายจนกระทัง่จบปริญญาเอก   การเป็นนกัศกึษาท่ีนานเช่นน้น ก็เพราะวา่ ข้าพเจ้าเป็นนกัศกึษา

ท่ีเรียกวา่ “ คาดหวงัไมค่อ่ยได้” นัน่เอง  ในช่วงนัน้  ข้าพเจ้าถกูท่านบงัคบั  สิง่หนึ่งท่ีสําคญัมากท่ีสดุสําหรับศาสตราจารย์ก้

คือ  ทําอยา่งไรจึงจะสร้างความคกึคกัให้กบันกัศกึษาท่ีคาดวงัไม่คอ่ยได้ และทําให้เขาเหลา่น้นได้เข้าใจในความสามารถท่ี

พวกเขาไมรู้่  ให้ได้มีความมัน่ใจขึน้  จดุนี ้ศาสตราจารย์อิชิกาวา มีความอดทนมาก และฟังนกัศกึษาของทา่นอยา่งตัง้ใจ 

ทา่น ให้กําลงัใจพวกเราอยูเ่สมอโดยยกตวัอยา่งจดุดีบางอยา่งท่ีทา่นได้ค้นพบ  เม่ือทา่นต้องเผชิญกบัความยากลําบาก   

เม่ือพวกเรารายงานทา่น อยา่งภาคภมิูใจ ทา่นมกัจะชีใ้ห้เหน็จดุออ่นของพวกเรา  ในความคิดท่ีเป็นตรรกะ  การค้นหา และ 

ขีดจํากดัของพวกเรา ในการใช้ประโยชน์วิธีการท่ีถกูต้อง  ถงึแม้ว่า เพราะเราจะได้ถงึผลลพัธ์ท่ีน่าสนใจ ทา่นไมเ่คยชมพวก

เราอยา่งตรงๆ   ตรงกนัข้าม ทา่นใช้โอกาสเหลา่นี ้เพ่ือใช้ประโยชน์ผลลพัธ์นี ้ในบางวิธีการ  ทา่นให้คําแนะนํา บรรณาธิการ

ของวารสาร ให้ ถาม เรา ถงึ การอทุิศทําประโยชน์ของพวกเรา   ทา่นได้ให้คําแนะนําเรา เป็นสมาชิกกลม่วิจยับางกลุม่ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผลลพัธ์นัน้  ทา่นได้แนะนําพวกเรากบับริษัทซึง่ การศกึษาของพวกเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 

 นอกจากนี ้ในช่วงท่ีอยูท่ี่มหาวิทยาลยั ข้าพเจ้ายงัได้รับการแนะนําท่ีกรุณาจากทา่นนอกมหาวิทยาลยั  คือ

ระหวา่งด่ืม หลงัจาก ประชมุ หรือ ระหวา่งเดินทางในงาน    ทา่นยงัได้รับฉายาวา่  Mr. Preacher  (นกัเทศน์)  อีกด้วย   

ความจริงแล้ว ท่านรักท่ีจะเทศนาพวกเราระหวา่งด่ืมวิสกี ้และเรารู้สกึวา่ขาดอะไรไปบางอยา่ง เม่ือทา่นไมไ่ด้เทศนา  การ

ด่ืมร่วมกบัทา่น เป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึง่ คือ  “ได้รับการเทศนาจากทา่น   การเทศนาครัง้หนึง่ท่ีเป็นท่ีประทบัใจของ

ข้าพเจ้ามาก คือ  

 มนัเป็นช่วงดกึ ท่ีโรงแรม ใน Kagoshima ในปี 1972  เม่ือข้าพเจ้าได้ร่วมในการประเมินโรงงานหนึง่พร้อมกบั

ทา่น    ข้าพเจ้าถกูดวุา่ แนะนําผิดท่ีโรงงานหนึง่ในโตเกียว  ซึง่ข้าพเจ้ามีความเก่ียวข้องในฐานะท่ีปรึกษามาเป็นเวลา 2 ปี 

ภายใต้การชีแ้นะของทา่น    ข้าพเจ้าขอโทษทา่นวา่  “ผมได้พยายามทําดีท่ีสดุแล้ว”   แตข้่าพเจ้ากลบัถกูดจุากท่านมากขึน้ 

“ฉนัไมไ่ด้บอกว่า ให้เธอทําดีท่ีสดุของเธอ  แตบ่อกวา่ ให้ทําให้ดี”   ข้าพเจ้ารู้จึกช็อคท่ีได้ยินดงักลา่ว  เพราะจนถงึวนันัน้

ข้าพเจ้าได้รับการบอกวา่ ให้เน้นท่ีกระบวนการมากกวา่ผลลพัธ์  แล้วความสําเร็จก็จะตามมา”   มนัใช้เวลานานมากกวา่ท่ี

ข้าพเจ้าจะเข้าในสิง่ท่ีทา่นต้องการจะสอนข้าพเจ้า  ทา่น ได้ชีใ้นเชิงเปรียบเทียบวา่  ความผิดพลาดของข้าพเจ้า นัน้ก็คือ 

“การควบคมุกระบวนการ เพ่ือ การควบคมุกระบวนการ”  มากกวา่   “การควบคมุกระบวนการ  เพ่ือ ผลลพัธ์ท่ีดี” 
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 ข้าพเจ้าโชคดีท่ีได้ร่วมไปกบัทา่นในการเดินทางในงาน ไปยงัหลายๆ ประเทศ เช่น เยอรมนั อิตาลี อิหร่าน  เกาหลี

ใต้ มาเลย์เซีย  สวีเดน ไต้หวนั และ องักฤษ   ถึงแม้จะเป็นการยกยอ่ง แตไ่ม่มีใครสามารถสรรเสริญการบรรยายเป็น

ภาษาองักฤษของทา่น วา่เช่ียวชาญ  จดุด้อยของทา่นดเูหมือนว่า  จะเป็นเร่ืองกมารทําความเข้าใจภาษาองักฤษ  ระหวา่ง

ช่วงการถามและตอบ   ศาสตราจารย์อิชิกาวา ดเูหมือนจะไมเ่ข้าใจในสิง่ท่ีคนอ่ืนถาม แล ่ แต่คาดคะเนคําถาม ตาม

คําศพัท์ตวัอยา่งท่ีทา่นสามารถหยิบขึน้มาได้  เน่ืองจากทา่นเป็นผู้ เขียนท่ีเป็นผู้ในในเร่ือง  “sampling”   ทา่นดเูหมือนวา่จะ

รู้จกัการ นําเอา “sampling” เพ่ือ การทําความเข้าใจ  อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถปรับตวัได้เป็นอยา่งดี ในการรับรู้

ความหมายของคําถาม และ ตอบได้ อยา่งสมบรูณ์   และแลกเปล่ียนความเหน็สัน้ๆ กบั ผู้ถามคําถาม   การบรรยายของ

ทา่น นัน้ เป็นการ approach การสอน ให้แก่ใจของผู้ ฟัง มากกวา่ สมองของพวกเขา โดยการนําเสนอกรณีปฏิบติัจริง 

พร้อมกบัการอธิบายอยา่งง่ายๆ     สิ่งนี ้ตรึงใจพวกเขา และด้วยบคุลกิภาพของทา่น  ทา่นสามารถนําพาพวกเขาไปสู ่

ทิศทางของทา่นได้    มีตวัอยา่งท่ีดีจากการบรรยายของทา่นให้กบัผู้บริหารระดบัสงูชาวอิหร่าน  มีคําถามจากรองประธาน

คนหนึง่วา่  “ผมไมรู้่วา่ จะทําอย่างไรให้ ผู้จดัการฝ่ายผลติ มีความเข้าใจท่ีดีกบั process concept (แนวคิดของ

กระบวนการ)”    ทา่นตอบวา่  “คณุมีอํานาจท่ีจะแตง่ตัง้และปลดเขาได้ ดงันัน้ คณุสามารถปลดเขาออกได้ถ้าเขาไมมี่หท่ีู

จะฟังคณุ  แน่นอน เราทําอยา่งนัน้ไมไ่ด้ในญ่ีปุ่ น  อยา่งไรก็ตาม คณุทําได้ เพราะคณุอยูใ่นอิหร่าน ใช่ไหม?”  ผู้ ฟังปรบมือ

เสียงกึกก้อง 

 ข้าพเจ้ารู้สกึแปลกใจท่ีได้เหน็กอง คลปิหนงัสือพิมพ์  เม่ือข้าพเจ้าไปเร่ิมรือ้ถอนถํา้ในบ้านของทา่น ตามคํา

เรียกร้องของ Mrs. Keiko Ishikawa  หลงัจากการเสียชีวิตของทา่น  คลปิหนงัสือพิมพ์สว่นใหญ่ เก่ียวข้องกบัเร่ืองราวใน

ตา่งประเทศ  และได้มีการจดัเรียงเป็นประเทศๆ    ทกุๆ คนในยคุสมยัของทา่นคงมีประสบการณ์ในการพยายามรวมรวม

ข่าวและบทความในหนงัสือพิมพ์ ท่ีสามารถเอามาใช้ภายหลงั ถ้าต้องการ  ลองมาดกูระบวนการของการเตรียมการ และ

จดัระเบียบ บทความท่ีเป็นประโยชน์จากหนงัสือพิมพ์คร่าวๆ 

1. ทําเคร่ืองหมายท่ีบทความ ซึง่คณุมีความสนใจ  พร้อบกบัวนัท่ี  ช่ือหนงัสือพิมพ์ และประเภทของเร่ือง 

2. ตดัออกมา 

3. จดัระเบียบแยกตามประเภท 

4. นํามาอ้างอิง เม่ือต้องการ 

กระบวนการท่ีซบัซ้อนท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ ทําให้หลายๆ คนสว่นใหญ่ ยอมแพ้ในการเก็บรวบรวม  เป็นท่ีเล่ืองลือว่า 

ศาสตราจารย์อิชิกาวา อา่นทกุซอกทกุมมุของหนงัสือพิมพ์ จากหน้าแรกจนถงึหน้าสดุท้าย   อย่างไรก็ตาม จะมีพวกเราก่ี

คนท่ีรู้วา่ ทา่นได้ทําคลปิรวมรวมไว้ หลงัจากอา่น    ข้าพเจ้ารูสกึประทบัใจบอ่ยๆ ตอ่ความรู้ท่ีกว้างขวางของทา่น ซึง่รวมทัง้ 

ความรู้ทางการเมือง และ เศรษฐกิจ  ในประเทศท่ีเราไปด้วยกนั  ถงึแม้จะเป็นประเทศท่ีเราไปเย่ียมครัง้แรกก็ตาม   ทา่น

จะต้อง รวมรวมขา่วสารข้อมลูผ่าน คลปิหนงัสือพิมพ์เหลา่นี ้
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ทกุๆ เดือนมกราคม  ทา่นได้เชิญลกูศิษย์ของทา่น ไปบ้านทา่น เพ่ืองานฉลองปีใหม ่ ซึง่ทา่นและครอบครัวของ

ทา่น ต้อนรับพวกเราอยา่งอบอุน่   ครัง้หน่ีง หลงัจากท่ีเรารู้วา่ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้แตง่งาน  กบั Mr. Keiko Ishikawa 

โดยการดตูวั  เราถามคําถามท่ีไมส่ภุาพวา่ มีสตรีก่ีคนท่ีทา่นเคยสมัภาษณ์ เพ่ือการแตง่งาน ก่อนมาพบกบัเธอ   ทา่นตอบ

วา่ รูปถ่ายของเธอ เป็นอนัดบัท่ี 52  ในความชอบของทา่น    ข้าพเจ้าจงึถาม Mrs. Ishikawa ด้วยคําถามท่ีหยาบวา่ “ทา่น

มีอะไรท่ีจะพดูเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้หม?”  เธอตามอย่างช้าๆ วา่ เธอไมค่อ่ยแคร์มากนกั เพราะรูปถ่ายของทา่น มาถงึเธอ 

หลงัจากลําดบัท่ี 52  ข้าพเจ้าเลยคิดวา่ ทา่นคง พยายามเหนือภรรยาของทา่น  อยา่งไรก็ตาม Mrs. Ishikawa เหนือกวา่

ทา่นก้าวหนึง่ 

ในหลายๆ ความทรงจํา ข้าพเจ้ามีสิง่หนึง่ท่ีขอปฏิเสะ   ข้าพเจ้าคดัค้านทา่นอยา่งรุนแรง เม่ือ เรา มี การทะเลาะ

วิวาทในมหาวิทยาลยัท่ี University of Tokyo  ปลายปี 1970  ในช่วงนัน้  ศาสตราจารย์สว่นใหญ่ เตรียมตวัท่ีจะ หนี  แต่

ศาสตราจารย์อิชิกาวา ยงัคงยืนยนัในการให้ความเหน็ โดยไม่มีการขอโทษ ระหวา่ง การประชมุกบั นกัศกึษาประท้วง

ความเหน็ของศาสตราจารย์อิชิกาวา โดยการทบุโต๊ะ  อยา่งไรก็ตาม ศาสตราจารย์อิชิกาวา ปฏิเสธและยงัคงพดูปราศรัย

ตอ่ไป  มนัเลวร้ายเกินกวา่ท่ีจะกลา่ว  ข้าพเจ้าโต้เถียงทา่นบอ่ยๆ แม้ในสมัมนาของทา่น    ในขณะท่ีข้าพเจ้าอยูปี่ท่ี 3 ของ

หลกัสตูร ปริญญาเอก  และเป็นนกัสกึษาอาวโุสสงูสดุของสมัมนาของทา่น   โดยปรกติแล้ว  นกัศกึษารุ่นพ่ี จะคอยปราม

นกัศกึษารุ่นน้อง  แตข้่าพเจ้าทําเหมือนกบัเป็นเคร่ืองมือของพวกเขา  ทา่นคงเคยคิดวา่ ข้าพเจ้า น่าจะเป็นกัศกึษาท่ีไร้

ความหวงั และ เจ็บแค้น  แตท่า่นไมเ่คย พดูจาแดกดนั หรือดดุา่วา่ ข้าพเจ้าในเหตกุารณ์ตา่งๆ ในภายหลงัเลย 

ปัจจบุนั ข้าพเจ้า เป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลยั บางครัง้ ก็จินตนาการวา่ ข้าพเจ้าจะทําอยา่งไร ถ้า 

นกัศกึษาโดยเฉพาะในระดบัปริญญาเอก ได้ทําในสิง่ท่ีข้าพเจ้าเคยทําในสมยัเรียน  ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าคงไมส่ามารถ

ท่ีจะจดัการกบัพวกเขาได้ เหมือนกบัท่ีศาสตราจารย์อิชิกาวาได้ทํา  เม่ือข้าพเจ้ามองย้อนกลบัไปสูว่นัท่ียงัไมเ่ติบโตเตม็ท่ี 

ข้าพเจ้าอยากท่ีจะมดุดินหนี   มนัเป็นความกรุณาของทา่นท่ียอมรับข้าพเจ้าไว้ โดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ 

ข้าพเจ้าไมส่ามารถจินตนาการได้วา่ ข้าพเจ้าจะเป็นอยา่งไร ถ้าไมมี่ ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ข้าพเจ้าเป็นหนี ้

ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ท่ีทําให้ข้าพเจ้าได้มาอยูท่ี่น่ี 

     (ศาตราจารย์  วทิยาลัยวศิวกรรม Science University of Tokyo) 

หมายเหตุ  Science University of Tokyo ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น  Tokyo University of Science 
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Chapter 8 

ศาสตราจารย์อชิ ิกาวา และ การควบคุมคุณภาพ 

(Prof. Ishikawa and Quality Control) 

 

8.1 การทาํคุณประโยชน์ต่อ    การยกระดับคุณภาพ  ของผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมของญี่ปุ่ น    

(Contribution to the Quality Enhancement to Japanese Industrial Products) 

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ประสบความสําเร็จอยา่งย่ิงใหญ่ในการเผยแพร่ และพฒันา การควบคมุคณุภาพ 

 เทคนิคการควบคมุคณุภาพ ได้ถกูแนะนําสูญ่ี่ปุ่ น จาก สหรัฐอเมริกา ตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ไม่นาน ผ่าน

กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะอธิบายต่อไป ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้เผยแพร่และขยายการควบคมุคณุภาพ ไปสูอ่ตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น    

ร่วมกบั ผู้ เช่ียวชาญการควบคมุคณุภาพท่ีมีจิตใจท่ีคล้ายคลงึกนั  ได้แก่ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno   ศาสตราจารย์ 

Tetsuichi Asaka  ศาสตราจารย์  Masao Kogure  ท่านเป็นผู้ นําเอาการวิจยั ไปสูก่ารพฒันาระบบการควบคมุคณุภาพ 

ซึง่มีความเหมาะสมมากขึน้กบั อตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น  ท่าน เร่ิมต้นความคิดของ Total Quality Control (TQC)    ระบบการ

ควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งทําให้คนในองค์กรมีส่วนร่วม ตัง้แต่ผู้บริหารระดบัสงู จนถึง ผู้ปฏิบติังาน ท่ีหน้างานจริง   

โดยระบบนี ้ทา่น ได้นํา การเปล่ียนแปลงเชิงนวตกรรม มาสูป่รัชญาการบริหารธุรกิจ และ สไตล์การทํางาน 

 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึงปัจจบุนั คณุภาพของผลิตภณัฑ์ทางอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น ได้ปรับปรุงขึน้อย่าง

เหลือเช่ือ  ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความจริงท่ีว่า  กิจกรรมการควบคมุคณุภาพ ได้สร้างคณุประโยชน์อย่างใหญ่หลวง สู่

การพฒันาปรับปรุงนี ้  การควบคมุคณุภาพแบบญ่ีปุ่ น  ปัจจบุนั เป็นสิ่งท่ีได้รับความสนใจมาก ไม่เพียงแต่ประเทศท่ีกําลงั

พฒันาเทา่นัน้ แตย่งัสําหรับประเทศพฒันาแล้วในตะวนัตกอีกด้วย 

 ในฤดใูบไม้ร่วงปี 1948  Union of Japanese Scientists  and Engineers (JUSE)  ได้ก่อตัง้กลุม่วิจยัการ

ควบคมุคณุภาพขึน้   ตามการเรียกร้องของ Economic Stability Board กลุม่นีไ้ด้เร่ิมต้นการค้นคว้าและวิจยั เก่ียวกบัการ

ควบคมุคณุภาพเชิงสถิติ   จากผลงานของกลุม่วิจยันี ้ Quality Control Basic Course (BC) ครัง้แรก ได้จดั่ขึน้ในเดือน

กันยายน ปี 1949     พร้อมกับการเร่ิมต้นของสมัมนานี ้การประชุมประจําเดือน ก็ได้จัดให้มีขึน้ เพ่ือเตรียมข้อมลูและ 

ทดลองข้อมลู   การประชมุนี ้ไม่เพียงแต่เก่ียวเน่ืองกบัสมัมนา แต่ยงัเป็นการประชมุเพ่ือการฟืน้ฟเูศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น ผ่าน

การปฏิบติั การควบคุมคณุภาพ   ตามไอเดียท่ีว่า การควบคมุคุณภาพ จะต้องมีการวิจยัเชิงลึกมากขึน้  มีการวิเคราะห์ 

และ นําเสนอ ในวิถีท่ีจะเผยแพร่ไปสู่ทัว่ทัง้อตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น   ดงันัน้ ในช่วงฤดใูบไม้ร่วงปีนัน้ คนเหล่านัน้ได้มารวมกนั

เพ่ือการประชุมเหล่านัน้ ซึ่งเรียกว่า  กลุ่มวิจยัการควบคมุคุณภาพ  (Quality Control Research Group-QCRG)    
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ศาสตราจารย์อิชิกาวา เข้าร่วมและอทุิศทุม่เทให้กบั การค้นคว้า และ วิจยัการควบคมุคณุภาพเชิงสถิติ ซึง่ ได้นําเข้ามาจาก 

สหรัฐอเมริกา    ปรัชญาของท่าน คือ กิจกรรมการควบคมุคณุภาพขององค์กร จะต้องดําเนินไป ไม่เพียงแต่โดยกลุ่มย่อย

ของผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้  แต่ต้องดําเนินการโดยทกุระดบัชัน้ และ ฝ่ายงาน   จากไอเดียนี ้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา จึงได้เข้า

ร่วมอยา่งแข็งขนั ในกิจกรรม ท่ีมีขอบข่ายกว้างขวางมาก พร้อมกบัทีมงาน ของ QCRG   

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา เสนอให้  Union of Japanese Scientists and Engineers   ให้จดัสมัมนาท่ีหลากหลาย

เก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพ  ท่านจดัสมัมนาขึน้ และ นอกจากนัน้ ยงัได้เข้ามารับเป็นประธาน ของสมัมนา QC เกือบทกุ

ครัง้  และเป็นสมาชิกบริหาร หรือ เป็นวิทยากรอีกด้วย  ท่านได้แสดงให้เห็นถึง ความสามารถของท่านในการสร้าง ปรัชญา 

TQC  และการสร้างสิ่งนีใ้ห้เป็นจริง    ศาสตราจารย์อิชิกาวา สอนหลกัสตูรเก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพ สําหรับ สมาคม

เคมีของญ่ีปุ่ น   Nihon Shortwave Broadcasting, NHK Radio, NHK Educational TV  (ด ูChapter 9) 

 นอกจากนี ้ในกระบวนการสร้าง  TQC  ศาสตราจารย์อิชิกาวา เสนอรูปแบบของ QC Circle เพ่ือให้การศกึษาแก่

หน้างาน  ท่านได้รับหน้าท่ีหวัหน้าบรรณาธิการ ของ  Genba To QC-magazine  (Foremen and QC)  (เปล่ียนช่ือเป็น 

FQC แล้วเปล่ียนเป็น QC Circle)    จาก ฉบบัแรก ในปี 1962  จนกระทัง่ท่านถึงแก่กรรม   ท่านได้ให้การอทุิศท่ีย่ิงใหญ่ 

ตอ่การเผยแพร่ ของ TQC (ด ูChapter 10) 

 เพ่ือการเผยแพร่การควบคุมคุณภาพ  ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้เป็นหัวหน้าบรรณาธิการตัง้แต่ปี 1952 ถึงปี 

1978 ของ Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control)  ซึง่เป็นวารสารรายเดือน จดัพิมพ์โดย JUSE  ตัง้แต่ปี 1950  

ผ่านวารสารนี ้ ท่านได้อุทิศตัวท่านเอง สู่การเผยแพร่ การควบคุมคุณภาพ   จํานวนพิมพ์ของวารสารนี ้ได้เพิ่มขึน้ถึง 

ประมาณ 10,000 ฉบบั 

 เพ่ือเป็นอนสุรณ์ของการทําคณุประโยชน์และมิตรภาพของ Dr. W.E. Deming  ท่ีมีมายาวนาน และ เพ่ือสง่เสริม 

การพฒันาอย่างต่อเน่ืองของการควบคมุคณุภาพ ในญ่ีปุ่ น  จึงได้มีการก่อตัง้  Deming Prize  ท่ีมีทัง้รางวลัสําหรับบคุคล 

และ บริษัทซึง่มีการปฏิบติั การควบคมุคณุภาพท่ีโดดเด่น  ในญ่ีปุ่ น ในปี 1951   เพ่ือการบริหาร Deming Prize   จึงได้มี

การจดัตัง้  Deming Prize Committee  โดยมี  JUSE  ได้รับหน้าท่ีเป็นกองเลขาธิการ    ศาสตราจารย์ อิชิกาวา ได้ทํา

หน้าท่ีรองประธานของ  Deming Application Prize  Sub-committee ร่วมกบั ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno เป็น

เวลานาน  (ศาสตราจารย์ Mizuno ถึง ปี 1980  ศาสตราจารย์อิชิกาวา ถึงปี 1985)  ในขณะท่ี  ประธานคือ อธิบดีกรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอตุสาหกรรม    โดยรองประธานนัน้จะทํา

หน้าท่ี รับผิดชอบ การบริหารและจดัการ ของ committee   ศาสตราจารย์ทัง้ 2 ได้มีบทบาทเป็นผู้ นํา ในการจดัระบบการ

สอบท่ีเหมาะสม และ ทุม่เทกําลงัในการให้รางวลั แก่บริษัทท่ีบรรลผุลลพัธ์ท่ีโดดเดน่ ในการควบคมุคณุภาพ  ทัง้ 2 ท่าน ได้

สร้างคณุานปุระการแก่การพฒันาคณุภาพของ บริษัทญ่ีปุ่ นอยา่งมาก 
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 ศาสตราจารย์อิชิกาวา คิดว่า การถ่ายทอดความรู้ซึ่งกนัและกนัในระหว่างภาคอตุสาหกรรม  ภาครัฐ และ ภาค

วิชาการ เป็นสิ่งท่ีจําเป็นในการเผยแพร่การควบคมุคณุภาพให้กว้างขวางย่ิงขึน้ได้    ตัง้แต่ปี 1951  เป็นต้นมา ท่านได้จดั

ให้มีการประชมุวิชาการด้านการควบคมุคณุภาพ ท่ีสปอนเซอร์สนบัสนนุโดย JUSE   ซึง่มี QC Conference   (ปัจจบุนั QC 

Conference for Managers and staffs)  QC Spring Conference,  QC Conference for Foreman (ปัจจบุนั  QC 

Conference for Managers and Supervisors),  QC Conference for Top Management , All japan QC Circle 

Conference ต่างๆ    และโดยเฉพาะอย่างย่ิง ท่านได้ ทําหน้าท่ีเป็น   conference chairman  ตัง้แต่ QC Conference 

ครัง้ท่ี 1  จนถงึครัง้ท่ี 11 

 ในปี 1965 ท่าน  ได้เสนอให้ การจดั Quality Control Symposium เป็น forum ทัว่ไป สําหรับ การ อภิปราย

เก่ียวกบัการวิจยั สําหรับ ภาคราชการ  เอกชน  และวิชาการ    ท่านได้สร้าง  event  และทําหน้าท่ีเป็น คณะกรรมการจดั

งาน จนถึงปี 1978 พร้อมกบั ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno   และ ศาสตราจารย์ Tetsuich iAsaka     Symposium 

ดงักล่าวได้จดัขึน้ทกุปี เพราะว่า ได้รับการยอมรับ และ ได้สร้างประโยชน์อย่างมาก ในการพฒันาปรับปรุงยกระดบัการ

ควบคมุคณุภาพ ในญ่ีปุ่ น 

 ในปี 1971  ท่าน เป็นสมาชิกของ คณะกรรมเตรียมการ สําหรับการก่อตัง้ Japanese Society for Quality 

Control   ตัง้แต่ปี 1971 ถึง ปี 1974 ท่านได้เป็นรองประธาน และ ตัง้แต่ปี 1974 ถึงปี 1975 ท่านได้รับการแต่งตัง้เป็น

ประธาน  มีบทบาทในการสร้างฐาน สมาคมนัน้ให้แข็งแกร่ง  การทําคุณประโยชน์ของท่าน  ทําให้ท่านได้รับเลือกเป็น

สมาชิกกิตติมศกัด์ของ สมาคมดงักลา่วในปี 1982 

 ในปี 1980  ท่านได้รับการแต่งตัง้เป็น ปรานของ MITI’s Nuclear Power Plant Quality Assurance Review 

Committee  ในบทบาทนี ้ท่านได้อทุิศตนในการพฒันาปรับปรุง การใช้ประโยชน์ การกําเนิดไฟฟ้าด้วยพลงังานนิวเคลียร์

ในญ่ีปุ่ น 

 ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้มีความเก่ียวข้องในวงกว้าง ของการวิจยัเร่ืองการควบคมุคณุภาพ  ท่านได้ตีพิมพ์สิ่งท่ี

ท่านค้นพบ ในหนังสือและบทคามมากมาย  หนังสือของท่าน ได้รับรางวัลมากมาย    เช่น เร่ือง Sampling in 

Manufacturing Plants  และ หนงัสืออ่ืนๆ อีก 3 เลม่  ท่านได้รับรางวลั Nikkei Quality Control  Literature  Prizeของ 

Nikkei Inc.  สว่น หนังสือ   What is Total Quality Control?  The Japanese way (JUSE press, 1981)  ท่านได้รับ

รางวลั Management Book Award  จาก  Nippon Omni-Management Association (ด ูChapter 15  ลําดบัเหตกุารณ์

ท่ีท้ายของ chapter)   

 ท่านได้อทุิศตนให้กบั การส่งเสริม  sampling research  (Chapter 13) และ การส่งเสริม เทคโนโลยีทาง

อตุสาหกรรม (Chapter 14)  ซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานของการควบคมุคณุภาพ 
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 นอกเหนือจาก กิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จในญ่ีปุ่ นแล้ว ท่านยงัมีกิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จอย่างมากใน

โลกอีกด้วย (ด ูChapter 11  และ 12) 

 ในปี 1952  ท่านได้รับมอบรางวลั Deming Prize  ในฐานะปัจเจกบคุคล  จาก  Deming Prize Committee  

สําหรับความสําเร็จตา่งๆ ท่ีได้กลา่วมา ในฐานะ สมาชิกของ QC Research Group 

หมายเหต:ุ  บทความตอนนี ้เป็นบทความฉบบัปรับปรุงของ ประวติัของศาสตราจารย์อิชิกาวา  ท่ีได้เปิดเผย ในโปรแกรม

ฉลอง เหรียญรางวลัของท่าน (ประธาน  ศาสตราจารย์  Hitoshi Kume)  เรา ขอขอบคณุ  Mr. Eizo Watanabe สําหรับ 

คําแนะนําท่ีมีคณุคา่  ท่ีมีสว่นช่วย เราอยา่งมาก ในการ เตรียม ประวติัของทา่น 

 

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

คุณค่าที่แท้จริงของ ดร . คะโอรุ  อชิกิาวา 

(The True Value of Dr. Kaoru Ishikawa)* 

J.M. Juran 

 ข้าพเจ้าได้พบกับ ดร.อิชิกาวา ในฤดูร้อนปี 1954 เม่ือข้าพเจ้าไปญ่ีปุ่ นครัง้แรก โดยได้รับเชิญจาก Japan 

Business Federation (Keidanren)  และ Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE)    ในเวลานัน้ ดร.อิชิ

กาวา เป็นสมาชิกของ  QC Research Group  ของ  JUSE  เก่ียวข้องกบั การวิจยัและการเผยแพร่กิจกรรม เช่น การจดัทํา

เอกสารทางการศกึษา และ หลกัสตูร ฝึกอบรมการปฏิบติั โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้างคณุภาพในญ่ีปุ่ น ให้สามารถแข่งขนั

ได้ในโลก  Research Group นี ้ให้ความร่วมมืออย่างดีมาก  แปลเอกสารการบรรยาย ซึ่งข้าพเจ้าส่งให้ในทนัที  วางแผน

และบริหารการบรรยาย และยงัช่วยเหลือข้าพเจ้าในการให้คําแนะนําแก่บริษัทตา่งๆ อีกด้วย 

 จากปี 1954 เป็นเวลา 35 ปี  ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบและทํางานร่วมกบัดร.อิชิกาวา ไม่เพียงแต่ในญ่ีปุ่ นเท่าน้น 

หากยังในประเทศต่างๆ ทัว่โลกอีกด้วย  ระหว่างนัน้ ดร.อิชิกาวา  ได้พัฒนาขึน้อย่างมาก เป็นนักออกแบบ การปฏิวัติ

คณุภาพของญ่ีปุ่ น  ดร.อิชิกาวา ได้เป็นผู้ นําในการพฒันาปรับปรุงคณุภาพ ผ่านการอทุิศของท่าน ให้แก่ พนัธกิจของการ

พฒันาปรับปรุงคณุภาพของญ่ีปุ่ น  และ คณุภาพของโลก หลงัจากนัน้  การอทุิศของทา่น นํามาสูผ่ลลพัธ์ท่ีน่าทึง่อยา่งมาก 

 ดร.อิชิกาวา เขียน และ จดัพิมพ์ ตําราตา่งๆ ท่ีหลากหลาย  ซึง่รวมถงึ หนงัสือและบทความท่ีมีคณุค่าเก่ียวกบัการ

ควบคมุคณุภาพ  มีการแปลและจดัพิมพ์ หนงัสือและบทความจํานวนมากเหลา่นีด้้วย 

*บทความน้ี ได้แปลมาจากฉบับภาษาญ่ีปุ่น มาเป็นภาษาอังกฤษอีกคร้ัง  เพราะว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษน้ัน ได้สูญหายไป 
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 ดร.อิชิกาวา ได้ทําคณุประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อการศึกษามาถึง 2  รุ่นของผู้บริหาร วิศวกร  พนกังาน ญ่ีปุ่ น 

และแม้แต่ ผู้บริหารนอกประเทศญ่ีปุ่ น  ทัง้ในญ่ีปุ่ น และระหว่างประเทศ ท่านได้ทิง้ผลงานท่ีย่ิงใหญ่ไว้ ในกิจกรรมของ 

คณะกรรมการสร้างมาตรฐาน 

 นอกจากนี ้ ดร.อิชิกาวา มีไอเดียสร้างสรรค์มากมาย รวมถึง ปรัชญาของQC Circle และ  cause and effect 

diagram 

 ในการทําคณุประโยชน์นัน้ ดร.อิชิกาวา นัน้ เป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวางในระหว่างประเทศ ในฐานะ ผู้ เช่ียวชาญท่ี

มีอิทธิพลด้านคณุภาพของญ่ีปุ่ น ท่ีโดดเดน่  มีเร่ืองจํานวนมากท่ีสามารถเรียนจากการค้นคว้าวิจยัของท่าน เป็นต้นว่า ดร.อิ

ชิกาวาทําอยา่งไรจงึสามารถบริหารจดัการ หลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างมากมาย ระหว่างชีวิตของท่าน   สําหรับความคิดเห็น

ของข้าพเจ้า ท่านมีทิศทางท่ีชัดเจนในการใช้พรสวรรค์ธรรมชาติของท่าน  ท่าน ได้รับการยกย่องในการทําประโยชน์แก่

สังคม แทนท่ีจะทําเพ่ือตัวของท่านเอง   อุปนิสัยของท่าน นัน้ ท่านเป็นคนท่ีอ่อนน้อมถ่อมจน ทําให้คนจํานวนมาก 

อยากจะร่วมมือกบัทา่น   ทา่นเดินตามวิถีของทา่นในการสอน โดยเน้นท่ีข้อเทจ็จริง และ วิเคราะห์สิ่งเหลา่นัน้อย่างเข้มงวด  

ทา่นมีความจริงจงัมาก ท่ีทําให้ทกุๆ คน เช่ือถือทา่นอยา่งสมบรูณ์ 

 ข้าพเจ้าอยากจะแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวญ่ีปุ่ น ต่อการถึงแก่กรรมของดร. อิชิกาวา  ข้าพเจ้าชอบท่ีจะ

ทํางานกบัท่าน  ข้าพเจ้ามีความภมิูใจในการได้เป็นเพ่ือนของท่านในช่วงเวลาท่ีท่านมีชีวิตอยู่   ข้าพเจ้าอยากจะแสดงออก

ถึงความเคารพอย่างสดุซึง้ แก่ ดร.อิชิกาวา  สําหรับการทําคณุประโยชน์ให้แก่ คณุภาพ ทัว่โลก และ  สําหรับการอทุิศของ

ทา่นให้กบัสมาคมของเรา 

     (ประธานกติตมิศักดิ์   Juran Institute, Inc.) 

 

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

   

สิ่งท ี่ข้าพเจ้าเรียนรู้ จาก ศาสตราจารย์อชิกิาวา 

(What I learned from Prof. Ishikawa) 

Yutaka  Kume 



 

6/17 
ส.ส.ท. ได้รับอนญุาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเร่ือง  “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control” 

 

 เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางว่า ดร.อิชิกาวา เป็นบคุคลผู้ ย่ิงใหญ่   ท่านยงัเป็นบคุคลท่ีอยู่ในความทรงจําไม่รู้ลืม

สําหรับ Nissan Motors  และสําหรับข้าพเจ้า   เม่ือ มองย้อนกลบัไป  ครัง้แรกท่ีข้าพเจ้าได้พบ ดร.อิชิกาวา  นัน้ นาน

มาแล้ว 

 ในปี 1959  บริษัทของเราตดัสินใจในการท้าทาย Deming Prize ผ่าน การนําเสนอ  Company-wide Quality 

Control  เพ่ือท่ีจะเอาชนะปัญหา การเปิดเสรีทางการค้า และ การสง่ออก นัน้ ต้องเปล่ียนอย่างสดุขัว้มาท่ีสหรัฐอเมริกา  

และเพ่ือการสร้างคณุประโยชน์ท่ีแข็งแกร่งในอนาคต  ในช่วงนัน้   ข้าพเจ้าอยูท่ี่โรงงานสํานกังานใหญ่  (ปัจจบุนัคือ โรงงาน

โยโกฮามา)  ในตําแหน่งผู้จดัการส่วนงานแผนการผลิต ใน ฝ่ายผลิต  ข้าพเจ้าได้รับคําสัง่จาก ประธาน Kawamataให้มี

บทบาทในฐานะ ผู้ส่งเสริมการท้าทายครัง้นี ้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการแนะนําโดยตรงจาก ดร.อิชิกาวา   ในส่วนหนึ่งของความ

ทรงจํา  ข้าพเจ้า จําได้ว่า ดร.อิชิกาวา บอกข้าพเจ้าว่า  “คุณไม่จําเป็นต้องทํามนั   ถ้าหากว่า นั่นทําเพ่ือให้ได้ Deming 

Prize เท่านัน้”  หลงัจากนัน้ เราได้รับคําแนะนํา หลายๆ ครัง้  โดยเฉพาะเม่ือเร็วๆ นี ้เราต้องขอบคณุคําแนะนําของท่าน

อย่างมาก ในการวางแผนท่ีจะนําเอา โปรแกรม การฝึกอบรม การควบคุมคุณภาพภายในบริษัท สําหรับ ผู้บริหาร และ

ผู้จดัการระดบัสงู 

 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว  มีคนจํานวนมาก ซึง่ได้พบกบั ดร.อิชิกาวาโดยตรง  สําหรับสิ่งท่ีมีอยู่จริง ในบริษัท  ข้าพเจ้า

อยากจะเลา่ ให้ฟังบางอยา่ง วา่ เราใช้ หลกัปรัชญา ของ ดร.อิชิกาวา อยา่งไร ในช่วงเวลานัน้ 

 ข้าพเจ้า ได้สร้างปรัชญาองค์กร เม่ือหลายปีท่ีผ่านมา  วตัถปุระสงค์ก็คือ  การเปล่ียนจิตใจของพนกังานทกุคน 

และ นําไปสู่พลัง การเข้าสู่ศูนย์กลาง    แนวคิดก็คือ  “ความพึงพอใจของลูกค้า จะเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกเสมอ”    

ในขณะท่ีสิง่นีเ้ป็น แก่นแท้ของ  QC  ซึง่ ดร.อิชิกาวา สอนเราอยูเ่สมอๆ    ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่า สิ่งนีต้้องใช้เวลานาน ใน

การฝังรากให้หยัง่ลึก    ปรัชญานี ้ได้ขยายไปอย่างกว้างขวาง สู่ทุกๆ ระดบั ในบริษัท ข้ามทุกฝ่ายงาน  ในช่วงเวลานัน้  

ข้าพเจ้าได้รับการบอกเลา่จากคนภายนอก เสมอว่า  “Nissan ได้เปล่ียนไป”  ข้าพเจ้า คิดว่า  QC ของเรานัน้ ได้เป็นจริง

แล้ว 

 ข้าพเจ้า ทบทวนความทรงจําของข้าพเจ้าต่อ ดร.อิชิกาวา ดงักลา่วข้างต้น    เราหวงัอย่างย่ิงว่า เราจะต้อสู้ต่อไป 

เพ่ือเป็นบริษัทชัน้นํา  โดยการใช้ประโยชน์สิง่ท่ีทา่นได้สอนให้กบัเรา 

      (ประธาน   Nissan Motor Corp.) 

 

 

 



 

7/17 
ส.ส.ท. ได้รับอนญุาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเร่ือง  “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control” 

 

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

 

Thinking of Prof. Kaoru Ishikawa 

(ระลกึถงึ ศาสตราจารย์ คะโอรุ อชิกิาวา) 

Shoichiro  Toyoda 

 ข้าพเจ้า  ปรารถนาท่ีจะแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อ  การ  มรณกรรมอย่างปัจจุบันทันด่วนของ 

ศาสตราจารย์อิชิกาวา    เม่ือปีใหม่ปีนี ้เรา ได้มีโอกาสร่วมกนัฉลองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ the Order of the Sacred 

Treasures, Second Class  ท่ีศาสตราจารย์ อิชิกาวาได้รับ   ท่านดเูหมือนมีความสขุ และ ดสูขุภาพดี  แต่โอกาสนัน้ กลบั

กลายเป็นโอกาสสดุท้ายท่ีข้าพเจ้าได้พบทา่น 

 ในงานฉลองนัน้  ข้าพเจ้าได้รับหนงัสือ  “Introduction to Quality Control”  บทนํา ได้ มีนําเสนอ คํายืนยนัของ

ท่าน ซึ่งท่านเคยบอกเราบ่อยๆ ว่า  “ระบบใหม่ของ การควบคมุคุณภาพ นัน้ เป็นการ ปฏิวติัทางอดุมคติของการบริหาร

จดัการ   ถ้าระบบใหม่ของการควบคมุคณุภาพ สามารถนํามาใช้ทัว่ทัง้บริษัท เราก็จะสามารถบรรลกุารพฒันาปรับปรุง 

ธรรมนญูของบริษัท.....”   ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ได้สร้างผลงานท่ีย่ิงใหญ่ โดยปฏิบติัตามความเช่ือนี ้ อทุิศตวัท่านเอง 

ให้กบัการพฒันา การควบคมุคณุภาพของญ่ีปุ่ น  ท่านให้ความจริงจงักับเร่ืองนีม้าก  และท่านสอน และ ชีนํ้าเรา ใน ทุก

ช่วงเวลาท่ีเราต้องการ  หากมองย้อนกลบัไปท่ีความเป็นผู้ นําท่ีย่ิงใหญ่ ท่ีท่านได้แสดงให้เห็น  ข้าพเจ้ามีความเสียใจอย่าง

สดุซึง้ท่ีเราจะไมมี่โอกาสได้ใช้ประโยชน์จากสติปัญญาของทา่นอีก 

 บริษัทจํานวนมากท่ีได้รับการชีแ้นะจากท่าน ได้ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงธรรมนญูของบริษัทโดยการ

ปฏิบติั การควบคมุคณุภาพ  เพ่ือท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศสําหรับผลิตภณัฑ์ของเรา และ

สร้างความแข็งแกร่งให้กบั ฐานทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นในปัจจุบนั   ความสําเร็จของท่าน อยู่ท่ี ความสนใจของบริษัทไม่

เพียงแต่บริษัทญ่ีปุ่ นเท่านัน้ แต่ยังอยู่ท่ีความสนใจของบริษัททั่วโลกด้วย  ศาสตราจารย์อิชิกาวา เน้น การนํามาใช้  

“implementation”  ของการควบคมุคณุภาพ ในการค้นคว้าวิจยั และฝึกอบรม ท่ีท่านได้มอบให้    การเน้นนี ้ได้รับการอ้า

แขนรับไปทัว่โลก 

 “QC เร่ิมและจบลงด้วยการศกึษา”   ทา่นได้สอนสิง่นีแ้ก่เรา  เราจะต้องไมลื่มสิง่นี ้ในการเพิ่มความพยายาม ท่ีจะ

พฒันาการควบคมุให้มากขึน้  

 ขออธิษฐานให้ดวงวิญญาณของทา่นสูส่ขุคติ  ข้าพเจ้าขอจบคําสรรเสริญเพียงเทา่นี ้
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     (ประธาน     Toyota Motor Corporation) 

 

 

 

คาํแนะนํา TQC ของ ศาสตราจารย์อชิกิาวา สร้าง Bridgestone Corp. ปัจจุบัน  

(The TQC Advice of Prof. Ishikawa Made the Bridgestone Corp. of Today) 

Kenichiro Ishibashi 

 ญ่ีปุ่ นในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีอตุสาหกรรมท่ีเป็นเลิศท่ีสดุในโลก  อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 1950  มาตรฐานของ

เทคโนโลยี ยงัห่างไกลมากจากระดบัโลก  ผลิตภณัฑ์ท่ีเราผลิต ยงัเป็นแบบตามบุญตามกรรม และ มีคณุภาพท่ีต่ําอย่าง

มาก 

 ผลติภณัฑ์ทัง้หมด เสียได้ง่าย เม่ือเรานํามาใช้ และไมมี่ใครสามารถท่ีจะซอ่มได้ 

 ถึงจะเป็นเช่นนัน้ก็ตาม   คนญ่ีปุ่ น ก็จําเป็นต้องสร้างประเทศของพวกเขาให้แข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าจะไม่มี

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ในช่วงนัน้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ไม่เพียงแต่ เป็นผู้ นําในการนําเอาวิธีการ ของ total quality control (TQC)  ซึง่

เร่ิมต้นขึน้มาจาก สหรัฐอเมริกา  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ ในการช่วยฟืน้เศรษฐกิจ    แต่ท่านยงัสร้างสรรค์ และ อทุิศตวัท่านเอง

ในการเผยแผร่ ระบบท่ีเหนือกว่า ในการควบคมุคณุภาพ ซึง่ อเมริกาไม่สามารถแข่งขนัได้   ระบบ QC Circle เป็นเร่ืองท่ีมี

ช่ือเสียงอยา่งมาก  ข้าพเจ้าเช่ือวา่ เร่ืองนี ้  เป็นลกูของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา   สิง่นี ้ได้กลายมาเป็น แรงดลใจท่ีย่ิงใหญ่ 

 ในปี 1964  ข้าพเจ้ามีอาย ุ43 ปี   ในฐานะประธานบริษัท  ข้าพเจ้าได้นําเอา TQC เข้ามาในบริษัทของข้าพเจ้า 

ด้วย การแนะนําท่ีแข็งขันของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา  เพ่ือ สร้างไอเดีย ให้เกิดขึน้ภายในบริษัท  และเน้น การมุ่งสู่

ความสําเร็จ  สิง่นี ้คือสิง่ท่ีเราได้ปฏิบติัมาท่ีทําให้เราบรรลถุึง ความเป็น Bridgestone  ในปัจจบุนั   ข้าพเจ้า มีความปลืม้ปิ

ติอยา่งแท้จริง 

     (กรรมการและ ประธานกติตมิศักดิ์  Bridgestone Corporation) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“QC จะล้มเหลว ถ้าหากว่า ประธานบริษัท  ไม่เข้ามานํา”  

(QC Fails Unless the Company President Takes the Lead” 

Ichiro  Shinji 

 ดเูหมือนว่า ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ให้คําชีแ้นะแก่เรา เม่ือเร็วๆ  นีเ้อง  แต่ ในความเป็นจริง มนัได้ผ่านมา เศษ

หนึง่สว่นส่ีของศตวรรษแล้ว   วนัเวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วมาก ! 

 ย้อนกลบัไปช่วงนัน้  สโลแกนหนึ่งปี ของ  JUSE Quality Month   ก็คือ การทําให้เกิด  “การพฒันาคณุภาพ

ผลติภณัฑ์ และ เพิ่มการสง่ออกอยา่งมหาศาล”   ในช่วงนัน้ ญ่ีปุ่ นขาดแคลนเงินตราตา่งประเทศ   จึงกลา่วกนัว่า  “อเมริกา

จามเม่ือไร  ญ่ีปุ่ น ก็จะเป็นหวดั”   สโลแกนของ JUSE  เป็นบทสรุปท่ีมุง่ไปข้างหน้า ของ  เปา้หมายง่ายๆ ของ ผู้ ท่ีทํางานใน

การควบคมุคณุภาพ    นัน่คือถ้าเราสามารถผลติสนิค้าคณุภาพดี  ประชาชนทัว่โลกก็จะซือ้ แต่เราจะเปล่ียน ข้อเท็จจริงเชิง

ทฤษฏีให้เป็นความเป็นจริงได้อยา่งไร?     สิง่ท่ีเป็นกญุแจสําคญัคือ  เราต้องมาสมุหวักนั และ ทํางานให้หนกั 

 “QC จะสําเร็จก็ต่อเม่ือ ตวัประธานบริษัท ต้องเข้ามานํา และเร่ิมต้นโดยการตดัสินใจท่ีจะศกึษาด้วยตวัเขาเอง  

ไมใ่ช่เพียงแต ่มอบหมายสิง่นีใ้ห้กบัทีมงานมาทําแทน” 

 น่ีคือสิ่งท่ีศาสตราจารย์อิชิกาวา กล่าวแก่ข้าพเจ้า เม่ือข้าพเจ้าได้พบท่านเป็นครัง้แรก  ในฐานะผู้จดัการฝ่ายการ

ควบคมุคณุภาพ  ข้าพเจ้ามุง่ไปท่ี Deming Prize  และต้องการท่ีจะนํา QC มาสูบ่ริษัทของข้าพเจ้า 

 ในภายหลงัข้าพเจ้าได้เข้ามามีสว่นร่วมใน  5QCT (QC Team) นําโดย Dr. Mizuno และใช้เวลา 40 วนั ไปเย่ียม

บริษัทชัน้นําของอเมริกาและยโุรป   ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเย่ียมบริษัทเหลา่นี ้และได้มีการปรึกษาหารือกนั    ทกุๆ บริษัทท่ีเรา

ไปเย่ียม ล้วนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ นําในโลก  อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเห็น ร่องรอยของ แนวคิด TQC ซึ่ง 

ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้กลา่วถงึเลย 

 ปัจจบุนั  ญ่ีปุ่ น เป็น มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก   และมีความขดัแย้งทางการค้ากบั ประเทศพฒันาแล้วใน

ตะวนัตก   ญ่ีปุ่ นได้ก้าวมาไกลมากแล้ว!     ข้าพเจ้ารู้สึกอย่างมากว่า สิ่งนีม้าจาก การปฏิบติัของบริษัทญ่ีปุ่ น ซึ่ง 

ศาสตราจารย์อิชิกาวา และ มิตรสหายของท่าน ได้สร้างสรรค์ขึน้  “QC  นําโดยประธานบริษัท”   และ  “QC ซึง่เป็นความ

พยายาม แบบทัว่ทัง้บริษัท  ซึง่ทกุๆ คน ได้ทํางานเพ่ือสิง่นัน้” 

     (สมาชกิกติตมิศักดิ์พเิศษ  อดีตประธาน    JVC) 
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8.4   การแสดงความเป็นผู้น ํา ใน  การพัฒนา ของ Deming Prize  (Exhibiting Leadership in the Development 

of the Deming Prize) 

 เพ่ือเป็นการสรรเสริญ การทําคณุประโยชน์ และมิตรภาพของ Dr. W.E. Deming ในวิธีการท่ียัง่ยืน และ เพ่ือ

สง่เสริม การพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองของการควบคมุคณุภาพ ในญ่ีปุ่ น   จึงได้มีการก่อกําเนิด Deming Prize  ให้แก่ทัง้ปัจเจก

บคุคล และ บริษัท ท่ี นําเสนอให้เหน็การควบคมุคณุภาพท่ีโดดเดน่ ในญ่ีปุ่ น ในปี 1951 

 The Deming Prize 

      “Deming Prize สําหรับปัจเจกบุคคล  จะมอบให้กบัปัจเจกบุคคลซึ่งได้สร้างคณุประโยชน์ท่ีโดดเด่น แก่

การศึกษาวิจยั Company-wide Quality Control (การควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้บริษัท) หรือ วิธีการทางสถิติ ท่ีใช้ใน  

Company-wide Quality Control  นัน้  หรือ ผู้ ท่ี ได้สร้างคณุประโยชน์ท่ีโดดเด่น ในการเผยแพร่  Company-wide Quality 

Control   สว่น  Deming Application Prize นัน้ จะมอบให้กบัองค์กร หรือ ฝ่ายงานขององค์กร ท่ีได้บรรลผุลสมัฤทธ์ิท่ีโดด

เด่น ในการพฒันาปรับปรุง ผ่านการนําเอา Company-wide Quality Control เข้ามาใช้ โดยการใช้ประโยชน์ วิธีการทาง

สถิติ หรือ วิธีการอ่ืนๆ    ทางด้าน Quality Control Award for Factory โดย Deming Prize Committee  จะมอบให้กบั 

หน่วยปฏิบติังาน ขององค์กร ซึง่ ได้บรรลผุลสมัฤทธ์ิท่ีโดดเด่นในการพฒันาปรับปรุง ผ่าน การ ใช้  การควบคมุหรือ บริหาร

คณุภาพ  ใน การดําเนินการ Company-wide Quality Control” ( จาก Deming Prize Guide) 

 นอกจากนีแ้ล้ว  คณะกรรมการ Deming Prize ยงัดแูล Japan Quality Control Medal และ  Nikkei Quality 

Control Literature Prize 

 ในฐานเป็นหนึ่งใน  8 สมาชิกของ กลุ่มวิจยั  QC  ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้รับรางวลั  Deming Prize for 

Individuals (ปัจเจกบคุคล) ในปี 1952     และ Nikkei Quality Control Literature Prize  ท่ีมอบโดย คณะกรรมการ

Deming Prize โดยความร่วมมือของ Nikkei Inc. ท่ีได้นําเสนอเป็นครัง้แรกใน ปี 1954 และ ได้มอบให้ศาสตราจารย์อิชิกา

วา สําหรับหนงัสือ เร่ือง Sampling in the Factory(พิมพ์โดย Maruzen)    รวมแล้ว ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้รับรางวลันี ้

4 ครัง้ด้วยกนั 

 ในประวติัศาสตร์ ของ การนําเอา Deming Prize เข้ามานี ้ได้มีการบนัทกึ ใน ข้อความท่ีคดัลอกมาข้างลา่งนี ้จาก 

รายงาน คณะกรรมการ Deming ในช่วง ท่ี รางวลันี ้ได้จดัให้มีขึน้ 
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 “ Dr. W. Edwards Deming  ท่ีปรึกษาของ สํานกังบประมาณของสหรัฐอเมริกา  มาญ่ีปุ่ นเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาของ 

GHQ ESS ( Economic and Scientific Section of General Headquarters)   สํานกังานใหญ่ ท่ีควบคมุญ่ีปุ่ นในช่วงนัน้  

เพ่ือจดัสรรการช่วยเหลือสําหรับ การสํารวจเบือ้งต้น ท่ีดําเนินการในเดือน กรกฎาคม ถึงกันยายน  ปี 1950 เพ่ือ สํารวจ

สํามะโนครัวญ่ีปุ่ น    เม่ือได้รับการเชิญจาก JUSE  เขาก็เร่ิมต้นหลกัสตูรการบรรยาย ท่ี ห้องประชมุของ สมาคมการแพทย์

ของญ่ีปุ่ น ท่ีคานดะ ตัง้แต่วนัท่ี 13 สิงหาคม  ซึ่งต่อมาเรียกว่า “หลกัสตูร 8 วนัของการควบคุมคุณภาพ”  การบรรยาย

เหล่านี ้ มีผลกระทบเชิงปฏิบติั ต่อกฎระเบียบของการควบคุมคุณภาพในญ่ีปุ่ น    เนือ้หาของหลกัสตูร 8 วนันี ้หรือ Dr. 

Deming’s Lectures on Statistical Control of Quality    ได้รับการเรียบเรียง จาก การบนัทึก แบบชวเลข ทัง้

ภาษาองักฤษและญ่ีปุ่ น   แจกจ่ายโดยการจําหน่าย  แต่  Dr. Deming ได้บริจาคค่าลิขสิทธ์ิให้แก่ กรรมการผู้จดัการของ 

JUSE  คณุ Kenichi Koyanagi  ดงันัน้เพ่ือเป็นการขอบคณุความกรุณาของ Dr. Deming   คณุ Koyanagiได้เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารของ JUSE ว่า  ได้ใช้ค่าลิขสิทธ์ิท่ีได้รับบริจาค และกําไร มาเป็นทนุสําหรับรางวลั   และได้ประกาศ 

การกําเนิดขึน้ของ Deming Prize     ข้อสรุปของ คณะกรรมการบริหาร JUSE  ได้สรุปอยา่งคร่าวๆ ดงันี ้

1. เพ่ือเป็นเกียรติแก่ความกรุณา และความสําเร็จของ Dr.W. Edwards  Deming 

2. และเพ่ือสง่เสริมการพฒันาการควบคฒุคณุภาพในญ่ีปุ่ น 

3. ผู้ ท่ีได้สร้างคุณประโยชน์ท่ีโดดเด่น แก่ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  การวิจัย การนํามาใช้ในการ

ปฏิบติั  และ การศกึษา    ซึง่ได้รับเลือกในแตล่ะปี จะได้รับมอบ รางวลันี ้

4. นอกจากนี ้รางวลัเก่ียวกบัการนํามาใช้ประโยชน์  จะมีการจดัให้มีขึน้ ซึ่งจะมอบแก่ให้บริษัทหรือ โรงงาน ท่ี

ได้รับคดัเลือกจาก จํานวนผู้สมคัร  ท่ีประสบความสําเร็จ ในการพฒันาปรับปรุงผลประกอบการได้อย่างโดด

เดน่ ผา่น การใช้ประโยชน์ วิธีการควบคมุคณุภาพ เชิงสถิติ 

จากความพยายามของ  Ichiro Ishikawa (บิดาของศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา)  ซึ่งเป็นทัง้ประธานของ 

Keidanran (Japan Business Federation)  และ JUSE  ในขณะนัน้  และพร้อมกบัการยอมรับขององค์กรเศรษฐกิจ  และ 

การสนบัสนนุ  ของ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอตุสาหกรรม   ส่ือมวลชนและอ่ืนๆ  Deming Prize จึงได้กําเนิด

ขึน้ และ ได้มีการดําเนินการต่อเน่ือง  ผ่านความร่วมมืออาสาสมคัรของ ผู้ เช่ียวชาญ   จากภาควิชาการ และ อตุสาหกรรม  

หนึ่งในสมาชิก คือ ศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา ได้ปฏิบติังาน เป็นกรรมการ Deming Prize เป็นเวลากว่า 39 ปี    จาก

ในช่วงท่ีรางวลันีไ้ด้ริเร่ิมในขัน้เตรียมการ จนถึง ปี 1989   สร้างความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของรางวลันี ้และ  เพ่ือ ธํารง

รักษา อํานาจ ของคณะกรรมการ  ท่านยงัได้มีบทบาทในการให้การแนะนํา แ ละชีแ้นะให้อุตสาหกรรม ในการเผยแพร่ 

และส่งเสริม การควบคุมคณุภาพ  เช่นเดียวกบั การก่อกําเนิด ระบบการสอบท่ีมัน่คง  พร้อมกันนัน้ ความพยายามของ

ทา่นยงัช่วยพฒันา ปรับปรุง สมาชิกคณะกรรมการสอบ  ทา่นยงั ได้อทุิศความพยายาม ในการมอบรางวลัแก่บริษัท ท่ีมีผล

ประกอบการท่ีโดยเดน่  เก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพ    กิจกรรมเหลา่นี ้มีผลประทบอย่างชดัเจน ต่อระดบัของการควบคมุ

คณุภาพของบริษัทญ่ีปุ่ น 
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อาจจะกลา่วได้ว่า ระดบัของการควบคมุคณุภาพในญ่ีปุ่ น  ได้รับการยกระดบัโดยบริษัทท่ีได้รับ Japan Quality 

Control Medal หรือ  Deming Application Prize   และ Quality Control Award  for Factory   โดย คณะกรรมการ 

Deming Prize    ระบบ Deming Prize นี ้ยงัคงเข้ากบัปัจจบุนัได้อยู่  และยงัได้รับการธํารงรักษา ความมีช่ือเสียง เพราะ 

การวิจยัท่ีบากบัน่ของ สมาชิกคณะกรรมการสอบ  ซึ่ง ได้กล่าวถึงจิตวิญญาณ และทกัษะทางเทคนิคของ กระบวนการ

สอบ และ การพฒันาอย่างมีแผนของสมาชิกกรรมการสอบรุ่นใหม่     ถึงแม้ว่า จะเป็นประเพณีในการมอบให้ หวัหน้าของ 

สํานกังานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ใน กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอตุสาหกรรม ให้มีตําแหน่ง

เป็นประธานของ คณะอนกุรรมการนี ้  แต่ในการปฏิบติัจริง ของศนูย์กลางคณะกรรมการ ก็อยู่ท่ีรองประธาน   พร้อมกบั

ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno (1951-82)   ศาสตราจารย์ Tetsuichi Asaka (1951-84)  และ ศาสตราจารย์ Ikuro 

Kusaba (1956-89)   ศาสตราจารย์อิชิกาวา ทํางานเป็น คณะอนกุรรมการ รางวลัการนํามาใช้ประโยชน์  (application 

prize)  เป็นเวลาสถึง 35 ปี   ตัง้แต่การก่อตัง้ในปี 1951 จนถึง การเกษียณจากคณะกรรมการนีใ้นปี 1985 เม่ืออาย ุ70 ปี  

โดยท่ี ระยะเวลา 24 ปี ได้ดํารงตําแหน่งรองประธานของคณะกรรมการ (1962-85)   ในระหว่างนัน้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา 

ได้ ทําคณุประโยชน์ไม่เพียงแต่การก่อตัง้ Deming Application Prize สําหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก (1958)  

Deming Prize  สําหรับฝ่ายงานของบริษัท (1966)    Quality Control Award for Factory  โดย Deming Prize 

Committee (1973)  Japan Quality Medal (1970)   ยงัได้เป็น ฝ่ายบริหารของรางวลัตา่งๆ เหลา่นัน้ด้วย ในเวลาตอ่มา 

นอกจากนี ้ เร่ิมต้นพร้อมกบัการสอบสําหรับ รางวลัตา่งๆ เหลา่นี  ทา่นยงัเข้าร่วมอย่างแข็งขนั ในการวินิจฉยั QC 

ท่ีดําเนินการโดย สมาชิกคณะกรรมการ Deming Prize (ท่ีก่อตัง้ในปี 1971)    และผ่านการสอบและวินิจฉยัคณุภาพ ของ 

บริษัทท่ีเข้าเสนอตวัเข้าประกวด   ท่านไม่เพียงจดัเตรียมข้อแนะนําถาวร ในรายงานความเห็นการสอบ และ รายงานการ

วินิจฉัย  เพ่ือวัตถุประสงค์การพัฒนาปรับปรุง ผลประกอบการของบริษัท   แต่ยัง นําเอาการฝึกงานสําหรับสมาชิก

คณะกรรมการ เข้ามา  โดยชีแ้นะด้วย ตวัอย่างโมเดล    สมาชิกคณะกรรมการรุ่นใหม่ เข้าร่วมกบัท่าน ในการสอบ   ได้รับ

การแนะนําวา่ ถงึแม้วา่ นัน่จะเป็นการสอบหรือ การวินิจฉยัคณุภาพ     มนัควรจะเป็นการทําเพ่ือประโยชน์ของบริษัท  ท่าน

ได้กลา่ววา่  “อยา่เขียนแตคํ่าสรรเสริญท่ีง่ายๆ  ควรจะเขียน เก่ียวกบัสิง่ท่ีควรจะทําเพ่ือให้บริษัทดีขึน้มากกวา่” 

ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ได้ช่วยการพฒันาปรับปรุง ผา่นข้อเสนอและ ข้อแนะนํามากมาย ของท่าน เก่ียวกบัระบบ 

Deming Prize   ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการสอบท่ีจะต้องดําเนินการ และประเด็นอ่ืนๆ     ความสําเร็จอ่ืนๆ ของท่าน รวมถึงการ

นําเอาระบบของ การเกษียณของสมาชิก คณะกรรมการสอบ ท่ีอาย ุ70 ปี เข้ามาใช้ (1980)  และ การปรับปรุง checklist 

ท่ีใช้สําหรับ กระบวนการสอบ ของ application prize (1984) 

ในปี 1981   ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น   ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ให้คําแนะนําว่า  มี

ความต้องการ สําหรับนโยบายเปิดประต ูสําหรับ การย่ืนสมคัร Deming Prize   ให้แก่บริษัทในต่างประเทศ    ในช่วงแรก

นัน้  หลายๆ คนในคณะอนกุรรมการและ ฝ่ายงานบริหารมีความเห็นคดัค้าน  แต่ท้ายท่ีสดุ   ทกุๆ คน ก็ต้องยอมจํานวนต่อ 
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ความมุ่งมัน่ ยืนหยดั และการตดัสินใจของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา   นํามาสู่ การก่อตัง้ กลุม่อนกุรรมการศึกษาในประเด็น

ต่างประเทศ และ ในปี 1984  หลกัเกณฑ์การรับสมัครจากองค์กรในต่างประเทศ ก็ได้ถูกร่างขึน้ และ เร่ิมมีการให้การ

แนะนําในระดบันานาชาติ 

ความฝันของ ศาสตราจารย์อิชิกา ได้ปรากฎเป็นจริงในปี 1989  เม่ือ  Florida  Power  and Light  Company  

ได้เป็นบริษัทแรกในต่างประเทศ ท่ีได้รับ รางวลั Deming application prize   ตามมาด้วย Philips Taiwan ซึง่ได้รับรางวลั

ในปี 1991  ข้าพเจ้า  อยากจะขอกล่าวเพ่ือเป็นบทต่อเน่ือง ต่อเร่ืองนี ้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินจากสมาชิกคณะกรรมการ ท่ี 

รับผิดชอบ การสอบครัง้ประวติัศาสตร์ สําหรับผู้สมคัรรายแรกจากต่างประเทศ  ซึ่ง เขาได้รายงาน ต่อหน้า หลมุศพของ

ศาสตราจารย์  เก่ียวกับ การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นเลิศ ซึ่งเกิดขึน้ระหว่าง สองประเทศ คือญ่ีปุ่ น กับสหรัฐอเมริกา  ผ่าน

กระบวนการสอบ 

นอกจากนี ้ก่อนท่ีท่านเกษียณ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้พิมพ์หนงัสือ “On QC Counseling  to Companies” 

(1985)  และ  “Attitude Necessary for Members of the Application Prize Sub-Committee” (1985)   ซึง่ได้เสนอ 

ภาพท่ีตกผลกึ ของประสบการณ์ 35 ปี ใน  Deming Prize Examination Committee และ หนงัสือเหล่านี ้ยงัคงเป็น

แนวทางท่ีสําคญัสําหรับ สมาชิกของ คณะอนกุรรมการนัน้  แม้ในปัจจบุนันี ้

ศาสตราจารย์อิชิกาวา ยงัได้ ทําคณุประโยชน์ท่ีโดดเด่น แก่การเติบโต และการพฒันาของ ทัว่ทัง้ Deming Prize 

Committee   นอกเหนือจากในฐานะ รองประธานของ Application Prize Sub-Committee  ทา่นยงัได้ประสบความสําเร็จ 

ในฐานะสมาชิกของ Deming Prize for Individuals  Sub-Committee   ยงัเป็น สมาชิกของคณะอนกุรรมการPrize 

System     ประธานของคณะอนกุรรมการ  Nikkei Quality Control Literature Prize  ด้วย 

นอกจากนี ้แม้แต่ในต่างประเทศ ซึง่มีบมูท่ีเกิดขึน้เงียบๆ  ของการก่อตัง้รางวลัขึน้มา โดยอาศยัโมเดล หลงัจากมี 

Deming Prize  รางวลัหนึ่งก็คือ Malcolm Baldrige  National Quality Award  ในสหรัฐอเมริกา    การพิจารณาในสภา 

คองเกรส เก่ียวกบัรางวลันี ้เร่ิมขึน้ในปี 1986  โดย  Dr. Joseph Juran และ John  J. Hudiburg (ประธานของ Florida  

Power and Light ในขณะนัน้)   ได้รับเชิญให้ไปปาถกฐา ท่ีประชมุพิจารณ์   ทัง้สองท่าน ได้เน้นถึงบทบาทของ Deming 

Prize ในการสง่เสริม การควบคมุคณุภาพ  และ ได้ให้ความเห็นว่า รางวลัท่ีคล้ายคลงึกบั Deming Prize เป็นสิ่งท่ีจําเป็น 

สําหรับ สหรัฐอเมริกา   ผลลพัธ์ก็คือ ได้มีการผา่นกฎหมาย ผา่นสภาผู้ เทนราษฎร ในเดือน สิงหาคม ปี 1987 และมีผลในปี 

1988   รางวลันี ้ได้รับการตัง้ช่ือว่า Malcolm Baldrigeรัฐมนตรีกระทรางพาณิชย์ ซึง่ เป็นผู้สนบัสนนุอย่างแข็งขนั ในเร่ือง 

การค้าเสรี และ ถงึแก่มรณกรรมอยา่งกระทนัหนัในปี 1987 
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8.5 การทาํงานหนักเพ ื่อการพัฒนา การประชุมวิชาการ  QC  (Working  hard for the Development  of QC 

Conferences) 

 ในปัจจบุนั  “QC Conference”   ได้จดัขึน้ทกุปี ในเดือนพฤศจิกายน  เป็นงานท่ีสรุปรวม กิจกรรมทัง้ปี เก่ียวกบั

การควบคมุคณุภาพ  และจะมีผู้ เข้าร่วม ประมาณ 4000 คน 

 Conference นี ้ได้เร่ิมจดัขึน้พร้อมกบันิทรรศการ ท่ี Osaka Chamber of Commerce  Lecture Hall ในวนัท่ี 22 

กนัยายน ปี 1951   ซึ่ง ได้มีการวางแผนจดัขึน้ เป็นนิทรรศการ แสดงกิจกรรมการนําเสนอการควบคมุคณุภาพ ท่ีเกิดขึน้ท่ี

หน้างาน และผู้ ท่ีเข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั  งานนีไ้ด้จดัขึน้เพียงวนัเดียว แต่ เป็น งาน ครัง้แรกของ Quality  

Control  Conference ท่ีได้เคยจดัขึน้   ด้วยการเป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้พร้อมกบัการฟืน้ตวัของญ่ีปุ่ น หลงัสงคราม  งานนีจ้ึง

เป็น ขัน้แรกของการสร้างสรรค์คณุภาพผลติภณัฑ์ของญ่ีปุ่ น 

 จากผลตอบรับท่ี โอซากา  จึงได้มีการปรับเนือ้หาเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 1952  conference นี ้ได้จดัขึน้ทกุปี ในเดือน 

พฤศจิกายน ของทกุปี  หลงัจากนัน้ ก็ได้มีการจัดตัง้  “Quality Month”  และงานนี ้ก็ได้กลายมาเป็นงานหลกัของ 

Conference  ซึง่ยงัคงมีอยู่จนถึงทกุวนันี ้ ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้ทําหน้าท่ีเป็นประธานตัง้แต่การ conference ครัง้แรก

จนถึงครัง้ท่ี 12  และหลงัจากนัน้ ก็ยงัร่วมในการวางแผน และ จดัทํา ทิศทางในการติดตามผล  จากมมุมองท่ีกว้างออกไป 

ในฐานะ ประธานของ คณะกรรมการ Quality Month 

 ตัง้แต่ปี 1957 เป็นต้นมา  conference  ครัง้ท่ี 2 ได้ถกูจดัเพิ่มขึน้ เพ่ือขยายการปฏิบติัการควบคมุคณุภาพ ไปสู่

ภมิูภาค  จึงได้มีการจดั Spring Quality Control Conference (3 วนั)   ซึง่จดัขึน้ในช่วยเดือน พฤษภาคม หรือ มิถนุายน 

ของทกุปี ในเมืองอ่ืนๆ ท่ีสําคญั นอกเหนือ จากโตเกียว 

 จากความสนใจเพิ่มขึน้ต่อ กิจกรรมการควบคมุคณุภาพ  Quality Control Conference for Foreman  จึงได้จดั

ขึน้ในปี 1962  (และเรียกว่า  Quality Control Conference for Management ตัง้แต่ปี 1990 (3วนั)  และในปีต่อมา ปี 

1963 ได้มีการจดั  Top Management Quality Control Conference (คร่ึงวนั)    พร้อมกบัการนําเอา การควบคมุคณุภาพ

เข้าสู ่อตุสาหกรรมบริการ จึงได้มีการจดั  Service Industry Quality Control Conference ขึน้ ในปี 1985 (2 วนั)  และ 

ยงัคงดําเนินการมาจนถงึปัจจบุนั 

 ในช่วง 10 ปีหลงั  รูปแบบของ conference ได้มีการปรับให้เป็นมาตรฐาน  แต่ในช่วงเร่ิมต้นนัน้ ไม่ได้มีการ

กําหนด รูปแบบ หรือ วิธีการ ซึง่เป็นฐานของ conference   ซึง่ท่ีผ่านมา เป็นการจดัขึน้โดยท่ีมีศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็น

หวัเรือใหญ่ และ มีความร่วมมือจากคนจํานวนมาก   กฏกติกา จงึเป็นไปตามความเช่ือของศาสตราจารย์อิชิกาวา ในความ

ไม่มีขีดจํากัดของความสามารถของมนุษย์  รวมทัง้ไอเดียของท่านท่ีว่า  “อย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้  ให้คิดว่าคุณจะทํา

อย่างไร”  “จงทํา และ ค่อยคิดถึงมนั”  และ “คิดด้วยตวัของคณุเอง  การปรับปรุงเป็นบางอย่างท่ีคณุต้องการท่ีจะนําเสนอ
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ให้ผู้ อ่ืน”      ในขณะท่ี conference เกิดขึน้มาพร้อมๆ กนัได้ภายใต้ นิสยัท่ีไดนามิกของท่าน ในขณะนัน้  ท่านจะดเูหมือน 

รถกรุยดิน (bulldozer)    ท่านสามารถกลัน่ความรู้ของสมาชิกคณะกรรมการ และ ทําให้เป็น การปฏิบติัได้  และ เพ่ือท่ีจะ

ทําให้ทกุสิ่งมารวมกนั  ศาสตราจารย์อิชิกาวา ไม่เพียงแต่ใช้ความสภุาพของท่านเท่านัน้ แต่ยงั มอบหมายประเด็นต่างๆ  

และในบางครัง้ดูเหมือนท่าทีท่ีแข็งกร้าว แสดงให้เห็นความเป็นผู้ นําท่ีแข็งแกร่ง ต่อสิ่งท่ีวิกฤติ เช่น กําหนดการเก่ียวกับ 

conference หรือการประชุมสมัมนา    ในท่ีประชุมวางแผน   มีบรรยากาศ ของอํานาจ ซึ่งสร้างให้เกิดความรู้สึกว่า ถ้า 

ศาสตราจารย์อิชิกาวากล่าวสิ่งใด ทกุคนต้องทําตาม    สิ่งนี ้ได้ฝังรากเป็นกฎกติกาพืน้ฐานของท่านในการชีแ้นะ ถ้าคณุ

กล่าวบางอย่าง คณุจะต้องทําให้ได้ และ  ความเข้าใจท่ีว่า เม่ือมีการเรียกประชุมแล้ว  การไม่เข้าร่วมนัน้ เป็นสิ่งท่ีเลือก

ไม่ได้   ข้าพเจ้าตรึงใจอย่างมากต่อทัง้ความใจดีของท่าน และ ความจิตสํานึกต่อความรับผิดชอบ ท่ีท่านมีต่อตวัเอง  ต่อ

คณะกรรมการ และสงัคมโดยรวม  ซึง่สะท้อนให้เหน็ได้ด้วยการกระทําของทา่น 

 ถงึแม้วา่ ระดบัของกิจกรรมการควบคมุคณุภาพ จะพฒันาขึน้พร้อมกบั การนํามาใช้อย่างต่อน่ืองของกิจกรรมไค

เซ็นของบริษัท   ซึ่งพึ่งพา approaches และวิธีการท่ีเป็นรูปแบบทางการภายใน  ท่ีมีแนวโน้ม ทําให้ผู้คนยึดติดกบัการ

ลอกเลียนแบบ และ ดือ้ดึง   ในบางประเด็น  การจําลองจากภายนอก เป็นสิ่งจําเป็นในการรักษา การนํามาใช้อย่าง

ต่อเน่ืองนีไ้ด้  ในเวลาเดียวกนั เพ่ือรักษาความเป็นสากลในการให้วิธีการนัน้ฝังรากลงได้  การทดลองทําในหลายๆ บริษัท 

เป็นสิ่งท่ีจําเป็นในการขดัเกลาให้มีความประณีตขึน้ได้  Quality Control Conference นัน้ ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสให้

นําเสนอ กิจกรรมการพฒันาปรับปรุงของบริษัทหรือ การแลกเปล่ียนความเห็น หรือ การเร่งเร้าผู้ เข้าร่วมเท่านัน้  แต่ยงัทํา

คณุประโยชน์ ในการพฒันาไอเดีย และวิธีการมากมายได้ด้วย    นอกจากนี ้บทความท่ีนําเสนอทัง้หมด จาก การประชมุนี ้

ได้มีการตีพิมพ์ ในฉบบัพิเศษของวารสาร Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control)     ซึ่งผู้ ท่ีไม่ได้เข้าร่วม 

Conference จํานวนมาก จะได้อ่าน  ทําให้สามารถขยายผลในการกระจายการนํามาใช้ในเชิงปฏิบติั เร่ือง approaches 

and methods ใหม่ๆ   ซึง่จบัมือกนัไปกบัการจดั conference นี ้

 ตวัอย่างเช่น Matsuyama Conference ซึง่จดัขึน้ในปี 1964  การนําเสนอ และ panel discussion เก่ียวกบั  

“control point” มีผลกระทบอยา่งโดดเดน่ ในการคิดเก่ียวกบัการควบคมุ  ในปี 1972 Fukuoka Conference  การนําเสนอ

โดย  Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard and Machinery Work  ได้มีการแนะนําเร่ือง “Quality Table” ซึง่

ภายหลงัได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึน้โดยบริษัทอ่ืนๆ จํานวนมาก  ทําให้ปัจจุบนั ได้กลายเป็น เทคนิคท่ีขาดไม่ได้ ในเร่ือง

คณุภาพ และ การขยายผลกลไกคณุภาพ สําหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ และในปัจจบุนั ก็ได้มีการใช้อย่างกว้างขวาง 

ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก ในช่ือของ QFC (Quality Function Deployment)   ในวิถีนี ้ การจดั 

Conferences  เป็นประจําในเร่ืองเหล่านี ้ เป็น คณุลกัษณะพิเศษอย่างหนึ่งของ กิจกรรมการควบคมุคณุภาพระดบัชาติ 

ในญ่ีปุ่ น  
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 ในเวลาเดียวกนั  สําหรับนกัวิจยัการควบคมุคณุภาพ  ฉบบัพิเศษของวารสาร เป็นเอกสารอ้างอิงท่ีสําคญั เม่ือจะ

ดําเนินการวิจยัเก่ียวกบั การควบคมุคณุภาพของญ่ีปุ่ น 

 ในช่วงท่ี ศาสตรจารย์.อิชิกาวามีชีวิตอยู่  เช่น จนถึงปี 1988 บทความจํานวนมาก ท่ีได้มีการนําเสนอ ใน 

Manager/Staff Quality Control Conference มีจํานวนทัง้สิน้ 4,375 บทความ 

     (Teruo  Okubo,  Manager of JUSE Division 3) 

 

 

8.6  การจัดทาํให้เกดิ Quality Month (Implementation of Quality Month) 

 มนัเป็นช่วงท่ีกล่าวได้ว่า “ถกูแต่ คณุภาพต่ํา”  ได้เป็นคําเปรียบเทียบกบัสินค้าส่งออกของญ่ีปุ่ น  เพราะว่า การ

พฒันาปรับปรุงคณุภาพผลิตภณัฑ์ ยงัไม่สามารถเกิดขึน้ได้ เพราะไม่มีความเข้าใจของสาธารณะ  ศาสตราจารย์คะโอรุ  อิ

ชิกาวา มีไอเดียท่ีจะสร้างสรรค์งานนิทรรศการท่ีจะอ้อนวอนให้เห็นความสําคญัของคณุภาพ และเพิ่มการรับรู้เร่ืองคณุภาพ  

ดงันัน้ ในปี 1960 คณะกรรมการ Quality Month ได้ถกูจดัตัง้ขึน้ โดยท่ี ศาสตราจารย์อิชิกาวา เป็นประธาน และ มีสมาชิก

จาก ภาคอตุสาหกรรม  ภาครัฐ และภาควิชาการ  มีความจริงจงั ในสาขาของการควบคมุคณุภาพ  ได้มีการเลือกให้เดือน

พฤศจิกายน ของปีนัน้ เป็น  “Quality Month”  และการเตรียมตวัก็ได้เกิดขึน้ 

 กิจกรรมนีไ้ด้รับการสนบัสนนุ และดําเนินการโดย  3 องค์การ  ได้แก่ Union of Japanese Scientists and 

Engineers (JUSE) ,  Japan Standards Association (JSA)   และ Japanese  Chamber of Commerce and Industry   

กิจกรรมได้มีการจัดอย่างกว้างขวางทั่วทัง้ประเทศ ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากองค์การและสถาบันได้แก่ 

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)  (เข้าร่วมในปีต่อมา คือ Japan Consumers’ Association  และ Japan Society for Quality 

Control) 

 ได้มีการกําหนดว่า งานแรกๆ ของ คณะกรรมการ Quality Month คือการ จดัตัง้ “Q flag” ซึ่งได้กลายเป็น

สญัลกัษณ์ ของ  Quality Month  และได้นํามาขาย   ยงัมีการจดัให้มีการบรรยายสาธารณะในภมิูภาค จํานวน 11 ภมิูภาค  

การเตรียมการ และขาย เอกสารประกอบ Quality Month    การจดัทําและขาย โปสเตอร์ Quality Month   หลงัจากนัน้ 
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เพ่ือเป็น การชกัชวน  การเตรียมการ และการขายไอเดียสําหรับ Quality Month slogan ซึ่งได้จดัทํารายช่ือ กิจกรรม

นิทรรศการ สําหรับ Quality Month  เสร็จสิน้  สิง่เหลา่นีย้งัคงดําเนินการอยู ่ในปัจจบุนั 

 ตัง้แตปี่ 1969   ได้มีการจดับรรยาย สําหรับผู้บริโภค  ซึง่มีการให้การศกึษาท่ีฟรี และ ฝึกอบรมกลุม่ผู้บริโภค และ

แม่บ้าน ทัง้หลายของแต่ละครอบครัว   เพ่ือปลกุเร้าให้ผู้บริโภคมีความสนใจต่อปัญหาคณุภาพ และการควบคมุคณุภาพ  

กิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ท่ีนําเสนอผลงานการวิจยั ท่ีดําเนินการโดยกลุ่มต่างๆ  ก็มีการจดัขึน้จํานวนมาก  การบรรยาย

เหลา่นี ้ก็เป็นผลลพัธ์จากการแนะนําของศาสตราจารย์อิชิกาวา เช่นกนั 

 พร้อมกับความเช่ือท่ีมั่นคงของท่านว่า สติปัญญา และ การกระทํา ของ แต่ละปัจเจกบุคคล เป็นสิ่งท่ีจําเป็น

สําหรับการฟืน้ฟ ูและเติบโตของญ่ีปุ่ น  และ ปรัชญานี ้จําเป็นจะต้องได้รับการเผยแพร่ขยายให้กว้างขวางในกลุม่ประชาชน  

ศาสตราจารย์อิชิกาวาเอง ก็นําเสนอเก่ียวกบั Quality Month แก่ผู้ ส่ือข่าวในการแถลงข่าวท่ีหอการค้า และเรียกร้องความ

ร่วมมือจากพวกเขา  ในคณะกรรมการ Quality Month ทา่นพดูถงึ เร่ืองคณุภาพอยูเ่สมอๆ  นําเสนอภาพท่ีชดัว่า ด้วยความ

เช่ือมัน่ของประเทศต่อผู้ เช่ียวชาญในการพฒันาและสร้างความเติบโตให้กบัเศรษฐกิจ  ปัญหาเก่ียวกบัคณุภาพ จะเป็น

ปัญหาวิกฤติสําหรับญ่ีปุ่ น และท่าน ได้ เร่ิมต้นท่ีจะสร้างจิตสํานึกเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้ห้สงูขึน้   ในเวลาเดียวกนั   สํานึกพิเศษ

ของท่านเก่ียวกับจังหวะเวลา ทําให้ท่านอยู่บนระดับสูงสุดของประเด็นปัญหาในขณะนัน้อยู่เสมอ  เช่น ในช่วงของ 

globalization และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม  และนําไปสูก่ารปฏิบติัจริง   ข้าพเจ้า คิดว่า สําหรับประชาชนใน

ยคุนัน้แล้ว   คําถามวา่ การฟืน้ตวัของญ่ีปุ่ นจะขึน้อยูก่บัอะไรร นัน้เป็นประเดน็ท่ีสําคญัมาก  แต ่ก็มีไอเดีย ในการใช้ ไอเดีย

ของการควบคมุคณุภาพ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพ เพ่ือช่วยให้ญ่ีปุ่ นเติบโต  และพฒันา ซึง่ เรา สมาชิกของ JUSE  จะได้ยิน

เสมอจาก ศาสตราจารย์อิชิกาวา 

 ในฐานะผู้ นํา  ศาสตราจารย์อิชิกาวา มกัจะสัง่สอนสมาชิกคณะกรรมการถึงความสําคญัของ ไม่ซ่อนเร้นอยู่ใน

กะลา และธํารงรักษาจิตวิญญาณของ การยอมรับ  ใช้ไอเดียท่ีดี ปราศจาก ไอเดียท่ียดึติด หรือ อคติ  น่ีคือจิตวิญญาณท่ี

แท้จริงของ Quality Month  และ ข้าพเจ้าเช่ือว่าน่ืคือ  code of conduct (จรรยาบรรณ)  ท่ีสําคญัอย่างหนึ่ง ซึง่เราต้องทํา

ให้ยัง่ยืน 

 ระบบ Quality Month ก็ได้รับการปรับใช้ในหลายๆ ประเทศ รวมทัง้สหรัฐอเมริกา   ไอเดียของศาสตราจารย์อิชิ

กาวายงัได้รับการยอมรับในระหวา่งประเทศอยูเ่สมอมา (กรุณาอา่นใน Section 12.1 (4)) 

          (Teruo Okubo) 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Chapter 9 

การควบคุมคุณภาพที่แพร่หลายไปสู่การศึกษา 

Quality Control Starts and Ends with Education 

การนําเสนอ  QC สู่ ฝ่ายการตลาด 

(Introduction of QC to the Marketing Department) 

Kosuke  Kuji 

 ข้าพเจ้าเรียนรู้อย่างมากจากศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา ในเร่ืองต่างๆ มากมาย แต่นอกเหนือสิ่งอ่ืนใด  

ข้าพเจ้าไม่สามารถลืมความพยายามท่ีมุ่งมัน่ของท่านในการนําเสนอ  การควบคมุคณุภาพ สู่ฝ่ายการตลาด  ข้าพเจ้าไม่รู้

วา่ทา่นได้เร่ิมคิดท่ีจะนําเสนอการควบคมุคณุภาพสูฝ่่ายการตลาดเม่ือไร 

 ครัง้แรกท่ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยา่งเป็นทางการในการทํางานร่วมกบัศาสตราจารย์อิชิกาวา คือ ใน JUSE Course 

for Marketing (ETC) ซึง่เร่ิมขึน้ในเดือนสิงหาคม ปี 1968  การสมัมนาเป็นเวลา 16 วนันี ้ใช้เวลา 4 เดือน จดัให้แก่ทีมงาน

การตลาด โดยการนําเสนอเนือ้หาของการสมัมนาต่างๆ ท่ี JUSE ได้จดัขึน้ในช่วงนัน้ เพ่ือสอนเทคนิคท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ 

และ วิธีคิดแก่พวกเขา  ต่อมา วิทยากรของหลกัสตูร ได้รับคดัเลือกมาจาก กลุม่ผู้สอนทัง้หลาย เพ่ือท่ีจะสอนในสมัมนาท่ีมี

อยู ่ซึง่รวมถงึ การควบคมุคณุภาพ  การวิจยัตลาด  operation research และ  design of experiments และหลกัสตูรอ่ืนท่ี

ได้รับการจดัขึน้เป็นการพิเศษ  ในเวลานัน้  ข้าพเจ้าเป็นวิทยากร ในการสมัมนาการวิจยัตลาด และมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ

จดัสมัมนา ETC  เป็นผู้ รับผิดชอบในการบรรยายในการวิจยัตลาด   

 ในเดือนกนัยายนปีนัน้ ประธานคณะกรรมการจดัสมัมนา ศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้แต่งตํารา Quality Month 

Text No. 34, Quality Control in Distribution Systems, ซึง่ท่านได้อธิบายการนําเอา QC  มาใช้สําหรับการขาย  พร้อม

กบั คําคมท่ีเก่ียวกบั QC จํานวนหนึ่ง ท่ีเก่ียวข้องกบัการขาย  นอกจากนี ้ในฉบบั เดือนตลุาคม ปี 1971  ของ  Hinshitsu 

Kanri (Statistical Quality Control)  มี บทความพิเศษ ท่ีนําเสนอเร่ืองท่ีเน้น  “ระบบการกระจายสินค้าและการควบคมุ

คณุภาพ”  เป็น หวัข้อสําคญั  ซึ่ง ท่าน ได้สนบัสนนุอย่างจริงจงั ในการนําเอาการควบคมุคณุภาพเข้ามาสู่การตลาด  การ

ขาย และการกระจายสนิค้า 

 ในเวลานัน้ ข้าพเจ้าเอง เป็น คนท่ี ต่อต้าน QC  ( “วิทยานิพนธ์ anti-QC” ของข้าพเจ้า ได้รับการตีพิมพ์ใน 

Quality Month Text No. 48,  Quality Control in the Marketing Department ซึง่ได้พิมพ์ในเดือนกนัยายน ปี 1970)  

และได้คดัค้าน เพ่ือ การปฏิบติัท่ีถกูต้องสําหรับการตลาด  แต่เม่ือคิดย้อนกลบัไป  ข้าพเจ้าอายท่ีจะระลกึถึงมมุมองท่ีแคบ
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ต่อแนวคิดของคุณภาพ  แต่ศาสตราจารย์อิชิกาวา ก็ยงัรับข้าพเจ้าด้วยจิตใจท่ีสูงส่ง และ ยงัให้คําแนะนําข้าพเจ้าด้วย

ความอดทน 

 งานท่ีข้าพเจ้าได้ทําในปัจจุบนันี ้เร่ิมต้นมาจาก “การควบคุมคุณภาพใน ฝ่ายการตลาด” แล้วขยายตวัออกไป  

ข้าพเจ้าควรจะพดูวา่ น่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีข้าพเจ้าได้รับจากการสอนของศาสตราจารย์อิชิกาวา 

 ETC ต่อมาได้มีการปรับรูปแบบใหม่ เป็น QC Seminar for Marketing (EQC) และจนถึงปัจจบุนั (สมัมนา 25 

ครัง้) มีผู้ เข้าร่วม 2,311 คน   ทกุคนต้องกลา่ววา่ ความพยายามของศาสตราจารย์อิชิกาวา ได้บงัเกิดผลสําเร็จอยา่งงดงาม 

      (อาจารย์  School of Pharmacy, Showa University) 

 

(4)  การสัมมนา QC สาํหรับ การจัดซ ือ้   (QC Seminar for Purchasing) 

 สมัมนานี ้ได้เร่ิมต้นขึน้ในปี 1971 ในช่ือ JUSE Course for Purchasing (KTC) เป็นหลกัสตูรน้อง ของ JUSE 

Course for Marketing (ETC)  ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ได้รับหน้าท่ีเป็นประธานของคณะกรรมการจดัสมัมนา และ  ใน 

“คําเชิญเข้าร่วมสมัมนา” ในการสมัมนาครัง้แรก ได้อธิบายจดุประสงค์ดงันี ้

 “ปัจจุบนั ปัญหาร่วมอย่างหนึ่งสําหรับบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่ คือ ประเด็นปัญหาการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั

สมรรถนะของฝ่ายจดัซือ้  ข้อเท็จจริงก็คือ ทัว่ทัง้ญ่ีปุ่ น ในค่าเฉล่ีย 70% ของต้นทนุการผลิตของผลิตภณัฑ์ท่ีได้คํานวณมา

นัน้ มาจากรายการท่ีจัดซือ้จากบริษัทอ่ืน  ดังนัน้ ฝ่ายจัดซือ้จึง มีบทบาทในตําแหน่งท่ีสําคัญอย่างสูงสุด ทัง้ในด้าน

คณุภาพและต้นทนุ   มาจนบดันี ้ฝ่ายท่ีรับผิดชอบนัน้ กลบัได้รับความสําคญัท่ีต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกบัฝ่ายเทคโนโลยี และ

ผลิต   อย่างไรก็ตามการรับรู้ถึงบทบาทท่ีมีอยู่ และความสําคญันัน้ ได้เพ่ิมสงูขึน้ ตามการบริหารองค์การโดยรวม ได้มีการ

พฒันาปรับปรุงขึน้  สิ่งท่ีโดดเด่นท่ีสดุ นัน้   การพฒันาปรับปรุงคณุภาพ  การลดต้นทุนในระหว่างผู้ผลิต  การรวมศูนย์

กลไกการบริหาร  นวตักรรมในเร่ืองวตัถดิุบ และนโยบายราคา ได้ถกูนํามาใช้ ภายใต้ มมุมองประเด็นใหม่ท่ีจะมองข้าม

ไมไ่ด้   

 จากมมุมองนี ้QC, OR, IE, design of experiments คอมพิวเตอร์ และ เทคนิคหรือเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์

อ่ืนๆ ซึง่ JUSE ได้พฒันาขึน้ และเผยแพร่ มาตลอด 20 ปี หรือมากกว่านัน้ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

กบัเทคโนโลยีการบริหาร ท่ีจะนํามาใช้โดยฝ่ายจดัซือ้  ต่อจากนัน้ เราได้วางแผน JUSE Course for Purchasing (KTC)  

เพ่ือท่ีจะสนบัสนนุมมุมองทางวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ เทคนิคเหล่านี ้เพ่ือการนําเสนอ “ภาษา” ท่ีใช้ร่วมกนั ระหว่างฝ่าย

เทคโนโลยี และฝ่ายจดัซือ้...” 
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 หลงัจากนัน้ 4 ปี  ในปี 1975  หลกัสตูรได้มีการปรับใหม่ โดยใช้ช่ือว่า QC Seminar for Purchasing เพ่ือ ทําให้

เกิดความโดดเดน่ใน บทบาทท่ีสําคญัของการสมัมนา ใน กิจกรรมการควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร  ข้าพเจ้าประทบัใจอีก

ครัง้ กบัวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกลของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ซึ่ง ได้มีการนําเสนออย่างจริงจงั ในจงัหวะของการเปล่ียนช่ือนี ้   

ต่อมาการปรากฏขึน้ของ TQC บมู  ฝ่ายจดัซือ้เพิ่มความสําคญัขึน้อย่างสงู และในปัจจบุนั วตัถดิุบก็ยงัเป็นการสัง่ซือ้จาก

ตา่งประเทส ความคาดหวงัในเร่ืองหลกัสตูรนี ้ก็เติบโตขึน้อย่างมาก  ภายใต้การนําของศาสตราจารย์อิชิกาวา การสมัมนา

นี ้ได้มีการเปล่ียนรูปแบบหลายครัง้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการในเวลานัน้ๆ  และในปัจจุบนันี ้ยงัคงจัดอยู่ เป็น

หลกัสตูรท่ีดําเนินไปพร้อมกนั ของการสอนความรู้และทกัษะการปฏิบติั ซึง่เป็นสิง่ท่ีผู้ปฏิบติัการจดัซือ้ ต้องการท่ีจะเรียนรู้ 

 นอกจากหลกัสตูรนีแ้ล้ว ศาสตราจารย์อิชิกาวา ยงัได้ช่วยเหลือ ในฐานะผู้สอนหลกัสําหรับหลกัสตูรต่างๆ รวมถึง 

QC Seminar for Executives,  QC Seminar for Senior Management,  และ QC Seminar for Managers  และสิ่งหนึ่ง

ท่ีเรามกัจะนําเสนอเสมอในการบรรยายของท่านในหลกัสตูรเหล่านี ้ก็คือ “Ten QC Principles for Vendee-Vender 

Relation ( 10 หลกัการ QC สําหรับความสมัพันธ์ของผู้ ซือ้และผู้ ขาย)”   ซึ่ง ท่านได้นําเสนอพร้อมกัน ใน panel 

discussion ใน การประชุมวิชาการ QC ในปี 1960  และ จากนัน้ ได้ มีการตดัสินใจใหม่ และปรับใหม่เม่ือ  Quality 

Control Symposium ครัง้ท่ี 4 ในปี 1966    ในการบรรยายทัง้หลายครัง้นี ้ท่านได้พดูอย่างให้กําลงัใจเก่ียวกบั 10 หลกัการ 

สําหรับความสมัพนัธ์ ให้กบัความสําคญัของฝ่ายจดัซือ้ ในกิจกรรม TQC  เนือ้หาของการบรรยาย ดเูหมือนจะบอกว่า ท่าน

มีความชดัเจนมาก ในการท่ีจะสร้างความโดดเด่นความสําคญัของสาขานี ้ซึง่แม้แต่บดันี ้ก็ยงัได้รับการมองว่า มีบทบาทท่ี

ด้อยกวา่   ตามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น  จงึได้ “เชือ้เชิญเข้าสูก่ารมีสว่นร่วม” 

 แต่ละครัง้ ในช่วงเร่ิมต้นของสมัมนา เป็นประเพณีท่ีศาสตราจารย์อิชิกาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัด

สมัมนา ท่ีจะต้องบรรยาย ในหวัข้อ การจดัซือ้ กบั TQC   เม่ือข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านบรรยาย ในการสมัมนาครัง้ท่ี 18 ซึง่

จดัขึน้ในเดือนสิงหาคม ปี 1988 ท่านเป็นหวดัเลก็น้อย และ มีเสียงท่ีแหบ  ดงันัน้ในฐานะกองเลขานกุาร  ข้าพเจ้าได้กลา่ว

วา่ “ทําไมเราไม่เล่ือนบรรยายของท่านไปวนัอ่ืน?”  แต่ศาสตรจารย์กลบัคํารามว่า “ฉนัรู้จกัตวัฉนัดี!  ไม่จําเป็นต้องเป็นห่วง 

ฉนัจะทําตามแผนท่ีวางไว้!”   ในวนัท่ีทําการบรรยาย เราดแูลสขุภาพของท่านเป็นอย่างดี และฟังศาสตราจารย์อิชิกาวา 

อย่างตัง้ใจ ผ่านมอนิเตอร์  ถึงแม้ว่า เสียงของท่านจะอ่อนเลก็น้อย มีร่องรอยเสียงแหบอยู่ แต่ดเูหมือนจะชดักว่าเม่ือเราได้

ยินท่านครัง้ก่อน   ท่านดเูหมือนจะเหน่ือยเล็กน้อยหลงับรรยาย แต่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมภาพท่ีท่านสนกุกบับหุร่ี เหมือนท่าน

กําลงับอกว่า “ฉันบอกเธอแล้วว่าใช่ไหม ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง?”   การบรรยายของท่านในการสมัมนาระหว่างประเทศ 

เก่ียวกบั TQC ในเดือนต่อมา เป็นท่ีน่าเสียใจอย่างย่ิงว่า น่ีเป็นการบรรยายครัง้สดุท้ายของท่านใน JUSE seminar (อ่าน 

การทําคณุประโยชน์ของทา่น 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) หลกัสตูรเบือ้งต้น สําหรับ Design of Experiments  (Introductory Course for Design of Experiments) 

 หลกัสตูรเบือ้งต้นสําหรับ Design of Experiments (หลกัสตูร 6 วนั) ได้เร่ิมขึน้ในโตเกียว ในเดือน เมษายน ปี 

1961 โดย ศาสตราจารย์อิชิกาวา พร้อมกบักลุม่เพ่ือนนกัวิชาการได้แก่ Hiroshi Matsumoto,  Shizuo Ito และ  Hiroaki 

Nakazato 

 ในช่วงหลายปี ก่อนท่ีหลกัสตูรท่ี 2 จะได้เปิดขึน้  ได้มีการปรับปรุงหลกัสตูร และแตง่ตําราท่ีจะใช้ในหลกัสตูร 

พร้อมกบั จดักําหนดการขึน้ใหม่ เป็น หลกัสตูร 8 วนั แบง่ออกเป็น 2 ภาค  ภาคละ 4 วนั  ตําราท่ีใช้นัน้พิมพ์ในช่ือ  The 

Elementary Design  of Experiment Textbook (JUSE Press, พิมพ์ครัง้แรก ในปี 1963   และพิมพ์ จํานวน 88,500 

เลม่ ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 1992) 

 ผู้แตง่ของตําราเลม่นี ้(นกัวิชาการ 4 ทา่นท่ีได้เอย่นามข้างต้น) ได้แสดงให้เหน็ ทีมเวอร์คท่ีสมบรูณ์ ในการ

นําเสนอการบรรยาย ตัง้แต่ครัง้ท่ี 2 ถงึ ครัง้ท่ี 8  หลกัสตูรได้มีกําหนดการแน่นอน เพ่ือยืนยนัวา่ ผู้ เข้าร่วมจะได้รับความ

เข้าใจท่ีลกึขึน้  มีการทําสร้างแบบฝึกหดัท่ีเหมาะสม ตามความก้าวหน้าของการบรรยาย  ซึง่ มีบางอยา่งท่ี เป็น

คณุลกัษณะท่ีโดดเดน่ของ การสมัมนาของ JUSE ในปัจจบุนั   นอกจากนีน่ี้ก็คือ ไอเดียของศาสตราจารย์อิชิกาวา  ทา่นได้

สง่เสริมอยา่งจริงจงั ให้วิทยากรท่ีมีอายนุ้อย จาก หลกัสตูรพืน้ฐาน ให้ทําการสอน ระหวา่ง การปฏิบติัดงักลา่ว  ซึง่จะช่วย

ให้เสริมสร้างทกัษะของเขาทัง้หลาย ในการสอนเชิงปฏิบติั   วิทยากรใหม่ๆ  จะร่วมเป็นทีม จากหลกัสตูรครัง้ท่ี 9  และ 

เนือ้หาของหลกัสตูรก็ได้มีการปรับปรุง เพ่ือสะท้อนถงึความต้องการในแตล่ะช่วงเวลา   ในปัจจบุนั หลกัสตูรนีย้งัคงอยู ่เป็น

หลกัสตูรเบือ้งต้น ท่ีได้รับความนิยม ในการฝึกอบรม นกัวิจยั และ วิศวกร ซึง่ เรียนรู้ experimental design เป็นครัง้แรก  

   (Takamichi  Endo, Manager, Second Operations Division,  Union of Japanese 

Scientists and Engineers) 

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

9.2 บรรยายทุกหลักสูตร  QC จัดโดย Chemical Society of Japan (Lecturing All the QC Courses Organized by 

the Chemical Society of Japan) 

 ในบทท่ีเก่ียวกบัการประชมุโต๊ะกลม (Section 3.3)  คณุ Koichi Ohba คณุ Tatsuo Ikezawa และคณุ Yoji 

Akao ได้ช่วยกนัอธิบายถงึ ผลกระทบมหาศาลของ หลกัสตูร ท่ีจดัขึน้โดย Chemical Society of Japan (CSJ)   แตโ่ชคดี

ท่ีวา่ บทความท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูรเหลา่นี ้ได้รับการตีพิมพ์ ใน Kagaku to Kogyo (Chemistry and Chemical Industry)  

ซึง่เป็นวารสารวิชาการของ CSJ ในขณะนัน้ ดงันัน้ สรุปบทความตา่งๆ ได้เป็นเอกสารสําหรับประชมุวิชาการ ในช่วงท้าย

ของ chapter นี ้และ  ในวรรคต่อๆ ไปจะนําเสนอ ภาพกว้างของหลกัสตูรดงักลา่ว 
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 หลกัสตูรแรก เป็นหลกัสตูร 3 วนั จดัขึน้ในปี  1950 ซึง่ เป็นการจดัร่วมโดย CSJ สาขา Kansai และ National 

Museum of Nature and Science  มีผู้ เข้าร่วมทัง้สิน้ 345 คน  มนัดเูหมือนจะเป็น “ความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ่”  ดงันัน้ในปี

ตอ่มา ช่วงเวลาของหลกัสตูร จงึเพิ่มขึน้เป็น 6 วนั และ เป็นหลกัสตูรท่ีร่วมจดัโดย  CSJ สาขา Kansai และ  Union of 

Japanese Scientists and Engineers (JUSE)  มีผู้ เข้าร่วมทัง้สิน้ 750 คน  และวารสารวิชาการได้อธิบายวา่ น่ีเป็น 

“ตวัอยา่งท่ีไมเ่คยปรากฎมาก่อนของความสําเร็จท่ีทว่มท้น ถงึกบัมีการขยายท่ีนัง่ด้วยเก้าอีพ้บั แตก็่ยงัไมเ่พียงพอท่ีจะ

รองรับความต้องการของผู้ ท่ีอยากเข้ามาร่วม”    คํากลา่วขวญัของความสําเร็จนี ้ได้แพร่ขยายไปในพืน้ทีเขต  Kansai (ภาค

ตะวนัตกของญ่ีปุ่ น)  และในปี 1952 CSJ สาขา Kinki  และ JUSE ได้ร่วมกนัจดัหลกัสตูรช่ือ วิธีการทางสถิต และ การ

ควบคมุคณุภาพ (Statistical Methods and Quality Control)  หลงัจากนัน้ บทความของหลกัสตูร ท่ีจดัท่ีโตเกียว (ร่วมจดั

โดย สาขา Kanto (ภาคตะวนัออก) และ JUSE  จดัโดยสาขา Kanto  จดัโดย JUSE  จดัโดย Association of Chemistry-

Related Academic Societies  หรือจดัโดย สํานกังานใหญ่ CSJ และ JUSE)  นัน้ ได้จดัจนถงึปี 1958    ในขณะ ท่ี 

บทความของหลกัสตูร ในพืน้ท่ีเขต Kinki มีการนําเสนอทกุๆ ปี จนถงึปี 1954   ช่ือของหลกัสตูรนัน้ ได้เปล่ียนไปทกุๆ ปี ซึง่

มีช่ือทัง้  “The Course on Statistical Methods and Design of Experiments (หลกัสตูร วิธีการทางสถิติ และ Design of 

Experiments)  “The course on Experimental Design (หลกัสตูร Experimental Design)”  ‘ The course on Quality 

Control and Design of Experiments (หลกัสตูร การควบคมุคณุภาพ และ Design of Experiments)”  เป็นต้น   

ผู้บรรยายหลกัคือ ศาสตราจารย์ Shigeru Mizuno  ศาสตราจารย์ Tetsuichi Asaka  ศาสตราจารย์ คะโอรุ อิชิกาวา และ 

ศาสตราจารย์  Segeiti  Moriguti    ในจํานวนนัน้ ศาสตราจารย์อิจิกาวา ได้บรรยาย ทกุๆ หลกัสตูร  ประมาณ ปี 1955 

จํานวนผู้ เข้าร่วม อยา่งน้อยท่ีสดุ 300 คน  หลายๆ ครัง้ 400 คน หรือ 500 คน 

 จากคําบอกเลา่ของทา่น  ศาสตราจารย์ Ikuro Kusuba ได้เป็นวิทยากร ท่ีหลกัสตูรสาขา Kinki จากคําเชิญของ 

ศาสตราจารย์อิชิกาวา ซึง่ ได้ร่วมบรรยายกบัศาสตราจารย์ Shigeru Mizino (ซึง่มีความเช่ียวชาญทางเคมี)  ไมต้่องสงสยั

เลยวา่ หลกัสตูรนีว้างแผนและจดัขึน้ได้ ไมย่ากนกั    และเป็นท่ีทราบดีวา่ ศาสตราจารย์  Yoshitaka Ogiwara ได้เป็น

กําลงัสําคญัทุม่เทให้กบัหลกัสตูรท่ี จงัหวดั Gunma  อาจจะกลา่วได้วา่ ความสําเร็จอยา่งตอ่เน่ืองของหลกัสตูรดงักลา่ว ท่ี

โตเกียวและโอซากา ได้ทําให้เกิดการจดัหลกัสตูร เดียวกนั ในทกุๆ ท่ี 

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

“อย่าตกรถเมล์”  “Don’t Miss the Bus!” 

Yoshitaka Ogiwara 

 ครัง้แรกท่ีข้าพเจ้าได้พบศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา คือการประชมุภมิูภาคของ Chemical Society of Japan 

ซึง่จดัขึน้ท่ี Kiryu ราวๆ ปี 1950   ในช่วงนัน้ สิง่ท่ีข้าพเจ้ารู้จกัเก่ียวกบัทา่นนัน้ก็คือ ความชํานาญของทา่นนัน้เหมือนกบั
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ข้าพเจ้า คือ เคมี  ในปี 1953 ผู้บงัคบับญัชาของข้าพเจ้าท่ี Gunma University  ศาสตราจารย์ Isao Shimoda ซึง่มีทศันะ

วา่ วิศวกรของอนาคตนัน้ จะต้องเรียนรู้ทางสถิติ เพ่ือ วิจยัข้อเทจ็ริงของ ความก้าวหน้าท่ีรวดเร็ว ท่ีเกิดขึน้ในเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา   จงึได้ตดัสนิใจเชิญศาสตราจารย์อิชิกาวา (ในขณะนัน้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ 

University of Tokyo และเป็นผู้ ท่ีมีผลงานโดดเดน่ในสาขาของทา่นอยูแ่ล้ว)  มาทําการบรรยายท่ี Kiryu  เพ่ือนสนิทของ 

ศาสตราจารย์ Shimoda คือ ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของ ศาสตราจารย์อิชิกาวา  ดงันัน้ เราจงึดําเนินการได้อยา่งน่า

อศัจรรย์ในการจดัหลกัสตูร Kiryu Quality Control Class โดยมีศาสตราจารย์อิชิกาว เป็นวิทยากร 

 หลกัสตูรเหลา่นี ้ดําเนินมาตอ่เน่ือง หลายปี   จํานวนสานศิุษย์ของ QC ท่ี Kiryu นี ้มากกวา่ 100 คน  ศาสตา

จารย์ได้เร่ิมต้นหลกัสตูรด้วยเร่ือง design of experiments ในปี 1963 และศิษย์เก่าหลายๆ คนซึง่ได้เข้าศกึษาในหลกัสตูร

นี ้ก็มีบทบาทท่ีสําคญัในอตุสาหกรรมในปัจจบุนั 

 มิอาจจะลืมกลา่ววา่ ทกุๆ คนท่ีเข้าร่วมในการเรียนหลกัสตูรของทา่น นัน้ มีความตรึงใจอยา่งถงึท่ีสดุ จาก การ

บรรยายท่ีมีพลงัของศาสตราจารย์ และ เนือ้หาท่ีใหมส่ด และน่าต่ืนเต้นของทา่น  “ถ้าคณุไมศ่กึษาการควบคมุคณุภาพ

เด๋ียวนี ้คณุจะตกรถเมล์!” คํากลา่วของศาสตราจารย์ ยงัคงดงัก้องอยูใ่นหขูองทกุๆ คน ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ทิศทางท่ีข้าพเจ้า

ได้เดินมาจนถงึปัจจบุนันี ้ล้วนเป็นการแนะนําจาก คําพดูของท่านล้วนๆ 

 ศิษย์เก่าท่ีเข้าเรียนในหลกัสตูรของทา่น ซึง่ปัจจบุนัได้ถงึจดุวยัท่ีเกษียณจากบริษัท  กลา่วเสมอๆ วา่ “ผมจําไมไ่ด้

ทัง้หมดในสิง่ท่ีท่านสอน  แตต่ัง้แตว่นันัน้เป็นต้นมา ผมมีความภมิูใจท่ีได้มีโอกาสเรียน กบัศาสตราจารย์ผู้ มีช่ือเสียงอยา่ง

ย่ิง” 

 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบครัง้สําคญักบัทา่นอีกครัง้หนึง่ ในปี 1972  ข้าพเจ้าวิ่งไปพบศาสตราจารย์ท่ีห้องโถงของ 

JUSE  “คณุเคยได้ยิน QC Circle มัย้   มนัไมใ่ช่เร่ืองท่ีดีท่ีเพียงนัง่อยูท่ี่ตา่งจงัหวดั  ด้วยจมกูท่ีติดอยูก่บัหนงัสือ!  น่ีเป็น

โอกาสสดุท้ายของคณุท่ีจะขึน้รถเมล์!” และน่ีคือสิง่ท่ีข้าพเจ้าได้ยินเก่ียวกบั QC Circle เป็นครัง้แรก  ซึง่ทา่นพยายาม

สง่เสริม เร่งเร้าให้ข้าพเจ้าเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรม QC Circle  

 จากนัน้ ข้าพเจ้า มีความรู้สกึวา่ แนวคิดโดยรวมของข้าพเจ้าเก่ียวกบัการผลติ ซึง่ประเดน็สว่นใหญ่ถกูผกูมดักบั

ทฤษฎี รอบๆ หอคอยงาช้างของข้าพเจ้า ได้เปล่ียนไปโดยสิน้เชิง  ข้าพเจ้าได้ค้นพบวา่ การควบคมุคณุภาพไมไ่ด้เป็นเพียง

บางอยา่งท่ีบรรลไุด้เพียงแคท่ฤษฎีท่ีแมนํ่าเทา่นัน้  แตค่วามสมบรูณ์ของจิตวิญญาณ นัน้ เป็นแก่นสารท่ีสําคญั  สิง่นี ้เป็น

สจัจธรรมท่ีสูต่วัข้าพเจ้า ท่ีทําให้ข้าพเจ้ารู้สกึวา่ คราบตา่งๆ ท่ีครอบตาอยูน่ัน้ ได้หลน่ไปจนหมดสิน้ 

 มนัดเูหมือนวา่ ศาสตราจารย์พยายามท่ีจะอธิบายสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุให้แก่ข้าพเจ้าด้วยคําพดูท่ีง่ายท่ีสดุ  ข้าพเจ้า

เช่ือวา่ ความเช่ือท่ีเข้าใจง่ายท่ีสดุ และมีพลงัท่ีสดุ ท่ีวา่ “ถ้าคณุก้าวตอ่ไปด้วยความก้าวหน้า พร้อมกบั การพฒันาปรับปรุง 

โดยใช้เทคนิคทางสถิติ  คณุภาพจะพฒันาปรับปรุงขึน้โดยปราศจากความล้มเหลว และ บริษัทจะเจริญรุ่งเรือง”  และ  “ไม่
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มีปัญหาเก่ียวกบัทฤษฎี มนัจะไมมี่ประโยชน์เลยถ้าคณุไมนํ่ามนัไปสูก่ารปฏิบติั!”   นํามาสูผ่ลลพัธ์ท่ีงดงาม  สร้างสรรค์  

“Worldwide QC”(QC ทัว่โลก)ท่ีวิเศษ ซึง่เราได้เหน็ในปัจจบุนั 

 ข้าพเจ้ามีความภมิูใจอยา่งท่ีสดุในข้อเทจ็จริงท่ีวา่ ข้าพเจ้าโชคดีมากท่ีได้มีโอกาสพบศาสตราจารย์ผู้ ย่ิงใหญ่ และ

ข้าพเจ้ารู้สกึอยา่งชดัเจนวา่ นํา้หนกัของ ความรับผิดชอบท่ีข้าพเจ้าสามารถทําได้ นัน้ เป็นเพียงสิง่เลก็น้อย เม่ือเทียบกบั 

วิสยัทศัน์ท่ีมีคา่มหาศาลของทา่นสําหรับคนรุ่นต่อๆ ไป  

   (ศาสตราจารย์กิตติมศกัด์ิ   Gunma  University) 

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

ข้อมูลอ้างองิ- รายละเอ ียดข้างล่างนี ้เป็นหลักสูตรท ี่จัดโดย Chemical Society of Japan(CSJ) เกี่ยวกับ วธิ ีการ

ทางสถติ  ิ   Design of Experiments และ การควบคุมคุณภาพ  

“A Simple Course on Statistical Methods and Design of Experiments” 

จดัโดย  CSJ สาขา Kanto/ National Museum of Nature and Science 

วนัท่ี  7-9 ธนัวาคม 1950 (3วนั) 

สถานท่ี หอประชมุ National Museum of Nature and Science 

หวัข้อ และ วิทยากร 

 Design of Experiments (บรรยายครัง้ท่ี 1-3) Motosaburo Masuyama , the University of Tokyo 

 Statistical Concepts and Simple Testing Methods (แนวคิดทางสถิติ และ วิธีการทดลองท่ีง่าย)    Kaoru 

Ishikawa, the University of Tokyo 

 Analysis of Variance, Correlation, and Graphical Methods  (การวิเคราะห์ ความแปรปรวน  ความสมัพนัธ์ 

และ วิธีการทางกราฟ)  Shigeru  Mizuno, Tokyo Institute of Technology 

จํานวนผู้ เข้าร่วม  345 คน 

ท่ีมา-  บทความปี 1951 หน้า 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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ผู้จดัร่วม  CSJ สาขา Kanto/JUSE 

วนัท่ี  3-8 ธนัวาคม 1951 (6วนั) 

สถานท่ี  หอประชมุใหญ่  อาคาร 2 คณะวิทยาศาสตร์  University of Tokyo 

หวัข้อและวิทยากร  หลกัสตูรนี ้แบง่ออกเป็น ขัน้ต้น และขัน้กลาง 

หลกัสตูรขัน้ต้น 

Basic Distribution in Mathematical Statistics (พืน้ฐานของสถิติคณิศาสตร์) 

 Tetsuichi  Asaka,  คณะวิศวกรรมศาสตร์  University of Tokyo 

Statistical Thinking  (วิธีคิดเชิงสถิติ) 

 Shigeru Mizuno, Tokyo Institute of Technology 
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Chapter 11 

กิจกรรมระหว่างประเทศของ ดร .อชิกิาวา 

(Dr. Ishikawa’s International Activities) 

 

 ศาสตราจารย์คะโอรุ อิชิกาวา ได้สร้างคุณประโยชน์ท่ีมีคณุค่าระหว่างประเทศ และ สร้างการพฒันาท่ีสําคญั

ให้แก่การควบคมุคณุภาพ 

 ในปี 1958  ดร.อิชิกาวา ได้เข้าร่วม QC Study Mission ท่ีจดัโดย Japan Productivity Center ไปสหรัฐอเมริกา 

ซึง่ ท่านได้มีการแลกเปล่ียนทางเทคนิคในเร่ืองการควบคมุคณุภาพกบัพนัธมิตรอเมริกา  จากการเร่ิมเต้นจาก mission นี ้

ทา่นได้อทุิศตวัทา่นในความร่วมมือระหวา่งประเทศ โดยเข้าร่วมการประชมุวิชาการ QC ในหลายๆ ประเทศ 

 ตัง้แต่ปี 1959 เป็นต้นมา ท่านได้ทําหน้าท่ีเป็นหวัหน้าบรรณาธิการ  Reports of Statistical Application 

Research, JUSE วารสารภาษาองักฤษท่ีตีพิมพ์โดย JUSE  ดร.อิชิกาวา ได้ทํางานอย่างหนกั เพ่ือ แนะนําการปฏิบติัและ 

การวิจยั Japanese total quality control ให้แก่โลก 

 ตัง้แต่ปี 1966 ถึง 1969  ท่านได้เข้าร่วม Six-Man-Board ซึ่งเป็นตัวแทนของญ่ีปุ่ น ในการเตรียมตัวก่อตัง้ 

International Academy for Quality โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างความเป็นสากลของการควบคมุคณุภาพ   ในปี 1969 

IAQ (International Academy of Quality) ได้ก่อตัง้ขึน้ ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญท่ีได้รับการรับรองเร่ือง QC จากทัว่โลก  

ในองค์การนี ้ดร.อิชิกาวา ได้ทําหน้าท่ี เป็นประธานกรรมการบริหารตัง้แต่ปี 1981 จนถึงปี 1983 และเป็นประธานของ

องค์การ ตัง้แตปี่ 1984 ถงึ 1986 

 เพ่ือการจัด การประชุมวิชาการนานาชาติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ ครัง้แรกของโลกท่ีโตเกียวในปี 1969  

ท่านได้ทุ่มเทอย่างมาก ในฐานะ รองประธานของ คณะกรรมการเทคนิค ท่ีมีหน้าท่ีนําการประชุมวิชาการนี ้ให้ประสบ

ความสําเร็จ  ดงันัน้ ท่านจึงปฏิบติัหน้าท่ีประธานของคณะกรรมการโปรแกรม ของการประชมุวิชาการนี ้ท่ีจดัขึน้ในญ่ีปุ่ น

ทกุๆ 9 ปี คือ ในปี 1978 และ 1987 ตามลําดบั 

 นอกจากการทําคุณประโยชน์ของท่านในการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพแล้ว  

ความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ่ของดร. อิชิกาวา ก็คือการนําเอาการควบคมุคณุภาพไปสูป่ระเทศท่ีกําลงัพฒันาทัง้หลาย โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ท่านได้ในส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษาท่ีสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่ น  เช่น Asian 

Productivity Organization (APO),  Japan International Cooperation Agency (JICA), Association for Overseas 

Technical Scholarship(AOTS) และ  Japan-China Economic Association ซึ่งท่านได้ทําหน้าท่ีเป็นประธาน
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ประสานงานโปรแกรม หรือเป็นวิทยากร ในหลายๆ สมัมนา เก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพ สําหรับ มืออาชีพจากประเทศ

กําลงัพมันาทัง้หลาย  ทา่นยงัเดินทางไปตา่งประเทศเพ่ือการบรรยายและ ให้คําแนะนําเก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพ 

 จํานวนประเทศท่ีดร.อิชิกาวา ได้ไปเย่ียมนัน้ มีจํานวนถึง 32 ประเทศ โดยไปบรรยาย เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ ให้

คําแนะนํา หรือการวิจยั  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 11 ประเทศในอาเซีย-แปซิฟิค  2 ประเทศในอเมริกาเหนือ 14 ประเทศ

ในยโุรป  ออสเตรเลีย และ อฟัริกาใต้  รวมจํานวนครัง้ทัง้สิน้ 143 ครัง้ 

 

ภาพ 11.1  ผงัพาเลโตของจํานวนครัง้ในตา่งประเทศของดร.อิชิกาวา 

                  

 ดร.อิชิกาวา ยงัได้ทําหน้าท่ี เป็น ประธานของ Enterprise Management working Group ใน Japan-China 

Economic Association ตัง้แต่ปี 1978 จนถึงวนัสดุท้ายของท่าน ในฐานะ กรรมการพิจารณา Association for Overseas 

Technical Scholarship ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ตัง้แต่ปี 1978 และ เป็นประธานองค์การ ตัง้แต่ปี 1988 ใน 

Japan China Industry and Culture Center (เปล่ียนเป็น Japan China Science, Technology and Culture Center 

ตัง้แตปี่ 1988)  ตามลําดบั 
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 จากความพยายามทัง้หมดของท่านนัน้ American Society for Quality Control* ได้มอบรางวลั Eugene L. 

Grant Medal  แก่ดร.อิชิกาวา ในปี 1972 สําหรับการทําประโยชน์ของท่านในการศกึษา และ การเผยแพร่การควบคมุ

คุณภาพ  นอกจากนี ้ยังได้มอบ Shewhart Medal สําหรับการทําคุณประโยชน์ท่ีโดดเด่นของท่าน ในการสร้าง

ความก้าวหน้าให้แก่การควบคมุคณุภาพในปี 1983   ท่านเป็นคนท่ีไม่ใช่คนสญัชาติสหรัฐอเมริกาคนแรกท่ีได้รับเลือกเป็น

สมาชิกกิตติมศกัด์ิของ American Society for Quality Control  ในปี 1986   ดร.อิชิกาวา ยงัได้รับ First international 

Prize จาก Asia-Pacific Quality Organization ในปี 1985 สําหรับ การทําคณุประโยชน์ระหว่างประเทศ  ต่อ การพฒันา

ของการควบคมุคณุภาพ 

*ASQC ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็น ASQ ตัง้แตปี่ 1997 

 

                  Eugene L. Grant Award         Shewhart Medal 

 

             ดร.อิชิกาวา ได้รับเลือก เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ในสถาบนัต่อไปนี ้ Association Society for Quality Control 

(ASQC),  Philippine Society for Quality,  Argentine Society for Quality,   Brazilian Society for Quality Control  

และ   Columbian Society for Quality    ท่านยงัได้เป็น ประธานกิตติมศกัด์ิของ China Quality Control Association 

และ Brazilian Society for Quality Control  เป็น ประธานกิตติมศกัด์ิท่ี British Society for Quality Circle  ดงัได้กลา่ว

มาแล้ว ดร.อิชิกาวา ยงัเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิของ ASQC ท่ีมิได้มีสญัชาติสหรัฐอเมริกาเพียงคนเดียว 

 

11.1 เรียนรู้จากตา่งประเทศ (Learning from Aboard) 

(1)  Quality Control Study Mission  โดย Japan Productivity Center ไปสหรัฐอเมริกา เพ่ือแสวงหาโลกาภิวฒัน์  

(Quality Control Study Mission by Japan Productivity Center to the U.S. Foresight for Globalization) 
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  เร่ิมแรกของการแนะนําการปฏิบติั QC แบบญ่ีปุ่ น สู่ภายนอกประเทศนัน้ เร่ิมขึน้ในปี 1958 เม่ือ ดร.อิชิกาวา 

เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ในฐานะของ สมาชิก QC Study Mission โดย Japan Productivity Center  คณะท่ีเดินทางไป

ญ่ีปุ่ นครัง้นี ้ประกอบด้วยบคุคลท่ีภายหลงัได้กลายเป็นผู้ นําของ TQC ญ่ีปุ่ น เช่น คณุ Noboru  Yamaguchi (หวัหน้า

คณะ)  ดร. Hajime Karatsu,  คณุ Eizo Watanabe,  คณุ  Masao Ina  รวมทัง้ ดร. อิชิกาวา    รายงานของคณะนี ้หรือ 

Quality Control in America (ดเูนือ้หาท่ีท้ายของเอกสาร [B3])   เป็นงานท่ีมีคณุค่าท่ีได้รับการอ้างอิงเหมือน ไบเบิล้ของ 

QC  รายงานนี ้ได้พดูถึงการอภิรายอย่างต่อเน่ือง เก่ียวกบั “Organization and Operation of QC (องค์กร และ การ

ปฏิบติัการ QC)”   “Design of Quality (การออกแบบคณุภาพ)”   “Vendor –Vendee Relations (ความสมัพนัธ์ของ ผู้ ซือ้

กบัผู้ขาย)”  “Reliability (ความเช่ือมัน่)”  และอ่ืนๆ   หนึ่งในคณุลกัษณะพิเศษของรายงานนี ้ก็คือ   คณะนี ้ไม่ได้เพียง

รายงานกรณีศึกษาจริงของอเมริกา แต่ให้ความเห็นตรงๆ ต่อบางอย่างซึ่งสหรัฐอเมริกาท่ียังอยู่หลังญ่ีปุ่ น เช่น การ

ตรวจสอบทางเศรษฐกิจ 

 

 

   

  Japanese Productivity Center’s QC Study Mission ในสหรัฐเมริกา ท่ี โรงงาน Allentown Plant 

ของ Western Electric  ถ่ายเม่ือปี 1965  ดร.อิชิกาวา เป็นรองหวัหน้าคณะ     แถวหน้า จากซ้าย Kazuo Maki, Noboru  
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Yamaguchi (หวัหน้าคณะ), Dr.Ishikawa,  Masao  Sasaki, Eizo Watanabe,      แถวท่ีสองจากซ้าย  Hajime Karatsu,  

Toshio Mino,  Masao Ina, Kouichi Yamamoto และ  Sadao  Okada 

   

 นอกจากนี ้ ในแต่ละ Chapter จะประกอบด้วย หวัข้อท่ีมีช่ือว่า  “Recommendation (ข้อเสนอแนะ)” ซึง่สมาชิก

คณะจะเขียนข้อเสนอแนะแก่ญ่ีปุ่ น ในเร่ืองเก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพ  บางข้อเสนอแนะนัน้ ยงัใช้ได้ถงึปัจจบุนั 

 รายงานท่ีเน้นเร่ือง QC ในญ่ีปุ่ น  และอยู่บนพืน้ฐานของการศกึษาเปรียบเทียบทางวฒันธรรมในสหรัฐอเมริกา 

และญ่ีปุ่ น อธิบายความแตกต่างอย่างชดัเจนว่าควรเรียนอะไร และไม่ควรทําอะไร “ตามท่ีมนัควรเป็น”  การค้นพบเหล่านี ้

สอดคล้องกบัความคิด ทศันะคติต่อชีวิต และ วิถี การวิจยั ของ ดร.อิชิกาวา  มนัคงไม่เป็นการพดูเกินความจริงท่ีว่า ทศันะ

ของท่านเก่ียวกบัโลกาภิวฒัน์  และการปฏิบติัการควบคมุคณุภาพภายนอกญ่ีปุ่ น  โดยเฉพาะนัน้  ได้รับการจดัรูปร่างจน

สมบรูณ์ด้วยตวัทา่นเอง ตัง้แตใ่นช่วงเวลานัน้ 

 หลงัจากนี ้ดร.อิชิกาวา ยงั เร่งรัดการแนะนํา และเผยแพร่ขยาย วิธีญ่ีปุ่ นของ QC หรือ TQC ไปสูต่่างประเทศ ใน

โอกาสท่ีเหมาะสม เช่น ASQC convention (1965,  [35])  และ EOQC convention  ในปี 1966 

 ในปลายทศวรรษ 1970 เม่ือ TQC แบบญ่ีปุ่ น ได้รับความสนใจจากต่างประเทศนอกญ่ีปุ่ น  ในเวลาเดียวกนั คน

ญ่ีปุ่ น ได้เร่ิมอภิปรายถึงความต้องการของโลกาภิวฒัน์ ของธุรกิจ   เม่ือข้าพเจ้าพิจารณาความเป็นจริงเหลา่นี ้ดร.อิชิกาวา 

ได้ปฏิบติัโลกาภิวฒัน์ของ TQC แบบญ่ีปุ่ น มาแล้วมากกว่า 10 ปี ก่อนทศวรรษ 1970 เสียออก    สิ่งนีแ้สดงถึงการมอง

การณ์ไกลท่ีน่าประหลาดใจของทา่น 

 แท้จริงแล้ว ในช่วงเร่ิมต้น ท่านดเูหมือนท่ีจะโฆษณาคณุภาพท่ีสงูของ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในญ่ีปุ่ น ผ่านการควบคมุ

คณุภาพ  เพ่ือสนบัสนนุการเพิ่มขึน้ของการสง่ออก  อย่างไรก็ตาม หลงัจากท่ีบริษัทญ่ีปุ่ นขยายกิจการไปต่างประเทศ พวก

เขาร้องขอเร่ืองการบริหารธุรกิจท่ีรวมถึง QC ท่ีมีลกัษณะเหมาะสมกบัสภาพการณ์ท้องถ่ิน  ดงันัน้ ดร.อิชิกาวา จึงเร่ิมต้น 

การสัง่สอนว่า TQC ควรจะมีความเป็นโลกาภิวฒัน์ได้แล้ว  จากนัน้ ท่านได้ประสบความสําเร็จในการถ่ายทอด TQC แบบ

ญ่ีปุ่ น ไปยงับริษัทท่ีไม่ใช่ญ่ีปุ่ น ซึ่งในอดีตท่านเคยหลีกเล่ียง เพราะเป็นงานท่ียากท่ีสดุ  ดร.อิชิกาวา เป็นผู้บุกเบิกในการ

สร้างโลกาภิวฒัน์ เพ่ือการยกระดบัประเทศอ่ืน โดยการ ถ่ายทอด TQC แบบญ่ีปุ่ นอยา่งแท้จริง 

 ดร.อิชิกาวา ยงัมีจิตวิญญาณการเป็นผู้บกุเบิก ซึง่สามารถเห็นได้ในการทําให้โลกาภิวฒัน์ ของ TQC แบบญ่ีปุ่ น 

เกิดขึน้เป็นจริง  โดยท่ีทา่น ก้าวลํา้หน้าไปโดยการยอมรับบทบาทและภาระงานของบริษัทธุรกิจ  และท่านได้ทําในสิ่งท่ีท่าน

ต้องทํา 

       (Hiroshi  Osada) 
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Chapter 15 

งานวจิัยของ ดร .อชิ ิกาวา 

(The Research of Dr. Ishikawa) 

 ดร.อิชิกาวา ได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ จํานวนมาก รวมทัง้ข้อเสนอท่ีหลากหลาย  ท่านได้ทํางานอย่างหนัก

พร้อมกบัเพ่ือนศาสตราจารย์ เพ่ือทําให้ข้อเสนอเหลา่นัน้ เป็นจริงขึน้  มนัคงต้องใช้เวลาหลายปี ในการวิจยัจากจดุยืนอย่าง

มืออาชีพ เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นงานทัง้หมดของท่าน  ดังนัน้คงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะอธิบายสิ่งทัง้หมด ภายในหนังสือเล่มนี ้  

งานวิจยับางอยา่งของทา่นได้รับการแนะนําในรายการสิง่พิมพ์ท่ีท้ายหนงัสือเลม่นี ้ ในสว่นท่ีเก่ียวกบั QC circle   การสร้าง

ความเป็นสากล  Sampling และการสร้างมาตรฐานของอตุสาหกรรม  กรุณาอ่าน Chapter 10 ถึง 14   หลกัฐานอ้างอิงได้

แสดงไว้ใน ตารางลําดบัเหตกุารณ์ และจํานวนหลกัฐานอ้างอิงท่ีอยู่ท้ายของหนงัสือ  จํานวนหลกัฐานอ้างอิง ท่ีเร่ิมต้นด้วย  

B หมายถงึหนงัสือ และในกรณีนี ้ หน้าท่ีใช้อ้างอิงก็จะแสดงด้วย 

15.1 ลักษณะพเิศษของการเข ียนของ ดร . อชิกิาวา (Special Features of Dr. Ishikawa’s Writing) 

 ผลลัพธ์ของ งานวิจัยของดร.อิชิกาวา เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ และสาขาอ่ืนๆ ได้นําเสนอผ่านหนังสือ  

บทความ สไลด์  วีดีโอ  มาตรฐานอตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น (JIS),  มาตรฐาน ISO  และส่ืออ่ืนๆ  น่ีคือลกัษณะพิเศษบางอย่าง

ของงานของทา่น ซึง่ เราพบในรายการท่ีเป็น ภาคผนวก ท่ีอยูท่ี่ท้ายของหนงัสือเลม่นี ้ 

1. ผลงานปริมาณมหาศาล  (2 ผลงานตอ่เดือน ตลอดเวลา 40 ปี) 

2. เนือ้หาสาระท่ีมีขอบข่ายท่ีกว้าง (ตัง้แตห่ลกัคิด จนถงึวิธีการของการควบคมุคณุภาพ) 

3. งานจํานวนมาก ตีพิมพ์ในภาษาตา่งประเทศ (16 ภาษา  139 ผลงาน) 

4. Guideline ท่ีชดัเจน สําหรับความเป็นไปได้ของแนวโน้มอนาคต 

ขอให้เราดรูายละเอียดของลกัษณะพิเศษดงัตอ่ไปนี ้

(1)ผลงานปริมาณมาก  

จํานวนมหาศาลของผลงานของท่าน มีถึงประมาณ 800 ผลงาน  สําหรับหนงัสือแล้ว เราจะนบัเฉพาะท่ีพิมพ์ครัง้

แรกสว่นบทความนัน้ เรานบัเฉพาะ สว่นท่ีนําเสนอท่ีมีช่ือเร่ืองเดียวกนัเทา่นัน้ 

หนงัสือ    31 เลม่ (ฉบบัปรับปรุงและเพิ่มเติม 11 ฉบบั แปล 32 ฉบบั)  

 สาระนิพนธ์  บทความ    517 รายการ (รวมท่ีเขียนตอ่เน่ือง 64 รายการ) 

 คํานํา   Essay ตา่งๆ      129 รายการ 
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 สไลด์    48 รายการ 

 วีดีโอ    26 รายการ 

 JIS    62 รายการ (รายการปรับปรุง 50 รายการ) 

 มาตรฐาน ISO   7 รายการ 

  

 ถ้าหากรวม ตวัเลขท่ีอยู่ในวงเล็บ  เป็นต้นว่า ฉบบัปรุงและเพิ่มเติม  แปล และ บทความต่อเน่ือง และ   รายการ

ปรับปรุง JIS แล้ว  จํานวนตวัเลขรวม จะมีมากกว่า 950 รายการ  สว่นใหญ่ได้รับการตีพิมพ์ ในขณะท่ีบางสว่น เป็นต้นว่า 

รายการข้างลา่งนี ้ไมไ่ด้มีการตีพิมพ์ ซึง่ไมไ่ด้นบัรวมไว้ 

1. บทความใน newsletters ของมหาวิทยาลยั หรือ ในบริษัทตา่งๆ 

2. เอกสารนําเสนอ ซึง่ไมไ่ด้มีการตีพิมพ์ รวมเป็นบทความ 

3. ตําราประกอบการสมัมนา 

4. รายงาน ท่ีเรียบเรียงในการประชมุคณะกรรมการภาครัฐ และวิชาการ 

  ข้าพเจ้าเรียบเรียงผลงานเหล่านี ้ตามรายการหนงัสือ และบทความท่ีเขียนโดยดร.อิชิกาวา ในการดําเนินการนี ้

นัน้ ข้าพเจ้าได้พบและเพิ่มเติมผลงานอีกมากมายของท่านซึง่ยงัไม่ได้รวมรวมไว้ก่อนหน้านี ้ อาจจะเพราะว่า ท่านมีงานยุ่ง

จนไม่สามารถจดัทํารายการเหล่านัน้ได้ ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นนกัเก็บข้อมลูท่ีมีความกระตือรือร้นก็ตาม  ระหว่างการเรียบ

เรียงหนงัสือเล่มนัน้ การจดัทํารายการ รวมทัง้ การจดัเรียงลําดบัเหตกุารณ์นัน้ใช้เวลามากกว่างานอ่ืนๆ  ข้าพเจ้าพยายาม

ท่ีจะจดัทํารายการท่ีสมบรูณ์ แต่ข้าพเจ้าเกรงว่า อาจจะยงัพลาดผลงานบางสว่น   ถ้าเรานบัเข้าไปด้วย จํานวนรวมอาจจะ

มากกว่า 1000 รายการก็ได้  ในหลกัสตูรสมัมนา ตลอดเวลา 40 ปีท่ีท่านได้มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองการควบคุมคณุภาพ 

จนกระทัง่ท่านเสียถึงแก่กรรม (1949-1989)  ท่านได้เขียนผลงานทัง้หมด ยกเว้นผลงานเดียว (เลขท่ี 513 ในรายการ  ปี 

1944)  นัน่หมายความว่า ท่านจะต้องเขียน อย่างน้อย 25 ผลงานต่อปี  และ 2 ผลงานต่อเดือน โดยเฉลี่ย  ตลอดเวลา 40 

ปีของท่าน   ในจํานวน “2 ผลงานต่อเดือน” นัน้รวม หนงัสือหนาหลายเล่มด้วย  เราเข้าใจได้ง่ายว่า ท่านได้เขียนผลงาน

จํานวนมหาศาลได้   ไม่จําเป็นต้องพดู  ท่านได้ใช้เวลาท่ียาวนานในการเขียนผลงานเหล่านี ้ และท่ีสําคญัท่ีสดุ ท่านได้ใช้

เวลาท่ีสําคญัในการวิจยั หรือ ค้นคว้า ซึง่ท่ีจะต้องเขียนไว้ก่อน  ทา่นดเูหมือนซเูปอร์แมนจริงๆ 

(2) เนือ้หาสาระท่ีมีขอบข่ายท่ีกว้าง (A wide range of contents) 

  หนงัสือ 31 เลม่ท่ีทา่นเขียน สามารถแบง่ออกได้ตามเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้
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  Quality Control (การควบคมุคณุภาพ)      13 

  QC Circle            5 

  Quality Assurance (การรับประกนัคณุภาพ)       2 

  Quality Control Method (วิธีการควบคมุคณุภาพ)     7 

  Sampling (การชกัตวัอยา่ง)         2 

  Implementation of Industrial Standardization 

  (การนําเข้ามาใช้ของการสร้างมาตรฐานอตุสาหกรรม)       2 

  บทความจํานวน 517 บทความ  สามารถแบง่ออกได้ตามเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

  Quality Control Concept (แนวคิดการควบคมุคณุภาพ)   35 

  Japanese Quality Control (การควบคมุคณุภาพแบบญ่ีปุ่ น)  38 

  Management and Quality Control  

   (การบริหารและการควบคมุคณุภาพ)     58 

  Quality Assurance (การประกนัคณุภาพ)     93 

  Quality Control and Organizational Management 

  (การควบคมุคณุภาพ และ การบริหารองค์กร)     56 

  QC Circle         58 

  International Problems of Quality Control 

  (ปัญหาระหวา่งประเทศ ของการควบคมุคณุภาพ)     50 

  Quality, Reliability, Safety, Product Liability 

  (คณุภาพ ความน่าเช่ือถือ  ความปลอดภยั ความรับผิดชอบของสนิค้า)     28 

  Quality Assurance System (ระบบประกนัคณุภาพ)         49 
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  Environment/ Pollution (สภาพแวดล้อม / มลภาวะ)         16 

   Quality Control Method (วิธีการของการควบคมุคณุภาพ)    46 

 TQC Promotion by Industry (การสง่เสริม TQC แยกอตุสาหกรรม)         23 

 Sampling (การชกัตวัอยา่ง)                  40 

Implementation of Industrial Standardization 

 (การนําเข้ามาใช้ของ  การสร้างมาตรฐานอตุสาหกรรม)     14 

High Pressure Cold Molding (การหลอ่เยน็ความดนัสงู)              6 

 

  จากการวิเคราะห์ข้างบน  เราสามารถเห็นเนือ้หาท่ีมีขอบข่ายกว้างขวางของท่าน  รวมทัง้แนวคิดและวิธีการของ

การควบคมุคณุภาพ  QC Circle, Sampling,  ปัญหาระหว่างประเทศ และ การนําเข้ามาใช้ของการสร้างมาตรฐาน

อตุสาหกรรม 

 

(3) ผลงานจํานวนมาก ตีพิมพ์ในภาษาตา่งประเทศ (Many works are published in foreign languages) 

  ในผลงานของท่าน มีอีกสิ่งหนึ่งคือ ท่านเขียนเป็นภาษาองักฤษด้วยตวัของท่านเอง    และมีจํานวน 32 ผลงาน 

ได้รับการแปลเป็น 12 ภาษา 

  ภาษาองักฤษ (เขียนโดยทา่นเอง 1 เร่ือง  แปล 5 เร่ือง)     6 

  ภาษาโปรตเุกส         5 

  ภาษาจีน         5 

  ภาษาฝร่ังเศส         3 

  ภาษาสเปน         3 

  ภาษาเยอรมนั         2 
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  ภาษาอินโดนีเซีย        2 

  ภาษาอิตาลี         2 

  ภาษามาราตี         1 

  ภาษาฮิบบรู         1 

  ภาษาเกาหลี         1 

  ภาษาสโลวาเนีย         1 

  จํานวนบทความ สาระนิพนธ์  บทนํา Essays หรือ สไลด์ ท่ีตีพิมพ์ ในภาษาต่างประเทศนัน้ ได้แสดงไว้ในตาราง 

15.1  จํานวนทัง้หมดมี 108 ผลงาน ใน 11 ประเทศ    ถ้าหากรวมเร่ืองท่ีแปลด้วยแล้ว จํานวนจะเพิ่มเป็น  139 ผลงาน ใน 

16 ภาษา 

 

ตาราง 15.1  บทความและผลงานอื่น  ในภาษาต่างประเทศ 

บทความที่ต ีพมิพ์ อังกฤษ จีน  เกาหลี ฝรั่ งเศส    อื่นๆ  
บทความการวจิัย 

1. Concept of Quality Control 
 

2.Japanese Quality Control 
 
3.Management and Quality Control 

      4.Organizational Management 
 
       5.QC Circle 
       6.International Problems 
       7.Quality Assurance 
       8.Quality Control Metho 
 
       9.Sampling, Analysis 

 
8 
 
11 
 
2 
 
6 
 
12 
3 
4 
2 
 
10 

 
1 
 
5 
 
6 
 
1 
 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
เ ย อ ร มั น  1 
ส เ ป น  1 
โปแลนด์1 เชค2 
 
 
 
 
โปรตุเกส 1 
รัสเซ ีย 1 
 
 

คาํนํา  essay ต่างๆ  
1.เกี่ยวกับ Quality control 

 
5 

    
อติาลี 1 
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สไลด์ 6     
           รวม 69 23 4 5 7  ( ร ว ม ทั ้ง สิ ้น  

108) 
 

(4) Guideline ท่ีชดัเจน สําหรับความเป็นไปได้ของแนวโน้มอนาคต  (Clear guidelines for the possibility of future 

trends) 

ดร.อิชิกาวา  มีทศันะวิสยัท่ีกว้างไกล  ท่านได้คิดถึงเร่ืองโลกาภิวฒัน์ ตัง้แต่ในช่วงแรกหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  

นอกจากนี ้ทา่นยงัได้ยืนยนัอยูเ่สมอถงึความสําคญัของ QC ในการดีไซน์ เม่ือพวกเขาเพิ่งจะเร่ิมต้นอยากจะได้ผลลพัธ์จาก

ความพยายามในการลดความผิดพลาดของสินค้า ท่ี genba (หน้างาน)  ในขณะเดียวกัน ท่านได้ยกตวัอย่างและสรุป

ทิศทางอนาคตท่ีเป็นไปได้  นอกจากนี ้ท่านยงัได้เก่ียวข้องกับคนจํานวนมาก โดยขอ หวัข้อเร่ือง ในวารสาร หรือ ท่ี การ

ประชมุสมัมนาวิชาการ QC   แน่นอน หวัข้อเร่ืองทัง้หมดท่ีท่านเลือกไม่ค่อยจะได้ตามท่ีท่านได้วางแผนไว้  อย่างไรก็ตาม 

เพราะว่า ท่าน ได้ยกหวัข้อเร่ืองขึน้มาเร่ืองหนึ่ง มนัมกัจะกลายเป็นปัญหาลว่งหน้า สําหรับคนหลายๆ คน ซึง่ สามารถท่ีจะ

เตรียมตวัตอ่สิง่แวดล้อมใหมท่ี่จะมา 

ข้าพเจ้า ไม่มีโอกาสท่ีได้ยินจากดร.อิชิกาวาโดยตรง ว่า ท่านมองเห็นล่วงหน้าเก่ียวกบัแนวโน้มใหม่ๆ ได้อย่างไร  

แตร่ะหวา่งการเรียบเรียงบทนี ้ข้าพเจ้าคิดวา่ ข้าพเจ้าได้พบ 3 ประเด็นด้วยกนั  ประเด็นแรก คือ ประสบการณ์และ การเฝา้

สงัเกต ท่ีท่านได้มาจากการไปเย่ียมทางธุรกิจในต่างประเทศ   ได้กลายเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์มาก ในช่วงทศวรรษ 1970   

แต่ท่านไม่ได้แนะนําสิ่งท่ีท่านได้เห็นในต่างประเทศ เป็นข้อมลูมือสอง  ในทางตรงการข้าม ท่านได้ไตร่ตรองจนกระทัง่ท่าน

เข้าใจอยา่งเตม็ท่ีตอ่สิ่งท่ีท่านได้เห็น  แล้วจดัให้สิ่งเหลา่นัน้ เป็นระบบ แล้วจึงแนะนําให้กบัพวกเรา   การพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ และ ความรับผิดชอบของผลิตภณัฑ์ เป็นตวัอย่างท่ีดี  การบริหารข้ามสายงาน เป็นอีกหนึ่งตวัอย่าง  ท่ีท่านควรคิดว่า 

นั่นถูกกลั่นมาจากไอเดียท่ีท่านได้รับระหว่างอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา   เม่ือพิจารณาจากการท่ีได้ไปพบกับผู้ เช่ียวชาญชาว

อเมริกัน เพ่ือศึกษาการบริหารข้ามสายงาน  เป็นท่ีชัดเจนว่า ดร.อิชิกาวา ไม่เพียงแต่ส่งผ่านและแนะนําให้กับพวกเรา

เท่านัน้   ประการท่ีสอง   ข้อมลูข่าวสารจํานวนมากท่ีท่านได้รับมาจากความสนใจอย่างย่ิงยวดของท่าน ต่อสิ่งใหม่ๆ และ 

จากการสมัผสัท่ีใกล้ชิด  ประการท่ี สาม  เกิดจากความสนใจท่ีแหลมคมของทา่นในสิง่ซึง่ได้ดําเนินไปในโลก  ข้าพเจ้าจะไม่

ลืมวา่ ทา่นมกัจะอา่นหนงัสือพิมพ์ ตัง้แตห่น้าแรกจนถงึหน้าสดุท้าย และ จดัคลปิไว้ ตามเนือ้หา 

       (Noriaki  Kano) 

15.2  ข้อเสนอจาก ดร .อชิกิาวา (Proposal by Dr. Ishikawa) 

(1) การปฏิรูปความคิดในการบริหาร  การบริหารด้วยการเคารพในความเป็นมนุษย์ (Thought revolution in 

management, Management with respect for humanity) 
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 การใช้ QC ไม่เพียงแต่เป็นเคร่ืองมือหนึ่งของการควบคมุคณุภาพ แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือสําหรับการบริหารองค์กร  

ดร.อิชิกาวา ได้เน้นความสําคญัของสิง่นีเ้สมอมา 

 “ข้าพเจ้าคิดถึงการนํามาใช้ท่ีเหมาะสมของ QC…..สามารถนํามาสู่การปฏิรูปรูปแบบของการบริหารของบริษัท 

และ การปฏิรูปความคิดในการบริหาร” (1981, [B9], p.3) 

 

 เราสามารถมองเหน็อยา่งชดัเจนถงึ แก่นของผลงานของทา่น ท่ีได้เขียน ทัง้ในช่วงแรก และช่วงหลงั 

 “มันเป็น การควบคุมคุณภาพท่ีใหม่ ซึ่งจะนํา การปฏิรูปอุตสาหกรรม มาสู่รูปแบบการบริหารหรือองค์กร ใน

ประเทศของเรา”  (1954, [B1], p.1) 

 “ข้าพเจ้าได้ทํางานกบับริษัทหลอมถ่านหิน เป็นเวลา 8 ปี หลงัจากจบการศึกษาจาก ภาควิชาเคมีประยกุต์ ใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Tokyo ในปี 1939   ในช่วงนัน้ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ 2 ปี ไปเป็นทหารเรือของพระ

เจ้าจกัรพรรดิ   ข้าพเจ้าประหลาดใจวา่ทําไมบริษัทญ่ีปุ่ น และองค์กรญ่ีปุ่ น ทําสิ่งท่ีแปลกๆ อย่างนัน้   เม่ือข้าพเจ้าได้ศกึษา

การควบคมุคณุภาพ  ข้าพเจ้าเร่ิมท่ีจะเช่ือว่า การนําเอาการควบคมุคณุภาพเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม สามารถปรับเปล่ียน

สิ่งท่ีแปลก เหล่านัน้ได้  หรือ หมายความว่า สามารถนําเอาการพฒันาปรับปรุง เข้ามาสู่โครงสร้างองค์กร หรือ การปฏิรูป

ความคิดในการบริหาร   ข้าพเจ้าได้พยายามอย่างต่อเน่ือง ในการนําเอาการควบคมุคณุภาพเข้ามาใช้ พร้อมกบัไอเดียนี”้ 

(1980, [60]) 

 ท่านได้มาสูไ่อเดียนีไ้ด้อย่างไร?   ตามท่ีแสดงใน Session 8.3 ข้างบน  ข้าพเจ้าคาดคิดว่า บิดาท่าน คณุ Ichiro 

คงมีอิทธิพลตอ่ความคิดของทา่น 

 ทา่นได้มองการบริหาร ดงันี ้

 “มองเน้นท่ีทรัพยากรมนษุย์ทางการบริหาร  ถ้าคณุควบคมุได้อย่างเหมาะสม และ เข้าใจ 3 ปัจจยัการบริหารท่ี

สําคญั ซึง่ได้แก่ คณุภาพ  ต้นทนุ(กําไร) และ ปริมาณ   การบริหารจะประสบความสําเร็จได้”  (1964, [B1], p. 56) 

 “เพราะว่า บริษัทนัน้ อยู่ในสังคมมนุษย์  เป้าหมายเบือ้งต้น ควรจะเน้นท่ี คนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท (ลูกค้า  

พนักงาน และครอบครัวของพวกเขา  ผู้ ถือหุ้น  คนท่ีเก่ียวข้องกับการรับช่วงผลิต และ โลจิสติกส์)  ทําให้เขาได้บรรลถุึง

ศกัยภาพของพวกเขาอยา่งมีความสขุ” (1980, [60]” 

 

 ในด้านนี ้ทา่นได้พดูอยา่งมัน่ใจถงึความสําคญัของการบริหาร ด้วยการเคารพในความเป็นมนษุยชาติ 
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 “มนุษยชาติ คือ มนุษย์ ซึ่งสามารถกระทําได้ด้วยตวัของตัวเอง ด้วยเจตนาของตวัเอง และด้วยตัวของตวัเอง  

แตกต่างจากสตัว์ เคร่ืองจกัร หรือ มนษุย์ ไม่ทําเพราะเขาถกูบอกให้ทํา   มนษุยชาติ ยงัหมายถึง มนษุย์ท่ีคิดไตร่ตรองโดย

ใช้สมองของเขา  มนษุยชาติ นําการบริหาร ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความสามารถท่ีไมมี่ท่ีสิน้สดุของมนษุย์”  (1968, [60]) 

 ไอเดียนี ้เป็นท่ีรู้จกัในช่ือ  “the Industrial Democracy (ประชาธิปไตยทางอตุสาหกรรม)”   เม่ือพิจารณาจาก

ข้อเทจ็จริงท่ีวา่  บริษัทชัน้เลศิของอเมริกนัหลายๆ แหง่ ได้พยายามท่ีจะใช้แง่มมุนีไ้ปใช้ในการบริหาร  ความเห็นของ ดร.อิชิ

กาวา เป็นแก่นแท้ของการบริหาร  ทา่นยงัได้ชีใ้ห้เห็นว่า คณุภาพ (Quality, Q) ต้นทนุ (Cost, C)  การสง่มอบ (Delivery, D 

หรือ Quantity ปริมาณ) เป็นเป้าหมายขัน้ 2 ท่ีจะทําให้บรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กร  และเรียกว่า  “เป้าหมายขัน้ 2 

สําหรับการบริหารท่ีดี (secondary targets for good management)” 

      (Hiroshi  Osada,  Noriaki Kano) 

 

(2)  การควบคุมคุณภาพทั่วทัง้องค์กร/ การต่อต้าน ลัทธิมืออาชีพ (Company-wide quality control/ Anti-

professionalism) 

 ในยโุรปและสหรัฐอเมริกา ในเร่ืองไอเดียของความเป็นมืออาชีพทางด้านคณุภาพนัน้  มีเพียงแต่ผู้ เช่ียวชาญใน

เร่ืองคณุภาพซึ่งก็คือฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายควบคมุคณุภาพจะต้องรับผิดชอบในเร่ืองเก่ียวกบัคณุภาพ เป็นผู้ ดําเนินการ

จริง  แต่ตัง้แต่ดร.อิชิกาวา มีความสงสยัในไอเดียนัน้ (1981 [B9], p. 33) ท่านได้ยืนยนัถึงเร่ือง การควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้

องค์กร กบัการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุคนตัง้แตผู่้จดัการถงึผปูฏิบตังาน (ท่ีขาดไมไ่ด้) 

 “ในเร่ืองเก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพ  ผู้บริหารสงูสดุ ต้องมีความรับผิดชอบตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

และกําหนดให้เป็นนโยบายองค์กร   มนัจะสําเร็จได้นัน้ต้องให้พนกังานทกุคน รวมถงึผู้บริหารระดบักลาง วิศวกร  พนกังาน

ท่ีเก่ียวข้องกบังานธุรการ รวมทัง้พนกังานหน้างานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนัน้  ถึงแม้ว่า เพียงวิศวกรบางคนศึกษาและ

พยายามทํา มนัก็จะไมสํ่าเร็จ  สิง่ท่ีเราต้องการสําหรับความสําเร็จคือ การทําความเข้าใจ  ความมุง่มัน่ และ การปฏิบติัจาก

ผู้บริหารสงูสดุ  

 เพ่ือท่ีจะนําการควบคุมคุณภาพไปพร้อมกับพนกังานทุกๆ คน เราจะต้อง สร้างมนุษยสมัพนัธ์ให้เกิดขึน้  หรือ

หมายความวา่  มนัเป็นสิง่ท่ีจําเป็นท่ีจะต้องสร้าง โครงสร้างความร่วมมือทัว่ทัง้บริษัท”  (1964, [B1], p.15) 

  

 เราจะเห็นได้ว่า น่ีคือ ต้นแบบของการควบคุมคุณภาพแบบญ่ีปุ่ น เม่ือเปรียบเทียบรายงานการสอนของ Dr. 

Joseph M. Juran และ บทสรุปการบรรยายของ Dr. Juran ท่ีเขียนโดย ดร.อิชิกาวา 
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 “Dr. Juran ได้มาถงึบทสรุปตอ่ไปนี ้หลงัจาก กลบัจากการเย่ียมโรงงานในญ่ีปุ่ น 

1. บริษัทญ่ีปุ่ นดเูหมือนพยายามท่ีจํานําเอาการควบคมุคณุภาพเข้ามาใช้ ผา่นโครงสร้างระดบั 

องค์กร   ในวิธีการแบบนี ้ การฝึกอบรมการควบคมุคณุภาพ จะเป็นสิ่งจําเป็นท่ีหน้างาน  นอกจากนี ้โรงงาน 

ต้องเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งทกุๆ ฝ่ายงาน 

       อยา่งไรก็ตาม ถ้าเราทิง้การควบคมุคณุภาพไว้ท่ีหน้างาน  พวกเขาจะไมเ่ข้าในความ 

      สําคญัของ ปัญหาคณุภาพ  ดงันัน้ พวกเขาจะเอาใจใสเ่ฉพาะท่ีหน้างานของตนเอง  และมี 

     อคติตอ่การควบคมุคณุภาพ  ดงันัน้ วิศวกรท่ีหน้างาน จะเสียเวลาในการทําเร่ืองท่ีไมมี่จดุ 

    หมาย ......น่ีเป็นปัญหาท่ีเราจดัให้มีวิศวกรท่ีหน้างาน..... เราต้องตดัสนิใจเก่ียวกบัเร่ืองนี ้(สว่นที 

   เหลือขอตดัออก)”    (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 กลา่ววา่ การควบคมุคณุภาพ จะต้องถกูนําเข้ามาใช้ โดยฝ่ายควบคมุ 

 คณุภาพ  ในอีกด้านหนึง่  ผู้ เช่ียวชาญญ่ีปุ่ น กลา่ววา่ มนัต้องถกูนําเข้ามาใช้โดยฝ่ายวิศวรรม หรือ  

 โดยวิศวกรรมท่ีหน้างาน พร้อมกบัความร่วมมือของฝ่ายควบคมุคณุภาพ ถ้าจําเป็น” (1954, [134]) 

 

 ดร.อิชิกาวา ได้สรุปในครัง้แรกเก่ียวกบัความคิดของท่านในเร่ืองการควบคมุคณุภาพโดยรวมท่ีญ่ีปุ่ น น่าจะอยู่ใน

รายงานท่ีเรียบเรียงขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ นําเสนอการควบคมุคณุภาพของญุ่ป่น ในโอกาสท่ีคณะผู้แทน (หวัหน้าคณะ Mr. 

Nobobu  Yamaguchi,  รองหวัหน้าคณะ ดร.อิชิกาวา) ท่ีไปเย่ียมสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนของ Japan 

Productivity Center ในเดือนมกราคม ปี 1958  รายงานนี ้เป็นข้อมลูท่ีดีท่ีจะได้รู้ถึงการนําเอาการควบคมุคณุภาพเข้ามา

ใช้ในญ่ีปุ่ น ในขณะนัน้ 

  “ในบริษัทท่ีได้เร่ิมนําเอาแนวคิดการควบคมุคณุภาพเข้ามาใช้ ในช่วงเร่ิมต้น  กิจกรรมการ 

 การควบคมุคณุภาพได้ริเร่ิมขึน้เรียบร้อยแล้วในประมาณ ปี 1952 ไปทัว่ทัง้บริษัท ไมเ่พียงแตฝ่่าย 
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 คมุคณุภาพเทา่นัน้ แตย่งัรวมฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายขาย ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายอ่ืนๆ  ในเวลาเดียว 

 กนั  ผู้บริหารสงูสดุ เร่ิมนําเอา guidance ของการควบคมุคณุภาพ มาเป็นสว่นหนึง่ของการบริหาร 

 ธุรกิจ” (1958, [37], (1)) 

 

 ตัง้แตช่่วงเร่ิมต้น ดร.อิชิกาวาได้ยืนยนัวา่ การควบคมุคณุภาพจะต้องดําเนินการไปทัว่ทัง้บริษัท  ท่านได้ถ่ายทอด

ไอเดียต่อไปนี ้ในบท essay  “Total Management and QC”  พิมพ์ลงในปกในของวารสาร Hinshitsu Kanri (Statistical 

Quality Control) 

  “ข้าพเจ้าหวงัวา่ การควบคมุคณุภาพในญ่ีปุ่ น จะต้องดําเนินไปเป็นการควบคมุคณุภาพใน 

 ภาพท่ีกว้าง หรือ total quality control ซึง่รวมเอาต้นทนุ และปริมาณการขาย  ไมไ่ด้เป็นภาพแคบ  

 ในความหมายของ Dr. Juran”  (1956,  [4]) 

  “หลกัการพืน้ฐานของการควบคมุคณุภาพ คือ การผลติ และขาย สิง่ท่ีผู้บริโภคต้องการ   

 หลกัการนี ้คือ การบริหารธุรกิจอยา่งแน่นอน”  (1956, [4]) 

 ทา่นยงัได้กลา่วถงึอิทิพลของ Dr. Juran ตอ่ความเคล่ือนไหวของ total quality control 

  “ความเคล่ือนไหวดงักลา่ว ได้มีความคกึคกัขึน้  ซึง่เป็นเปา้หมายของ การบรรยายของ  

 Dr. Juran  ตามท่ีได้กลา่วข้างต้น”   (1958, [37], (1)) 

 

 เราไมม่ัน่ใจวา่ คําว่า “การควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร (company-wide quality control)” มาจากไหน  ท่านได้

กลา่วไว้ดงัข้างลา่งนี ้

  “เราตัง้ใจท่ีจะเข้าใจคําศพัท์  “การควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร”  หรือ  “Total quality  

 Control”   หรือ  QC ในความหมายท่ีกว้าง  เป็นต้น เพ่ือความสะดวกของเรา ตัง้แตใ่นอดีตใน 

 ญ่ีปุ่ น   คําวา่ QC จงึเป็นท่ีรู้จกักนัดี  ดงันัน้ จงึเป็นธรรมชาติท่ีจะอธิบายในความหมายเดียวกนักบั 
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 ท่ีข้าพเจ้าได้กลา่วข้างต้น”  (1960, [78]) 

 

 พิจารณาจากคํากลา่วของท่านข้างต้น  คําว่า “การควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร”  จึงได้มีการใช้มาก่อนทศวรรษ 

1960  ทา่นยงัได้อธิบายไอเดียของคําจํากดัความ ในข้อความตอ่ไปนี ้

  “จากการวิจยั และสํารวจผู้บริโภค  มาระยะหนึง่  การควบคมุคณุภาพท่ีมีความตอ่เน่ือง  

 เป็นท่ีเรียกร้อง เพ่ือทําระให้ระบบมีความสมบรูณ์ ซึง่นําเอากลไกท่ีดีตา่งๆ เข้ามาสูท่กุฝ่ายงาน  

 พนกังานทกุๆ คน ไมว่า่ประธาน จนถงึ ภารโรง ไมเ่พียงแตฝ่่ายท่ีอยูแ่นวหน้า เช่น ฝ่ายออกแบบ 

 ฝ่ายจดัซือ้(วตัถดิุบ)  ฝ่ายตรวจสอบ หรือขาย  แตร่วมถงึทีมงานเช่น วิจยั  วิศวกรรม คลงัสนิค้า 

 และโลจิสติกส์  การออกแบบเพ่ือการผลติ  เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ  การซอ่มบํารุง  การบญัชี และ  

 ธุรการทัว่ไป  หรือหมายความวา่ พนกังานทกุคน จะต้องเร่ิมคิดถงึบทบาทของเขาคืออะไรในการ 

 พฒันาปรับปรุงคณุภาพ”  (1960, [78]) 

         (Noriaki   Kano) 

 

(3)  การควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร ของ ดร.อิชิกาวา (Dr. Ishikawa’s “company-wide quality control”) 

 ดร.อิชิกาวา ได้อธิบายภาพลกัษณ์ของ  “การควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร” โดยหลกัคิดของท่าน ท่ีแสดงไว้ใน

ภาพ 15.1  ข้างล่างนี ้ ตามภาพ วงกลมของ การควบคมุคณุภาพ จะวางอยู่ นอกสดุของ วงท่ีเรียกว่า control (PDCA)  

ในขณะท่ี วงกลมของการประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) หรือ  QC ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ จะวางอยู่ตรง

กลาง  ไอเดียนี ้เขียนไว้ในหนงัสือของท่าน  (1964,[B1], p. 57)   QC Circle วางทบัซ้อนบน 3 วงกลม และ ทกุๆ วง

รวมกนัแล้ว ประกอบขึน้เป็น TQC   กลา่วโดยทัว่ไปได้ว่า วตัถปุระสงค์สงูสดุของ TQC คือ การประกนัคณุภาพ   ดร.อิชิกา

วา ได้เน้นเป็นพิเศษท่ี การประกันคุณภาพ สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ง เป็น จุดต้นนํา้ท่ีสุดของ การประกัน

คณุภาพ 

         (Hiroshi  Osada) 



 

12/46 
ส.ส.ท. ได้รับอนญุาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเร่ือง  “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control” 

 

 

          

   ภาพ 15.1  การควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร คืออะไร?  (1981, [B9], p. 130) 

(4)  คํากลา่วท่ีเหมาะสมกบัเวลา  (Timely quotes) 

 ดร.อิชิกาวา สง่เสริมการควบคมุคณุภาพ ด้วยคํากลา่วท่ีเหมาะสมจํานวนมาก ในแตล่ะช่วงเวลา 

 ดร.อิชิกาวา ได้ ยืนยืน ต่อ นโยบายการค้าเสรีท่ีประกาศโดย รัฐบาลญ่ีปุ่ นในปี 1960  โดยนําเสนอ “การนําเสนอ

การควบคมุคณุภาพสําหรับการค้าเสรี” (1960, [81])   ท่านยงัยืนยนัว่า การนําเสนอ และ สง่เสริมการควบคมุคณุภาพ 

เป็นหนทางท่ีดีท่ีสดุ สําหรับโลกอตุสาหกรรม ซึง่มอมเมาอยา่งมากกบั การค้าเสรี 

 ในช่วงกลางทศวรรษ 1960  ทา่นได้สร้างสรรค์คําขวญัขึน้มา 2 คําดงันี ้

 “Secure Profits by Quality control (รับประกนักําไรโดยการควบคมุคณุภาพ)” (1966, [87]) 

 “Quality Control and Customer’s Benefit (การควบคมุคณุภาพ และ ประโยชน์ของลกูค้า)” (1966, [14]) 
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 คําขวญัแรกนัน้ได้รับการนําเสนอให้แก่ ระดบับริหาร ซึง่คิดว่าการนําเอา QC เข้ามาใช้นัน้ ยาก เพราะผลกระทบ

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้ท่ีลดต่ําลง ในปี 1965  ในขณะเดียวกนั คําขวญัท่ีสองนัน้ เป็นคําขวญัท่ีมีต่อคนท่ีคิดว่า 

การรับประกนักําไร นัน้ ปฏิเสธ ผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

 ท่านตอบโต้ว่า “เพราะว่าหลกัการพืน้ฐานของ QC นัน้ คือ การผลิตสิ่งท่ีลกูค้าต้องการจะซือ้ด้วยความยินดี  QC 

นํามาสู่การเพิ่มขึน้ของ การขาย และกําไรของบริษัท   ในขณะท่ี กําไรของบริษัทนัน้ จะเกิดขึน้ไม่ได้ ถ้า คณุไม่เข้าใจ QC 

ได้ดี”  (1966, [14]) 

 ท่านยงัได้กล่าวยืนยนัอีกว่าควร  “ขายผลิตภณัฑ์คณุภาพดี ในราคาท่ีสงู “ มากกว่า “ขายสินค้าดี ราคาต่ํา” มา

หลายปีแล้ว  พร้อมกบัการยกตวัอย่าง การส่งออกด้วยการตดัราคา ของผลิตภณัฑ์ของญ่ีปุ่ น  คําพดูนีไ้ด้เกิดก่อนมานาน

แล้ว (1966, [14]) 

 ในช่วงท้ายทศวรรษ 1960  ทา่นได้ให้คําขวญัดงัตอ่ไปนี ้

 “Quality Control Toward the World (การควบคมุคณุภาพไปสูโ่ลก)” (1968, [93]) 

 “World Enterprise and QC---A Road to a World Enterprise( วิสาหกิจของโลกกบั QC—หนทางไปสู ่วิสากิจ

ของโลก)”  (1969, [98]) 

  

 ในวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งการรับรู้ของ การเสริมสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของญ่ีปุ่ น  ท่านได้เสนอให้เห็นถึง

ความสําคญัของการวิสยัทศัน์ระดบัโลก แก่บริษัทญ่ีปุ่ น ซึง่โน้มเอียงไปเน้นภายในประเทศ เพราะ จิตวิญญาณท่ีโดดเด่ียว  

ในอีกด้านหนึง่ ทา่นยงัได้กลา่วคําขวญัตอ่ไปนี ้เพ่ือให้พวกเรามีความออ่นน้อมถ่อมตน 

 “จงมองดโูลก พร้อมกบัเสริมสร้างพืน้ฐานธุรกิจของคณุด้วย QC”  (1968, [200]) 

 “กําจดัการถดถอย โดยการใช้ประโยชน์ การควบคมุภาพแบบญ่ีปุ่ น”  (1969, [43]) 

 “สร้าง สงัคมท่ีมัง่คัง่ ด้วย การควบคมุคณุภาพ”  (1971,  [100]) 

 

 ในทศวรรษ 1970  มี 3 คําขวญั ได้รับการนําเสนอ ตอ่ ปัญหามลภาวะ 

 ในทศวรรษ 1980  ท่านได้เน้นความสําคัญของ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับการบริหาร เพ่ือสร้างโลกท่ี

เจริญรุ่งเรือง ผา่นการควบคมุคณุภาพ  ในทิศทางของโลกาภิวฒัน์  คําขวญัในขณะนัน้ มีดงันี ้
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  “ไม่มีเขตแดนสําหรับการควบคุมคุณภาพ  มันเป็นความสามารถทางการบริหารท่ีจะอยู่ในคําถาม”  

(1980, [115]) 

  “ความมัง่คัง่ของโลก ผา่นคณุภาพ”  (1982, [28]) 

         (Noriaki  Kano) 

 

(5) คณุภาพมาก่อน  เป็นคณุภาพท่ีตรงกบัความพึงพอใจของลกูค้า (Quality first, Quality to meet customer’s 

satisfaction) 

 มีการถกเถียงกนัมายาวนานตัง้แตอ่ดีตวา่ “คณุภาพ” หมายถึงอะไร  ในปัจจบุนั  มนัหมายความอย่างกว้างขวาง

และ ทัว่โลกว่า มีความหมายเดียวกนั “ความพึงพอใจของลกูค้า”   ท่านได้ยืนยนัมานานแล้วว่า “เป็น คุณภาพท่ีตรงกับ

ความพงึพอใจของลกูค้า” 

  “เม่ือเราพดูถงึ “คณุภาพ” ในความหมายของการควบคมุคณุภาพ  มนัจะหมายถงึ 

 คณุภาพท่ีตรงกบัความพงึพอในจของลกูค้า”  (1954, [B1], p.5) 

 ท่านได้กล่าวยืนยนัว่า QC จะต้องมีการนําเอาไปใช้ ไม่เพียงแต่ในขัน้ตอนการผลิต แต่ในขัน้ตอนของการ

ออกแบบด้วย  เพ่ือท่ีจะทําให้ แนวคิดนัน้เป็นจริงขึน้มา  นอกจากนี ้ท่านยังชีใ้ห้เห็นถึงความต้องการของการพัฒนา

ปรับปรุงคณุภาพในภาพท่ีกว้าง ซึง่เก่ียวข้องกบัต้นทนุ  การส่งมอบ และบริการ ไม่ใช่ “คณุภาพในความหมายท่ีแคบ”  ซึ่ง

เก่ียวข้องกบัคณุภาพของผลติภณัฑ์เทา่นัน้  พดูสัน้ๆ ก็คือ  “Total Quality Control”  เป็นสิง่ท่ีจําเป็น 

  “เพ่ือสร้างผลติภณัฑ์คณุภาพทีดี ท่ีลกูค้ายินดีท่ีจะซือ้  เราต้องเน้นท่ีคณุภาพของมนั  ท่ีมี 

 ความสมดลุกบัต้นทนุ และความสมดลุกบัปริมาณ  โดยเฉพาะในประเทศของเรา  ความสมดลุนี ้

 ยงัไมเ่ป็นท่ีเข้าใจนกั  มนัชดัเจนท่ีวา่ เราต้องตดัสนิเร่ืองคณุภาพ บนพืน้ฐานของความสมดลุนี ้  

 ด้วยการเน้นท่ีประเดน็นี ้เราจงึสามารถเรียกมนัวา่ total quality control”  (1960, [78]) 

 ในวิถีนี ้ท่านได้คิดถึง คณุภาพท่ี คาบเก่ียวกบัประโยชน์ของลกูค้าอยู่เสมอ  ภายหลงั ท่านยงัได้ชีใ้ห้เห็นอย่าง

ต่อเน่ือง โดยใช้ คําและประโยชน์ต่อไปนี ้  “Quality Control and Customer’s Benefit (การควบคมุคณุภาพและ 

ประโยชน์ของลกูค้า”  (1966, [14])    “Consumerism (การคุ้มครองผู้บริโภค)” (1970, [20])  และ  “Consumers and 

Quality Control (ลกูค้าและการควบคมุคณุภาพ)”  (1985, [31]) 
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 นอกจากนี ้ท่านยงัได้กลา่วกบัเรา ให้ทําให้ “คณุภาพท่ีตรงกบัความพงึพอใจของลกูค้า” ให้เป็นจริง เป็นนโยบาย

การบริหารอยา่งหนึง่ ซึง่จะนํามาสูกํ่าไรขององค์กรระยะยาว พร้อมกบัคําขวญัท่ีวา่ “Quality first (คณุภาพมาก่อน)” 

  “ถ้าคณุไลต่าม “quality first”  กําไรระยะยาวจะเพ่ิมขึน้  ในทางตรงกนัข้าม ถ้าคณุไลต่ามกําไรระยะ

สัน้ คณุจะสญูเสียความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก และ กําไรระยะยาว”  

         (Noriaki  Kano) 

15.3 การประกันคุณภาพ   (Quality Asssurance) 

(1) กระบวนการตอ่ไปคือ ลกูค้าของเรา (The next process is our customer) 

 เร่ิมแรก ดร.อิชิกาวา เคยใช้ประโยคท่ีว่า   “กระบวนการต่อไปคือลกูค้า  ในขณะท่ีกระบวนการก่อนหน้าท่ี คือ

ผู้ผลติ”  (1954,  [B1], p.9) 

 เพ่ือท่ีจะทําให้ “คุณภาพท่ีตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า” เกิดขึน้เป็นจริง  ท่านได้อธิบายว่าใครควรจะ

รับผิดชอบ  และ อะไรควรจะทํา ภายใต้ หลกัการพืน้ฐานดงัตอ่ไปนี ้

  “ตัวอย่างเช่น ท่ีผู้ ผลิตเหล็กกล้าแห่งหนึ่ง ฝ่ายผลิตเหล็กกล้า จะต้องเป็นผู้ ผลิตของ ฝ่าย rolling 

ในขณะท่ีฝ่ายผลิตเหล็กกล้า จะต้องเป็นลกูค้าของ ฝ่ายผลิตเหล็ก ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนนี ้ ดงันัน้ ฝ่ายผลิตเหล็กกล้า 

ต้องมีความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพท่ีสอดคล้องตรงกบัความพึงพอใจของกระบวนการต่อไป   ฝ่ายผลิต

เหล็กกล้า จะต้องรับผิดชอบต่อ ฝ่าย rolling    ฝ่ายผลิตเหลก็กล้า จะต้องรับผิดชอบในการรับผลตรวจสอบว่า เหลก็กล้า

นัน้มีผลต่อสินค้าอย่างไร  และถามตรงๆ ว่า ฝ่าย rolling นัน้ต้องการอะไร  โดยการประชมุกนั และมีความรับผิดชอบใน

การตอบสนองความต้องการนัน้”  (1954,  [B1], p. 9) 

 ในภายหลงั  ดร.อิชิกาวา เปล่ียนคําพดูเป็นวา่  กระบวนการตอ่ไปคือ ลกูค้าของเรา” (1981, [B9], p.51) 

 

(2) การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ เน้นการประกนัคณุภาพ (NPD(New Product Development) emphasized quality 

assurance) 

 แนวคิดยคุใหมข่องการควบคมุคณุภาพ เกิดขึน้ในสหรัฐอเมริกา ราวทศวรรษ 1930  การนําเสนอนัน้ เก่ียวข้องว่า 

เราจะบรรลุถึงมาตรฐานคุณภาพท่ีพิเศษได้อย่างไร ซึ่งหมายถึงกิจกรรมท่ีลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์  ในนิยามท่ี

แสดงออกโดยคําว่า “ควบคมุ”   เม่ือแนวคิดนีไ้ด้นําเข้าสู่ญ่ีปุ่ น  มนัก็ยงัคงเป็นท่ีรู้จกักนัในเร่ืองการลดความเสียหายของ
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ผลิตภณัฑ์   ในเร่ืองนี ้เป็นการบรรยายของ Dr.Juran ซึง่สร้างผลกระทบในช่วงต้น (Report of Dr. Juran’s lecture, 

JUSE, 1954)  และดร.อิชิกาวาได้เขียนเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นสรุปการบรรยาย (1954, [134]) 

  

 เม่ือมองย้อนกลบัไปท่ีการพฒันาของการควบคมุคณุภาพ  ดร.อิชิกาวา ได้กลา่วตอ่ไปนี ้

  “เราต้องเร่ิมต้นปฏิบติัการประกนัคณุภาพ ตัง้แตข่ัน้ตอนการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่  

  มนั เป็นช่วงปลายทศวรรษ 1950 ซึง่เป็นช่วงท่ีความรู้สกึนีกํ้าลงัเติบโตขึน้”  (1981,  [B9], p. 27) 

 เม่ือเราพดูถึง การควบคมุคณุภาพ  ท่านได้แบ่งมนัออกเป็น 3 ขัน้ คือ การประกนัคณุภาพท่ีเน้นการตรวจสอบ

(inspection)   การประกนัคณุภาพท่ีเน้นการควบคมุกระบวนการ  และ การประกนัคณุภาพท่ีเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม ่(NPD)  และมกัจะเน้นท่ีความสําคญัของ NPD 

 ในฉบบัเดือนมีนาคม 1957 ของ Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control)   ผลิตภณัฑ์ใหม่คือหวัข้อหลกั

ของ หลกัสตูร QC    เนือ้หาเป็นเพียง ระดบัท่ีผิวเผินเม่ือเทียบกบัปัจจบุนั   รายงานท่ีกล่าวข้างต้นท่ีแนะนําการควบคมุ

คณุภาพแบบญ่ีปุ่ น ไปยงัสหรัฐอเมริกา ได้พดูเพียงเล็กน้อยเก่ียวกบั การตดัสินใจความต่างท่ียอมรับได้ (tolerance) แต่

ไมไ่ด้อ้างถงึ การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่หรือ การออกแบบแตอ่ยา่งใดเลย (1958, [37]) 

 อยา่งไรก็ตาม ในรายงาน ได้เรียบเรียงหลงัจากกลบัจากสหรัฐอเมริกา  ทา่นได้ให้ความเหน็ไว้วา่ 

  “ในทฤษฏีของข้าพเจ้า การควบคมุคณุภาพจะต้องเร่ิมต้นจากขัน้ตอนการออกแบบ  

  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ในอตุสาหกรรมเคร่ืองไฟฟา้หรือ เคร่ืองจกัร”   (1958, [248]) 

 นอกจากนี ้ในปี 1964  ทา่นยงัได้แสดงความคิดของทา่น ด้วยความมัน่ใจมากขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

  “QC ในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่เป็นพืน้ท่ีหนึง่ซึง่ข้าพเจ้าใช้ความพยายามเป็นอนัดบั แรก เพราะมนั

เป็นกิจกรรมหลกั ท่ีเป็นกญุแจสําหรับบริษัทท่ีจะอยูร่อด”  (1964, [38]) 

 ในปี 1966 ท่านได้จดัการสมัมนาหลกัสตูร 1 ปีขึน้ ภายใต้ช่ือ “Quality of Design (คณุภาพของการออกแบบ) 

ใน Hinshitsu Kanri  (Statistical Quality Control) และได้เขียนบทความด้วยตวัทา่นเอง (1986, [347],  [349]) 

 มนัอาจจะมาจากการไปเย่ียมสหรัฐอเมริกาของทา่น ในฐานะสมาชิกของคณะศกึษา ในปี 1958  ซึง่ นําท่านมาสู่

การรับรู้ความสําคญัของ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ การออกแบบ และคณุภาพ” 
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(3) คณุลกัษณะคณุภาพท่ีแท้จริง / คณุลกัษณะคณุภาพท่ีทดแทน (True Quality Characteristic/ Substitute Quality 

Characteristic) 

 เม่ือเราพยายามท่ีจะควบคมุคณุภาพ ของผลติภณัฑ์อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ขัน้แรก เราต้องกําหนดให้ชดัเจนว่า อะไร

คือ คณุลกัษณะคณุภาพ   ดร.อิชิกาวา นําเสนอว่า เรามกัจะใช้ คณุลกัษณะคณุภาพท่ีทดแทน ในหลายๆ กรณี  ในขณะท่ี 

คณุลกัษณะคณุภาพท่ีแท้จริง นัน้ คงอยูต่า่งหาก 

  “สิง่ท่ีเราต้องการเน้น คือ คณุภาพท่ีลกูค้าต้องการอยา่งแท้จริง --- เราเรียกวา่ คณุสมบติั ท่ี แ ท้ จ ริ ง  

ประสทิธิภาพ ---- และขัน้ตอนแรกของการควบคมุคณุภาพ คือ การค้นหาสิง่นัน้  ในอีก ด้านหนึ่ ง   ตัวอย่างเช่น  ความ

บริสทุธ์ิ หรือ ความคงทน เป็นเพียงปัจจยั หรือ สาเหตท่ีุในการให้ได้ 

 สมรรถนะมาตรฐาน  ซึง่เราเรียกวา่ คณุลกัษณะคณุภาพท่ีทดแทน”  (1961, [B5], p.5) 

 ตารางคณุภาพท่ีบริษัทจํานวนมากใช้อยูน่ัน้ อยูน่อกเหนือจากหลกัคิดนี ้

(4) การนําเสนอ ความน่าเช่ือถือ (Introduction of Reliability) 

 ในรายงานท่ีได้กลา่วถึงก่อนหน้านี ้เก่ียวกบการนําเสนอการควบคมุคณุภาพแบบญ่ีปุ่ น  บทความเก่ียวกบัความ

น่าเช่ือถือ นัน้ อ้างอิงถึง  “การทดสอบอายใุช้งาน (life test)” ในบทเก่ียวกบั “QC” ในอตุสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้า” (1958, 

[37], (2)) 

 อย่างไรก็ตาม รายงานได้ตีพิมพ์หลงัการเย่ียมสหรัฐอเมริกา (1959, [B3];  สว่นใหญ่เรียบเรียงโดยดร. อิชิกาวา 

และ ศาสตราจารย์ Karatsu)  ได้เน้นถงึความสําคญัของความน่าเช่ือถือ ในสหรัฐอเมริกา มากกวา่ 8 หน้า 

 รายงาน AGREE ท่ีคณะผู้แทนได้นํามาจากสหรัฐอเมริกาภายหลงัได้เป็นท่ีรู้จกั เหมือนกบัเป็นไบเบิล้  Outline  

แปลโดย ศาสตราจารย์ Shiomi  ตามการชีแ้นะของ ดร.อิชิกาวา และได้มีการรายงานท่ี  Ishikawa Research Group   ใน

เดือน ตลุาคม ปี 1958  คณะกรรมการวิจยัความน่าเช่ือถือ ได้รับการจดัตัง้ขึน้ท่ี  JUSE  ซึ่งเป็นการเร่ิมต้นผ่านการวิจยั

ความน่าเช่ือถือในญ่ีปุ่ น  ดงันัน้  เราสามารถเห็นว่า ผลกระทบต่อการพฒันาของความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์ญ่ีปุ่ น ซึ่ง 

คณะผู้แทนได้สํารวจมาและนํามามีความสําคญัอยา่งไร 

 ภายหลงั ดร. อิชิกาวา ได้จัดทําซีรีส์ของบทความเก่ียวกับความน่าเช่ือถือ ในวารสาร  Hinshitsu Kanri  

(Statistical Quality Control) (1961,  [298])  ทา่นยงัได้เสนอบทความและสารนิพนธ์เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

 “ความน่าเช่ือถือ ในสหรัฐอเมริกา (Reliability in the United States)”  (1965,  [253])    

 “ความน่าเช่ือถือคืออะไร (What is Reliability)”  (1965, [302]) 
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 “การประกนัคณุภาพ กบัความน่าเช่ือถือ (Quality Assurance and Reliability)” (1968, [303]) 

 “ความน่าเช่ือถือ และ การควบคมุคณุภาพ (Reliability and Quality Control)”  (1970, [307]) 

 “ความน่าเช่ือถือ และ การควบคมุคณุภาพ (Reliability and Quality Control)”  (1971, [309]) 

 “ความคิดเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ (Thoughts on Reliability)”  (1982,  [321]) 

 “คณุภาพและ ความน่าเช่ือถือ –ตรวจสอบทัง้หมดของคณุภาพ- (Quality and Reliability-Full Check of 

Quality-)”  (1983,  [322]) 

 “การควบคมุคณุภาพ และความน่าเช่ือถือ / ความสามารถการบํารุงรักษา (Quality Control and Reliability / 

Maintainability)”  (1986, [323]) 

 

 ท่านได้ยืนยันอย่างแข็งขันว่า มันเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ในการดําเนินการต่อไปของความคิด เก่ียวกับ ทัง้การ

ควบคมุคณุภาพ และ ความน่าเช่ือถือ ให้ครอบคลมุกว้างขวาง  ไมแ่ยกจากกนั  

  หมายเหต-ุ  ข้อมลูท่ีมีคา่ ได้รับจาก ศาสตราจารย์ Hiroshi  Shiomi และศาสตราจารย์ 

        Kazuyuki Suzuki สําหรับตอนนี ้

(5) การแนะนํา หน้าท่ีรับผิดชอบของผลติภณัฑ์  (Introduction of Product Liability) 

 เม่ือคําว่า Product Liability (PL)(หน้าท่ีรับผิดชอบของผลิตภณัฑ์)   ได้นําเข้ามาสูญ่ี่ปุ่ นในปลายทศวรรษ 1960  

มนัไม่เป็นท่ีเข้าใจดีนกัในระยะแรก  ดร.อิชิกาวาได้ทําวิจยัอย่างจริงจงัเก่ียวกบั product liability ในโอกาสท่ีท่านได้เย่ียม

สหรัฐอเมริกาและยโุรป ในฐานะหวัหน้าทีม 7th QC Observation จาก JUSE ในปี 1972  หลงัจากการเย่ียม ท่านได้

แนะนําผลงานวิจัยผ่านการบรรยายของท่าน ในบทความวารสาร หนังสือ และอ่ืนๆ  สิ่งนีนํ้ามาสู่การเปล่ียนแปลงและ

กิจกรรมอย่างมากเก่ียวกบั PL เป็นต้นว่า การจดัตัง้ PL Research Committee  ใน JUSE ในเดือนตลุาคม 1972  และสง่

ทีม 1st PL Observation Team (นําโดย ดร. Shigeru Mizuno)  ไปสหรัฐอเมริกาและ ยโุรป ในปี 1973 

 ดร.อิชิกาวา เขียนเก่ียวกบั PL ในหนงัสือของท่าน (1973, [B19])  บทความและสารนิพนธ์ (1973, [312], [314], 

[316];  1974, [317], [318], [319]) 
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 ทา่นได้นําเสนอ คําแนะนํา 12 ชิน้ดงัต่อไปนี ้เพ่ือให้ความสนใจในการดําเนินการเก่ียวกบั PL  ถึงแม้จะผ่านไป 2 

ปีแล้วก็ตาม แตผ่ลงานเหลา่นีก็้ยงัคงอยู ่

“ทําความชดัเจนให้กบัปัญหาความปลอดภยั – จดัตัง้คณะกรรมการ PLP เพ่ือยกระกบัการรับรู้เก่ียวกบั

ความปลอดภยั” 

   “ตรวจสอบเทคโนโลยีสําหรับความปลอดภยัอีกครัง้----บรรลถุงึมาตรฐานของความ 

           ปลอดภยัของผลติภณัฑ์) 

  “ดําเนินการผา่นการทดลอง ในกระบวนการของการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ อยา่พดู 

 วา่ “ฉนัไมส่ามารถจินตนาการวิธีการท่ีพวกเข้าจะใช้มนั” “ 

  “เราต้องคิดเก่ียวกบัความปลอดภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความน่าเช่ือถือ  ---โดยเฉพาะอยา่ง 

 ย่ิง ผู้บริหารสงูสดุ มีความรับผิดชอบในการไมก่ระจายสนิค้าไมป่ลอดภยัสูต่ลาด  เรากําลงัด ู

 ผลติภณัฑ์ใหมม่ากมายท่ี เข้าสูต่ลาด ถงึแม้วา่มนัจะยงัอยูใ่นกระบวนการท่ีไมมี่การทดลองท่ี 

 เพียงพอ  เพราะวา่ ไมมี่ผลติภณัฑ์ใดสามารถสง่ออกไปได้  ผู้บริหารสงูสดุจะต้องมีอํานาจเดด็ 

 ขาดในการหยดุการสง่ผลติภณัฑ์ท่ีไมป่ลอภยั  มิฉะนัน้ พวกเขาจะพบกบัหายนะ” 

  “ข้อมลูของชิน้สว่น และ การประกอบ  รวมาถงึ การสัง่ทําภายนอก จะต้องได้มีการ 

 คํานวณและบนัทกึไว้ในคอมพิวเตอร์  เป็นลอ็ต   ดงันัน้ เราจะสามารถตรวจสอบข้อมลูท่ี 

 เหมาะสม ท่ีเป็นหลกัฐานได้” 

  “ผลติภณัฑ์ท่ีเสร็จแล้ว จะต้องตอบสนอง drawing ของมนั” 

  “สร้างสรรค์คูมื่อสําหรับขัน้ตอนการทํางาน ดงันัน้ ดําเนินการปฏิบติัตามคูมื่ออยา่งเข้ม 

 งวด  การจดัให้มี กลไกfoolproof ปอ้งกนัความผิดพลาด เป็นสิง่จําเป็นเพ่ือไมใ่ห้เกิดผลติภณัฑ์ 

 ท่ีเสียหาย  มนัจะต้องเป็นหลกัฐานท่ีดีในฐานะเป็นความสอดคล้องกบักฎหมาย” 

  “ในบริษัทมากมาย  เรากําลงัหา “concession (การยินยอม)”  ซึง่คือการให้  
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 “โอเค” กบัผลติภณัฑ์หลงัจากการพิจารณาตดัสนิบางอยา่ง ถงึแม้วา่ มนัจะถกูคดัออกในการตรวจ 

 สอบ  เราต้องรับประกนัระบบของ งาน “การยินยอม” โดยปราศจากปัญหาใดๆ” 

  “การวิเคราะห์ failure (เคร่ืองเสีย)  ---- การวิเคราะห์ท่ีจริงจงั เป็นสิง่จําเป็นในการชีใ้ห้เหน็ 

 สาเหตขุองเคร่ืองเสีย” 

  “Design Review (การทบทวนการออกแบบ) ---เราทดสอบละเอียดอยา่งไรเพ่ือความ 

 ปลอดภยั ในกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม”่ 

  “ทบทวนคูมื่อการทํางาน  การโฆษณา  แคตตาลอ็ค และ อ่ืนๆ  ---- ใสคํ่าวา่ “Don’ts’ in a 

 Very big font” (Don’t ตวัหนงัสือใหญ่ๆ)  ให้แก่ลกูค้า” 

  “บนัทกึวา่อะไรควรจะเป็นหลกัฐาน(ตรวจย้อนหลงัได้)  --- เราต้องตดัสนิวา่ ข้อมลูอ่ืนๆ  

 อะไร ท่ีเราควรจะเซฟ ไว้   เราไมส่ามารถเซฟ ข้อมลูท่ีไมจํ่ากดัได้  เราต้องศกึษาข้อจํากดัของ 

 คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกบั ใช้คอมพิวเตอร์อยา่งไร” 

 

(6) การวิเคราะห์คณุภาพ/คณุภาพท่ีมองย้อนหลงั (Quality Analysis / Backward Looking Quality) 

 ดงัท่ีได้กล่าวข้างต้น ดร.อิชิกาวา ได้เน้นความคิดของเขา ใน   “คณุภาพท่ีตรงกบัความพึงพอใจของลกูค้า”  มา

เป็นเวลานาน  ในขณะเดียวกัน ท่านยงัได้ยกคําถามขึน้มาว่า “การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ต่อ คุณภาพ นัน้ ยงัไม่ได้

นําเข้ามาใช้”  (1973, [357])  ดงันัน้ ทา่นได้สร้างข้อเสนอ “การวิเคราะห์คณุภาพ” 

  “อะไรควรจะเป็นคณุภาพท่ีลกูค้า  องค์กร  ผู้ผลติ  บริษัทโลจิสติกสื และ อ่ืนๆ ต้องการ?   

 มนัเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะบรรลคุณุภาพท่ีทําให้ทกุฝ่ายมีความพงึพอใจ  อยา่งไรก็ตาม เราต้องนําเสนอ 

 คณุภาพท่ีผู้บริโภค ยินดีท่ีจะซือ้” (1973, [357]) 

 ทา่นยงัได้แนะนําถงึ  “คณุภาพท่ีมองไปข้างหน้า” และ “คณุภาพท่ีมองย้อนหลงั”  ดงัตอ่ไปนี ้

  “การวิเคราะห์ failure  ซึง่เป็นกระบวนการประกนัคณุภาพอยา่งหนึง่ เป็นสิง่ท่ีสําคญั 
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 มาก ในความหมายของการสร้าง failure  ของเสีย และ ผลติภณัฑ์ท่ีไมป่ลอดภยั  ซึง่เป็นความ 

 รับผิดชอบของผู้ผลติ   อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นการวิเคราะห์คณุภาพท่ีอนรัุกษ์ และ เป็นเชิงรับ   

 นัน่คือ ทําไมเราจงึเรียกวา่ คณุภาพท่ีมองย้อนหลงั”  (1973, [357]) 

  “ในอีกด้านหนึง่  เราต้องคิดถงึคณุภาพที ผู้บริโภคจะมีความสขุ  ข้าพเจ้าอยากจะเรียก 

 วา่ เป็นสิง่ท่ีก้าวร้าว  เชิงรุก  เชิงกลยทุธ์ หรือ เป็นคณุภาพท่ีมองไปข้างหน้า” (1973, [357]) 

 

 ในช่วงท่ีท่านได้รับไอเดียเก่ียวกบัการวิเคราะห์คณุภาพ  หลายๆ สิ่งหลายๆ อย่าง ได้นํามารวมกนั และเช่ือมต่อ

กนัในใจของท่าน  ตวัอย่างเช่น  cause and effect diagram, the standard rationalization committee (คณะกรรมการ

สร้างความมีเหตผุลในมาตรฐาน)(ด ูchapter 14)    การวิจยัสมรรถนะผลิตภณัฑ์และกระบวนการ ท่ีท่านได้เห็นมาใน

สหรัฐอเมริกาในปี 1958 (โดยเฉพาะอย่างย่ิง การทดลอง prototype)  และการเย่ียม แล็บการวิเคราะห์ failure ท่ี 

Lockheed Corporation เม่ือทา่นไปสหรัฐอเมริกาในปี 1972 

 บทความตอ่ไปนีเ้รียบเรียงความคาดหวงัของทา่นตอ่ การวิเคราะห์คณุภาพ 

  “เพ่ือทําให้การวิเคราะห์คณุภาพท่ีแท้จริงเกิดขึน้ในญ่ีปุ่ น  เราต้องดําเนินการ การวิเคราะห์ 

 คณุภาพท่ีเป็นจริง คล้ายกบัท่ี Lockheed Corporation ได้ทํา  แตก่ารวิเคราะห์นี ้ยงัไมเ่พียงพอ   

 ข้าพเจ้า ต้องการแนะนําให้ดําเนินการ การวิเคราะห์คณุภาพท่ีมีความหมายมากขึน้ และกว้าง 

 ขึน้  รวมทัง้ คณุภาพท่ีลกูค้าและโลกมีความสขุด้วย” (1973,  [357]) 

 

 ดร.อิชิกาวา ยงัไม่พึงพอใจอย่างจริงจงั กบั ผลลพัธ์ของการเคล่ือนไหวการวิเคราะห์คณุภาพ ในขณะนัน้  ถึงแม้

ท่านจะมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์คําใหม่ๆ ก็ตาม  ดงันัน้ ในปี 1975  ท่านได้เลือกหวัข้อเร่ืองนีอี้กครัง้หนึ่ง เป็น

บทความนําในวารสาร Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control) 

  “ข้าพเจ้าเลือกหวัข้อเร่ือง การวิเคราะห์คณุภาพ ในปี 1973 และเขียนบทความบรรยาย 

 เป็นเวลาหนึง่ปี ในวารสารนี ้เพ่ือช่วยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั QC ให้คิดเร่ืองนี ้ อยา่งไรก็ตาม มนัก็ยงัไม ่
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 ได้รับการจดัการท่ีดี และยงัไมมี่ประสทิธิภาพเหมือนเดิม  ดงันัน้ ข้าพเจ้าตดัสนิใจท่ีจะหยิบยก 

 หวัข้อเร่ืองนีอี้กครัง้หนึง่”  (1975,  [364]) 

 

 หลงัจากนัน้ ในสาขาการควบคุมคุณภาพ  ระบบของการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้ก่อตัง้ขึน้ ตาม “การพฒันา

คณุภาพ”  และ กิจกรรมความน่าเช่ือถือ ได้รับการพฒันา ตาม “FMEA/FTA”  หรือ  “การวิเคราะห์ failure / การทดสอบ 

ความน่าเช่ือถือ”   นอกจากนี ้แนวคิดของ “คณุภาพท่ีประทบัใจ /คณุภาพท่ีต้องมี (attractive quality/must-be quality)” 

ได้เกิดขึน้ ตาม  “คณุภาพท่ีมองไปข้างหน้า และ มองย้อนหลงั”   ดงันัน้ ความนิยมของผลิตภณัฑ์ญ่ีปุ่ น ในปัจจุบนั ซึ่งมี

คณุภาพสงู และ ความน่าเช่ือถือสงู ได้รับการยอมรับท่ีมากกว่าในตลาดโลก  และ ไอเดียการริเร่ิมของดร.อิชิกาวา เป็น

จุดเร่ิมต้น และ พืน้ฐานของการเคล่ือนไหวเหล่านี ้ ข้าพเจ้าต้องการจะถามท่านว่า “การวิเคราะห์คุณภาพในปัจจุบัน 

ใกล้เคียงเพียงพอกบับางอยา่งท่ีทา่นได้เคยจินตนาการหรือยงั?” 

     (Noriaki  Kano,   Shinsuke  Furuya) 

 

15.4  แนวคดิการบริหาร  (Management Concept) 

(1) การควบคมุกระบวนการด้วย control chart:  การสร้างคณุภาพภายในกระบวนการ (Process control with control 

chart: Build quality into the process) 

 เราสามารถกลา่วได้ว่า control chart ได้รับการยอมรับอย่างมาก ในช่วงท่ี มีการนําเอา QC เข้ามาใช้ เพราะ

โปรแกรม 8 วนั ท่ีบรรยายโดย Dr.Deming  ซึง่มาญ่ีปุ่ นในปี 1950  จากรายงานการบรรยาย (Lectures on Statistical 

Control of Quality,  JUSE, 1950)   7 ใน 8 วนั เป็นเร่ืองเก่ียวกบั control chart ในขณะท่ีอีก 1 วนั ใช้ในเร่ือง  sampling 

inspection   ดร.อิชิกาวา ได้เป็นหนึ่งในบรรณาธิการ และ ผู้วิจารณ์ในการจดัพิมพ์รายงานการบรรยาย  ท่านต้องได้รับ

อิทธิพลท่ีใหญ่หลวงจาก Dr.Deming 

 Mr. H.F.Dodge เป็นเพ่ือนของ Dr. Deming    รายงานการบรรยาย ได้แนะนําคํากลา่วของเขาดงันี ้ “คณุภาพ

ของผลิตภณัฑ์นัน้ ไม่สามารถสร้างขึน้โดยการตรวจสอบเท่านัน้”  “คณุภาพ เป็นบางอย่างท่ีจะต้องสร้างสรรค์ขึน้มา”  คํา

กลา่วนีไ้ด้เน้นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

  “การควบคมุทางสถิติ ไมใ่ช่เป็นการยกเอาสิง่ท่ีไมดี่ออกไป โดยการตรวจสอบ” 

  “การควบคมุทางสถิติ หมายถงึ การสร้างคณุภาพภายในกระบวนการ  โดยบรรล ุระดบัท่ี 



 

23/46 
ส.ส.ท. ได้รับอนญุาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเร่ือง  “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control” 

 

 สงูสดุของความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ในกระบวนการผลติ” 

 

 ดร.อิชิกาวากลา่วเสมอวา่  “สร้างคณุภาพในกระบวนการ”   สิ่งนีน้่าจะมีอิทธิพล จากไอเดียของ Dr. Deming ดงั

ได้กลา่วข้างต้น 

 คําพดูท่ีมีช่ือเสียงอีกหนึ่งคําพดูคือ  “การควบคมุคณุภาพ เร่ิมต้นด้วย control chart และจบลงด้วย control 

chart”  ในรายการของหนงัสือของทา่น จะมีผลงานของทา่น 2 เร่ือง เก่ียวกบั control chart 

 

 Control Charts in Factory Management (Control Charts ในการบริหารโรงงาน ฉบบัแปล)  (1953, [B21]) 

 The Control chart Method (วิธีการ Control Chart –เขียน และบรรณาธิการ)  (1955, [B23];  (ฉบบัปรับปรุง) 

(1962,  [B23]) 

 

 นอกจากนี ้ control chart ได้รับการอธิบายหลายๆ ครัง้ในผลงานดงัตอ่ไปนี ้

 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 เป็นหวัหน้าทีม Control Chart Research Group  ของ  การสมัมนาการควบคมุคณุภาพของ JUSE 

(หลกัสตูรพืน้ฐาน)   ดงันัน้ เราสามารถเหน็ได้วา่ ทา่นได้อทุิศพลงังานของทา่นอยา่งไรตอ่  control chart 

 

(2) ผงัเหตแุละผล /ผงัก้างปลา   ผงักระดกูก๊อดซิลลา  อิชิกาวา ไดอะแกรม (Cause and Effect Diagram/ Fishbone 

Chart,  Godzilla Bone Chart, Ishikawa Diagram ) 
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 ดร.อิชิกาวาได้เขียน 3 ผลงาน เก่ียวกบัการเกิดขึน้มาของ ผงัเหตแุละผล (cause and effect diagram)    (1965, 

[421]; 1968, [197];  1969, [424])   ลองดท่ีูผลงานของท่านเพ่ือค้นหาว่า มนัเกิดขึน้มาได้อย่างไร และ ช่ือเรียกนัน้ มา

จากท่ีไหน 

  “ประการแรก เราต้องการแยกแยะระหว่าง จดุมุ่งหมาย (goal) หรือ เป้าหมาย (target)  (  ท่ีเป็น 

ผลลพัธ์  Effect)  กบั สาเหต ุ(cause)   ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึง มีไอเดียในการทําให้เห็นจริง ใน diagram ถึง ความสมัพนัธ์

ระหว่าง จดุมุ่งหมาย หรือ เป้าหมาย ซึ่งเป็นผลลพัธ์  และ เหตผุล กระบวนการ  ข้าพเจ้าได้ตัง้ช่ือว่า cause and effect 

diagram  ซึง่เป็นช่วงประมาณ ปี 1950 หรือ 1951  ในช่วงเร่ิมต้น ข้าพเจ้าเพียงแตใ่ช้ในห้องเรียนเท่านัน้  หลงัจากนัน้ ในปี 

1952 เม่ือข้าพเจ้าแนะนํา เร่ืองนี ้ท่ี Fukiai Plant  ของ Kawasaki Steel Corporation (ปัจจบุนัเปล่ียนช่ือเป็น JFE Steel 

Corporation)  ข้าพเจ้าพบว่า มนัเป็น diagram ท่ีเป็นประโยชน์มาก เช่นการเป็น เคร่ืองมือ สําหรับ การสร้างมาตรฐาน  

ดงันัน้ ข้าพเจ้าจงึได้เร่ิมแนะนําอยา่งจริง”  (1968, [197]) 

 “หลงัจากนัน้ 1 หรือ 2 ปี เม่ือข้าพเจ้าไปเย่ียม โรงงานของ Nippon Soda ท่ี Aizu-Wakamatsu  จงัหวดั 

Fukushima  คนท่ีโรงงานเรียก diagram นีว้่า  “ก้างปลา”  ข้าพเจ้าคิดว่า มนัดีมาก และเป็นช่ือท่ีง่ายท่ีจะเข้าใจ  อย่างไรก็

ตาม เม่ือข้าพเจ้ามองไปท่ี diagram ท่ีพวกเข้าทํา  มนัมีรูปร่างเป็นก้างของตวัปลา  แต่ มนัมีแต่เพียงก้างใหญ่เท่านัน้  จึง

ไม่ค่อยดี  ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงอธิบายว่า ผงัก้างปลาจะต้องประกอบด้วยก้างขนาดกลางและก้างขนาดเล็ก พร้อมกบั ก้าง

ขนาดใหญ่  ข้าพเจ้าใช้ตัวอย่างคําว่า ก๊อดซิลล่า ซึ่งมีความนิยมอย่างมากในขณะนัน้ และแนะให้เขียนว่า diagram 

กระดกู “ก๊อดซิลล่า”  เพราะว่า สตัว์ประหลาดขนาดยกัษ์นีมี้กระดกูจํานวนมาก รวมทัง้กระดกูเล็กๆ ด้วย  อย่างไรก็ตาม 

ข้าพเจ้าก็ยงัคงใช้ช่ือวา่ “ก้างปลา”  เพราะ มนัดงู่ายท่ีจะเข้าใจ สําหรับคนท่ีทํางานในโรงงาน”  (1968, [197]) 

 “เม่ือ  Dr. Juran เดินทางมาญีปุ่ นเป็นครัง้ท่ี 2 ในปี 1960  เขาได้ให้ความสนใจอย่างมากในคําอธิบายของ

ข้าพเจ้าเก่ียวกบั cause and effect diagram  ท่ีเขาได้ใสไ่ว้ใน คุ่มือการควบคมุคณุภาพ ในช่ือว่า  “ผงัเหตแุละผล “  “ผงั

ก้างปลา”  และ “อิชิกาวา ไดอะแกรม” “   (1968, [197]) 

  

(3) ขัน้ตอนการควบคมุ (Control Step) 

 เม่ือพดูถงึ “ควบคมุ(Control) ”  ในปัจจบุนันี ้มนัหมายถึง “การหมนุวง PDCA”  ขัน้แรกของมนัก็คือ การรับรู้ของ

เราเก่ียวกบั ทัง้ ความต้องการของการสร้างมาตรฐานในการควบคุม และ ขัน้ตอนทัว่ไปในการควบคุม  ท่านได้อธิบาย

ประเด็นนีใ้นหนงัสือของท่าน คือ Introduction to Quality Control (1954, [B1] p. 10)  พิมพ์ในเดือนเมษายน ปี 1954 

ดงัตอ่ไปนี ้
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 “ในความหมายของ การควบคมุคณุภาพ  ขัน้ตอนมีดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดมาตรฐานคณุภาพ 

2. กําหนดมาตรฐานทางเทคนิค และ มาตรฐานการทํางาน 

3. สอนและฝึกคนด้วยมาตรฐานการทํางาน 

4. ทํางาน 

5. ตรวจสอบงานวา่ มีการตอบสนองตอ่มาตรฐานหรือไม ่

6. ทําใหม(่re-work)อีกครัง้ ถ้าไมต่อบสนองตอ่มาตรฐาน 

7. ตรวจดสอบถ้าหากวา่ การทําใหมน่ัน้ได้ทําอยา่งถกูต้องหรือไม”่  “ 

 

Dr.Juran ซึ่งมาญ่ีป่นในเดือนกรกฎาคม ปี 1954  ได้ให้คําจํากัดความ คําว่าควบคมุว่า “เป็นระบบของทกุๆ 

ขัน้ตอน เพ่ือ ไปให้ถงึมาฐานท่ีเราเตรียมไว้” 

Dr.Juran ยงัได้อธิบาย  “7 ขัน้ตอนของการควบคมุ” (Dr. Juran’s lecture report, JUSE, 1954) 

 “1. การเลือกของจดุควบคมุ (Control point) =ค้นหาวา่อะไรท่ีจําเปน้ 

2.หน่วยตรวจวดั 

 3.เคร่ืองมือเชิงระบบ(Systematic means) สําหรับตรวจวดัผลลพัธ์จริง 

 4.มาตรฐานของผลลพัธ์จริง 

 5.การตีความความแตกตา่งระหวา่ง ผลลพัธ์จริง กบัผลลพัธ์ตามมาตรฐาน 

 6. ตดัสนิใจวา่ควรมี actionอะไรตอ่ไป 

 7.  Action เพ่ือการดําเนินการสิง่ท่ีตดัสนิใจ” 

เม่ือเปรียบเทียบกบัสิง่ท่ีดร.อิชิกาวานําเสนอข้างต้น  จํานวนขัน้ตอนนัน้มีเท่ากนั ในขณะท่ีเนือ้หานัน้ต่างกนั   เรา

สามารถพดูได้วา่ ทัง้ สอง แนวคิด ได้สร้างขึน้แล้ว เป็นเอกเทศ 

ในขัน้ตอนท่ี 2   มนัคือคําถามท่ีว่าจะสรุปรวบรวม ขัน้ตอนเหลา่นี ้ไว้ใน วงจร PDCA ได้อย่างไร  เก่ียวกบัเร่ืองนี ้ 

“8 ส่วนของวงล้อ (8 sectors of the wheel)” ของ Dr.Deming และ หมายเหตตุ่อไปในรายงานการบรรยายของ 

Dr.Juran  คือจดุเร่ิมต้น 
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“ขัน้ตอนพืน้ฐานสําหรับการทําอะไรบางอย่าง มี 3 ขัน้ตอนด้วยกนั ได้แก่ การวางแผน การปฏิบติั  และ

การด ู ในความเป็นจริง สิง่เหลา่นีส้ามารถปรับเปล่ียนไปเป็น การวางแผน การปฏิบติั และ การควบคมุ   ขัน้ตอน

เหลา่นี ้สร้าง ก้นหอยขึน้ข้างบน พฒันาปรับปรุง หรือ ก้าวขึน้ไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไปด้วยการหมนุเกลียว 

มนัเป็นจดุเร่ิมต้น และ แนวคิดก็ได้รับการพฒันา โดย Dr.Shigeru Mizuno ในช่วงท้ายทศวรรษ 1950 

และ 1960   ซึ่งได้เรียบเรียงไว้ในรายงานประจําเดือน ในการสัมมนาพืน้บานการควบคุมคุณภาพ  จากนัน้ 

รายงานการบรรยายประจําวนั ท่ีเขียนโดย Dr.Mizuno  สําหรับหลกัสตูรพืน้ฐานครัง้ท่ี 21 ในสิงหาคม 1961  ได้

แสดง ขัน้ตอนของ “plan, do, check, act”  ในสไตล์เดียวกนั ท่ีเราใช้อยู่ปัจจบุนั ในช่ือท่ีว่า “วงจรการควบคมุ 

(control circle)” 

 

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

 

  ภาพ 15.2 ใน Hinshitsu Kanri (Statistical Quality Control) (1961, [B5]),  ได้แนะนํา ไอเดียของDr.Deming 

ในช่ือท่ีว่า  “กฏพืน้ฐานของการควบคมุคณุภาพ”  ภาพนี ้ยงัได้รับการแนะนําในรูปของ หลกัคิดของการควบคมุ  หรือ the 

Deming’s cycle  ใน  “The Control Chart Method) (1962, [B23], p. 13)  ในอีกด้านหนึ่ง  ในบทความท่ีเขียนโดยดร.อิ

ชิกาวา   7 ขัน้ตอนท่ีได้กลา่วถึงข้างต้น ได้รับการตีพิมพ์ เพ่ือเช่ือมโยงถึง วงจร PDCA  พร้อมกบั มีความคิดเห็นต่อไปใน 

Introduction to Quality Control  (1964, [B1]) 

   “สิง่เหลา่นี ้มีความเป็นจริงมากกวา่ และเป็น QC –style มากกวา่ การควบคมุเชิง 
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  วิทยาศาสตร์ ท่ีเรียกวา่ plan, do และ see”  (1964, [B1], p. 30) 

                       (Noriaki  Kano) 

 

15.5  วธิ ีการทางการบริหาร  ใน  การควบคุมคุณภาพ  (Administrative Methods on Quality Control) 

(1)  การเน้น การศกึษา 

 โครงสร้างพืน้ฐานสําคญัอย่างหนึ่งของการควบคมุคณุภาพ คือ การศกึษา และ ฝึกอบรม  ดร.อิชิกาวาได้อธิบาย

ถงึความแตกตา่งระหวา่งการศกึษา กบัการฝึกอบรม จากประสบการณ์ และความคิดของทา่น 

  “ในญ่ีปุ่ น  เรามกัจะพดูถงึการศกึษาและฝึกอบรมเป็นชดุเดียวกนั ในขณะท่ีในยโุรป และ  

 สหรัฐอเมริกา พวกเขาใช้คําวา่ฝึกอบรม เฉพาะ  “การฝึกอบรมทางอตุสาหกรรม (industrial  

 Training)   ไมใ่ช้คําวา่ การศกึษา   ข้าพเจ้าคาดวา่ พวกเขาคงต้องการปรับปรุงทกัษะ โดยการ 

 ฝึกอบรม มากกวา่ โดยการศกึษา  ข้าพเจ้ามีความคิดสว่นตวัท่ีวา่ เราต้องมีการฝึกสมองให้ 

 แหลมคม และ เปล่ียนวิธีคิดของเรา ไมเ่พียงแตโ่ดยการฝึกอบรม  แตโ่ดยการศกึษา” (1981, [B9],  

 p. 56) 

 

 ข้าพเจ้าคิดว่า ไอเดียของท่านได้บอกเป็นนยัว่า การควบคมุคณุภาพแบบญ่ีปุ่ น ได้สร้างขึน้บนการศึกษา มุ่งเพ่ือ

การเติบโตของมนษุย์ และ เคารพความเป็นมนษุยชาติ ซึง่เป็นหนึง่ในลกัษณะพิเศษของ การควบคมุคณุภาพแบบญ่ีปุ่ น  

 “การควบคมุคณุภาพเร่ิมต้น และสิน้สดุท่ีการศกึษา” (1972, [22]) 

 ข้างต้นนี ้คือประโยคคําพดูท่ีมีช่ือเสียงของ ดร.อิชิกาวา  ท่านไม่เคยแยกคําว่ามนษุยชาติ ออกจาก TQC  การ

ทดสอบเชิงสงัคม และ มนษุยวิทยาของทา่น ผา่น TQC นัน้ น่าจะมีพืน้ฐานมาจาก ประสบการณ์ของทา่นเอง”  

       (Hiroshi Osada) 

(2) การบริหารข้ามสายงาน โดย คณะกรรมการบริหารข้ามสายงาน (Cross-functional management based on a 

cross-functional management committee) 
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 ปัจจุบนั  การบริหารข้ามสายงาน เป็นระบบท่ีสําคญั สําหรับการส่งเสริม TQC เช่นเดียวกนั hoshin kanri 

(Policy management –การบริหารนโยบาย)  และ การบริหารประจําวนั (daily management)   บริษัทโตโยต้ารถยนต์  

เป็นบริษัทแรกท่ีนําเอาการบริหารข้ามสายงาน เข้ามาใช้ในช่วงต้นทษวรรษ 1960   หลงัจากนัน้  บริษัท Komatsu และ

บริษัทอ่ืนๆ ก็ได้นําเอาเข้ามาใช้เช่นกนั  ในปัจจบุนั การบริหารข้ามสายงาน ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้บริหารสงูสดุ 

และ ผู้บริหารในตา่งประเทศ  ดร.อิชิกาวา ได้อธิบายไว้วา่มนัได้รับการพฒันามาอยา่งไร  ในฐานะทนายแก้ตา่ง 

  “เก่ียวกบัการบริหารข้ามสายงานนี ้ข้าพเจ้าได้อธิบายด้วย matrix chart พร้อมกบั ความ 

 หลากหลายของฝ่ายงาน และกลไกตา่งๆ ในปี 1960  จากนัน้ บริษัทโตโยต้ารถยนต์ ได้แนะนํา  

 และนําเอาเข้ามาใช้พร้อมกบัความพยายามท่ีหลากหลาย และ ประสบความสําเร็จ”  (1981, [B9], 

 p. 9) 

 ทา่นได้ชีใ้ห้เหน็เหตผุลท่ีทําไมระบบดงักลา่วจงึเป็นท่ีเรียกร้อง 

  “องค์กร และ บริษัทญ่ีปุ่ น มีความสมัพนัธ์ลําดบัชัน้และ แบบแนวด่ิงท่ีแข็งแรง  ในขณะท่ี 

 ความสมัพนัธ์ในแนวราบนัน้ ออ่น เพราะ ระบบการแยกฝ่ายงาน” (1980, [60], p.9) 

  “การบริหารข้ามสายงาน โดยคณะกรรมการบริหารข้ามสายงาน หมายถงึ การสร้างความ 

 สมัพนัธ์ในแนวราบ ผา่นคณะกรรมการ”  (1980, [60]) 

 ทา่นยงัได้อธิบายวา่ คณะกรรมการนัน้ต้องจดัขึน้ และบริหารอยา่งไร เก่ียวกบัผลลพัธ์นัน้  ทา่นได้เน้นดงัตอ่ไปนี ้ 

  “ผู้บริหารระดบัสงู จะต้องมีมมุมองท่ีกว้าง เช่น ผู้จดัการ  ไมใ่ช่เพียงเป็นตวัแทนของฝ่าย 

 งาน  กรรมการจะต้องเป็นกรรมการท่ีแท้จริง  วิธีคิดของพวกเขา จะมีความยืดหยุน่  พวกเขาจะ 

 เรียนเพ่ือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั”  (1981, [B9], p. 165) 

 อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกนั ท่านยงัเป็นห่วงเร่ืองสถานการณ์ท่ีแท้จริง ซึง่ยงัไม่ไปไม่ถึงระดบัท่ีท่านได้กลา่วไว้

ในคํากลา่วข้างต้น 

  “ถ้าการปฏิรูปความคิดท่ีเรียกวา่ การบริหารข้ามสายงาน ยงัไมบ่รรลเุปา้หมาย  คณะ 
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 กรรมการบริหารข้ามสายงาน ก็จะกลายเป็นแตช่ื่อเทา่นัน้ และ ทํางานไมไ่ด้จริง   ในความเป็นจริง แล้ว  บริษัทซึ่ง

มีรูปแบบ  top-down ท่ีแข็งแรง ท่ีดําเนินการโดยผู้ เผดจ็การ ต้องการท่ีจะนําเอา 

 การบริหารนีเ้ข้ามาใช้  อยา่งไรก็ตาม มนัยงัไมเ่ป็นผลมากนกั ในหลายๆ กรณี” (1980, [60]) 

 

 น่ีเป็นงานของเรางานหนึง่ เพ่ือการพฒันาแนวคิดและระบบนี ้ในอนาคต 

 เบือ้งหลงัของการนําเสนอของท่านเร่ืองการบริหารข้ามสายงาน เป็นการศึกษาอย่างหนกัเก่ียวกับองค์กร เม่ือ

ท่านได้เขียน ต้นฉบบัของ “Plant Organization (องค์กรของโรงงาน)”  ซึง่ เป็นเร่ืองแรกของซีรีส์ของการบรรยาย QC ของ 

Hinshitsu kanri (Statistical Quality Control)  ในปี 1957   นอกจากนี ้มนัยงัเป็น matrix chart ท่ีท่านได้ทําขึน้ พร้อมกบั 

เปา้หมายทางการบริหารท่ียัง่ยืน 2 ประการ (คณุภาพ ต้นทนุและปริมาณ) และ มาตรการ (การวิจยั  เทคนิคการผลิตและ

วิศวกรรมการผลิต  วัตถุดิบ หน้างาน(Genba)  ขาย และ สํารวจ)  ท่ีได้มีการเขียนไว้ในรายงานของท่าน เม่ือเย่ียม

สหรัฐอเมริกา ในปี 1958 

 นอกจากนี ้ทา่นได้ยืนยนัวา่ “ในทกุๆ ขัน้ตอนตัง้แต่ การวิจยั จนถึง ขายและสํารวจ จะต้องมีการกําหนด 3 ปัจจยั

ของเปา้หมายการบริหาร ได้แก่ คณุภาพ ต้นทนุ และปริมาณ”  (1958, [249]) 

 ดงันัน้ ข้าพเจ้าจงึมีสมมติุฐานวา่ ทา่นได้รับเบาะแสบางอยา่ง เก่ียวกบัแนวคิด ในสหรัฐอเมริกา 

         (Noriaki  Kano) 

 

(3)  สบิ หลกัการ QC สําหรับความสมัพนัธ์ของผู้ ซือ้-ผู้ขาย (Ten QC Principles for Vendee-Vendor Relations) 

 ตามท่ีได้อธิบายไว้แล้วใน Section 15, 1(2) ดร.อิชิกาวา เป็นผู้ เลน่ตลอดกาลของ QC ซึง่ได้ดแูลทกุสิ่งตัง้แต่ QC 

ของการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ถึง QC ของการขายและบริการ  ท่านยงัเก่งเป็นพิเศษในเร่ือง “QC ของ outsourcing และ

การควบคุมการจัดซือ้”  ในเร่ืองเก่ียวกับ outsourcing และการควบคุมการจัดซือ้นี ้ท่านคิดว่า ผู้บริหารสงูสุดต้องมี

นโยบายท่ีชดัเจน และต้องให้ความสนใจเป็นการพิเศษในการทําให้ประเดน็ตอ่ไปนีช้ดัเจน 

 “1.มีการตดัสนิท่ีชดัเจน ในการซือ้ หรือจดัซือ้  ซึง่หมายถงึ การเลือก supplier มืออาชีพ และ สัง่ซือ้ 

     จากพวกเขา  หรือวา่ จะผลติภายในบริษัทเอง 

2. มีการตดัสนิใจท่ีชดัเจนในอีก 2 แนวทาง  แนวทางหนึง่คือ การให้ความรู้แก่ ผู้ขายในการเป็น  
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Supplier มืออาชีพ ปลอ่ยให้พวกเขาทําการบริหารเอง และ ยอมให้พวกเขา ขายผลติภณัฑ์ 

ให้แก่บริษัทอ่ืน  ในอีกด้านหนึง่คือ การมีผู้ขายท่ีเป็นบริษัทในเครือ  ซึง่หมายถงึการบริหารของ 

พวกเขานัน้ จะต้องดแูลด้วยความรับผิดชอบของผู้ ซือ้” (1981, [B9], p.227) 

 

 ในเร่ืองเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ของผู้ ซือ้-ผู้ขาย ท่านยงัอธิบายอยู่เสมอ ถึง “สิบหลกัการ สําหรับความสมัพนัธ์

ของผู้ ซือ้-ผู้ขาย”  และเน้นความสําคญัของมนั  หลกัการนีไ้ด้รับการจดัตัง้ขึน้ตาม “ความสมัพนัธ์ของผู้ ซือ้-ผู้ขาย” ของ ดร.

อิชิกาวา (1960, [334])  และ  “ห้าหลกัการสําหรับความสมัพนัธ์ของผู้ขาย-ผู้ ซือ้” โดย “American Society for Quality 

Control (ASQC)  และนําโดย ดร.อิชิกาวา ในการสมัมนาวิชาการ QC ในปี 1960 (1960,  [335])  หลงัจากนัน้ หลกัการได้

มีการปรับใหมใ่นปี 1967 ตามท่ีแสดงในตาราง 15.2 (1967, [350]) 

 หมายเหต-ุ  ช่ือเร่ืองของหลกัการเหลา่นัน้ เม่ือตอนท่ีกําเนิดขึน้ในปี 1960 เป็น “สบิหลกัการสําหรับ 

  ความสมัพนัธ์ของผู้ขาย-ผู้ ซือ้”  เม่ือได้รับการปรับใหมใ่นปี 1967  ลําดบัก่อนหลงัของ 

  ผู้ขายและผู้ ซือ้ ได้กลบักนั เพราะ “หารให้ความสําคญัก่อนแก่ผู้บริโภค(ผู้ ซือ้) ในหลกัคิด 

  ของ QC”  (1967, [350]) 

 

     ตาราง 15.2 (1967, [350]) 

สบิหลักการ  QC ใหม่สาํห ับความสัมพันธ์ของผู้ซ ือ้-ผู้ขาย (ร่าง) 

 ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ ขายจะต้องแสดงให้เห็นกฎพืน้ฐานข้างล่างนี ้ด้วยความเช่ือมมั่นอย่างเต็มเป่ียม  ความร่วมมือ  

ปรัชญาของการอยูร่่วมกนั  และความรับผิดชอบของบริษัทตอ่สงัคม 

1. ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขายจะต้องมีความรับผิดชอบเต็มท่ีต่อการใช้ประโยชน์การควบคมุคณุภาพ ด้วยความเข้าใจท่ี

เตม็ท่ี และ ความร่วมมือ รหวา่งระบบควบคมุคณุภาพของทัง้สอง 

2. ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขายต้องเป็นอิสระตอ่แน และเคารพซึง่กนัและกนั 

3. ผู้ ชือ้จะรับผิดชอบต่อผู้ขาย ในการเสนอความต้องการ ซึ่งผู้ขายมีความเข้าใจท่ีชดัเจนท่ีทําให้สามารถผลิต

ได้ 

4. ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ ขาย ต้องลงนามในสัญญาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือทัง้สองฝ่ายเร่ิมทําธุรกิจ ในเร่ืองเก่ียวกับ 

คณุภาพ ปริมาณ ราคา และ ข้อมลุการสง่มอบตา่งๆ 

5. ผู้ ขายจะรับผิดชอบ ในการรับประกันคุณภาพ ซึ่งทําให้ผู้ ซือ้มีความพึงพอใจ และยังต้อง ปฏิบัติตามข้อ

เรียกร้องในการจดัหาข้อมลูตา่งๆ ท่ีต้องการ 

6. ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขายต้องตดัสนิใจวิธีการในการประเมินผลติภณัฑ์ท่ีทัง้สองฝ่ายพอใจ 

7. ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขายจะต้องตดัสนิใจระบบและขัน้ตอนสําหรับการแก้ไขปัยหา เม่ือสญัญานัน้ได้กระทําขึน้ 
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8. ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขาย จะต้องแลกเปล่ียนข้องมลูท่ีจําเป็น ในการดําเนินการควบคมุคณุภาพ เพ่ือการตดัสินใจ

ของอีกฝ่ายหนึง่ 

9. ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขาย จะต้องรักษาประสทิธิภาพในการควบคมุการสัง่  การผลิต การวางแผนสินค้าคงคลงั  การ

ทําเอกสาร และ องค์กร ตา่งๆ เพ่ือธํารงรักษาความสมัพนัธ์ให้ราบร่ืน 

10. ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขายจะต้องนําเอาประโยชน์สําหรับผู้บริโภค มาเป็นสว่นหนึง่ของการทําธุรกิจ 

 

ไอเดียพืน้ฐานของท่าน เก่ียวกบั outsourcing และการควบคมุการจดัซือ้ ได้รับการสรุปไว้ในคําพดูท่ีว่า  “ผู้ผลิต 

ต้องมีความรับผิดชอบตอ่การรับประกนัคณุภาพ”  (1981, [B9], p. 239) 

 จากไอเดียนี ้ท่านยังได้สร้างสรรค์ 8 ระดับของความสัมพันธ์ของผู้ ซือ้-ผู้ ขาย และ อธิบายไว้ในตาราง 15.3 

ข้างลา่งนี ้ ตารางนีจ้ะเป็นประโยชนือย่างมาก เป็น checklist เม่ือ บริษัทจดัทําการประเมินตนเองเก่ียวกบัความสมัพนัธ์

กบั supplier 

 ดร.อิชิกาวา ได้เก่ียวข้องกบัการคดัเลือกบริษัทสีแห่งหนึ่ง เป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีปรึกษา เก่ียวกบั สี ซึ่ง ได้มีการ

จดัตัง้ขึน้ ใน การรถไฟแหง่ชาติญ่ีปุ่ น ในปี 1960  กิจกรรมของทา่น ในกลุม่ท่ีปรึกษา นัน้ ได้เรียบเรียงไว้ในบทความตอ่ไปนี ้

  “ตวัอยา่งของการคดัเลือก supplier  -- วิธีการคดัเลือก สําหรับ บริษัทสี ใน การรถไฟแหง่ 

 ชาติ” (1964, [345]) 

 นอกจากนี ้ท่านยงัเขียนบทความข้างล่างนี ้เก่ียวกบั outsourcing และ การควบคมุการสัง่ซือ้ ได้แก่ “การสร้าง

ความสมเหตสุมผลของ สญัญา  (Rationalization of Contract)” (1954, [324])  “การตรวจสอบการจดัซือ้ (Purchasing  

Inpection)” (1962, [339]   “การสัง่ทําภายนอก/การจดัซือ้(Outsourcing/ Purchase)” (1964, [344])   “การสัง่ทํา

ภายนอก และ การควบคมุคณุภาพ(Outsourcing and Quality Control)”  (1965, [346]) เป็นต้น 
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ตาราง 15.3  ความสัมพันธ์ของผู้ซ ือ้-ผู้ขาย ในการรับประกันคุณภาพ   (1981, [B9], p. 238) 

                                        ผู้ขาย                      ผู้ ซือ้ 
ขัน้   การผลติ     การตรวจสอบ การตรวจสอบ  การผลติ 
1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

          ----- 
         ------ 
         ------ 
          ----- 
 
ตรวจสอบ 100% 
 
ควบคมุกระบวนการ 
 
ควบคมุกระบวนการ 
 
ควบคมุกระบวนการ 
 

           ------- 
           ------- 
ตรวจสอบ 100 % 
ตรวจสอบ 100 % 
    
Sampling 

 
Sampling 
 
ตรวจสอบด้วยตา 
 
ไมต่รวจสอบ 

     ------ 
ตรวจสอบ 100% 
ตรวจสอบ 100% 
Sampling หรือ
ตรวจสอบด้วยตา 
Sampling หรือ
ตรวจสอบด้วยตา 
ต ร ว จสอบ ด้ ว ยต า
หรือไมต่รวจสอบ 
ต ร ว จสอบ ด้ ว ยต า
หรือไมต่รวจสอบ 
ไมต่รวจสอบ 
 

ตรวจสอบ 100% 
 

 

        (Noriaki   Kano) 

 

(4) หลกัคิดพืน้ฐานของ ดร.อิชิกาวา เก่ียวกบัการบริหารองค์กรด้วย TQC (Dr. Ishikawa’s basic concept on 

organizational management with TQC) 

 1)บทบาทของ ผู้จดัการ 

 ดร.อิชิกาวาได้เน้นให้ความสนใจในองค์กรบริษัท เป็นพืน้ฐานในการสง่เสริม TQC เพราะท่านคิดว่า พนกังานจะ

เป็นผู้ นํา การบริหาร TQC และองค์กร ซึง่ไมมี่อะไรเป็นอ่ืนนอกจากจะเป็นกลุม่ของพนกังาน 
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 ท่านได้กล่าวถึงการบริหารองค์กร โดยเฉพาะบทบาทและสถานะในอุดมคติของผู้ บริหารสูงสุด ผู้ บริหาร

ระดบักลาง และ พนกังาน บนพืน้ฐานประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ในฐานะบคุลากรทางธุรกิจ และ ผู้สัง่สอน  หนงัสือของ

ทา่น “What is Total Quality Control? The Japnese Way”  ได้อธิบายเร่ืองนีด้้วยวิธีการท่ีง่ายมากในการทําความเข้าใจ  

ข้าพเจ้าเห็นว่า หนงัสือเล่มนีเ้ป็นสิ่งท่ีหาได้ยากมาก เพราะมนัเป็นหนงัสือ QC และจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในฐานะ

ตําราการบริหารธุรกิจ 

 เม่ือท่านกล่าวถึงบทบาทของผู้จัดการ ท่านใช้คําอุปมาท่ีเฉพาะและมีความเหมาะสม  ต่อไปข้างล่างนีคื้อบาง

ตวัอยา่ง 

  “ผู้บริหารระดบักลาง เปรียบเสมือนตํารวจจราจร ในบริษัท” 

  “ QC staff จะต้องเป็น staff บริการ   staff นี ้ต้องให้บริการในฐานะ staff บริการ  

 70% และในฐานะ staff งานทัว่ไป 30%” 

  “จงเป็นคนหนึง่ท่ีไมจํ่าเป็นต้องอยูท่ี่บริษัท แต ่เป็นคนท่ีขาดไมไ่ด้สําหรับบริษัท” 

 

 ตวัอยา่งสดุท้ายนัน้ เป็นคําขวญัหนึง่ท่ีมีคา่มากท่ีสดุของทา่น 

 

 2)ตัวแทนของ ผู้มีอาํนาจและ การสร้างมาตรฐาน  

 หนึ่งในประเด็นท่ีดร.อิชิกาวามกัจะอ้างอิงเสมอระหว่างการบริหารของท่าน ว่าผู้บริหารสงูสดุ และ ผู้จดัการ คือ 

“ตวัแทนผู้ มีอํานาจในการสง่เสริม” 

 ทา่นได้ชีใ้ห้เหน็ความสําคญั โดยกลา่ววา่ “เพราะวา่ ความไม่มีประสิทธิภาพของตวัแทนของผู้ มีอํานาจ  ผู้จดัการ

มีภาระงานยุง่มากเกินไปในงานประจําวนั เกินกวา่ท่ีจะคิดถงึอนาคต 

 ทา่นยงัได้เน้นความรับผิดชอบของผู้จดัการอาวโุส โดยกลา่วว่า “อํานาจนัน้สามารถมอบหมายให้ทําได้ แต่ความ

รับผิดชอบนัน้ไมไ่ด้” 

 ต่อผู้บริหารสงูสดุ และผู้จดัารซึง่มีความกงัวลว่า งานของพวกเขา จะถกูเอาออกไป หรือ บริษัทของเขาจะบริหาร

ลําบาก หากปราศจากความคิดของพวกเรา ดร.อิชิกาวา ได้ตอบโต้ โดย ชีใ้ห้เหน็ถงึ ความสําคญัของการสร้างมาตรฐาน 

 “การสร้างมาตรฐาน มีความจําเป็นสําหรับการมอบหมายอํานาจ” 

 ข้าพเจ้ามกัจะมองเหน็เสมอวา่ ผู้ ฟังยอมรับอยา่งมาก และ ผงกหวัเหน็ด้วยในประเดน็นี ้

 รายงานท่ีท่านได้ทําขึน้หลงัจากท่านไปเย่ียมสหรัฐอเมริการปี 1958 อ้างถึง การมอบอํานาจใน section ของ

บทบาทของ QC team และกลไกของมนัเป็นครัง้แรก (1958, [248]) 

 

 3) การบริหารบนพืน้ฐานของทฤษฎีท ี่ ว่า คนเกิดมาดีโดยธรรมชาต  ิ  /การบริหารบนพืน้ฐานของทฤษฎ

ที่ว่า คนเกดิมาเลวโดยธรรมชาต  ิ
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 น่ีก็เป็นหวัข้อท่ีมีช่ือเสียง และปรากฎขึน้เป็นครัง้แรกในหนงัสือของท่าน “Introduction to Quality Control(A)” 

(1964,[B1], p.6, p.35)  เม่ือท่านได้อธิบายเก่ียวกบัความแตกต่างของ QC  ระหว่างในญ่ีปุ่ นและในยโุรป และ

สหรัฐอเมริกา  ท่านยงักล่าวถึงหวัข้อนีอ้ยู่เสมอ  นอกจากนี ้เม่ือหนงัสือท่าน “What is Total Quality Control? The 

Japanese Way”  ได้รับการแปลเป็นภาษาองักฤษ  ผู้แปลคือ Dr.Lu  ได้โต้เถียงกบั ดร.อิชิกาวา ในประเด็นนี ้ ผลลพัธ์ก็คือ 

ความเหน็ของ Dr.Lu ปรากฎขึน้ในหมายเหตกุารแปล (1985, [B9] )  เป็นข้อโต้แยงตอ่ความเหน็ของดร.อิชิกาวา 

 ทา่นได้เขียนคํากลา่วมากมาย และใช้ในการ มอนิเตอร์ TQC ท่ีบริษัท เช่น “ทําความในธุรกิจประจําวนั และ QC 

ไปพร้อมกนั”  “มนัสําคญัมากในการได้ถงึสาระของ QC” เป็นต้น  คํากลา่วนี ้มีรวบรวมอยูใ่น Chapter 16 

       (Noriaki Kano,  Hiroshi  Osada) 

 

15.6  วธิ ีการทางสถติ  ิ  และ การออกแบบทดลอง (The Statistical Method, and the Design of  Experiments) 

 อะไรคือ ความประทบัใจของ ดร.อิชิกาวา?   หลายๆ คน ตอบว่า “ความมีช่ือเสียงสําหรับ QC” หรือ “อํานาจของ

โลก บน QC”  ในความเป็นจริง แล็ปดอกเตอร์แรกเร่ิมขึน้อยู่กบัสาขาเคมีประยกุต์ (วิศวกรรมเคมี) และภายหลงั อยู่ท่ี 

สาขาวิศวกรรมเชือ้เพลิง (เปล่ียนเป็นสาขาปฏิกิริยาเคมีในปี 1971)  ดังนัน้ เร่ือง การปัน้ถ่านหินแรงดันสูง หรือ coal 

briquettes เป็นหวัข้อวิจยัของทา่นในช่วงหลงัทศวรรษ 1940  ซึง่คงเป็นเร่ืองยากท่ีจะเช่ือ 

 ในปี 1954  เม่ือข้าพเจ้าได้เข้าร่วมในแลป็   เคร่ืองมือวิเคราะห์ถ่านหิน ยงัเป็นแบบ manual อยู่รวมถึง อย่างมาก 

ก็เป็น เตาอบอณุหภมิูคงท่ี และ เตาไฟฟา้อ่ืนๆ  สว่นเคร่ืองบด  เคร่ืองลดตวัอย่าง เคร่ืองแบ่งแยกตวัอย่าง และอ่ืนๆ นัน้ ก็มี

อยู่ค่อนข้างครบถ้วน  หนึ่งในหวัข้อวิจยัหลกัของท่านในช่วงแรกๆ คือ  “การศึกษาเก่ียวกบัวิธีเก็บตวัอย่าง สําหรับ วตัถดิุ

ปริมาณมาก”  ซึง่ได้ศกึษาด้วยอปุกรณ์ทดลองนี ้

 ฮาร์ดแวรืท่ีท่านใช้สําหรับการวิจัยของท่าน รวมถึงเคร่ืองบดและอุปกรณ์วิเคราะห์อย่างง่าย  แต่ สําหรับ 

ซอฟท์แวร์ท่ีใช้สนบัสนนุการวิจยันัน้ ก็มีเช่น วิธีการทางสถิติ และ การออกแบบทดลอง (Experimantal Design)  จาก

ประสบการณ์ของท่านกับวิธีการทัง้หลายสนัน้ ท่านได้ผลิตซีรีส์ของบทความบรรยาย ในวารสาร Chemistry and 

Engineering ซึง่ เป็นวารสารของ Chemical Society of Japan  ดงันัน้ จากซีรีส์นี ้ท่านได้ตีพิมพ์หนงัสือ  3 เล่มจาก

สํานกัพิมพ์ 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}) 

 

 หนงัสือ เหลา่นี ้ท่ีเขียนโดยดร.อิชิกาวา ร่วมกบั Dr. Hitoshi Kume และ Dr. Toshimi Fujimori  เพราะผู้อ่าน

เปา้หมายเป็น นกัเคมี หรือวิศวกรรมเคมี  ไม่ใช่ วิศวกรรมQC  หนงัสือจึงได้มีความแตกต่างเลก็น้อยจาก ตําราท่ีใช้ทัว่ไป 

เก่ียวกบัวิธีการทางสถิติ  ซึ่งได้รวมเอาตวัอย่างท่ีใกล้เคียงกบัทางเคมี แทนท่ีทฤษฎีและสตูรท่ียาก   ดงันัน้ จึงได้รับความ
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นิยมเป็นพิเศษสําหรับคนจํานวนมากท่ีเก่ียวข้องกบัเคมี  ซึ่งมีอคติต่อวิธีการทางสถิติ  นอกจากนี ้ยงัเป็นหนงัสือท่ีขายได้

ระยะยาว จาก สํานกัพิมพ์ Tokyo Chemistry Coterie  หนงัสือ Statistical Methods for Chemists and Chemical 

Engineers (2nd Edition) ได้รับการตีพิมพ์ ในปี 1990 

 ข้าพเจ้าคิดว่า คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นอย่างหนึ่งของความสําเร็จของท่าน คือการทําคุณประโยชน์ต่อการฟืน้ฟู

เศรษฐกิจหลงัสงคราม ของญ่ีปุ่ น  โดยการเช่ือมโยงผลงานวิจยัของท่าน กบั หน้างานการผลิต  หนงัสือ 3 เล่มนี ้อาจจะ

กลา่วได้วา่ เป็นตวัอยา่งท่ีหลากหลายของผลงานของทา่น 

 ถงึแม้วา่ ในความเป็นจริง ดร.อิชิกาวา ในปัจจบุนัเป็นผู้ มีช่ือสียงในเร่ือง QC  แต่หนงัสือของท่านได้ครอบคลมุถึง

เบือ้งหลงัช่วงเร่ิมต้นของทา่นในสาขาเคมี 

         (Toshimi  Fukimori) 

 

15.7  ถ่ายทอด TQC ไปสู่ ต่างประเทศ (Transfer of TQC to Overseas) 

 ในปัจจุบัน ในโลกแห่งโลกาภิวัฒน์  เราได้เห็นความสําคัญท่ีเพิ่มขึน้ของการแลกเปล่ียนเทคโนโลยี และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญ่ีปุ่ นสูป่ระเทศอ่ืนๆ  ดร.อิชิกาวาคิดว่า การกระจาย TQC แบบญ่ีปุ่ น ไปสูต่่างประเทศนัน้ เป็นการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารอ อย่างหนึ่ง  นอกจากนี ้ท่านยงัได้กําหนด criteria ต่อไปนี ้เป็นตวัชีว้ดัความสําเร็จของการ

ถ่ายทอด ซึง่เราเรียกกนัวา่ QC style 

1. การควบคมุคณุภาพ และ การลดต้นทนุท่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีตามมา สามารถบรรลไุด้ด้วยตวัของมนัเอง 

2. ผลติภณัฑ์ใหมส่ามารถพฒันาได้ด้วยตวัของมนัเอง 

 

นอกจากนัน้ ท่านยงัได้สอนไว้เก่ียวกบัความสําคญัของการเพิ่มขึน้ของ จํานวน ผู้สอน QC ซึง่สามารถเห็น และ

ปฏิบัติจากมุมมองของบุคคลอ่ืน  สิ่งนีเ้ป็นข้อสังเกตท่ีเหมาะกับเวลาและสําคัญในการประชุมเก่ียวกับ การทํา

คณุประโยชน์ตอ่โลกของญีปุ่ น  มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกท่ีวา่ ทา่นได้ให้ข้อสงัเกตนีไ้ว้แล้วเม่ือ 10 ปีก่อนนัน้ 

ประเดน็สําคญัในทฤษฎีของทา่นเก่ียวกบัการถ่ายทอด TQC ไปสูต่า่งประเทศคือ “อย่าถ่ายทอด TQC โดยตรงไป

ท่ีท่ีมีพืน้ฐานทางสงัคมท่ีแตกต่างกนั  เพราะว่า TQC นัน้ ต้องการเทคนิคการบริหาร  และแตกต่างจากวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ  

จะต้องเก่ียวข้องกบัคน เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบติัได้อย่างถกูต้อง  เพราะว่า การควบคมุคณุภาพแบบญ่ีปุ่ น ได้นําเข้ามาใน

วฒันธรรม และสงัคมของญ่ีปุ่ น  TQC ในประเทศใดประเทศหนึ่ง จะต้องนําไปปฏิบติั ในวิถีของประเทศนัน้ๆ  ดงันัน้ 

ทา่นได้ให้คําจํากดัความ 14 ประเดน็ ถงึความแตกตา่งของ ญ่ีปุ่ น และประเทศตะวนัตก 

ตาราง 15.4  ความแตกต่างของพืน้ฐานทางสังคม 14 ประเดน็  (1985, [285]) 



 

36/46 
ส.ส.ท. ได้รับอนญุาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเร่ือง  “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control” 

 

1. ในประเทศตะวนัตก ให้การเน้นอย่างมาก เก่ียวกบัความเป็นมืออาชีพ และ การสร้างความพิเศษ  “QC 

สําหรับ ผู้ เช่ียวชาญ QC เทา่นัน้” 

2. สหภาพแรงงานคือ สหภาพกลุม่ทางการค้า(trade unions) ในประเทศตะวนัตก และ สหภาพ ทัว่ทัง้องค์กร 

ในญีปุ่ น 

3. มีจิตสํานกึความเป็นปัญญาชนและ ชนชัน้ ในกลุม่ผู้จบมหาวิทยาลยั 

4. ในประเทศตะวนัตก ให้การเน้นอยา่งมากในวิธีการของเทเลอร์ (Taylor Method) 

5. ระบบคา่จ้าง  ระบบจ่ายตามผลงาน(เร่งเร้าคนด้วยเงินอยา่งเดียว) กบั ระบบจ่ายตามระบบอาวโุส 

6. ในประเทศตะวนัตก พนกังานเข้าออกและการปลดสงู ในขณะท่ีญ่ีปุ่ น เป็นแบบจ้างงานตลอดชีพ 

7. องค์กร  ญ่ีปุ่ นเป็นสงัคมระดบัชัน้ และแนวตัง้ แยกตามหน่วยงาน  แนวโน้มนีมี้สงูในญ่ีปุ่ น 

8. ศาสนา  คริสตศาสนา  พทุธศาสนา ขงจือ้  มีทฤษฎี คนเกิดมาดีโดยธรรมชาติ และ เกิดมาชัว่โดยธรรมชาติ 

9. ความเช่ียวชาญ คนใช้ตวัหนงัสือจีนโดยทัว่ไปจะมีความสนใจในการศกึษามากกวา่ 

10. การศกึษา ในญ่ีปุ่ นมีการศกึษาทัว่ไป และ การศกึษา QC  ในประเทศตะวนัตก มีแตฝึ่กอบรม 

11. ประเทศท่ีมีชนชาติเดียว กบัประเทศท่ีมีหลายชนชาติ 

12. ความสมัพนัธ์ของ ผู้ ซือ้กบัผู้ขาย –  เราหรือ เขา เช่ือหรือไม่เช่ือ   พฒันาsupplier ในฐานะบริษัทในกลุ่ม 

หรือ  ถือวา่เป็นเพียง หนึ่ง supplier เท่านัน้  อตัรา oursourcing  นัน้ สหรัฐอเมริกา เป็น 50% ขณะท่ี ญ่ีปุ่ น

เป็น 70 % 

13. ลทัธิทนุนิยมแบบเดิม กบัลทัธิทนุนิยมประชาธิปไตย –มีเจ้าของหรือไม่มี  มุ่งท่ีกําไรระยะสัน้ หรือ กําไรระยะ

ยาว 

14. บทบาทของภาครัฐ  ควบคมุ กระตุ้น  อิสระ แข่งขนั 

 

14 ประเดน็ข้างต้น จะเป็นประโยชน์เหมือน checklist  ในการถ่ายทอด TQC สูต่า่งประเทศ 

            (Hiroshi Osada) 

15.8 QC ในอุตสาหกรรมบริการ  (QC in the Service Industry) 

 ดร. อิชิกาวา ยงัได้สร้างผลงานบุกเบิกไปสู่อตุสาหกรรมบริการ มาเป็นเวลานาน โดยเน้นความสําคญัของ QC 

และวิธีการท่ีจะสง่เสริมเร่ืองนี ้ ทา่นได้เขียนหนงัสือไว้หลายเลม่เก่ียวกบัหวัข้อนี ้ดงัตอ่ไปนี ้

 .”การบริการ –ถ้าไม่มีบริการ สินค้าจะขายไม่ได้ดี(Service – With no service, no product sell well)”  (1963, 

[12]) 
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 “บริษัทการค้า (Trading Company)”  (1964, [443]) 

 “คนท่ีขาย (Sales People)”  (1966, [46]) 

 “ระบบกระจายสนิค้า (Distribution Sysetm)” (1968, [447]; 1968, [448]) 

 “ขาย /บริการ โลจิสติกส์  อตุสาหกรรมบริการ (Sales/Services, Logistics, Service Industry)” (1974, [B20], 

p.222, p.727, p.750) 

 “อตุสาหกรรมบริการ (Service Industry)” (1975, [450]) 

 “โรงพยาบาล (Hospital)” (1982, [453]) 

 “อตุสาหกรรมการขาย และ การกระจายสนิค้า (Sales and Distribution Industry)” (1982, [454]) 

 “ซอฟท์แวร์” (1981, [451], 1983, [455], 1984, [456]) 

 “บริษัทยทูิลตีิ ้(Utility Firms)”  (1985, [458]) 

 

 ในหนังสือเหล่านี  ้เราสามารถอ่านการมองการณ์ไกลของท่านได้  อาจจะมาจากการท่ีท่านได้ไปเย่ียม

สหรัฐอเมริกาครัง้แรกในปี 1958  ซึง่ท่านได้ไอเดียในการประยกุต์ใช้การควบคมุคณุภาพเข้าไปในอตุสาหกรรมบริการด้วย  

เร่ืองนีไ้ด้รับการรวบรวมไว้ในรายงานท่ีเขียนขึน้หลงัจากนัน้ (1985, [458]) 

 หลงัจากมรณกรรมของท่าน  หนงัสือ TQC in the Service industry (JUSE Press, 1990) ได้รับการตีพิมพ์  

อยา่งไรก็ตาม ถึงท่านได้ยอมท่ีจะเขียนบทความสําหรับหนงัสือนี ้แต่เป็นท่ีน่าเสียใจ ท่านได้มรณกรรมเสยก่อน  ดงันัน้เพ่ือ

เป็นการรําลึกถึง การมองการณ์ไกลของท่าน เก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ  ในหน้าแรกของหนังสือ นี ้จึงเป็นรายการ

หนงัสือของทา่นในสาขาบริการนี ้

          (Noriaki  Kano) 
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Chapter 16 

รวบรวมคาํกล่าวของ ดร . อชิ ิกาวา 

(A collection of Dr. Ishikawa’s Quotes) 

16.1  หลกัคิดจาก ชีวิตของ ดร.อิชิกาวา 

 *ทกุอยา่งขึน้อยู่กบัวา่ จะมองมนัอยา่งไร  

  หมายเหต-ุ ดร.อิชิกาวา ใช้คํากลา่วนี ้เสมอ ในช่วงหลงัของทา่น  เม่ือทา่นได้ถกเถียงกบัผู้ อ่ืนซึง่มีความ 

   เหน็ท่ีแตกตา่ง ในช่วงเวลาท่ีสบายๆ  เป็นต้นวา่ งานปาร์ตีก้ารด่ืมร่วมกนัท่ีไมเ่ป็นทางการ   

   ทา่นได้ใช้คํากลา่วเหลา่นี ้เม่ือมีผู้ อ่ืนมีความเหน็คดัค้านทา่น  หรือ เม่ือมีคนท่ีตา่งมีความเหน็ 

   แตกตา่งกนั และเร่ิมท่ีจะทําให้การถกเถียงออกนอกการควบคมุ  ความมุง่หมายท่ีแท้จริงของ 

   ทา่นแตกตา่งกนัไปขึน้กบัสถานการณ์  ตวัอยา่งเช่น เพ่ือมีการถกเถียงกนัเพียงพอแล้ว 

   หรือ เม่ือเกิดประโยชน์ขึน้ เม่ือ อีกฝ่ายหนึง่พดู   ความเข้าใจในของผู้รวบรวมคือ วา่  

   ทา่นจะใช้คํากลา่วเหลา่นี ้เพ่ือเปล่ียนหวัข้อเร่ือง (อ้างถงึ Section 6.3  Mr. Tadashi 

   Ishikawa) 

 *จงฟังผู้ อ่ืน (อ้างถงึ Section 6.3 Mr. Yasushi Kurokawa) 

 *สิง่ท่ีใช้ในกอล์ฟ นัน้ไมใ่ช่ QC  แตเ่ป็นสญัชาติญาณของคณุ ( สมัผสัท่ี 6 ของคณุ) (อ้างถงึ Section 5.1 Mr.  

 Ryoichi  Kawai) 

 *กอล์ฟ ไมใ่ช่ QC คณุจะมีความสนกุกบัการเลน่กอล์ฟ ถ้ามนัมีความแตกตา่งในคะแนนของคณุ (อ้างถงึ  

 Section 5.1 Mr. Tadakazu Okuno) 

 *คณุอาจจะรู้สกึอายตวัเอง โดยการเขียนหนงัสือ (อ้างถงึ Section 4.3 Mr. Tadashi Asao) 

 *อา่นหนงัสือพิมพ์ ทกุซอกทกุมมุ โดยไมต่กหลน่ (อ้างถงึ Section 4.3 Mr. Yoji Akao) 
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 *สิง่ท่ีสําคญันัน้ไมใ่ช่อยูท่ี่วา่ คณุพดูหรือไม ่แตข่ึน้อยูก่บัคณุสามารถสง่ความคิดไปยงัอีกฝ่ายหนึง่ได้หรือไม ่

 (อ้างถงึ Section 6.3 Mr. Yasushi Kurokawa) 

 *คณุจะยงัไมเ่ติบโตเตม็ท่ี เม่ือคณุใช้ผู้ใต้บงัคบับญัชา  แตค่ณุจะเติบโตเตม็ท่ี เม่ือคณุสามารถใช้ หวัหน้าคณุได้ 

 (อ้างถงึ Section 3.2  Masumasa Imaizumi, Section 3.3  Mr. Yoji Akao,  Section 6.3 Mr. Yasushi 

 Kurokawa) 

 *จงเป็นปัจเจกบคุคล เม่ือคณุอยูน่อกบริษัทคณุ แต ่จงเป็นคนท่ี บริษัทคณุไมส่ามารถขาดคณุได้ (อ้างถงึ  

 Section 2 Mr. Tatsuo Sugimoto,  Section 3.3 Mr. Koichi Ohba) 

 *ให้ความเคารพมนษุยชาติ นัน้ เป็นสิง่หนึง่  ให้ความเคารพคน เป็นอีกสิง่หนึง่ (อ้างถงึ Section 3.3  Mr.  

 Koichi Ohba) 

 *มีจงัหวะท่ีสม่ําเสมอ (อ้างถงึ  Section 6.3 Mr. Tadao Ishikawa) 

 *อยา่เพิ่งบอกวา่คณุทําไมไ่ด้ ถ้ายงัไมล่องทํา  คิดวา่ คณุจะจดัการได้อยา่งไร 

 *อยา่อธิบายวา่ ทําไมคณุจงึทําไมไ่ด้  คิดวา่ คณุจะทําได้อยา่งไร 

 *อยา่แก้ตวั  คิดวา่ คณุจะทําให้ได้ได้อยา่งไร (อ้างถงึ  Section 3.3 Mr. Haruko Mitsuaki) 

 * “Kisama”  สิง่ท่ีคณุคิดในวิสยัทศัน์ในอนาคตของ บริษัท (องค์กร)ท่ีวา่นัน้ คืออะไร? 

  หมายเหต-ุ ดร.อิชิกาวา ทําเป็นนิสยัในการกลา่วถงึคนอ่ืน ท่ีกําลงัพดูคยุด้วย คําวา่ “Kisama” 

   (คํานามท่ีใช้กบับคุคลท่ี สอง)  เม่ือทา่นด่ืมด้วยกนั   คําวา่ “such and such”(ท่ีวา่นัน้) 

                                          แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัวา่ เป็นใครท่ี พดูคยุด้วย  เช่น ช่ือบริษัท  ช่ือของมหาวิทยาลยั  หรือ  

                                         หน่วยงานวิจยั 

    ในขณะท่ี คําวา่ “Kisama” ซึง่ดัง้เดิมเป็นคําท่ีใช้ในหมู ่ทหารเรือ  ซึง่ฟังดไูมส่ภุาพ 

   ในยคุปัจจบุนันี ้ แตท่า่นใช้ในความหมายท่ีมีความใกล้ชิด และ สนิทสนม 

 *ช่วงจงัหวะท่ีเหมาะท่ีสดุท่ีคณุจะแตง่งาน คือ เม่ือคณุยงัยุง่อยู ่(อ้างถงึ Section 3.3 Mr. Tatsuo Ikezawa) 
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 *มีลกู 3 คน สง่คนหนึง่ไปตา่งประเทศ (อ้างถงึ Section 6.3 Mr. Tadashi Ishikawa) 

 *ไมต้่องเติม เพียงแตป่ลอ่ยให้ฉนัวางขวดวิสกีก็้พอ! 

  หมายเหต-ุน่ีหมายความวา่ ดร.อิชิกาวา ไมส่ามารถเติม (เสริฟ)  “สาเก” ให้แก่เพ่ือนของทา่นท่ีกําลงั 

   ด่ืมด้วย ซึง่เป็นสิง่ท่ีคนญ่ีปุ่ นจํานวนมากทํา  แต ่วางขวดไว้หน้าเพ่ือน เพ่ือให้เขาสนกุสนาน 

   กบัการด่ืมได้ตามท่ีเขาต้องการ  มนัเป็นรูปแบบการด่ืมท่ี ดร.อิชิกาวาช่ืนชอบ  และทา่น จะ 

   แนะนําให้เพ่ือนของทา่น ทําเช่นเดียวกนั โดยใช้คํากลา่วนี ้

 *ด่ืม “สาเก” ด้วยการควบคมุตวัเอง  (กลา่วถงึ ดร. อิชิกาวา สมยัยงัหนุ่ม) 

  “คณุเคยเมาค้างหลงัจากด่ืม หลงัจากด่ืมจนดกึด่ืนหรือไม?่” 

  “โอ้  มีเป็นทกุวนัเลย” 

 *ข้อเรียกร้องตอ่ ผู้ เช่ียวชาญ QC:  จงมีสามญัสํานกึ มีความสามารถใช้หวัหน้า และ มีความสามารถในการด่ืม 

 (อ้างถงึ Section 5.4 Mr. Yoji Akao,  Section 7.3 Mr. Nobuyoshi  Takamatsu) 

 *คณุสามารถนําเอา QC เข้ามาใช้อยา่งไร ถ้าคณุไมส่ามารถด่ืม “สาเก” ?   (อ้างถงึ Section 3.3 Mr.Tatsuo 

 Ikezawa) 

 *จงมีความอยาก  มนัจําเป็นท่ีต้องมีความอยาก 

 *อยา่ควบคมุ   กระตุ้นให้มากขึน้ (อ้างถงึ Section 4.2 Mr. Tatsuo Ikezawa) 

 *อายทุางจิตใจของคน ลดลงตาม การพฒันาสงูขึน้ ในสงัคม 

 

16.2 การควบคมุคณุภาพ ในความหมายทัว่ไป (Quality Control in General) 

(1) ความจําเป็นของ การควบคมุคณุภาพ   

 *ตราบใดท่ีสนิค้าหรือ บริการของคณุ ยงัอยูใ่นตลาด คณุต้องควบคมุคณุภาพ ของมนัอยูเ่สมอ 

 *ความสําคญัของ การควบคมุคณุภาพเพิ่มขึน้ ตามการพฒันาสงูขึน้ในสงัคม และ ความก้าวหน้าใน การผลติ 
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(2)  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ การควบคมุคณุภาพ 

 *รับมือกบัเสรีทางการค้าด้วย การควบคมุคณุภาพ (ได้กลา่วไว้ เก่ียวเน่ืองกบั เสรีทางการค้า ในปี 1960) 

(3) อตุสาหกรรม หรือ บริษัทแบบใด ท่ีต้องมีการนําเอา การควบคมุคณุภาพมาใช้? 

 *การควบคมุคณุภาพจะต้องนํามาใช้ในทกุๆ อตุสาหกรรม 

 *การควบคมุคณุภาพ สามารถใช้ได้ในทกุๆ บริษัท นอกจากนี ้ควรจะนํามาใช้ในทกุๆ บริษัทด้วย 

 *ถ้าปราศจากการนําเอาการควบคมุคณุภาพเข้ามาใช้  บริษัทของคณุ จะหายไปจาก สมดุโทรศพัท์ 

 *เปล่ียนจาก Total Quality Control (TQC)  หรือ Company –wide Quality Control (CWQC)  ไปเป็น 

 Group-wide Quality Control (GWQC) 

(4) หลกัการพืน้ฐานของ TQC 

 *หลกัการพืน้ฐานของ การควบคมุคณุภาพนัน้ จะเหมือนกนั สําหรับทกุอตุสาหกรรม 

 *การควบคมุคณุภาพใหมน่ัน้ เป็นการปฏิบติัของไอเดีย สําหรับกรบริหารธุรกิจ 

 *TQC คือการนําเอาสิง่ท่ีคณุควรนําเข้ามาใช้  เข้ามาใช้ (อ้างถงึ Section 3.2 Mr. Masumasa Imaizumi) 

 *TQC คือการ นําเอาสิง่ท่ีคณุควรนําเข้ามาใช้  เข้ามาใช้อยา่งมีระบบ ทัว่ทัง้องค์กร 

 

(5) ผลลพัธ์ของ TQC 

 ผลลัพธ์โดยรวม (Overall Effects) 

 ถ้า QC เผยแพร่ออกไป  ฝ่ายงานต่างประเทศของแรงงานจะก้าวหน้า ซึ่ง จะ สร้างความเข้มข้นของ การ

ร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี และ การพึง่กนัและกนัระหวา่งประเทศ  สดุท้ายก็จะบงัคบัประเทศเหลา่นีไ้ม่ให้เข้าสู ่การ

ตอ่สู้ หรือ สงคราม  นําไปสูส่นัติภาพในโลก 

 การควบคมุคณุภาพ เก่ียวข้อง กบัการกระทําท่ีทกุๆ อตุสาหกรรม ต้องทํา โดยหลีกเล่ียงไม่ได้  ในข้อเท็จจริง

คือ สิง่นีส้ามารถนํามาสูป่ระโยชน์สงูสดุ ซึง่เคยเกิดขึน้แล้วในญีปุ่ น และ สว่นอ่ืนๆ ของโลก 
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 ถ้าคณุนําเอา QC เข้ามาใช้ ก็จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค  พนกังาน (รวมถึงระดบับริหาร)  ผู้

ถือหุ้น และอ่ืนๆ  ไปสูส่งัคมโดยรวม 

 TQC ไมใ่ช่ยาเฉพาะอยา่ง   แตค่ล้ายกบั ยาสมนุไพรจีนมากกวา่ 

หมายเหต-ุTQC ไมใ่ช่ยาท่ีมีผลลพัธ์โดยเร็วเช่นเพนนิซิลนิ  แตเ่ป็นยา ท่ีเหมือนยาสมนุไพรจีน ซึง่ใช้  

 เวลานาน จงึจะให้ได้ผลท่ีดี 

 QCนัน้ ถ้าไม่ได้สร้างผลลพัธ์  จะไม่ใช่ QC  ต้องนําเอา MMK QC เข้ามาใช้   (“Mohkatte  Mohkatte 

Komaru” หมายถงึ งงงวย ในการทํากําไรได้มาก) 

หมายเหต-ุ MMK:  เร่ิมแรกเป็นภาษาเฉพาะทหารเรือ  ซึง่แทนคําวา่ “Motete  Motete Komaru”   

 

             มีความหมายวา่  “งงมากกบั ป็อปปลูา่ มากเกินไป กลุม่ผู้หญิง”   ในขณะเดียวกนั คําดัง้เดิมท่ี 

 ไมมี่ผนั ของ “Mohkatte”  ก็คือ  “Mohkaru”  ซึง่แปลวา่ ทํากําไร ในภาษาญ่ีปุ่ น  แตท่ัง้นี ้

 ตวัหนงัสือตวัแรก ของทัง้สองคํา  “Motete”  กบั “Mokette” นัน้ เหมือนกนั  ดร.อิชิกาวา 

 จงึมกัใช้คําพดูนี ้กลา่วตลก ระหวา่งการบรรยาย และพดูคยุ 

 สว่นแบ่งตลาด ต้องไม่เป็นหวัข้อแรก   สิ่งท่ีสําคญักว่า คือ ยอดขาย และอตัรา กําไร   แล้วจึงตามด้วยส่วน

แบง่ตลาด 

 ถ้าคณุไม่ชอบอาหารบางอย่าง โดยไม่เคยกินมนัเลย คณุจะไม่รู้จกัรสชาติของมนั  หรือมนัไม่เคยบํารุงคณุ

เลย  TQC เป็นอาหารอยา่งหนึง่  ถ้าคณุเคีย้วให้ดี คณุก็จะพบวา่มนัจะอร่อย และ บํารุงคณุ 

 QC จะนําสิง่ท่ีดีท่ีสดุมาจากพระเจ้า  QC จะนําเอา “การโกหก”  ออกจากบริษัทของคณุ 

 

ความคาดหวังทางคุณภาพ   

*คณุภาพพฒันา(ในความหมายท่ีแคบ) และ สนิค้าท่ีเสีย จะลดลง 

*ของเสียในการทํางานจะน้อยลง  งาน rework จะลดลง ประสทิธิภาพก็จะสงูขึน้ 

*คณุภาพจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ และคงท่ีมากขึน้  การร้องเรียนก็จะลดลง 

*คณุสามารถตอบสนองการร้องเรียนได้โดยเร็ว  และ สามารถปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดซํา้ขึน้อีก 

*คณุสามารถสร้างระบบประกนัคณุภาพท่ีดีได้  สามารถทําให้ได้รับความมัน่ใจจากผู้บริโภคและลกูค้า 



 

6/36 
ส.ส.ท. ได้รับอนญุาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเร่ือง  “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control” 

 

*ด้วยความเช่ือมัน่ท่ีสร้างขึน้ได้สําเร็จโดย QC  คณุจะมีความมัน่ใจเพิ่มขึน้ในผลิตภณัฑ์ของคณุ ซึง่ จะมีความ

เช่ือมัน่เพิ่มมากขึน้ 

*คณุจะสามารถขายผลติภณัฑ์ของคณุด้วยราคาท่ีสงูขึน้ 

*ช่องทางการกระจายสนิค้าของคณุจะขยายตวัขึน้ 

*คณุสามารถได้รับข้อมลูตลาดเร็วขึน้ และ ด้วยวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 

ความคาดหวังของต้นทุนและการผลติ  

*ต้นทนุสําหรับการตรวจสอบและทดลองจะลดลง 

*ความต้องการของวตัถดิุบตอ่หน่วย จะพฒันาขึน้   ประสทิธิภาพการผลติของ มลูคา่เพิ่ม จะเพิ่มขึน้ 

*ต้นทนุจะลดน้อยลง 

*ถ้าคณุนําเอาการควบคมุคณุภาพเข้ามาใช้ได้ดี การบริหารต้นทนุจะกลายเป็นการบริหารตนัทนุท่ีแท้จริง** 

*เม่ือการบริหารต้นทนุท่ีแท้จริง เกิดขึน้ ผลลพัธ์ของการควบคมุคณุภาพจะเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว 

*ปริมาณการผลติจะเพิ่มขึน้  สามารถวางแผนการผลติท่ีมีประสทิธิภาพได้เป็นจริง 

*บริษัทซึง่ การเปล่ียนแปลงในแผนการผลติไมมี่ความจําเป็น จะเป็นบริษัทท่ีมีการบริหารท่ีดี 

*ถ้ามีการดําเนินการควบคมุคณุภาพ  การบริหารปริมาณก็จะเป็นไปอย่างราบร่ืน  หรือกลบักนั  คณุจะสามารถ

นําเอา QC เข้ามาใช้ได้อยา่งไร เม่ือคณุไมรู้่จํานวนท่ีแท้จริง? 

*คณุจะสามารถซอ่มแซมและเพิ่มเคร่ืองจกัร หรือ เคร่ืองมือ อยา่งมีเหตผุล และ คดัสรรได้ดีเพิ่มขึน้ 

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

**เป็นเร่ืองปกติในการดําเนินกิจกรรม ในช่ือของ การบริหารต้นทุน  เพ่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนในอดีต และ 

ต้นทุนมาตรฐาน และ เพ่ือลด ความไม่สอดคล้องกันระหว่างท้ัง 2 ส่ิง  ในท่ีท่ีไม่มีการปฏิบัติQCสถานการณ์

ดังกล่าวจะมองเห็นเป็นว่า – ต้นทุนมาตรฐานจะมีการคํานวณ บนมาตรฐานการปฏิบัติท่ีไม่ชัดเจน  หรือว่า ไม่

ชัดเจน ว่ามี SOP หรือมาตรฐานอ่ืน ของวตัถุดิบ หรือเคร่ืองมือ เป็นต้นน้ัน ไม่มีการดําเนินการตามท่ีตรง กับ 
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ต้นทุนในอดีต   ซ่ึงในบางกรณี การบริหารต้นทุนในความหมายท่ีถูกต้องน้ี ยากท่ีจะทําได้   ในทางตรงกันข้าม 

ท่ีท่ี QC มีการดําเนินการอย่างถูกต้อง ประเด็นต่าง  ๆเหล่าน้ี จะชัดเจน ทําให้การบริหารต้นทุน เกิดเป็นจริงได้ 

   

 *ใช้ประโยชน์สมรรถนะของอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี  ก่อนท่ีจะคิดนําเอาสิง่ใหมเ่ข้ามา 

 *TQC เป็นการดงึเอาสิง่ท่ีดีท่ีสดุออกมาจากอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรเก่า (ในความหมายทัง้ ทางปริมาณ  

                และคณุภาพ) 

 *การทําสญัญากบัผู้ขายวตัถดิุบ  คูค้่า และ ผู้บริโภค จะเป็นไปอยา่งราบร่ืนตามขัน้ตอน ** 

 *จะเป็นเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนวตัถดิุบท่ีมีคณุภาพต่ํา เป็น สนิค้าสําเร็จสดุท้ายท่ีดี 

 

ความคาดหวังของ เทคโนโลยี และ วจิัยและพัฒนา 

 *เทคโนโลยีของคณุจะ สมบรูณ์เตม็ท่ี คณุ จะสามารถใช้ประโยชน์วิศวกร  ในฐานะวิศวกร ในความหมายท่ี 

 แท้จริง  เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีของคณุให้สงูขึน้  วิธีการบริหารคนของคณุ โดยเฉพาะวิศวกร  จะมีประสทิธิภาพ 

 และประสทิธิผลมากขึน้ 

 *คณุสามารถท่ีจะลงทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ ในกิจกรรมวิจยั 

 *กิจกรรมวิจยัและพฒันา จะมีการพฒันาเร็วขึน้ และ มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 

 *วงจรของการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่จะสัน้ลง  และคณุสามารถผลติคณุภาพในระดบัโลกได้ 

 

ความคาดหวังของการสื่อสาร  

 *การเข้าใจหลกัคิดของการแพร่ขยาย จะซมึแทรกไปทัว่ทกุฝ่ายงาน และ วิธีการทางQC จะถกูใช้ประโยชน์เตม็ท่ี 

 *ข้อมลูท่ีผิดๆ จะหายไปจากบริษัทหรือโรงงานของทา่น 

 *คณุจะมีภาษาร่วมเพียงภาษาเดียว และ จะพบวา่ ส่ือสารง่ายขึน้ 
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 *ทกุๆ คน จะสามารถพดูอยา่งตรงไปตรงมาได้ 

 *การประชมุจะราบร่ืนขึน้ 

 *จะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ และ การส่ือสารท่ีราบร่ืนขึน้ระหวา่งกลุม่ท่ีแตกตา่งกนั ในบริษัท 

 

ความคาดหวังของ กระตุ้นขององค์กร  

 *จะมีความเคารพในความเป็นมนษุย์ และ ทรัพยากรมนษุย์ จะมีการพฒันา  เปล่ียนท่ีทํางานให้เป็นท่ีท่ีน่าอยู ่

 *คณุจะสามารถค้นพบบคุคลท่ีมีความสามารถ และ พนกังานสามารถแสดงความสามารถท่ีแท้จริงออกมาได้ 

 

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

**ส่ิงท่ีสําคัญเก่ียวกับการติดต่อกับ ผู้ขาย  คู่ค้า หรือผู้บริโภค  ก็คือ การทําให้ชัดเจนว่า อะไรคือผลิตภัณฑ์ท่ีจะค้าขายกัน 

และ ในราคาเท่าไร  และน่ีคือ พ้ืนฐานของสัญญา  ในท่ีน้ี ผลิตภัณฑ์จะมีความชัดเจน เม่ือมีการกําหนดคุณภาพ และ 

สามารถดําเนินไปพร้อมกับกิจกรรมค้าขายน้ัน 

 

 *มนษุย์สมัพนัธ์ จะพฒันาขึน้ สง่ผลให้มีการส่ือสารท่ีดีขึน้ระหวา่ง ฝ่ายงาน หน่วยงาน 

 *QC จะสามารถทําให้องค์กรโดยรวมของบริษัท มีประสทิธิภาพท่ีดีมากขึน้  ผู้จดัการฝ่าย หน่วยงาน ผู้จดัการ 

 แผนก  หวัหน้างานหน้างาน  จะมีความสามารถสงูขึน้ 

 *ความพยายามและความร่วมมือ  ในระดบัทัว่ทัง้บริษัท จะเป็นจริงขึน้ได้ 

 *การตดัสนิใจจะเร็วขึน้  การกระจายนโยบาย และบริหารเปา้หมายจะพฒันาขึน้ 

 *รากฐานของบริษัท จะพฒันาขึน้ 

 *บริษัทของคณุ จะได้รับความเช่ือถือ 
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(6)Deming Prize 

 *อยา่สมคัรขอ Deming Prizeเพียงเพ่ือจะได้รับรางวลั  ให้สมคัรเพ่ือวตัถปุระสงค์การสง่เสริม TQC 

 *เม่ือคณุท้าทายโดยการสมคัรขอ Deming Prize มนัจะใช้เวลาเพียง 3 หรือ 6 เดือนสําหรับคณุในการทําสิง่ท่ี 

 ไมส่ามารถทําได้ใน 3 ปี ท่ีผา่นมา  จงมัน่ใจวา่ ได้มี ดําเนินการโดย การเร่งกระบวนการ 

 *ใช้โอกาสของการสมคัรของ Deming Prize ให้ทําบางสิง่ซึง่คณุไมเ่คยทํามาก่อน  การสมคัรนี ้จะ ปฏิรูปบริษัท 

 ของคณุ 

 *คณุจะผา่นการประเมิน  Deming Prize  ถ้าทกุคนรู้สกึวา่มีความพงึพอใจกบั QC 

 

(7) ใครเก่ียวข้องกบั TQC 

 พนักงานทุกคน  

 การควบคมุคณุภาพ เป็นสว่นหนึง่ของงาน ของ พนกังานทกุคน และ ทกุฝ่ายงาน หน่วยงาน  มนัจะสําเร็จ 

ถ้าพนกังานทกุคน และ ทกุฝ่ายงาน หน่วยงาน ร่วมมือ 

 QC เป็นกีฬาทีม  มนัไมส่ามารถเลน่โดยคนๆ เดียวได้  ต้องการทีมเวอร์ค และความร่วมมือ 

 

ผู้บริหารสูงสุด 

 QC จะไมก้่าวหน้า ถ้าปราศจากการกําหนดนโยบายของผู้บริหารสงูสดุท่ีชดัเจน 

 ผู้บริหารสงูสดุ จะรับผิดชอบตอ่การนําเสนอวิธีการ สําหรับการประเมินคณุภาพ และ มาตรฐาน 

 บริษัทของผมอยูใ่นสภาพท่ีหดหูห่รือไม?่ (การวินิจฉยัของผู้บริหารสงูสดุ) 

 หากผู้บริหารสงูสดุ (ประธานบริษัท) หรือ อนัดบัสองรองลงมา ไมมี่ความเข้าใจท่ีดีเก่ียวกบั QC และ 

เป็นผู้ นําในการสง่เสริม  ก็จะนําเอา QC เข้ามาใช้ไมไ่ด้ ก็จะเหลือแตก่ารสร้างผลลพัธ์เทา่นัน้ 

 (สําหรับสมาชิกผู้บริหารสงูสดุ)  ในสถานะท่ีคณุต้องสญัญาท่ีจะอยูก่บัQC จนถงึท่ีสดุ ภายใต้ความรับผิด 

ชอบเฉพาะตวัของคณุ  และถ้าคณุรับประกนัท่ีจะไปกบัผม ไปทกุๆ การประชมุผลลพัธ์  ผมจะยอมรับคํา 

ขอร้องท่ีจะช่วยคณุ 

 การสง่เสริม TQC โดยปราศจากภาวะผู้ นํา ของผู้บริหารสงูสดุ  จะไมมี่ความตอ่เน่ือง 

 การวินิจฉยัของผู้บริหารสงูสดุ เป็นองค์ประกอบสําคญัของการสง่เสริม  TQC   และผมพนนัได้วา่ ผู้บริหาร 
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สงูสดุ จะเร่ิมต้นสนกุสนานในเวลาอนัสัน้ 

 ผมไม่ค่อยเข้าใจว่า ใครคือผู้ รับผิดชอบ  จากท่ีว่าคณุได้มอบหมายความรับผิดชอบให้ใครบางคน แต่คณุยงั

เข้าไปยุง่เก่ียวกบักิจกรรม  มนัจะไมเป็นประโยชน์ 

 TQC จะสําเร็จอยา่งแน่นอน ถ้าทกุๆ คน เร่ิมต้นจากประธานบริษัท  Operator จนกระทัง่ฝ่ายขาย  ให้ความ

ร่วมมือ  ผู้บริหารสงูสดุ จะต้องไมตํ่าหนิ เม่ือมีการรายงานข้อเทจ็จริง  

 มกัจะกลา่วกนัวา่ เม่ือมีใครท่ีมีระดบัสงูในสํานกังานใหญ่ เข้ามาเย่ียมท่ีโรงงาน  คนก็จะหยดุ หรือลงัเลท่ี 

จะแสดงความเหน็  อยา่งไรก็ตาม TQC นัน้คาดหวงัไว้วา่ จะสามารถทําลายพฤติกรรม นิสยัดงักลา่วได้ 

มนัเป็นเร่ืองท่ีสําคญั ในการสร้างสรรค์  ในช่วงแรก ๆ  ให้เกิดบรรยากาศซึง่ทกุคนสามารถแสดงความเหน็ 

ด้วยตวัของตวัเองอยา่งอิสระ ถงึแม้วา่ จะอยูต่อ่หน้าผู้บงัคบับญัชาอยู ่

 “ดร. อิชิกาวา  ผมคิดวา่ ระบบ Top-down  เป็นกฏกติกาท่ีเข้มงวดของ TQC และผมคิดวา่ มนัควรจะเป็น 

อย่างไร   ถ้าหากว่าผู้บริหารสงูสดุ ไม่สามารถมีเวลาสว่นตวัสําหรับ TQC ด้วยเหตผุลบางประการ  คณุคิด

วา่ บริษัทไมส่ามารถ หรือ ไมมี่ความสามารถในการนําเอา TQC เข้ามาใช้หรือไม?่” 

     “ไม่  นั่นไม่จริง   ผมคิดว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนัน้  บุคคลอนัดบั 2  ต้องดําเนินการ หรือสามารถทํา

แทน  เพราะวา่ เขาและผู้บริหารสงูสดุ สามารถแสดงทกัษะ เดียวกนัได้” 

 ทุกฝ่ายงาน  หน่วยงาน  

 TQC ต้องเก่ียวข้องกบัทกุๆ คน ตัง้แตฝ่่ายวางแผนผลติภณัฑ์ จนถงึผู้บริโภค 

 TQC ต้องเก่ียวข้องกบัทกุๆ คน ตัง้แต ่ฝ่ายขาย จนถงึ ฝ่ายบริหารคูค้่า  ฝ่ายจดัซือ้วตัถดิุบ จนถงึ คนกลาง 

(GWQC:  Group wide Quality Control) 

(8)   คําเตือน และ คําตําหนิ สําหรับการสิง่เสริม TQC 

 คาํเตือน  

 

 *QC ไมใ่ช่เพ่ือเรา  ท่ีปรึกษา แตสํ่าหรับทกุคนท่ีจะดําเนินการ 

 *เม่ือคณุคิดจะเร่ิมอะไรบางอยา่ง คณุจะพบศตัรูอยูใ่นบริษัทคณุ 

 * ศตัรูของคน อยูใ่กล้คณุ  (อ้างถงึ Section 7.2 Mr. Jiro Kondo) 

 *ใน TQC เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะพบวา่ ในจํานวนสมาชิกระดบับริหาร 1 /3 จะทําเพ่ือ TQC  1/ 3 จะตอ่ต้าน  
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 TQC สว่นท่ีเหลือ อีก 1/ 3 ไมส่ามารถตดัสนิใจได้ 

 *คณุต้องเป็นอิสระจากจิตวิญญาณความเป็นช่าง และเร่ิมพฒันา วิธีคิด และ ระบบท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ 

 *ด้วย QC คณุต้องไมเ่ร่ิมต้นด้วยการสร้างโครงสร้างทัว่ไป   เบือ้งต้น ให้พฒันา กรณีศกึษาพิเศษ แล้วจงึขยบั 

 ไปสูโ่ครงสร้างทัว่ไป  น่ีคือสิง่ท่ีทําให้คณุสามารถสร้างผลลพัธ์ทางธุรกิจได้ 

 *กําหนด และ ทําในเร่ือง ซึง่สามารถช่วยในการพฒันาการส่ือสารแนวตัง้ และ ทะลาย ระบบหน่วยงาน  และ  

 สิง่กีดขวางระหวา่งฝ่ายงานท่ีตา่งกนั  ในระยะแรก 

 *จดัให้มี “ตวัอยา่งท่ีโดดเดน่” ของคณุเอง  นัน่คือ  เป็นปรากฏการณ์ท่ีโดดเดน่ของ การควบคมุคณุภาพของคณุ 

 จากนัน้ นําเสนอประเดน็ท่ีดี แตล่ะประเดน็ขึน้มา และสร้างความมัน่ใจ 

 *ถ้าคณุสามารถทํากิจกรรมทีม สร้างทีมด้วย สมาชิกท่ี อทุิศตน   ตดัสนิใจทนัที และปลอ่ยให้เป็นกิจกรรมของทีม 

 *คิดวา่คณุจะสะสมทกัษะให้แก่ปัจเจกบคุคล ในบริษัทของคณุได้อยา่งไร และ สร้างโครงสร้างซึง่ยอมให้คณุ 

             สง่มอบงานเหลา่นีไ้ปยงัรุ่นตอ่ไป เม่ือคณุได้รับการปรับตําแหน่งไปสูตํ่าแหน่งท่ีสงูขึน้ 

 *เป็นเร่ืองธรรมชาติ ท่ีวา่ ความก้าวหน้าของการพฒันากิจกรรม ในองค์กรขนาดใหญ่ ไมเ่ป็นไปพร้อมกนั   

              ถ้าคณุได้ฟังรายงานท่ีกลา่วถงึวา่ ทกุๆ กลุม่ กําลงัก้าวหน้า ด้วยความเร็วท่ีเทา่กนั  สงสยัได้เลยวา่ นัน่ต้อง 

              มีความผิดพลาดบางอยา่งในรายงานแน่นอน 

 *เม่ือคณุแสดงการ “ขดุคุ้ย (boring)”  ตอ่ ปัจเจกบคุคล  อยา่ดา่วา่พวกเขา ตวัอยา่งเช่น พดูเม่ือคณุ กําลงั 

 “ขดุคุ้ย” เร่ืองMr. A อยา่พดูวา่เขาทําของเสีย แตค่วรกลา่ววา่  ของเสียนัน้เกิดขึน้ ในพืน้ท่ีของเขา 

  หมายเหต-ุ “ขดุคุ้ย”  เป็นคําท่ีมีท่ีมาของ การขดุ เม่ือคณุขดุหลมุ  ทา่นใช้คํานี ้เพ่ือหมายถงึ 

   การวิเคราะห์เชิงลกึ ของเร่ืองราว เพ่ือค้นหา สาเหตท่ีุแท้จริง 

 

 *ทําไมจงึพาม้าไปด่ืมนํา้ ซึง่มนัยงัไมต้่องการ? 

 *อยา่พดูวา่คณุไมส่ามารถนําเอา TQC เข้ามาใช้ เพราะวา่คณุกําลงัยุง่  คณุจะต้องหาเวลาท่ีมากขึน้ ถ้าคณุ 
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            นําเอา TQM เข้ามาจริง 

 *นกัวิจยั  วิศวกร  ผู้ออกแบบ !  ต้อง สภุาพ ถ่อมตน ! 

 *ถ้าคณุต้องการพฒันาอะไรบางอยาง ให้ทําสิง่ท่ีตรงกนัข้ามกบัสิง่ท่ีวิศวกรพดูวา่คณุควรทํา ** 

 *ความมัน่ใจท่ีไร้เหตผุล จะขดัขวางความก้าวหน้า 

 *ผู้ ท่ีกระโดดข้ามผู้ อ่ืนเพ่ือ ความแตกตา่ง จะนํามาสูค่วามยากลําบาก 

คาํตาํหนิ 

 หมายเหต-ุดร.อิชิกาวา แยกแยะอยา่งเข้มงวด ระหวา่ง “การประนาม” กบั “การตําหนิ”  เม่ือผมพดู 

  วา่ ผมถกูดา่วา่ จาก ดร.อิชิกาวา ทา่นจะพดูวา่  “ไม ่ฉนัไมไ่ด้ดา่วา่เธอ  ฉนัเพียงแต ่

  ตําหนิเธอ”  สิง่ท่ีตามมาคือ คําตําหนิของทา่น 

*สิง่ท่ีไมดี่มี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความไมดี่ของระบบตวัมนัเอง  ในขณะท่ีอีกประเภทหนึง่คือ ความไมดี่ 

ของการไมป่ฏิบติัตาม กฎหรือระบบท่ีกําหนดขึน้อยา่งเข้มงวด   เป็นเร่ืองท่ีสําคญัในการแก้ไขความไมดี่ของการ 

ไมป่ฏิบติัตามกฏ เสียก่อน 

*บริษัทนี ้มี พฤติกรรมท่ีแข็งแกร่งของคนท่ีไมป่ฏิบติัตามกฏท่ีพวกเขาตัง้ขึน้ด้วยตวัเอง โดยไมมี่เหตผุลท่ีชดัเจน 

*เอกสารเพ่ือการควบคมุ ท่ีทําขึน้เพ่ือทําให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทํางานได้ง่ายขึน้ หรือ ทําให้ หวัหน้า ดา่วา่ลกูน้องได้ 

ง่ายขึน้กนัแน่? 

*วิธีการของการเก็บข้อมลูท่ีน่ี มีเพ่ือใช้สําหรับสํานกังานใหญ่ เพ่ือควบคมุโรงงาน หรือ การก่อตัง้ธุรกิจ และข้อมลู 

ท่ีเป็นประโยชน์ และจําเป็นในการวิเคราะห์ข้อเทจ็จริง และปัจจยั กลบัไมมี่การเก็บรวบรวม   ผมขอแนะนําคณุ 

ให้ทบทวนระบบทัง้หมดของการรวบรวมข้อมลู  รายงานประจําวนั และรายงานประจําเดือน 

*ความก้าวหน้าท่ีลา่ช้าของการพฒันากิจกรรมนัน้ หมายความวา่ คณุไมไ่ด้ทําอะไรเลย ใช่ไหม? 

*ผมต้องการให้คณุสามารถบอกผมได้วา่ คณุได้พยายามทําอะไรในวิธีของ QC ท่ีควรจะเป็น  แทนท่ีจะรายงาน 

ผมวา่คณุได้ทําในวิธีการเดิมๆ ภายหลงัได้มีการจดัองค์กรของ ผลลพัธ์ในวิธีของ QC 
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*ถงึแม้วา่การนําเสนอนัน้ได้รวมถงึผลลพัธ์ของกิจกรรมท่ีดี  แตไ่มมี่การพดูถงึกระบวนการ  โดยรวมแล้ว 

ไมช่ดัเจนวา่ผลลพัธ์ท่ีดีนัน้ บรรลไุด้อยา่งไร 

*ให้เลา่ด้วยเร่ือง แทนท่ีเลา่ประวติัศาสตร์ 

 หมายเหต-ุ ทา่นหมายความวา่ การรายงานต้องทําขึน้ด้วย ลําดบัท่ีมีเหตผุลของ ประเดน็ปัญหา   

  สาเหต ุ มาตรการแก้ไข  และผลลพัธ์  แทนท่ีรายงานเพียงลําดบัของเร่ืองท่ีแตล่ะคนทําขึน้ 

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

**น่ีคือ คํากล่าวท่ีท่านใช้ในการทําให้ขบขันต่อผู้ออกแบบ ซ่ึง ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยปราศจากการศึกษาสถาน 

ท่ีท่ีจะใช้งาน และ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

*มีแตจิ่ตวิญญาณของมาตรการแก้ไข ท่ีได้อธิบาย ภายใต้ช่ือของ มาตรการแก้ไข  ในการดําเนินการมาตรการ 

แก้ไข คณุหยดุเร่ืองคําขวญัท่ีไมมี่เนือ้หา  ถ้าหากวา่ คณุไมไ่ด้สร้างสรรค์การใช้แผน และ ดําเนินการตามแผนนัน้ 

*คณุต้อง สร้างไอเดียท่ีดี ในช่วงแรกเร่ิมโดยไมล่งัเล 

*เลขานกุาร QC ต้องไม ่ทําเร่ืองเดิมๆ ซํา้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง เขาต้องมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และ ขยายไปใน 

แนวนอนให้มากขึน้ 

 

(9) ความเข้าใจผิดเก่ียวกบั QC และ TQC 

  *QC ประกอบขึน้ด้วย การทําการตรวจสอบ ท่ีแมน่ยํา 

  *QC คือการสร้างมาตรฐาน 

  *QC คือการจดัเตรียม control chart 

  *QC คือ วิทยาศาสตร์ของสถิติ 

  *QC คือ การศกึษาบางสิง่ท่ียาก 
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  *QC สามารถปลอ่ยเป็นหน้าท่ีของฝ่ายตรวจสอบ 

  *QC คืองานของ ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

  *คณุสามารถปลอ่ย QC  ไว้กบัโรงงาน 

  *QC สามารถทําโดยท่ีทําการผลติ (หน้างาน) 

  *QC ไมเ่หมาะกบัฝ่ายงานทางอ้อม 

  *QC นัน้มีต้นทนุ 

  *QC นัน้ไมจํ่าเป็น เพราะคณุกําลงัทํากําไรในขณะนี ้

  *คณุกําลงัทํา TQC ถ้าคณุกําลงั ดําเนินกิจกรรม QC circle 

  *กิจกรรม QC เทา่กบั กิจกรรม QC circle 

  *มนัจะเพียงพอแล้ว ถ้าคณุกําลงัทํา กิจกรรม QC circle 

  *เราไมไ่ด้ต้องการ กิจกรรม QC circle ในบริษัทของเรา 

  *QC ไมมี่อะไรท่ีเก่ียวข้องกบัผม 

 

16.3  การประกนัคณุภาพคืออะไร?  “What is Quality Assurance?” 

 

(1) สาส์นถงึ ผู้บริโภค 

*การยอมรับคณุภาพท่ีแย ่ เป็นสิง่ชัว่ร้ายของผู้บริโภค** 

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

**น่ีหมายความว่า เป็นส่ิงท่ีไม่ดี ถ้าผู้บริโภคยังคงเงียบ โดยปราศจากการร้องเรียน เม่ือ พวกเขาพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีพวกเขา 

   ซ้ือมาน้ัน เป็นของเสีย 

 *ซือ้ของถกู และสญูเสียเงิน ของคณุ  ซือ้สนิค้าท่ีออกใหม ่และสญูเสียเงินของคณุ*** 
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 *อยา่ซือ้สนิค้าท่ีพฒันาใหม ่

 *QC ในญ่ีปุ่ น เร่ิมจากผู้หญิง**** 

 

(2) คณุภาพท่ีทําให้ลกูค้าพงึพอใจ 

*ผู้บริโภคนัน้ ให้งานแก่เรา 

*ผลติสนิค้าโดยใสต่วัคณุเองเข้าไปในรองเท้าของผู้บริโภค  เพราะวา่ ไมว่า่เร็วหรือช้า ตอ่ไปจะมีการเปล่ียนจาก 

ตลาดผู้ขาย เป็นตลาดของผู้ ซือ้ 

*ผู้บริโภคไมใ่ช่ หนทูดลอง 

*เคก็ของคณุอาจจะอร่อย สําหรับคณุ   แตอ่าจจะไมจํ่าเป็นสําหรับลกูค้าคณุ 

*ผู้บริโภคคือพระเจ้า แตพ่วกเขาจํานวนมากไมมี่สายตาท่ีสงัเกต  ถงึแม้วา่ จะเป็นหน้าท่ีของฝ่ายขายท่ีจะสอน 

พวกเขา แตบ่างคนไมส่ามารถทําได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพราะวา่ ความไมเ่พียงพอของความรู้ตอ่สนิค้า 

*ขัน้แรกของ QC คือ ทําความเข้าใจ สิง่ท่ีผู้บริโภคปรารถนาจะมี 

*ขัน้แรกของคณุภาพ คือ ทําความเข้าใจสิง่ท่ีผู้บริโภคปรารถนาจะมี 

*ขัน้แรกของการควบคมุคณุภาพคือ การกําหนดให้ชดัเจนถงึ สิง่ท่ีคณุต้องการให้ผู้บริโภคซือ้ 

(3) ปรัชญาพืน้ฐาน 

 *การประกนัคณุภาพ เป็นทัง้ เปา้หมาย และเนือ้หาของ TQC 

 *QC จะไมมี่คณุคา่อะไรเลย ถ้า คณุภาพไมไ่ด้รับการประกนั 

 *การประกนัคณุภาพ เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลติ (ฝ่ายขาย  ฝ่ายผลติ หน้างาน) และ ไมใ่ช่ของฝ่ายจดัซือ้ 

 หรือฝ่ายตรวจสอบ 

 *การสญูเสียความเช่ือใจนัน้ใช้เวลาเพียงวนัเดียว แตเ่อาชนะมนันัน้ต้องใช้เวลา 10 ปี 

 *การประกนัคณุภาพ โดยหลกัแล้ว เก่ียวข้องกบั  1)การนําเสนอเอกสาร (เช่น คณุสมบติั)  อธิบาย การให้สญัญา 

 ของฝ่ายผลติในการผลติสนิค้าสอดคล้องกบัเอกสารเหลา่นัน้ และ 2) จากนัน้ สง่มอบสนิค้าซึง่ได้ปฏิบติั 

 สอดคล้องกบัเอกสารนัน้   ไมไ่ด้หมายความวา่ 1)ผลติสนิค้าก่อน  2)แล้วทดสอบสนิค้าและค้นหาคณุลกัษณะ 

             พิเศษท่ีแท้จริง และจากนัน้ เสนอ เอกสารซึง่อธิบายผลลพัธ์หรือคณุลกัษณะพิเศษจากการทดลอง 
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       ------------------------------- 

***ส่ิงน้ีหมายความว่า  มันเหมือนกับการสูญเสียเงิน  ถ้าคุณซ้ือสินค้าราคาถูก ซ่ึงคุณไม่ชอบ(หรือ สินค้าท่ีมีคุณภาพต่ํา”   

   ในทํานองเดียวกัน  เหมือนกับการสูญเสียเงิน ถ้าคุณซ้ือสินค้าท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ และพบว่า มันไม่ค่อยจะดี   ย่ิงเป็น 

   สินค้าใหม่ ย่ิงจะดูเหมือนว่าสร้างปัญหาให้มาก 

****เปรียบเมือนทักษะของเชฟซ่ึงขัดเกลาโดย การทําอาหาร  คุณภาพสินค้า ก็ถูกกล่ันไปสู่ระดับท่ีดีข้ึน โดยการสะท้อน

กลับของผู้บริโภค  หมายความว่า เน้ือหาท่ีต้องการ หรือ feedback จากผู้หญิง(แม่บ้าน) ซ่ึง เป็นตัวแทนของผู้บริโภค 

ช่วยขัดเกลา สินค้าญ่ีปุ่น และพัฒนาคุณภาพ 

 

(4)จะทํางาน การประกนัคณุภาพได้อยา่งๆร 

  *กระบวนการตอ่ไปคือลกูค้าของคณุ  (สร้างสรรค์ขึน้ในปี 1950) 

  *เป็นสิง่ท่ีสําคญัถ้าคณุทํางานของคณุบนพืน้ฐานของความเช่ือท่ีวา่ กระบวนการตอ่ไปคือ ลกูค้าของคณุ 

  ดงันัน้ คณุต้องไมส่ร้างปัญหาให้แก่ลกูค้าของคณุ 

  *จงมัน่ในใจการพฒันาคณุภาพ  และหลงัจากนัน้  ไปสูก่ารลดต้นทนุ  สิง่นีท้้ายท่ีสดุ จะนําคณุสูก่ารลด ระยะ 

  เวลาสง่มอบ 

  *จงมัน่ใจท่ีจะหมนุ PDCA เพ่ือคณุภาพ  ซึง่จะทําให้คณุพฒันาคณุภาพอยูเ่สมอ 

 

(5) การออกแบบคณุภาพ และ คณุสมบติัของผลติภณัฑ์ 

  *ขอให้มีเปา้หมายคณุภาพระยะยาว 

  *Step แรกของ QC คือ การออกแบบคณุภาพท่ีเพียงพอ 

  *คณุไมส่ามารถแยกแยะคณุภาพ  โดยปราศจากการคิดเร่ืองราคา 

  *มีการวิจยัจํานวนมาก ท่ีทําเก่ียวกบั “การผลติ” และมีวิจยัจํานวนน้อย หรือไมมี่เลย เก่ียวกบั “การใช้”  สนิค้านัน้ 
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   ถ้าคณุศกึษาอยา่งจริงจงั และวิจยัวา่ ผู้ใช้ (ผู้บริโภค) ใช้สนิค้านัน้อยา่งไร   การนําเสนอสนิค้าจะมีการพฒันาขึน้  

  และ ตลาดจะขยายตวักว้างขึน้ 

  *คณุเคยทําคณุภาพท่ีมากเกินไปหรือไม?่  ครัง้หนึง่ มีโรงงานเคมี ซึง่คนทํางานต้องการคณุภาพท่ีมากเกินไป นํา 

  มาสูก่ารเพ่ิมขึน้อยา่งผิดปรกติของเคร่ืองจกัร และมาตรวดัในโรงงาน  นํามาสู ่การเส่ือมลงของประสทิธิผลโดย 

  รวมของโรงงาน 

  *ถ้าคณุด ูJIS อยา่คิดวา่ มนัจริง   ถ้าคณุดคูณุสมบติัของสนิค้า  อยา่คิดวา่ มนัจริง  ถ้าคณุดคูณุสมบติัของวตัถ ุ

  ดิบ อยา่คิดวา่ มนัจริง  ถ้าคณุดคูา่ยอมรับ  อยา่คิดวา่ มนัจริง  ถ้าคณุดเูคร่ืองมือวดั หรือ ข้อมลูการวิเคราะห์ 

  ทางเคมี  ให้สงสยัมนั ** (อ้างถงึ Section 3.3 Mr. Tatsuo Sugimoto) 

  *คณุมีความสบายหรือไมถ้่าหากวา่สนิค้าของคณุตรงกบัคณุสมบติัของมนั? 

  *ถงึแม้วา่มาตรฐานสนิค้าบางอยา่งจะถกูสร้างขึน้ โดยประเทศหนึง่ และ โดยเง่ือนไขทางสภาพแวดล้อมท่ีพิเศษ 

  คณุคิดหรือไมว่า่ สิง่ท่ีต้องการท่ีแท้จริงคือ มาตรฐานสนิค้าทัว่ไปท่ียอมรับได้ในระดบัโลก? 

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

**อย่ายอมรับ JIS  หรือมาตรฐานสินค้า หรือ มาตรฐานวตัถุดิบ  หรือ ค่ายอมรับ ว่า มันเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือ  คุณต้องใช้ 

   ส่ิงเหล่าน้ี หลังจากได้ตรวจสอบความเหมาะสม ต่อความต้องการของลูกค้า หรือ เง่ือนไขการใช้ต่าง  ๆเสียก่อน 

 

(6)  สร้างคณุภาพ ไว้ในกระบวนการ 

 *ถ้าคณุโชว์วา่คณุได้ตรวจสอบ 100%  คณุควรจะโชว์ให้เหน็ด้วยวา่ สนิค้าของคณุ มีของเสีย 1 ชิน้ 

 *การควบคมุคณุภาพท่ีเน้นการตรวจสอบนัน้ เป็นวิธีการเก่าๆ ในการควบคมุคณุภาพ 

 *จงสร้างคณุภาพไว้ในกระบวนการ 

 *จงสร้างคณุภาพไว้ในการออกแบบ และกระบวนการ  คณุภาพ ไมส่ามารถสร้างขึน้ได้ด้วยการตรวจสอบ 

 เพียงอยา่งเดียว 
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 *การควบคมุกระบวนการ จะเปิดเผยเง่ือนไขท่ีแท้จริงของหน้างาน   สามารถทําให้กระบวนการแสดงสมรรถนะ 

 ได้เตม็ท่ี และช่วยการสร้าง และพฒันาเทคโนโลยี และยอมให้มีการออกแบบท่ีดีกวา่ของกระบวนการ 

 *สมรรถนะท่ีเตม็ท่ีของกระบวนการ สามารถแสดงให้เหน็ได้ เม่ือกระบวนการได้บรรลจุดุท่ีควบคมุได้ 

 *อยา่สบัสนระหวา่งการตรวจสอบ กบัการควบคมุ (ควบคมุกระบวนการ) 

 *เพราะวา่ คนเรามกัจะรู้วา่หวัหน้าจะผิดหวงัเม่ือเขาพบของเสีย  พวกเขาจงึพยายามปกปิดของเสีย 

 

(7) การบริการและ ข้อมลูคณุภาพ 

 *อะไหลข่องบริษัทคณุ เก็บไว้เป็นเวลาก่ีปี เพ่ือ สนบัสนนุการบริการหลงัการขาย? 

 *สนบัสนนุตลอดชีวิตหรือ ! 

 *คณุมีระบบในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ สนิค้าท่ีใช้แล้วของบริษัทคณุ เพ่ือการพฒันาคณุภาพ?  ข้อมลู 

 ทางคณุภาพท่ีมีคณุคา่จํานวนมาก สามารถค้นหามาได้จาก สนิค้าท่ีใช้แล้ว 

 *ไมมี่ปัญหาท่ีคณุจะมีข้อมลูคณุภาพท่ีดีเพียงไร  มนัจะไมมี่ความหมาย ถ้าหากวา่ ไมส่ามารถส่ือสารได้ตรงเวลา 

 ท่ีต้องการ  จงปรับปรุงระบบข้อมลูเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือช่วยหลือฝ่ายงาน หรือหน่วยงาน ให้เร็วท่ีสดุ  

 

(8) การจดัการการร้องเรียน ** 

 *จํานวนการร้องเรียน และ ของเสีย จะเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว เม่ือคณุเร่ิมต้นควบคมุคณุภาพ 

 *ทําการลดการร้องเรียน ด้วยการหมนุ วงจร PDCA  สิง่ท่ีจําเป็นคือ การขยายการลดลงของการร้องเรียน และ   

 ชนิดของกิจกรรมท่ีทําเพ่ือลดการร้องเรียนเหลา่นัน้ 

 *กญุแจคือ การท่ีคณุสามารถลดการร้องเรียนได้ดีท่ีสดุ  ตอ่สาเหตท่ีุไมรู้่ของการร้องเรียน   การร้องเรียน    

                เก่ียวข้องกบั “สาเหตท่ีุไมช่ดัเจน”  และ  “ไมพ่บปัญหา” ต้องลดลงให้ได้ ถงึ 5 % หรือน้อยกวา่นัน้ ของ  

        จํานวนรวมของการร้องเรียน 
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 *นําเอาของเสียหรือการร้องเรียน ท่ีเรือ้รัง หรือ ซอ่นเร้น  มาปรากฏให้เหน็ 

 *ถ้าคณุมีการร้องเรียนท่ีปรากฏเหน็ชดั เร่ืองหนึง่  คณุต้องมีการร้องเรียนท่ีเรือ้รังหรือซอ่นเร้นอยู ่อยา่งน้อย 100 

 เทา่ 

 *คณุเคยได้รับการร้องเรียนบอ่ยๆ ไหม ถงึแม้วา่ สนิค้าคณุนัน้ ตรงตามคณุสมบติัท่ีกําหนด? 

 *คณุเคยได้รับการร้องเรียนเก่ียวกบัสนิค้าของคณุ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั เร่ืองท่ีไมไ่ด้อยูใ่น คณุสมบติัท่ีกําหนด 

 ในเอกสารหรือไม?่ 

 

16.4  การควบคมุ และ การสร้างมาตรฐาน 

(1)ปรัชญาพืน้ฐาน 

 *วตัถปุระสงค์และการปฏิบติัจริง เป็นสิง่สําคญั (อ้างอิงใน Section 4.4 Mr. Hiroshi Odajima) 

 *TQC คือการควบคมุบนฐานของข้อเทจ็จริง 

 *เข้าใจ  “Genjitsu”  (สถานการณ์จริง)   และ  “Genbutsu”  (ของจริง)  (อ้างถงึ Section 4.4 Mr. 

 Hajime Makabe) 

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

**Feedback ของลูกค้า ประกอบข้ึนจาก 2 ประเภท :  ประเภทหน่ึง ต้องการการซ่อม  ทําซ้ํา ส่งคืน (ซ่ึงเก่ียวข้องกับ 

การชําระเงินคืนท่ีได้จ่ายไป)  การชดเชย ต่าง  ๆและ อีกประเภทหน่ึง ซ่ึงนําเสนอง่าย  ๆเร่ืองการร้องเรียนของลูกค้า โดยไม่

มีการเครม หรือ ความต้องการท่ีเฉพาะ  ในญ่ีปุ่น จะมีคําศพัท์ท่ัวไปว่า  “Kurehmu” (Claim)  ซ่ึงใช้กันบ่อย ในการอ้างถึง 

ประการแรก   และส่ิงท่ีจําเป็นในการแยกแยะความแตกต่าง ประเภทหลัง จากประเภทแรก น้ันจะมีอีกคําหน่ึงว่า 

“Kujo”(Complaint)   พิจารณาอรรถาธิบายถึง การท่ีดร.อิชิกาวาใช้คําว่า “kurehmu” น้ัน (ดังแสดงในหนังสือน้ี) ท่านใช้

คําน้ี จะหมายถึง ประเภทแรก 

     การแปลอย่างมืออาชีพน้ัน บอกว่า ในภาษาอังกฤษ คําว่า “Complaint” จะเป็นคําท่ัวไป และ เม่ือคุณจะอ้างอิง

เฉพาะถึงประเภทแรก  คําว่า “warranty claim” (การร้องเรียนต่อการประกัน)   จะนํามาใช้  ในทํานองเดียวกัน  

“Kurehmu” จะต้องแปลว่า  “warranty claim”   แต่ กลับแปลว่า  “Complaint” แทน  ท้ังน้ีเพราะว่า วิธีท่ี ดร.อิชิกาวาใช้
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คําในความหมายท่ีกว้างข้ึน  มากกว่า เม่ือคําน้ันใช้การการถกเถียงเฉพาะเร่ืองท่ีมากกว่า ในฝ่ายประกันคุณภาพ และ

ดังน้ัน “warranty claim” ฟังดูเหมือนจะ จริงจังเกินไป ของการลบล้างท่ีเด่นชัดของ ความหมายท่ัวไปของ ดร.อิชิ 

กาวา 

 *การควบคมุ จะต้องนํามาใช้อยา่งเข้าใจ สําหรับ QCDS 

  หมายเหต ุ–QCDS เป็นคํายอ่ของ  Quality, Cost, Delivery, Safety 

 *คณุจะไมส่ามารถสร้างมาตรฐาน หรือ ควบคมุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยปราศจาก เทคโนโลยีท่ีแท้จริง 

 *พวกเราจะต้อง นําเอา TQC ท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือควบคมุคณุภาพ ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หลกั   ผา่นการนําเอา 

 เคร่ืองมือของเทคโนโลยีท่ีแท้จริง  เทคโนโลยีทางสถิติ และ เทคโนโลยีการควบคมุ 

 *หมนุวงจร PDCA สําหรับงานทกุประเภท 

 *หมนุ PDCA ของคณุภาพสําหรับงานทกุประเภท 

 *ควบคมุทกุๆ กระบวนการงาน 

 *คณุสามารถทําให้เกิดการปรับปรุงขนาดใหญ่ ก็ตอ่เม่ือมีการควบคมุท่ีดีเพียงพอ 

 *เม่ือคณุพยายามท่ีจะควบคมุ  คอร์สธรรมชาติของกิจกรรม จะมีการปรับปรุง และเม่ือคณุพยายามท่ีจะ 

 ทําการปรับปรุง คอร์สธรรมชาติของกิจกรรมจะต้องมีความเข้าใจท่ีดี ตอ่ความสําคญัของการควบคมุ 

 *การควบคมุและ การปรับปรุง เหมือนล้อ 2 ล้อของยานพาหนะ 

 *ทําความเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งการควบคมุกบั การปรับปรุง 

 *บริษัท โรงงาน หรือ กระบวนการซึง่ไมมี่การควบคมุ   จะไมอ่ยูใ่นสภาพการควบคมุ โดยไมมี่ข้อยกเว้น 

 

(3) ประเดน็สําคญัของการควบคมุ 

 ถ้าคณุไมเ่ช็คผลลพัธ์ของแผน หรือการสัง่งาน หรือ การกระทํา ของคณุ   คณุกําลงัปลอ่ยให้ทกุสิง่ไม ่

สมบรูณ์ 

 แยกแยะวา่ ใครต้องการเช็คอะไร 
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 เข้าใจความแตกตา่งระหวา่งสาเหตกุบัผลลพัธ์ 

 จะมีเพียง  2 หรือ 3 ปัจจยัหลกัๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่งาน (กระบวนการ) 

 Control chart กบั กราฟ ต้องใช้โดย leader ของแตล่ะระดบัชัน้ 

 การควบคมุโดยไมมี่การตรวจเช็ค คือ การควบคมุในฝัน ** 

 ให้คิดถงึการปฏิบติัเสมอ  หากปราศจากการปฏิบติั  สิง่ท่ีคณุทํา ก็เป็นเพียงงานอดิเรก 

 ถ้ามีเหตกุารณ์เกิดขึน้ซํา้ จากสาเหตเุดียวกนั  แสดงวา่ ไมไ่ด้มีการควบคมุเลย 

 กําจดัสาเหต ุมากกวา่ปรากฏการณ์ นอกจากนัน้  กําจดัสาเหตรุากแก้ว  เพ่ือปอ้งกนัการเกิดซํา้ (อ้างอิงใน  

Section 3.2 Mr. Masumasa  Imaizumi) 

 

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

**ถ้าคุณสามารถสร้าง step ของ “Plan” ได้อย่างสมบูรณ์   พร้อมกับดําเนินการ PDCA และ step “Do”  สามารถ

ดําเนินการได้อย่างแน่นอนตามท่ีวางแผนไว้  step “Check” ในท่ีสุดจะไม่มีความจําเป็น   เง่ือนไขดังกล่าวน้ัน จึงเป็น การ

ควบคุมในฝัน 

 อยา่ผิดพลาด ในการ “กําจดั สาเหตขุองความผิดปรกติ”  โดยการ  “ปรับ” เทา่นัน้ 

 ประการแรก  แต่ละคน จะต้อง หมนุ PDCA ของตวัเอง  ในการทําเช่นนี ้ เข้าจะต้องมีมาตรการ ในการ

ป้องกันการเกิดซํา้ โดยไม่ผิดพลาด  มากกว่า ดําเนินการตาม วิธีการเก่าๆ ของการอธิบายเฉพาะ 

ปรากฏการณ์  เช่น มุ่งเข้าไปสูม่าตรการแก้ไขในทนัที โดยปฏิบติับนผลลพัธ์ และยอมรับ การปฏิบติันัน้ ถ้า

หากว่าผลลพัธ์นัน้ ได้ผลท่ีดี   ในอีกนยัหนึ่ง กิจกรรมปรับปรุงนัน้ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจําวนั 

และการควบคมุประจําวนั 

 จงปฏิบติัเชิงรุกในการควบคมุ 

 

(3)การ Approach สูก่ารสร้างมาตรฐาน 

 *  การสร้างมาตรฐาน ดําเนินการโดยมีวตัถปุระสงค์ การมอบอํานาจ 

 *การสร้างมาตรฐาน สามารถทําให้เกิดการมอบอํานาจ  เพ่ือให้ผู้บริหารสงูสดุ และฝ่ายบริหาร มีเวลาท่ีจะคิด 

 เก่ียวกบัแผนและนโยบายอนาคต  ซึง่เป็นภาพงานท่ีสําคญัท่ีสดุ 
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 *สร้างมาตรฐานให้แก่เทคโนโลยี เพ่ือคณุจะสามารถสะสมเทคโนโลยีท่ีเป็นต้นแบบของตนเองในบริษัทคณุ 

 *การสร้างมาตรฐาน ไมเ่พียงเพ่ือการควบคมุคณุภาพ  มนัเก่ียวข้องกบัการสร้างมาตรฐานสําหรับบริหารธุรกิจ 

 เช่นเดียวกบั สําหรับพนกังาน มีความสขุในงาน ด้วยความสะดวกสบาย 

 *อยา่สบัสนระหวา่งวตัถปุระสงค์ กบั เคร่ืองมือ 

 

(4) ประเดน็สําคญัของการสร้างมาตรฐาน 

*เร่ิมจากการวางแผนสําหรับ  QC และ การสร้างมาตรฐานไปพร้อมกนั กบั แผนการก่อสร้างโรงงาน 

*เก่ียวข้องกบับคุคลในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ในเร่ือง SOP (Standard operation procedure)  ให้ได้มากท่ีสดุ  

ธรรมชาติของมนษุย์นัน้ นัน้คือ คนจะปฏิบติัตามมาตรฐาน และกฎท่ีพวกเขาสร้างขึน้มาเอง 

*การสร้างมาตรฐานเป็นหน้าท่ีหนึ่งของวิศวกร   ในญ่ีปุ่ น  โดยทัว่ไปจะขาดแคลนวิศวกร ซึ่ง ทํางานเพ่ือสร้าง

มาตรฐาน การทํางานของออฟฟิศ 

*การสร้างมาตรฐาน โดยปราศจากความต้องการ  หรือ วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน จะกลายเป็น พิธีกรรมเทา่นัน้ 

*โดยการพดูว่า คณุไม่สามารถสร้างมาตรฐานได้  และ ทกัษะของมนษุย์นัน้สําคญั คณุกําลงัยอมรับว่า คณุไม่มี

เทคโนโลยีในบริษัทคณุ 

*มาตรฐานท่ีไมส่ามารถผลติผลลพัธ์ได้ จะเป็นมาตรฐานท่ีเป็นพิธีการเทา่นัน้  ให้เตรียมมาตรฐานซึง่สามารถ 

สร้างผลลพัธ์ได้ 

*มาตรฐานท่ีไมมี่การทบทวนหลงัจากนัน้ 6 เดือน หลงัจากเร่ิมต้นมา  แสดงวา่ ไมไ่ด้มีการใช้ประโยชน์ 

*ความจริงท่ีวา่ มาตรฐาน ไมไ่ด้รับทบทวน แสดงให้เหน็วา่ เทคโนโลยีของคณุได้หยดุการก้าวหน้าแล้ว 

 

16.5  การแก้ไขปัญหา  วิธีการทางสถิติ 

(1)การแก้ไขปัญหา 

 *เม่ือคณุคิดวา่คณุไมมี่ปัญหา  คณุก็จะหยดุก้าวหน้า และย่ิงกวา่นัน้ คณุจะถอยหลงั 

 *ถ้าคณุไมเ่ข้าใจดีในปัญหา และวตัถปุระสงค์ คณุก็ไมส่ามารถแก้ไขมนัได้ 

 *เม่ือปัญหาและวตัถปุระสงค์มีความชดัเจน ปัญหาของคณุได้แก้ไขไปคร่ึงหนึง่แล้ว 
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 *กําหนดปัญหาท่ีสําคญั  และเน้นท่ีจะโจมตีเปา้หมายนัน้ๆ พร้อมกบัปัญหาอ่ืน 

 *มีปัญหาสําคญับางอยา่ง ในขณะท่ีมีปัญหา จ๊ิบจ๊อยมากมาย (คําอธิบายแบบญ่ีปุ่ น  “เร่ืองสําคญัมีน้อย เร่ือง 

 จ๊ิบจ๊อยมีมาก”   คําพดูของ Dr. Juran) 

 *ถ้าพดูวา่คณุไมมี่ปัญหา หรือวา่ คณุมีปัญหามากมายในบริษัทของคณุ  แสดงวา่ คณุไมเ่ข้าใจวา่อะไรคือปัญหา 

 ท่ีสําคญัท่ีสดุในนัน้ 

 *วิศวกรต้อง สู้กบังานซึง่มีมลูคา่ 100 ล้านเยน หรือมากกวน่ัน้ ตอ่ปี** 

 *เข้าใจความเป็นจริงของปัญหาก่อน มากกวา่ ตกใจวา่ อะไรคือสาเหต ุ ขัน้ตอนของการแก้ไขปัญหาก็คือ การเข้า 

 ใจสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู ่

 *ขอให้เรามีศตัรูเพ่ือปรับปรุง ศตัรูเพ่ือความก้าวหน้า 

 

(2) ข้อมลู 

 *ถ้าคณุดขู้อมลู  ขอให้สมมติุฐานวา่มนัผิด (อ้างถงึ Section 7.3 Mr. Katsushi Ogawa) 

 

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

**หมายเหตุของบรรณาธิการ- บรรณาธิการได้ฟังเร่ืองน้ีบ่อย  ๆต้ังแต่ท่านยังเรียนปริญญาโท (กลางทศวรรษ 1960)  เทียบ

กับเงินเดือนเร่ิมต้นของ วิศวกรท่ีจบใหม่  ๆจากมหาวิทยาลัย แล้ว ตามฐานของมูลค่าในประมาณช่วงปีท่ีมีการพิมพ์

หนังสือเล่มน้ี  ตัวเลขน้ัน ก็ประมาณ 500 ล้านเยน (Noriaki Kano) 

 

 *ถ้าคณุดท่ีูข้อมลู ให้คิดวา่นัน่ไมน่่าเช่ือ (อ้างถงึ  Section 7.3 Mr. Nobuyoshi Takamatsu) 

 *พืน้ฐานของการควบคมุ คือ ข้อมลูท่ีถกูต้อง และ ข่าวสารท่ีถกูต้อง  กําจดัข้อมลูผิดๆ 

 *คณุรวบรวมข้อมลูในการใช้ และ ดําเนินการข้อมลูเหลา่นี ้ หยดุเก็บข้อมลูซึง่ไมนํ่าคณุไปสูก่ารกระทํา 
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 *ถ้าข้อมลูท่ีผิดพลาดมีการนํามาใช้ท่ีหน้างาน มนัเป็นความรับผิดชอบของผู้จดัการ 

 

(3) วิเคราะห์กระบวนการ  

            * ถ้าคณุไมดํ่าเนินการวิเคราะห์ท่ีดีเพียงพอ  และ ถ้าคณุไมมี่ความรู้ทางเทคนิคท่ีแมน่ยํา  คณุจะไมส่ามารถทําการ 

             การปรับปรุง หรือ การสร้างมาตรฐาน  และ คณุไมส่ามารถมีการควบคมุท่ีดี หรือ จดัเตรียม control chart ท่ี 

 เป็นประโยชน์สําหรับการควบคมุท่ีได้ผล 

 *คณุไมส่ามารถดําเนินการ QC ได้ดี โดยปราศจาก การมีเทคโนโลยีเฉพาะ  พลงัการขบัเคล่ือนในการค้นพบ 

 ปัจจยั ก็คือการวิจยั เทคโนโลยี และทกัษะ (ประสบการณ์ และ ความชํานาญ)  คณุสามารถพฒันาเทคโนโลยี 

 ของคณุอยา่งรวดเร็ว โดยการใช้วิธีการทางสถิติ และ ทกัษะทาง QC ในการวิเคราะห์คณุาภพ และ วิเคราะห์ 

 กระบวนการ 

 *คณุไมส่ามารถทําให้เกิดการสร้างมาตรฐาน หรือ ควบคมุท่ีดี โดยปราศจาก การทําการวิเคราะห์กระบวนการ 

 *คณุไมส่ามารถทําการควบคมุกระบวนการได้ดี โดยปราศจาก การวิเคราะห์กระบวนการท่ีแมน่ยํา 

 

(4)วิธีการทางสถิติ 

 *การกระจายหายไป คงอยู ่ในงานทกุๆ อยา่ง 

 *วิธีการทางสถิติ เป็นการปฏิบติัท่ีธรรมดาของวิศวกรในวนัพรุ่งนี ้

 *การสํารวจ มีฐานอยูบ่นเทคโนโลยีเฉพาะอยา่ง หรือ ประสบการณ์เทา่นัน้  คล้ายกบัการทอ่งเท่ียวจากโตเกียว 

 ไปโอซาก้า โดยรถลาก   ในทางตรงกนัข้าม  ถ้าคณุผสมผสานสิง่เหลา่นี ้เข้ากบั วิธีการทางสถิติ  มนัก็จะเหมือน 

 กบัการเดินทางเดียวกนัโดยรถชิงคนัเซน 

 *คณุไมส่ามารถทําการควบคมุคณุภาพท่ีดี โดยไมรู้่วิธีการทางสถิติ 

 *คณุไมส่ามารถทําการสร้างมาตรฐานหรือการควบคมุท่ีดี ได้ โดยไมใ่ช้วิธีการทางสถิติ 
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 *95% ของปัญหาของบริษัท สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการทางสถิติท่ีง่าย 

 *ผงัพาเลโต และ ผงัก้างปลา สามารถแก้ไขประเดน็ปัญหาสว่นใหญ่ได้ 

 *คณุไมส่ามารถทําการควบคมุหรือการวิเคราะห์ท่ีดี โดยไมมี่การแยกแยะท่ีดี 

(5)Control chart 

 *การควบคมุคณุภาพ เร่ิมต้น และจบลงท่ี Control chart** 

 *SOP (standard operating procedure –ขัน้ตอนการปฏิบติังานมาตรฐาน) และ Control chart เป็น 

 2 ด้านของเหรียญ 

 *Control chart ไมไ่ด้มีอยูเ่พ่ือตรวจเช็คคน  แต ่มนัมีไว้ใช้ประโยชน์สําหรับช่วยคนให้ทํางานสําเร็จโดยง่าย 

 *การควบคมุ  กําหนดเร่ือง การคาดการลว่งหน้า และ ความน่าเช่ือถือ ได้ 

 *สิง่ท่ีควบคมุโดยสถิติ  เป็นประเดน็พืน้ฐานของความน่าเช่ือถือ 

 *ความไมส่ามารถในการใช้ Control chart มาจาก การขาดเทคโนโลยีของการะบวนการท่ีแท้จริง หรือ  

 ความไมเ่พียงพอของการวิเคราะห์กระบวนการ 

 

 

(6)สมรรถนะกระบวนการ (Process Capability) 

 *การศกึษาสมรรถนะกระบวนการ (คณุภาพ) คือ พืน้ฐานของการควบคมุคณุภาพ 

 *คณุสามารถทําการควบคมุคณุภาพ โดยไมรู้่ สมรรถนะกระบวนการได้หรือไม?่ 

 *คณุสามารถอออกแบบ โดย ไมรู้่ สมรรถนะกระบวนการได้หรือไม?่ 

 *ถ้าคณุทําการวิจยั เร่ือง สมรรถนะกระบวนการโดยตลอด   สมรรถนะนัน้สามารถพฒันาขึน้ หนึง่ในสบิ 

 

16.6  การสง่เสริม TQC 
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(1) องค์กร 

 *การควบคมุคณุภาพ ต้องการ การปรับปรุงองค์กรให้มีประสทิธิภาพดีขึน้ 

 *(กําหนดวา่) องค์กรต้องทําให้ความรับผิดชอบ และ อํานาจมีความชดัเจน  องค์กรไมเ่ก่ียวข้องกบัการจดัตัง้ 

 สว่นงาน และกลุม่ อยา่งง่ายๆ   ในขณะท่ี อํานาจจะต้องมีการมอบหมาย  แตค่วามรับผิดชอบ มอบหมายไมไ่ด้ 

 *ขนาดท่ีควบคมุได้ คือ 100 คน   คนหนึง่คนสามารถควบคมุได้ ไมเ่กิน 100 คน (วาทยากรวงออเครสต้า) 

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

**การควบคุมคุณภาพเร่ิมต้นจากการรับรู้การมีอยู่ของ กระบวนการท่ีควบคุมไม่ได้ ผ่าน การจัดเตรียม Control chart  

และเม่ือ คุณสามารถค้นหาสาเหตุของกระบวนการท่ีควบคุมไม่ได้ บรรลุ สมรรถนะของกระบวนการท่ีเพียงพอ  เพ่ือการ

ทําให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เกิดข้ึนเป็นจริง  ในท่ีสุด คุณสามารถยืนยันโดย Control chart ว่า สมรรถนะกระบวนการ

จะบรรลุได้ในกระบวนการท่ีเสถียร 

 *ถ้าคณุทําการควบคมุคณุภาพ  คณุสามารถแบง่เขตระหวา่ง สายบงัคบับญัชา กบั staff  ท่ีชดัเจน  สร้างฝ่าย 

 งานวิศวกรรม และ เทคโนโลยีท่ีแท้จริง ได้อยา่งมัน่คง และ สามารถสง่ออกเทคโนโลยี 

 *เม่ือเกิดปัญหาขึน้ในพืน้ท่ีทํางาน หนึง่ใน สาม หรือ หนึง่ในห้าของความรับผิดชอบ จะอยูท่ี่พืน้ท่ีทํางานนัน้ ใน 

 สองในสาม หรือ ส่ีในห้า อยูใ่นพืน้ท่ีอ่ืน 

 *โดยทัว่ไป เม่ือคนในพืน้ท่ีทํางานหนึง่ ทําสิง่ผิดพลาด  เพียง หนึง่ในส่ี หรือ หนึง่ในห้า ของความรับผิดชอบ  

 จะอยูก่บัคนท่ีหน้างาน ในขณะท่ี สามในส่ี หรือ ส่ีในห้า ของความรับผิดชอบ อยูท่ี่ การบริหารของพวกเขา 

 

(2) การศกึษา 

 *QC เร่ิมต้น และสิน้สดุท่ี การศกึษา 

   หมายเหต-ุ เป็นช่ือหวัข้อบรรยาย  ใน งานพิธีฉลองดร.อิชิกาวา ได้รับ Grant Award ของ American 

    Society for Quality Control (ASQC) ในปี 1972  (1972, [22]) 

 *QC จะล้มเหลว ถ้า ทกุๆ คนเข้าใจมนัผิด  มนัจะประสบความสําเร็จ ถ้าทกุๆ คนเข้าใจมนั ได้อยา่งถกูต้อง 
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 *การศกึษา จะต้องมีตอ่ไปไมส่ิน้สดุ ตราบเทา่ท่ีบริษัทยงัคงอยู ่

 *การนําเอาการควบคมุคณุภาพเข้ามาใช้ ต้องการ การล้างสมองพนกังานทกุๆ คน 

 *ในการนําเอา QC เข้ามาใช้  ความพยายามท่ียืนหยดัในการให้การศกึษาแก่ทกุคน ตัง้แตป่ระธานจนถงึพนกั 

 งานทกุคน เป็นสิง่ท่ีจําเป็น 

 *ถ้าคนไมเ่ข้าใจในสิง่ท่ีเขาได้รับการสอน ก็เป็นเพราะวา่ วิธีการสอนนัน้อาจจะไมดี่ 

 *ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  ผลลพัธ์ท่ีโดดเดน่มากกวา่นัน้ สามารถคาดหวงัได้จาก OJT ท่ีดําเนินโดย ผู้ นําท่ี 

               มีความเช่ียวชาญ หรือ ผา่น การมอบอํานาจให้แก่คนในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่มากกวา่ ผา่นการเรียนใน 

 ห้องเรียน 

 *ในสมยัใหมนี่ ้การพฒันา ทกัษะท่ีหลากหลาย (multi-skills) เป็นสิง่ท่ีจําเป็น   ไมเ่พียงเพ่ือสายงานการผลติ 

 แตย่งัใช้ได้กบั ระดบัผู้จดัการ staff  หรือพนกังานสํานกังานหญิง 

 

(3) QC circle 

 * มนษุย์ ก็คือ มนษุย์ ** 

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

**กิจกรรม QC ต้องดําเนินการโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ ไอเดีย ท่ีว่า คนทุก  ๆคนคือมนุษย์  โดยไม่จํากัดความแตกต่างใน

เช้ือชาติ   ในตําแหน่งท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคนงาน หรือ ผู้จัดการ หรือ วิธีการคิด 

 

 *ไมมี่กิจกรรม TQC ท่ีไมมี่กิจกรรม QC circle   ดงันัน้ กิจกรรม QC circle เป็นสว่นหนึง่ของ TQC 

 *กิจกรรม QC circle ไมส่ามารถทําให้คกึคกัอยูไ่ด้ในเวลานาน   โดยท่ีไมมี่การสง่เสริม QC circle เป็นสว่นหนึง่ 

 ของ TQC 

 *จงสนกุสนานกบั การมีกิจกรรม QC circle 
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 *กิจกรรม QC circle และ กิจกรรมทีมของ  QC เป็นสองสิง่ท่ีแตกตา่งกนั 

 *ถงึแม้วา่ ข้าพเจ้าเคยคิดวา่ กิจกรรม QC circle  จะเป็นไปได้ เพียงในประเทศท่ีมีลทัธิขงจือ้  เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี 

 ใต้ หรือไต้หวนั     อยา่งไรก็ตามข้าพเจ้า ก็เช่ือวา่ เป็นไปได้ท่ี ทกุๆ ท่ี ในโลกนี ้โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัศาสนาหรือ 

 ชาติพนัธ์ 

 *อยา่บอกข้าพเจ้าวา่ ไฟแหง่กิจกรรม QC circle  ได้ดบัไปแล้วในบริษัทของคณุ !  ขอให้เข้าใจใหมถ่งึความ 

 สําคญัของ กิจกรรม QC circle  วา่เป็นสว่นหนึง่ของ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล (กลา่วโดยสมัพนัธ์กบั ข้อเทจ็จริง 

 ท่ีวา่ ไมมี่ การนําเสนอ กิจกรรม  QC circle เลย ในการนําเสนอ ท่ีดําเนินการโดย คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากร 

 มนษุย์) 

 *คณุจะเป็นทารก  ถ้าคณุไมมี่ ความเป็นตวัของตวัเอง 

 *คณุกําลงัดําเนินการ  TQC ถ้าคณุกําลงัดําเนินาการ กิจกรรม QC circle (เข้าใจผิด) 

 *คณุคิดวา่ การเคล่ือนไหวของ  QC นัน้ เทา่กบั กิจกรรม QC circle (เข้าใจผิด) 

 *คณุคิดวา่ กิจกรรม QC circle เป็นการบริหารแรงงาน (เข้าใจผิด) 

 

(4)ผู้จดัการฝ่ายงาน /สว่นงาน 

 *จดัให้มีบรรยากาศของการเช่ือใจซึง่กนัและกนั  เป็น สิง่ท่ีจําเป็นในการบริหาร  การบริหารนัน้ อยูบ่นฐาน 

 ความคิดวา่  มนษุย์เราทกุคน นัน้ ดีโดยธรรมชาติ 

 *ในขณะท่ีการบริหารท่ีอยูบ่นฐานความคิดวา่ มนษุย์เราทกุคน นัน้ เลวโดยธรรมชาติ จะมีคา่แพงตัง้แตแ่รก 

           และนอกจากนัน้ มนัจะทําให้ทกุคนไมมี่ความสขุ   --การบริหารท่ีลอกเลียนแบบ 

 *ถ้าคณุไมส่ามารถจบัหวัหน้าของฝ่ายงาน หรือสว่นงานได้ คณุก็ไมส่ามารถทําให้ QC ไปข้างหน้า 

 *เม่ือพดูถงึ TQC  หวัหน้าฝ่ายงาน/ สว่นงาน มกัจะสร้างปัญหาบอ่ยๆ 

 *ผู้จดัการ (หรือวิศวกร)   ซึง่ไมส่ามารถบริหารลกูน้องนัน้  ทําเพียงคร่ึงหนึง่ของงานเทา่นัน้ ข้าพจ้าจะเรียกพวก 

 เขาวา่ ผู้จดัการ(วิศวกร)ท่ีได้รับการประดบัเกียรติเตม็ท่ี ตอ่เม่ือ เขา มีความสามารถในการบริหาร เจ้านายเขา  

 และฝ่ายงาน หรือ สว่นงานอ่ืน   (เม่ือคนอ่ืนเร่ิมต้นทํางาน เหมือนกบัท่ีบอกเขา) 
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 *ผู้จดัการต้องไมตํ่าหนิผู้ใต้บงัคบับญัชา สําหรับความผิดของเขา ผู้จดัการต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยตวัเอง 

 *ปลอ่ยงานให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา และคณุจะพบวา่ พวกเขา สามารถนําเสนอความสามารถของพวกเขาได้ 

 *จงมีหไูว้ฟังคนอ่ืน  มากกวา่มีปากไว้พดูแตค่วามเหน็ของคณุ 

 *จงอยา่ให้เหตผุลวา่ ทําไมคณุจงึทําบางอยา่งไมไ่ด้ ให้ คิดอยา่งถกูต้องวา่จะทํามนัอยา่งไร 

 *การทําผิดนัน้คือมนษุย์    จงอยา่ผิดหวงัเก่ียวกบัความผิดพลาดของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 *ไมมี่ใครสามารถเติบโต หรือ ไมมี่ใครสามารถสร้างผลติภณัฑ์ใหม ่หรือ เทคโนโลยีใหม ่ ถ้าคณุตอ่วา่ พวกเขา 

 ในความล้มเหลวของพวกเขา  โดยปราศจากการให้ความสําคญัตอ่ความสําเร็จของพวกเขา (แบบเจ้าขนุมลูนาย)   

 จําไว้วา่ ความล้มเหลวนํามาสูค่วามสําเร็จ 

 *คนท่ีอยูห่น้างานรู้ข้อเทจ็ริงดีท่ีสดุ แตพ่วกเขาอาจจะมีอคติตอ่การตดัสนิข้อเทจ็ริง 

 

(5) นโยบาย 

 *การบริหารท่ีปราศจากเปา้หมายหรือ วตัถปุระสงค์นัน้ เป็นไปไมไ่ด้ 

 *การสร้างมาตรฐานสามารถก้าวหน้าและการบริหารสามารถดําเนินการเม่ือมีการกําหนดนโยบายการบริหาร 

 *ทกุตําแหน่งท่ีเป็นผู้ นําต้องมีนโยบาย 

 *นโยบายท่ีเหมาะสมสามารถสร้างขึน้ได้  ต้องมีข้อมลูท่ีเหมาะสมเทา่นัน้ 

 *นโยบายและแผนของคณุสมบรูณ์ใหม?  มาตรการการประเมินผล ใช้ประโยชน์ได้หรือไม?่ 

 *วิธีการกระจายนโยบาย และการส่ือสาร มีความเหมาะสมหรือไม?่ 

 *นโยบายทกุอยา่งมีการส่ือสาร ไปถงึจดุสดุท้าย หรือไม?่ 

 *นโยบายจะมีความสมบรูณ์มากขึน้หรือไม ่ ตามท่ีคณุคาดหวงั? 

 *คิดวา่คณุสามารถตีสะพานหิน เม่ือคณุข้ามมนั ด้วยความเร็ว** 

(6)การบริหารข้ามสายงาน 

 *คณะกรรมการข้ามสายงาน มีการทํางานอยา่งถกูต้องแน่นอน เร็วๆ นีห้รือไม ่ หรือวา่ มนัไมร่าบร่ืน? 

 *ข้าพเจ้าวา่บางครัง้ สิง่ท่ีต้องทํา โดยคณะกรรมการข้ามสายงาน  และสิง่ท่ีต้องทําโดยองค์กรแนวด่ิง มี 

 การผสมผสาน  จงเรียนรู้มากขึน้ อะไรควรจะทําโดยคณะกรรมการข้ามสายงาน 

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

**ในขณะท่ีคุณต้อง ระมัดระวงัในการเช็คสะพานโดยตีมัน ด้วยไม่ในขณะคุณข้าม สะพานหินท่ีดูเหมือนแข็งแรง (เป็น

สุภาษิตญ่ีปุ่น ท่ีมีความหมายวา คุณต้องมีความระวงัอย่างสูงสุด)  มันไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถจะมีเวลา

ได้มาก  คุณต้องคิดถึงความเร็วของการข้ามด้วย 

  

 * 
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16.7  การนําเอา TQC เข้ามาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ การผลติ และการตลาด 

 

(1)การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่(NPD) 

 ปรัชญาของ NPD 

 *QC และการรับประกนัคณุภาพ ของการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่เป็นแก่นแท้ของ TQC 

 *ในการพ ัฒนาผลติภณัฑ์ใหม ่ มีศตัรูอยูใ่นบริษัทของคณุ (อ้างถงึ Section 3.2 Masumasa  Imaizumi) 

 *ความแข็งแกร่งขององค์กร ตดัสนิวา่ การพฒันาผลติภณัฑ์ใหมน่ัน้ สําเร็จหรือไม ่

 *TQC ของบริษัท จะสมบรูณ์เตม็ท่ี ถ้าโครงการพฒันาผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัท  ก้าวไปสูก่ารผลติเตม็รูปแบบ 

 ตามกําหนดการ   อตัราเร่ิมต้นไมผิ่ดพลาดมีสงู  และปริมาณการผลติเร่ิมต้นได้อยา่งคงท่ี   การขาย เติบโต 

 อยา่งคงท่ี  และไมมี่ข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากผู้บริโภค 

 *เม่ือสนิค้าใหมบ่างตวัของคณุ เข้าสูต่ลาด และประสบผลสําเร็จ และผู้บริโภคเร่ิมท่ีจะพดูวา่ พวกเขาสะดวกใน 

 การซือ้สนิค้าใหม ่ แสดงวา่ QC ของบริษัท นัน้ สมบรูณ์เตม็ท่ี 

 *จงเป็นคนแรกในการมีสนิค้าใหม ่ ถ้าหากวา่ คณุเป็นผู้ เลน่คนท่ีสอง ในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ แสดงวา่  

 สนิค้าคณุเหมือนคนอ่ืน 

 *หากคณุไมร่ะมดัระวงั  โครงการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ดเูหมือนจะก้าวไปข้างหน้า อยา่งเช่ืองช้า คล้ายกบั เดก็ 

 ผู้หญิงในช่วงแรก  แตจ่ะเร็วเหมือนกระตา่ยย่ิงในช่วงสดุท้าย   ถ้ามีการเคล่ือนไปอยา่งมัน่คงในช่วงแรก คณุจะ 

 สามารถใช้เวลา ในกระบวนการหลกัๆ  

 *ดีไซเนอร์  ต้องกําจดั ทศันะคติท่ีหย่ิงยโสท่ีวา่ดีไซเนอร์ คือ ศิลปิน  และ มีระดบัท่ีสงูกวา่วิศวกรคนอ่ืน  

           หนึง่ระดบั** 

 *อตัราสว่นของชิน้สว่นใหมโ่ดยรวม ในสนิค้าใหม ่จะประมาณ 10 % ของทัง้หมด  บางชิน้ของชิน้สว่นใหญ่ เป็น 

 สิง่ท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้  แต ่อีก 90% ยงัคงไมเ่ปล่ียนแปลง  คณุต้องไมย่อมให้ชิน้สว่นเดิมสร้างปัญหาขึน้ 
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 *กญุแจสูค่วามสําเร็จของการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่คือ ปลอ่ยให้   “หนอง” ออกมา ในช่วงแรกของโครงการ 

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

**ส่ิงท่ีดีไซเนอร์ต่างจากการทํางานของวิศวกร ท่ีทํางานในฝ่ายจัดซ้ือ ผลิต  ขาย  บริการ และ ฝ่ายอ่ืน  ๆ ก็คือเพียง

กลไกงานของพวกเขาเท่าน้ัน ไอเดียท่ีว่า วิศวกร ท่ีทํางานในฝ่ายงานพิเศษ แล้ว เก่งกว่า หรือ ด้อยกว่า คนอ่ืน น้ันเป็น

ความคิดท่ีผิด 

 

การวางแผนผลติภัณฑ์ 

 *เป็นเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งมากในการดําเนินการวางแผนผลติภณัฑ์ใหมอ่ยา่งมีกลยทุธ์  ซึง่เก่ียวข้องกบั ฝ่ายขายใน 

 การแยกให้ชดัลว่งหน้าถงึความต้องการท่ีเป็นไปได้  ฝ่ายงานวิจยัและพฒันา สะสมการวิจยัไว้ลว่งหน้า และ รวม 

 เอาผลลพัธ์ของทัง้สองเข้าด้วยกนั  ในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ก่อนคนอ่ืน 

 *คณุต้องไมต่ดัสนิเพียงวา่การวางแผนผลติภณัฑ์ใหมน่ัน้ดีหรือเลวโดยยอดขายของผลติภณัฑ์นัน้เทา่นัน้  คณุ 

 ต้องตดัสนิบนพืน้ฐานท่ีวา่ ผลติภณัฑ์นัน้ เป็นท่ีพงึพอใจของลกูค้าเปา้หมายหรือไม ่

การออกแบบ 

 *ออกแบบผลติภณัฑ์โดยใสต่วัเองเข้าไปอยูใ่นรองเท้าของผู้ใช้มนั 

 *อยา่บน่วา่คณุไมค่าดหวงัวา่ผลติภณัฑ์จะถกูใช้นอกเหนือความตัง้ใจของคณุ 

 *ในการออกแบบผลติภณัฑ์  คิดและสํารวจให้ดีวา่ มนัได้มีการใช้ในสถานการณ์ใด 

 *ในงานการออกแบบ  หรือดําเนินการ QC  คิดวา่ กระบวนการออกแบบนัน้ เป็นกระบวนการผลติของผลติภณัฑ์ 

 ท่ีกําลงัออกแบบอยูน่ัน้ มีชนิดมากปริมาณน้อย  

 *สง่เสริมการสร้างมาตรฐานของการออกแบบ และ พฒันาชิน้สว่นท่ีมีการสร้างมาตรฐาน 

 *เตรียมแบบซึง่สามารถทําให้การผลตินัน้ ผลติได้สนิค้าดีทนัที 100 %  และ ไมต้่องการให้มีการปรับระหวา่ง 
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 การผลติ 

 *คณุไมส่ามารถนเสนองานออกแบบท่ีดีได้ โดยไมรู้่วา่ ผลติภณัฑ์นัน้ จะนําไปผลติได้อยา่งไร 

 *การออกแบบโดยปราศจากการตดัสนิใจเลือกวิธีการผลตินัน้ ไมใ่ช่การออกแบบ 

 *ตดัสนิใจเร่ืองคา่ยอมรับโดยทางสถิติ  และตดัสนิใจปัจจยัความปลอดภยัโดยทางสถิติ 

 *กลา่วกนัวา่ การสะสมของเทคโนโลยี ในกลุม่ออกแบบนัน้ ดําเนินการโดยผา่นความร่วมมือของแชมเปีย้นทาง 

 กลไกท่ีหลากหลาย 

 *การสะสมของเทคโนโลยี จะสะสมได้เร็วขึน้ ถ้า กรณี ล้มเหลว (failure)ได้รวมอยู่ในนัน้ด้วย และ ความรู้ทาง

เทคโนโลยี 

 ท่ีสร้างขึน้นัน้ จะไมเ่ป็นเพียงเป็นของผู้ออกแบบสว่นบคุคล แตเ่ป็นขององค์กร  

 

ความผิดพลาดของแบบ 

 *ประเดน็แรกในการทําให้ความผิดพลาดในแบบนัน้น้อยท่ีสดุ คือ การลดจํานวนขอ แบบ  ท่ีจะเตรียมการ ให้มี 

 น้อยท่ีสดุ และประเดน็ท่ีสอง คือ การค้นหาความผิดพลาดในช่วงท่ีเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้   มนัเป็นเร่ืองยาก แม้ 

 แตสํ่าหรับผู้ เช่ียวชาญซึง่มีประสบการณ์ท่ีมากมาย ในการตรวจเช็ค และ กําจดัความผิดพลาดทกุอยา่ง ในแบบ 

 ในขัน้ตอนภายหลงั 

 *ถ้าคณุวาดแบบใหม ่  ปัญหาบางอยา่งจะเกิดขึน้  ความผิดพลาดบางอยา่ง การเพ่ิมขึน้ของจํานวนชิน้สว่น   

 การลดจํานวนแรงงาน( man-hour )ให้เหลือ หนึง่ใน ห้า (เช่นเดียวกนักบั การใช้ในการพฒันาซอฟท์แวร์) 

 *การตรวจสอบแบบ จะทําให้เกิดต้นทนุโดยธรรมชาติ แต ่มนัจะถกูลงมากกวา่ การทําให้เกิดผลติภณัฑ์ท่ีไมเ่ป็น 

 ท่ียอมรับ 

 *คณุไมส่ามารถปอ้งกนัการเกิดซํา้ของ การออกแบบเสีย อยา่งจริงจงั เว้นแตค่ณุสามารถเข้าสูข่ัน้ตอนซึง่คณุ 

 เข้าใจและยอมรับวา่ ทําไมคณุจงึไมส่ามารถชีบ้ง่สิง่เหลา่นีอ้อกมาได้ ระหวา่งการพฒันากระบวนการ 



 

33/36 
ส.ส.ท. ได้รับอนญุาตจาก JUSE ในการแปลและเผยแพร่บทความเร่ือง  “ Kaoru Ishikawa, The Man and Quality Control” 

 

 

การออกแบบ และต้นทุน  

 *การออกแบบท่ีไมคํ่านงึถงึต้นทนุ จะไมใ่ช่การออกแบบ 

 *บนเง่ือนไขท่ีวา่ วตัถดิุบท่ีจะใช้นัน้ มี คณุสมบติัเช่นเดียวกนั และ ความเช่ือมัน่เดียวกนั  ให้ใช้วตัถดิุบท่ีเกรดต่ํา 

 เทา่ท่ีจะเป็นไปได้ (VE) 

 *ถ้าการวางแผนผลติภณัฑ์ของคณุ ดําเนินการโดยการเน้นท่ีการลดต้นทนุ ผลติภณัฑ์จะขายไมไ่ด้ดี  คณุต้อง 

 เลือกเอาท่ีจะขายในราคาท่ีสงูขึน้ โดยปรับปรุงคณุภาพ 

 *วิศวกร ต้องเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ 

การทาํผลติภัณฑ์ต้นแบบ (Prototyping) 

 *ความคิดท่ีผิดจะทําให้เกิดเร่ืองท่ีวา่ ผลติภณัฑ์ต้นแบบ จะยอมรับได้ถ้า มนัสามารถใช้งานได้แน่นอน  นัน่ไม ่

 ถกูต้อง   สิง่ท่ีต้องทําคือ ระหวา่งการทําผลติภณัฑ์ต้นแบบ  นัน้ ต้องนําเอา “สิง่ท่ีไมดี่” มาให้มองเหน็ 

 *ทํา ผลติภณัฑ์ต้นแบบขึน้มา 3 ชิน้  และ ให้ฝ่ายวิจยัและพฒันา  ฝ่ายผลติ และ วิศวกรรมการผลติ และฝ่าย 

 ขาย ทําการทดสอบแตล่ะชิน้  ในการทําเช่นนี ้  “หนอง” ของ ผลติภณัฑ์ต้นแบบ จะเปิดเผยออกมาโดยถ่ีถ้วน 

 จาก มมุมองท่ีหลากหลาย 

 *ผลติภณัฑ์ต้นแบบ และ แบบ นัน้ สอดคล้องกนัหรือไม?่ 

 *อยา่ปลอ่ยให้คนท่ีมีความชํานาญสงู ทดสอบผลติภณัฑ์ต้นแบบ   ปลอ่ยให้บคุคลธรรมดา ทําการทดสอบด้วย 

 วิธีการท่ี ง่ายและหยาบ  จากนัน้ คณุสามารถแยกแยะความขาดแคลนและจดุออ่นตา่งๆ ในช่วงเร่ิมแรกได้ 

 *ประเดน็หนึง่ของ การทําผลติภณัฑ์ต้นแบบเบือ้งต้น คือการเช็คดวูา่ ถ้าผลติภณัฑ์ต้นแบบ  และ แบบ นัน้มี 

 ความสอดคล้องกนั  เม่ือมีการผลติ ผลติภณัฑ์ต้นแบบ  สิง่ท่ีน่าสงัเกตบอ่ยคือ ถงึแม้วา่ มีสว่นหนึง่ถกูเพิ่มเข้าไป  

 ระหวา่งกระบวนการประกอบ เป็นอีกขัน้ตอนหนึง่ท่ีเพิ่มเติม มนัจะไมป่รากฏใน แบบ 

 *คณุมกัจะพบมากกวา่ท่ีคณุคาดคะเน ในกรณีของความไมส่อดคล้องระหวา่งแบบท่ีออกแบบ กบั ผลติภณัฑ 
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 ต้นแบบ 

 *เม่ือพิจารณาถงึปัญหาซึง่เปิดเผยขึน้หลงัจากขัน้การทดลองผลติปริมาณมาก  เป็นเร่ืองท่ีจําเป็นในการทดสอบ 

 วา่ในขัน้ตอนใด ท่ีปัญหาดงักลา่วต้องมีการชีบ้ง่ หรือ ตรวจพบ  คณุต้องสามารถตรวจพบ ในขัน้ท่ีเร็วท่ีสดุ 

 ในโอกาสตอ่ไป  นัน่หมายความวา่ สิง่ท่ีพบระหวา่งการทดลองผลติปริมาณมากนัน้ จะได้รับการชีบ้ง่ ในการ 

 ประเมินดีไซน์ขัน้ท่ีสอง  และสิง่ท่ีพบระหวา่งการประเมินดีไซน์ขัน้ท่ี สอง จะต้องถกูชีบ้ง่ ใน การประเมิน 

 ดีไซน์ขัน้ต้น 

 

(2) การผลติ 

 *การผลติดําเนินไปโดยคน ซึง่ไมรู้่วา่ กําลงัผลติอะไรอยู ่

 *ถ้าบริษัทพึง่พิงทัง้หมดท่ีทกัษะ นัน่หมายความวา่ บริษัทไมมี่การสะสมทางเทคโนโลยีเลย 

 *กญุแจท่ีจะสร้างมาตรฐาน ให้แก่ทกุๆ พืน้ท่ีท่ีสามารถทําให้ชดัเจนทางเทคโนโลยีได้  และปลอ่ยให้พืน้ท่ีท่ี 

 สร้างมาตรฐานไมไ่ด้ เป็นหน้าท่ีของทกัษะ 

 *คณุสามารถเพ่ิมขนาดของลอ็ตได้ถ้าคณุต้องการ แตจ่ากมมุมองของมาตรฐานการควบคมุ ขนาดลอ็ตท่ี 

 เหมาะสมจะต้อง เป็นปริมาณ ท่ีทําได้ในคร่ึงวนั ถงึ หนึง่วนั 

 *QC จะประสบความสําเร็จ เฉพาะเม่ือคณุเข้าสูข่ัน้ตอนท่ี โฟร์แมน  และพนกังาน เร่ิมท่ีจะมีความรับผิดชอบ 

 ตอ่กระบวนการของพวกเขา 

 *ทําไมข้าพเจ้าจงึดสูิง่ท่ีเพิ่มเติมในกระบวนการประกอบนี?้    นัน่เพ่ือการทําใหม ่ผลติภณัฑ์ท่ีเสีย หรือ? 

 *(ดสูภาพการณ์ท่ีไมเ่ป็นระเบียบของพืน้ท่ีการผลติ) นัน่คือคลงัสนิค้าหรือ?   คณุกําลงัผลติสนิค้าท่ีมมุของ 

 คลงัสนิค้าหรือ? 

 *คณุไมพ่บของเสียลดลง เพราะวา่ คณุกําลงัมีสมาธิกบั ไคเซน็ และ ไมทํ่าการควบคมุท่ีแท้จริง 

 *จงพิจารณาวา่ การทําใหม ่(rework) ทกุกรณี คือ ของเสีย 
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 *จําไว้วา่ 15 % ของความผิดชอบของของเสียนัน้ อยูท่ี่หน้างาน สว่นท่ีเหลือ อยูท่ี่ความรับผิดชอบของการ 

 บริหาร 

 *ในประสบการณ์ของข้าพเจ้า  สิง่ท่ีมีการปรับ (ระหวา่งประกอบป จะทําให้เกิดปัญหาภายหลงั  ผลติภณัฑ์ 

 ต้องมีประโยชน์ใช้สอยท่ีแน่นอน ตามท่ีได้ประกอบ และหากวา่ ต้องมีการปรับ   นัน่เพราะวา่ ถ้าไมใ่ช่การ 

 ออกแบบท่ีไมดี่ ก็เป็นชิน้สว่นท่ีเสีย 

 *70% ของความรับผิดชอบของการบริหาร การจดัซือ้จดัหาภายนอก ไมป่ระสบความสําเร็จ  อยูท่ี่ บริษัทขนาด 

 ใหญ่ (ผู้ซึง่สัง่ออเดอร์) 

 *ถ้าหากวา่คูค้่าทางธุรกิจของคณุ (supplier)  มีความชํานาญในสาขาของเขา คณุต้องปลอ่ยให้เขาแสดงความ 

 เหน็ได้อยา่งอิสระ  มนัจะได้ประสทิธิภาพท่ีมากขึน้ สําหรับคณุ ในการให้การฝึกอบรม QC ท่ีชดัเจนให้แก่ คูค้่า  

 แทนท่ี จะตรวจสอบผลติภณัฑ์ของพวกเขา (ชิน้สว่น) อยา่งเข้มงวด ในการสง่มอบ 

 

(3)การขาย 

 *ฝ่ายขาย คือทางเข้าและทางออกของ TQC 

 *ถ้าหากวา่บคุลากรการขาย ไมเ่รียนรู้ จิตสํานกึตอ่ QC  บริษัทจะไมเ่ติบโต 

 *ทีมงานขายคิดวา่ พวกเขาไมต้่องทําอะไรเก่ียวกบั TQC  และ ดงันัน้ พวกเขาจะไมเ่ข้าใจ  TQC หรือ QC 

 *คณุไมต้่องการฝ่ายขาย ถ้าหากวา่คณุต้องการท่ีจะขายผลติภณัฑ์ของคณุ ในราคาต่ํา  จงขายผลติภณัฑ์ของ 

 คณุ ด้วยคณุภาพของมนั 

 *ทีมงานวางแผนการขาย จะต้องมีทัง้ QC sense ท่ีดี  และ มี sense  การตลาดท่ีดี   การขาดสิง่ใดสิง่หนึง่ทําให้ 

 พวกเขาไมมี่คณุสมบติัเพียงพอสําหรับงานของเขา 

 *คิดวา่ อะไรทําให้เกิด บคุลากรการขายท่ีดี 

 *ข้าพเจ้าเคยได้ยินคําวา่ “บคุลากรการขายท่ีดี” บอ่ยๆ    คณุหมายถงึอะไร ใน “บคุลากรการขายท่ีดี” ในบริษัท 
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 ของคณุ?     คณุจะเรียกบางคนวา่ บคุลากรการขายท่ีดี เพียงแค ่เขามีผลงานการขายท่ีดีเทา่นัน้หรือ? 

 *วสัดกุาร PR ของคณุ ออกแบบเพ่ือให้ลกูค้า (ผู้บริโภค) ของคณุซือ้ผลติภณัฑ์ของคณุ  แทนท่ีเพียงแตนํ่าเสนอ 

 ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ แก่พวกเขา หรือ? 

 *มีข้อเสนอการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่จํานวนเทา่ไรท่ีฝ่ายขาย ได้ทําและประสบความสําเร็จ? 

 *บคุลากรการขาย ต้องไมใ่ช้คําวา่  “ปลอดภยัอยา่งสมบรูณ์” 

 

16.8ตา่งประเทศ 

 *เม่ือคณุดําเนินการในตา่งประเทศ ต้องมัน่ใจวา่ จะไมผ่ลกัดนัวิธีการทํางานแบบญ่ีปุ่ นให้แก่คนในท้องถ่ิน   

 เป็นเร่ืองท่ีสําคญั ในการปรับวิธีให้เหมาะสมกบัธรรมชาติของคนในท้องถ่ิน และ คณุลกัษณะพิเศษในภมิูภาค 

 *คณุรู้หรือไมว่า่อะไร ท่ีทําให้ความพยายามประสบความสําเร็จในการปรับปรุงอตัราคนงานท่ีจ้างในท้องถ่ิน 

 คงอยูก่บับริษัท? 

 *ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทลกูในท้องถ่ิน มกัจะคิดถงึโตเกียวเม่ือเขาทํางาน  ไอเดียท่ีวา่ทกุอยา่งนัน้โอเคถ้าโตเกียว 

 (สํานกังานใหญ่)  ทํากําไรได้ นัน้ ไมเ่ป็นท่ียอมรับ  จะต้องดําเนินการบริหารซึง่ได้รับการยอมรับท่ีดีจากคนใน 

 ท้องถ่ิน 
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