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ท่าน
สมาชกิและผูอ่้านจดหมายข่าว ส.ส.ท. ทีร่กัทกุท่านครบั 
ในฉบับที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงระบบเตือนตนเองเพื่อ

ความปลอดภยัทีผ่มเรยีกว่า “ระบบปากย�า้ มอืชี”้ หรอืภาษาญีปุ่น่เรยีก
ว่า “Yubi sashi kuchi dashi” ซึ่งจะกลับกับภาษาไทยหน่อย เพราะ 
Yubi คือ นิ้ว sashi คือ ชี้ kuchi คือ ปาก และ dashi คือ ออก หรือ 
พูด นั่นเอง

ที่จริงระบบนี้มีอีกชื่อหนึ่งนะครับว่า Kiken Yochi Technique 
หรอื KYT แปลตรงๆ ตวั คอื ระบบป้องกนัอนัตราย เพราะ Kiken แปล
ว่าอันตรายและ Yochi แปลว่า ป้องกัน ครับ

เขียนมาถึงตรงน้ีท�าให้นึกถึงค�า 3K ของญี่ปุ่นท่ีว่ากันว่าเป็น
สภาพของโรงงานผลติ ซึง่พนกังานจะอยูใ่นสภาพการท�างานทีเ่ลวร้าย 
ท�าให้ขาดแรงจูงใจในการท�างานและคนรุ่นหลังๆ ก็ไม่อยากท�างาน 
โรงงงานที่มีสิ่งแวดล้อมแบบนี้

3K ที่ว่านี้ คือ Kiken หรืออันตราย Kitanai หรือ สกปรกและ 
Kitsui หรือล�าบากยากเย็น นั่นเอง

3K ถอืเป็นปัญหาพืน้ฐานของโรงงานผลติทัง้หลายทีต้่องแก้ไข
ปรับปรุงเป็นเบื้องต้น ก่อนจะแก้ปัญหาอื่นๆ 

เทคนิคในการแก้ไขปัญหาหลักที่รวมแรงรวมพลังของ
พนักงานทั้งหมดในสถานประกอบการนั้น คือ TQM หรือ Total  
Quality Management ครับ

ชื่อภาษาไทยน้ันจะเรียกกันว่า “การบริหารหรือการจัดการ
คุณภาพสมบูรณ์แบบ” หรือ “การบริหาร หรือการจัดการคุณภาพเชิง
รวม” ก็ได้ครับ

ท่านอาจารย์มาสึโอะ สึยาม่า (Masuo Suyama) ปรมาจารย์
การจัดการคุณภาพภาคปฏิบัติจะบอกลูกศิษย์เสมอๆ ว่า ค�านิยามที่
อธิบายความหมายของ TQM ที่เขียนอยู่ในมาตรฐาน JIS หรือ ISO 
นั้นยืดยาวและเข้าใจยาก

อาจารย์เรียก TQM ว่าเป็น Problem Solving Technique 
หรอืเทคนคิการแก้ไขปัญหา ซึง่พนกังานทกุคนในองค์กรมส่ีวนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาทีว่่านี ้โดยค�าว่า “เทคนิค” น้ีจะเป็นเสมือน “ร่ม” ขนาด
ใหญ่ 

ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
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ร่มที่ว ่านี้จะครอบคลุมเครื่องมือ หรือเทคนิคประดามีที่
สามารถหยบิเอามาแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม ทกุเทคนคิทีผ่ม
ได้หยิบมาถกยกมาคุยกับทุกท่านไปแล้วนั่นแหละครับ ไม่ว่าจะเป็น 
5ส ข้อเสนอแนะ กลุ่มคุณภาพ หรือกิจกรรมกลุ่มพนักงานที่บริหาร
ด้วยตนเอง การให้การศึกษาอบรม หรือระบบปากย�้า มือชี้

ศาสตราจารย์คาโอร ุอชิคิาวะ (Kaoru Ishikawa) ปรมาจารย์
ด้าน TQM ยุคแรกๆ ของญี่ปุ่นที่ล่วงลับไปแล้ว ได้อธิบายไว้ว่า TQM 
นัน้มอีงค์ประกอบหลกัทีส่�าคญัอยู ่7 ประการ ในขณะทีศ่าสตราจารย์ 
โนริอากิ คาโน (Noriaki Kano) ปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งที่คนไทยรู้จัก
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กันดีใช้รูป “บ้านคาโน” หรือ Kano’s House of Quality ในการอธิบาย
องค์ประกอบของ TQM ให้เข้าใจได้ง่ายๆ 

ทาง ส.ส.ท. เองเพิ่งจัดงาน Kano Quality Award ไปเมื่อวัน
ที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมานี้ ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการเสนอ 
ผลงานของบรษิทัทีเ่ข้าประกวดและพบว่าได้ใช้บ้านคาโนเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการคุณภาพของตนเองได้ดีทีเดียวครับ

มาดูแนวค�าสอนของปรมาจารย์ทั้ง 3 ท่านดูนะครับ แล้วผม
จะลองประมวลเป็นแนวทางให้ส�าหรับองค์กรของไทย เพื่อให้ท่านที่
สนใจน�าไปประยุกต์ใช้จะได้ทดลองเอาไปปฏิบัติกัน

เร่ิมจากองค์ประกอบ 7 ประการของท่านอาจารย์อชิคิาวะกนั
ก่อน องค์ประกอบที่ว่านี้ คือ

1. Policy Management หรือ การจัดการเชิงนโยบาย
2.  Daily Management หรือ การจัดการประจ�าวัน
3.  Cross Functional Management หรือ การจัดการข้าม

สายงาน
4.  Project Team หรือ ทีมโครงการ
5.  Small Group Activity หรือ กิจกรรมกลุ่มย่อย
6.  Top Management Diagnosis หรือ การตรวจวินิจฉัย

โดยผู้บริหาร
7.  Training and Education หรือการฝึกฝนพนักงานและ

การให้การศึกษาอบรม
องค์ประกอบทั้ง 7 ประการนี้ หากองค์กรใดมีการปฏิบัติโดย

ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว จะท�าให้มี
สมรรถนะและขดีความสามรถในการแข่งขนัสงู เป็นองค์กรทีส่ามารถ
จะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับ

ลองมาดูแต่ละองค์ประกอบกันนะครับว่าหมายความว่า
อย่างไรบ้าง?

เริ่มจาก Policy Management กันก่อน สองค�านี้แปลมาจาก
ภาษาญี่ปุ่นว่า Houshin Kanri ครับ

ค�าว่า Houshin ประกอบด้วยค�าภาษาญี่ปุ่น 2 ค�า คือ Hou 
แปลว่า ทาง และ Shin แปลว่า เข็ม 

รวมสองค�า คือ Houshin แปลกันตรงๆ ว่า เข็มทาง ซึ่งที่จริง
มคีวามหมายว่าเป็น เขม็ทศิทีช่ีแ้นวทาง ในส่วนของภาษาไทยทีแ่ปล
มาจากภาษาอังกฤษเป็นหลักจะแปลตรงๆ ว่า “นโยบาย”

ท่านอาจารย์ ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญการ
บริหารคุณภาพมือหนึ่งของไทยที่เขียนต�าราออกมาหลายเล่มเรียก 
Houshin ว่า “เข็มมุ่ง” และ Hoshin Kanri ว่า “การบริหารเข็มมุ่ง” 
เพราะ Kanri แปลว่า บริหาร หรือ จัดการนั่นเอง

ค�าส�าคญัทัง้สองค�านีห้มายความว่า องค์กรทีจ่ะมุง่สูว่ถิ ีTQM 
นั้นจะต้องมีนโยบายเป็นสิ่งที่ชี้น�าแนวทางในการบริหารจัดการและ
การด�าเนินการ

นโยบายท่ีดีน้ันเปรียบเสมือน “เข็มทิศ” ท่ีช้ีแนวทางและ 
เป้าหมายในการปฏิบัติซึ่งพนักงานทุกคน ทุกระดับจะต้องยึดมั่น 
ในการน�าพาองค์กรให้ก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายในอนาคต

นโยบายจะมีทั้งระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้น ถึงตรงนี้
จะพบว่า ค�าว่านโยบายกับค�าว่า “แผน” นั้น ในการท�า TQM จะใช้
สลับกันไปมาได้นะครับ

เอาละครบั ในฉบบัหน้า เรามาว่ากนัเรือ่งนโยบายให้ละเอยีด
นะครับว่าเป็นอย่างไร พร้อมๆ กับตัวอย่างการก�าหนดนโยบายและ
การกระจายถ่ายทอดนโยบายเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ 


