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ประเทศญีป่ นุ่ บุคคลหนึง่ ทีไ่ ด้รบั
การยกย่องว่ามีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพขออุตสาหกรรม
ญี่ปุ่น คือ ศาสตราจารย์ ดร.คาโอรุ
อิชิกาวา (Dr.Kaoru Ishikawa) ซึ่งเริ่ม
เรียนรูห้ ลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
ในปี 1950 และได้พบกับ ดร.ชิวฮาร์ด
ในปี 1958 เมือ่ ครัง้ ทีไ่ ปเยือนเอทีแอนด์ที
และห้องปฏิบัติการเบลล์ ดร.อิชิกาวา
ได้เริ่มน�ำหลักการของแผนภูมิควบคุมมาสอน และประยุกต์ใช้ใน
อุ ต สาหกรรมญี่ ปุ ่ น ตั้ ง แต่ ป ี 1955 ผลงานที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่
ดร.อิชิกาวา คือ แผนภูมิก้างปลา หรือแผนภูมิเหตุ และผล เพื่อใช้ใน
การระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพ

ที่มาของกิจกรรมคุณภาพ
นัน้ ย้อนกลับไปในศตวรรษที1่ 8-19
ช่ ว งที่ ส หรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม ลักษณะเด่นของสินค้า
ยุคนัน้ คือ การผลิตทีละมากๆ หรือ
Mass production โดยที่ชิ้นส่วน
ต่างๆ มีการก�ำหนด “มาตรฐาน” ไว้
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่มีลักษณะ
ทางกายภาพสม�่ำเสมอ ขนาด สี
น�ำ้ หนัก รูปร่าง เท่ากันหรือเหมือนกัน
ทุกประการ ซึ่งถ้าพูดกันจริงๆ คือมีความแตกต่างที่น้อยมาก จาก
Specification ที่ยอมรับได้ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ควบคุมลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนี้ สหรัฐอเมริกาได้มกี ารพัฒนา และน�ำไปใช้อย่าง
แพร่หลายเรียกกันแบบชินหู คือ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
หลังจากแพ้สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1950 ประเทศญีป่ นุ่ ได้
มีการก�ำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS: Japanese Industrial Standards) ขึ้นภายใต้กฎหมายมาตรฐานอุตสาหรรมของ
ประเทศญีป่ นุ่ และได้เริม่ ต้นปฏิบตั ติ ามระบบ JIS ด้วยการตรวจสอบ
การควบคุมคุณภาพตามบริษัทต่างๆ
อมา ดร.เดมิง่ (Dr.Deming) ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ในเรือ่ ง SQC
จนได้ให้กำ� เนิด Deming’s Prize ขึน้ และได้รบั เชิญจากสหภาพ
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญีป่ นุ่ (Japanese Union of
Scientists and Engineers หรือ JUSE) ให้ไปบรรยายเรื่องวิธีการ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SQC หรือ Statistical Quality Control) ให้
แก่ผบู้ ริหารระดับสูงของโรงงานอุตสาหกรรมญีป่ นุ่ หลักสูตรการบรรยาย
8 วันที่ ดร.เดมิง่ ได้ไปบรรยายนัน้ ญีป่ นุ่ ได้รบั มาใช้อย่างจริงจัง และได้
กลายเป็นพื้นฐานอย่างส�ำคัญต่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของ
ประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน

ต่
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ดร.เดมิ่ง ได้ท�ำนายว่า ภายในปี 1960 สินค้าญี่ปุ่นจะตีตลาด
โลก สินค้าญี่ปุ่นมีผู้ต้องการซื้อมากขึ้น ซึ่งเป็นจริงดังที่ท�ำนายไว้
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อเริ่มถ่ายทอดวิชาการด้านคุณภาพให้
กับชาวญี่ปุ่น สิ่งที่ท�ำให้ประหลาดใจคือ ผู้บริหารที่เข้ามารับการฝึก
อบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งนั้น โดยเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้น และอยู่ฟัง
อย่างตั้งอกตั้งใจจนจบหลักสูตรทุกครั้ง จากนั้นก็กลับไปถ่ายทอดให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาฟัง
ในระหว่างที่ ดร.เดมิ่ง ซึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ และ
ประยุกต์สถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพมาถ่ายทอดวิชานี้ก็มี
อาจารย์จากโตเกียวท่านหนึ่งได้มารับฟัง และเป็นผู้คิดค้นวิธีที่จะ
ถ่ า ยทอดวิ ช าสถิ ติ ที่ ค ่ อ นข้ า งจะซั บ ซ้ อ น และเข้ า ใจยากส� ำ หรั บ
พนักงานระดับปฏิบัติการทั่วๆ ไป ที่ไม่มีความเข้าใจทางด้านเทคนิค
มากนั ก โดยได้ ส ร้ า ง “ผั ง ก้ า งปลา” หรื อ Fish Bone Diagram หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า Ishikawa Diagram เพือ่ เป็นการให้เกียรติ
กับผู้คิดค้นคือ ดร.คาโอรุ อิชิกาวา (Dr.Kaoru Ishikawa)

ดร.อิชิกาวา เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญที่สุดในการสร้างคุณภาพ
ให้ผลิตภัณฑ์ (บริการ) คือผู้ที่สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้ให้
บริการนั้นๆ ดังนั้น ผู้ที่ต้องได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องการควบคุม
คุณภาพ ต้องสามารถพร้อมใช้ และน�ำไปใช้งานอย่างจริงจัง ซึ่งวิธี
การดีที่สุดคือ การตั้งเป็นกลุ่มที่จะศึกษาหาความรู้ร่วมกัน ระดม
ความคิด โดยน�ำปัญหาคุณภาพของการท�ำงานมาแก้ไข จึงเกิดเป็น
กลุ่มควบคุมคุณภาพ
ดร.อิชกิ าวา เป็นผูค้ ดิ ค้นกลุม่ ควบคุมคุณภาพเพือ่ ส่งเสริมการ
จัดการโดยให้คน (พนักงาน) เป็นศูนย์กลาง (Humanity-Centric
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Management) และท�ำให้แนวทางนี้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศญี่ปุ่น
และทั่วโลก โดยการประชุมนานาชาติครั้งแรกของกลุ่มควบคุม
คุณภาพ (The First International Convention on QC Circles;
ICQCC) จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวในปี 1978 ซึ่งปัจจุบันยังมีการประชุม
นานาชาตินขี้ นึ้ ทุกปี และด้วยเหตุผลนี้ ดร.อิชกิ าวา จึงถูกเรียกว่า “บิดา
แห่งกลุม่ ควบคุมคุณภาพ” (The Father of QC Circles)
ดร.อิชิกาวา เป็นผู้ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการ
คุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ และปรัชญาทางการปฏิบัติงานทางด้าน
คุ ณ ภาพ ไปทั่ ว โลกอย่ า งรวดเร็ ว โดยก่ อ ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษานานาชาติเพื่อคุณภาพ (the International Academy for Quality)
การประชุมระหว่างประเทศในการควบคุมคุณภาพ (The International Conference on Quality Control; ICQC ปัจจุบนั มีชอื่ ว่า ICQ)
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติสามารถเข้า
ประกวดเพือ่ รับรางวัลเดมมิง่ ท่านได้รบั เชิญจากนานาประเทศให้ทา่ น
ช่วยแนะน�ำการพัฒนาทางด้านคุณภาพ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน
จีน อังกฤษ อินเดีย และประเทศอืน่ ๆ เป็นต้น ให้ทา่ นแนะน�ำ และสอน
แบบองค์รวมในการประยุกต์ใช้วธิ กี ารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)
ตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันหลักการ และแนวคิดด้านการควบคุมคุณภาพของ
ดร.อิชิกาวา ยังคงน�ำมาเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม ทั้งนี้ มิได้เน้น
เฉพาะด้านเทคนิคหรือวิธกี ารควบคุมคุณภาพแต่เพียงอย่างเดียว แต่
ยังได้เน้นถึงในด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างหน่วย-
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งานทุกหน่วยในองค์การ ตลอดจนมีการเสริมสร้างทักษะ และความ
เข้าใจด้านคุณภาพสินค้าให้แก่บุคคลากรทุกระดับ ที่เรียกว่า การ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control:TQC) โดย
แนวความคิดนี้ เอ.วี.เฟเกนบาม (A.V. Feigenbaum) จาก บริษัท
General Electric ของอเมริกัน เป็นผู้น�ำเสนอ และได้รับการยอมรับ
และน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจังในประเทศญี่ปุ่น จนท�ำให้สินค้าจาก
ประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพดีจนสามารถแข่งขันได้ในโลกปัจจุบัน
จึงอาจกล่าวได้วา่ กิจการใดมีการบริหาร โดยยึดคุณภาพเป็น
เป้าหมายรวม เป็นแกนกลาง เรียกว่ามีการบริหารระบบ TQC หรือการ
บริหารทัว่ ทัง้ องค์การ ทัง้ นี้ เริม่ แรกนัน้ ญีป่ นุ่ ใช้ SQC (Statistical Quality Control) แล้วก็เกิดกลุม่ QCC (Quality Control Circle) ขึน้ ทัง้ SQC
และ QCC ได้มกี ารพัฒนาตัวเองตลอดในช่วง 50 กว่าปีมานี้ ตลอดเวลา
ทีผ่ า่ นมาต้องประสบกับปัญหา และอุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่กไ็ ด้
แก้ไขเรือ่ ยมาจนกระทัง่ พบว่า บทบาทของผูบ้ ริหารระดับสูงทีจ่ ำ� เป็นต้อง
มีในกิจกรรม QC เป็นสิ่งส�ำคัญที่มักจะถูกมองข้าม จนท�ำให้เป็น
อุปสรรคอันเป็นปัญหาของกิจกรรม QC ขึน้ และปัญหานีก้ ไ็ ด้เกิดขึน้ ใน
ญี่ปุ่นมาแล้ว หนทางแก้ไขก็คือ การเน้นบทบาทและเอาใจใส่ต่อ
กิจกรรม QC ของผูบ้ ริหารระดับสูงให้มากขึน้ ซึง่ นีก่ ค็ อื หนึง่ ในทีม่ าของ
TQC ในประเทศญีป่ นุ่ อันเป็นวิวฒ
ั นาการอีกขัน้ หนึง่ ของ QCC
TQC ของญีป่ นุ่ นีม้ แี นวทางการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างจาก TQC ของ
ดร.ไฟเกนบาวน์ คือ QC จะต้องด�ำเนินการโดยพนักงานทุกคนทัว่ ทัง้
องค์การ ไม่ใช่แค่ผเู้ ชีย่ วชาญ QC เท่านัน้ ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้เกิดความ
สับสน ญีป่ นุ่ จึงเรียก TQC แบบญีป่ นุ่ ว่า Company Wide Quality

Control (CWQC)แม้วา่ สหรัฐอเมริกาจะเป็นต้นก�ำเนิดของ QC หรือ
TQC แต่เมือ่ เห็นว่าวิธกี ารของญีป่ นุ่ ใช้ได้ผลดี จึงพยายามน�ำแนวทาง
TQC แบบญีป่ นุ่ กลับมาใช้ในอเมริกา และตัง้ ชือ่ ใหม่วา่ Total Quality
Management (TQM) (ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ ค�ำว่า QC ในอดีตนัน้ หมาย
ถึง SQC แต่ปจั จุบนั นี้ QC หมายถึง TQC CWQC และ TQM )
ญี่ปุ่นประสบความส�ำเร็จอย่างสูง เพราะไม่มีประเทศอื่นใด
เลยที่สนใจในเรื่องนี้ และด้วยความพยายามอย่างสูงของญี่ปุ่น
ทุกวันนี้ชื่อเสียงในด้านคุณภาพสินค้าของญี่ปุ่น กลายเป็นสิ่งที่ใครๆ
พากันอิจฉาและยกย่องกันทัว่ โลก ซึง่ มีหลายคนทีร่ สู้ กึ ว่าญีป่ นุ่ ได้พชิ ติ
ความเป็นผู้น�ำด้านคุณภาพก่อนปี 1980 เสียด้วยซ�้ำ
หลังจาก ดร.อิชกิ าวาเกษียณจากมหาลัยโตเกียว ท่านได้รบั
เชิญเป็นผูอ้ ำ� นวยการของสถาบันเทคโนโลยีมซู าชิ (Musashi Institute
of Technology ซึง่ คือ มหาวิทยาลัยเมืองโตเกียวในปัจจุบนั ) ท่านได้
ยกตัวอย่าง “จิชเู ซ” (การริเริม่ ด้วยตนเอง) เผยแพร่ออกไปทัว่ โลกใน
หมู่คณาจารย์ และนักศึกษาเป็นเวลา 11 ปี จนกระทั่งท่านเสียชีวติ
ในปี ค.ศ.1989
ดร.คาโอรุ อิชกิ าวา ได้สร้างคุณปู การทางด้านคุณภาพ ในฐานะ
“บิดาแห่งกลุม่ ควบคุมคุณภาพ” (The Father of QC Circles) ด้วย
การน�ำเสนอวิธกี ารคุณภาพ เครือ่ งมือคุณภาพ ปรัชญาทางการปฏิบตั -ิ
งานทางด้านคุณภาพ ฯลฯ ท�ำให้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศญี่ปุ่น และ
ทัว่ โลก เพือ่ แสดงความร�ำลึกถึงท่าน จึงได้มกี ารจัดงาน การประชุม
วิชาการนานาชาติ ครบรอบ 100 ปี แห่งการร�ำลึกถึง ดร.คาโอรุ
อิชกิ าวา ขึน้ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประเทศญีป่ นุ่ พร้อมร่วมกันร�ำลึกถึงท่าน ด้วยการส่งเสริมแนวความคิด
และการสอนทางด้านคุณภาพ ซึง่ ยังคงส�ำคัญอยูใ่ นปัจจุบนั และการ
น�ำแนวทางของท่านไปประยุกต์ใช้ในการสอนทางด้านคุณภาพ
เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต และเพื่อผลประโยชน์ของ
มวลมนุษยชาติ ต่อไป
ทัง้ นี้ สามารถติดตามเรือ่ งราวฉบับเต็มของ ศาสตราจารย์
ดร.คาโอรุ อิชกิ าวา ได้ที่ http://www.juse.or.jp/english/archives/
TPA
news
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