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ใน
ประเทศญีปุ่น่บคุคลหนึง่ทีไ่ด้รบั

การยกย่องว่ามีบทบาทส�าคัญ

ต่อการพฒันาคณุภาพขออุตสาหกรรม

ญี่ปุ่น คือ ศาสตราจารย์ ดร.คาโอรุ  

อิชิกาวา (Dr.Kaoru Ishikawa) ซึ่งเริ่ม 

เรยีนรูห้ลกัการควบคมุคณุภาพเชงิสถิติ

ในปี 1950 และได้พบกับ ดร.ชิวฮาร์ด 

ในปี 1958 เมือ่ครัง้ทีไ่ปเยอืนเอทแีอนด์ที 

และห้องปฏิบัติการเบลล์ ดร.อิชิกาวา 

ได้เริ่มน�าหลักการของแผนภูมิควบคุมมาสอน และประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมญ่ีปุ ่นตั้งแต่ปี 1955 ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่  

ดร.อิชิกาวา คือ แผนภูมิก้างปลา หรือแผนภูมิเหตุ และผล เพื่อใช้ใน

การระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพ

วิถีคุณภาพ

“The man and

Control”quality
ที่มาของกิจกรรมคุณภาพ

นัน้ ย้อนกลบัไปในศตวรรษที1่8-19 

ช่วงที่สหรัฐอเมริกามีการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ลักษณะเด่นของสินค้า

ยคุนัน้ คือ การผลติทลีะมากๆ หรอื 

Mass production โดยที่ชิ้นส่วน

ต่างๆ มกีารก�าหนด “มาตรฐาน” ไว้

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่มีลักษณะ

ทางกายภาพสม�่าเสมอ ขนาด สี  

น�า้หนกั รปูร่าง เท่ากันหรอืเหมอืนกัน

ทุกประการ ซึ่งถ้าพูดกันจริงๆ คือมีความแตกต่างที่น้อยมาก จาก 

Specification ที่ยอมรับได้ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ควบคุมลักษณะของ

ผลติภณัฑ์ดังกล่าวนี ้สหรฐัอเมรกิาได้มกีารพฒันา และน�าไปใช้อย่าง

แพร่หลายเรยีกกนัแบบชนิห ูคือ การควบคุมคุณภาพเชงิสถติิ 

หลงัจากแพ้สงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี 1950 ประเทศญีปุ่น่ ได้

มีการก�าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS: Japanese Indus-

trial Standards) ขึ้นภายใต้กฎหมายมาตรฐานอุตสาหรรมของ

ประเทศญีปุ่น่ และได้เริม่ต้นปฏบิตัติามระบบ JIS ด้วยการตรวจสอบ

การควบคุมคุณภาพตามบริษัทต่างๆ

ต่อมา ดร.เดมิง่ (Dr.Deming) ผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินัในเรือ่ง SQC 

จนได้ให้ก�าเนดิ Deming’s Prize ขึน้ และได้รบัเชญิจากสหภาพ

นกัวทิยาศาสตร์และวศิวกรแห่งประเทศญีปุ่น่ (Japanese Union of 

Scientists and Engineers หรือ JUSE) ให้ไปบรรยายเร่ืองวิธีการ

ควบคุมคุณภาพเชงิสถติิ (SQC หรอื Statistical Quality Control) ให้ 

แก่ผูบ้รหิารระดับสงูของโรงงานอตุสาหกรรมญีปุ่น่ หลกัสตูรการบรรยาย 

8 วันที ่ดร.เดมิง่ ได้ไปบรรยายนัน้ ญีปุ่น่ได้รบัมาใช้อย่างจรงิจงั และได้

กลายเป็นพื้นฐานอย่างส�าคัญต่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของ

ประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน 
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ดร.เดมิ่ง ได้ท�านายว่า ภายในปี 1960 สินค้าญี่ปุ่นจะตีตลาด

โลก สินค้าญ่ีปุ่นมีผู้ต้องการซื้อมากขึ้น ซึ่งเป็นจริงดังที่ท�านายไว้ 

เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อเริ่มถ่ายทอดวิชาการด้านคุณภาพให้

กับชาวญ่ีปุ่น สิ่งท่ีท�าให้ประหลาดใจคือ ผู้บริหารที่เข้ามารับการฝึก

อบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งนั้น โดยเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้น และอยู่ฟัง

อย่างตั้งอกตั้งใจจนจบหลักสูตรทุกครั้ง จากนั้นก็กลับไปถ่ายทอดให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาฟัง

ในระหว่างที่ ดร.เดมิ่ง ซึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ และ

ประยุกต์สถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพมาถ่ายทอดวิชานี้ก็มี

อาจารย์จากโตเกียวท่านหนึ่งได้มารับฟัง และเป็นผู้คิดค้นวิธีที่จะ

ถ่ายทอดวิชาสถิติท่ีค่อนข้างจะซับซ้อน และเข้าใจยากส�าหรับ

พนักงานระดับปฏิบัติการทั่วๆ ไป ที่ไม่มีความเข้าใจทางด้านเทคนิค

มากนัก โดยได ้สร ้าง “ผังก ้างปลา”  หรือ Fish Bone Dia-

gram หรอืเรยีกอกีชือ่หน่ึงว่า Ishikawa Diagram เพือ่เป็นการให้เกยีรติ

กับผู้คิดค้นคือ ดร.คาโอรุ อิชิกาวา (Dr.Kaoru Ishikawa)

ดร.อิชิกาวา เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญที่สุดในการสร้างคุณภาพ

ให้ผลิตภัณฑ์ (บริการ) คือผู้ท่ีสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้ให้

บริการนั้นๆ ดังนั้น ผู้ที่ต้องได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องการควบคุม

คุณภาพ ต้องสามารถพร้อมใช้ และน�าไปใช้งานอย่างจริงจัง ซึ่งวิธี

การดีที่สุดคือ การตั้งเป็นกลุ่มที่จะศึกษาหาความรู้ร่วมกัน ระดม 

ความคิด โดยน�าปัญหาคุณภาพของการท�างานมาแก้ไข จึงเกิดเป็น 

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

ดร.อชิกิาวา เป็นผูค้ดิค้นกลุม่ควบคมุคณุภาพเพือ่ส่งเสรมิการ

จัดการโดยให้คน (พนักงาน) เป็นศูนย์กลาง (Humanity-Centric 

Management) และท�าให้แนวทางนี้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศญ่ีปุ่น 

และทั่วโลก โดยการประชุมนานาชาติครั้งแรกของกลุ ่มควบคุม

คุณภาพ (The First International Convention on QC Circles; 

ICQCC) จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวในปี 1978 ซึ่งปัจจุบันยังมีการประชุม

นานาชาตนิีข้ึน้ทกุปี และด้วยเหตผุลนี ้ดร.อชิกิาวา จงึถกูเรยีกว่า “บดิา

แห่งกลุม่ควบคมุคณุภาพ” (The Father of QC Circles)

ดร.อิชิกาวา เป็นผู้ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการ

คุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ และปรัชญาทางการปฏิบัติงานทางด้าน

คุณภาพ ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยก่อตั้งสถาบันการศึกษา-

นานาชาติเพื่อคุณภาพ (the International Academy for Quality) 

การประชุมระหว่างประเทศในการควบคุมคุณภาพ (The Interna-

tional Conference on Quality Control; ICQC ปัจจบุนัมชีือ่ว่า ICQ) 

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบการชาวต่างชาติสามารถเข้า

ประกวดเพือ่รบัรางวลัเดมมิง่ ท่านได้รบัเชญิจากนานาประเทศให้ท่าน

ช่วยแนะน�าการพฒันาทางด้านคณุภาพ ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา ไต้หวนั 

จนี องักฤษ อนิเดยี และประเทศอืน่ๆ เป็นต้น ให้ท่านแนะน�า และสอน

แบบองค์รวมในการประยกุต์ใช้วธิกีารจดัการคณุภาพโดยรวม (TQM) 

ตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันหลักการ และแนวคิดด้านการควบคุมคุณภาพของ 

ดร.อิชิกาวา ยังคงน�ามาเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม ทั้งนี้ มิได้เน้น

เฉพาะด้านเทคนคิหรอืวิธกีารควบคุมคุณภาพแต่เพยีงอย่างเดยีว แต่

ยงัได้เน้นถงึในด้านการประสานงาน และความร่วมมอืระหว่างหน่วย-
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งานทุกหน่วยในองค์การ ตลอดจนมีการเสริมสร้างทักษะ และความ

เข้าใจด้านคุณภาพสินค้าให้แก่บุคคลากรทุกระดับ ท่ีเรียกว่า การ

บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control:TQC) โดย 

แนวความคิดนี้ เอ.วี.เฟเกนบาม (A.V. Feigenbaum) จาก บริษัท 

General Electric ของอเมริกัน เป็นผู้น�าเสนอ และได้รับการยอมรับ 

และน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจังในประเทศญี่ปุ่น จนท�าให้สินค้าจาก

ประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพดีจนสามารถแข่งขันได้ในโลกปัจจุบัน

จงึอาจกล่าวได้ว่ากจิการใดมกีารบรหิาร โดยยดึคณุภาพเป็น

เป้าหมายรวม เป็นแกนกลาง เรยีกว่ามกีารบรหิารระบบ TQC หรอืการ

บรหิารทัว่ทัง้องค์การ ท้ังน้ี เริม่แรกน้ันญีปุ่น่ใช้ SQC (Statistical Qual-

ity Control) แล้วกเ็กดิกลุม่ QCC (Quality Control Circle) ขึน้ ทัง้ SQC 

และ QCC ได้มกีารพฒันาตวัเองตลอดในช่วง 50 กว่าปีมานี ้ตลอดเวลา

ทีผ่่านมาต้องประสบกบัปัญหา และอปุสรรคต่างๆ มากมาย แต่กไ็ด้

แก้ไขเรือ่ยมาจนกระทัง่พบว่า บทบาทของผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่�าเป็นต้อง

มีในกิจกรรม QC เป็นสิ่งส�าคัญที่มักจะถูกมองข้าม จนท�าให้เป็น

อปุสรรคอันเป็นปัญหาของกจิกรรม QC ขึน้ และปัญหานีก้ไ็ด้เกดิขึน้ใน

ญี่ปุ่นมาแล้ว หนทางแก้ไขก็คือ การเน้นบทบาทและเอาใจใส่ต่อ

กจิกรรม QC ของผูบ้รหิารระดบัสูงให้มากขึน้ ซึง่น่ีก็คอืหน่ึงในทีม่าของ 

TQC ในประเทศญีปุ่น่ อันเป็นววิฒันาการอีกขัน้หน่ึงของ QCC

TQC ของญ่ีปุน่นีม้แีนวทางการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างจาก TQC ของ 

ดร.ไฟเกนบาวน์ คอื QC จะต้องด�าเนนิการโดยพนกังานทกุคนทัว่ทัง้

องค์การ ไม่ใช่แค่ผูเ้ชีย่วชาญ QC เท่าน้ัน ดงันัน้เพือ่ไม่ให้เกดิความ

สบัสน ญีปุ่น่จงึเรยีก TQC แบบญีปุ่น่ว่า Company Wide Quality 

Control (CWQC)แม้ว่าสหรฐัอเมรกิาจะเป็นต้นก�าเนดิของ QC หรอื 

TQC แต่เมือ่เหน็ว่าวิธกีารของญีปุ่น่ใช้ได้ผลดี จงึพยายามน�าแนวทาง 

TQC แบบญีปุ่น่กลบัมาใช้ในอเมรกิา และต้ังชือ่ใหม่ว่า Total Quality 

Management (TQM) (ดังนัน้ จงึสรปุได้ว่า ค�าว่า QC ในอดีตนัน้หมาย

ถงึ SQC แต่ปัจจบุนันี ้QC หมายถงึ TQC CWQC และ TQM )

ญี่ปุ่นประสบความส�าเร็จอย่างสูง เพราะไม่มีประเทศอื่นใด

เลยที่สนใจในเรื่องนี้ และด้วยความพยายามอย่างสูงของญี่ปุ ่น  

ทุกวันนี้ชื่อเสียงในด้านคุณภาพสินค้าของญี่ปุ่น กลายเป็นสิ่งที่ใครๆ 

พากนัอจิฉาและยกย่องกนัทัว่โลก ซึง่มหีลายคนทีรู่ส้กึว่าญีปุ่่นได้พชิิต

ความเป็นผู้น�าด้านคุณภาพก่อนปี 1980 เสียด้วยซ�้า

หลงัจาก ดร.อชิกิาวาเกษยีณจากมหาลยัโตเกยีว ท่านได้รบั

เชญิเป็นผูอ้�านวยการของสถาบนัเทคโนโลยมีซูาช ิ(Musashi Institute 

of Technology ซึง่คือ มหาวิทยาลยัเมอืงโตเกียวในปัจจบุนั) ท่านได้ 

ยกตวัอย่าง “จชิเูซ” (การรเิริม่ด้วยตนเอง) เผยแพร่ออกไปทัว่โลกใน 

หมู่คณาจารย์ และนักศกึษาเปน็เวลา 11 ปี จนกระทั่งท่านเสยีชีวติ 

ในปี ค.ศ.1989 

ดร.คาโอร ุอชิกิาวา ได้สร้างคณุปูการทางด้านคณุภาพ ในฐานะ 

“บดิาแห่งกลุม่ควบคมุคณุภาพ” (The Father of QC Circles) ด้วย

การน�าเสนอวธิกีารคณุภาพ เครือ่งมอืคณุภาพ ปรชัญาทางการปฏบิตั-ิ

งานทางด้านคุณภาพ ฯลฯ ท�าให้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศญี่ปุ่น และ 

ทัว่โลก เพือ่แสดงความร�าลกึถงึท่าน จงึได้มกีารจดังาน การประชุม

วิชาการนานาชาติ ครบรอบ 100 ปี แห่งการร�าลึกถึง ดร.คาโอรุ  

อชิกิาวา ขึน้ ในวนัที ่ 28 กนัยายน 2558 ณ มหาวทิยาลยัโตเกยีว 

ประเทศญีปุ่น่ พร้อมร่วมกันร�าลกึถึงท่าน ด้วยการส่งเสรมิแนวความคดิ 

และการสอนทางด้านคณุภาพ ซึง่ยงัคงส�าคญัอยูใ่นปัจจบุนั และการ 

น�าแนวทางของท่านไปประยุกต์ใช้ในการสอนทางด้านคุณภาพ  

เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต และเพื่อผลประโยชน์ของ 

มวลมนษุยชาติ ต่อไป  

ทัง้น้ี สามารถติดตามเรือ่งราวฉบบัเต็มของ ศาสตราจารย์ 

ดร.คาโอร ุอชิกิาวา ได้ที ่http://www.juse.or.jp/english/archives/ 


