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“เขาให้ผมเป็น...

ผู้จัดการคุณภาพ”
ปัจจุบนั

“คุณภาพ” ถูกน�ำไปใช้ในการแข่งขันอย่างแพร่
หลายในทุกวงการ อย่างในระยะเวลา 15 ปี
ที่ผ่านมา ค�ำว่า “การประกันคุณภาพ” ถูกน�ำไปใช้มากในทุกวงการ
ตั้งแต่วงการผลิตสินค้าจนถึงวงการบริการ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจ
ความหมายที่แท้จริง
คุณภาพคืออะไร ?, การประกันคุณภาพคืออะไร?, การ
ควบคุมคุณภาพแตกต่างจากการปรับปรุงคุณภาพอย่างไร?, การ
จัดการคุณภาพแตกต่างจากการบริหารคุณภาพอย่างไร? ถ้าแม้แต่
คนท�ำงานเกีย่ วกับคุณภาพยังสับสน ตอบค�ำถามพืน้ ฐานเหล่านีไ้ ม่ได้
คงไม่น่าแปลกใจที่ไม่สามารถจัดการคุณภาพได้ดี แล้วจะแน่ใจได้
อย่างไรว่าองค์กรไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ บางที...ความไม่มีปัญหา
นั่นเองที่เป็นปัญหา เพราะเมื่อคิดว่าไม่มีปัญหา ก็ย่อมไม่เคยมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการท�ำงานเลย
เล่าเรือ่ งหนังสือ ธันวาคมนีข้ อแนะน�ำ “เขาให้ผมเป็น...ผูจ้ ดั การคุณภาพ” เขียนโดยกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ซึ่งได้กลั่นความรู้
และประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะวิศวกรทีป่ รึกษาด้านการควบคุม
คุณภาพ และการประกันคุณภาพให้กับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นน�ำ
เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งแต่อ่านเข้าใจง่าย ครบถ้วนทั้งแนวคิด หลักวิชา
และการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแก่นของความรู้เรื่อง
คุณภาพ และการบริหาร-จัดการให้เกิดคุณภาพในระยะเวลาอันสัน้
ผู้เขียนมีความตั้งใจจะน�ำเสนอให้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ คัด
เฉพาะประเด็นส�ำคัญจริงๆ มาสรุปไว้ เนื้อหาจึงกระชับ โดยเน้น
ตอบโจทย์ 2 ประการคือ (1) ผู้จัดการคุณภาพทั้งด้าน QC, QA ควร
ด�ำเนินการอย่างไร มีบทบาท และความรับผิดชอบอะไร
และ (2) ผู้จัดการคุณภาพต้องด�ำเนินกิจกรรมอะไรเป็น
ส�ำคัญ
เริม่ ตัง้ แต่ความรูพ้ นื้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะต้องเข้าใจก่อน
จะมาจั ด การคุ ณ ภาพ แล้ ว ท� ำ ความเข้ า ใจกิ จ กรรมของ
กระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการจัดการ ท�ำความ
เข้าใจผลิตภัณฑ์ และลูกค้าของเราอย่างแท้จริงซึ่งส�ำคัญ
มากต่อการก�ำหนดแนวความคิดในการจัดการคุณภาพ
จากนัน้ ท�ำความเข้าใจความหมายทีแ่ ท้จริงของ “การประกัน
คุณภาพ” และ “ปัญหาด้านคุณภาพ” แล้วเรียนรู้หลักการ
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ท�ำงานในกระบวนการควบคุมคุณภาพทีป่ ระกอบด้วยการตรวจสอบ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ
กระบวนการ
นอกจากนีผ้ เู้ ขียนยังสรุปประเด็นความเข้าใจผิดทีม่ กั พบเป็น
ประจ�ำ จากประสบการณ์การให้ค�ำปรึกษาแก่วิศวกร และผู้จัดการ
ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงในการสอนวิชาการควบคุมคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ ให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และ
บริหารธุรกิจ
“เขาให้ผมเป็น...ผูจ้ ดั การคุณภาพ” จึงเป็นคูม่ อื ส�ำหรับวิศวกร
และผู้จัดการที่ต้องท�ำหน้าที่ผู้จัดการด้านคุณภาพ (ทั้ง QC และ QA)
เพือ่ ให้รบู้ ทบาท ความรับผิดชอบ และกิจกรรมทีต่ อ้ งด�ำเนินเพือ่ สร้าง
หลักประกันคุณภาพให้ลกู ค้ามีความมัน่ ใจ และพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
และเหมาะส�ำหรับใช้เป็นคู่มือการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรทั้งใหญ่ และเล็ก ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เพื่อให้มีการบริหาร และการจัดการอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง
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เพื่อนๆ ชาว TPA News
ทุกคนครับ เพื่อนๆ มีคน
รูจ้ กั ทีเ่ ป็นแขกแล้วเคยมาเป็นแขกทีบ่ า้ นบ้าง
หรือเปล่าครับ หรือเคยซื้อของมาแจกเพื่อนร่ ว มงานเป็ น โหลๆ แต่ ค นอื่ น ก็ ซื้ อ มาแจก
เหมื อ นกั น จนกลายเป็ น โหลไปหมดกั น
บ้ า งไหมครั บ ...อ่ า นไปอ่ า นมาก็ เ ริ่ ม งงกั บ
ความหมาย ค�ำบางค�ำก็มีหลายหน้าที่ หลาย
ความหมาย แต่ไม่ได้เป็นเฉพาะภาษาไทยนะครับ ภาษาญีป่ นุ่ เอง
ก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน วันนี้เลยจะมาแนะน�ำหนังสืออีกหนึ่งซีรีส์
ทีน่ า่ สนใจ ช่วยให้เพือ่ นๆ ใช้คำ� ทีม่ หี ลายความหมายได้อย่างมัน่ ใจ
มากยิ่งขึ้น มาท�ำความรู้จักกับ พจนานุกรมค�ำญี่ปุ่นหลากความ
หมาย กันครับ
ซีรสี พ์ จนานุกรมค�ำญีป่ นุ่ หลากความหมายมีอยูด่ ว้ ยกัน 3
เล่ม แบ่งเป็น ค�ำคุณศัพท์ และค�ำกริยาวิเศษณ์ ค�ำนาม และค�ำ
กริยา โดยในฉบับนี้จะเริ่มกันที่ พจนานุกรมค�ำญี่ปุ่นหลากความ
หมาย ค�ำกริยา ซึ่งค�ำกริยาถือเป็นแกนของประโยค เป็นชนิดของ
ค�ำที่บอกการกระท�ำของทุกสรรพสิ่ง คือ ถ้าลองได้งงที่ค�ำกริยา
แล้ว อย่างอื่นก็คงไม่น่ารอดนะครับ...พจนานุกรมซีรีส์นี้เป็น
พจนานุกรมแนวใหม่ที่ให้อะไรมากกว่าแค่ความหมายของ
ค�ำศัพท์เหมือนพจนานุกรมทัว่ ๆ ไป โดยผูเ้ รียนจะได้เรียนรูท้ มี่ า
ที่ไปของความหมายแต่ละความหมายอย่างลึกซึ้ง ตั้งต้นจาก
ความหมายหลัก ซึ่งเป็นความหมายส�ำคัญที่สุด และเป็นความ
หมายแรกๆ ที่เรานึกถึง แล้วแตกออกเป็นความหมายรองระดับ
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ น�ำเสนอออกมาเป็นแผนภาพแสดงการ
เชื่อมโยงของแต่ละความหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทิศทางการ
พัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของความหมายว่าท�ำไมถึงมีความ
หมายแบบนี้ แน่นอนว่ามีประโยคตัวอย่างแสดงการใช้งานแต่ละ
ความหมายตามบริบทภาษาญี่ปุ่นจริงๆ ยังไม่จบครับ ยังมีภาพ
ประกอบน่ารักๆ ช่วยในการจดจ�ำ เกร็ดวัฒนธรรม และเกร็ดวิธีใช้
เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจภู มิ ห ลั ง ทางวั ฒ นธรรมของค� ำ ศั พ ท์ แ ต่ ล ะค� ำ อี ก
ต่างหาก
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พูดเฉยๆ ก็คงไม่เห็นภาพ ลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่า
เมื่อพูดถึงค�ำกริยา 遊ぶ (manabu) วินาทีแรก (ถ้านึกออก) ก็ต้อง
นึกถึงความหมายว่า เล่น แน่นอน (เช่น เล่นเกม, เล่นลูกบอล)
แต่นอกจากเล่นแล้ว ลึกลงไปในค�ำว่าเล่นก็มีความหมายว่า ไม่
ท�ำงาน เพราะอะไร เพราะถ้าเล่นก็จะไม่ได้ทำ� งานไงครับ และเมือ่
ลึกลงไปในค�ำว่าไม่ท�ำงานก็จะพบกับความหมายว่า ไม่เป็น
ประโยชน์, ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เหตุผลคือ สิ่งของที่ไม่ได้ใช้การ
หรือใช้ประโยชน์ก็เหมือนคนที่ไม่ได้ท�ำงาน (แอบแรง) เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าล�ำพัง 遊ぶ ค�ำเดียวมีความหมายรองไม่ต�่ำกว่า 3
ความหมายแล้ว และแต่ละความหมายก็จะเชือ่ มโยงกันในเชิงมุม
ที่ลึกลงไปอีก ช่วยให้จดจ�ำได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และง่ายขึ้น
เป็นกองเลยครับ
บรรยายมาขนาดนี้ คุณภาพคับเล่มขนาดนี้ ถ้าไม่มตี ดิ ตัว
ไว้คงไม่ได้แล้วละครับ สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านหนังสือ
ชั้นน�ำทั่วไป ส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าเล่มอื่นๆ ในซีรีส์จะมีความน่า
สนใจแค่ไหน แตกต่างจากเล่มนี้หรือไม่ เอาไว้โอกาสต่อไปจะมา
เล่าให้ฟังใหม่นะครับ ฉบับนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว TPA
news

December 2015 No. 228
●

55

