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ปัจจบัุน “คณุภาพ” ถูกน�าไปใช้ในการแข่งขนัอย่างแพร่

หลายในทุกวงการ อย่างในระยะเวลา 15 ปี

ที่ผ่านมา ค�าว่า “การประกันคุณภาพ” ถูกน�าไปใช้มากในทุกวงการ 

ตั้งแต่วงการผลิตสินค้าจนถึงวงการบริการ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจ

ความหมายที่แท้จริง 

คุณภาพคืออะไร ?, การประกันคุณภาพคืออะไร?, การ

ควบคุมคุณภาพแตกต่างจากการปรับปรุงคุณภาพอย่างไร?, การ

จัดการคุณภาพแตกต่างจากการบริหารคุณภาพอย่างไร? ถ้าแม้แต่

คนท�างานเกีย่วกบัคณุภาพยงัสบัสน ตอบค�าถามพืน้ฐานเหล่านีไ้ม่ได้ 

คงไม่น่าแปลกใจท่ีไม่สามารถจัดการคุณภาพได้ดี แล้วจะแน่ใจได้

อย่างไรว่าองค์กรไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ บางที...ความไม่มีปัญหา

นั่นเองที่เป็นปัญหา เพราะเม่ือคิดว่าไม่มีปัญหา ก็ย่อมไม่เคยมีการ

ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการท�างานเลย

เล่าเร่ืองหนังสอื ธนัวาคมนีข้อแนะน�า “เขาให้ผมเป็น...ผูจ้ดั-

การคุณภาพ” เขียนโดยกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ซึ่งได้กลั่นความรู้ 

และประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะวศิวกรทีป่รกึษาด้านการควบคมุ

คุณภาพ และการประกันคุณภาพให้กับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นน�า 

เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งแต่อ่านเข้าใจง่าย ครบถ้วนทั้งแนวคิด หลักวิชา 

และการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแก่นของความรู้เรื่อง

คณุภาพ และการบรหิาร-จดัการให้เกดิคณุภาพในระยะเวลาอนัสัน้ 

ผู้เขียนมีความตั้งใจจะน�าเสนอให้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ คัด

เฉพาะประเด็นส�าคัญจริงๆ มาสรุปไว้ เนื้อหาจึงกระชับ โดยเน้น 

ตอบโจทย์ 2 ประการคือ (1) ผู้จัดการคุณภาพทั้งด้าน QC, QA ควร

ด�าเนินการอย่างไร มีบทบาท และความรับผิดชอบอะไร 

และ (2) ผู้จัดการคุณภาพต้องด�าเนินกิจกรรมอะไรเป็น

ส�าคัญ

เริม่ตัง้แต่ความรูพ้ืน้ฐานท่ีส�าคญัท่ีจะต้องเข้าใจก่อน

จะมาจัดการคุณภาพ แล้วท�าความเข้าใจกิจกรรมของ

กระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการจัดการ ท�าความ

เข้าใจผลิตภัณฑ์ และลูกค้าของเราอย่างแท้จริงซึ่งส�าคัญ

มากต่อการก�าหนดแนวความคิดในการจัดการคุณภาพ  

จากนัน้ท�าความเข้าใจความหมายทีแ่ท้จรงิของ “การประกัน

คุณภาพ” และ “ปัญหาด้านคุณภาพ” แล้วเรียนรู้หลักการ

ท�างานในกระบวนการควบคมุคณุภาพทีป่ระกอบด้วยการตรวจสอบ

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ

กระบวนการ 

นอกจากนีผู้เ้ขยีนยงัสรปุประเดน็ความเข้าใจผดิทีมั่กพบเป็น

ประจ�า จากประสบการณ์การให้ค�าปรึกษาแก่วิศวกร และผู้จัดการ

ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงในการสอนวิชาการควบคุมคุณภาพ การ

ประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ ให้แก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และ

บริหารธุรกิจ

“เขาให้ผมเป็น...ผูจ้ดัการคณุภาพ” จงึเป็นคูม่อืส�าหรบัวศิวกร

และผู้จัดการที่ต้องท�าหน้าที่ผู้จัดการด้านคุณภาพ (ทั้ง QC และ QA) 

เพือ่ให้รูบ้ทบาท ความรบัผดิชอบ และกจิกรรมทีต้่องด�าเนนิเพือ่สร้าง

หลักประกันคุณภาพให้ลูกค้ามคีวามมัน่ใจ และพงึพอใจในผลติภณัฑ์ 

และเหมาะส�าหรับใช้เป็นคู่มือการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรใน

องค์กรทั้งใหญ่ และเล็ก ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการ-

ศึกษา เพื่อให้มีการบริหาร และการจัดการอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง

ผู้จัดการคุณภาพ”

“เขาให้ผมเป็น...
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สวสัดี
เพื่อนๆ ชาว TPA News 

ทุกคนครับ เพื่อนๆ มีคน

รู้จกัทีเ่ป็นแขกแล้วเคยมาเป็นแขกทีบ้่านบ้าง

หรือเปล่าครับ หรือเคยซื้อของมาแจกเพื่อน-

ร ่วมงานเป็นโหลๆ แต่คนอ่ืนก็ซื้อมาแจก

เหมือนกัน จนกลายเป็นโหลไปหมดกัน 

บ้างไหมครับ...อ่านไปอ่านมาก็เริ่มงงกับ

ความหมาย ค�าบางค�าก็มีหลายหน้าที่ หลาย

ความหมาย แต่ไม่ได้เป็นเฉพาะภาษาไทยนะครบั ภาษาญีปุ่น่เอง

ก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน วันน้ีเลยจะมาแนะน�าหนังสืออีกหนึ่งซีรีส์

ท่ีน่าสนใจ ช่วยให้เพือ่นๆ ใช้ค�าทีม่หีลายความหมายได้อย่างมัน่ใจ

มากยิ่งขึ้น มาท�าความรู้จักกับ พจนานุกรมค�าญี่ปุ่นหลากความ

หมาย กันครับ

ซรีส์ีพจนานกุรมค�าญีปุ่น่หลากความหมายมอียูด้่วยกัน 3 

เล่ม แบ่งเป็น ค�าคุณศัพท์ และค�ากริยาวิเศษณ์ ค�านาม และค�า

กริยา โดยในฉบับนี้จะเริ่มกันที่ พจนานุกรมค�าญี่ปุ่นหลากความ

หมาย ค�ากริยา ซึ่งค�ากริยาถือเป็นแกนของประโยค เป็นชนิดของ

ค�าที่บอกการกระท�าของทุกสรรพส่ิง คือ ถ้าลองได้งงที่ค�ากริยา

แล้ว อย่างอ่ืนก็คงไม่น่ารอดนะครับ...พจนานุกรมซีรีส์นี้เป็น

พจนานุกรมแนวใหม่ที่ให้อะไรมากกว่าแค่ความหมายของ 

ค�าศพัท์เหมอืนพจนานกุรมทัว่ๆ ไป โดยผูเ้รยีนจะได้เรยีนรูท้ีม่า

ที่ไปของความหมายแต่ละความหมายอย่างลึกซึ้ง ตั้งต้นจาก

ความหมายหลัก ซึ่งเป็นความหมายส�าคัญที่สุด และเป็นความ

หมายแรกๆ ที่เรานึกถึง แล้วแตกออกเป็นความหมายรองระดับ

ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ น�าเสนอออกมาเป็นแผนภาพแสดงการ 

เชื่อมโยงของแต่ละความหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทิศทางการ

พัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของความหมายว่าท�าไมถึงมีความ

หมายแบบนี ้แน่นอนว่ามปีระโยคตวัอย่างแสดงการใช้งานแต่ละ

ความหมายตามบริบทภาษาญี่ปุ่นจริงๆ ยังไม่จบครับ ยังมีภาพ

ประกอบน่ารักๆ ช่วยในการจดจ�า เกร็ดวัฒนธรรม และเกร็ดวิธีใช้ 

เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมของค�าศัพท์แต่ละค�าอีก 

ต่างหาก

พูดเฉยๆ ก็คงไม่เห็นภาพ ลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่า 

เมื่อพูดถึงค�ากริยา 遊ぶ (manabu) วินาทีแรก (ถ้านึกออก) ก็ต้อง

นึกถึงความหมายว่า เล่น แน่นอน (เช่น เล่นเกม, เล่นลูกบอล) 

แต่นอกจากเล่นแล้ว ลึกลงไปในค�าว่าเล่นก็มีความหมายว่า ไม่

ท�างาน เพราะอะไร เพราะถ้าเล่นกจ็ะไม่ได้ท�างานไงครบั และเมือ่

ลึกลงไปในค�าว่าไม่ท�างานก็จะพบกับความหมายว่า ไม่เป็น

ประโยชน์, ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เหตุผลคือ สิ่งของที่ไม่ได้ใช้การ 

หรือใช้ประโยชน์ก็เหมือนคนที่ไม่ได้ท�างาน (แอบแรง) เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าล�าพัง 遊ぶ ค�าเดียวมีความหมายรองไม่ต�่ากว่า 3 

ความหมายแล้ว และแต่ละความหมายก็จะเชือ่มโยงกนัในเชงิมมุ

ที่ลึกลงไปอีก ช่วยให้จดจ�าได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และง่ายขึ้น

เป็นกองเลยครับ

บรรยายมาขนาดนี ้คณุภาพคบัเล่มขนาดนี ้ถ้าไม่มตีดิตวั

ไว้คงไม่ได้แล้วละครับ สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านหนังสือ 

ชั้นน�าทั่วไป ส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าเล่มอื่นๆ ในซีรีส์จะมีความน่า

สนใจแค่ไหน แตกต่างจากเล่มนี้หรือไม่ เอาไว้โอกาสต่อไปจะมา

เล่าให้ฟังใหม่นะครับ ฉบับนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว 
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พูดหนึ่งได้ถึงสิบ! 


