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เบื้อง

หลังความส�ำเร็จของงานการผลิต คือ “บุคลากรทีอ่ ยู่
หน้างาน” การบ่มเพาะอย่างเอาใจใส่ และมีแบบแผน
จึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น
“Monozukuri” หรือ “Monodzukuri” คือ วัฒนธรรมการผลิตที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของญี่ปุ่น มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ปรับปรุงการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้น
จนจบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับสากล จึงเป็นรากฐาน
ส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นสามารถเติบโต และแข่งขันได้
ในเวทีโลกได้อย่างแข็งแกร่ง
หนังสือเล่มนี้ถือเป็นเล่มแรกในประเทศไทย ที่แนะน�ำวิธี
พัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri อย่างเป็นระบบ ซึ่งใช้
ได้ผลจริงมาแล้ว เขียนจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน Toshimichi Hata
ผูค้ ร�ำ่ หวอดในอุตสาหกรรมการผลิตมา กว่า 20 ปี ทีม่ องเห็น “ปัญหา”
และ “ทางออก” ของการเพิม่ ผลิตภาพในโรงงานได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
เพราะในองค์กรธุรกิจนัน้ ส่วนงานการผลิตนับเป็นส่วนงานที่
สามารถบริหารงานประจ�ำในเชิงปริมาณได้ง่ายที่สุด เมื่อท�ำกิจกรรม
อะไรบางอย่างที่เหมาะสม ผลการด�ำเนินงานจะแสดงออกมาเป็น
ตัวเลขเกือบจะทันที ดังนัน้ ทีห่ น้างานการผลิตจึงถือว่าเป็นส่วนงานที่

ท้าทายมาก และปัจจัยส�ำคัญในเรือ่ งนีก้ อ็ ยูท่ คี่ วามตัง้ ใจของผูป้ ฏิบตั ิ
งานที่อยู่หน้างานทุกคน นั่นคือ ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจ ผลงาน
ก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น หากใช้มุมมองด้านจิตวิทยามารับฟัง
และเข้าใจความรู้สึกของพนักงาน จะช่วยดึงศักยภาพที่แท้จริงของ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การคัดสรรผู้
มีศักยภาพสูงจากพนักงานที่มีประสบการณ์ระดับกลาง แล้วให้เวลา
และโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถขึน้ มาจึงเป็นวิธที ดี่ ี ซึง่ เรือ่ ง
นี้ไม่สามารถท�ำได้ในระยะเวลาอันสั้น จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนโดย
มีวิสัยทัศน์ในระยะยาว
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรที่อยู่หน้างานการ
ผลิตโดยตรง ตั้งแต่ระดับพนักงานใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุน้อย
และสูงขึ้นมาเป็นล�ำดับ คือ หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน และผู้จัดการ
แผนก โดยอธิบายวิธีจัดท�ำแผนการพัฒนาบุคลากรที่ค�ำนึงถึงความ
สามารถของบุคคลแต่ละระดับที่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงสิ่งส�ำคัญคือ มีการจัดท�ำเป้าหมายระยะสั้น ที่เป็นเหมือนไมล์
สโตนทีเ่ ข้าใจง่ายส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยตัง้ เป็นไมล์สโตนของแต่ละ
ปีเอาไว้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย
เหมาะส�ำหรับ ใช้วางแผนพัฒนาบุคลากรที่หน้างานการ
ผลิตแบบเป็นรูปธรรม วางแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นล�ำดับขั้น
ช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกของคนที่ท�ำงานหน้างาน ซึ่งถือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน ขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมี
ฝีมือ เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนอย่างได้ผล
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เรียนภาษาญี่ปุ่นส�ำหรับผู้เริ่มเรียนหรือผู้เรียน
ระดับต้นในท้องตลาดบ้านเรานี่มีเยอะแยะ
มากเลยนะครับ เหตุผลก็น่าจะเพราะว่าเป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่ที่สุด
ของการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ ถ้าไม่ได้ใจรักที่อยากจะศึกษา
อย่างจริงๆ จังๆ ก็จะจอดอยูท่ รี่ ะดับต้นกันทัง้ นัน้ แต่กจ็ ะมีผเู้ รียนระดับ
ต้นหรือจบระดับต้นแล้วจ�ำนวนหนึ่งที่ทรงพลังเหนือผู้เรียนทั่วไป
มีความสนใจใคร่รู้ และพัฒนาตัวเองมากกว่าความรูท้ ไี่ ด้เรียนในต�ำรา
หรือในระดับของตัวเอง ซึง่ ผูเ้ รียนจ�ำนวนนีม้ ศี กั ยภาพมากพอทีจ่ ะขึน้
ไปสู ่ ร ะดั บ กลางแล้ ว แต่ ห นั ง สื อ ที่ ใ ช้ เ รี ย นมั น ก็ แ ค่ ร ะดั บ ต้ น ไม่
ครอบคลุมการใช้งานจริงในชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้วงความรูถ้ กู ตีกรอบ
อยูใ่ นระดับต้นเท่านัน้ ค�ำถามคือ แล้วท�ำไมไม่หาหนังสือส�ำหรับระดับ
กลางมาอ่านล่ะ ? อย่างหนึ่งก็คือว่า หนังสือส�ำหรับระดับกลางจะ
กระโดดจากระดับต้นไปเลย ท�ำให้ไวยากรณ์ และค�ำศัพท์กระโดดตาม
ไปด้วย เกิดช่องว่างเล็กๆ ของวงความรู้ขึ้นมา และอย่างที่บอก ถ้าใจ
ไม่รกั จริงก็จะหยุดอยูท่ รี่ ะดับต้นเท่านัน้ จะให้ไปต่อก็กลัวจะไม่ไหว...
จึงเกิดเป็นหนังสือที่เราจะน�ำมาแนะน�ำกันในฉบับนี้ครับ หนังสือเล่ม
นี้มีชื่อว่า 語彙 ศัพท์อัพเลเวล ระดับกลาง
語彙 (อ่านว่า โก-อิ) ศัพท์อัพเลเวล ระดับกลาง เป็นหนังสือ
ส�ำหรับผู้เรียนที่เรียนจบระดับต้นแล้ว และพร้อมที่จะไปต่อในระดับ
กลาง หรือผู้เรียนที่กำ� ลังเรียนอยู่ในระดับกลาง ในเล่มจะรวบรวมเอา
ค�ำศัพท์ และส�ำนวนส�ำหรับระดับดังกล่าวนี้ไว้เป็นหมวดหมู่ และที่
ส�ำคัญ คือ นอกจากจะได้เรียนรู้ค�ำศัพท์ และส�ำนวนในระดับนั้นๆ
แล้ว ยังได้เรียนรู้ค�ำศัพท์ และส�ำนวนที่นอกเหนือไปจากระดับนั้นๆ
อีกด้วย เรียนง่ายๆ ก็คือเป็นค�ำศัพท์นอกห้องเรียนนั่นเอง เป็นกลุ่ม
ค�ำศัพท์ที่มีความละเอียด และลึกซึ้งกว่าค�ำศัพท์ในระดับต้นทั่วไป
เพราะค�ำศัพท์ในระดับต้นจะท�ำให้เราสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
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ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเมื่อน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันจริงๆ ซึ่งเป็นปัญหาหลักๆ ของผู้เรียน เนื่องจากไม่สามารถใช้ค�ำ
ศัพท์ที่เรียนมาในชั้นเรียนสื่อสารได้อย่างเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่มค�ำศัพท์เกี่ยวกับ “อาหาร” ที่แน่ๆ เราต้องได้เรียนค�ำว่า กิน ดื่ม
จาน ชาม ช้อน ส้อม ข้าวของเครื่องใช้ หรือวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร รวมไปถึงรสชาติพื้นฐาน เช่น หวาน เผ็ด เค็ม เปรี้ยว ฯลฯ ดี
หน่อยอาจจะได้เรียนเรือ่ งวิธกี ารใช้เครือ่ งใช้ตา่ งๆ แล้วสมมติวา่ ถ้าจะ
บอกว่า ซอยกะหล�่ำปลี ปอกเปลือก ใช้ไฟแรง หรืออะไรที่ลึกลงไปอีก
นิด ก็จะเกิดภาวะชะงักงันขึ้น เพราะวงค�ำศัพท์อันจ�ำกัดนั่นเอง หรือ
กลุ่มค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “อาการเจ็บป่วย” ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ไอ
จาม กินยา ฯลฯ อย่างดีกจ็ ะได้เรียนรูก้ ารสนทนาเมือ่ จะต้องไปหาหมอ
เล็กๆ น้อยๆ ด้วย แต่จะดีกว่าไหมถ้าจะบอกหมอได้ว่า ปวดท้องจี๊ดๆ
หรือปวดหน่วงๆ ถ่ายเป็นน�้ำหรือถ่ายไม่ออก ห้องจ่ายยาอยู่ตรงไหน
ใบสัง่ ยาเรียกว่าอะไร หรือกระทัง่ ค�ำกริยาค�ำไหนใช้กบั อาการเจ็บป่วย
ใด เป็นต้น พอจะได้ไอเดียกันแล้วใช่ไหมครับ นอกจากนี้ หนังสือเล่ม
นี้ยังมีแบบฝึกหัดมากมายที่จะช่วยพัฒนาการใช้ค�ำศัพท์ และการ
สนทนาให้ถกู ต้องอย่างเป็นธรรมชาติดว้ ย เพราะจะให้แค่จำ� ๆ ๆ อย่าง
เดียวคงไม่ได้ประสิทธิภาพแน่ๆ ต้องลองใช้จริงถึงจะเห็นผล แต่ไม่
ต้องกลัวว่าจะอ่านประโยคหรือแปลค�ำศัพท์ไม่ได้นะครับ ท้ายเล่มมี
เฉลยแบบฝึกหัดและค�ำแปลบทสนทนาต่างๆ ไว้ให้แล้วอย่างครบครัน
เรียกได้ว่า 語彙 ศัพท์อัพเลเวล ระดับกลาง จะช่วยให้ผู้เรียน
ระดับต้นพัฒนาก้าวข้ามไปสูร่ ะดับกลางอย่างมัน่ ใจ สามารถใช้ความ
รูจ้ ากระดับต้นได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูเ้ รียนในระดับ
กลางก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ไม่หลงทางอีกต่อไป หาซื้อได้แล้ว
วันนีต้ ามร้านหนังสือชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ หรือทีเ่ ว็บไซต์ www.tpabook.
com ครับ TPA
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