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เบื้อง
หลงัความส�าเรจ็ของงานการผลติ คอื “บคุลากรทีอ่ยู่

หน้างาน” การบ่มเพาะอย่างเอาใจใส่ และมแีบบแผน

จึงเป็นเรื่องจ�าเป็น

“Monozukuri” หรือ “Monodzukuri” คือ วัฒนธรรมกำรผลิตที่

มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวของญี่ปุ่น มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 

ปรับปรุงกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง ใส่ใจในทุกกระบวนกำรตั้งแต่ต้น

จนจบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพในระดับสำกล จึงเป็นรำกฐำน

ส�ำคัญท่ีท�ำให้บริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นสำมำรถเติบโต และแข่งขันได้

ในเวทีโลกได้อย่ำงแข็งแกร่ง

หนังสือเล่มน้ีถือเป็นเล่มแรกในประเทศไทย ที่แนะน�ำวิธี

พัฒนำบุคลำกรในโรงงำนแบบ Monozukuri อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งใช ้

 ได้ผลจรงิมำแล้ว เขยีนจำกประสบกำรณ์ของผู้เขยีน Toshimichi Hata 

ผูค้ร�ำ่หวอดในอตุสำหกรรมกำรผลติมำ กว่ำ 20 ปี ทีม่องเหน็ “ปัญหา” 

และ “ทางออก” ของกำรเพิม่ผลติภำพในโรงงำนได้อย่ำงทะลปุรโุปร่ง

เพรำะในองค์กรธรุกจินัน้ ส่วนงำนกำรผลตินบัเป็นส่วนงำนที่

สำมำรถบริหำรงำนประจ�ำในเชิงปริมำณได้ง่ำยที่สุด เมื่อท�ำกิจกรรม

อะไรบำงอย่ำงที่เหมำะสม ผลกำรด�ำเนินงำนจะแสดงออกมำเป็น

ตวัเลขเกอืบจะทนัท ีดงัน้ัน ท่ีหน้ำงำนกำรผลิตจงึถือว่ำเป็นส่วนงำนที่

ท้ำทำยมำก และปัจจยัส�ำคญัในเรือ่งนีก้อ็ยูท่ีค่วำมตัง้ใจของผูป้ฏบิตัิ

งำนที่อยู่หน้ำงำนทุกคน นั่นคือ ถ้ำผู้ปฏิบัติงำนมีควำมตั้งใจ ผลงำน

ก็จะดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ดังนั้น หำกใช้มุมมองด้ำนจิตวิทยำมำรับฟัง 

และเข้ำใจควำมรู้สึกของพนักงำน จะช่วยดึงศักยภำพที่แท้จริงของ 

ผู้ปฏิบัติงำนทั้งหลำยออกมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ กำรคัดสรรผู้

มีศักยภำพสูงจำกพนักงำนที่มีประสบกำรณ์ระดับกลำง แล้วให้เวลำ 

และโอกำสในกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถขึน้มำจงึเป็นวิธทีีด่ ีซึง่เรือ่ง

นี้ไม่สำมำรถท�ำได้ในระยะเวลำอันสั้น จ�ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนโดย

มีวิสัยทัศน์ในระยะยำว 

หนังสือเล่มนี้กล่ำวถึง กำรพัฒนำบุคลำกรที่อยู่หน้ำงำนกำร

ผลิตโดยตรง ต้ังแต่ระดับพนักงำนใหม่หรือผู้ปฏิบัติงำนที่มีอำยุน้อย 

และสูงขึ้นมำเป็นล�ำดับ คือ หัวหน้ำหน่วย หัวหน้ำงำน และผู้จัดกำร

แผนก โดยอธิบำยวิธีจัดท�ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ค�ำนึงถึงควำม

สำมำรถของบุคคลแต่ละระดับที่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน 

รวมถึงสิ่งส�ำคัญคือ มีกำรจัดท�ำเป้ำหมำยระยะสั้น ที่เป็นเหมือนไมล์

สโตนทีเ่ข้ำใจง่ำยส�ำหรบัผู้ปฏบิติังำน โดยต้ังเป็นไมล์สโตนของแต่ละ

ปีเอำไว้เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้โดยง่ำย

เหมำะส�ำหรับ ใช้วำงแผนพัฒนำบุคลำกรที่หน้ำงำนกำร

ผลิตแบบเป็นรูปธรรม วำงแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นล�ำดับขั้น 

ช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกของคนที่ท�ำงำนหน้ำงำน ซึ่งถือเป็นแนวทำงใน

กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงยั่งยืน ขจัดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนมี

ฝีมือ เพิ่มอัตรำกำรผลิต เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ และลดต้นทุนอย่ำงได้ผล
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หนงัสอื
เรียนภำษำญี่ปุ่นส�ำหรับผู้เริ่มเรียนหรือผู้เรียน

ระดับต้นในท้องตลำดบ้ำนเรำนี่มีเยอะแยะ

มำกเลยนะครับ เหตุผลก็น่ำจะเพรำะว่ำเป็นกลุ่มตลำดท่ีใหญ่ที่สุด

ของกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ คือ ถ้ำไม่ได้ใจรักที่อยำกจะศึกษำ

อย่ำงจรงิๆ จงัๆ กจ็ะจอดอยู่ท่ีระดบัต้นกันท้ังน้ัน แต่ก็จะมผู้ีเรยีนระดบั

ต้นหรือจบระดับต้นแล้วจ�ำนวนหนึ่งที่ทรงพลังเหนือผู้เรียนทั่วไป 

มคีวำมสนใจใคร่รู้ และพฒันำตวัเองมำกกว่ำควำมรูท้ีไ่ด้เรยีนในต�ำรำ

หรอืในระดบัของตวัเอง ซึง่ผูเ้รยีนจ�ำนวนนีม้ศีกัยภำพมำกพอทีจ่ะขึน้

ไปสู ่ระดับกลำงแล้ว แต่หนังสือที่ใช้เรียนมันก็แค่ระดับต้น ไม่

ครอบคลมุกำรใช้งำนจรงิในชวีติประจ�ำวนั ท�ำให้วงควำมรูถ้กูตกีรอบ

อยูใ่นระดบัต้นเท่ำนัน้ ค�ำถำมคอื แล้วท�ำไมไม่หำหนังสือส�ำหรบัระดบั

กลำงมำอ่ำนล่ะ ? อย่ำงหนึ่งก็คือว่ำ หนังสือส�ำหรับระดับกลำงจะ

กระโดดจำกระดบัต้นไปเลย ท�ำให้ไวยำกรณ์ และค�ำศพัท์กระโดดตำม

ไปด้วย เกิดช่องว่ำงเล็กๆ ของวงควำมรู้ขึ้นมำ และอย่ำงที่บอก ถ้ำใจ

ไม่รกัจริงกจ็ะหยดุอยูท่ีร่ะดบัต้นเท่ำนัน้ จะให้ไปต่อกก็ลวัจะไม่ไหว...

จึงเกิดเป็นหนังสือที่เรำจะน�ำมำแนะน�ำกันในฉบับนี้ครับ หนังสือเล่ม

นี้มีชื่อว่ำ 語彙 ศัพท์อัพเลเวล ระดับกลำง

語彙 (อ่านว่า โก-อิ) ศัพท์อัพเลเวล ระดับกลำง เป็นหนังสือ

ส�ำหรับผู้เรียนท่ีเรียนจบระดับต้นแล้ว และพร้อมที่จะไปต่อในระดับ

กลำง หรอืผู้เรียนที่ก�ำลังเรียนอยู่ในระดับกลำง ในเลม่จะรวบรวมเอำ

ค�ำศัพท์ และส�ำนวนส�ำหรับระดับดังกล่ำวนี้ไว้เป็นหมวดหมู่ และที่

ส�ำคัญ คือ นอกจำกจะได้เรียนรู้ค�ำศัพท์ และส�ำนวนในระดับนั้นๆ 

แล้ว ยังได้เรียนรู้ค�ำศัพท์ และส�ำนวนที่นอกเหนือไปจำกระดับนั้นๆ 

อีกด้วย เรียนง่ำยๆ ก็คือเป็นค�ำศัพท์นอกห้องเรียนน่ันเอง เป็นกลุ่ม 

ค�ำศัพท์ที่มีควำมละเอียด และลึกซึ้งกว่ำค�ำศัพท์ในระดับต้นทั่วไป 

เพรำะค�ำศัพท์ในระดับต้นจะท�ำให้เรำสำมำรถสื่อสำรภำษำญี่ปุ่นได้

ในระดับหนึ่งเท่ำนั้น แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเมื่อน�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำ

วันจริงๆ ซึ่งเป็นปัญหำหลักๆ ของผู้เรียน เนื่องจำกไม่สำมำรถใช้ค�ำ

ศัพท์ที่เรียนมำในชั้นเรียนส่ือสำรได้อย่ำงเพียงพอ ยกตัวอย่ำงเช่น 

กลุ่มค�ำศัพท์เกี่ยวกับ “อำหำร” ที่แน่ๆ เรำต้องได้เรียนค�ำว่ำ กิน ดื่ม 

จำน ชำม ช้อน ส้อม ข้ำวของเครื่องใช้ หรือวัตถุดิบในกำรประกอบ

อำหำร รวมไปถึงรสชำติพื้นฐำน เช่น หวำน เผ็ด เค็ม เปรี้ยว ฯลฯ ดี

หน่อยอำจจะได้เรยีนเรือ่งวิธกีำรใช้เครือ่งใช้ต่ำงๆ แล้วสมมตว่ิำถ้ำจะ

บอกว่ำ ซอยกะหล�่ำปลี ปอกเปลือก ใช้ไฟแรง หรืออะไรที่ลึกลงไปอีก

นิด ก็จะเกิดภำวะชะงักงันขึ้น เพรำะวงค�ำศัพท์อันจ�ำกัดนั่นเอง หรือ

กลุ่มค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “อำกำรเจ็บป่วย” ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ไอ 

จำม กนิยำ ฯลฯ อย่ำงดกีจ็ะได้เรยีนรูก้ำรสนทนำเมือ่จะต้องไปหำหมอ

เล็กๆ น้อยๆ ด้วย แต่จะดีกว่ำไหมถ้ำจะบอกหมอได้ว่ำ ปวดท้องจี๊ดๆ 

หรือปวดหน่วงๆ ถ่ำยเป็นน�้ำหรือถ่ำยไม่ออก ห้องจ่ำยยำอยู่ตรงไหน 

ใบสัง่ยำเรยีกว่ำอะไร หรอืกระทัง่ค�ำกรยิำค�ำไหนใช้กบัอำกำรเจ็บป่วย

ใด เป็นต้น พอจะได้ไอเดียกันแล้วใช่ไหมครับ นอกจำกนี้ หนังสือเล่ม

นี้ยังมีแบบฝึกหัดมำกมำยที่จะช่วยพัฒนำกำรใช้ค�ำศัพท์ และกำร

สนทนำให้ถกูต้องอย่ำงเป็นธรรมชำตด้ิวย เพรำะจะให้แค่จ�ำ ๆ  ๆ  อย่ำง

เดียวคงไม่ได้ประสิทธิภำพแน่ๆ ต้องลองใช้จริงถึงจะเห็นผล แต่ไม่

ต้องกลัวว่ำจะอ่ำนประโยคหรือแปลค�ำศัพท์ไม่ได้นะครับ ท้ำยเล่มมี

เฉลยแบบฝึกหดัและค�ำแปลบทสนทนำต่ำงๆ ไว้ให้แล้วอย่ำงครบครนั

เรียกได้ว่ำ 語彙 ศัพท์อัพเลเวล ระดับกลำง จะช่วยให้ผู้เรียน

ระดบัต้นพฒันำก้ำวข้ำมไปสูร่ะดบักลำงอย่ำงมัน่ใจ สำมำรถใช้ควำม

รูจ้ำกระดบัต้นได้อย่ำงเตม็ที ่และมปีระสทิธภิำพสงูสดุ ผูเ้รยีนในระดบั

กลำงก็จะมีควำมมั่นใจมำกยิ่งขึ้น ไม่หลงทำงอีกต่อไป หำซื้อได้แล้ว
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