เขาให้ผมเป็น...
รินดา คันธวร
ฝ่ายสำ�นักพิมพ์

“ความ

ผู้จัดการคุณภาพ

ไม่มีปัญหานั่นแหละคือปัญหา”

มีบุคลากรในองค์กรธุรกิจจ�ำนวนมากที่มีความรู้สึกไม่ดีต่อ
“การเกิดปัญหาขึ้น” ในกระบวนการที่รับผิดชอบ เพราะมีความรู้สึก
ว่า ปัญหาคือตัวชี้ถึงความผิดพลาดหรือความบกพร่องของตนเอง
จึงมักพยายามกลบเกลื่อนปัญหา และซ่อนเร้นประเด็นต่างๆ ที่จะ
ท�ำให้เข้าใจถึงปัญหาเอาไว้ และจะบอกคนอื่นเสมอว่า “ไม่มีปัญหา
ครับ/ค่ะ”
แต่ที่จริงแล้ว “ปัญหาคือโอกาสของการปรับปรุง” ดังนั้น
ความไม่มีปัญหานั่นแหละที่เป็นปัญหา เพราะว่าความไม่มีปัญหา
หรือความไม่เข้าใจปัญหานั้น ท�ำให้กระบวนการท�ำงานที่รับผิดชอบ
อยู่ไม่เคยมีโอกาสได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาเลย
ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือกระบวนการทางธุรกิจที่มีการ
แบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละแผนก จึงต้องมีการก�ำหนด
ถึงปัญหาที่ตนเองมีความรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตของงาน และ
อ�ำนาจหน้าที่ โดยต้องพิจารณาถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า
ของตนเอง ความหมายของปัญหาลักษณะนีก้ ค็ อื ความเบีย่ งเบนของ
ผลการด�ำเนินงาน หรือ performance ซึ่งเรียกว่า “ปัญหาด้าน
คุณภาพ”
มาตรการแรกที่ต้องด�ำเนินการเมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพ
ขึ้นคือ การลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งหมายถึงต้องแก้ไขให้
ปัญหานั้นมีความถูกต้องก่อนโดยเร็ว เช่น การรีเวิร์ก การคัดแยก

ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จากนัน้ วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาโดย
ใช้กระบวนการ QC Story เพือ่ ก�ำจัดสาเหตุของปัญหาส�ำหรับป้องกัน
การเกิดซ�้ำ เรียกการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแบบนี้ว่า การปฏิบัติการ
แก้ไขหรือ corrective action โดยต้องด�ำเนินการสืบค้นถึงความ
สัมพันธ์อย่างมีเหตุ และผลของสาเหตุของปัญหากับปรากฏการณ์
ของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาลักษณะนี้จะท�ำให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะอย่างแท้จริง หรือบางครั้งอาจ
จ�ำเป็นต้องคาดการณ์ถึงปัญหาที่คาดว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และ
ด�ำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหาขึน้ การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแบบนีเ้ รียกว่า การปฏิบตั กิ าร
ป้องกัน หรือ preventive action
ทั้งนี้ ความพยายามให้ผู้แก้ไขปัญหามีความเข้าใจปัญหา
และมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หามากทีส่ ดุ เพือ่ ต่อยอดองค์ความรู้ และ
ทักษะให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีที่สิ้นสุดนี้ ถือเป็นประเด็น
ส�ำคัญของกระบวนการแก้ปญ
ั หาคุณภาพ ทีเ่ รียกว่า QC Story นัน่ เอง
ทัง้ หมดข้างต้น มาจากส่วนหนึง่ ของหนังสือ “เขาให้ผมเป็น...
ผู้จัดการคุณภาพ” ที่ อ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ได้รวบรวมเป็น
บทสรุป แนวคิด หลักการท�ำงาน ที่เข้มข้น ลึก และจริง จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพ
และการประกันคุณภาพ ให้กบั บริษทั อุตสาหกรรมชัน้ น�ำเอาไว้ในเล่ม
เป็นคูม่ อื ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับวิศวกรและผูจ้ ดั การ ทีต่ อ้ งท�ำหน้าทีผ่ จู้ ดั การ
คุณภาพทั้ง QC และ QA ต้องมี TPA
news

เขาให้ผมเป็น...ผูจ้ ดั การคุณภาพ
ผู้เขียน
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ก้าวทีละ (55) ก้าว

สำ�นักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

ผู้

เรียนภาษาญี่ปุ่นหลายต่อหลายคนน่าจะก�ำลังประสบปัญหา
ว่า อ่านหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] จบทั้ง 4 เล่ม
แบบบริบรู ณ์แล้วจะอ่านเล่มไหนต่อดี ? ซึง่ เป็นปัญหาเรือ้ รังทีไ่ ม่ได้รบั
การแก้ ไ ขมาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนปั จ จุ บั น ทางส� ำ นั ก พิ ม พ์ ภ าษาและ
วัฒนธรรมเองก็พยายามเยียวยาผู้ประสบภัยทุกท่านอย่างเต็มที่มา
โดยตลอดนะครับ ซึ่งเอาเข้าจริง พอเรียน มินนะฯ จบทั้งซีรีส์แล้ว
ผู้เรียนจะได้รับความรู้อยู่ในระดับประมาณ N4 เป็นระดับต้นตอน
ปลายๆ ซึ่งถือว่ามากในระดับของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สายถึก ทาง
ส�ำนักพิมพ์ก็จะแนะน�ำว่าให้ต่อไปในสายของการท�ำงาน ส�ำหรับผู้ที่
ท�ำงานแล้ว หรือสายทักษะ คือเพิ่มเติมส่วนที่สึกหรอ เช่น การฟัง
การเขียน คันจิ ฯลฯ หรือจะเป็นสายสอบวัดระดับ ซึ่งก็คือสายถึก
ทีว่ า่ นี้ อ่านมันเข้าไปครับ หนังสือแนวเตรียมสอบทัง้ หลาย แต่จนแล้ว
จนรอดก็ยังเหมือนมีอะไรติดค้างในใจ นอนตายตาไม่หลับ มาวันนี้
ส�ำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมของเราก็เลยขออาสาตัวอีกครั้งเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหานี้ให้หมดไป จะได้หลับเต็มตื่น ทอเต็มผืนกันซะที
หนังสือ 55 ก้าวสูภ่ าษาญีป่ นุ่ ระดับกลาง จัดท�ำขึน้ เพือ่ รองรับ
ผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่ ทีเ่ รียนซีรสี ์ มินนะ โน นิฮงโกะ [2nd Edition] จบครบ
ทั้ง 4 เล่มแล้ว และมีความต้องการก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปคือ
ระดับกลาง แต่ยังหาหนังสือที่เหมาะสมเหมาะเจาะไม่ได้สักที โดย
หนังสือเล่มนีจ้ ะเหมือนกับหนังภาคต่อทีก่ ำ� กับโดยผูก้ ำ� กับคนเดียวกัน
สามารถอ่านต่อเนือ่ งจาก มินนะฯ ได้เลยอย่างไร้รอยต่อ แต่ตวั หนังสือ
เองไม่ได้เป็นหนังสือระดับกลางเต็มตัว แต่เป็นหนังสือทีช่ ว่ ยปูพนื้ ฐาน

หรือจะเรียกว่า “ชิมลาง” ภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางดูก่อน ก่อนที่จะ
ก้าวขึ้นไปสู่ระดับกลางจริงๆ เพราะผู้เรียนหลายๆ คนเริ่มถอดใจไป
ตั้งแต่เรียนระดับต้นได้ประมาณกลางๆ ทางแล้ว หนังสือเล่มนี้จึง
เปรียบเสมือนตัว Tester ให้ผู้เรียนได้ประเมินก�ำลังของตัวเองก่อน
ภายในเล่มอัดแน่นด้วยไวยากรณ์ระดับกลางกว่า 55 หัวข้อ นอกจาก
ไวยากรณ์แล้ว ผู้อ่านยังจะได้ฝึกฝนทักษะครบทุกๆ ด้านที่จ�ำเป็น
ไม่วา่ จะการอ่าน คือเปิดหน้าแรกของแต่ละบทมาก็มบี ทอ่านดักรออยู่
แล้วจึงเข้าสู่การเรียนรู้ค�ำศัพท์ใหม่ๆ ตามด้วยแบบฝึกหัดคั่นทดสอบ
กันเดี๋ยวนั้นเลย จากนั้นก็จะมาถึงส่วนเนื้อหาหนักๆ อย่างไวยากรณ์
และแน่นอนครับ ตามด้วยแบบฝึกหัดมากมายเพื่อทดสอบความรู้
ที่ได้เรียนไป (เมื่อกี้) ยาวไปจนเกือบๆ ท้ายบท ก็จะมีส่วนของการฝึก
ฟังจากซีดี ฝึกเขียนข้อความขนาดสั้นและเรียงความ ปิดท้ายแบบ
ไม่ยั้ง เต็มอิ่มกว่านี้คงไม่มีหนังสือเล่มไหนให้ได้อีกแล้ว
ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางอาจจะเป็นงานหนักส�ำหรับทุกๆ คน
เป็นเหมือนก�ำแพงหินความสูง 3 เมตรที่เราต้องใช้ความพยายามใน
การท�ำทุกวิถีทางให้ข้ามไปให้ได้ แต่เมื่อข้ามไปได้ เราก็จะได้เจอกับ
ก�ำแพงไฟความสูง 10 เมตร...เอ่อ ไม่ใช่แบบนัน้ หรอกครับ หมายถึงว่า
ก็จะได้เจอกับอนาคตที่สดใส ลองถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ ต่อให้เจอเนื้อหา
ที่ยากแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้ว...สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ ตามร้าน
หนังสือชั้นน�ำทั่วไป หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของส�ำนักพิมพ์
ได้ที่ www.tpabook.com พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษๆ
มากมายประดามี TPA
news
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