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“คน
ที่มีเป้าหมายชัดเจน จะสามารถก�าหนดส่ิงท่ีควรท�าใน
แต่ละวนัได้อย่างแน่วแน่ เพราะเขารูด้ว่ีาส่ิงท่ีท�าในแต่ละ

วัน จะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายในอนาคต”
คนเราทกุคนมีเวลาจ�ากัดเท่ากันท้ังสิน้ ดงัน้ัน เพือ่ให้เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้บรรลุได้ในอนาคต การเรียนรู้ และรู้จักคิดหาวิธีต่างๆ เพื่อ 
ช่วยให้การท�างานคล่องแคล่ว รวดเร็ว แบบมีคุณภาพ จะช่วยให้เรา
ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงประสบความส�าเร็จในชีวิต
ได้เร็วกว่าคนอื่น คุณคิดว่าตัวคุณเอง “คิดและท�า” แบบไหน ? 

ลองมาดูว่าระหว่าง “คนที่ท�างานเร็ว” กับ “คนที่ท�างานช้า” 
มีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง ยกตัวอย่างเช่น 

เรื่องสิ่งแวดล้อมในการท�างาน 
 คนท�างานเร็วจะทิ้งของไปเรื่อยๆ คนท�างานช้าจะเก็บ

รักษาของเป็นอย่างดี
 คนท�างานเร็วจะท�างานได้ไม่เลือกที่ คนท�างานช้าจะ

ท�างานได้แค่ที่โต๊ะ
 คนท�างานเร็วจะเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ คนท�างานช้าจะ

ไม่เลือกอุปกรณ์เครื่องใช้
เรื่องชีวิตประจ�าวัน 
 คนท�างานเร็วจะตื่นเช้า คนท�างานช้าจะค่อยๆ ตื่น
 คนท�างานเรว็จะปล่อยให้ท้องหวิ คนท�างานช้าจะกินจนอ่ิม
 คนท�างานเรว็จะฝึกฝนร่างกาย คนท�างานช้าจะไม่ท�าอะไร
เรื่องความคิด-บุคลิกภาพ
 คนท�างานเร็วจะมีเป้าหมายชัดเจน คนท�างานช้าไม่มี
 เป้าหมาย
 คนท�างานเรว็จะมองอนาคต คนท�างานช้าจะมองปัจจบุนั
  คนท�างานเรว็จะมแีรงผลกัดนั คนท�างานช้าจะคอยรบัค�าสัง่
เรื่องการควบคุมตารางเวลา 
 คนท�างานเรว็จะควบคุมเวลางานแต่ละชิ้น คนท�างานชา้

จะควบคุมเวลางานรวม
 คนท�างานเรว็จะแบ่งงานชิน้หน่ึงอย่างละเอียด คนท�างาน

ช้าจะใช้เวลานานท�างานหนึ่งอย่าง
 คนท�างานเร็วจะท�างานหนึ่งชิ้นสุดความสามารถ คน

ท�างานช้าจะท�างานหลายชิ้นควบคู่กัน
เรื่องกลยุทธ์การท�างาน
 คนท�างานเร็วจะก�าหนดงานที่จะไม่ท�า คนท�างานช้าจะ

ก�าหนดเพียงงานที่จะท�า
 คนท�างานเรว็ผลจะเป็นอย่างไรก็ท�า คนท�างานช้าจะกงัวล

กับผลงาน

 คนท�างานเร็วจะจับประเด็น คนท�างานช้าจะท�าไม่เลือก
เรื่องการฝึกฝนตนเอง
 คนท�างานเร็วจะพึ่งแรงคนอื่น คนท�างานช้าจะพึ่งแรง

ตนเอง
 คนท�างานเร็วจะลงทุนเวลา คนท�างานช้าจะใช้เวลา
 คนท�างานเรว็จะสร้างงานประจ�า คนท�างานช้าจะไม่ชอบ

งานประจ�า
เรื่องการติดต่อสื่อสาร
 คนท�างานเร็วจะแจกแจงงานเร็ว คนท�างานช้าจะท�างาน

ทั้งหมด
 คนท�างานเรว็จะไม่ค่อยใส่ใจ คนท�างานช้าจะใส่ใจทกุราย

ละเอียด
 คนท�างานเร็วจะกังวลใจเรื่องของตัวเอง คนท�างานช้าจะ

ใส่ใจสายตาคนอื่น
ทั้งหมดข้างต้น มาจากส่วนหนึ่งของหนังสือ “แค่ท�างานไว ก็

ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น” ที่คุณ Noriaki Yamamoto ได้คิดค้น
วิธที�าให้ตัวเองกลายเป็น “คนท�างานเรว็” และปฏบิติัมาตลอดจนเป็น
นิสัย ท�าให้สามารถใช้เวลาที่เหลือจากการท�างานไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ 
หรือเริ่มต้นท�าในสิ่งที่ตัวเองอยากท�าได้

ชวีติคนเรำถกูก�ำหนดด้วยกำร “จะท�ำหรอืไม่ท�ำ” แต่จะดีแค่
ไหน ถ้ำเรำสำมำรถ “ท�ำ และประสบควำมส�ำเร็จ” ได้เร็วก่อนคน
อื่นๆ 

                

แค่ทำ�ง�นไว
ก็ถึงเป้�หม�ยได้เร็วกว่�คนอื่น

แค่ท�ำงำนไว 

กถ็งึเป้ำหมำยได้เรว็กว่ำคนอืน่

โดย          Noriaki Yamamoto

แปลโดย  สุภา ปัทมานันท์

รินด� คันธวร

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท.
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ช่วง
หลายปีท่ีผ่านมา ส�านกัพมิพ์ภาษาและวฒันธรรมได้ผลิต

หนังสือเสริมทักษะด้านการพูด และหนังสือเตรียมสอบ

วัดระดับ JLPT มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในภาพรวมแล้วยังขาดหนังสือที่

จะเข้ามาเติมเต็มทักษะทางด้าน “การอ่าน และการเขียน” อยู่พอ

สมควร ซึง่ทกัษะดงักล่าวนีเ้ป็นทกัษะทีม่คีวามส�าคญัส�าหรบัการเรยีน

ภาษาญี่ปุ่นอยู่ไม่น้อย และขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนส�าหรับผู้เรียน

ภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วย เพราะมีทั้งผู้เรียนที่ “อ่านออก เขียน

ได้ แต่พดูไม่ได้” กบัผูเ้รยีนที ่“อ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ แต่พดูได้” ผสมๆ 

กันไป

หนังสือ “อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น” เป็นหนังสือที่เหมาะ

ส�าหรับผูเ้รียนภาษาญ่ีปุน่ชาวต่างชาตทิีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่อยูใ่นระดบั

ต้นตอนปลายหรอืจบระดบัต้นแล้ว เอาไว้ใช้ส�าหรบัพฒันาทกัษะการ

อ่าน และการเขียน ในเล่มเต็มไปด้วยบทอ่านท่ีหลากหลาย ไล่เรียง

ตั้งแต่บทอ่านขนาดค่อนข้างสั้น (ประมาณ 300-450 ตัวอักษร) บท

อ่านยาว (ประมาณ 400-550 ตัวอักษร) และบทอ่านค่อนข้างยาว 

(ประมาณ 400-650 ตวัอกัษร) เป็นการหยบิยกเรือ่งราวชวีติประจ�าวัน

และเร่ืองใกล้ๆ ตัวของชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศญี่ปุ่นมาเล่า ท�าให้สามารถอ่านได้อย่างสนุกสนาน พร้อม

เรยีนรูไ้วยากรณ์ส�าคญัๆ ในประโยคทีก่�าลงัเรยีนหรอืเคยเรยีนผ่านมา

แล้วในการเรียนระดับต้นไปในตัว โดยท้ายบทแต่ละบทมีส่วนของ

ค�าถามและแบบฝึกเขียนง่ายๆ เพื่อฝึกการอ่านจับใจความ เช่น ใคร 

ท�าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร อย่างไร และการเขยีนเรยีงความส้ันๆ เปิดโอกาส

ให้ผูเ้รยีนบรรยายเรือ่งราวผ่านมมุมองของตวัเองโดยใช้บทอ่านในเล่ม

เป็นต้นแบบ อาศยัการเลยีนแบบโครงสร้างทางไวยากรณ์ทีเ่หน็ในบท

อ่านมาเขียนใหม่ในแบบของผู้เรียนเอง

หนงัสือเล่มนีเ้ป็นหนงัสือทีม่รีปูแบบไม่ซบัซ้อน เหมาะทีจ่ะใช้

เวลาท�าความเข้าใจบทอ่านต่างๆ ไปอย่างละเอียด ไวยากรณ์ที่ใช้ก็

ไม่ยากเกินไปส�าหรับผู้เรียนในระดับต้น ท้ายเล่มยังมีสรุปค�าศัพท์ที่

ใช้ในบทอ่าน และค�าแปลบทอ่านให้ด้วย ใครท�าก�าลังอยากทบทวน

ความรู้ด้านการอ่าน และการเขียน ขอแนะน�า “อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่น

ชั้นต้น” สามารถหาซื้อได้แล้วที่ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. และร้านหนังสือ
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อ่านเขยีน เรยีนญีปุ่น่ชัน้ต้น

ผู้เขียน ซาชิโกะ ซาวาดะ, มิยูกิ ทาเคดะ, เอริ ฟุเคะ, คาโอริ มิวะ

ผู้แปล ผศ.สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

ราคา 215 บาท

หมวด ภาษาญี่ปุ่น (เสริมทักษะ)

ISBN 978-974-443-671-9

อ�ทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

อ่านเขียน เรียนญี่ปุ่น


