แค่ท�ำงานไว ก็ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น
รินดา คันธวร
สำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.

“คน

ที่มีเป้าหมายชัดเจน จะสามารถก�ำหนดสิ่งที่ควรท�ำใน
แต่ละวันได้อย่างแน่วแน่ เพราะเขารูด้ วี า่ สิง่ ทีท่ ำ� ในแต่ละ
วัน จะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายในอนาคต”
คนเราทุกคนมีเวลาจ�ำกัดเท่ากันทัง้ สิน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้บรรลุได้ในอนาคต การเรียนรู้ และรู้จักคิดหาวิธีต่างๆ เพื่อ
ช่วยให้การท�ำงานคล่องแคล่ว รวดเร็ว แบบมีคุณภาพ จะช่วยให้เรา
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงประสบความส�ำเร็จในชีวิต
ได้เร็วกว่าคนอื่น คุณคิดว่าตัวคุณเอง “คิดและท�ำ” แบบไหน ?
ลองมาดูว่าระหว่าง “คนที่ท�ำงานเร็ว” กับ “คนที่ท�ำงานช้า”
มีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง ยกตัวอย่างเช่น
เรื่องสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
 คนท�ำงานเร็วจะทิ้งของไปเรื่อยๆ คนท� ำงานช้าจะเก็บ
รักษาของเป็นอย่างดี
 คนท� ำ งานเร็ ว จะท� ำ งานได้ ไ ม่ เ ลื อ กที่ คนท� ำ งานช้ า จะ
ท�ำงานได้แค่ที่โต๊ะ
 คนท�ำงานเร็วจะเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ คนท�ำงานช้าจะ
ไม่เลือกอุปกรณ์เครื่องใช้
เรื่องชีวิตประจ�ำวัน
 คนท�ำงานเร็วจะตื่นเช้า คนท�ำงานช้าจะค่อยๆ ตื่น
 คนท�ำงานเร็วจะปล่อยให้ทอ
้ งหิว คนท�ำงานช้าจะกินจนอิม่
 คนท�ำงานเร็วจะฝึกฝนร่างกาย คนท�ำงานช้าจะไม่ทำ
� อะไร
เรื่องความคิด-บุคลิกภาพ
 คนท�ำงานเร็วจะมีเป้าหมายชัดเจน คนท�ำงานช้าไม่มี
เป้าหมาย
 คนท�ำงานเร็วจะมองอนาคต คนท�ำงานช้าจะมองปัจจุบน
ั
 คนท�ำงานเร็วจะมีแรงผลักดัน คนท�ำงานช้าจะคอยรับค�ำสัง่
เรื่องการควบคุมตารางเวลา
 คนท�ำงานเร็วจะควบคุมเวลางานแต่ละชิ้น คนท�ำงานช้า
จะควบคุมเวลางานรวม
 คนท�ำงานเร็วจะแบ่งงานชิน
้ หนึง่ อย่างละเอียด คนท�ำงาน
ช้าจะใช้เวลานานท�ำงานหนึ่งอย่าง
 คนท� ำ งานเร็ ว จะท� ำ งานหนึ่ ง ชิ้ น สุ ด ความสามารถ คน
ท�ำงานช้าจะท�ำงานหลายชิ้นควบคู่กัน
เรื่องกลยุทธ์การท�ำงาน
 คนท�ำงานเร็วจะก�ำหนดงานที่จะไม่ท�ำ คนท�ำงานช้าจะ
ก�ำหนดเพียงงานที่จะท�ำ
 คนท�ำงานเร็วผลจะเป็นอย่างไรก็ทำ
� คนท�ำงานช้าจะกังวล
กับผลงาน

คนท�ำงานเร็วจะจับประเด็น คนท�ำงานช้าจะท�ำไม่เลือก
เรื่องการฝึกฝนตนเอง
 คนท�ำงานเร็วจะพึ่งแรงคนอื่น คนท�ำงานช้าจะพึ่งแรง


ตนเอง




คนท�ำงานเร็วจะลงทุนเวลา คนท�ำงานช้าจะใช้เวลา
คนท�ำงานเร็วจะสร้างงานประจ�ำ คนท�ำงานช้าจะไม่ชอบ

งานประจ�ำ
เรื่องการติดต่อสื่อสาร
 คนท�ำงานเร็วจะแจกแจงงานเร็ว คนท�ำงานช้าจะท�ำงาน
ทั้งหมด
 คนท�ำงานเร็วจะไม่คอ
่ ยใส่ใจ คนท�ำงานช้าจะใส่ใจทุกราย
ละเอียด
 คนท�ำงานเร็วจะกังวลใจเรื่องของตัวเอง คนท�ำงานช้าจะ
ใส่ใจสายตาคนอื่น
ทั้งหมดข้างต้น มาจากส่วนหนึ่งของหนังสือ “แค่ท�ำงานไว ก็
ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น” ที่คุณ Noriaki Yamamoto ได้คิดค้น
วิธที ำ� ให้ตวั เองกลายเป็น “คนท�ำงานเร็ว” และปฏิบตั มิ าตลอดจนเป็น
นิสัย ท�ำให้สามารถใช้เวลาที่เหลือจากการท�ำงานไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ
หรือเริ่มต้นท�ำในสิ่งที่ตัวเองอยากท�ำได้
ชีวติ คนเราถูกก�ำหนดด้วยการ “จะท�ำหรือไม่ทำ� ” แต่จะดีแค่
ไหน ถ้าเราสามารถ “ท�ำ และประสบความส�ำเร็จ” ได้เร็วก่อนคน
อื่นๆ
                

แค่ทำ� งานไว
ก็ถงึ เป้าหมายได้เร็วกว่าคนอืน่
โดย         	 Noriaki Yamamoto
แปลโดย
สุภา ปัทมานันท์
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อ่านเขียน เรียนญี่ปุ่น

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำ�นักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

ช่วง

หลายปีทผี่ า่ นมา ส�ำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้ผลิต
หนังสือเสริมทักษะด้านการพูด และหนังสือเตรียมสอบ
วัดระดับ JLPT มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในภาพรวมแล้วยังขาดหนังสือที่
จะเข้ามาเติมเต็มทักษะทางด้าน “การอ่าน และการเขียน” อยู่พอ
สมควร ซึง่ ทักษะดังกล่าวนีเ้ ป็นทักษะทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นอยู่ไม่น้อย และขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนส�ำหรับผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วย เพราะมีทั้งผู้เรียนที่ “อ่านออก เขียน
ได้ แต่พดู ไม่ได้” กับผูเ้ รียนที่ “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่พดู ได้” ผสมๆ
กันไป
หนังสือ “อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น” เป็นหนังสือที่เหมาะ
ส�ำหรับผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่ ชาวต่างชาติทเี่ รียนภาษาญีป่ นุ่ อยูใ่ นระดับ
ต้นตอนปลายหรือจบระดับต้นแล้ว เอาไว้ใช้ส�ำหรับพัฒนาทักษะการ
อ่าน และการเขียน ในเล่มเต็มไปด้วยบทอ่านที่หลากหลาย ไล่เรียง
ตั้งแต่บทอ่านขนาดค่อนข้างสั้น (ประมาณ 300-450 ตัวอักษร) บท
อ่านยาว (ประมาณ 400-550 ตัวอักษร) และบทอ่านค่อนข้างยาว
(ประมาณ 400-650 ตัวอักษร) เป็นการหยิบยกเรือ่ งราวชีวติ ประจ�ำวัน
และเรื่องใกล้ๆ ตัวของชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่อาศัยอยู่ใน
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ประเทศญี่ปุ่นมาเล่า ท�ำให้สามารถอ่านได้อย่างสนุกสนาน พร้อม
เรียนรูไ้ วยากรณ์สำ� คัญๆ ในประโยคทีก่ ำ� ลังเรียนหรือเคยเรียนผ่านมา
แล้วในการเรียนระดับต้นไปในตัว โดยท้ายบทแต่ละบทมีส่วนของ
ค�ำถามและแบบฝึกเขียนง่ายๆ เพื่อฝึกการอ่านจับใจความ เช่น ใคร
ท�ำอะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างไร และการเขียนเรียงความสัน้ ๆ เปิดโอกาส
ให้ผเู้ รียนบรรยายเรือ่ งราวผ่านมุมมองของตัวเองโดยใช้บทอ่านในเล่ม
เป็นต้นแบบ อาศัยการเลียนแบบโครงสร้างทางไวยากรณ์ทเี่ ห็นในบท
อ่านมาเขียนใหม่ในแบบของผู้เรียนเอง
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนังสือทีม่ รี ปู แบบไม่ซบั ซ้อน เหมาะทีจ่ ะใช้
เวลาท�ำความเข้าใจบทอ่านต่างๆ ไปอย่างละเอียด ไวยากรณ์ที่ใช้ก็
ไม่ยากเกินไปส�ำหรับผู้เรียนในระดับต้น ท้ายเล่มยังมีสรุปค�ำศัพท์ที่
ใช้ในบทอ่าน และค�ำแปลบทอ่านให้ด้วย ใครท�ำก�ำลังอยากทบทวน
ความรู้ด้านการอ่าน และการเขียน ขอแนะน�ำ “อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่น
ชั้นต้น” สามารถหาซื้อได้แล้วที่ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. และร้านหนังสือ
ชัน้ น�ำทัว่ ไป หรือสัง่ ซือ้ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.tpabook.com
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