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แน่นอน ในชีวิตการท�างานของทุกคนย่อมต้องเจอ

ปัญหา ถ้ามีปัญหาเรื่องงานก็พอจะแก้ได้ไป

ตามเหตุผลของเรื่องนั้นๆ ส่วนที่เหลือก็อาศัยความมุ่งมั่น พยายาม 

และการเรียนรู้ ฟันฝ่าไปจนประสบความส�าเร็จ 

แล้วถ้าเป็นปัญหาเรื่องคนล่ะ จะมีวิธีจัดการอย่างไร ?  

ในสังคมของคนท�างาน โดยเฉพาะบรรดาสาวออฟฟิศ 

ทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งเล็กหรือใหญ่ ดูเหมือนเรื่องที่สร้าง

ความหนักใจได้เสมอก็คือ “ปัญหาเรื่องคน” เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้อง

พบเจอผู้คนซึ่งมาพร้อมกับเรื่องไร้เหตุผลมากมาย ท�าให้รู้สึกอึดอัด

หรือบั่นทอนก�าลังใจไม่เว้นแต่ละวัน 

บางคร้ังอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย พอเจอปัญหาแต่ละทีก็

อดทนรับมือ พยายามมองข้ามหรือปล่อยผ่านไป จนสุดท้ายกลาย

เป็นตะกอนปัญหาที่ค้างคาและก่อให้เกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้

ตัว การพยายามมากไปโดยเฉพาะกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล บางครั้งยิ่งพยายามเท่าไรกลับยิ่งสร้างปัญหาไม่รู้จบ

เช่น ถูกขอข้อมูลซึ่งต้องใช้เวลาท�าขั้นต�่า 2-3 วัน แต่นี่ส่ง

ค�าร้องเมื่อวานตอนบ่าย พอรุ่งขึ้นก็โทรมาทวงถามแต่เช้า คนที่มีงาน

ล้นมืออยู่แล้ว เจอแบบนี้ย่อมมีหงุดหงิดกันบ้าง คนประเภทใจดีเป็น

แม่พระ ใครขออะไรก็ยิ้มแย้มท�าให้โดยไม่มีอารมณ์สะดุดก็คงมี แต่

ใช่ว่าใครๆ กเ็ป็นได้ ในสถานการณ์แบบนี ้ถ้ารูส้กึไม่พอใจกไ็ม่จ�าเป็น

ต้องเก็บซ่อนไว้ ควรแสดงออกเล็กๆ น้อยๆ ให้อีกฝ่ายรับรู้บ้างจะ

เหมาะกว่า และนี่ก็ถือเป็นเคล็ดลับในการท�างานอย่างหนึ่ง 

หรือในการประชุมช่วงเช้ามีเรื่องที่ท�าให้รู้สึกปรี๊ดขึ้นมา จน

ควบคุมอารมณ์ และตั้งสมาธิกับงานไม่ได้เลย ในเวลาแบบนี้ให้

เคลียร์งานที่จ�าเป็นให้เรียบร้อย แล้วขอลาป่วยกลับบ้านจะดีกว่า 

กลับไปพักผ่อนหรือหาอะไรท�าตามใจตัวเองก็ได้ (แต่ระวังอย่าให้

เสียเงินทองหรือสุขภาพ) เพราะทนอยู่ต่อไปก็ท�างานได้ไม่ดี หน�าซ�้า

ยังอาจเผลออารมณ์เสียใส่คนอื่นกลายเป็นเรื่องบานปลายไปอีก แต่

เคลด็ลบันีม้ข้ีอจ�ากดั ใชว่่าจะท�าได้บอ่ย ให้ใช้เฉพาะยามคบัขนัจรงิๆ 

เท่านั้น และที่ส�าคัญในเวลางานปกติก็ต้องตั้งใจท�างานตลอดด้วย

อีกตัวอย่างหนึ่งที่สมัยนี้น่าจะเป็นเหมือนกันทุกองค์กร คือ

งานเพิ่มขึ้น แต่คนกลับลดลง เมื่อมีคนออก งานของคนอื่นก็กลาย

เป็นงานของเรา อาจมองว่านี่เป็นโอกาสได้แสดงฝีมือเพื่อความ

ก้าวหน้า นั่นก็อาจจะจริง แต่ในชีวิตการท�างานที่ยาวนาน เราคง

รับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ด้วยการทุ่มสุดแรงไปตลอดไม่ได้ การ

พยายามแบบสู้ไม่ถอยไม่ใช่หนทางที่จะท�าให้ไปถึงเป้าหมาย เพราะ

มีแต่จะท�าให้งานเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการเร่งเข้าหาขีดจ�ากัดของตัวเอง 

เสียสุขภาพกาย สุขภาพจิต จนอาจท�าให้ความพยายามที่ผ่านมา

สญูเปล่า ทางออกทีแ่นะน�าคอื การตัง้เป้าให้สงูพร้อมกบัม ี“จุดผ่อน

ปรน” ส�าหรับตัวเอง เช่น ต้ังใจไว้ว่าเฉพาะวันศุกร์จะไม่ท�างานล่วง

เวลา หรือจะทุ่มเทให้กับโปรเจกต์นี้เท่านั้น

นีเ่ป็นตวัอย่างบางส่วนจากหนงัสอื “50 วธิจีดัการคน จดัการ

ใจ ในทีท่�างาน” ทีจ่ะช่วยให้คุณก้าวหน้าในชวิีตการท�างานแบบไร้รอย

แผล ไม่ต้องแลกมาด้วยสขุภาพ ความสมัพนัธ์ในครอบครัว เวลาส่วนตวั 

หรอืแม้กระทัง่ความเป็นตัวของตัวเอง ผูเ้ขยีนน�าประสบการณ์จากการ

เป็นพนักงานบริษัทที่ผันตัวเองมาเป็นผู้บริหาร เธอน�าเรื่องราวที่พบ

เจอจากการท�างานทกุรปูแบบตลอด 20 ปี มาบอกเล่าเป็น “เคล็ดลับ

ความส�าเร็จ” ว่าควรมีวิธีจัดการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร 

ต้องใช้วิธีไหนจึงจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆ ไปได้ในแบบที่งานก็ไม่

เสีย และตัวเองก็ไม่ต้องฝืนทน จนสุดท้ายได้มายืนอยู่ในจุดที่ใคร ๆ ก็

มองว่าเธอประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานแล้วอย่างแท้จริง !!

อย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กน้อยหรือเรื่องกวนใจในที่ท�างานมา

บั่นทอนก�าลังใจในการท�างานคุณ... เพียงท�าตามค�าแนะน�าดี ๆ ใน

หนังสือเล่มนี้
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ซรีส์ี
น้องใหม่ส�าหรับหนังสือหมวดต�าราเรียนก็ต้องยก 

ให้ “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” โดย 

เจแปนฟาวน์เดชั่น ณ ตอนที่ทุกท่านก�าลังอ่านบทความนี้อยู่ ซีรีส์นี้

ออกมาแล้วด้วยกัน 4 เล่ม เป็นระดับเบื้องต้น A1 จ�านวน 2 เล่ม และ

ระดับชั้นต้น 1 A2 อีก 2 เล่ม รองรับการพัฒนาทักษะด้านการฟังและ

การพดูเป็นส�าคญั และเรว็ๆ นีก้ก็�าลงัจะมเีล่มต่อเนือ่งในซรีส์ีออกมา

อีกด้วยกัน 3 เล่ม

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นหนังสือที่ตอบ

โจทย์ความต้องการพื้นฐานของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เพราะพิมพ์ 4 สี

ทั้งเล่ม มีภาพประกอบสวยงามมากมาย มีอักษรโรมันจิก�ากับทุกจุด

เพ่ือให้สามารถอ่านเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และมีเสียงประกอบการเรียนรู้

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

และท�าแบบฝึกหดั ซรีส์ีนีแ้บ่งการเรยีนรูอ้อกเป็น 2 รปูแบบคือ เล่ม 

“กิจกรรม” เน้นการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด และเล่ม 

“เพิ่มพูนความเข้าใจ” เน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ใช้ในการ

สื่อสาร (หรือเรียกง่ายๆ ก็คือไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น

นั่นเอง) โครงสร้างของทั้ง 2 เล่มจะแตกต่างกันพอสมควร แต่เนื้อหา

จะล้อกันไปทั้ง 2 เล่ม เนื้อหาของเล่ม “กิจกรรม” จะแบ่งเป็นหัวข้อ

ต่างๆ และในแต่ละหัวข้อก็จะมีหัวข้อละ 2 บทเรียน เช่น หัวข้อที่ 3 た

べもの หรอืของกนิ กจ็ะมบีทเรยีนเกีย่วกบั “จะทานอาหารทีไ่หน” และ 

“อาหารที่ชอบคืออะไร” เป็นต้น 

เมื่อเข้ามาดูในแต่ละบทเรียนจะเห็นว่าแบ่งเนื้อหาออกเป็น

ส่วนๆ ฝึกฝนทกัษะแตกต่างกนัไปแยกตามสญัลกัษณ์ เช่น สญัลกัษณ์ 

ห ูและปาก หมายถงึ ให้ฟังเสยีงจากซดีปีระกอบแล้วพยายามพดูตาม 

ถ้าเป็นสัญลักษณ์ หู อย่างเดียวก็จะหมายถึงให้ฟังเสียงจากซีดี โดย

ฟังแล้วจับใจความเพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาตอบค�าถามจากแบบฝึกหัด 

หรือถ้าเป็นสัญลักษณ์ คนคุยกัน แปลว่า ให้ฝึกการสนทนาโต้ตอบ

โดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ และเมื่อท�าแบบ

ฝึกหัดต่างๆ แล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จาก “เฉลยแบบ

ฝึกหัดและสคริปต์เสียง” ท้ายเล่ม 

ส่วนเล่ม “เพิ่มพูนความเข้าใจ” จะแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อยๆ 

เช่น “ตัวอักษรญี่ปุ่น และค�าศัพท์” ส�าหรับฝึกฝนเก่ียวกับตัวอักษร

ญี่ปุ่นและค�าศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนนั้นๆ “สนทนา และไวยากรณ์” เรียนรู้

โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นพร้อมแบบฝึกหัดทบทวน “การอ่าน” อ่านบท

ความสัน้ๆ แล้วจบัใจความเพือ่ท�าแบบฝึกหดั และ “การเขยีน” ฝึกเขยีน

ประโยคสั้นๆ ไปจนถึงการเขียนเรียงความจากเนื้อหาที่ได้เรียนไป

ข้อสงัเกตส�าหรบัซรีส์ีนีค้อื ภายในเล่มจะไม่มคี�าแปลค�าศพัท์

หรอืประโยคใด ๆ  ให้เลย จะมเีฉพาะค�าแปลประโยคค�าสัง่ให้เพือ่เป็น

แนวทางเท่านัน้ นัน่แปลว่า หากผูเ้รยีนคนไหนต้องการเริม่เรยีนภาษา

ญี่ปุ่นจากซีรีส์นี้ ควรมีพื้นความรู้มาบ้างเล็กน้อย เช่น อ่านตัวอักษร

ญีปุ่น่ได้บ้างแล้ว มคีลงัค�าศพัท์มาบ้าง ฯลฯ กจ็ะสามารถ

ใช้ “มะรโุกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่น่” เพือ่เพิม่เตมิ

และส่งเสริมทักษะด้านการฟัง และการพูดได้เป็นอย่างดี 

แต่ถ้ายังไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็อาจจะใช้เล่มนี้ได้

ไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร

มะรุโกะโตะ 

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

มะรโุกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น่

เบื้องต้น A1 กิจกรรม :	148	หน้า	/	215	บาท	/	ISBN	978-974-443-692-4

เบื้องต้น A1 เพิ่มพูนความเข้าใจ :	200	หน้า	/	235	บาท	/	ISBN	978-974-443-691-7

ชั้นต้น 1 A2 กิจกรรม : 184	หน้า	/	225	บาท	/	ISBN	978-974-443-712-9

ชั้นต้น 1 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ :	204	หน้า	/	245	บาท	/	ISBN	978-974-443-713-6
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