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เค์ย
สงสยััไห้มว่า คนท่ี่�คิดืเก่ังห้รือมไ่อเดืย่ัเจ๋งๆ นำาเสนอออกั

มาบอ่ยัๆ ไดืนั้�นเขาติอ้งที่ำาอย่ัางไร สว่นให้ญ่่อาจมองวา่

เป็็นความถนัดืห้รือไม่ก็ัเป็็นความสามารถส่วนบุคคล้ ซึ�งก็ัเป็็น 

ความจริงสว่นห้นึ�ง แติค่วามสามารถในกัารคิดืห้รอืเฟัน้ห้าไอเดืย่ัอะไร

สักัอยั่างเป็็นเรื�องที่่�ฝ้ึกัฝ้นกัันไดื้

แล็้วการื่ฝึึกให้คนธีรื่รื่มด้ากล็ายเปุ่็นนักคิด้ นักวางแผู้น ท่ี่�ม่

ความสามารื่ถในการื่สรื่้างสรื่รื่ค์ไอเด้่ยใหม่ๆ ได้้ไม่รื่้้จบนั�นม่วิธ่ีการื่

อย่างไรื่

ข้อแรกัที่่�จำาเป็็นสำาห้รับกัารเป็็นนักัสร้างไอเดื่ยั คือ ให้้มอง

โจที่ย์ัติรงห้น้าแล้้ว ติั�งคำ�ถึ�มัสิ่ำ�คัญด้วิยคำ�วิ่� “What = ทำ�อะไร์” 

แล้ะ “How = ทำ�อย่�งไร์” แล้้วคิดืห้าคำาติอบสำาห้รับคำาถามน่� โดืยัไม่

สนใจวา่ถ้กัห้รอืผดิื ที่ำาไดืห้้รอืไม ่แล้ะไมต่ิอ้งคำานงึถึงงบป็ระมาณ์ห้รอื

ข้อจำากััดืใดืๆ ที่ั�งสิ�น ในขึ้ั�นแร์กสิิ่�งสิ่ำ�คัญคือป็ริ์มั�ณ ยิั�งรวบรวมไดื ้

มากัเที่่าไรยิั�งได้ืเป็ร่ยับ เพราะไอเดื่ยัก็ัเป็ร่ยับเสมือนวัติถุดิืบท่ี่�จะถ้กั 

นำาไป็ป็รับป็รุงติ่อยัอดืให้้กัล้ายัเป็็นแผนงานที่่�ดื่ในอนาคติ อ่กัอยั่าง 

ไอเดื่ยัที่่�มองห้ากั็ไม่จำาเป็็นติ้องเป็็นสิ�งให้ม่ท่ี่�ไม่เคยัม่มากั่อน จะ

เป็็นกัารผสมผสานไอเดื่ยัเดืิม เพิ�มติรงนั�น ล้ดืติรงน่� ห้รืออาจเป็็น 

โนว์ฮาวธุรรมดืาๆ ในวงกัารห้นึ�ง แติ่พอห้ยิับมาใชิ้กัับอ่กัวงกัารแล้้ว

แกั้ป็ัญ่ห้าไดื้ แค่น่�กั็เพ่ยังพอแล้้ว วิธุ่น่�จะชิ่วยัสร้างคล้ังไอเดื่ยัไดื้เป็็น

จำานวนมากั แล้ะเมื�อคิดืออกัมาแล้้วให้้จดืบันที่ึกัเอาไว้ให้้ห้มดืดื้วยั   

ข้อติ่อไป็คือ ก�ร์ติร์วิจำสิ่อบร์�ยลิะเอียด แลิะคัดกร์องควิ�มั

เป็น็ไป็ได ้ในขั�นน่�เป็น็กัารรวบรวมข้อมล้้ห้ลั้กัฐานติา่งๆ ท่ี่�จะสนับสนนุ

ไอเดืย่ั พรอ้มกัับพจิารณ์าวา่ไอเดืย่ัไห้นที่่�จะเกับ็ไวห้้รอืที่ิ�งไป็ แนน่อน 

ยัอ่มมไ่อเดืย่ัที่่�ติกัไป็จำานวนมากั แต่ิไมม่อ่ะไรเสย่ัเป็ล่้า อย่ัางน้อยัก็ัไดื้

ฝ้กึัคิดื แล้ะในชิว่ติิไมไ่ดืม้เ่พ่ยังโจที่ยัเ์ดืย่ัว ไอเดืย่ัเห้ล้า่นั�นอาจจะติอบ

โจที่ยั์อื�นๆ ห้รือนำามาร่ไซเคิล้ให้ม่เพื�อแกั้โจที่ยั์ติ่อไป็กั็ไดื้

จากันั�นให้้เชิื�อมโยังไอเด่ืยัติา่งๆ ท่ี่�นา่สนใจ แล้ะเป็น็ไป็ไดื ้ล้อง

ขยัายัความคิดื เป็ล่้�ยันมมุมองห้รอืขอบเขติให้ก้ัว้างออกัไป็ แล้ว้โฟักััส

ให้ม่ให้้แคบล้งในป็ระเดื็นสำาคัญ่ กัารฝ้ึกัคิดืแบบน่�จะเป็็นก�ร์พัฒน�

ไอเดียที�นำ�ไป็สิ่้่แผู้นง�นที�เป็็นร์้ป็เป็็นร์่�ง แลิะมัีเป็้�หมั�ยชั้ัดเจำน 

ที่ั�งห้มดืน่�คือพื�นฐานของกัารคิดื แล้ะกัารสร้างแผนงานท่ี่�ดื ่

เป็็นข้อม้ล้จากัห้นังสือ “เคร์ื�องมัือชั้่วิยคิด ผู้ลิิติไอเดีย สิ่้่สิุ่ดยอด

แผู้นง�น” 

ไมว่า่จะอย่้ัในสายังานอะไรกัต็ิอ้งใชิค้วามคดิื อยัา่งนอ้ยักัต็ิอ้ง

คดิืวางแผน ป็รบัป็รงุงาน ห้รอืแกัป้็ญั่ห้าที่่�เผชิญิ่อย่้ั ยิั�งถา้อย่้ัในแวดืวง

โฆ์ษณ์าป็ระชิาสัมพนัธุ ์กัารติล้าดื กัารออกัแบบ ยิั�งมก่ัารแข่งขนัดืา้น

ไอเดื่ยัส้ง ติ้องคิดืสร้างสรรค์ผล้งานให้ม่ๆ ติล้อดืเวล้า 

ห้ากัเริ�มร้้สึกัติื�อๆ คิดือะไรไม่ออกั ล้องค้นห้าเที่คนิคกัระติุ้น

ความคิดืที่่�ชิ่วยัให้้ที่ำางานง่ายัขึ�นจากัในห้นังสือเล้่มน่� 

จะด่้แค่ไหนถ้าไม่ต้ั้องเส่ยเวล็าไปุ่กับการื่คิด้ เพ่ยงเล็่อก

เครื่่�องม่อท่ี่�เหมาะสม แล็ะล็องที่ำาตั้ามไปุ่ที่่ล็ะขีั�น ก็จะพบว่าทีุ่กสิ�ง

รื่อบตั้ัวล้็วนนำามาสรื่้างสรื่รื่ค์เปุ่็นไอเด้่ยท่ี่�เปุ่็นปุ่รื่ะโยชิน์กับงานขีอง
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ค์อลิัมน์ “เล้า่เรื�องห้นังสือ” เมื�อฉบับที่่�แล้ว้ได้ืป็ระเดืมิ

พ้ดืถงึห้นังสือซร่ส์่ให้ม่ล่้าสุดืของสำานกััพมิพ์

ภัาษาแล้ะวัฒนธุรรมอย่ัาง “โจที่ย์ั 500” กัันไป็ ฉบับน่�มาต่ิอกัันท่ี่�

ห้นงัสอืเล้ม่ท่ี่� 2 จากัซร่ส่แ์นวเติรย่ัมสอบวดัืระดืบัซร่ส่ใ์ห้มล่้า่สดุืน่�กััน

กัับ โจำทย์ 500 N3 อยั่างที่่�ทีุ่กัคนที่ราบแล้้ว (เอ๊ะ...ห้รือยัังไม่ที่ราบ) 

วา่ซร่ส์่น่�ไดืร้บักัารป็รบัป็รงุมาจากัซร่ส่ ์500 คำาถามติะล้ยุั JLPT ท่ี่�เคยั

วางจำาห้น่ายัไป็แล้้วเมื�อห้ล้ายัป็ีกั่อนห้น้าน่� ฟัังแบบน่�แล้้วคำาถามกั็

ติ้องมาแล้้ว “มันติ่างจากัเล้่มเดืิมยัังไง” นั�นสิครับ มันติ่างยัังไงนะ...

คราวน่�จะมาแนวแฝ้ดืดื่แฝ้ดืร้ายัอ่กัไห้ม

เอาป็ระเดื็นท่ี่�ติ่างกัันแบบเห้็นๆ เล้ยักั็คือ เมื�อครั�งที่่�น้องเขา

เป็็นเวอร์ชิั�นก่ัอนห้น้าน่� เขาไป็อาศัยัใบบุญ่อย่้ักัับพ่� N2 เขา ในชิื�อ 

500 คำาถามติะลุ้ยั JLPT N3-N2 กั็จะแบ่งสรรป็ันส่วนพื�นที่่�โจที่ยั์ที่ั�ง 

500 ข้อไป็ป็ระมาณ์คนล้ะครึ�ง กัล้ับมาคราวน่�น้องเขาเล้ยัมาที่วงทีุ่กั

อยั่างของเขาคืน ดื้วยักัารแยักัตัิวเองออกัมาเป็็นเล่้มติ่างห้ากัเล้ยั

เติ็มๆ 500 ข้อ ไม่แบ่งใคร นั�นแป็ล้ว่ากั็จะม่โจที่ยั์ให้ม่ๆ ที่่�ไม่เคยัเจอ

ในเวอร์ชิั�นก่ัอนมาให้ม้ากัมายั โจที่ย์ัที่ั�ง 500 ขอ้จะแบ่งเป็น็ 4 สปั็ดืาห์้ 

สปั็ดืาห์้ล้ะ 7 วนั โดืยัวันท่ี่� 7 จะเป็น็แบบฝ้กึัที่บที่วนแบบรวบรวมจากั

ที่ั�ง 6 วันกั่อนห้น้าน่�มาที่ดืสอบนั�นเอง

เนื�อห้าในภัาพรวมยัังคงร้ป็แบบเดืิมไว้ไม่เป็ล้่�ยันแป็ล้งนะ

ครับ เพื�อนๆ ท่ี่�ซื�อซ่ร่ส์น่�ไป็อ่านกั็จะไดื้ฝ้ึกัที่ำาโจที่ย์ัพร้อมๆ กัันถึง 3 

ที่ักัษะในห้น้าเดื่ยัวกัันไป็เล้ยัเน้นๆ ไดื้แกั่ ติัวอักัษร (ม่ทัี่�งฮิรางานะ 

แล้ะคันจิ สล้ับกัันไป็) คำาศัพที่์ (อันน่�ไม่ติ้องอธุิบายัมากั ไม่ร้้คำาแป็ล้

กั็เที่่ากัับเส่ยัคะแนนไป็แล้้วกึั�งห้นึ�ง) แล้ะ ไวยัากัรณ์์ (ส่วนน่�ผ้้เร่ยัน

ชิาวไที่ยัน่าจะชิอบกััน) ถ้าถามว่าแติ่ล้ะที่ักัษะมันม่จำานวนโจที่ยั์ให้้

ที่ำาเที่่าๆ กัันไห้ม กั็ติ้องขอติอบว่า ไม่ที่ราบจริงๆ ...เพราะในห้นังสือ

ยัังใชิ้คำาว่า เฉล้่�ยัอยั่างเห้มาะสม เล้ยัอะเธุอ แติ่ดื้รวมๆ แล้้วคิดืว่าถ้า

จำานวนจะติ่างกัันกั็คงติ่างกัันไม่มากัครับ

พอที่ำาโจที่ย์ัเสร็จแล้้วก็ัต้ิองม่เฉล้ยัให้้ด้ืวยั ซึ�งเฉล้ยั แล้ะคำา

อธุิบายัน่�จะอย่้ัในห้น้าถัดืไป็ที่ันที่่ ไม่ติ้องพล้ิกัไป็ที่้ายัเล้่มให้้เส่ยั

อารมณ์์ เป็็นเฉล้ยัคำาติอบแบบข้อต่ิอข้อ พร้อมคำาอธุิบายัแบบ 

กัระชิับๆ ไม่เวิ�นเว้ออารัมภับที่มากัมายั (กั็อยั่างว่าเนาะ ซ่ร่ส์น่�เขา 

เอาไว้ที่บที่วน แล้ะฝ้กึัที่ำาโจที่ย์ัน่�นะ) อยัากัให้ผ้้อ้า่นที่กุัคนสงัเกัติเรื�อง

ติัวห้นา แล้ะข่ดืเส้นใติ้ติ่างๆ ดื้วยันะครับ กั็จะชิ่วยัแยักัแยัะสิ�งที่่�เน้น

เป็น็พิเศษได้ือย่ัางชัิดืเจนมากัขึ�น ป็ดิืท้ี่ายักัันด้ืวยัภัาคผนวกั ป็ระกัอบ

ดืว้ยัรายักัารคนัจ ิรายักัารคำาศพัที่จ์ำาแนกัติามชินดิืของคำา แล้ะรายักัาร

ร้ป็ป็ระโยัค แล้ะห้ัวข้อไวยัากัรณ์์ ใครที่่�เป็็นเห้มือนกัันคือ เวล้าอ่านๆ 

ไป็แล้้วจำาไม่ไดื้ว่าเคยัเห้็นคันจิ คำาศัพที่์ ห้รือไวยัากัรณ์์น่�ที่่�ห้น้าไห้น 

นึกัไม่ออกั กั็สามารถมาอาศัยัส่วนน่�ชิ่วยัค้นห้าไดื้ครับ สะดืวกัมากัๆ

สุดืที่้ายัน่� (จริงๆ แล้้ว) กั็อยัากัจะฝ้ากัซ่ร่ส์ โจที่ยั์ 500 โดืยั

เฉพาะ โจำทย์ 500 N3 ไว้ในอ้อมอกัอ้อมใจของผ้้อ่านทีุ่กัที่่านดื้วยันะ

ครบั ชิว่ยัสนบัสนนุนอ้งเขาให้ไ้ด้ืไป็ต่ิอกัับที่กุัคน เชิื�อว่าอา่นง่ายั เข้าใจ

ง่ายั แล้ะไดื้ผล้มากัแน่นอน เพื�อนๆ ที่่�สนใจห้นังสือเล้่มน่�สามารถห้า

ซื�อไดื้แล้้ววันน่�ผ่านชิ่องที่างออนไล้น์ที่่� www.tpabook.com 




