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อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

เนื้อหาหรือไม่ จากนั้นถัดลงมาข้างล่างจะเป็นส่วนการอธิบาย
ไวยากรณ์ หรือค�าศัพท์ ยกตัวอย่างเช่น ในเล่มของไวยากรณ์ 
นอกจากจะเข้าใจความหมายของไวยากรณ์ที่เป็นหัวเรื่องแล้ว 
ยังได้รู ้รูปประโยคที่มีรูปค�าและค�าเชื่อมความที่คล้ายคลึงด้วย 
เช ่น หัวเรื่องคือ 女らしい (ดูเป ็นผู ้หญิง) นอกจากจะอธิบาย
ไวยากรณ์ ～らしい (...เหมือน) แล้ว ก็จะได้ทราบไวยากรณ์ที่
ใกล้เคียงกันด้วย ได้แก่ ～みたい และ ～っぽい หรือจากเล่ม 
ค�าศัพท์ อย่างเช่น เรื่องการซักผ้า นอกจากจะแปลค�าศัพท์ที่อยู ่
ในรูปภาพสถานการณ์แล้ว ก็จะมีการให้จ�าศัพท์ หรือวลีเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้องกับการซักผ้าด้วย เช่น  洗剤を入れる (ใส่ผงซักฟอก) 
汚れ (คราบสกปรก) เป็นต้น

เอาละค่ะ...เหลือเวลาอีก 1 เดือนนะคะก่อนจะเข้าสู่สนาม
สอบจรงิ กข็อให้ทกุคนพยายามกนัอย่างเตม็ทีน่ะคะ อย่าเพิง่ท้อถอย 
หากเราบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถอ่านหนังสือได้
เยอะขึ้นแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายเอาไว้ว่า...

がんばらなくちゃ！
(กัมบาระนาคุจะ ! – พยายามเข้านะ !)

เตรียมสอบวัดระดับ N3 ไวยากรณ์

ผู้เขียน  ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ

ผู้แปล  ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

ISBN  978-616-7121-27-7

ราคา  200 บาท

เตรียมสอบวัดระดับ N3 คำาศัพท์

ผู้เขียน  ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ

ผู้แปล  สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข

ISBN  978-616-7121-28-4

ราคา  200 บาท

เตรียมสอบวัดระดับ N3 คันจิ

ผู้เขียน  ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ

ผู้แปล  ภัทร์อร พิพัฒนกุล

ISBN  978-616-7121-26-0

ราคา  200 บาท

หนังสือชุด “เตรียมสอบวัดระดับ N3” จาก ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

นับ
ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. นี้ไปก็จะเหลือเวลาอีก 1 เดือนก่อนจะ
ถึงการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ของปี 2554 แล้ว

นะคะ คุณผู้อ่านท่ีสมัครสอบในครั้งนี้ (เหมือนคนเขียน) เตรียมตัว
พร้อมกนัแล้วหรือยงัเอ่ย ถ้ายังไม่พร้อม (เหมอืนคนเขยีนอกีนัน่แหละ 
(TWT。)) ก็ต้องเข้มงวดกับการอ่านหนังสือให้มากขึ้นกันแล้วล่ะ 
แต่ส�าหรับคนสอบระดับ N3 ในปีนี้อาจจะเบาใจไปได้ เพราะ
คอลัมน์ Book is life ในฉบับน้ีเรามีหนังสือท่ีจะช่วยติวสอบ
ระดับ N3 ในโค้งสุดท้ายแบบนี้มาแนะน�ากัน

จาก TPA News ฉบับเดือน ส.ค.54 ท่ีได้แนะน�าหนังสือ 
“เตรียมสอบวัดระดับ N3 คันจิ” ไปแล้วมาในฉบับนี้ก็ขอแนะน�า
หนังสือในชุดนี้อีก 2 เล่มที่เหลือก็แล้วกันนะคะ นั่นคือ “เตรียม
สอบวัดระดับ N3 ไวยากรณ์” และ “เตรียมสอบวัดระดับ N3 
ค�าศัพท์” น่ันเอง ซึ่งที่จริงแล้วลักษณะโครงสร้างของหนังสือทั้ง
สามเล่มน้ีจะเหมือนกัน คือ มีการวางโครงสร้างหนังสือออกเป็น 
6 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์หนึ่งแบ่งเป็น 7 วัน นั่นคือ ผู ้เรียน
สามารถอ่านไปได้เรื่อยๆ ทุกวันวันละบท ซึ่ง 1 บทจะมี 2 หน้า 
คือ หน้าหนึ่งมีภาพแสดงสถานการณ์ท่ีมีการใช้ไวยากรณ์ หรือ
ค�าศัพท์ เพื่อให้ผู ้ เรียนทดสอบตัวเองก่อนว่าอ่านแล้วเข ้าใจ
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หนัง
สอืเล่มนีน้�ำเสนอวธิกีำรมอง “โมเดลธรุกจิ” หรอื “กลไก
ในการท�าเงนิทีส่ร้างรายได้ หรอืท�าก�าไรให้ธรุกจิ หรอื

กจิการ” ด้วยแผนภำพ PICTO ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีผู่เ้ขยีนคดิค้นขึน้ เพือ่
ใช้วิเครำะห์ ท�ำควำมเข้ำใจและน�ำเสนอโมเดลธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว 
ไม่ยุง่ยำก เพรำะแผนภำพ PICTO ใช้สญัลกัษณ์สำกลในกำรส่ือควำม
หมำยของกำรแลกเปลี่ยนซื้อขำยทำงธุรกิจ เช่น รูปคนคือ ผู้ซื้อ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำคือผู้ขำย วงกลมคือสินค้ำหรือบริกำร เป็นต้น กำรใช้
สัญลักษณ์หรือ “ภาพ” ดังกล่ำวท�ำให้วำดโมเดลธุรกิจออกมำได้ง่ำย 
จ�ำง่ำย และอธิบำยให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ง่ำยด้วย รวมทั้งยังสำมำรถน�ำ
แผนภำพ PICTO ไปใช้เป็นตัวช่วยในกำรคิดหำไอเดียใหม่ๆ หรือ 
ต่อยอดไอเดียทำงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มรำยได้ของกิจกำร
ให้มำกขึ้นได้

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ ตอนที่ 1 กล่าวถึง...
● กลไกในการท�าก�าไร หรือที่มาของรายได้ของธุรกิจ

หนังสือประเภทต่างๆ ธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์ดังอับดับ 1 ในญี่ปุ่นอย่าง 
UNIQLO (ยนิูโคล่) และธรุกจิเกมฮติอย่าง Dragon Quest (ดราก้อน
เควสต์)

● ความหมาย วิธีวาด กฎพื้นฐานที่ต้องค�านึงถึง และ
ประโยชน์ของแผนภาพ PICTO

● โมเดลธุรกิจมาตรฐานทั้ง 8 แบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์และ
ถอดรหัสกลไกในการท�าเงินจากตัวอย่างธุรกิจจริง เช่น iPod ของ 
Apple  ร้าน 100 เยน ฯลฯ

ตอนที่ 2 สอนวิธีคิดหาไอเดียทางธุรกิจเพื่อต่อยอดความคิด
อย่างเป็นระบบด้วยวธิแีบบต่างๆ และหลกัการคดิหาไอเดยีทางธรุกจิ
ในการน�าไปปฏิบัติจริง

● วิธีคิดเชิงไดอะแกรมหรือการปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลง
โมเดลธรุกจิเดมิโดยองิจากเชค็ลสิต์ 5 ข้อ คอื การลองบวกโมเดลธรุกิจ
เพิม่ การลองแยกโมเดลธรุกจิออกเป็นส่วนๆ การลองสลบัทศิทางการ

ไหลเวยีนของสนิค้าและเงนิ การลองเปลีย่นลกูค้าทีเ่ป็นเป้าหมายการ
ขายและการลองเปลี่ยนช่วงเวลาในการรับรายได้

● วิธีคิดเชิงอุปมาหรือการเปรียบเทียบโมเดลธุรกิจอื่นที่มี
จดุเหมอืนกบัโมเดลธรุกจิตนและน�ามาดดัแปลงและปรบัใช้กบัโมเดล
ธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ หรือแก้ไขจุดบอดของธุรกิจ

● หลกัการคดักรองไอเดยีทางธรุกจิทีเ่หมาะสม เช่น ไอเดยี
ทางธุรกิจที่คิดได้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและสมควรน�าไปปฏิบัติ
จริงหรือไม่ ต้ังเป้าหมายเป็นตัวเลขให้ชัดเจนและค�านึงถึงความเป็น
ไปได้ในทางปฏิบัติ

เหมาะส�าหรบัผูบ้รหิาร ผูม้หีน้าทีน่�าเสนอธรุกจิใหม่ ผูต้้องการ
ปรบัปรงุผลประกอบการของธรุกจิเดิม ผูว้างแผนธรุกจิ-ผลติภณัฑ์หรอื
รับผิดชอบงานขาย รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจการท�าธุรกิจ

เขียนโดย:  Satoru Itabashi

แปลโดย:  ประวัติ เพียรเจริญ

ราคา:     225/280 หน้า

สำานักพิมพ์  ส.ส.ท.

PICTO
แกะรอยโมเดลธุรกิจ 
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