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หนัง
สือเล่มนี้จะเปิดเผยเรื่อง “ลับ” ที่ต้อง “รู้” เกี่ยวกับ 
“ศาสตร์การบริหารค่าตอบแทน” ให้ท่านได้รู้และ

เข้าใจแบบ “ลกึ” แต่ไม่ “ลับ” ฉบบัโปร่งใสและน�าไปใช้ได้จรงิในทกุๆ 
เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น...

➠ จ่ายค่าตอบแทนแบบไหนที่จูงใจคนได้มากที่สุด ?
➠ ถ้าจะปรบัเงนิเดอืนคนใหม่เพิม่...แล้วจะมสีตูรไหนทีป่รบั

ให้คนเก่าบ้างล่ะ ?
➠ เงินเดือนตันจะท�าอย่างไรดี ?
➠ JD ท�าให้ Staff Cost สูงขึ้นได้อย่างไร?
➠ เลื่อนต�าแหน่งต้องปรับเงินเดือนขึ้นให้หรือไม่?
   ฯลฯ
ทุกค�าถามเกีย่วกับ “ค่าตอบแทน” มคี�าตอบรออยู่แล้วในเล่ม

คงเป็นธรรมเนียมนะครับ ที่จะต้องบอกกล่าวกันเสียก่อนว่าหนังสือ
เล่มที่อยู่ในมือของท่านมีความเป็นมาอย่างไร

มีค�าพูดหน่ึงท่ีได้ยินอยู่เสมอๆ คือ “เงินทองของบาดใจ”
และเมื่อพูดถึงเรื่อง “ค่าตอบแทน” เมื่อไร ก็มักจะมีปัญหาข้อสงสัย
จากผู้คนทั้งหลายอยู่เสมอๆ คงจะเป็นเพราะแทบทุกองค์กรมักจะมี
กฎเหล็กท�านองที่ว่า

“เรื่องของเงินเดือนเป็นความลับ ไม่พึงเอามาบอกกัน ถ้า
ใครเอามาบอกกัน...ไล่ออกสถานเดียว !” 

แต่ความจริงก็คือ “ยิ่งลับ คนก็ยิ่งอยากรู้” เข้าท�านอง “เงิน
เดือนของเราเท่าไร...ไม่ส�าคัญเท่ากับเพื่อนได้เท่าไร” จริงไหมครับ?

ซึ่งในความเห็นของผมๆ ก็เห็นว่า เรื่องท่ี “ลับ” คือเรื่องของ
ข้อมูลที่ว่า ใครได้เงินเดือนเท่าไร หรือเรื่องของ “โครงสร้างเงินเดือน
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ขององค์กร” (ในภาคเอกชนเขาถือว่าลับ เพราะถ้าเผยแพร่ออกไป
แล้วคู่แข่งได้ข้อมูลไป ก็จะซื้อตัวพนักงานของเราไปได้ง่ายขึ้น)

ส่วนเรื่องของหลักการบริหารค่าตอบแทนนั้นไม่ใช่เรื่องลับ
และเป็นเรือ่งทีค่วรจะสือ่สารให้พนกังานทัง้องค์กรได้รูแ้ละเข้าใจ จะ
ได้ไม่ต้องมามีปัญหาคาใจกันอยู่ ผมจึงถือโอกาสนี้น�าเรื่องน่ารู้เกี่ยว
กับค่าตอบแทนที่มาจากประสบการณ์ของผมมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้
ทัง้คนทีท่�างานด้าน HR ทีย่งัไม่เคยท�างานด้านนีโ้ดยตรงและคนทีเ่ป็น
ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ไม่ได้อยู่ฝ่าย HR จะได้เข้าใจในเรื่องนี้แบบ
ง่ายๆ ในสไตล์ที่คุ้นเคย

“ค่าตอบแทน” 
บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน

April 2012 ●  No. 184



58 TPA news

Book is Life

No. 184 ●  April 2012

หาก
กล่าวถึง “ภาษาญี่ปุ่น” แล้ว ส่ิงท่ีดูจะเป็นอุปสรรค
ส�าหรับผู้ท่ีศึกษาภาษาญี่ปุ ่นมากท่ีสุดก็น่าจะเป็น 

“ไวยากรณ์” เพราะภาษาญีปุ่น่ในแต่ละระดบัต่างก็มรีปูประโยคและ
ความยากง่ายที่ต่างกันไป ซึ่งในพจนานุกรมค�าศัพท์ทั่วไปนั้น ถึงแม้
จะมีวิธีการใช้รูปประโยคอยู่บ้าง แต่การอธิบายก็ค่อนข้างจ�ากัดและ
ไม่ครอบคลุมนัก แล้วถ้าเราจะหาวิธีใช้และประโยคตัวอย่างเพื่อน�า
ไปประยุกต์ใช้ล่ะ จะไปศึกษาได้จากที่ไหน 

คอลัมน์ Book is life ในฉบับนี้จึงจะขอแนะน�าพจนานุกรมที่
เกี่ยวข้องกับรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะมาให้ผู้ท่ีเรียนภาษา
ญี่ปุ่นได้รู้จักกัน นั่นคือ “พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น” ที่แปล
มาจากหนังสือ 「日本語文型辞典」 (Nihongo Bunkei Jiten) ซึ่งเป็น
คู่มือเรียนไวยากรณ์ที่รวบรวมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง-สูง
ที่ควรรู้ไว้ถึง 3,000 รูปประโยคด้วยกัน ภายในเล่มยังมีวิธีใช้และ
ประโยคตัวอย่างท้ังท่ีเป็นภาษาทางการและภาษาพูดเพื่อให้ง่ายต่อ
การเรียนรู้และท�าความเข้าใจอีกด้วย เกริ่นมาถึงขนาดนี้แล้วคุณผู้
อ่านคงจะสนใจกันแล้วใช่ไหมล่ะ ถ้าอย่างนั้น ขอหยิบยกเนื้อหาจาก
ในเล่มมาให้ดกูนัสกัหน่อยกแ็ล้วกนั เช่น ค�าว่า 「いい」 (อี)้ ในภาษา
ญีปุ่น่ นอกจากจะมีอยูห่ลายความหมายแล้ว ยังมวีธิใีช้ทีห่ลากหลาย
อีกต่างหาก (หลายท่านก็เคยใช้สับสนมาแล้วด้วยใช่ไหมเอ่ย) 
พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นได้อธิบายความหมายและวิธีใช้
ค�านี้ โดยแบ่งออกตามการใช้งานอย่างชัดเจน เช่น いい <การชม> 
いい <การปฏิเสธ> และいい <เรียกความสนใจของผู้ฟัง> เป็นต้น 
และยังมีค�าอธิบายเสริมให้ด้วยว่า แต่ละความหมายนั้นใช้ต่างกัน
อย่างไร ควรใช้กับค�าประเภทไหน (ค�านาม ค�ากริยา เป็นต้น) และมี
ความหมายพ้องกับค�าใดบ้าง อย่าง いい ในความหมายของการชม
จะใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการชมเชย ชื่นชม หรืออิจฉาอยากได้บ้าง 
เพราะฉะนั้น ค�านี้จึงควรใช้กับค�าลงท้ายอย่าง「ね」(เนะ) และ「な

あ」(นา) ตัวอย่างประโยค ได้แก「่そのセーターはいいですね。よく

似合ってますよ。」(สเวตเตอร์ตวันัน้สวยดนีะ เหมาะกบัคณุมากเลย
ค่ะ) ในทางกลับกันหากเป็นいい ที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธ ใน
พจนานุกรมเล่มน้ีได้อธิบายเสริมไว้ว่า ใช้เมื่อมีใครเสนอสิ่งของบาง
อย่างให้และเราต้องการปฏิเสธ โดยจะมีความหมายเหมือนกับค�า
ว่า「けっこうです」(เคกโค่เดส) ที่แปลว่า “พอแล้ว” เช่น 

เอคุง：ケーキがあるんだけど食べない？ (มีเค้กนะ กินไหม)

บีจัง：いや、今はいい。(ไม่ละ ตอนนี้เอาไว้ก่อน)
จะเหน็ว่าในประโยคตัวอย่างทีย่กมานัน้ใช้ภาษากระชับทีอ่่าน

แล้วเข้าใจง่ายและตัวอักษรคันจิในเล่มก็มีเสียงอ่านก�ากับให้ทุกตัว
ด้วย ฉะนั้น จึงไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาในการอ่านแต่อย่างใด 
นอกจากนี้ หากต้องการหารูปประโยคที่ต้องการศึกษา ในส่วนท้าย
เล่มของพจนานกุรมกไ็ด้มกีารแบ่งดชันอีอกเป็น 3 ประเภทเพือ่สะดวก
ต่อการค้นหา ได้แก่ “ดัชนีเรียงตามล�าดับอักษรฮิรางานะ 50 เสียง” 
“ดชันค้ีนย้อนจากท้ายค�า” และ “ดชันแียกตามความหมายและวธีิการ
ใช้” ใครอยากหารปูประโยคไหนกพ็ลกิไปท้ายเล่มแล้วเลอืกจากดชันี
ได้เลย 

พจนานกุรมรปูประโยคภาษาญีปุ่น่ไม่เพยีงใช้อ่านเสรมิไปกับ
การศกึษาภาษาญีปุ่น่เท่านัน้ แต่ยงัใช้อ่านเพือ่เตรยีมตวัสอบวัดระดบั
ภาษาญีปุ่น่ระดับ N1-N3 ได้ด้วย ในเดือนกรกฎาคมทีจ่ะถึงนีก้จ็ะสอบ
วดัระดบัภาษาญีปุ่น่แล้ว ใครทีต่ัง้ใจว่าจะไปสอบ หรอืต้องการศกึษา
ในส่วนไวยากรณ์เพิ่มเติม ผู้เขียนก็ขอแนะน�าพจนานุกรมเล่มนี้ไว้อีก
หนึ่งเล่มนะจ๊ะ 
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ใครว่าไวยากรณ์ในภาษาญี่ปุ่นยาก...
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์
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