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ว่า
กันว่า “ใน 1 วัน คนเราจะมีการตัดสินใจแบบที่ต้องใช้สติ
ประมาณ 2,000 ครั้ง”
ตัง้แต่เมือ่รู้สกึตวัตืน่ในตอนเช้า กจ็ะเริม่ต้นด้วยการตดัสนิใจ

ว่า “จะลุกขึ้นจากเตียงหรือว่าจะนอนต่อดี” หรือเวลาที่ต้องข้ามถนน 
ก็ต้องดูว่าตอนนี้สัญญาณไฟเป็นสีแดงหรือสีเขียว เพื่อตัดสินใจว่า
ควรจะหยุดรอหรือจะเดินข้ามหรือแม้กระทั่งเรื่องกิน ก็ต้องตัดสินใจ
เลอืกว่า “วนันีจ้ะกนิอะไรดน๊ีา??” หรอื “ร้านนีอ้ร่อยมัย้ แพงหรอืเปล่า 
แล้วจะคุม้กบัเงนิทีจ่่ายไปมัย้...” เป็นต้น เชือ่ว่าค�าถามหรอืการตัดสิน
ใจเหล่านี้ จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆ คนในทุกๆ วันแน่นอน ดังนั้น ทุกคน
จึงอยู่ในสภาพที่ต้องตัดสินใจ “เลือก” อยู่ตลอดเวลา  

โดยเฉพาะในการท�างาน การตดัสนิใจว่าจะ “ท�าหรอืไม่ท�า ใช่
หรือไม่ใช่ ถูกต้องหรือผิด ควรจะท�าต่อไปหรือหยุดดีกว่า” ก็เป็นสิ่งที่
คนท�างานต้องตัดสินใจ “เลือก” อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ยิ่งถ้าคุณเป็น
นักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการด้วยแล้ว การตัดสินใจเลือกในทุกๆ 
ครั้ง จะหมายถึงก�าไรหรือขาดทุนที่มีผลต่อความอยู่รอดของกิจการ 
และตัวพนักงาน

ลองเปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบลอยๆ ที่ใช้เพียง “สัญชาต-
ญาณ” หรอืวธิกีารเสีย่ง “ลองผดิลองถกู” แบบเดมิๆ แล้วหนัมาฝึกคิด
ตัดสินใจ โดยใช้ “หลักคิดที่ถูกต้อง” ในการตัดสินใจกันดีกว่า เพื่อให้
ไปถึงเป้าหมาย คือ “ก�าไร และชัยชนะ” ตามที่ตั้งไว้ เพราะการตัดสิน
ใจเลือกผิด ก็หมายถึงการขาดทุนหรือการเสียเปรียบทางธุรกิจ

ปัญหาในการท�างาน ปัญหาทางธุรกิจ หรือแม้แต่ปัญหาใน
ชีวิตประจ�าวัน ที่ต้องพบเจอกันบ่อยๆ อย่างเช่น

●  ควรจะลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายดีไหม ?

●  ควรจะรับหรือปฏิเสธค�าสั่งซื้อพิเศษในช่วงที่ก�าลังมีงาน
ยุ่งดี ?

●  ควรจะรับคนมาช่วยงานเมื่อไรดี ?
●  ควรเช่ารถจากบริษัท A หรือ B ถึงจะคุ้มกว่ากัน ?
●  ส่งเอาต์ซอร์สหรอืผลติเอง วธีิไหนจะได้ก�าไรมากกว่ากนั ?
●  ถ้าจะจัดปาร์ตี้ที่บ้าน ท�าอาหารเองกับซื้อส�าเร็จรูป แบบ

ไหนจะประหยัดกว่ากันนะ ? 
 

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ต้องตัดสินใจเลือกอย่างไร

ถึงจะถูกต้อง 

 
หนังสือ “ถูกต้อง ทุกการตัดสินใจ” จะช่วยบอกหลักการคิดที่

ถูกต้อง แจกแจงขั้นตอน และเทคนิคในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาไว้
อย่างครบถ้วน และกระชบั โดยการยกตัวอย่างโจทย์จากสถานการณ์
จริง ที่ผู้เขียนได้พบมาในบริษัทต่างๆ ชี้ให้เห็นว่าจะต้องตัดสินใจ
อย่างไรเพือ่ให้ได้ก�าไรสงูสดุ จ�าเป็นต้องมข้ีอมลูทีส่�าคญัอะไรบ้างเพือ่
ใช้ประกอบการตัดสินใจ แม้แต่เหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวัน ผู้เขียนก็
สามารถหยิบยกตัวอย่างการคิดเพื่อตัดสินใจแบบที่ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจได้ง่ายๆ และช่วยให้ผู้อ่านมีทักษะใน “การตัดสินใจได้ถูกต้อง” 
ยิ่งขึ้น 

หนงัสอืเล่มนี ้จงึเหมาะส�าหรบัทกุคนทีอ่ยากเรยีนรูว้ธิกีารคดิ
ตามหลักการที่ถูกต้อง เพื่อน�าไปใช้ได้จริง ส่งผลให้ทุกการตัดสินใจ
เป็นไปอย่างชาญฉลาด และมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับเงื่อนไขที่
แตกต่าง หลากหลาย เพราะว่า “Good Decision Means Good Job” 
นั่นเอง
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あけましておめでとう！สวสัดปีีใหม่
ค่ะคณุผูอ่้านทกุท่าน ขอให้ปี 2558 นีเ้ป็นปีทีม่แีต่
ความสุข สนุกสนาน ส�าราญใจ และที่ส�าคัญ 
ร�่ารวยๆ กันทุกท่านนะคะ ส�าหรับคอลัมน์ “เล่า
เร่ืองหนังสือ” ฉบับปฐมฤกษ์ต้อนรับปีใหม่นี้ ขอ
อุ่นเคร่ืองวอร์มสมองด้วยหนงัสอืง่าย ๆ  เบา ๆ  กบั
หนงัสอืชดุ “ไดจ ิภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้น เล่ม 1-2” กนั
ดีกว่าค่ะ

นั่นแน่...หลายคนคงก�าลังท�าหน้าเบื่อ
และสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่า “หนังสือไวยากรณ์...
มันง่ายตรงไหน?” แหม...อย่าเพิ่งถอดใจตั้งแต่
เห็นชื่อกันนะคะ เพราะหนังสือภาษาญี่ปุ่นชุด  
“ไดจิ ภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้น” ทัง้สองเล่มนัน้ ง่ายจรงิๆ 
ค่ะ ทางคณะผู้เขียนได้ตั้งใจคัดเลือกเนื้อหา และ
วางโครงสร้างของหนงัสือเล่มน้ีโดยค�านงึถึงผู้เริม่
เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก อยากให้เรียนได้อย่าง
สนกุสนาน เข้าใจจดจ�าไวยากรณ์ได้โดยง่าย และ
น�าไปใช้จริงในชีวิตประจ�าวันได้ ผู้เรียนท่ีเหมาะ
ส�าหรับใช้หนังสือเล่มนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานตัว
อักษรฮิรางานะ และคาตากานะมาแล้วนะคะ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากหนังสือเล่มนี้คือ ได้
เรียนรูปประโยคพื้นฐานจ�านวน 88 รูป และ 
ค�าศัพท์ประมาณ 1,100 ค�า ซึ่งจะใช้เวลาศึกษา
บทละ 5-6 ชั่วโมง และใช้เวลา 100-120 ชั่วโมงในการศึกษาจบ
ทัง้สองเล่มค�าอธิบายไวยากรณ์สัน้กระชบั และจดจ�าง่าย อย่างไร
ก็ตามลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้กลับอยู่ที่ “ภาพประกอบ” 
และ “แบบฝึกหัด” หลายคนอาจจะงง...ท�าไมภาพประกอบถึงมี
บทเด่นเกินหน้าเกินตาไวยากรณ์ไปได้ ? ซึ่งน่ีก็เป็นหน่ึงในความ
ตั้งใจของคณะผู้เขียนค่ะ เพื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิด “จินตนาการ” 
ดงันัน้ จงึมกีารใช้ภาพประกอบแสดงถงึสถานการณ์ต่างๆ ทีผู่เ้รยีน
จะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นจ�านวนมาก รวมถึงตัวเลือกในแบบฝึกหัดก็
เป็นรูปภาพด้วยเช่นกันค่ะ ค�าศัพท์ของภาพท่ีเป็นตัวเลือกนั้น 
ผูเ้รยีนสามารถดไูด้จากหน้า “ค�าศพัท์” ทีอ่ยู่ต่อจากบทสนทนาเปิด
บทค่ะ และหลังจากที่ลองเปิดอ่าน และท�าแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง
แล้ว สิ่งหนึ่งที่ค้นพบได้ คือ การใช้ภาพเป็นตัวเลือกแทนค�าศัพท์
จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และจดจ�าของผู้เรียนได้จริงๆ ค่ะ เพราะ
เราจะต้องไปเปิดหาค�าศัพท์ในหน้าของค�าศัพท์ แล้วจ�ามาตอบ
หรือเขียนแต่งประโยคให้ได้

ส่วน “แบบฝึกหดั” ทีเ่ป็นลกัษณะเด่นอกีอย่างของหนงัสือ
เล่มนี้ คือ มีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เพราะนอกจากแบบฝึกหัด

อนิล พยุงเกียรติคุณ
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ที่ผู้เรียนใช้ทบทวนความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ แล้ว ยังมีแบบฝึกหัด
ที่เป็นรูปแบบกิจกรรมเหมาะส�าหรับน�าไปฝึกคู่กับเพื่อน หรือให้
อาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นน�าไปใช้ฝึกฝนทักษะนักเรียนในห้อง
ด้วย เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่สนทนา จะมีข้อมูลที่ใช้
ส�าหรบัฝึกอยู่ในแบบฝึกหดันัน้ๆ 1 แผ่น และมอีีกแผ่นอยู่ท้ายเล่ม 
(ภายในเล่มจะระบหุน้าเอาไว้ให้) หรอืแบบฝึกหดัหวัข้อ    使いま 

(ฝึกใช้กันเถอะ) ในส่วนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้รูปประโยคที่เรียนไป
แบบองค์รวม

เอาละคะ หวังว่าคุณผู้อ่านที่ซื้อหนังสือชุด “ไดจิ ภาษา
ญี่ปุ่นชั้นต้นเล่ม 1-2” ไป น่าจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นได้
ง่ายขึน้ และสามารถไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัได้ตามความตัง้ใจ
ของคณะผู้เขียนนะคะ ส�าหรับคุณผู้อ่านที่สนใจซื้อหนังสือของ
ส�านักพิมพ์ในรูปแบบ E-book สามารถเข้าไปดูรายชื่อเว็บไซต์ที่
ให้บรกิารดงักล่าวได้ใน www.tpapress.com เลยค่ะ ส�าหรบั “เล่า
เรือ่งหนงัสือ” ฉบบันีก็้ขอเล่าจบแค่นีก่้อนค่ะ...ขอให้มคีวามสขุกนั
มากๆ นะคะ
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เริ่มเรียนญี่ปุ่นง่ายๆ ด้วย
“ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 1-2”


