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บริหารธุรกิจ

เปลี่ยนพล่ามเป็นภาพ ปิ๊ง 3

แดน โรม (เขยีน)

วรนิดา แสงสมชยัพพิฒัน์ (แปล)

9786167818252

ขนาด 17 x 23 ซม. จ�านวน 376 หน้า

ราคา 460 บาท 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556 

 หนงัสอืเล่มนี้คอืการผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างรปูภาพ 

กบัค�าพดู แดนหยบิยกกรณศีกึษาจากหลายวงการมาแจกแจง 

เพื่อแสดงว่า หากเข้าใจแนวคิดถ่องแท้ก็จะน�าไปประยุกต ์

แก้ปัญหาได้ดั่งใจนกึ 

ชุด ปิ ๊งด้วยภาพ

➹ หนังสือธุรกิจแห่งปีของ Amazon.com

➹ หนังสือธุรกิจที่ดีที่สุดแห่งปีของ Fast Company

➹ หนังสือออกแบบและนวัตกรรมดีที่สุดแห่งปีของ BusinessWeek

ปิ้งด้วยภาพ 2

แดน โรม (เขยีน) 

วรนิดา แสงสมชยัพพิฒัน์ (แปล)

9786167246819

ขนาด 17 x 23 ซม. จ�านวน  328  หน้า

ราคา 460 บาท 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556 

แก้ปัญหาซบัซ้อนด้วยภาพง่ายๆ  แสดงการคดิเป็นภาพ เพื่อ

ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ แก้ปัญหาด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงและ 

บอกเล่าความคดิด้วยวธิทีี่ทรงพลงั 

ปิ๊งด้วยภาพ

แดน โรม (เขยีน) 

สนีวล ฤกษ์สรินิกุลุ (แปล)

9786161400354

ขนาด 17 x 23 ซม. จ�านวน  296  หน้า

ราคา 370 บาท 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

พร้อมรบัมอืทกุปัญหา ทกุเวลา ทกุสถานที่กบัการสื่อสาร

ทกุแนวคดิ แก้ไขวกิฤต ด้วยการคดิเป็นภาพ สดุยอดหนงัสอื

ธรุกจิแห่งปี แปลแล้วกว่า 25 ภาษา 

หนังสือ

รางวัล

แดน โรม  

 แดน โรม คอืผู้เขยีน ซึง่ไดร้บัร�งวัล 

Best Businees Book of the Year จ�ก  

Fast Company และ Innovation and Design 

Book of the Year จ�ก BusinessWeek  

ลูกค้�ที่เข�ให้คำ�ปรึกษ�ประกอบด้วยไมโครซอฟต์  

กูเกิ้ล วอลม�ร์ท โบอ้ิง ลูกัสฟิล์ม เดอะแก๊ป น�วิก

โยธินสหรัฐ และสำ�นักง�นก�รสื่อส�รประจำ�ทำ�เนียบ

ข�ว  ก�รวิเคร�ะห์ก�รดูแลสุขภ�พโดยแดน ได้รับ

เลือกเป็น Best Business Presentation of 2009 

โดย BusinessWeek  เข�อ�ศัยอยู่ที่ซ�นฟร�นซิสโก

ดูเว็บของเข�ได้ที่ www.danroam.com

 
 

แค่รู้จิตวิทยาเบ้ืองต้น ก็เข้าใจ 
ความมหัศจรรย์ของใจคน 

ผู้เขียน: ซายาโกะ อุเดดะ 
ผู้แปล: ธนาคาร เลิศเทอดสกุล 
ราคาปก:  129 บาท 
Barcode: 9786161402358 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 164 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
ท าไมตัวเราหรือคนรอบข้างถึงมักเผลอท า เผลอรู้สึก 

เผลอคิดอะไรโดยไม่รู้ตัวอยู่เรื่อย เป็นไปได้ไหมว่าอาจมีกฎที่ มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวควบคุมมนุษย์อยู่ เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วง
ที่มีผลต่อโลก ด้วยการรู้จักกฎเหล่าน้ัน อาจท าให้ภาพที่เห็นอยู่จน
เจนสายตา กลายเป็นสิ่งที่สนุกสนานขึ้นมาก็ได้ และอาจเป็น
แรงจูงใจให้คิดทบทวนกลยุทธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้วย “การศึกษา
เก่ียวกับจิตใจ” จะชวนผู้อ่านให้ได้คิดค้นวิธีที่จะใช้ชีวิตให้สนุกใน
แบบของตัวเอง 

น าเสนอให้ป๊ิง 

ผู้เขียน: แดน โรม 
ผู้แปล: ธนวรรณ นภาศรี 
ราคาปก:  399 บาท 
Barcode: 9786161402426 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 18.4 x 26 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 276 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 2 สี 

เรื่องย่อ 
น าเสนอให้ป ๊ง หรือ  SHOW  AND TELL  
เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหน่ึงของ แดน โรม (ต่อจาก

ชุด ปิ๊งด้วยภาพเล่ม 1-2-3) เน้ือหาในเล่มน้ี มุ่งเน้นวิธีน าเสนอให้สุด
แสนประทับใจในทุกสถานการณ์  การน าเสนอเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง
ท าเกือบตลอดชีวิต ตั้งแต่น าเสนอหน้าชั้นเรียน น าเสนอในที่ประชุม 
หรือบางครั้งต้องน าเสนอบนเวที การน าเสนอเป็นทักษะที่จ าเป็น 
ทั้งในการเรียนและการท างาน  แต่ก็มีแค่ไม่มีก่ีคนที่น าเสนอได้
ดี  แดน โรม เขียนหนังสือเล่มน้ี เพื่อช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียม
ใจให้พร้อมแล้วน าเสนอให้ปิ๊ง 

 

หนังสือท่ีอ่านเมื่อความเหน่ือยล้า 
เมื่อวานไม่หายไป 

ผู้เขียน: มาซาคิ นิชิดะ 
Barcode: 9786161402570 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อน   เนื้อใน: ปอนด์ 2 สี 

เรื่องย่อ 
เหน่ือยม้ัย ?  วันน้ีโอเคหรือเปล่า ? “หนังสือที่อ่านเม่ือ

ความเหนื่อยล้าเม่ือวานไม่หายไป” น าเสนอ ผู้เขียนน าข้อมูลทาง
การแพทย์และผลวิจัยต่างๆ มาปรับให้กระชับ เข้าใจง่าย   มี
ภาพประกอบพร้อมค าอธิบาย อ่านแล้ว ท าตามได้ทันที  ทบทวน 
ปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิต ตรวจสอบระดับความเหน่ือยล้าสะสม  
เพื่อผ่อนคลายหายเหน่ือยในวันเดียว ด้วยการปรับรูปแบบกิจวัตร
ประจ าวันเล็กๆ น้อยๆ 
 

จัดโต๊ะท างานวันละนิด  
ออฟฟิศน่าท างานท่ีสุดในโลก 

ผู้เขียน: OJT Solutions, Inc. 
Barcode: 9786161402488 
ราคาปก: 220 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน    เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรือ่งย่อ 
  จัดโต๊ะ จัดออฟฟิศ จัดโรงงานกันใหม่ ด้วยเคล็ดลับการ
จัดระเบียบสะดวกใช้ในวิถีของโตโยต้า  วิธีการ กลไก กลยุทธ์ที่ผ่าน
การใช้งานจริง พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานจนส าเร็จมาแล้วมากมาย 
 เพิ่มรายได้ เพิ่มก าไรมหาศาลให้องค์กรมาแล้วนับไม่ถ้วน 
 สร้างบรรยากาศที่ไม่มีแรงกดดันในงาน  
เหมาะส าหรับการซ้ือไปไว้ในชั้นหนังสือที่องค์กร ไม่ว่าจะเป็น

คนวัยท างาน ไม่ว่าจะท างานในส านักงานหรืออยู่ในโรงงาน ด้วย
วิธีการง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่พลิกแพลงของเดิมที่มีอยู่ เป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จิตวิทยา 

 
 

แค่รู้จิตวิทยาเบ้ืองต้น ก็เข้าใจ 
ความมหัศจรรย์ของใจคน 

ผู้เขียน: ซายาโกะ อุเดดะ 
ผู้แปล: ธนาคาร เลิศเทอดสกุล 
ราคาปก:  129 บาท 
Barcode: 9786161402358 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 164 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
ท าไมตัวเราหรือคนรอบข้างถึงมักเผลอท า เผลอรู้สึก 

เผลอคิดอะไรโดยไม่รู้ตัวอยู่เรื่อย เป็นไปได้ไหมว่าอาจมีกฎที่ มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวควบคุมมนุษย์อยู่ เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วง
ที่มีผลต่อโลก ด้วยการรู้จักกฎเหล่าน้ัน อาจท าให้ภาพที่เห็นอยู่จน
เจนสายตา กลายเป็นสิ่งที่สนุกสนานขึ้นมาก็ได้ และอาจเป็น
แรงจูงใจให้คิดทบทวนกลยุทธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้วย “การศึกษา
เก่ียวกับจิตใจ” จะชวนผู้อ่านให้ได้คิดค้นวิธีที่จะใช้ชีวิตให้สนุกใน
แบบของตัวเอง 

น าเสนอให้ป๊ิง 

ผู้เขียน: แดน โรม 
ผู้แปล: ธนวรรณ นภาศรี 
ราคาปก:  399 บาท 
Barcode: 9786161402426 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 18.4 x 26 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 276 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 2 สี 

เรื่องย่อ 
น าเสนอให้ป ๊ง หรือ  SHOW  AND TELL  
เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหน่ึงของ แดน โรม (ต่อจาก

ชุด ปิ๊งด้วยภาพเล่ม 1-2-3) เน้ือหาในเล่มน้ี มุ่งเน้นวิธีน าเสนอให้สุด
แสนประทับใจในทุกสถานการณ์  การน าเสนอเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง
ท าเกือบตลอดชีวิต ตั้งแต่น าเสนอหน้าชั้นเรียน น าเสนอในที่ประชุม 
หรือบางครั้งต้องน าเสนอบนเวที การน าเสนอเป็นทักษะที่จ าเป็น 
ทั้งในการเรียนและการท างาน  แต่ก็มีแค่ไม่มีก่ีคนที่น าเสนอได้
ดี  แดน โรม เขียนหนังสือเล่มน้ี เพื่อช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียม
ใจให้พร้อมแล้วน าเสนอให้ปิ๊ง 

 

หนังสือท่ีอ่านเมื่อความเหน่ือยล้า 
เมื่อวานไม่หายไป 

ผู้เขียน: มาซาคิ นิชิดะ 
Barcode: 9786161402570 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อน   เนื้อใน: ปอนด์ 2 สี 

เรื่องย่อ 
เหน่ือยม้ัย ?  วันน้ีโอเคหรือเปล่า ? “หนังสือที่อ่านเม่ือ

ความเหนื่อยล้าเม่ือวานไม่หายไป” น าเสนอ ผู้เขียนน าข้อมูลทาง
การแพทย์และผลวิจัยต่างๆ มาปรับให้กระชับ เข้าใจง่าย   มี
ภาพประกอบพร้อมค าอธิบาย อ่านแล้ว ท าตามได้ทันที  ทบทวน 
ปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิต ตรวจสอบระดับความเหน่ือยล้าสะสม  
เพื่อผ่อนคลายหายเหน่ือยในวันเดียว ด้วยการปรับรูปแบบกิจวัตร
ประจ าวันเล็กๆ น้อยๆ 
 

จัดโต๊ะท างานวันละนิด  
ออฟฟิศน่าท างานท่ีสุดในโลก 

ผู้เขียน: OJT Solutions, Inc. 
Barcode: 9786161402488 
ราคาปก: 220 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน    เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรือ่งย่อ 
  จัดโต๊ะ จัดออฟฟิศ จัดโรงงานกันใหม่ ด้วยเคล็ดลับการ
จัดระเบียบสะดวกใช้ในวิถีของโตโยต้า  วิธีการ กลไก กลยุทธ์ที่ผ่าน
การใช้งานจริง พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานจนส าเร็จมาแล้วมากมาย 
 เพิ่มรายได้ เพิ่มก าไรมหาศาลให้องค์กรมาแล้วนับไม่ถ้วน 
 สร้างบรรยากาศที่ไม่มีแรงกดดันในงาน  
เหมาะส าหรับการซ้ือไปไว้ในชั้นหนังสือที่องค์กร ไม่ว่าจะเป็น

คนวัยท างาน ไม่ว่าจะท างานในส านักงานหรืออยู่ในโรงงาน ด้วย
วิธีการง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่พลิกแพลงของเดิมที่มีอยู่ เป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จิตวิทยา 
 

 

แค่รู้จิตวิทยาเบ้ืองต้น ก็เข้าใจ 
ความมหัศจรรย์ของใจคน 

ผู้เขียน: ซายาโกะ อุเดดะ 
ผู้แปล: ธนาคาร เลิศเทอดสกุล 
ราคาปก:  129 บาท 
Barcode: 9786161402358 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 164 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
ท าไมตัวเราหรือคนรอบข้างถึงมักเผลอท า เผลอรู้สึก 

เผลอคิดอะไรโดยไม่รู้ตัวอยู่เรื่อย เป็นไปได้ไหมว่าอาจมีกฎที่ มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวควบคุมมนุษย์อยู่ เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วง
ที่มีผลต่อโลก ด้วยการรู้จักกฎเหล่าน้ัน อาจท าให้ภาพที่เห็นอยู่จน
เจนสายตา กลายเป็นสิ่งที่สนุกสนานขึ้นมาก็ได้ และอาจเป็น
แรงจูงใจให้คิดทบทวนกลยุทธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้วย “การศึกษา
เก่ียวกับจิตใจ” จะชวนผู้อ่านให้ได้คิดค้นวิธีที่จะใช้ชีวิตให้สนุกใน
แบบของตัวเอง 

น าเสนอให้ป๊ิง 

ผู้เขียน: แดน โรม 
ผู้แปล: ธนวรรณ นภาศรี 
ราคาปก:  399 บาท 
Barcode: 9786161402426 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 18.4 x 26 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 276 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 2 สี 

เรื่องย่อ 
น าเสนอให้ป ๊ง หรือ  SHOW  AND TELL  
เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหน่ึงของ แดน โรม (ต่อจาก

ชุด ปิ๊งด้วยภาพเล่ม 1-2-3) เน้ือหาในเล่มน้ี มุ่งเน้นวิธีน าเสนอให้สุด
แสนประทับใจในทุกสถานการณ์  การน าเสนอเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง
ท าเกือบตลอดชีวิต ตั้งแต่น าเสนอหน้าชั้นเรียน น าเสนอในที่ประชุม 
หรือบางครั้งต้องน าเสนอบนเวที การน าเสนอเป็นทักษะที่จ าเป็น 
ทั้งในการเรียนและการท างาน  แต่ก็มีแค่ไม่มีก่ีคนที่น าเสนอได้
ดี  แดน โรม เขียนหนังสือเล่มน้ี เพื่อช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียม
ใจให้พร้อมแล้วน าเสนอให้ปิ๊ง 

 

หนังสือท่ีอ่านเมื่อความเหน่ือยล้า 
เมื่อวานไม่หายไป 

ผู้เขียน: มาซาคิ นิชิดะ 
Barcode: 9786161402570 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อน   เนื้อใน: ปอนด์ 2 สี 

เรื่องย่อ 
เหน่ือยม้ัย ?  วันน้ีโอเคหรือเปล่า ? “หนังสือที่อ่านเม่ือ

ความเหนื่อยล้าเม่ือวานไม่หายไป” น าเสนอ ผู้เขียนน าข้อมูลทาง
การแพทย์และผลวิจัยต่างๆ มาปรับให้กระชับ เข้าใจง่าย   มี
ภาพประกอบพร้อมค าอธิบาย อ่านแล้ว ท าตามได้ทันที  ทบทวน 
ปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิต ตรวจสอบระดับความเหน่ือยล้าสะสม  
เพื่อผ่อนคลายหายเหน่ือยในวันเดียว ด้วยการปรับรูปแบบกิจวัตร
ประจ าวันเล็กๆ น้อยๆ 
 

จัดโต๊ะท างานวันละนิด  
ออฟฟิศน่าท างานท่ีสุดในโลก 

ผู้เขียน: OJT Solutions, Inc. 
Barcode: 9786161402488 
ราคาปก: 220 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน    เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรือ่งย่อ 
  จัดโต๊ะ จัดออฟฟิศ จัดโรงงานกันใหม่ ด้วยเคล็ดลับการ
จัดระเบียบสะดวกใช้ในวิถีของโตโยต้า  วิธีการ กลไก กลยุทธ์ที่ผ่าน
การใช้งานจริง พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานจนส าเร็จมาแล้วมากมาย 
 เพิ่มรายได้ เพิ่มก าไรมหาศาลให้องค์กรมาแล้วนับไม่ถ้วน 
 สร้างบรรยากาศที่ไม่มีแรงกดดันในงาน  
เหมาะส าหรับการซ้ือไปไว้ในชั้นหนังสือที่องค์กร ไม่ว่าจะเป็น

คนวัยท างาน ไม่ว่าจะท างานในส านักงานหรืออยู่ในโรงงาน ด้วย
วิธีการง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่พลิกแพลงของเดิมที่มีอยู่ เป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จิตวิทยา 
 

 

แค่รู้จิตวิทยาเบ้ืองต้น ก็เข้าใจ 
ความมหัศจรรย์ของใจคน 

ผู้เขียน: ซายาโกะ อุเดดะ 
ผู้แปล: ธนาคาร เลิศเทอดสกุล 
ราคาปก:  129 บาท 
Barcode: 9786161402358 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 164 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
ท าไมตัวเราหรือคนรอบข้างถึงมักเผลอท า เผลอรู้สึก 

เผลอคิดอะไรโดยไม่รู้ตัวอยู่เรื่อย เป็นไปได้ไหมว่าอาจมีกฎที่ มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวควบคุมมนุษย์อยู่ เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วง
ที่มีผลต่อโลก ด้วยการรู้จักกฎเหล่าน้ัน อาจท าให้ภาพที่เห็นอยู่จน
เจนสายตา กลายเป็นสิ่งที่สนุกสนานขึ้นมาก็ได้ และอาจเป็น
แรงจูงใจให้คิดทบทวนกลยุทธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้วย “การศึกษา
เก่ียวกับจิตใจ” จะชวนผู้อ่านให้ได้คิดค้นวิธีที่จะใช้ชีวิตให้สนุกใน
แบบของตัวเอง 

น าเสนอให้ป๊ิง 

ผู้เขียน: แดน โรม 
ผู้แปล: ธนวรรณ นภาศรี 
ราคาปก:  399 บาท 
Barcode: 9786161402426 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 18.4 x 26 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 276 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 2 สี 

เรื่องย่อ 
น าเสนอให้ป ๊ง หรือ  SHOW  AND TELL  
เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหน่ึงของ แดน โรม (ต่อจาก

ชุด ปิ๊งด้วยภาพเล่ม 1-2-3) เน้ือหาในเล่มน้ี มุ่งเน้นวิธีน าเสนอให้สุด
แสนประทับใจในทุกสถานการณ์  การน าเสนอเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง
ท าเกือบตลอดชีวิต ตั้งแต่น าเสนอหน้าชั้นเรียน น าเสนอในที่ประชุม 
หรือบางครั้งต้องน าเสนอบนเวที การน าเสนอเป็นทักษะที่จ าเป็น 
ทั้งในการเรียนและการท างาน  แต่ก็มีแค่ไม่มีก่ีคนที่น าเสนอได้
ดี  แดน โรม เขียนหนังสือเล่มน้ี เพื่อช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียม
ใจให้พร้อมแล้วน าเสนอให้ปิ๊ง 

 

หนังสือท่ีอ่านเมื่อความเหน่ือยล้า 
เมื่อวานไม่หายไป 

ผู้เขียน: มาซาคิ นิชิดะ 
Barcode: 9786161402570 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อน   เนื้อใน: ปอนด์ 2 สี 

เรื่องย่อ 
เหน่ือยม้ัย ?  วันน้ีโอเคหรือเปล่า ? “หนังสือที่อ่านเม่ือ

ความเหนื่อยล้าเม่ือวานไม่หายไป” น าเสนอ ผู้เขียนน าข้อมูลทาง
การแพทย์และผลวิจัยต่างๆ มาปรับให้กระชับ เข้าใจง่าย   มี
ภาพประกอบพร้อมค าอธิบาย อ่านแล้ว ท าตามได้ทันที  ทบทวน 
ปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิต ตรวจสอบระดับความเหน่ือยล้าสะสม  
เพื่อผ่อนคลายหายเหน่ือยในวันเดียว ด้วยการปรับรูปแบบกิจวัตร
ประจ าวันเล็กๆ น้อยๆ 
 

จัดโต๊ะท างานวันละนิด  
ออฟฟิศน่าท างานท่ีสุดในโลก 

ผู้เขียน: OJT Solutions, Inc. 
Barcode: 9786161402488 
ราคาปก: 220 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน    เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรือ่งย่อ 
  จัดโต๊ะ จัดออฟฟิศ จัดโรงงานกันใหม่ ด้วยเคล็ดลับการ
จัดระเบียบสะดวกใช้ในวิถีของโตโยต้า  วิธีการ กลไก กลยุทธ์ที่ผ่าน
การใช้งานจริง พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานจนส าเร็จมาแล้วมากมาย 
 เพิ่มรายได้ เพิ่มก าไรมหาศาลให้องค์กรมาแล้วนับไม่ถ้วน 
 สร้างบรรยากาศที่ไม่มีแรงกดดันในงาน  
เหมาะส าหรับการซ้ือไปไว้ในชั้นหนังสือที่องค์กร ไม่ว่าจะเป็น

คนวัยท างาน ไม่ว่าจะท างานในส านักงานหรืออยู่ในโรงงาน ด้วย
วิธีการง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่พลิกแพลงของเดิมที่มีอยู่ เป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จิตวิทยา 

9786161402426
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การคิดเป็นภาพ
ผู้เขียน: วิลเลมเมียน แบรนด์

9786161402983

ราคา: 379 บาท

ขนาด: 28 x 28.5 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 144 หน้า

เรื่องย่อ

หากคุณยงัไม่ไดล้องใชเ้ทคนคิการคดิด้วยภาพแลว้ทำาไมถึงไมล่องดู

ละ่การคดิดว้ยภาพ (Visual Thinking)และการวาดภาพมีความสำาคญั

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในโลกแห่งธุรกิจ ภาพ 1 ภาพใช้เล่าแทนอักษรนับพัน

คำาได้จริงๆ และการคิดเป็นภาพ (Visualization)ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่ง

สำาคัญอย่างมากสำาหรับองค์กรในการเพิ่มความคล่องตัวลดความต่าง

คนต่างทำา (Silos) รวมทั้งการเพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานและ

ลูกค้ากระบวนการคิดเป็นภาพสามารถช่วยในการแยกปัญหาที่ซับ

ซ้อนช่วยให้ทีมและพนักงานสามารถต่อยอดจากไอเดียของคนอื่นๆ

ได้ง่ายขึ้นกระตุ้นความร่วมมือทำาให้การเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆเป็นไป

ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้วยหนังสือเล่มนี้จะ

ช่วยปัดความเข้าใจผิดๆที่อาจทำาให้คุณไม่ได้เริ่มใช้เทคนิคเหล่านี้ในที่

ทำางานของคุณทิ้งไปซะคุณไม่จำาเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะแบบแวน

โกะหรือมีความฉลาดแบบไอน์สไตน์ในการใช้เทคนิคการคิดด้วยภาพ

และทำาให้บริษัทของคุณประสบความสำาเร็จมากขึ้นด้วยความเข้าใจที่

ถูกต้องและทักษะง่ายๆที่หนังสือเล่มนี้จะสอนคุณจะสามารถพัฒนา

เอกลกัษณแ์ละสไตล์ของคณุรวมถึงเริม่สรา้งความเปลีย่นแปลงในการ

สื่อสารด้านธุรกิจด้วยการสื่อสารด้วยภาพ

สนุกสุขเส้น
ผู้เขียน: สำานักพิมพ์ไดฟุกุ

8858720702689

ราคา: 199 บาท

ขนาด:18.4 x 26 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 112 หน้า

เรื่องย่อ

   “สนุกสุขเส้น” เล่นได้ทุกวัยในครอบครัวตั้งแต่ “วัยขีดเขี่ย” เริ่มจับ

สีเทียนเขียนผนังเปลี่ยนจินตนาการสร้างสรรค์มาไว้บนกระดาษ สร้าง

วินัยทางอ้อม พร้อมพัฒนาสมอง ด้วยความสนุก อบอุ่น ผ่อนคลาย

ทำาแล้วรวย จัดแล้วดี ตามวิถี

โตโยต้า
ผู้เขียน: OJT Solutions, Inc.

9786161402686

ราคา: 300 บาท

ขนาด:18.4 x 26 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 96 หน้า

เรื่องย่อ

   จัดออฟฟิศ จัดโรงงานกันใหม่ด้วยเคล็ดลับการจัดระเบียบสะดวก

ใช้ในวิถีของโตโยต้า วิธีการ กลไกกลยุทธ์ที่ผ่านการใช้งานจริง พิสูจน์

มาแล้วว่าได้ผลจริงเข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบสีสี่ จากหนังสือ Best 

Seller ยอดขายทะลุ 200,000 เล่ม

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานจนสำาเร็จมาแล้วมากมาย

- เพิ่มรายได้ เพิ่มกำาไรมหาศาลให้องค์กรมาแล้วนับไม่ถ้วน

- สร้างบรรยากาศท่ีไม่มีแรงกดดันในงานเหมาะสำาหรับการซ้ือไปไว้ในช้ัน

หนังสือที่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำางานไม่ว่าจะทำางานในสำานักงาน

หรืออยู่ในโรงงานด้วยวิธีการง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่พลิกแพลงของ

เดิมที่มีอยู่เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางการจัดระเบียบของรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นที่โต๊ะทำางาน ใน

สำานักงานหรือในโรงงาน เพื่อลดความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้น และสร้าง

ประสิทธิภาพให้กับงาน
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17 หลักคิด เป็นนายให้ลูกน้อง

รัก เป็นผู้นำาให้โลกจดจำา
ผู้เขียน: ทสึเนะโอะ ซาซากิ

9786161402051

ราคา: 160 บาท

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 176 หน้า

แค่รู้จิตวิทยาเบื้องต้น ก็เข้าใจความ

มหัศจรรย์ของใจคน
ผู้เขียน: ซายาโกะ อุเดดะ

9786161402358

ราคา: 129 บาท

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 164  หน้า

เรื่องย่อ

      17 บทเรียนลัดฟื้นฟูธุรกิจฟุบ พลิกให้เฟื่องฟู โดย ทสึเนะ

โอะ ซาซากิ ผู้บริหารงานสำาเร็จโดยไม่ต้องทำาโอทีและมีเวลาให้

ครอบครัว ผู้เขียนซีรีส์ BESTSELLER ทะลุ 800,000 เล่ม ในญี่ปุ่น 

17 หลักคิด  เป็นนายให้ลูกน้องรัก  เป็นผู้นำาให้โลกจดจำา เรื่องราว

ที่เกิดขึ้นจริงในเล่ม ปลุกพลังผู้นำาในใจของทุกคนได้แน่นอน! ผู้นำา

ล้วนรอบรู้ เสียสละ ทำางานหนัก มุ่งมั่น มีปณิธานแจ่มชัดจนสร้าง

เป็นสโลแกนของบริษัทได้ นี่คือผู้นำาที่ผู้เขียนเล่าให้เราฟัง เห็นชัด 

สนุก น่าติดตามทุกมิติ ทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก เขียนไว้ครอบคลุม

เรื่องย่อ

ทำาไมตวัเราหรอืคนรอบขา้งถงึมกัเผลอทำา เผลอรูส้กึ เผลอคดิอะไร

โดยไม่รู้ตัวอยู่เร่ือย เป็นไปได้ไหมว่าอาจมีกฎที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ

ตัวควบคุมมนุษย์อยู่ เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วงที่มีผลต่อโลก ด้วยการ

รู้จักกฎเหล่านั้น อาจทำาให้ภาพที่เห็นอยู่จนเจนสายตา กลายเป็นสิ่งที่

สนุกสนานข้ึนมาก็ได้ และอาจเป็นแรงจูงใจให้คิดทบทวนกลยุทธ์ด้าน

มนษุยสมัพนัธ ์ดว้ย “การศกึษาเกีย่วกบัจติใจ” จะชวนผูอ่้านให้ไดค้ดิค้น

วิธีที่จะใช้ชีวิตให้สนุกในแบบของตัวเอง

25 หลักคิด เป็นเด็กจบใหม่

ให้นายยอมรับ เป็นลูกน้องให้

ก้าวหน้าเติบโต
ผู้เขียน: ทสึเนะโอะ ซาซากิ

9786161402204

ราคา: 170 บาท

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 192 หน้า
เรื่องย่อ

       17 บทเรียนลัดฟื้นฟูธุรกิจฟุบ พลิกให้เฟื่องฟู โดย ทสึเนะโอะ 

ซาซากิ ผู้บริหารงานสำาเร็จโดยไม่ต้องทำาโอทีและมีเวลาให้ครอบครัว 

ผู้เขียนซีรีส์ BESTSELLER ทะลุ 800,000 เล่ม ในญี่ปุ่น 17 หลักคิด  

เป็นนายให้ลูกน้องรัก เป็นผู้นำาให้โลกจดจำา เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงใน

เล่ม ปลุกพลังผู้นำาในใจของทุกคนได้แน่นอน!

จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์ 

ป. แผนส�าเรจ็

9789744098641 

ราคา 90 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 192 หน้า

ปกอ่อน ปีที่พมิพ์ล่าสดุ 2556

คู่มอืการใช้ชวีติในยคุสมยัแห่งความไม่แน่นอน 5 บท 80 

หลุมพรางของชีวิตที่คนเราต้องเรียนรู้และเตรียมรับมือเนื้อหา

แต่ละบท น�าเสนอจุดอ่อนทางจิตใจของมนุษย์ในด้านต่างๆ 

เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม 

พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ท้ายบทมีสรุปวิธีหลีกเลี่ยง และ 

ข้อพงึระวงัมใิห้ตกหลมุพรางง่ายต่อการปรบัใช้ในทกุสถานการณ์

ของชวีติ
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แนะนำา

กฎ 80 / 20

รชิาร์ด คอช (เรื่อง), วรนิดา (แปล)

9786167246215 

ราคา 110 บาท

ขนาด 17 x 23 ซม.  72 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

กฎ 80/20 เคลด็ลบัการท�าน้อยส�าเรจ็มาก ปรบัจากหนงัสอื

ขายดรีะดบัโลกที่แปลไปแล้วถงึ 31 ภาษา

มิยาโมโต้ มุซาชิ

คัมภีร์ห้าห่วง วิถียอดซามูไร

มยิาโมโต้ มซุาช ิ(เรื่อง), วรนิดา (แปล) 

9786167246208 ราคา 160 บาท

ขนาด 17 x 23 ซม.  72 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

 “คมัภร์ีห้าห่วง” คอืบนัทกึข้อสงัเกตอนัเฉยีบคม กลั่นมา

จากประสบการณ์ทั้งชวีติ  อ่านไปเพยีงไม่กี่หน้ากร็ูไ้ด้ทนัทว่ีา  

ท�าไมหนังสือเกี่ยวกับชีวิตและงานเขียนของมุซาชิจึงขายได้

มากกว่า 100  ล้านเล่ม 

BOX SET การ์ตูนธุรกิจ

SmarterComics

8858720701774  ราคา 610 บาท

ขนาด 17 x 23 x 2 ซม. 

พมิพ์ครั้งแรก 2555

คิดให้รวย

นโปเลยีน ฮลิล์ (เรื่อง), วรนิดา (แปล) 

9786167246246

ราคา 160 บาท

ขนาด 17 x 23 ซม.  72 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

จากหนงัสอืที่ขายดตีลอดกาลของนโปเลยีน  ฮลิล์  แนวคดิ

ที่เป็นต้นทางของหนงัสอืแนวพฒันาตนเองมากมาย เป็นการ

ศกึษาธรรมชาตขิองมนษุย์อย่างลกึซึ้งจนได้รบัความนยิมตลอด

กาลในหมูผู่ส้ร้างเนื้อสร้างตวัเป็นเศรษฐเีงนิล้านจ�านวนมาก  

คัมภีร์พิชัยสงครามซุนวู

ซนุวู (เรื่อง), วรนิดา (แปล) 

9786167246239

ราคา 180 บาท

ขนาด 17 x 23 ซม.  88 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

ชนะโดยมต้ิองสู้รบ จากคมัภร์ีพชิยัสงครามซนุว ู 13 บท  

มาเป็น 19 กรณศีกึษาสดุมนั กระชบั รวดเรว็ อ่านทวนได้บ่อย

ครั้ง น�าไปปรบัใช้ เพื่อชยัชนะทกุการเเข่งขนั

หนังสือบริหารสไตล์กราฟิก โนเวล 

เข้าใจ “สุดยอดแนวคิดระดับโลก” อย่างรวดเร็ว 
ส�าหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการหัวทันสมัย 

แนวคิดที่ยิ่งใหญ่ในรูปแบบร่วมสมัย ใช้เวลาอ่านไม่นาน แต่หยิบมาใช้งานได้ตลอดชีวิต

รวมคมัภร์ีบรหิารธรุกจิ สไตล์กราฟิก โนเวล 4 เล่ม คมัภร์ี

พชิยัสงครามซนุว,ู กฎ 80 / 20, คดิให้รวย, มยิาโมโต้ มซุาช ิคมัภร์ี

ห้าห่วง วถิยีอดซามูไร
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63 หลักคิดและปรัชญาการท�างาน

บญุเกยีรต ิโชควฒันา

9789744097569

ราคา 60 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 80 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ค�าสอนจากนายห้างเทยีม โชควฒันา

ดร. เทยีม โชควฒันา

9789744098559

ราคา 100 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 176 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ปรัชญาการท�างานและการ
ด�าเนินชีวิต ดร. เทียม โชควัฒนา
ศภุนติย์ โชครตันชยั, 
ชมุาพนัธ์ วเิชยีรเกื้อ, 
พธิชา ภู่สนุทรศร ี
อรทยั ชณุหะจนัทน 
(รวบรวม)
9789744094551 
ราคา 30 บาท
ขนาด 13 x 18.4 ซม. 56 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

99หลักคิดและปรัชญาการทำางาน
ผู้เขียน: บุญเกียรติ โชควัฒนา

9786161402877

ราคา: 160 บาท

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 128 หน้า

เรื่องย่อ

 การงานจะสำาเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่น แต่

เพราะตัวของเราเอง (บุญเกียรติ โชควัฒนา) คนเป็นจำานวนมากที่

เมื่อทำาอะไรไม่สำาเร็จ มักชอบโทษผู้อื่นหรือสถานการณ์ว่าเป็นเหตุ

ปัจจัยให้เกิดความล้มเหลว โดยไม่ค่อยพิจารณาว่าตัวเองก็น่าจะมี

ส่วนที่ทำาให้เกิดความล้มเหลวน้ันทำาให้ไม่ได้ใช้ความคิดพิจารณา

สาเหตุความล้มเหลวซึ่งเกิดจากตนเอง ฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะมี 

โอกาสล้มเหลวอีกในอนาคต เพราะไม่ได้ทบทวนความผิดพลาดที่

เกิดจากการคิด การทำาหรือการตัดสินใจของตนเอง
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