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จิตวิทยา

เรื่องย่อ

       หนังสือที่พนักงานและผู้บริหารต้องอ่าน ฝ่ายบุคคลต้องมี 

“คอมปะแบบอินาโมริ” คืองานเลี้ยงที่ผู้บริหารกับพนักงาน เจ้านาย

กับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน จับเข่าปรับทุกข์และหาทางแก้ปัญหาวิธีการ

ทำางาน การดำาเนินชีวิต คุยไปดื่มไป ทำาให้แต่ละคนพัฒนาความเป็น

มนุษย์ สร้างความสนิทสนม เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของคนทั้งบริษัท

ในเล่มนำาเสนอ

สังสรรค์สไตล์อินาโมริ
เรื่อง: ฮปโป มาซาโตะ และ คุโบะ ชุนสุเกะ

แปล: วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ

ราคา: 250 บาท

9786161402945

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 223 หน้า

เรื่องย่อ

    หนังสือเล่มแรกที่เปิดเผยระบบ “การบริหารจัดการแบบอะมีบา” 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ที่นักบริหารทั่วโลก

สนใจไว้อย่างละเอียด ผลงานยิ่งใหญ่ของ “อินาโมริ คาซึโอะ” เทพ

แห่งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู่ของญี่ปุ่น เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและมี

ส่วนร่วมพัฒนาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น

การบริหารคน

ด้วยหลัก 5 ธาตุ
เรื่อง: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

ราคา: 250 บาท

9786161402914

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 164 หน้า

เรื่ืองย่อ

       การจัดการ“คน”ตามหลักธาตุทั้ง 5 ระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง

เพื่อให้เข้าใจตัวตนธาตุแท้ของพวกเขาและทำางานร่วมกันได้อย่าง 

ราบรื่นประสบความสำาเร็จเหมาะกับคนทุกองค์กรทุกวงการทุกระดับ

ปรับใช้ได้จริงทำาให้เป็นผู้เข้าใจและบริหารคนอย่างยอดเย่ียมได้ไม่ยาก

ไม่ชอบประหยัด 

ไม่ถนัดตัวเลข ก็รวยได้
เรื่อง: อัย อิจิอิ

แปล: สุรีรัตน์ งามสง่าพงษ์

ราคา: 200 บาท

9786161402907

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน 

จำานวนหน้า: 164 หน้า

เรื่องย่อ

        หนังสือที่ชวนให้คุณสนุกกับการจัดระเบียบเส้นทางเงิน แม้แต่

คนไม่ชอบการประหยดั ไม่ถนัดตวัเลข กจ็ะรูว่้ามเีงนิเข้ามาเท่าไร ออก

ไปเท่าไร เวลาไหน จากที่เคยรู้สึกว่ามีแต่รายจ่าย เคยเครียดที่ “ไม่มี

เงิน” คุณจะรู้สึกได้ถึงความยินดีที่มีเงินใช้ได้เท่าที่ตัวเองปรารถนา

องค์กรที่ทุกคนสร้างกำาไร
เรื่อง: โมริตะ นะโอยูกิ

แปล: วิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช

ราคา: 290 บาท

786161402938

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 347 หน้า

ถอยก็ตาย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้
ผู้เขียน: อินาโมริ คาซึโอะ

9786161402266

ราคา: 200 บาท

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 208 หน้า

เรื่องย่อ

       นกับรหิารวยั 78 ปี  ไม่มคีวามรู้ & ประสบการณ์ในธรุกิจการบนิ  

แต่พลิกฟื้น JAL ที่ล้มละลาย ให้กลับมาผงาดได้ราวปาฏิหาริย์ใน

ระยะเวลาเพียง 3 ปี

- “ทำาสิ่งที่ถูกต้องในฐานะมนุษย์”

- หลักการบริหาร 12 ประการของอินาโมริ

- 4 มาตราการทีเ่ป็นรปูธรรมสำาหรบัใช้เป็นโอกาสเตบิโตช่วงเศรษฐกจิตกตำา่

- การทำางานอย่างทุ่มเทจนได้ยิน “เสียงเคร่ืองจักรร้องไห้” และ 

“สร้างสินค้าที่คมจนบาดมือได้”
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ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
ผู้แปล: ภัทราวรรณ เลอลัคนา 
Barcode: 9786161402600 
ราคาปก: 269 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 224 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

อยากเลี้ยงลูกชายให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดทั้ง IQ, EQ 
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 
0-6 ปีและเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกชาย เพียงเท่าน้ีชีวิต
ของลูกชายจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ ไ ม่ เพียงแค่ฉลาดทางด้าน
สติปัญญาเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีจิตใจท่ีงดงามแข็งแกร่ง มีความสุข 
พร้อมเผชญิหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาในชีวิตต่อไป เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของลูกชายเพื่อสร้างสรรค์เขาให้เติบโตอย่างสมาร์ท 

 คิดได้ในศูนย์วินาที  
(Zero Second Thinking) 

ผู้เขียน: ยูจิ อากาเบะ 
ผู้แปล: นัฏนี วาตานาเบ้ 
Barcode: 9786161402662 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

  “คิดได้ในศูนย์วินาที” การฝึกสมองที่ง่ายที่สุดในโลก ของ
ผู้เขียนที่ ใช้ตลอด 14 ปีที่แมคคินซ่ี (McKinsey) บริษัทให้
ค าปรึกษาระดับโลก  ช่วยสร้างไหวพริบ และความเป็นผู้น า มุ่งสู่
เส้นชัยการเป็นคนหัวไว คิดได้ลึก ซ้ึง รู้ทัน และควบคุมทุก
สถานการณ์ จัดล าดับความคิด และแก้ไขปัญหาได้ในชั่วพริบตา 
สมองแ ล่น  คิ ด  และตัดสิ นใจฉั บ ไว  ได้ ด้ วยกระด าษ A4  
เพียงเขียน 1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น เวลาลังเล และคิดกลัดกลุ้ม             
เท่ากับศูนย์ 

 

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
Barcode: 9786161402617 
ราคาปก: 279 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

เพราะเด็กหญิงแตกต่างจากเด็กชาย อยากเลี้ยงลูกสาวให้
เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดทั้งสติปัญญาและการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 0-6 ปีและ
เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของลูกสาว เพียงเท่าน้ีชีวิตของลูก
สาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งฉลาดทางด้านสติปัญญาและยังจิตใจท่ี
แข็งแกร่งงดงาม พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ในชีวิต 
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกสาว เพื่อสร้างสรรค์เธอให้
เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยา 

คัมภีร์ฉุดธุรกิจปากเหวให้ฟื้นคืนชีพ
นากายามะ, ยูอิจิโร่

ราคา: 250 บาท

9786161403041

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 168 หน้า

เรื่องย่อ

        บอกวิธีตั้งคำาถามอย่างเป็นเรื่องเป็นราว โดยนำาเสนอเทคนิค 

วิธีการตั้งคำาถามท่ีดีในหลากหลายสถานการณ์พื้นฐานขั้นตอนการต้ัง

คำาถามชนิดและคุณลักษณะของคำาถามในหลายรูปแบบคุณภาพของ

คำาถามและวิธีใช้คำาถามโดยแบ่งคำาถามออกเป็น 4 แบบ คือ คำาถาม

เบา คำาถามแย่ คำาถามหนัก และคำาถามที่ดีพร้อมกลเม็ดเคล็ดลับแบบ

เจาะลึกจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่นำามาประยุกต์ใช้ได้ในทุก

สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาในชีวิตประจำาวันการทำางานหรือ

แม้แต่การอบรมลูกคำาถามท่ีดีมีพลังทำาให้ผู้ถูกถามตระหนักรู้สิ่งใหม่ๆ 

และนำาไปสู่แนวคิดหรือการกระทำาใหม่ๆ ได้

ถามเป็น ชีวิตเปลี่ยน

เรื่อง: เคียวอิจิโร อาวาซึ

แปล: บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์

9786161402884

ราคา: 230 บาท

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

จำานวนหน้า: 176 หน้า

ปก: ปกอ่อน

 
 

ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
ผู้แปล: ภัทราวรรณ เลอลัคนา 
Barcode: 9786161402600 
ราคาปก: 269 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 224 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

อยากเลี้ยงลูกชายให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดทั้ง IQ, EQ 
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 
0-6 ปีและเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกชาย เพียงเท่าน้ีชีวิต
ของลูกชายจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ ไ ม่ เพียงแค่ฉลาดทางด้าน
สติปัญญาเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีจิตใจท่ีงดงามแข็งแกร่ง มีความสุข 
พร้อมเผชญิหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาในชีวิตต่อไป เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของลูกชายเพื่อสร้างสรรค์เขาให้เติบโตอย่างสมาร์ท 

 คิดได้ในศูนย์วินาที  
(Zero Second Thinking) 

ผู้เขียน: ยูจิ อากาเบะ 
ผู้แปล: นัฏนี วาตานาเบ้ 
Barcode: 9786161402662 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

  “คิดได้ในศูนย์วินาที” การฝึกสมองที่ง่ายที่สุดในโลก ของ
ผู้เขียนที่ ใช้ตลอด 14 ปีที่แมคคินซ่ี (McKinsey) บริษัทให้
ค าปรึกษาระดับโลก  ช่วยสร้างไหวพริบ และความเป็นผู้น า มุ่งสู่
เส้นชัยการเป็นคนหัวไว คิดได้ลึก ซ้ึง รู้ทัน และควบคุมทุก
สถานการณ์ จัดล าดับความคิด และแก้ไขปัญหาได้ในชั่วพริบตา 
สมองแ ล่น  คิ ด  และตัดสิ นใจฉั บ ไว  ได้ ด้ วยกระด าษ A4  
เพียงเขียน 1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น เวลาลังเล และคิดกลัดกลุ้ม             
เท่ากับศูนย์ 

 

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
Barcode: 9786161402617 
ราคาปก: 279 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

เพราะเด็กหญิงแตกต่างจากเด็กชาย อยากเลี้ยงลูกสาวให้
เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดทั้งสติปัญญาและการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 0-6 ปีและ
เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของลูกสาว เพียงเท่าน้ีชีวิตของลูก
สาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งฉลาดทางด้านสติปัญญาและยังจิตใจท่ี
แข็งแกร่งงดงาม พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ในชีวิต 
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกสาว เพื่อสร้างสรรค์เธอให้
เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยา 

คิดได้ใน 0 วินาที

เรื่องย่อ 

           ความคิดเรื่อง “เซซังเซ” หรือเรียกแบบไทยๆ ว่า “ผลิตภาพ” 

(Productivity)จะชี้ให้เห็นปัญหาของระบบการทำางานในปัจจุบัน

ที่มาจากเกณฑ์ประเมินผลงานที่ไม่ได้คำานึงถึงการเพิ่มผลิตภาพ

ประเมินเฉพาะปริมาณผลงานหนังสือเล่มนี้ช่วยลดปัญหาเรื่องระบบ

เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเป็นต้นกำาเนิดของนวัตกรรมซึ่งเป็น

กุญแจสำาคัญในการสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจนำามาใช้ได้ในทุกองค์กร

เซซังเซ วิธีสร้างความเป็น 

 1 ตลอดกาล
เรื่อง: อิงะ ยะซุโยะ

แปล: วิลาสินี สาโรวาท

ราคา: 200 บาท

9786161402891

ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 228 หน้า
เรื่องย่อ 

       แค่ควบคุมสมองได้ ความสำาเร็จ ความมั่งคั่ง ก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน

เมื่อพูดถึงคำาว่า “โกหก” หลายท่านคงจะรู้สึกไปในทางลบ แต่จริง ๆแล้วมีคำา

โกหกมากมายที่ทำาให้ “สมอง” เราคิดบวก คิดไปในทางสร้างความมั่นคงเข้ม

แข็ง ให้จิตใจสร้างพลังในการเริ่มลงมือทำา ความกล้าหาญเผชิญความเสี่ยง

ความสามารถจัดการปัญหาอุปสรรคได้ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์สมองการใช้

ชีวิตปกติของพวกเรามีเรื่องโกหกสมองมากมายและบ่อยครั้งพวกเราไม่รู้ตัว

แต่ถ้าเรารู้ตัวและนำาคำาโกหกมาหลอกสมองอย่างชาญฉลาดการจะประสบ

ความสำาเรจ็กไ็ม่ใช่เรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้เทคนคินีถ้กูนำามาใช้กบัหลากหลายอาชพี 

ทั้งนักธุรกิจ นักกีฬาหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนก็ยิ่งทำาให้มีประสิทธิภาพ

อยากได้ดี ให้โกหก
ผู้เขียน: ฟุมิโอะ นิชิดะ

9786161402969

ราคา 260 บาท

สำานักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 19 x 21.6 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 240 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

 ด้วยวิธีการในเล่ม คุณนากายามะ นักเขียน สร้างยอดขาย  

เพิ่ม 120 ล ้านเยน (ประมาณ 40 ล ้านบาท) ภายในปีแรก ! 

และยังคงรักษาระดับยอดขายเติบโตทุกปี ปีละ 100 ล้านเยนได้ต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน

9786161402662

จิต
วิท

ย�
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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 กลายเป็นสิ่งที่สนุกสนานข้ึนมาก็ได้ 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 กลายเป็นสิ่งที่สนุกสนานข้ึนมาก็ได้ 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 กลายเป็นสิ่งที่สนุกสนานข้ึนมาก็ได้ 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 กลายเป็นสิ่งที่สนุกสนานข้ึนมาก็ได้ 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 
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ผู้เขียน: OJT Solutions, Inc. 
Barcode: 9786161402488 
ราคาปก: 220 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
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ปก: ปกอ่อน    เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรือ่งย่อ 
  จัดโต๊ะ จัดออฟฟิศ จัดโรงงานกันใหม่ ด้วยเคล็ดลับการ
จัดระเบียบสะดวกใช้ในวิถีของโตโยต้า  วิธีการ กลไก กลยุทธ์ที่ผ่าน
การใช้งานจริง พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง 
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วิธีการง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่พลิกแพลงของเดิมที่มีอยู่ เป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ท าเกือบตลอดชีวิต ตั้งแต่น าเสนอหน้าชั้นเรียน น าเสนอในที่ประชุม 
หรือบางครั้งต้องน าเสนอบนเวที การน าเสนอเป็นทักษะที่จ าเป็น 
ทั้งในการเรียนและการท างาน  แต่ก็มีแค่ไม่มีก่ีคนที่น าเสนอได้
ดี  แดน โรม เขียนหนังสือเล่มน้ี เพื่อช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียม
ใจให้พร้อมแล้วน าเสนอให้ปิ๊ง 
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เรื่องย่อ 
เหน่ือยม้ัย ?  วันน้ีโอเคหรือเปล่า ? “หนังสือที่อ่านเม่ือ
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ภาพประกอบพร้อมค าอธิบาย อ่านแล้ว ท าตามได้ทันที  ทบทวน 
ปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิต ตรวจสอบระดับความเหน่ือยล้าสะสม  
เพื่อผ่อนคลายหายเหน่ือยในวันเดียว ด้วยการปรับรูปแบบกิจวัตร
ประจ าวันเล็กๆ น้อยๆ 
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  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 

หนังสือที่อ่านเมื่อทุกอย่างสุดจะทน
    ผู้เขียน: คะสึโกะ อิชิฮะระ

    ผู้แปล: นุชจรินทร์ จึงมานนท์

    9786161402242

    ราคาปก: 250 บาท

    ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

    จำานวนหน้า: 208 หน้า

    ปก: ปกอ่อน

เรื่องย่อ

           มาให้ความสนใจ “ความรู้สึกที่แท้จริง” ของตัวเองกัน

หนังสือที่อ่านเมื่อทุกอย่างสุดจะทน หนังสือแนวจิตวิทยา ให้คำา

ปรึกษาเหมือนคุณหมอ อ่านสนุก ใช้อ่านถามตัวเองง่ายๆ จากเรื่อง

จริงที่พบเจอในชีวิตประจำาวัน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง บุคลิก

ดีขึ้น แก้โรคซึมเศร้าได้ แก้ความอึดอัดสารพัดในชีวิตได้ หมอให้คำา

ปรึกษาด้านจิตวิทยามากว่า 24 ปี

 
 

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 

หนังสือที่อ่านเมื่อความเหนื่อยล้า

เมื่อวานไม่หายไป
    ผู้เขียน: มาซาคิ นิชิดะ

    9786161402570

    ราคาปก: 180 บาท

    สำานักพิมพ์: สุขภาพใจ

    ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

    จำานวนหน้า: 128 หน้า

    ปก: ปกอ่อน

แค่รู้จิตวิทยาเบื้องต้น ก็เข้าใจ

ความมหัศจรรย์ของใจคน

ผู้เขียน: ซายาโกะ อุเดดะ

ผู้แปล: ธนาคาร เลิศเทอดสกุล

9786161402358

ราคา 129 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 164 หน้า

ปก: ปกอ่อน

จัดโต๊ะทำางานวันละนิด

ออฟฟิศน่าทำางานที่สุดในโลก
    ผู้เขียน: OJT Solutions, Inc

    9786161402488

    ราคาปก: 220 บาท

    สำานักพิมพ์: สุขภาพใจ

    ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

    จำานวนหน้า: 240 หน้า

    ปก: ปกอ่อน
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เรื่องย่อ

    เรื่องราวของยามาโมโตะ จิเอะ นักเรียนสาวม.ปลาย วัย 17 ปี ที่

จู่ๆ ต้องรับตำาแหน่งประธานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนลำาโพงซึ่งมีจำานวน

พนักงานกว่าพันคน เนื่องจากพ่อของเธอเสียชีวิตกะทันหัน  จิเอะ

ที่ไม่มีความรู้เรื่องบริหารมาก่อนจะทำาเช่นไร... หนังสือขายดีกว่า 

100,000 เล่มในญี่ปุ่นเล่มนี้ บอกสิ่งที่ควรรู้เมื่อทำางานปีแรก, การ

สร้างแบรนด์, JIT คืออะไร ครบในเล่มเดียว

ขาย 100 ให้ได้ 1,000 

สุดยอดการตลาดขั้นเทพ 

ขายอย่างไรให้กำาไรมาก
เรื่อง: นาไง ทาคาฮิสะ

ภาพ: อาเบะ ฮานะจิโร่

แปล: ถิรวุฒิ ยศบุตร, ภูริ ขิงทอง

ราคา: 199 บาท

9786164480032

ขนาด: 13 x 19 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 176 หน้า
เรื่องย่อ

  นี่คือเรื่องราวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ทฤษฎีการ

ตลาด MBA มิยามาเอะ คุมิ พนักงานขายบริษัทรับเขียนโปรแกรม

บัญชีโคมะซาว่าโชกะอิ ประสบความสำาเร็จในเรื่องเทคนิคการขาย

เชิงรุก ต้องการสร้างสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจ จึงย้ายมาอยู่ฝ่ายวางแผน

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเธอได้เรียนรู้การตลาดในเชิง “ขายคุณค่า” ผ่านการ

ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ

จิเอะ CEO สาวมัธยมกู้วิกฤต 

สู้สุดใจ ยังไงก็ต้องรอด
เรื่อง: ไคโนะโช มะซะอะคิ

ภาพ: มิยุคิ

แปล: ศิริพร บัณฑิตย์จิรกุล

ราคา: 199 บาท

9786164480001

ขนาด: 13 x 19 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 176 หน้า

เรื่องย่อ 

         ดอกเตอร์แอดเลอร์ “บดิาแห่งทฤษฎีการพฒันาตนเอง กล่าวว่า“สิง่สำาคญัคอืการมคีวามรูส้กึร่วม”ความ

รูส้กึร่วมคอืการทีค่นเราส่ือใจถงึกันและกนัได้ซึง่ทำาได้ไม่ยากด้วยการเป็นตา เป็นหู และเป็นใจของอกีฝ่ายแต่

การที่จะทำาสิ่งนั้นได้ ดูเหมือนจะต้องปลดล็อกกุญแจแห่งใจของตัวเองออกก่อนเพราะกุญแจแห่งใจถูกล็อก

อยู่ ไม่เพียงจะทำาให้สื่อใจถึงกันกับผู้อื่นไม่ค่อยได้แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้จักตัวเองหนังสือเล่มนี้มีแบบทดสอบ

ทางจิตวิทยาทั้งหมด 29ข้อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการไขกุญแจแห่งใจของคุณเหตุผลที่ยกแมวมาเป็นหัวข้อ

ในหนงัสอืเล่มนีเ้พือ่อยากให้คณุได้ดูด้วยตาของแมว ฟังด้วยหขูองแมว และรูส้กึด้วยใจของแมวการได้เป็นแมว 

(การมองตวัเองจากมมุมองของคนอืน่) จะทำาให้ไขกญุแจนัน้ออกได้ และส่ือใจกบัใจให้ถงึกนัได้อย่างแน่นอน

          ในเล่ม นอกจากจะได้รู้จักตัวเองลึกซึ้งขึ้นแล้วยังได้เพลิดเพลินกับเหล่าแมวจรที่คุณมินามิฮะบะ ชุน

สุเกะ ช่างภาพตระเวนถ่ายรูปพร้อมเรื่องราวน่ารักๆ ที่อ่านแล้วชวนอมยิ้ม

ไม่เคยฝันว่าจะได้รู้จักตัวฉันผ่าน

แมว

ผู้เขียน: คิโยตะ โยกิ

9786164480063

ราคา 229 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 144 หน้า

ปก: ปกอ่อน

จิต
วิท

ย�
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