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กลยุทธ์

เขียน   NAWATA  Ryo

แปล        ประวัติ   เพียรเจริญ

ราคา     229 บาท

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท.

เป็น
หนังสือแปลด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่น่า
อ่านเล่มหนึ่ง ซึ่งแทบจะหาซื้อไม่ได้จากชั้นจ�าหน่าย

หนงัสอืท่ัวๆ ไป เชือ่ได้ว่านกัการตลาดในเมอืงไทยหลายท่านคงไม่คุน้
ชินกับชื่อ  “กลยุทธ์ Lanchester” นัก เนื่องจากเป็นกลยุทธ์การตลาด
ทีผ่สมผสานระหว่าง “กฎการประเมนิความเสยีหายของก�าลังพลจาก
การสูร้บ” ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โน้น ทีค้่นพบโดยวศิวกรอากาศ
ชาวอังกฤษชื่อ Frederick William Lanchester (เป็นท่ีมาของชื่อ
กลยุทธ์ Lanchester นั่นเอง) มาผนวกกับภูมิความรู้ ประสบการณ์
ทางด้านการบริหารธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ชื่อทานากะ โนบุโอะ ได้น�า
เอาเอากฎของ Lanchester มาตีความ และมาประมวลเป็นกลยุทธ์
ธุรกิจ (Business Strategy) เพื่อใช้วิเคราะห์ตลาด ก�าหนดกลยุทธ์ 
และยุทธวิธีบริหารงานขาย และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างเป็น
ระบบ เป็นเร่ืองทีน่่าท่ึงมากสามารถน�ากฎการสูร้บทางด้านการทหาร 
มาผสานกบัการแข่งขนัทางธรุกจิจนได้อย่างลงตวัจนเกดิเป็นกลยุทธ์
แนวคิดใหม่ จนรับการยอมรับและถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายโดย
องค์กรธุรกิจต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นจ�านวนมาก 

รู้จักท่ีมาที่ไปของชื่อกลยุทธ์แบบง่ายๆ ไปแล้ว ที่นี้ลองมาดู
ว่ากลยุทธ์น้ีมีไม้เด็ดอย่างไรจนขนาดถูกเรียกขานว่าเป็น “คัมภีร์
ไบเบิลของกลยุทธ์ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น” เลยทีเดียว ในยุคหนึ่งที่
ประเทศญีปุ่น่มเีศรษฐกจิเตบิโตสุดขดีผลิตอะไรออกมาก็ขายได้ ตลาด
มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา (ถ้าเปรียบตลาดเป็นเค้กก็เป็นชิ้นเค้ก
ที่ใหญ่ขึ้น) ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้น�า หรือผู้ตามล�าดับที่ 2 3 4 ก็
ยงัคงมยีอดขายเพิม่ และท�าก�าไรจากการท�าธรุกจิอย่างถ้วนหน้าถ้วน
ตา แต่หลังจากน้ันญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ยุคการเติบโตของตลาดในอัตรา
ติดลบ หรือหดตัวลง หรือไม่มีการเติบโตเลย ความเสียเปรียบในการ
แบ่งชิน้เค้ก (ตลาด) จะตกเป็นของบรษิทัผูต้ามทนัท ีและมโีอกาสแพ้
จนอาจต้องถอนตัวออกจากธุรกิจไปเลย ในหนังสือเล่มนี้จึงแนะน�า
ถงึ “วธิกีารเอาชนะคูต่่อสู้” ว่าต้องท�าอย่างไรเพือ่ให้เกิด “พลังแห่งยอด
ขาย” และหากจะประสบความส�าเร็จได้นั้นต้องมีความเข้าใจใน 
“กลยุทธ์” กับ “ยุทธวิธี” อย่างถูกต้อง ซึ่งในเล่มนี้จะเน้นเฉพาะ 
“กลยุทธ์ Lanchester” เท่านั้น ซึ่งได้แก่ “กลยุทธ์การแข่งขันและ
กลยุทธ์การขาย” ไว้อย่างละเอียด

“กลยุทธ์ Lanchester” แบ่งคู่แข่งไว้เพียง 2 ประเภท คือ 
“ผู้น�า” และ “มือรอง” โดยให้ค�านิยามว่า “ผู้น�า” คือผู้ที่มีส่วนแบ่งการ

ยุทธการล้มเบอร์หนึ่งของมือรอง

Lanchester

ตลาดของผลิตภณัฑ์แต่ละชนดิสูงสุดเป็นอันดับ 1 บรษัิทเดียวเท่านัน้ 
โดยไม่สนใจว่าบริษัทนั้นจะใหญ่โตมีชื่อเสียงหรือไม่ ส่วน “มือรอง” 
คือบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับรองๆ ลงมาทั้งหมด ซ่ึงบริษัท
ยักษ์ใหญ่อาจไม่จ�าเป็นต้องเป็น “ผู้น�า” เสมอไป  ดังนั้น กลยุทธ์ 
Lanchester จึงได้น�าเสนอกลยุทธ์ส�าหรับคู่แช่งทั้ง 2 ประเภท คือ 
ต�าแหน่ง “มือรอง” ต้องใช้ “กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง” ส่วน “ผู้น�า” 
ต้องใช้ “กลยุทธ์ตามเทียบ” ภายใต้ชื่อว่า “5 เหลี่ยมยุทธศาสตร์” 
นอกจากนี้การจะน�ากลยุทธ์ไปใช้ให้สมบูรณ์ ต้องให้ความส�าคัญ
ก�าหนดเป้าหมายยอดขายที่ชัดเจนด้วยการวิเคราะห์มาร์เก็ตแชร์ที่มี
อยู่ และต้องการเป้าหมายเท่าไหร่ อย่างไร เพื่อน�าไปสู่วิธีเอาชนะคู่
แข่ง ผู้เขียนได้แบ่งประเภทเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ไว้ถึง 7 แบบ เลย
ทีเดียว 

2-3 ประเด็นสุดท้ายที่มีการกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้คือ 
กลยทุธ์การสร้างความแตกต่างทีค่นส่วนใหญ่คดิว่ามเีพยีงความแตก
ต่างด้านผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น แต่ในเล่มนี้กล่าวไว้ถึง 5 รูป
แบบการสร้างความแตกต่างต้ังแต่พืน้ฐานถึงขัน้เทพ การคิดใหม่ด้วย 
3 แนวคิดการขายเชิงกลยุทธ์  ก็มีความน่าสนใจในการน�าไปปฏิบัติ
จริงส�าหรับงานขาย และสุดท้ายเป็นข้อแนะน�าจากผู้เขียนว่าบริษัท
ใดต้องการเข้าสู่ตลาดใหม่ที่มีผู้น�าอยู่แล้วจะมีกฎเหล็กอยู่ว่าต้องใช้ 
“กลยุทธ์มือรอง”

เพือ่เป็นการยนืยนัถงึศกัยภาพของ “คมัภร์ีไบเบลิของกลยุทธ์
ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น” เล่มนี้ ผู้เขียนได้น�าเสนอกรณีศึกษาจริงจาก
บรษิทัใหญ่-เลก็ในประเทศญีปุ่น่ เช่น NISSAN, Asahi Drink, Citizen 
Electronics, FANLC เป็นต้น ทั้งที่พลิกสถานการณ์กลับมา “ชนะ” 
อย่างงดงาม และที่วางกลยุทธ์ผิดพลาดจนต้อง “ร่วง” จากบัลลังก์
อย่างน่าเสียดาย 

ผู้อ่านท่านใดสนใจ  “กลยุทธ์ Lanchester ยุทธการล้ม
เบอร์หนึ่งของมือรอง” เล่มนี้ สามารถ Download หรือส�าเนา
บทความนี้ไปขอรับส่วนลดพิเศษทันที 20% จากปกติ 15% 
ส�าหรบัสมาชิก ส.ส.ท. ได้ที ่TPA BOOK Centre ทัง้ 2 สาขา (สขุมุวทิ 

29 และพัฒนาการ ซอย 18)
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สวัส
ดีเพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA News ทุกท่านครับ จั่ว
หัวข้อมาซะงงเป็นไก่ตาแตกเลย หลายท่านอาจ

จะสงสัยว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่า เปลี่ยนฟอนต์แล้วฟอนต์ไม่ออกสินะ 
ฯลฯ อยากจะบอกว่ามันคือความตั้งใจครับ คอลัมน์เล่าเรื่องหนังสือ
ในฉบบันีจ้ะขอแนะน�าหนงัสอือ่านเสรมิความรูภ้าษาจนีดีๆ  กันอีกสัก
หนึ่งเล่ม เล่มที่ว่าก็คือ “ค�าพ้อง จีน-ไทย” นั่นเองครับ ซึ่งภาษาจีนกับ
ภาษาไทยนีถ้่าจะดกูนัดีๆ แล้วก็มีการสืบเชือ้สายมาจากตระกลูภาษา
เดียวกัน ท�าให้เสียงอ่านหรือแม้แต่ความหมายของค�าศัพท์ภาษาจีน
หลายค�ามาคุน้หคูุน้ตาอยูใ่นภาษาไทยนัน่เอง เรารวบรวมมาไว้ในเล่ม
นี้อย่างสมบูรณ์แล้วครับ

หัวคอลัมน์ที่งง ๆ นั่นเป็นการแนะน�า “ค�าพ้อง” ภาษาจีนใน
ภาษาไทยอย่างง่าย ๆ  ให้ดเูป็นตวัอย่างครบั ถ้าจะให้อ่านกจ็ะอ่านว่า 
“ปิด ม่าน บังแดด แล้ว ชงชา มาจิบเพลิน ๆ” นั่นเอง จะเห็นว่า 
ค�าศพัท์มนัพ้องทัง้เสยีงทัง้ความหมายเลยนะครบันี ่อเมซิง่ไทยแลนด์
มาก...โดยทั่วไป “ค�าพ้อง” มักหมายถึงการพ้องอยู่ในภาษาเดียวกัน 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ “ค�าพ้องรูป” คือเขียนเหมือนกันแต่
เสียงอ่านต่างกัน เช่นค�าว่า เพลา (เพลา) กับ เพลา (เพ-ลา) ในภาษา
ไทย 长 (ฉาง) แปลว่า ยาว 长 (จ่าง) แปลว่า โตขึ้น “ค�าพ้องเสียง” คือ
มีเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน เช่น กด (กด) กับ กฎ (กด) ในภาษา
ไทย 拜 (ป้าย) แปลว่า ไหว้ กับ 败 (ป้าย) แปลว่า พ่าย (แพ้) “ค�าพ้อง
ทั้งรูปและเสียง” คือเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน แต่ความหมาย
ต่างกนั เช่น ขนั (ภาชนะส�าหรบัตกัน�า้) กบั ขนั (ชวนหวัเราะ) ในภาษา
ไทย 白 (ไป๋) แปลว่า สีขาว กับ 白 (ไป๋) แปลว่า เปล่าประโยชน์ ใน
ภาษาจีน และประเภทสุดท้าย “ค�าพ้องความหมาย” คือเขียนต่างกัน 

อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

ปิด 幔 บังแดด แล้ว 冲茶 มาจิบเพลินๆ

ออกเสยีงต่างกนั แต่มคีวามหมายเดยีวกนั เช่น สวย-งาม-งดงาม-สง่า 
ในภาษาไทย 美-丽 (เหม่ย-ลี่) แปลว่า สวยงาม เป็นต้น แต่ส�าหรับ
การพ้องระหว่างภาษาตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไปที่มีความหมาย หรือเสียง
อ่านทีค่ล้ายกัน อาจจะเรยีกได้ว่าเป็นความบงัเอญิ แต่เมือ่มกีารศกึษา
พบว่ามีอยู่ด้วยกันหลายต่อหลายค�าจึงเกิดเป็นการศึกษาที่เรียกว่า 
“ค�าศัพท์ร่วมเชื้อสาย” ขึ้น โดยนักภาษาศาสตร์ได้วิเคราะห์ลักษณะ
การพ้องของค�าภาษาไทยและจนีไว้หลายประการด้วยกนั เช่น เหมือน
กันทั้งค�า (鞍 อ่านว่า อาน แปลว่า อาน (ม้า)) หรือ เสียงพยัญชนะต้น
เหมือนกัน (闭 อ่านว่า ปี้ แปลว่า ปิด) หรือเสียงพยัญชนะต้นแปรไป
จากเดิม (败 อ่านว่า ป้าย แปลว่า พ่าย (แพ้)) เป็นต้น

นอกจากการศึกษาเรื่องค�าพ้องในภาษาไทยที่มีการสืบ 
เชื้อสายมาจากภาษาจีนนี้จะท�าให้เข้าใจในตัวภาษาทั้งสองภาษา
มากขึน้แล้ว ยังช่วยในเรือ่งการท่องจ�าค�าศัพท์ภาษาจนีอกีด้วยนะครบั 
อย่างที่เรา ๆ ท่าน ๆ ทราบกันว่าอักษรจีนนี่ทั้งยากและเยอะ การหา
วธิหีรอืกลเมด็ในการจดจ�าอกัษรทีย่ากและเยอะเหล่านีม้าใช้งานกค็ง
ช่วยทุ่นเวลาได้ไม่น้อย จากตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั้นจะเห็นว่า
เป็นการพ้องแบบมีหลักการ อยากจะขอให้แยกแยะออกจากค�าใน
ภาษาไทยประเภทว่า “Lemonade” กับ “น�้ามะเน็ด” หรือจะเป็น 
“First-class” กับ “เปิ๊ดสะก๊าด” อันนี้เรียกว่าเป็น “การเพี้ยนเสียง” ไม่
ใช้ “การพ้องเสียง” แต่อย่างใดนะครับ และก็ไม่ได้มาจากเชื้อสาย
ภาษาเดยีวกนัซะด้วย เดีย๋วจะเอาไปโยงกนัวุน่วะวุน่วายไปหมด (ยิม้)

ทัง้หมดนีค้อืเนือ้หาสาระทีท่่านจะได้อ่านจากหนงัสอื “ค�าพ้อง 
จีน-ไทย” เล่มนี้ครับ เป็นการรวบรวมเอาค�าในภาษาจีนที่พ้องกับค�า
ในภาษาไทยอย่างมรีะบบมาไว้ด้วยกนั นอกจากจะได้เรยีนรูเ้รือ่งทีม่า
ของภาษาแล้วยังเป็นวิธีที่ดีและได้ผลในการจดจ�าค�าศัพท์ภาษาจีน
อีกด้วย ใครที่ก�าลังมองหาหนังสืออ่านเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ
ภาษาจีนอยู่ละก็ ขอแนะน�าหนังสือเล่มนี้ไว้อ่านเล่น ๆ ก็จะดีไม่น้อย
นะครับ...หมดเวลาส�าหรับเล่าเรื่อวหนังสือในฉบับนี้แล้ว คงต้องลา
กนัไปก่อน แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้าครบั 拜拜 (ป้ายป้าย = บ๊ายบาย)

ผู้เขียน ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

ISBN  978-974-443-512-5

ราคา  175 บาท

ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

คำาพ้อง จีน-ไทย


