
ผูบริหาร ผูรับผิดชอบดานการตลาดและกลยุทธของบริษัท 
ทุกระดับ และทุกขนาดบริษัท
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18–19 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2556  àÇÅÒ 09.00–16.30 ¹.
³ S31 Sukhumvit Hotel  «.ÊØ¢ØÁÇÔ· 31

ครั้งแรกที่การขยับตัวของมือรอง  จะทำใหผูนำตลาดตองสะเทือน !!!

สำหรับผูที่เพิ่งเขาสูตลาด หรือ เปนเบอร 2  เบอร 3 เบอร 4 (หรือไรอันดับ)
มีโอกาสจะพลิกเกมการแขงขัน  หาญตอกรเพื่อชิงบัลลังกแชมปไดหรือ ?

ตำแหนงหรืออันดับในตลาดเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เมื่อสถานการณ
การแขงขันเปลี่ยนไป ถาบริษัทของคุณเปนยักษใหญ มั่นใจไดอยางไร
วาจะเปน “ผูนำ” ตลอดไป   

จากกลยุทธเพื่อเอาชนะคูตอสูอยางเบ็ดเสร็จในสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่คนพบ
โดย Frederick William Lanchester  สูกลยุทธเพื่อเอาชนะคูแขงอยาง
ขาดลอยในโลกธุรกิจ โดย อ.ทาโอกะ โนบุโอะ ที่ปรึกษาดานการตลาดชื่อดัง

เรียนรูอยางเจาะลึกจากกรณีศึกษาจริง  เพื่อใหรูตำแหนงที่ยืนของบริษัทตน
อันจะนำไปสูการกำหนดสมรภูมิที่ไดเปรียบในการจูโจม การเลือกใชยุทธวิธี
บริหารงานขายที่เหมาะสม และการตั้งตัวเลขเปาหมายเพื่อเพิ่มสวนแบง
ในตลาดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จากยุทธศาสตรที่จะทำใหบริษัทขนาด
กลางหรือเล็กลมคูตอสูที่เหนือกวาได ดวยยุทธวิธีที่เปนรูปธรรมและ
มีความสำเร็จที่วัดผลได ไมวาขณะนี้บริษัทของคุณจะอยูในอันดับที่
เทาไร หรืออยูในชวงเริ่มเขาสูตลาด โอกาสในการเอาชนะคูแขงหรือ
ผูนำจะไมใชเรื่องเพอฝนอีกตอไป

à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§¤¹·Ó¸ØÃ¡Ô¨¤×Í ¡ÒÃà»š¹àºÍÃ� 1
ËÃ×Í¼ÙŒ¹ÓµÅÒ´ à¾ÃÒÐ¡ÒÃà»š¹àºÍÃ� 1 
ËÁÒÂ¶Ö§¡ÒÃà»š¹¼ÙŒÊÃŒÒ§¡® áÅÐÁÕÍÓ¹Ò¨
ã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¡®´ŒÇÂ áµ‹¹Í¡¨Ò¡àºÍÃ� 1 áÅŒÇ

ÍÕ¡ 99% ÅŒÇ¹à»š¹ “Á×ÍÃÍ§”

กฎการเอาชนะคูตอสูของมือรองคืออะไร ?
วิธีตอสูของผูนำตลาดและของมือรองควรเปนอยางไร ?

กลยุทธ Lanchester  ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในประเทศญี่ปุน
วาเปน คัมภีร ไบเบิลของการทำธุรกิจ ที่ชวยให “ปลาเล็กเอาชนะปลาใหญ”

ÇÔ·ÂÒ¡Ã  NAWATA Ryo  
ผูเชี่ยวชาญกลยุทธ Lanchester ที่ไดรับอนุญาตสอน 
จากสมาคม NPO Lanchester ประเทศญี่ปุน

(ราคานี้รวมหนังสือ “กลยุทธ Lanchester ยุทธการลมเบอรหนึ่งของมือรอง”
พรอมอาหารกลางวัน ชา-กาแฟ และอาหารวาง)

ºØ¤¤Å·ÑèÇä» 7,500+525 (VAT 7%) = 8,025 ºÒ·   
ÊÁÒªÔ¡ Ê.Ê.·. 6,900+483 (VAT 7%) = 7,383 ºÒ·

ÍÑµÃÒ¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹

ÍÑµÃÒ¾ÔàÈÉ !  (ªÓÃÐ¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÀÒÂã¹ 15 Ê.¤. 2556)
ºØ¤¤Å·ÑèÇä» 6,500+455 (VAT 7%) = 6,955 ºÒ· 
ÊÁÒªÔ¡ Ê.Ê.·. 6,000+420 (VAT 7%) = 6,420 ºÒ·

ËÃ×Í µÔ´µ‹Í¤Ø³ÍÑ§¤³Ò / ¤Ø³ÃÔ¹´Ò

â·Ã. 0-2258-0320 µ‹Í 1760, 1711 

ËÃ×Í ÍÕàÁÅ : book4u@tpa.or.th

Download ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ áÅÐÊÓÃÍ§·Õè¹Ñè§ä´Œ·Õè  

www.tpa.or.th/publisher/new  áÅÐ www.tpabook.com 
ÃÙ»áºº¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò บรรยายเปนภาษาญี่ปุน โดยมีลามแปลเปน
ภาษาไทยตลอดการสัมมนา พรอม Workshop Case
¼ÙŒá»ÅáÅÐÊÃØ»¤ÓºÃÃÂÒÂà»š¹ÀÒÉÒä·Â คุณประวัติ  เพียรเจริญ
ผูแปลหนังสือ “กลยุทธ Lanchester ยุทธการลมเบอรหนึ่งของมือรอง”
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เรา
มักได้รับค�าแนะน�าอยู ่เสมอเมื่อต้อง
สื่อสารให้ได้ใจความครบถ้วนว่าให้

นึกถึงหลัก 5W 1H นั่นคือ ใคร (Who) ท�าอะไร 
(What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่างไร 
(How) เพราะอะไร (Why) แม้ว่าการยึดหลักดัง
กล่าวคือการให้ความส�าคัญกับการตั้งค�าถาม
อย่างไม่ต้องสงสยั แต่อาจมีน้อยคนทีจ่ะตระหนกั
ถึงพลังของค�าถามว่ามีประโยชน์มากเพียงใด
หาก “ตั้งค�าถามเป็น” หรือก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างไรบ้างหาก “ตั้งค�าถามไม่เข้าท่า”

ลองนกึดวู่า หากเราประสบปัญหาอะไร
สักอย่าง แล้วต้องเลือกว่าจะใช้วิธีใดแก้ปัญหา
นั้น ระหว่างวิธีที่เราคิดได้เอง กับวิธีที่มีคนอื่น
บอกมา เราจะเลือกวธิไีหน? (วิธขีองใคร?) และ
วิธีไหน? ที่เราเต็มใจใช้มากกว่ากัน !!!

ไม่ว่าค�าตอบของประเดน็ข้างต้นคอือะไร 
แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ เรายอมรับแต่ละวิธี
ด้วยท่าท ีหรอืความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนั หากเราสามารถเลอืกใช้วธีิทีเ่ราคดิ
เอง เราย่อมเกดิความรูส้กึมุง่มัน่อยากท�า เพราะเป็นการยอมรบัจากส่วน
ลึกของหัวใจ แต่ถ้าเราจ�าเป็นต้องใช้วิธีที่มีผู้อื่นแนะน�ามา แม้เราจะรับ
ฟังและคล้อยตาม แต่ก็อาจจะไม่เกิดความมุ่งมั่นมากเท่ากับเป็นความ
คดิของตวัเอง ดงันัน้ เมือ่น�าไปปฏิบัตก็ิอาจจะไม่ราบรืน่หรอืไม่ยัง่ยนืนกั 

การตั้งค�าถามกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีเทคนิค วิธีการที่
เหมาะสมกับสถานภาพ สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม เพื่อให้ผู้ที่
ถูกถาม เกิดการ (ฉุก) คิดด้วยตัวเองและเกิดการยอมรับด้วยใจ ไม่ใช่
ยอมรับด้วยเหตุและผลเท่านั้น

คณุมฮิโิระ มตัสดึะ ผูเ้ขยีนหนงัสอื “ถามแล้วเวร์ิก” นยิามตนเอง
ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งค�าถามและได้พัฒนาวิธีการตั้งค�าถาม
ในแบบฉบับของตัวเอง หรือ “การบริหารงานด้วยการตั้งค�าถาม” เพื่อ
ใช้กับการบริหารงานในบริษัทจนไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจน�าไปใช้
ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ยังได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องนี้ในต่างประเทศ
อย่างไม่ขาดสาย 

ก่อนจะมาถงึวนันี ้ผูเ้ขยีนเองกเ็พยีรพยายามหาแนวทาง เทคนคิ
ต่างๆ เพื่อที่จะใช้ในการท�างานด้วยการไปอบรม สัมมนา หรือพึ่งที่
ปรกึษาโดยหวงัว่าจะพบทางออกของปัญหาทัง้หลายทัง้ปวงทีต้่องเผชญิ
ในบริษัท สุดท้ายก็พบว่า ค�าตอบนั้นมีอยู่แล้วและไม่ใช่การไขว่คว้า
จากที่ไหนๆ แต่คือการมองเข้ามาในบริษัท มองมาที่พนักงาน มองมา
ที่ทรัพยากรของบริษัท มองมาที่ลูกค้าให้มากขึ้น แล้ว “ตั้งค�าถาม” เพื่อ
ให้เกิดการ “หา” และ “พบค�าตอบ” ที่ถูกต้อง ตรงจุด ซึ่งถ้าเราได้ศึกษา
เจาะลกึถงึเคลด็ลบัความส�าเรจ็ของผูบ้รหิารระดบัทอ็ปทัว่โลก จะพบว่า
ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการยอมรบัเหล่านัน้มีคณุสมบัตเิหมือนกันอย่างหนึง่ คอื 

การเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตัง้ค�าถาม เพือ่สร้าง
นสิยัของพนกังานให้ “คดิด้วยตวัเอง” อยูเ่สมอ 

จริงๆ แล้วในกระบวนการคิดของคน
เรามีการตั้งค�าถามกับตัวเองและตอบอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่ได้ฝึกฝนการตั้งค�าถามท่ี
ดีแล้ว บางครั้งก็อาจจะตั้งค�าถามที่ท�าให้เกิด
ความคิดเชิงลบ อย่างที่หัวหน้าหรือผู้บริหาร
บางคนระเบิดอารมณ์ด้วยการตั้งค�าถามกับ
ลกูน้องหรอืลกูทมีอย่างไม่ระมดัระวงั แทนทีจ่ะ
เป็นการกระตุน้ให้ลกูทมีเกดิความกระตอืรอืร้น
ที่จะหาทางแก้ปัญหา ก็กลายเป็นต้องลนลาน
หาข้อแก้ตัวเพื่อปกป้องตัวเองแทน

หนังสือ “ถามแล้วเวิร์ก” เล่มนี้ กล่าว
ถึงส�านึก 6 ประการที่จะท�าให้พลังของค�าถาม
เพิ่มขึ้น 10 เท่า เช่น เป็นผู้ฟังที่ดี ให้รับฟังไว้
ก่อน อย่าเพ่ิงปฏิเสธ เพราะถ้าลูกน้องตอบ
ค�าถามแล้วถูกหัวหน้าปฏิเสธ หรือตัดบททันที 

ก็คงจะเครียดแล้วแทนที่จะคิดว่าจะท�าอย่างไร ก็กลายเป็นคิดหาค�า
ตอบว่าจะตอบอย่างไรหัวหน้าจึงจะไม่โกรธ หรือบางครั้งก็อาจจะคิด
ว่าตอบไปก็ไม่ถูกใจ เงียบไว้ดีกว่า ผู้เขียนจึงแนะน�าให้คนเป็นหัวหน้า
จินตนาการว่ามีกล้องบนเพดานที่คอยจับภาพเหตุการณ์ขณะที่ก�าลัง
พูดคยุกับลกูน้อง เพ่ือถ่ายทอดสดไปทัว่โลก จะได้ระมดัระวังเลอืกใช้ค�า
พูดและวางตัวให้เหมาะสม ไม่หงุดหงิด ชวนทะเลาะ จะได้ช่วยให้การ
สื่อสารกับลูกน้องเป็นไปด้วยดี

ค�าถามต่างๆ ทีผู่เ้ขยีนยกตวัอย่างขึน้มาจะค�านงึถงึสถานการณ์ 
และเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของลูกน้องที่เป็นผู้รับฟังค�าถาม ท�าให้
ลูกน้องเกิดความสบายใจ พร้อมจะให้ความร่วมมือ คิดวิธีแก้ปัญหาที่
เป็นรูปธรรม น�าเสนอไอเดียใหม่ๆ ไม่ใช่ค�าถามประเภทสอบสวนเอา 
ความผิด เช่น “ท�าไมท�าไม่ได้” หรือ “ท�าไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้” 
ที่นอกจากไม่สร้างสรรค์แล้วยังไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ตรงข้าม หากรู้จัก
ตัง้ค�าถามให้ด ียงัส่งเสรมิให้เกดิความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในทีมงาน 
ท�าให้สายสัมพันธ์แน่นแฟ้น พร้อมจะลุยไปให้ถึงเป้าหมายข้างหน้า จน
ก่อเกดิเป็น “วฒันธรรมการท�างาน” แบบ “แก้ปัญหา” หรอื “พึง่ตวัเองได้” 
ไม่ใช่แบบ “ท�าตามข้อก�าหนด” หรือแบบ “ถูกสั่งให้ท�า” เพราะประสาท
สัมผัสในการฉุกคิดฝ่อและทื่อ ใช้การไม่ได้อีกต่อไป

นอกจากนี ้การทีห่วัหน้าค�านงึถงึการให้เกยีรตลิกูน้อง เพือ่นร่วม
งาน ลกูค้า ยงัท�าให้รูจ้กัใช้ค�าถามทีส่ามารถน�าไปใช้ค้นหาลกูค้าตวัจริง
และพันธมิตรที่เอื้อประโยชน์ ค้นหาจุดขายของสินค้าของบริษัท ค้นหา
แนวทางที่จะเพิ่มยอดขาย รวมถึงค�าถามที่จะเพิ่มความสามารถในการ
ท�างาน เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม วิธีการตั้งค�าถามให้ “เวิร์ก” ใน
หนังสือเล่มนี้จึงตอบโจทย์การท�างานในธุรกิจทุกประเภท 

“ถามแล้ว เวิร์ก”
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ไม่เพียงเท่านี้ ยังสอดแทรกการตั้งค�าถามที่ท�าให้ชีวิตส่วนตัว 
“เวิร์ก” ด้วย โดยยดึกฎ 7 ข้อทีจ่ะท�าให้คนเรามชีวีติทีส่มบรูณ์ เช่น “กฎ
ของการแบ่งปัน” โดยลองถามตัวเองว่า “ระยะนี้ เราได้รับค�าขอบคุณ
ด้วยเรือ่งอะไรบ้าง” บางสิง่เราอาจจะคดิว่าเป็นเรือ่งเลก็น้อย แต่กท็�าให้
คนที่ได้รับดีใจ มีความสุข ถ้าเราท�าประโยชน์ให้คนอื่นแต่ไม่ได้รับค�า
ขอบคุณ ก็ให้คิดว่าเป็นเรื่องดี เพราะเท่ากับ “กระปุกออมสินของการ
ท�าความด”ี ของเรามเีงินสะสมมากขึน้ หรอืการตัง้ค�าถามทีจ่ะชกัน�าโชค
ดีเข้ามาหาตัวเอง เช่น “สิ่งที่เราท�าได้ดีกว่าคนทั่วไปคืออะไร” ซึ่งไม่ใช่
การเทยีบกบัมอือาชพี แต่เป็นการเทยีบกับคนทัว่ไปแล้วเราท�าสิง่นัน้ได้
ดีกว่า เป็นการค้นหาคุณค่า ท�าให้เกิดความพึงพอใจในตัวเอง หรือ “กฎ

ของการดงึเข้ามาเป็นของตวัเอง” โดยการจนิตนาการภาพของตวัเองใน
อีก 2 ปี 5 ปี 10 ปีข้างหน้าว่าเราจะเป็นอย่างไร มองออกไปในอนาคต
ว่าตวัเองในอนาคตอยากจะแนะน�าอะไรให้ตวัเองในปัจจบุนั เพ่ือให้รู้ว่า 
“เราควรจะท�าอะไรตั้งแต่วันนี้ หรือควรจะหยุดท�าอะไรตั้งแต่เดี๋ยวนี้”
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สวัสดี
เพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA News ทุกท่าน
ครบั ร้างราจากการแนะน�าหนงัสอืภาษา

เกาหลีมาสักระยะหนึ่งแล้ว ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะมาแนะ
น�าพ็อคเก็ตบุคภาษาเกาหลีที่กระแสดีมากๆ เล่มหนึ่งชื่อว่า “ภาษา
เกาหลี มัน ง่าย จัง” เป็นภาคต่อจากหนังสือ ภาษาเกาหลี ง่าย จัง 
แก ครับ

ใครๆ กม็องว่าภาษาเกาหลเีป็นภาษาแฟชัน่ประเดีย๋วประด๋าว 
ไม่คิดที่จะเรียนจริงจัง เพราะก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไร แต่
ปัจจุบันทางภาครัฐส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลี
มากขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ท�าให้ภาษาเกาหลีเป็น
อีกหนึ่งภาษาที่จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตเราในอนาคตมาก
ขึ้นเร่ือยๆ แต่ก็อย่างว่านะครับ หลายคนไม่คิดที่จะเรียนจริงๆ จังๆ 
ด้วยเหตุผลร้อยแปด กลัวจะยากบ้างละ กลัวไม่ได้ใช้การบ้างละ 
อายบ้างละ ด้วยเหตุนี้เองทางส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมจึง
ผลิตหนังสือภาษาเกาหลีอ่านง่ายๆ สบายๆ มาให้เพื่อนๆ นักอ่าน
ชิมลางกันดูก่อนเล่มแรก คือ ภาษาเกาหลี ง่าย จัง แก ผลตอบรับ
ที่ได้จากกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน วัยท�างานก็ดีเกินคาด ร้อนถึงทางกอง
บรรณาธิการต้องเร่งปั่นต้นฉบับออกมาอีกหนึ่งเล่มซึ่งก็คือ “ภาษา
เกาหลี มัน ง่าย จัง” เล่มนี้นั่นเอง

อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าเป็นภาคต่อ เนื้อหาภายในก็จะยังคง

คอนเซ็ปต์เดิมไว้คือ การเล่าเรื่องผ่านการเดินทางท่องเที่ยว แล้วน�า
เกรด็เลก็เกรด็น้อยมาเขียนเป็นคอลมัน์ คล้ายกับแมกกาซนีออนไลน์
อ่านเพลนิๆ ได้ความรู ้แต่สิง่ทีแ่ตกต่างจากเล่มแรกกค็อื ความเข้มข้น
ของเนือ้หา เพราะผูอ่้านหลายๆ ท่านบอกว่า เล่มแรกค�าศพัท์น้อยจัง
เลย อยากได้เยอะๆ เล่มนี้เลยสนองให้แบบเต็มเหนี่ยว เช่น ค�าศัพท์
เกี่ยวกับอาชีพ ชาวเกาหลีมักให้ความรู้สึกสนอกสนใจใครก็ตามท่ี
พูดภาษาเกาหลไีด้เป็นพิเศษ (เพราะเขาไม่คดิว่าใครจะพูดได้ ไม่ใช่
ภาษาสากลนี่นะ) ก็จะโดนซักไซ้ไล่เรียง เรียกได้ว่าซักซะสะอาดเลย 
หนึง่ในค�าถามเหล่านัน้ คอื “ท�างานอะไร” มกัถามว่า 무슨 일 하세

요? (มูซึน อิล ฮาเซโย?) ส่วนจะตอบว่าอาชีพอะไรนั้น ในเล่มก็มีไว้
ให้พร้อมแล้ว นอกจากนี้ก็เช่น ค�าศัพท์เกี่ยวกับทิศทาง หรือแม้แต่  
ค�าศัพท์เกี่ยวกับแผนกต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้
ทิ้งส่วนเรื่องเล่าตามรายทางที่ยังแซ่บถึงใจเหมือนเคย ตีแผ่สังคม
เกาหลีในมุมมองนักท่องเที่ยวตาด�าๆ อย่างเราๆ นี่แหละครับ เรียก
ได้ว่ามีเล่มนี้เล่มเดียว เวลาไปเที่ยวก็สบายไปแปดอย่าง

อ่านแบบนี้แล้วใครที่สนใจซื้อเป็นรูปเล่มก็สามารถหาซ้ือ
กันได้ตามร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไปในราคาเพียง 99 บาทเท่านั้นเอง 
ส่วนใครที่สนใจจะหยิบเอาหนังสือดีๆ แบบนี้พกไปอ่านทุกท่ีใน
แทบ็เลต็คูใ่จก็สามารถหาซือ้กันได้แล้ววันนีใ้นรปูแบบ e-book จาก
ผู้ให้บริการของเรา ไม่ว่าจะ ebooks.in.th / MEB: Mobile E-Books 
/ Bookdose / truebook / Ookbee เป็นต้น สนใจรายละเอียดเพิ่ม
เติมก็ลองเข้าไปดูกันได้ที่ www.tpapress.com เลยครับ TPA

news
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ถ้าพนักงานหรือลูกน้องของคุณเป็น “ลูกค้า” คุณจะท�า
อย่างไรให้พนักงานซื้อ “งาน” ด้วยความเต็มใจ?


