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ยอด
ขายของบริษัทก็ตกฮวบฮาบ คนในก็ไม่ให้ความ
ร่วมมือ คู่แข่งก็เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการ แล้วจะ

รับมืออย่างไร ??? 
เล่าเรื่องหนังสือ ฉบับพฤษภาคม เคยแนะน�าให้คุณผู้อ่าน

รู้จัก “สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด” มาแล้ว เดือนนี้ คุมิ สาวมั่นของ
เรากลับมาพบกับคุณผู้อ่านอีกครั้งใน “สาวม่ันกับชั้นเชิงการตลาด 
2” ซึ่งอธิบายแก่นทฤษฎีการตลาดและทฤษฎีการบริหาร ผ่านเรื่อง-
ราวการแข่งขันระหว่างบริษัทเล็กกับบริษัทใหญ่ท่ีเข้มข้นกว่าเดิม 
และน�าเสนอตัวอย่างการใช้ทฤษฎีในการท�างานจริงอย่างชัดเจน 

หลังจากเรื่องราวในเล่มแรก คุมิได้เรียนรู้และฝึกฝน “ชั้นเชิง
การตลาด” จนผลักดันสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เปิดตลาดใหม่ได้ส�าเร็จ 
สร้างยอดขายถล่มทลายให้บริษัท กลายเป็นคนดังในวงการ และ
ยังได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้จัดการอีกด้วย

แต่ความส�าเร็จครั้งน้ีก็ท�าให้บริษัทคู่แข่งซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ที่
มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในตลาด อยู่เฉยไม่ได้ ต้องตอบโต้ด้วยการ
แย่งตลาดใหม่นี้ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเข้ามาขายแข่ง 
สถานะผู้น�าในตลาดท่ีได้เปรียบกว่าท�าให้ยอดขายของบริษัทของ 
คุมิตกต�่าลงเร่ือยๆ 

ขณะเดียวกัน บริษัทที่คุมิท�างานอยู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายใน ผู้ก่อตั้งส่งต่อต�าแหน่งประธานบริษัทให้ลูกชายเข้ามารับ
ช่วงต่อเป็นรุ่นที่ 2 ประธานคนใหม่มีค�าสั่งให้จัดทีมเฉพาะกิจเพื่อ
แก้ปัญหายอดขายตกต�่า และมอบหมายให้คุมิเป็นหัวหน้าทีมนี้  

สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด

ทว่าทีมที่ประกอบด้วยหลายฝ่ายงาน และล้วนแต่เป็น
พนักงานอาวุโสซึ่งท�างานในบริษัทมานาน กลับไม่ช่วยให้การแก้
ปัญหาคืบหน้า เพราะการประชุมแต่ละครั้งที่ควรจะเป็นการระดม
สมองกลับกลายเป็นเวทีในการกล่าวโทษกันไปมาว่าปัญหาต่างๆ 
เป็นความผิดของฝ่ายงานอื่น 

ซ�้าร้ายโยดะ ซึ่งเป็นทั้งคู่ปรับ และครูด้านการตลาด ฮีโร่ที่
ช่วยให้คุมิไม่ต้องหลงทางในเล่ม 1 ครั้งนี้กลับบอกว่า “ยอดขาย
ตกต�่าไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้” 

ถ้าไม่แก้ไขยอดขายที่ตกต�่าอยู่ แล้วจะต้องแก้ปัญหาจาก
จุดไหน? โยดะต้องการจะบอกอะไรกันแน่? เขาจะมีทีเด็ดอะไรมา
ท�าให้คุมิหัวหมุนอีก?  

สุดท้ายแล้ว ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงคืออะไร คุมิ สาวมั่น
ของเราจะหาทางออกให้บริษัทได้หรือไม่ ใครจะชนะในศึกนี้? 
กลยุทธ์ใดบ้างที่เป็นตัวตัดสินว่าผู ้น�าหรือผู ้ตามในองค์กรธุรกิจ 
ชั้นน�าอื่นๆ เช่น แมคโดนัลด์กับเบอร์เกอร์คิง หรือ เซาท์เวสต์แอร์
ไลนส์กับคอนทิเนนทัลแอร์ไลนส์ จะครองใจลูกค้าในขณะที่อีกราย
ต้องยอมถอยออกจากตลาด? 

โปรดหาค�าตอบด้วยตัวท่านเองจากในเล่ม  
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สวัสดี
เพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA News ทุกคนครับ 
คอลัมน์ เล่าเรื่องหนังสือ ในฉบับนี้ขอน�า-

เสนอหนังสือภาษาจีนสุดแซบจาก ส�านักพิมพ์ภาษาและ
วัฒนธรรม เอาใจวัยว้าวุ่นกันหน่อย ชื่อหนังสือ “ภาษาจีนโดนใจ 
คนวัยไซเบอร์” ครับ

ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ แทบจะกลืนกินวิถีชีวิตเดิมๆ ของทุกคนไปเกือบจะ 
หมดส้ิน จากที่เคยพูดคุยมองหน้ากัน ก็หันมาพูดคุยผ่านแอพพลิ-
เคชั่นบนมือถือแทน มีอะไรก็ไม่พูดกันตรงๆ ต้องอาศัยสื่อ
ออนไลน์ช่วยแสดงความรู้สึก ไม่ว่าจะสุข จะเศร้า จะเหงา จะ
โกรธ ยิ่งถ้าเป็นอารมณ์โกรธน่ีนะ อ้ือฮือ จัดหนัก...รัวข้อความ
ด่ากันเป็นย่อหน้าๆ เลยทีเดียว จนเกิดเป็นค�าว่า “นักเลง
คีย์บอร์ด” ข้ึนมา ที่ประเทศจีนเองก็มีชาวไซเบอร์ในลักษณะนี้
เช่นกัน มิหน�าซ�้าจะเกรี้ยวกราดกว่าบ้านเราซะอีก

ถ้าลองเปิดใจสักหน่อย มองข้ามความไร้สาระในบาง
อารมณ์ของสื่อสังคมออนไลน์พวกนี้ไปบ้าง จะเห็นสิ่งหนึ่งที่เรียก
ว่า “วิวัฒนาการทางภาษา” ครับ เพราะภาษาเป็นสิ่งมีชีวิต ถ้า
หยุดการพัฒนา ภาษานั้นๆ ก็จะตายไปในที่สุด หนังสือ “ภาษา
จีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์” ได้รวบรวมค�าศัพท์ ส�านวน ประโยค 
และเกร็ดความรู้ต่างๆ ในภาษาจีนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย 
ท�าให้ได้รู้ว่าภาษาจีนก็มีมุมกวนๆ อยู่ไม่น้อยเลย มุขตลกบาง
มุขก็แทบจะเหมือนท่ีใช้กันในบ้านเรา เช่น 你穿得很危险，但
是你长的很安全！แปลเป็นไทยได้ว่า “คุณแต่งตัวอันตราย 
(ล่อแหลม) มาก แต่หน้าตาคุณปลอดภัยมาก” ประมาณว่า
มีหน้าตาเป็นอาวุธนั่นเอง เป็นต้น

ในเล่มจะแบ่งสาระความรู ้
ออกเป็นเร่ืองหลักๆ เช่น “เกรียน
คีย์บอร์ด” อันนี้แน่นอนที่สุด เป็น 
การรวบรวมประโยคและส�านวน 
จากโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ที่พวก 
“เกรียน” ชอบใช้กัน ใครที่ไม่คุ้นเคย
มาก่อนอาจจะงงว่าคนพวกน้ีก�าลัง
พูดถึงอะไร “ค�าคมอารมณ์ศิลปิน” 
เป็นเรื่องของสเตตัสโดนๆ ที่ชาวจีน

โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่ ซึ่งเต็มไปด้วยส�านวนดีๆ 
แปลกๆ คมกริบชนิดที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว หรือจะเป็น “เรื่องนี้
ต้องขยาย” รวบรวมประโยคเชิงวัฒนธรรมที่อ่านเฉยๆ ไม่รู้เรื่อง
แน่นอน เพราะเป็นข้อความที่ผสมวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมแบบ
จีนๆ ไว้ในนั้น น�ามาขยายความให้ได้อ๋อกัน เป็นต้น และแน่นอน
ว่าโลกออนไลน์จะขาดของคู่กันอย่าง “ค�าสแลง” ไม่ได้เลย หนังสือ
เล่มนี้ก็รวบรวมไว้ที่ท้ายเล่มให้ลองเอาไปใช้กันเก๋ๆ ยกตัวอย่าง
เป็นน�้าจิ้มเช่น ถ้ามีคนบอกคุณว่า 你很牛！(หนีเหิ่นหนิว)  
คุณอาจจะโกรธก็ได้ (มาหาว่าเป็นวัวเป็นควายเหรอ บังอาจ
มาก) ถ้าไม่ได้ทราบมาก่อนว่า 牛 (หนิว) ซึ่งปกติแปลว่า วัว เมื่อ
เป็นสแลงจะหมายถึง “ยอดเย่ียม สุดยอด แน่” ประโยคนี้จึง
หมายถึง “นายแน่มาก” หรือค�าว่า 粉 (เฝิ่น) เวลาใช้เป็นภาษา
เน็ตจะใช้แทนค�าว่า 很 (เหิ่น) ที่แปลว่า มาก เป็นการจงใจเพี้ยน
เสียงที่ใกล้เคียงกันมาใช้แทน คล้ายกับที่บ้านเรามีค�าว่า “ฝุดๆ 
(สุดๆ)” นั่นแหละครับ

อย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นว่า ลองมองข้ามความหวือ-
หวา ความฉาบฉวย หรือความไร้สาระของโลกอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบันไปสักนิด แล้วจะได้พบกับสาระอย่างไม่น่าเชื่อเลย 
ทีเดียว แถมยังท�าให้เราทันกระแสสังคม ทันยุคสมัยอยู่ตลอด
เวลา ไม่ 你 OUT了 (หนี่ เอาต์ เลอะ – คุณตกยุคแล้ว) ด้วย 
เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถหาซื้อ “ภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์” 
ได้แล้วนะครับ ตามร้านหนังสือชั้นน�าทั่วประเทศในราคาเพียง 
165 บาทเท่านั้น หรือในรูปแบบ E-Book ก็ได้เช่นกัน เข้าไปดู
รายละเอียดได้ที่ www.tpapress.com จ้า

อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย

ภาษาจีนโดนใจ 

ราคา  165 บาท

หมวด  ภาษาจีน

ISBN  978-974-443-555-2

ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

คนวัยไซเบอร์

วัยว้าวุ่นจีนสมัยใหม่ โดนใจ...


