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ใน
ภาวะเศรษฐกจิซึ่บเซึ่าท่่�ส่งผู้ลให�ผู้้�บริโภคม่แนวโน�มท่่�จะลดการ

จับจ่ายใชิ�สอย หากคุณเป็็นเจ�าของหร่อคนท่ำางานในกิจการ 

ร�านค�าโดยเฉพาะร�านเล็กๆ ท่่�ได�รบัผู้ลกระท่บ ทั่�งจำานวนล้กค�าลดลงหร่อ 

ล้กค�าซ่ึ่�อสินค�าน�อยลง ก็คงจำาเป็็นต่�องมองหาไอเด่ยหร่อวิธุ่การส่งเสริม

การขาย เพ่�อให�ร�านสามารถึอย่้รอด และเติ่บโต่ได�ในภาวะเช่ินน่�  

เล่าเร่�องหนังส่อฉบับน่� ก็ขอแนะนำาหนังส่อ “100 ก้ลัยุที่ธ์ิ 

ติดอาวุธิเพิิ�มยอดขาย” ซึ่ึ�งรวบรวม 100 ไอเด่ย เพ่�อความสำาเร็จอย่าง

ยั�งย่นของธุุรกิจค�าป็ล่ก ธุุรกิจอาหาร และธุุรกิจบริการ ด�วยวิธุ่การ 

ส่งเสริมการขายท่่�ดึงด้ดล้กค�า โดยเน�นการท่ำาให�ล้กค�าม่ป็ระสบการณ์ 

ท่่�เกินกว่าความคาดหวงัในร้ป็แบบท่่�ไม่จำาเจ ด�วยการอา่นใจล้กค�า และ

ท่ำาให�ล้กค�า ถ้ึกใจ – ไว�วางใจ – อุ่นใจ

“100 กลยุท่ธ์ุ ติ่ดอาวุธุเพิ�มยอดขาย” เล่มน่� เข่ยนโดยคณะ 

ผู้้�เข่ยน 9 คน ซึึ่�งเป็็นผู้้�ม่ป็ระสบการณ์จากการบริหารธุุรกิจหลากหลาย

ป็ระเภท่ ซึึ่�งไม่ใช่ิเพ่ยงแค่การรวบรวม 100 ไอเด่ยเท่่านั�น แต่่ยังเน�น

เร่�องความต่�องการท่างจิต่วิท่ยาของล้กค�าแต่่ละกลุ่ม ตั่�งแต่่ระดับล้กค�า

ใหม่ จนถึึงระดับแฟินป็ระจำา และให�คำาอธิุบายแต่่ละขั�นต่อนท่่�เก่�ยวข�อง

ด�วย เพ่�อให�ผู้้�อ่านสามารถึพิจารณาได�ว่า ควรใชิ�อาวุธุในการส่งเสริม

การขาย 100 หัวข�อน่�ในขั�นต่อนใดของการสร�างล้กค�าระดับแฟินป็ระจำา 

ซึึ่�งได�แก่

● ขั�นต่อนท่่� 1 หาล้กค�าใหม่ท่่�อาจเข�ามาท่่�ร�าน และพัฒนา

เป็็นล้กค�าท่่�ท่ดลองเข�ามาท่่�ร�าน

● ขั�นต่อนท่่� 2 เม่�อล้กค�าลองมาท่่�ร�านแล�ว ส่งเสริมให�กลาย

เป็็นล้กค�าท่่�กลับมาท่่�ร�านอ่ก

● ขั�นต่อนท่่� 3 ส่งเสริมให�ล้กค�าท่่�ท่ดลองเข�ามาท่่�ร�าน และ

ล้กค�าท่่�กลับมาท่่�ร�านอ่ก กลายเป็็นล้กค�าป็ระจำา

● ขั�นต่อนท่่� 4 สร�างกลุ่มแฟินป็ระจำาร�าน และส่งเสริมการ

บอกต่่อข�อม้ลแบบป็ากต่่อป็าก

● ขั�นต่อนท่่� 5 ดึงด้ดล้กค�าเดิมท่่�เง่ยบหายไป็ให�กลับท่่�ร�านอ่ก

 

ใน “100 กลยุท่ธ์ุ ติ่ดอาวุธุเพิ�มยอดขาย” เล่มน่�จะบอกว่า 

ไอเด่ยการส่งเสริมการขายแต่่ละข�อใน 100 ไอเด่ยนั�น เหมาะกบัขั�นต่อน 

ใดบ�าง เพ่�อให�ผู้้�อ่านสามารถึเล่อกไป็ใชิ�ได�เหมาะสมกับเป้็าหมายของ

ร�านวา่กำาลังต่�องการสร�างล้กค�าในกลุ่มใดหร่อป็ระสบป็ญัหาจากล้กค�า

กลุ่มใดอย่้ โดยไอเด่ยหลายข�อใน “100 กลยุท่ธ์ุ ติ่ดอาวุธุเพิ�มยอดขาย” 

ก็สามารถึป็รับใชิ�ได�กับล้กค�าหลายกลุ่ม ตั่�งแต่่กลุ่มล้กค�าใหม่ท่่�มาท่่�

ร�านเป็็นครั�งแรก จนถึึงล้กค�าท่่�กลับมาซ่ึ่�อซึ่ำ�าหร่อใชิ�บริการซึ่ำ�าได�ด�วย

หากร�านค�าคุณกำาลังป็ระสบปั็ญหา ขอให�ลองอ่าน “100 

กลยุท่ธ์ุ ติ่ดอาวุธุเพิ�มยอดขาย” แล�วคุณจะพบว่า การส่งเสริมการขาย

ไม่ได�ม่แต่่การลดราคา และการแข่งขันกับร�านอ่�นๆ ก็ไม่ได�ม่เพ่ยงวิธุ่

การตั่ดราคาเท่่านั�น 
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ภาษาญ่�ปุ่็นถึ�าจะยากก็จะยากท่่� “คำาก้ริยา” น่�แหละครับ 

เพราะเป็็นภาษาหนึ�งท่่�ต่�องม่การผัู้นร้ป็ไป็ต่ามการใชิ�งาน ต่�องคำานึง

เร่�องกาลเวลา ปั็จจุบัน อด่ต่ อนาคต่ ต่�องคำานึงว่าจะใชิ�กับใคร คนคนนั�น 

อาวุโสมากกว่าไหม ถึ�ามากกว่าก็ต่�องผัู้นคำากริยาให�เป็็นร้ป็ยกย่อง ส่วน

คำากริยาของตั่วคนพ้ดท่่�อาวุโสน�อยกว่าก็ต่�องผัู้นเป็็นร้ป็ถ่ึอมตั่ว 

แท่น ไหนจะม่การผัู้นคำากริยาร้ป็สุภาพไป็อ่ก น่�ค่อส่วนหนึ�งเท่่านั�น 

เพราะหนังส่อเล่มใหม่ล่าสุดของสำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธุรรมใน

ฉบับน่�จะขอแนะนำาคำากริยาอ่กหมวดหม่้หนึ�งท่่�เร่ยกว่า “สกรรมกริยา 

และอกรรมกริยา” ในภาษาญ่�ปุ่็น ในหนังส่อท่่�ม่ช่ิ�อว่า “สู่ก้รรมก้ริยา 

• อก้รรมก้ริยาภาษาญ่�ปุ่ีนไม�ยาก้”

แค่พ้ดถึึงสกรรมกริยา และอกรรมกริยาก็สับสนตั่�งแต่่ชิ่�อ 

แล�ว เอาว่าค่ออะไร และต่่างกันยังไงก่อนด่กว่า สรุป็คร่าวๆ ก็ค่อว่า 

“สกรรมกริยา” ก็ค่อคำากริยาท่่�ต่�องม่กรรมมารองรับ เช่ิน ซ่ึ่�อ จะมาซ่ึ่�อ

เฉยๆ ไม่ได� ยังร้�สึกว่าความหมายยังไม่สมบ้รณ์ ต่�องบอกด�วยว่าซ่ึ่�อ

อะไร ซ่ึ่�อข�าว ซ่ึ่�อนำ�า ฯลฯ “อกรรมกริยา” ก็ค่อคำากริยาท่่�ไม่ต่�องม่กรรม

มารองรับ เช่ิน วิ�ง วิ�งก็ค่อวิ�ง วิ�งนะวิ�งนะแฮึมท่าโร่ ไม่ต่�องระบุว่าวิ�งแล�ว

ยังไง เป็็นต่�น แต่่ในหนังส่อ “สกรรมกริยา • อกรรมกริยาภาษาญ่�ปุ่็น

ไม่ยาก” จะชิ่วยไขความกระจ่างของคำาเหล่าน่�ในภาษาญ่�ปุ่็นให�เป็็น

เร่�องง่ายสำาหรับทุ่กคน เริ�มจากการเร่ยนร้�ความแต่กต่่างของสกรรม

กริยา และอกรรมกริยาในภาษาญ่�ปุ่็นกันก่อน นอกจากท่่�ทั่�ง 2 อย่าง

จะต่่างกันในความหมายแล�ว การใชิ�คำาช่ิวยก็จะแต่กต่่างกันด�วย

ซึึ่�งสามารถึใชิ�เป็็นหลักหนึ�งในการสังเกต่ความแต่กต่่างเพ่�อการเล่อก

ใชิ�งานท่่�ถ้ึกต่�องได�

อ่กสิ�งท่่�เป็็นไฮไลัท์ี่ของหนงัส่อเล่มน่�เลยก็ค่อ การเป็ร่ยบเท่่ยบ

ความหมาย และวิธุ่การใชิ�งานสกรรมกริยา และอกรรมกริยาท่่�เป็็น 

“ค่้กัน” จำานวนกว่า 222 คำา วิธุ่น่�จะช่ิวยให�เห็นภาพการใชิ�งานท่่� 

แต่กต่่างกันได�อย่างชัิดเจนท่่�สุด เพราะคำากริยาบางค่้หน�าต่าคล�ายคลึงกัน 

มากถึึงมากท่่�สุด จนด้เผิู้นๆ เหม่อนจะเป็็นคำาเด่ยวกันด�วยซึ่ำ�า แต่่เม่�อ

นำามาจับค่้แล�วเป็ร่ยบเท่่ยบทั่�งความหมาย และวิธุ่การใชิ�งานก็จะช่ิวย

ให�เห็นภาพมากขึ�น และเพ่�อให�เห็นความแต่กต่่างท่่�สมบ้รณ์ยิ�งขึ�น 
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(อ) กรรมมัน

อาทิตีย์ นิ�มนวิล

สำานักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรึรึม ในหนังสืู่อยังม่ภาพิปีระก้อบ แลัะตัวอย�างปีระโยคแสู่ดง

ก้ารใช้ิงานจริงให้ด้วยอ่ก้ก้ว�า 540 ตัวอย�าง ! สามารถึอ่านไป็ด้ภาพ

ป็ระกอบเพิ�มความเข�าใจควบค่้กันไป็ได�อย่างไม่น่าเบ่�อ นอกจากน่� 

ในระหว่างบท่เร่ยนก็จะม่แบบฝึ่กหัดท่บท่วนความจำา และความเข�าใจ

ให�เป็็นระยะ ๆ  รวมถึึงม่ต่ารางสรุป็สกรรมกริยา และอกรรมกริยาท่่�เป็็น 

ค่้กัน และท่่�เป็็นคำาต่รงข�ามกันอย่้ท่่�ท่�ายเล่ม สำาหรับท่บท่วนสิ�งท่่�ได� 

เร่ยนร้�มาทั่�งหมดนั�นเอง

หนังส่อ “สู่ก้รรมก้ริยา • อก้รรมก้ริยาภาษาญ่�ปุ่ีนไม�ยาก้” 

เหมาะสำาหรับผู้้�เร่ยนภาษาญ่�ปุ่็นระดับต่�นถึึงระดับกลางต่อนต่�นไว�

ท่บท่วนความร้� ซึึ่�งเป็็นระดับท่่�น่าจะได�เจอกับความสับสนหร่อความ 

ไม่แน่ใจเวลาท่่�เร่ยนเร่�องสกรรมกริยา และอกรรมกริยาอย่างเล่�ยงไม่

ได� และเม่�อสับสนแล�วก็พลอยท่ำาให�เล่อกใชิ�ได�ไม่ถ้ึกต่�องด�วย หนังส่อ

เล่มน่�ก็จะมาช่ิวยไขความกระจ่างให�กับผู้้�เร่ยนระดับต่�นได�เป็็นอย่างด่ 

สามารถึหาซ่ึ่�อได�แล�ววันน่�ต่ามร�านหนังส่อทั่�วไป็ ศ้นย์หนังส่อ ส.ส.ท่. 

ทั่�ง 2 สาขา (สุขุมวิท่ 29 และพัฒนาการ 18) หร่อสั�งซ่ึ่�อผู่้านช่ิองท่าง

ออนไลน์ต่่าง ๆ ทั่�ง www.tpabook.com และ Shopee (ค�นหาร�านค�า 

tpabookcentre)
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