


	 ประเด็นปัญหาที่กล่าวขานกันไปทั่วทั้งสังคมไทยในปัจจุบัน	 ก็คือ	 เรื่องการศึกษาของเรา

ที่ไม่ตอบโจทย์แก่ผู ้เรียน	 และไม่สนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ !	 หากเป็น

เช่นนี้แล้วเราจะเข้าไปอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 พ.ศ.	 2558	 ด้วยศักยภาพแบบใด	

จะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์	?

	 คงต้องตั้งค�าถามชวนคิดว่า	 ท�าไมสิงคโปร์ที่ก่อตั้งประเทศมาได้เพียง	 46	 ปี	 ถึงได้เจริญ

ก้าวหน้ากว่าทุกๆ	 ประเทศในกลุ่มอาเซียน	 อีกทั้งยังมีความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับ	 2	

ของโลก	 และมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ	 National	 University	 of	 Singapore	 (NUS)	 ที่ติดอันดับ	 29	

ของ	World	 University	 Ranking	 ในขณะที่มหาวิทยาลัยของไทยเรามีเพียงแห่งเดียว	 (ขอสงวนนาม)	

ที่ติดอันดับ	350 	จาก	500	อันดับแรกของการจัดอันดับดังกล่าว

	 อันที่จริงประเทศไทยของเราน่าจะแข่งขันกับสิงคโปร์ได้	 จากการที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติ

อยู ่มากมายและหลากหลาย	 เพียงแต่จะต้องเน้นเป็นพิเศษในเรื่อง	 “การพัฒนาคน	 เพื่อให้คน

มาสร้างชาติ”	 ด้วยการท�าให้คนไทยเก่งคิด-เก่งท�า	 มีทั้งความรู ้และทักษะความสามารถที่จะ

เผชิญหน้ากับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงใดๆ	ในเวทีโลก

	 บริษัท	 เอ็กซเปอร์เน็ท	 จ�ากัด	 (ที่ประกอบไปด้วยส�านักพิมพ์	 Expernetbooks,	 Bizkit	

Publishing,	 Delight	 Publishing,	 Smart	 Kids	 และ	 Brain	 Genius	 ซึ่งผลิตหนังสือคู่มือ-ต�ารา	

และสื่อการเรียนการสอนแก่คนไทยทุกเพศ	 ทุกวัย	 ตั้งแต่นักเรียน	 นักศึกษา	 คนท�างาน	 ผู้บริหาร

ระดับสูง	 ตลอดจนผู ้สนใจโดยทั่วไป)	 จึงได้เพียรพยายามสรรหาและพัฒนาองค์ความรู ้จาก

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	 อาทิ	 Harvard,	 Kellogg,	 Wharton	 และผู ้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย	

มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือดีๆ	 รวมถึง	 E-books	 ที่มีคุณค่า	 เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่สังคมไทย

ที่จะช่วยให้วงการศึกษา และวงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศสามารถบรรลุความส�าเร็จ

ได้เป็นอย่างดี

	 ขอขอบคุณสมาชิก	 Expernetbooks	 และ	 Expernet	 Learning	 Center	 ที่กรุณาให้ข้อ

เสนอแนะที่เป็นแง่คิดดีๆ	และได้ร่วมกิจกรรมกับเรามาอย่างต่อเนื่อง

สารถึงผู้อ่าน

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
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กลุ ่มหนังสือ “เสริมความรู ้ และอ้างอิง”



นึกถึงหนังสือคุณภาพ นึกถึงเอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

เก่งพูดอังกฤษทันใจ

สื่อสารฉับไว พูดได้อย่างใจคิด

กับเพื่อนสมาชิกกลุ่มอาเซียน

อ่านเล่มนี้เล่มเดียว

บินเดี่ยวได้ทั่ว AEC!

มีตัวอย่างประโยคพร้อมใช้และคำาอ่านออกเสียง 

คำาศัพท์เฉพาะทางที่จำาเป็นสำาหรับทุกกลุ่มวิชาชีพ สามารถนำาไปใช้ได้ทันที !

เอ็กซเปอร์เน็ทบุ ๊คส์ ยินดีมอบส่วนลดพิเศษ 

แก่หน่วยงานทั่วไป องค์กร และสถานศึกษา ที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือจ�านวนมาก

เพื่อใช้ประกอบหลักสูตรการเรียนการสอน การสัมมนาและการปฏิบัติงาน

สว่
นลดพเิศษ สำาหรับลูกค้า Big Lot

 !

Recommended

สนใจติดต่อ

ฝ่ายขาย บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ�ากัด 

โทร. 0-2718-1821 (10 คู่สาย)

e-mail : marketing_expernetbooks@hotmail.com 

และ public@expernetbooks.com

website : www.expernetbooks.com
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หนังสือ
ออกใหม่

 แม้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่จะมีภาษาประจ�าชาติของตัวเอง แต่ก็ใช้ภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกในการติดต่อสื่อสาร

 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน เล่มนี้ มีเนื้อหาครบทุกด้าน ทั้งการสนทนาเบื้องต้น การแนะน�า
และการพูดคุยกันในเรื่องน่ารู้ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ 
การปกครอง วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ อาหาร การเดินทาง แนะน�าที่พัก บอกทาง พร้อม
หมวดค�าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ และบทสนทนาสั้นๆ เข้าใจง่าย 

 หนังสือเล่มนี้ จะท�าให้คุณเก่งพูดภาษาอังกฤษทันใจ สื่อสารเข้าใจ ทุกที่ ทุกสถานการณ์ 
อ่านเล่มนี้เล่มเดียว บินเดี่ยวได้ทั่ว AEC !

ผู้แต่ง	สุรีรัตน์	ทองอินทร์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-285-6 จ�านวน 174 หน้า ราคา 200 บาท

 จ�าเก่ง อ่านเก่ง เรียนเก่ง เป็นหนังสือที่นักเรียนทุกคนควรมี ควรอ่าน ควรใช้ ซึ่งจะท�าให้
การเรียนเก่ง คิดเก่งแบบอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยสุดยอดวิธีง่ายๆ ในการเพิ่มพลังความจ�า
การเขยีนและใช้แผนทีค่วามคดิ การฝึกทกัษะการอ่านเรว็ และทกัษะเก่งเรยีน จากผูเ้ขยีนระดบัแชมป์โลก
ด้านการเขียน  Mind Maps  และแชมป์โอลิมปิกด้านการคิด 6 สมัย !

ผู้แต่ง ฟิล	แชมเบอร์ส	และอีเลน	คอลเลีย	
ผู้แปล จิตรลดา	สิงห์ค�า ผู้เรียบเรียง ดร.กานต์สุดา	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-286-3 จ�านวน 146 หน้า ราคา 185 บาท

ผู้แต่ง เมอริล		รูเนียน
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-284-9 จ�านวน 204 หน้า ราคา 200 บาท

 การพูดคือหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้การท�างานนั้นราบรื่นและประสบความส�าเร็จ ! ไม่ว่าคุณคือ 
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือแม้แต่พนักงานระดับปฏิบัติการ การพูดในที่ท�างานย่อมมีความ
ส�าคญัส�าหรบัคณุ ! “1000 ประโยคพดูในทกุสถานการณ์การท�างานทีเ่ป็นปัญหา !” ได้รวบรวมเคลด็ลบั
การเจรจา บริหารความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน  ผูกใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการท�างานที่ราบรื่นใน
ทุกสถานการณ์ที่เป็นปัญหา พร้อมประโยคส�าเร็จรูปที่น�าไปใช้ได้ทันที... แล้วการพูดจะไม่ใช่เรื่องยาก
อีกต่อไป !

จ�ำเก่ง  อ่ำนเก่ง เรียนเก่ง
(The Student Survival Guide)

ลำ�ดับที่
2

ภำษำอังกฤษเพื่ออำเซียน

ลำ�ดับที่
1

1000 ประโยคพูดในทุกสถำนกำรณ์
กำรท�ำงำนที่เป็นปัญหำ !

(Perfect Phrases for 
Managers and Supervisors)

ลำ�ดับที่
3
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 ซัพพลายเชน (Managing Supply Chains) เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “คัมภีร์ส�าหรับผู้บริหาร
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” ที่ได้รวบรวมกลยุทธ์ด้านการจัดการ Supply Chains แนวทางการปฏิบัติ 
และแนวคิดที่จะท�าให้ระบบ Supply Chains ของคุณมีความแข็งแกร่งและคล่องตัว โดยสุดยอด
ค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แกร่งและความคล่องตวัให้แก่
ระบบ Supply Chains สู่การช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันและผลก�าไรอันสูงสุดของธุรกิจ

ผู้แต่ง ฮัว	แอล	ลี	
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา	สินตระการผล		
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-283-2 จ�านวน 308 หน้า ราคา 230 บาท

ซัพพลำยเชน
(HBR on Managing

Supply Chains)

ลำ�ดับที่
5

 หากวันหนึ่งคุณได้เลื่อนต�าแหน่งมาเป็นหัวหน้างาน แน่นอนว่าความก้าวหน้ามักมาพร้อมกับ
ความรับผิดชอบที่มากขึ้นเสมอ และสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การประเมินผลภาคปฏิบัติงานของ
พนักงาน จะประเมินผลลัพธ์ และพฤติกรรมการท�างานได้อย่างไร ? จะให้คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับที่ถูกต้องได้อย่างไร ? 

 ดิ๊ก โกรเต้ ปรมาจารย์ด้านการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้น�าเสนอ
ค�าแนะน�าที่ยอดเยี่ยม สั้น กระชับ และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความสร้าง
สรรค์ เพื่อท�าให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใครๆ ก็คิดว่ายากนั้นส�าเร็จลงด้วยดีทุกขั้นตอน 
ไว้ใน “วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน (How to Be Good at Performance Appraisals)” เล่มนี้

ผู้แต่ง ดิ๊ก	โกรเต้
ผู้แปล วุฒินันท์	ชุมภู		 ผู้เรียบเรียง วีรวุธ	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125	X	9.25	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-282-5 จ�านวน 272 หน้า ราคา 260 บาท

วิธีประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(How to Be Good at 

Performance Appraisals)

ลำ�ดับที่
6

ผู้แต่ง	แรม	ชาราน	และโทมัส	เอช	ดาเวนพอร์ด
ผู้แปล วุฒินันท์	ชุมภู  ผู้เรียบเรียง วีรวุธ	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-287-0 จ�านวน 380 หน้า ราคา 250 บาท

 คณุรูห้รอืไม่ เหตใุดผูน้�าเก่งๆ จงึตดัสนิใจเชงิธรุกจิผดิพลาด ? การตดัสนิใจทางธรุกจิ (Making 
Smart Decisions) เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “คัมภีร์ส�าหรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” ที่ได้
รวบรวมสุดยอดกลยุทธ์และค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดสินใจเชิงธุรกิจอันชาญฉลาดและทรง
ประสิทธิผล หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณรู้ทันหลุมพรางทางความคิดที่ดักรอกระบวนการตัดสินใจ การ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจที่ให้ผลดีกว่าเดิม เทคนิคเลือกใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�างานขององค์กรด้วยการก�าหนดหน้าที่การตัดสินใจให้ชัดเจน

ลำ�ดับที่
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กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
(HBR on Making 
Smart Decisions)
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6              ชุด “หนังสือออกใหม่”

 หนงัสอืเล่มนีเ้รยีบเรยีงขึน้ตามหลกัสตูรวชิาการตลาดของโปรแกรม MBA ที ่ Harvard Business 
School โดยคณาจารย์ผูท้รงคณุวฒุจิากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดได้ร่วมกนัถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาทีอ่่าน
ง่ายและท�าความเข้าใจด้วยตัวเองได้โดยง่าย

 ในเล่ม พบกับพื้นฐานส�าหรับการเริ่มต้นพัฒนาทักษะทางการตลาด และข้อมูลเชิงลึกที่จ�าเป็น
ส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์ และการน�ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ด�าเนินการจริง จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ
นักศึกษาวิชาการตลาด และเป็นคัมภีร์ที่ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาดจ�าเป็นต้องมีไว้ติดตัว

ผู้แต่ง อัลวิน	เจ.	ซิลก์
ผู้แปล ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์ ผู้เรียบเรียง วีรวุธ	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125	X	9.25	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-276-4 จ�านวน 288	หน้า ราคา 280	บาท

ผู้แต่ง มิคาเอล	โครเกอรัส	และโรมาน	เชพเพล่า
ผู้แปล คมสัน	ขจรชีพพันธุ์งาม ผู้เรียบเรียง วีรวุธ	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์	2	สี
ISBN 978-974-414-279-5 จ�านวน 208	หน้า ราคา 220	บาท

 ในบางครั้งการตัดสินใจอาจเป็นเรื่องยาก หรือบางครั้งเราก็หาค�าตอบให้กับค�าถามง่ายๆ ไม่ได้
เสยีท ี ฉนัต้องการอะไร ? ฉนัจะได้มนัมาได้อย่างไร ? ฉนัจะด�าเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุมากขึน้และท�างาน
อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างไร ? หลากหลายค�าถามทีเ่ราล้วนเผชิญกนัอยู่ทกุวัน พบกบัค�าตอบได้
ใน “50 วิธีแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างฉลาด !” หนังสือขายดีที่สุดเล่มหนึ่งของยุโรป ที่กลั่นกรอง
สุดยอด 50 โมเดลที่ดีที่สุด ซึ่งถูกน�าไปใช้ในหลักสูตร MBA มาไว้ในเล่มเดียว เครื่องมือที่มองเห็น
ได้อย่างเป็นรูปธรรมเล่มนี้ จะช่วยให้คุณสามารถท�าทุกปัญหาให้เป็นเรื่องง่ายๆ และสามารถก้าวไปสู่การ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

50 วิธีแก้ปัญหำ & กำรตัดสินใจ
อย่ำงฉลำด !

(The Decision Book)

ลำ�ดับที่
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เรียนลัดกำรตลำด MBA Harvard
(What is marketing ?)

ลำ�ดับที่
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หนังสือที่จะช่วยเพิ่มพลังความฉลาดให้สมองของคุณ

ด้วยการนำาเสนอสาระน่ารู้ที ่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย

100% ฉลาดชัวร์

ฉลาดได้อีก!

ฉลาดได้อีก!
100% ฉลาดชัวร์

ฉลาดได้อีก! ฉลาดได้อีก!

100% ฉลาดชัวร์
100% ฉลาดชัวร์

RECOMMENDED
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	 การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน	 และสร้างผลก�าไรเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความ
ส�าเรจ็ของทกุองค์กร	 ไม่ว่าคณุจะเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู	 หรอืเป็นพนกังานในระดบัปฏบิตักิาร	 คณุจ�าเป็นจะ
ต้องรูว้ธิกีารและเทคนคิทีส่�าคญัในการสร้าง	 “ความสามารถด้านนวตักรรมสูล่กูค้า”	 ให้กลายเป็น	 “Core 
Competency”	ขององค์กร

	 หนังสือเล่มนี้	 น�าเสนอกระบวนการและขั้นตอนส�าหรับการอัดฉีดนวัตกรรมเข้าสู่กระแสหลักของ
องค์กร	และท�าให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกที่ทุกเวลา

การสร้างนวัตกรรมให้เป็น 
Core Competency

(Innovation to the Core)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ปีเตอร์ สการ์ซินสกี้ และ โรแวน กิ๊บสัน 
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-134-7 จ�านวน 440 หน้า ราคา 350 บาท

	 อะไรคือพลังขับเคล่ือนส�าหรับความส�าเร็จของธุรกิจในระยะยาว	 ?	 มันไม่ใช่ความยอดเย่ียมในการ
ปฏิบัติงานหรือตัวแบบธุรกิจใหม่	 แต่ค�าตอบน้ันก็คือนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ	 ซ่ึงหมายถึงแนวทาง
ใหม่ในการเคลื่อนย้ายคนเก่ง	รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรและการก�าหนดกลยุทธ์	

 “การจัดการแห่งอนาคต” (The Future of Management) โดยผู้เขียน Gary Hamel ซ่ึง
ได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์แห่งการบริหารจัดการระดับโลก	 ได้ถ่ายทอดแนวคิดท่ีสามารถน�าไปใช้ได้จริง	
พร้อมตัวอย่างของกลุ่มบริษัทผู้บุกเบิกทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่	 ซ่ึงได้ท้าทายกฎเกณฑ์ด้านการ
บริหารจัดการเดิมๆ	จนกระทั่งได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นการตอบแทน	!

ผู้แต่ง แกรี่ ฮาเมล 
ผู้แปล	คมสัน ขจรชีพพันธ์ุงาม ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-089-0 จ�านวน 428 หน้า ราคา 360 บาท

การจัดการแห่งอนาคต
(The Future of Management)

ลำ�ดับที่
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คัมภีร์นักนวัตกรรม
(The Innovator’s Toolkit)

 โลกธุรกิจในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนส�าคัญ… นวัตกรรมคือหัวใจส�าคัญที่จะผลักดันให้
องค์กรของคุณเติบโตและประสบความส�าเร็จ !

	 คัมภีร์นักนวัตกรรม	 เป็นหนึ่งในหนังสือชุด	 Harvard	 Business	 Essentials	 ที่ได้รวบรวม
สุดยอดกลยุทธ์ส�าหรับการพัฒนาและการผลักดันนวัตกรรมไปใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
โดยเริ่มต้นจากการท�าความรู้จักนวัตกรรม	 เรียนรู้วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 และผสมผสานนวัต-
กรรมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ	 ตลอดจนพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ออกจ�าหน่าย
ในตลาด	และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์	

ผู้แต่ง ริชาร์ด ลุกซ์
ผู้แปล	คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม  ผู้เรียบเรียง	วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-219-1 จ�านวน 368 หน้า ราคา 300 บาท

ลำ�ดับที่
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เทคนิคขายไอเดีย
(Buy In)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง	จอห์น พี. คอตเตอร์
ผู้แปลและเรียบเรียง	อรพิน ยงวัฒนา
ขนาด 6.12 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-266-5 จ�านวน 180 หน้า ราคา 220 บาท

	 หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณมี	 เทคนิคขายไอเดีย	 ไม่ว่าคุณจะน�าเสนอโปรเจกต์พันล้าน	 น�าเสนอ
ไอเดียกับเพื่อนร่วมงาน	 หรือสนทนากับเพื่อนสนิทเพียงสองสามคน	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมีวาทศิลป์เลิศหรู
หรอืทกัษะการเจรจาต่อรองขัน้เทพ	 พสิจูน์แล้วว่าใช้ได้ผลจรงิกบัทกุสถานการณ์...อ่านเลย	 รบัรอง	 “โดน”
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	 คนค้นคดิ	หรอืคนช่างคดิทีส่ามารถคดิสร้างสรรค์ได้นัน้จ�าเป็นต้องเป็นคนทีค่ดินอกกรอบ	ทีส่ามารถ
คดิให้แตกต่างออกไปจากสิง่ทีม่อียูห่รอืสิง่ทีเ่ป็นอยูเ่ดมิ	ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนนิชวีติ	การออกแบบธรุกจิ	การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ	รวมไปจนถึงการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ๆ

	 หนงัสอื	ต้นแบบนกัคดินวตักรรม เล่มนี	้จะให้ทัง้ความรู	้วธิกีาร	และสร้างแรงบนัดาลใจในการเป็น
นักคิดสร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยม	 ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างวิธีการที่นักคิดระดับโลกใช้ใน
การคดิ	ซึง่ผูอ่้านสามารถน�าไปปฏบิตัเิพือ่ก้าวสูก่ารเป็นนกัคดิสร้างสรรค์ทีส่ามารถคดินอกกรอบได้โดยง่าย

ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม
(Iconoclast)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง เกรกอรี เบิร์นส์ 
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-121-7 จ�านวน 344 หน้า ราคา 310 บาท

 ในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและยากจะคาดเดา ผู ้น�าคือผู ้ที่มี
บทบาทส�าคัญที่จะขับเคลื่อนและน�าพาองค์กรรวมถึงทีมงานฝ่าฟันอุปสรรคไปสู ่ความส�าเร็จที่รออยู ่
เบื้องหน้า 

	 คู่มือพัฒนาภาวะผู้น�า	 เป็นหนังสือพัฒนาภาวะผู้น�าและ EQ ที่ดีที่สุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	
เหมาะส�าหรับผู ้จัดการและผู ้น�าทุกระดับควรอ่าน	 	 เพื่อพัฒนาศักยภาพสู ่การเป็นสุดยอดผู ้น�าที่
ประสบความส�าเร็จและทรงประสิทธิผล	 ทั้งทางด้านความฉลาดทางอารมณ์	 การพัฒนาและเปลี่ยน
แปลงตนเองอย่างจริงจังและได้ผล	 ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่เข้มแข็งภายในทีมงานและองค์กร	
และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้น�าที่พร้อมเผชิญหน้าทุกภารกิจที่ท้าทาย !

คู่มือพัฒนาภาวะผู้น�า
(Becoming a

Resonant Leader)

ผู้แต่ง แอนนี แมคคี, ริชาร์ด อี. โบยาทซิส และ ฟรานซ์ จอห์นสตัน
ผู้แปลและเรียบเรียง	ประณยา จองบุญวัฒนา
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-218-4 จ�านวน 268 หน้า ราคา 260 บาทลำ�ดับที่
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	 จะดแีค่ไหน...หากลกูค้าและพนกังานของคณุรูส้กึว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์กรคนหนึง่	 ซึง่ความเป็น
เจ้าของ	 (Ownership)	 ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน	 แต่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยม
ที่ยึดถือร่วมกันในการมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	 โดยที่พวกเขาแสดงออกถึงความภักดีอย่างยิ่งยวด	
ความผกูพนั	 และการมส่ีวนร่วมกบัองค์กร	 ซึง่ความรูส้กึเป็นเจ้าของนีส้ามารถสร้างมลูค่าต่อองค์กรมากเกนิ
กว่าจะประเมนิค่าได้

	 หนังสือเล่มนี้น�าเสนอกรณีศึกษาจากองค์กรที่ประสบความส�าเร็จทางธุรกิจอย่างมาก	 จากการ
มุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรให้กับลูกค้าและพนักงานเป็นส�าคัญ	 ซึ่งจากกรณีศึกษา
ดังกล่าวคุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ	 ที่จะบ่มเพาะความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นได้	 ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างความเป็นเจ้าของให้เป็นวิสัยทัศน์ในการสร้างคุณค่าเชิงกลยุทธ์	 การสร้างคุณค่าให้มากกว่า
ต้นทุน	 การให้ลูกค้ามีส่วนช่วยในงานขององค์กร	 การเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน	 และการ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	 อันจะสร้างความก้าวหน้าและความส�าเร็จที่ยั่งยืน
ขององค์กรได้จรงิ

OQ กลยุทธ์ส�าคัญที่ผลักดัน
ผล “ก�าไร” อย่างยั่งยืน

(The Ownership Quotient)

ผู้แต่ง เจมส์ แอล. เฮสเคตต์, ดับเบิลยู. เอิร์ล แซสเซอร์ และ โจ วีลเลอร์ 
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล และ ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-180-4 จ�านวน	 336 หน้า ราคา	310  บาท
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	 ถ้าคุณก�าลังเผชิญกับภาวะตกต�่าทางจิตใจ	 รู้สึกไม่มั่นใจในก้าวต่อไปของชีวิต	 จากการตกงาน	
ถกูโยกย้ายต�าแหน่ง	 สถานที่ท�างานกลายเป็นสถานที่น่าเบื่อ	 อาชีพที่คุณท�ามาตลอดทั้งชีวิต	 จู่ๆ	 กห็มด
ความน่าสนใจไปเฉยๆ	 ราวกบัว่ามนัไม่มคีวามหมายท้าทายในชวีติอกีต่อไปแล้ว	 แสดงว่า...	 คณุก�าลงัพบ
ทางตนั	!			

 ถอดรหสัความคดิ พชิติทางตนั (Getting Unstuck)	 จะช่วยให้คณุค้นหาทางออกทีเ่หมาะสมกบั
ตัวคุณทั้งในที่ท�างานและที่บ้าน	 ให้ก้าวพ้นทางตันที่อยู่ตรงหน้าและก้าวไปสู่หนทางข้างหน้าที่เต็มไป
ด้วยความหมาย	 ด้วยสุดยอดค�าแนะน�าและวิธีการแปรเปลี่ยนเส้นทางของปัญหาที่ปิดตาย	 ให้กลายเป็น
ถนนสายใหม่ของชวีติ	 โดย	ดร.ทโิมธ	ี บทัเลอร์	นกัจติวทิยาอาวโุส	และผูอ้�านวยการโครงการพฒันาอาชพี
คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด	

ถอดรหัสความคิด พิชิตทางตัน
(Getting Unstuck)

ผู้แต่ง ทิโมธี บัทเลอร์
ผู้แปลและเรียบเรียง สุฎางค์ เอกสุวรรณ และ ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-175-0 จ�านวน 240 หน้า ราคา 250 บาทลำ�ดับที่
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 “การคดิแบบบรูณาการ”	 เป็นวธิกีารคดิด้วยการใช้ความคดิต่างขัว้	 ให้มาประสานเข้าด้วยกนัอย่าง
บรูณาการ	 เพือ่ให้เกดิเป็นคณุปูการทีห่ลากหลาย	 แทนทีจ่ะคดิในลกัษณะของนกัคดิแบบเดมิๆ	 ทีม่กัจะยอม
รับต่อการที่จะต้องเสียอะไรไปสักอย่าง	เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาหนึ่งอย่างเป็นการแลกเปลี่ยน

	 ในหนงัสอืเล่มนีผู้เ้ขยีนได้วเิคราะห์และแยกองค์ประกอบของวธิกีารคดิแบบบรูณาการออกมาให้เหน็	
พร้อมทั้งอธิบายทักษะที่เราต้องพัฒนาในการที่จะฝึกฝนให้สามารถคิดแบบบูรณาการและใช้งานความคิด
ต่างขั้วให้เต็มศักยภาพ	 โดยคุณจะได้เรียนรู้พลังแห่งการแก้ปัญหาด้วยวิธีการคิดแบบบูรณาการ	 วิธีการที่
ท�าให้นักคิดแบบบูรณาการไม่ต้องเลือกแบบได้อย่างเสียอย่าง	 การเพิ่มทางเลือกของนักคิดแบบบูรณาการ
การสรรค์สร้างค�าตอบด้วยการขัดขืนความเรียบง่าย	 การวาดแผนที่ความคิด	 การสร้างเค้าโครงความคิด
การเชือ่มโยงจดุต่างๆ	เข้าด้วยกนั	และความเพยีบพร้อมของประสบการณ์

คิดแบบบูรณาการ
(The Opposable Mind)

ผู้แต่ง โรเจอร์ มาร์ติน
ผู้แปลและเรียบเรียง ปวีณา แปลงประวัติ
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-153-8 จ�านวน 248 หน้า ราคา 250 บาท

 Apple	ฟื้นตัวจากการตกต�่ามานานนับทศวรรษได้อย่างไร	?	
 Whole Food	ผันตัวเองมาสู่ยักษ์ใหญ่ในวงการซูเปอร์มาร์เกตได้อย่างไร	?	
 Dove	ฉีกคัมภีร์ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามได้อย่างไร	?

	 หนงัสอื	 “กลยทุธ์คดิใหญ่”	 เล่มนี	้ ได้เปิดเผยเคลด็ลบัและขัน้ตอนในการค้นหาแหล่งความคดิและ
นวัตกรรม	 รวมทั้งการประเมินคุณค่าเพื่อน�ามาสู่การก�าหนดกลยุทธ์และการด�าเนินการเพื่อให้องค์กรของ
คุณเติบใหญ่พร้อมทั้งท�าให้กลยุทธ์คิดใหญ่นี้คงอยู่ในองค์กรของคุณหรือตัวของคุณได้ตราบนานเท่านาน

กลยุทธ์คิดใหญ่
(Big Think Strategy)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง เบิร์นด์ เอช. ชมิตต์ 
ผู้แปล สุฎางค์ เอกสุวรรณ ผู้เรียบเรียง	วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-081-4 จ�านวน 218 หน้า ราคา 250 บาท
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	 คณุก�าลงัเมนิเฉยต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้รอบๆ ธรุกจิของคณุหรอืไม่ ? ถ้าใช่..คณุกก็�าลงัท�าให้องค์กร
ของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง	!

	 หนงัสอื	 “มองรอบด้าน”	 เล่มนี	้ จะท�าให้คณุมคีวามรูท้างกลยทุธ์ทีล่กึซึง้ขึน้	 และกระตุน้ให้คณุมอง
สิง่ทีน่อกเหนอืไปจากกรอบการอ้างองิในปัจจบุนัของคณุ	 หนงัสอืเล่มนีอ้ธบิายว่า	 “การมองรอบด้าน”	 นัน้
จะช่วยให้คณุสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะมคีวามเสีย่งใดเกดิขึน้กบัองค์กรของคณุได้บ้าง	 และยงัช่วย
ให้คณุมองเหน็โอกาสได้เรว็ขึน้	 ในขณะเดยีวกนัคณุกส็ามารถสร้างผลก�าไรทีส่งูกว่าคูแ่ข่งของคณุทีย่งัจบัทาง
ไม่ถูก	นับเป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งที่ผู้บริหารและนักวางกลยุทธ์ทุกคนต้องอ่าน !

มองรอบด้าน
(Peripheral Vision)
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ผู้แต่ง จอร์จ เอส. เดย์ และ พอล เจ. เอช. ชูเมกเกอร์ 
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-057-9 จ�านวน 344 หน้า ราคา 310 บาท

	 ในอนาคตอนัใกล้นี	้ “จติทัง้ 5”	 จะกลายเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุและจ�าเป็นทีส่ดุส�าหรบัคณุ	 และทกุๆ	
คนในองค์กรของคุณ

	 ศ. ดร.ฮาวเวิร์ด	 การ์ดเนอร์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ	 หรือที่เรียกว่า
พหปัุญญา	 (Multiple	 Intelligences)	 ได้กล่าวถงึ	 “จติ 5 ประการ”	 อนัได้แก่	 จติช�านาญการ	 (Dis-
ciplinary	 Mind),	 จติสงัเคราะห์	 (Synthesizing	 Mind),	 จติสร้างสรรค์	 (Creating	 Mind),	 จติเคารพ	
(Respectful	Mind)	 และจติจรยิธรรม	 (Ethical	Mind)	 ว่า	 “จติทัง้ 5 รปูแบบ”	นัน้	 เป็นจติทีท่อดผ่าน
ห้วงแห่งความรู้คิดทั้งในการด�ารงชีวิตและการท�างาน อันจะน�ามาซึ่งความสุขและความส�าเร็จของทุกคนใน
ทุกสายอาชีพ
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จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์
(Five Minds for the Future)

ผู้แต่ง ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ 
ผู้แปล	เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-068-5 จ�านวน 226 หน้า ราคา 250 บาท

	 ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง	 ความท้าทายและความไม่แน่นอน	 โลกใบนี้จึงต้องการผู้น�า
ประเภทใหม่	ที่สามารถสร้างและรักษาความยิ่งใหญ่ขององค์กรให้คงอยู่ได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากล�าบาก

	 หนงัสอืเล่มนีค้อืหนงัสอืทีจ่ะให้คณุเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะกลายเป็น	 “ผูน้�าทีท่รงพลงั”	 ด้วยลกัษณะของผูน้�า
ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในการท�างานและสามารถผลกัดนัองค์กรให้มุง่ไปสูค่วามยิง่ใหญ่ได้อย่างยัง่ยนื	พร้อม
ด้วยแบบฝึกหดัและแนวคดิอนัทรงคณุค่าทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้จรงิ	 เหมาะอย่างยิง่ส�าหรบัผูน้�าทกุคน
ที่ต้องเผชิญกับโลกธุรกิจอันซับซ้อนและสับสนเช่นในปัจจุบัน

ผู้น�าที่ทรงพลัง
(Resonant Leadership)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ริชาร์ด โบยาทซิส และ แอนนี่ แม็คคี 
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-009-8 จ�านวน 361 หน้า ราคา 320 บาท
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	 หัวใจส�าคัญของการอยู่รอดและเจรญิเติบโตที่แท้จรงิของทุกองค์กร	 กค็ือ	 “การเงิน”	 ไม่ว่าใครจะ
เก่งเรือ่งกลยทุธ์	 เรือ่งการขาย	 การตลาด	 หรอืการผลติ	 แต่สดุท้ายกต้็องมาจบลงที	่ “การเงนิ”	 อยูร่�า่ไป	
เงนิทนุ	ทรพัย์สนิ	หนีส้นิ	ยอดขาย	ต้นทนุ	ลกูหนี	้ เจ้าหนี	้สภาพคล่องทางการเงนิ	 ล้วนเป็นตวัแปรส�าคญั
ต่อการตดัสนิใจครัง้ใหญ่อยูเ่สมอ	 ดงันัน้ผูน้�าหรอืหวัหน้าหน่วยงานทกุคนจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องรอบรูเ้รือ่งการเงนิ
ในระดับที่สามารถจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้

	 หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่น�าเสนอบทเรียนต่างๆ	 ที่ง่ายต่อการอ่านและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน
การท�างานได้ในทนัท	ี แต่ผูเ้ขยีนยงัได้แสดงให้เหน็ว่าตวัเลขต่างๆ	 มทีีม่าอย่างไร	 ท�าให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายขึน้	และสามารถน�าข้อมลูไปใช้เพื่อการเป็นผู้จัดการที่ดียิ่งขึ้น
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ฉลาดรู้ทางการเงิน
(Financial Intelligence)

ผู้แต่ง คาเรน เบอร์แมน, โจ ไนต์ และ จอห์น เคส 
ผู้แปล	คมสัน ขจรชีพพันธ์ุงาม ผู้เรียบเรียง	วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-090-6 จ�านวน 356 หน้า ราคา 310 บาท

 “ความเสีย่ง”	อยูคู่ก่บั	“คณุ”	เสมอ	ในทกุๆ	เรือ่งโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งธรุกจิ !	ทกุการกระท�า
และการตดัสนิใจของคณุ	คอื	“ความเสีย่ง”	แล้วคณุจะแน่ใจได้อย่างไรว่า	“การเสีย่ง”	ในแต่ละครัง้ของคณุ
จะไม่น�าไปสู่ความล้มเหลว	ผิดพลาดและเสียหาย	ซึ่งอาจกลายเป็น	“จุดจบ”	ส�าหรับองค์กร !

 รู้ทันความเสี่ยง (Risk Intelligence)	 เล่มนี้	 จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ
เสีย่งอย่างมัน่ใจด้วยหลกัปฏบิตัง่ิายๆ	 และใช้ได้จรงิ	 ซึง่จะช่วยให้คณุสามารถวางแผนการบรหิารความเสีย่ง
อย่างได้ผล !
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รู้ทันความเสี่ยง
(Risk Intelligence)

ผู้แต่ง เดวิด แอพการ์ 
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-035-7 จ�านวน 335 หน้า ราคา 310 บาท

	 เมื่อบริษัทต่างๆ	 เติบโตและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น	 ประกอบกับตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง	 การ
ขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่ง

 หนงัสอืเล่มนี	้ จะช่วยให้กจิการต่างๆ	มตีวัแบบต้นทนุและแนวทางการวเิคราะห์ความสามารถในการ
ท�าก�าไรทีเ่ทีย่งตรง	 ทัง้ในกจิกรรมการผลติ	 การส่งมอบสนิค้าและบรกิารแก่ลกูค้า	 รวมถงึการบรหิารความ
สมัพนัธ์กบัลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธผิล	 ซึง่จะช่วยให้การตดัสนิใจระหว่างต้นทนุและผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้	
เป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง โรเบิร์ต เอส. แคปแลน และ สตีเฟน อาร์. แอนเดอร์สัน 
ผู้แปลและเรียบเรียง ดร.จักร ติงศภัทิย์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-120-0 จ�านวน 452 หน้า ราคา 380 บาท

การวิเคราะห์ต้นทุน
บนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา
(Time-Driven Activity-Based 

Costing)
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	 ทกุคนในองค์กรถกูสอน-ถกูสัง่-ถกูโน้มน้าวให้เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลยทุธ์
ใหม่	 ปรบัปรงุระบบงานใหม่	 เพิม่ทัง้ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	ลดค่าใช้จ่าย	ปรบัโครงสร้างองค์กร	 และ
อกีสารพดัทีจ่�าเป็นต้องเปลีย่นแปลง !	 แต่ความเปลีย่นแปลงทีต้่องการกลบัเกดิขึน้ช้ากว่าทีค่วรจะเป็น	 บาง
กรณกีเ็ปรยีบได้กบัการเขน็ครกขึน้ภเูขาทีย่ากเยน็	 นีย่งัไม่นบัรวมทีต้่องหยดุชะงกัอยูก่บัทีไ่ปเสยีดือ้ๆ !	 แล้ว
อะไรคือสิ่งที่เป็นต้นเหตุ	?

	 จอห์น	 คอตเตอร	์ ปรมาจารย์ด้านภาวะผู้น�าจะแสดงให้คุณเห็นว่า	 ความตระหนักถึงความจ�าเป็น
เร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร	 ท�าไมความตระหนักดังกล่าวจึงกลายเป็นสินทรัพย์
ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งขององค์กรที่คุณควรจะสร้างและรักษาเอาไว้ให้ยั่งยืน	!

ลำ�ดับที่
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อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี
(A Sense of Urgency)

ผู้แต่ง จอห์น พี. คอตเตอร์ 
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-119-4 จ�านวน 220 หน้า ราคา 250 บาท

	 หนงัสอืเล่มนี้	 จะท�าให้คณุเข้าใจบทบาทของ	 Strategy	 Maps	 และ	 Balanced	 Scorecard	
ในภาคปฏบิตั	ิโดย	Robert	S.	Kaplan	และ	David	P.	Norton	ผูเ้ขยีนได้อธบิายถงึแนวทางการแก้ไข
ความบดิเบีย้วของการประสานพลงัภายในองค์การเพือ่ให้มุง่ไปในทศิทางเดยีวกนั	 พร้อมทัง้ได้เสนอแนะแนว
ทางทีท่รงพลงัและมปีระสทิธผิล	 อนัประกอบไปด้วยวถิทีางในการบรหิารดลุยภาพทางการเงนิของกลุม่บรษิทั
ให้เกดิประสทิธผิล	 การสร้างข้อเสนอด้านคณุค่าของสนิค้าและบรกิารทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะ	 รวมถงึเทคนคิ
การใช้กระบวนการด�าเนนิงานร่วมกนัของหน่วยงานและบรษิทัในเครอื	 เหมาะส�าหรบัผูท้ีส่นใจและต้องการ
ต่อยอดความรู้ด้าน	Balanced	Scorecard

	 ผูเ้ขยีนทัง้สองคนนีเ้ป็นปรมาจารย์ต้นก�าเนดิความคดิทัง้	BSC	และ	KPI	รวมทัง้	Strategy	Maps	
ที่วงการบริหารทั่วโลกยอมรับ

Alignment : การใช้ Balanced
Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ

(Alignment)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง โรเบิร์ต เอส. แคปแลน และ เดวิด พี. นอร์ตัน 
ผู้แปลและเรียบเรียง ดร.จักร ติงศภัทิย์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-032-6 จ�านวน 451 หน้า ราคา 380 บาท

	 การสร้างกลยุทธ์การด�าเนินงานภายในองค์การและกลยุทธ์การแข่งขันที่มีประสิทธิผล	 จ�าเป็นต้อง
อาศัยทั้งผู้น�าที่ชาญฉลาดร่วมกับทักษะความสามารถใน	“การวิเคราะห์”	ที่ยอดเยี่ยม

	 หนังสือเล่มนี้	 จะท�าให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ	 ในการเอาชนะคู่แข่ง	 สร้างความ
สามารถในการวเิคราะห์และระบตุวัลกูค้าทีท่�าก�าไรให้กบับรษิทัมากทีส่ดุ	รวมถงึการตัง้ราคาให้เกดิประโยชน์
สงูสดุ	 การปรบัปรงุโซ่อปุทาน	 การคดิค้นนวตักรรมทางด้านผลติภณัฑ์ตลอดจนการยกระดบัตวัแปรทีแ่ท้จรงิ	
เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ
องค์การ	ให้สามารถจะเอาชนะการแข่งขันใดๆ	ได้ตลอดไป

เอาชนะด้วยความสามารถ
เชิงวิเคราะห์

(Competing on Analytics)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง โทมัส เอช. ดาเวนพอร์ต และ จีนน์ จี. แฮริส 
ผู้แปลและเรียบเรียง รุ่งธรรม สุขสวัสดี
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-044-9 จ�านวน 382 หน้า ราคา 350 บาท
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	 คณุจะท�าอย่างไรเมือ่สิง่ทีค่ณุท�ามาโดยตลอดเริม่ถงึจดุอวสาน ?	 คุณจะท�าอย่างไรเพือ่ใหคู้แ่ข่งขนั
ไม่สามารถรั้งให้หยุดหรือฉุดให้อยู่ ?

	 การเติบโตที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจหลักที่มีอยู่ตามแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ	 Chris	 Zook	 จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้น�าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว “คนทีช่นะได้ย่อมไม่ใช่เหตบุงัเอญิ พวกเขาท�าได้ถกูต้องทกุครัง้
ไป”

ภารกิจพิชิตชัยชนะ
(Unstoppable)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง คริส ซุก 
ผู้แปล	ดร.คมกฤช จองบุญวัฒนา  ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-078-4 จ�านวน 280 หน้า ราคา 270 บาท

ลำ�ดับที่
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กลยุทธ์คุมเกมการต่อรอง
(Shaping the Game)

ผู้แต่ง ไมเคิล วัตกินส์ 
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-007-4 จ�านวน 244 หน้า ราคา 250 บาท

	 เรื่องของการเจรจาต่อรองนั้น	 ถือเป็นเรื่องปกติวิสัยของการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งสังคมธุรกิจและ
สงัคมการเมอืงทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ	 เทคนคิในการเจรจาต่อรองเพือ่ให้สามารถคมุเกมนัน้ๆ	 ได้
จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ส�าคัญของผู้น�าองค์กรที่จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มีเดิมพันสูงอยู่ตลอดเวลา

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้น�าเสนอกลยทุธ์เพือ่ทีจ่ะช่วยให้ผูน้�าคนใหม่สามารถก้าวไปสูก่ารเป็นนกัเจรจาชัน้เลศิ	
อาทิ	 การท�าความเข้าใจกับลักษณะและกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางการเมือง,	 การใช้กลยุทธ์การต่อรองให้
เหมาะกบัสถานการณ์,	 การโน้มน้าวคูเ่จรจาให้คล้อยตามคณุและหาวธิใีช้ข้อมลูทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ,	
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการเจรจาที่ส่งผลให้คุณเป็นฝ่ายได้เปรียบ	 และการพัฒนาการเจรจาต่อรอง
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส�าเร็จ

	 ธรุกจิในปัจจบุนัเป็นโลกของการแข่งขนัและการช่วงชงิส่วนแบ่งตลาด	 การสร้างโอกาสในการเตบิโต
ทางการตลาดครั้งใหม่ให้กลายเป็นจริงจึงกลายเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

	 ด้วยแนวทางการด�าเนนิกลยทุธ์ในการบกุยดึตลาดภายในหนงัสอืเล่มนีจ้ะน�าคณุไปสูก่ารปฏบิตัทิีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและให้ผลก�าไร	 พร้อมด้วยเครื่องมือ	 รายการ
ตรวจสอบ	 เทคนคิต่างๆ	 รวมถงึกรณศีกึษาจากบรษิทัชัน้น�าระดบัโลกมากมายทีไ่ด้มกีารน�าแนวทางเหล่านี้
ไปใช้จริง	ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาโอกาสครั้งส�าคัญและชี้น�าไปสู่ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ยาก

กลยุทธ์บุกยึดตลาด
(Market Busters)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ริต้า กันเธอร์ แม็คการ์ธ และ เอียน ซี. แม็คมิลลาน
ผู้แปลและเรียบเรียง ดร.ไพโรจน์ บาลัน
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-945-778-8 จ�านวน 358 หน้า ราคา 330 บาท



ชุด
หัวใจในการบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
Harvard Business Essentials



ชุด “หัวใจในการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด”     Harvard Business Essentials16

คัมภีร์นักการตลาด
(Marketer’s Toolkit)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง แพ็ททริค บาร์ไวส์
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-941-421-7 จ�านวน 377 หน้า ราคา 360 บาท

	 ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน	 โลกที่ต้องพลิกผันไปตามความต้องการของลูกค้า	 การตลาดจึง
เป็นภาระหน้าทีข่องทกุคน	 ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย	 ฝ่ายการตลาด	 ฝ่ายผลติ	 ฝ่ายบรหิาร	 หรอืแม้กระทัง่ฝ่าย
วิศวกรรม

	 หนังสือเล่มนี้มีสาระส�าคัญ	 และเครื่องมือชั้นยอดที่เหมาะส�าหรับปฏิบัติงานจริงของทุกๆ	 คน	 ใน
การช่วยกันเพิ่มยอดขายและรักษาฐานลูกค้า	 ด้วยการสร้างกลยุทธ์และแผนการตลาดที่มีประสิทธิผล,	
สร้างตราสินค้าและความแตกต่างจากคู่แข่ง,	 ก�าหนดรูปแบบของราคาและเจาะลึกการตลาด	 และสร้าง
ส่วนแบ่งตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง

ลำ�ดับที่
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คัมภีร์การเงินส�าหรับผู้จัดการ
(Finance for Managers)

ผู้แต่ง ซามู แอล. ฮาเยส
ผู้แปลและเรียบเรียง คมสัน ขจรชีพพันธ์ุงาม
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-940-979-4 จ�านวน 317 หน้า ราคา 300 บาท

	 สถานภาพทางการเงิน	 นับว่าเป็นหัวใจอันส�าคัญยิ่งต่อการคงอยู่หรือเติบโตขององค์กรทุกประเภท	
หน้าที่หลักของบรรดาผู้จัดการ	 ไม่ว่าจะในสายงานใด	 จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานที่ส�าคัญ
ของการบรหิารจดัการทางการเงนิ

	 หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงทฤษฎีและข้อมูลด้านการเงินในเชิงประยุกต์เข้ากับชีวิตจริงทางธุรกิจ	 ไม่ว่า
จะเป็นการวางแผนทางการเงนิ	 การจดัท�างบประมาณ	 และการพยากรณ์อนาคต	 โดยสาระส�าคญัประกอบ
ด้วย การอ่านและการท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงบการเงิน,	 การด�าเนินการทางด้านการจัดหาเงินเพื่อ
การเตบิโต,	 การใช้เครือ่งมอืทางการเงนิควบคูก่บัมลูค่าตามเวลา,	 การประยกุต์ใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่า	
และการตัดสินใจลงทุนจากภายในและภายนอก

3

กลยุทธ์
(Creating and Implementing

Strategy)

ลำ�ดับที่

ผู้แต่ง ริชาร์ด ลุกซ์ และเดวิด เจ. คอลลิส
ผู้แปลและเรียบเรียง ดร.จักร ติงศภัทิย์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-935-630-2 จ�านวน 234 หน้า ราคา 250 บาท

	 การสร้างกลยุทธ์เป็นเรื่องของ	 “การท�าสิ่งที่ถูกต้อง”	 ส่วนการประยุกต์ใช้นั้น	 หมายถึง	 “การท�า
ให้ถูกต้อง”	 ซึ่งหัวใจส�าคัญทั้งสองประการนี้จ�าเป็นที่จะต้องมีการจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั เพือ่ความส�าเรจ็และความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนืขององค์กร ในเล่มพบกบั :
การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสม, การก�าหนดบุคคลที่เหมาะสมในทีมงานกลยุทธ์, การ
น�าโครงสร้าง	 ทรัพยากร	 และบุคลากรไปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความส�าเร็จ	
และการสร้างแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

	 ทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4

ลำ�ดับที่

ผู้แต่ง ไมค์ เบียร์
ผู้แปลและเรียบเรียง ภักดี เมฆจ�าเริญ
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-945-764-1 จ�านวน 184 หน้า ราคา 220 บาท

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Managing Change and Transition)

	 การสร้างให้เกดิความเปลีย่นแปลงและเปลีย่นผ่านให้ได้อย่างราบรืน่นัน้ถอืเป็นภาระหน้าทีท่ีส่�าคญั
และเป็นความท้าทายของผู้จัดการหรือผู้น�าในองค์กรทุกคน

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้ให้ข้อแนะน�าและวธิกีารรวมทัง้เครือ่งมอือนัทรงคณุค่าซึง่ประกอบด้วย การตระหนกัรู้
ถงึความจ�าเป็นทีอ่งค์กรจะต้องเปลีย่นแปลง,	 การน�าขัน้ตอนทีส่�าคญัๆ	 ในการเปลีย่นแปลงไปประยกุต์ใช้,	
การรบัมอืกบัการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของพนกังานและช่วยให้พวกเขาปรบัตวัได้อย่างมปีระสทิธผิล 
และการคงความสามารถในการแข่งขันไว้อย่างยั่งยืน
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	 การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็	 และความกดดนัจากการแข่งขนัทีเ่ข้มข้นเป็นเหตใุห้งานต่างๆ	 ขององค์กร
กลายเป็นงานในลกัษณะโครงการมากขึน้เรือ่ยๆ	 แน่นอนว่าการจะด�าเนนิโครงการให้ประสบความส�าเรจ็ได้
ทันตามก�าหนดเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณจ�าเป็นต้องมีการบริหารงานที่ดี	 และยิ่งโครงการมีขนาด
ใหญ่ขึ้นเท่าไร	การบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากขึ้นเท่านั้น

	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถด�าเนินโครงการได้อย่างประสบผลส�าเร็จด้วยเนื้อหาสาระที่ท�า
ความเข้าใจได้โดยง่าย อาท ิกระบวนการบรหิารโครงการ, การจงูใจทมีงานโครงการ, การจดัการกบัความ
เสี่ยงที่มีต่อโครงการ	การจัดท�ารายงานความก้าวหน้าของโครงการ	และการติดตามงบประมาณ

การบริหารโครงการ
(Managing Projects 
Large and Small)

ผู้แต่ง โรเบิร์ต ดี. อัสติน 
ผู้แปลและเรียบเรียง คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-943-758-2 จ�านวน 254 หน้า ราคา 270 บาทลำ�ดับที่

	 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีส่�าคญัอย่างหนึง่ส�าหรบัผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานกค็อื	 การพฒันาผูใ้ต้บงัคบั
บัญชาและการเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานของพวกเขา	

	 หนังสือเล่มนี้	 จะน�าเสนอขั้นตอนมาตรฐานและทักษะการสอนงานรวมทั้งการให้ค�าปรึกษาดูแลที่
ถกูต้องและใช้ได้ผลอย่างเป็นระบบ	 ซึง่ประกอบด้วย	 การปรบัปรงุทกัษะการสอนงาน,	 การระบสุถานการณ์
ที่ควรใช้การสอนงานในการแก้ไขปัญหา,	 การเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาดูแลที่มีประสิทธิผล,	 หลักการในการให้
ค�าปรึกษาดูแลแก่พนักงานในระดับต่างๆ

การสอนงาน ปรึกษาและดูแล
(Coaching and Mentoring)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง เฮอร์มีเนีย ไอบาร่า
ผู้แปลและเรียบเรียง กมลวรรณ รามเดชะ
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-014-2 จ�านวน 222 หน้า ราคา 230 บาท

ผู้แต่ง ปีเตอร์ แคปเพลลี 
ผู้แปลและเรียบเรียง ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-013-5 จ�านวน 253 หน้า ราคา 270 บาทลำ�ดับที่
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การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
(Hiring and Keeping

the Best People)

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้อธบิายถงึความส�าคญัและกระบวนการของการสรรหาว่าจ้าง	 และการรกัษาบคุลากร
ที่ดีมีศักยภาพการท�างานสูงให้คงอยู่กับองค์กร	 ซึ่งบรรดาผู้บริหาร	 หัวหน้างาน	 และเจ้าของธุรกิจมีความ
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเข้าใจและน�าไปปฏบิตัอิยูเ่สมอ ทัง้นีก้เ็พือ่สร้างศกัยภาพในการแข่งขนั ความเข้มแขง็	
และความส�าเร็จขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

	 โดยเนือ้หาสาระส�าคญัประกอบด้วย	ขัน้ตอน	5	ประการเพือ่การว่าจ้างทีม่ปีระสทิธผิล,	วธิลีดความ
เหนือ่ยล้าและอตัราการลาออกของพนกังาน,	 วธิรีกัษาพนกังานทีม่ผีลงานโดดเด่นให้คงอยูก่บัองค์กร	 และ
การจัดการสภาพแวดล้อมในที่ท�างานให้สอดรับสนับสนุนต่อการว่าจ้างและรักษาพนักงาน

	 การสือ่สารอย่างมปีระสทิธผิลนัน้เป็นทกัษะทีส่�าคญัยิง่ส�าหรบัทกุคน	ในโลกธรุกจิปัจจบุนั	นกัสือ่สาร
ทีย่อดเยีย่มนัน้จะต้องมคีวามสามารถทีโ่ดดเด่นในการโน้มน้าวจติใจ	 และสร้างผลลพัธ์ได้ตามวตัถปุระสงค์
ในการสือ่สาร

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้เสนอแนวคดิและวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจน	และครอบคลมุในการสือ่สารให้บรรลปุระสทิธผิล
ในทกุสถานการณ์	ทัง้การเลอืกวธิกีารและการเลอืกช่วงเวลา	 รวมทัง้ค�าแนะน�าในการพฒันาทกัษะการเขียน
เชิงธุรกิจ	การร่างแผนงานโครงการ	การน�าเสนองาน	และการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว	

ผู้แต่ง แมรี มุนเตอร์ 
ผู้แปลและเรียบเรียง รุ่งกานต์ ชัยมงคล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-938-508-1 จ�านวน 235 หน้า ราคา 250 บาทลำ�ดับที่
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การสื่อสารทางธุรกิจ
(Business Communication)
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	 การเจรจาต่อรองนัน้เป็นหนทางให้ผูค้นจดัการกบัความแตกต่างระหว่างกนั	 ไม่ว่าความแตกต่างนัน้
จะเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขาย	 ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญาแรงงาน	 ความเป็นพันธมิตรที่ซับซ้อนระหว่าง
สององค์กร	หรอืแม้แต่สนธสิญัญาสนัตภิาพระหว่างประเทศทีก่�าลงัท�าสงครามกนั

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้อธบิายหลกัการพืน้ฐาน	 รวมทัง้ข้อแนะน�าทีใ่ช้ประโยชน์ได้จรงิ	 พร้อมตวัอย่างทีจ่ะ
ช่วยให้คณุสามารถปรบัปรงุทกัษะการเจรจาต่อรอง	 และท�าให้คณุเป็นนกัเจรจาต่อรองทีย่อดเยีย่มได้	 อาทิ
การวิเคราะห์คู่เจรจา,	 การเตรยีมตัวและเตรยีมข้อมูลให้พร้อมก่อนท�าการเจรจาต่อรอง,	 การขจัดอปุสรรค
ต่างๆ	ในการเจรจาต่อรอง	รวมทั้งทักษะและยุทธวิธีที่ส�าคัญในการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรอง
(Negotiation)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ไมเคิล วัตกินส์
ผู้แปลและเรียบเรียง ดร.ไพโรจน์ บาลัน
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-941-419-4 จ�านวน 221 หน้า ราคา 240 บาท

	 ภาวะวิกฤติส่งผลให้เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที	 ส�าหรับธุรกิจแล้วภาวะ
วิกฤติคืออะไรก็ตามที่สามารถส่งผลเสียหายอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อองค์กร	 ดังนั้นผู้บริหารขององค์กร
ทีต่กอยูใ่นภาวะวกิฤตจิะต้องด�าเนนิการอย่างฉบัพลนั	 เพือ่หาสาเหต	ุ ควบคมุสถานการณ์	 และแก้ปัญหา
หรือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที	โดยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

	 หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงการจัดท�าแผนรองรับวิกฤติ	 วิธีป้องกัน	 หลีกเลี่ยง	 รวมทั้งการแก้ไขและ
รบัมอืภาวะวิกฤติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

การจัดการภาวะวิกฤติ
(Crisis Management)

ลำ�ดับที่
11

ผู้แต่ง ลาร์รี่ บาร์ตัน 
ผู้แปลและเรียบเรียง ดร.ไพโรจน์ บาลัน
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-940-791-2 จ�านวน 195 หน้า ราคา 220 บาท

	 ผลของการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดย่อมจะน�าพาคุณและองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	 ในขณะที่
การตัดสินใจในทางเลือกที่ผิดจะขัดขวางและท�าลายผลการปฏิบัติงานขององค์กรและทีมงาน	 จนยากเกิน
ที่จะบรรยาย

	 พบกับกระบวนการตัดสินใจ	 5	 ขั้นตอน	 ที่สามารถน�าไปใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย	 ซึ่งกระบวนการ
เหล่านีจ้ะช่วยปรบัปรงุทกัษะการตดัสนิใจของคณุ	 และหลกีเลีย่งหลมุพรางทีจ่ะน�าพาไปสูผ่ลลพัธ์อนัเลวร้าย	
โดยคณุจะได้เรยีนรูว้ธิกีารต่างๆ	 เช่น	การก�าหนดวตัถปุระสงค์ในการตดัสนิใจ	การสร้างสภาพแวดล้อมและ
ก�าหนดกรอบของประเดน็ปัญหาทีเ่หมาะสม	 การสร้างและประเมนิทางเลอืกอย่างสมเหตสุมผล	 รวมทัง้การ
ลดความเสี่ยงและการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

การตัดสินใจทางธุรกิจ
(Decision Making)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง อลัน เจ. โรวี
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-016-6 จ�านวน 246 หน้า ราคา 260 บาท



ชุด
คู่มือพัฒนาทักษะส�าหรับผู้น�า
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
Harvard Business Mentors
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	 จริงหรือไม่	?	บนโต๊ะทำ�ง�นของคุณมักจะมีง�นกองสุมเต็มโต๊ะอยู่เสมอ	?	คุณต้องทำ�ง�นล่วงเวล�
เป็นประจำ�	เพร�ะง�นนี้เป็นง�นที่มีคุณเพียงคนเดียวเท่�นั้นที่ทำ�ได้	?

	 ห�กคำ�ตอบของคุณคือ	 ใช่ !	 แล้วละก็	 คุณจำ�เป็นต้องมอบหม�ยง�นบ�งส่วนให้เพ่ือนร่วมง�นของ
คุณรับช่วงต่อไปได้แล้ว

	 หนังสือเล่มน้ีคือตัวช่วยสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้คุณส�ม�รถกำ�หนดว่�ง�นอะไรท่ีคุณควรจะมอบหม�ยให้
ใครเป็นผู้รับผิดชอบแทน,	 วิธีก�รมอบหม�ยง�นและก�รตรวจสอบคว�มคืบหน้�ของง�น,	 วิธีจัดก�รกับปัญห�
ต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นกับง�นที่คุณได้มอบหม�ยไปแล้ว

เทคนิคการมอบหมายงาน
(Delegating Work)

ผู้แต่ง โทมัส แอล. บราวน์
ผู้แปลและเรียบเรียง นิสิต มโนตั้งวรพันธ์ุ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-109-5 จ�านวน 118 หน้า ราคา 120 บาท

ลำ�ดับที่
2

 การเขียนเชิงธุรกิจ	 เป็นหน่ึงในทักษะท่ีสำ�คัญย่ิงท่ีจะทำ�ให้ก�รติดต่อส่ือส�รท�งธุรกิจเป็นไปอย่�ง
ร�บรื่น	โดยง�นเขียนที่มีประสิทธิผลย่อมนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จและผลประโยชน์ท�งธุรกิจขององค์กร

	 หนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้คุณพัฒน�ระบบก�รเขียนในเชิงธุรกิจได้อย่�งมีประสิทธิผล	 ด้วยข้ันตอนท่ี
ปฏิบัติต�มได้ง่�ย	 เพ่ือให้คุณส�ม�รถเขียนได้ต้ังแต่บันทึกง่�ยๆ	 ไปจนถึงข้อเสนอโครงก�รธุรกิจ	 อีกท้ังยัง
ช่วยให้ง�นเขียนของคุณมีคว�มชัดเจน	 ส่ือส�รข้อคว�มได้ตรงต�มคว�มต้องก�ร	 และโน้มน้�วใจผู้อ่�น
ได้เป็นอย่�งดี	 โดยเม่ือคุณนำ�กลยุทธ์ท่ีได้รับก�รพิสูจน์แล้วน้ีม�ใช้	 คุณจะเห็นผลอย่�งแตกต่�งใน
ง�นเขียนของคุณท้ังท�งด้�นปริม�ณและคุณภ�พ	 ซ่ึงจะทำ�ให้คุณส�ม�รถรับมือกับเอกส�รง�นเขียนท�ง
ธุรกิจแบบต่�งๆ	ได้อย่�งมืออ�ชีพ	!

การเขียนเชิงธุรกิจ
(Writing for Business)

ผู้แต่ง เด็บโบราห์ ดูเมน
ผู้แปลและเรียบเรียง สินิทธ์ อิศรเสนา
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-177-4 จ�านวน 128 หน้า ราคา 120 บาท

ลำ�ดับที่
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	 ก�รประชมุเป็นสิง่ทีท่กุคนต้องพบเจออยูเ่ป็นประจำ�	 ดงันัน้คณุจงึควรทำ�ให้ก�รประชมุดำ�เนนิไปอย่�ง
มีประสิทธิภ�พและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

	 หนังสือเล่มนี้	 จะช่วยให้คุณเปลี่ยนก�รประชุมจ�กที่เคยเป็นเรื่องเสียเวล�ให้เป็นก�รดำ�เนินง�นที่
มีคุณค่�	 โดยคุณจะพบกับกลยุทธ์ม�กม�ยที่จะทำ�ให้คุณเตรียมก�รประชุมได้อย่�งมีประสิทธิผล,	 จัดก�ร
คว�มขัดแย้งในที่ประชุมได้เป็นอย่�งดี,	 ควบคุมให้ก�รประชุมดำ�เนินไปต�มกำ�หนดก�ร	 และมั่นใจได้ว่�
มติจ�กที่ประชุมจะถูกนำ�ไปดำ�เนินก�รจนบรรลุผล

ลำ�ดับที่
3

ทักษะการบริหารการประชุม
(Running Meetings)

ผู้แต่ง นิก มอร์แกน
ผู้แปลและเรียบเรียง วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-062-3 จ�านวน 160 หน้า ราคา 150 บาท
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	 คว�มเครยีดเป็นสิง่ทีเ่ร�ไม่อ�จหลกีเลีย่งได้ในระหว่�งก�รทำ�ง�น แม้เร�จะขจดัคว�มเครยีดออกไป
ไม่ได้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต ์ แต่ก็คงจะดีไม่น้อยห�กคุณส�ม�รถจัดก�รควบคุมคว�มเครียดให้อยู่ในระดับที่
พอรับได้	!

	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณส�ม�รถรับมือกับสถ�นก�รณ์คว�มเครียดที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�นได้อย่�ง
ดีเยี่ยม	 ด้วยก�รค้นห�ส�เหตุของคว�มเครียดและคว�มวิตกกังวล,	 เรียนรู้วิธีก�รแปรเปลี่ยนคว�มเครียด
และคว�มวิตกกังวลไปสู่ก�รทำ�ง�นที่ทรงประสิทธิผล	 และช่วยเหลือผู้อื่นเอ�ชนะคว�มเครียดและคว�ม
วิตกกังวล

กลวิธีการจัดการความเครียด
ส�าหรับผู้น�า

(Managing Stress)

ลำ�ดับที่
4

ผู้แต่ง เอ็ดเวิร์ด ฮาลโลเวล
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-108-8 จ�านวน 140 หน้า ราคา 120 บาท

Best Seller

Best

Seller

เหมาะส�าหรับ

ผู้เริ่มต้นท�าวิจัยและ

ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม

ต�ารามาตรฐาน

ที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ น�าไปประกอบการเรียน 

การสอนอย่างแพร่หลาย
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มีวางจ�าหน่ายแล้ววันนี้ ! 
ตามร้านหนังสือชั้นน�า

ทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อได้ทาง

โทร. 0-2718-1821 (10 คู่สาย)

แฟกซ์ 0-2718-1831, 0-2318-4809

website : www.expernetbooks.com

ด้วยการปูพื้นฐานทั้งภาษา

ตั้งแต่ตัวอักษร

ไปจนประโยคสนทนา

พร้อมค�าอธิบายและค�าแปล

ที่คุณสามารถน�ามาใช้

ได้อย่างทันใจ !

จีน
เกาหลี

พัฒนาภาษา

เตรียมรับอาเซียน !



ชุด
คัมภีร์ส�ำหรับผู้บริหำร

จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด
Harvard Business Review



ชุด “คัมภีร์ส�ำหรับผู้บริหำร จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด”     Harvard Business Review24

	 การบริหารจัดการคนเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความท้าทาย	 	 เพราะว่าเป็นกระบวนการที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนและกลุ่มคนที่มีความคิดและมีชีวิตจิตใจ

 หนังสือ การบริหารทรัพยากรบุคคล เล่มนี้จะเสนอวิธีการบริหารจัดการคนอย่างมีประสิทธิผล
ให้กับคุณผ่าน 10 บทความส�าคัญจากสุดยอดนักคิดแห่งยุค เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาความเป็นผู้น�า
ของตัวเองไปพร้อมๆ กับการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สร้างผลงานได้สูงสุด เหมาะกับทั้งผู้บริหาร
มือใหม่ ผู้บริหารมากประสบการณ์ และผู้บริหารที่มองหาแรงบันดาลใจจากแนวคิดชั้นยอดที่จะช่วย
พัฒนาตัวเองและองค์กร

ผู้แต่ง แดเนียล โกลแมน และ เฟรเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก
ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล  ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-258-0 จ�านวน 384 หน้า ราคา 250 บาท

การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HBR’s 10 Must Reads: 
On Managing People)

ลำ�ดับที่
2

 องค์กรของคุณใช้เวลามากมายไปกับการวางแผนและการบริหารกลยุทธ์	 แต่กลับแทบไม่เห็นผล
ใดๆ	ใช่หรือไม่	?

 หนังสือเรื่อง กลยุทธ์ เล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างลึกซึ้งและ
บูรณาการ สามารถน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จ ด้วยสุดยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก 10 บทความ
ของนักคิดชั้นน�าที่มีชื่อเสียง ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าน�าไปปฏิบัติได้จริงไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับผู้บริหารงานด้านกลยุทธ์และผู้บริหารระดับสูง ตลอด
จนผู้สนใจเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ก�าลังศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาโท MBA ทั้งผู้บริหารมือใหม่ ผู้บริหารมากประสบการณ์ และผู้บริหารที่มองหา
แรงบันดาลใจจากแนวคิดชั้นยอดที่จะช่วยพัฒนาตัวเองและองค์กร

ผู้แต่ง ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ และ เจมส์ ซี. คอลลิน
ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล  ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-254-2 จ�านวน 466 หน้า ราคา 295 บาท

กลยุทธ์ 
(HBR’s 10 Must Reads: 

On Strategy)

ลำ�ดับที่
3

ผู้แต่ง จิม คอลลินส์ และ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์
ผู้แปล คมกฤช จองบุญวัฒนา ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-268-9 จ�านวน 328 หน้า ราคา 250 บาท

 หลายคนอยากจะขึ้นไปยืนอยู่บนชั้นแนวหน้า แต่จะมีสักกี่คนที่ประสบความส�าเร็จ ทักษะความรู้
ที่มีอาจไม่ท�าให้คุณโดดเด่น ความฉลาดทางอารมณ์ต่างหากที่ส�าคัญ มีอีกหลายเรื่องในหนังสือเล่มนี้
ทีค่ณุควรรู ้ “ภาวะผูน้�า (On Leadersh  p)” ได้รวม 10 บทความทีต้่องอ่านของฮาร์วาร์ดบสิซเินสรวีวิ 
ซึ่งคัดเฉพาะบทความที่ควรอ่านที่สุดจากหลายร้อยบทความ ส�าหรับผู้น�ารุ่นใหม่และผู้ที่มากด้วยประสบ-
การณ์

ภาวะผู้น�า
(HBR’s 10 Must Reads: 

On Leadership)

ลำ�ดับที่
1
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 ในภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน	 ความรู้ถือเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่
ยั่งยืนเพียงอย่างเดียวขององค์กร

 การจดัการความรู	้ (Knowledge	Management)	 เป็นหนึง่ในหนงัสอืชดุ “คมัภร์ีส�าหรบัผูบ้รหิาร
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างองค์กร
แห่งการเรยีนรู ้ การใช้ประโยชน์จากมนัสมองขององค์กร การวจิยัทีพ่ลกิโฉมองค์กรธรุกจิ และการจดัการ
องค์ความรู้ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น บทความเหล่านี้กลั่นกรอง
ออกมาเป็นผลงานวชิาการทีม่เีนือ้หาเข้มข้นลกึซึง้ โดยคณาจารย์แห่งมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดและผูท้รงคณุวฒุิ 
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายท่าน

 ด้วยความรูใ้นหนงัสอืเล่มนี ้ จะท�าให้คณุทนัโลก ทนัการแข่งขนั และก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ได้อย่าง
ยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ผู้แต่ง ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์
ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-198-9 จ�านวน 296 หน้า ราคา 220 บาท

การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

ลำ�ดับที่
5

 สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการหาคนที่มีความสามารถเป็นเลิศเข้ามาท�างาน	 คือการรักษาพวกเขาเอาไว้กับ
องค์กรให้นานที่สุด

 การบรหิารจดัการคนเก่ง	 (Talent	Management) เป็นหนึง่ในหนงัสอืชดุ “คมัภร์ีส�าหรบัผูบ้รหิาร
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” ที่รวบรวมบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบุคลากรชั้นยอดใน
องค์กร ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ความส�าคัญทั้งกับคนและต�าแหน่งงาน
การผลิตและพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถสูง การส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลงานดีเลิศอยู่เสมอ 
และการบริหารจัดการคนที่ท�างานกับองค์กรมานาน เป็นต้น บทความเหล่านี้กลั่นกรองออกมาเป็น
ผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นลึกซึ้ง โดยคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายท่าน

 ด้วยความรูใ้นหนงัสอืเล่มนี ้ จะท�าให้คณุทนัโลก ทนัการแข่งขนั และก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ได้อย่าง
ยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ผู้แต่ง ทามารา เจ. อีริคสัน
ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-199-6 จ�านวน 260 หน้า ราคา 200 บาท

การบริหารจัดการคนเก่ง 
(Talent Management)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ดับเบิลยู. ชาน คิม และ จอห์น พี. คอตเตอร์
ผู้แปล คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม  ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-269-6 จ�านวน 376 หน้า ราคา 250 บาท

 หลายครั้งที่แรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจของคุณหดหาย หลายครั้งที่คุณเจออุปสรรคทั้ง
เรื่องพนักงานและการบริหารแต่ไม่สามารถหาทางออกได้ หลายครั้งคุณรู้สึกว่ายังไม่ประสบความส�าเร็จ
ในการเป็นผู้น�า  และหลายครั้งคุณอาจต้องการ “กลยุทธ์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (On 
Change)” หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวม 10 บทความที่ต้องอ่านของฮาร์วาร์ดบิสซิเนสรีวิว ส�าหรับ
ผู้บริหารที่ก�าลังมองหาแรงบันดาลใจ ซึ่งมาจากแนวคิดที่ยิ่งใหญ่เพื่อการเติบโตขององค์กรและธุรกิจ 
ด้วยแนวคิดที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และค�าแนะน�าที่ใช้ได้เสมอไม่ว่าจะสถานการณ์ไหน แล้วคุณ
จะรู้ว่าใน “ความล้มเหลว” มี “ความส�าเร็จ” ซ่อนอยู่

กลยุทธ์ และการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง

(HBR’s 10 Must Reads: 
On Change)

ลำ�ดับที่
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ชุด “คัมภีร์ส�ำหรับผู้บริหำร จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด”     Harvard Business Review26

 ไม่ว่าคณุจะท�าธรุกจิอะไร	 การบรหิารการขายทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้องค์กรของคณุ
อยู่รอด	 

 การบริหารการขาย	 (Sales	 and	 Selling)	 เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “คัมภีร์ส�าหรับผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” ที่รวบรวมบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการขายที่คุณสามารถน�าไปใช้
กระตุน้ยอดขายได้ และเพิม่ส่วนแบ่งตลาดของบรษิทัได้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น การพฒันาการขายไปสูก่ารขาย
ทีไ่ม่กดดนัผูซ้ือ้ คณุสมบตัขิองพนกังานขายทีด่ ี วธิกีารขายเชงิกลยทุธ์ในการขายสนิค้าหรอืบรกิารทีม่มีลูค่า
สงู และการออกแบบกลยทุธ์การขายทีมุ่ง่เน้นลกูค้ามากยิง่ขึน้ เป็นต้น บทความเหล่านีก้ลัน่กรองออกมา
เป็นผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นลึกซึ้ง โดยคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายท่าน

 ด้วยความรูใ้นหนงัสอืเล่มนี ้ จะท�าให้คณุทนัโลก ทนัการแข่งขนั และก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ได้อย่าง
ยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ผู้แต่ง ไดแอน เลดดิงแฮม
ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-201-6 จ�านวน 262 หน้า ราคา 200 บาท

การบริหารการขาย 
(Sales and Selling) 

ลำ�ดับที่
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 ธุรกิจตั้งขึ้นมาเพื่อใคร	 และเพื่ออะไร ?	 และเหตุใดองค์กรธุรกิจต่างๆ	 จึงท�ากิจกรรมเพื่อสังคม
กันอย่างต่อเนื่อง ?

 CSR	(Corporate	Responsibility) เป็นหนึง่ในหนงัสอืชดุ “คมัภร์ีส�าหรบัผูบ้รหิารจากมหาวทิยาลยั
ฮาร์วาร์ด” ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์ CSR ที่จะท�าให้คุณเข้าใจแนวคิดล่าสุดเกี่ยวกับกลยุทธ์
การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรธุรกิจ อาทิ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการท�า
กิจกรรมเพื่อสังคม การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมแนวใหม่ การทดลองนวัตกรรมทางธุรกิจกับภาคสังคม
เป็นต้น บทความเหล่านี้กลั่นกรองออกมาเป็นผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นลึกซึ้ง โดยคณาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายท่าน

 ด้วยความรูใ้นหนงัสอืเล่มนี ้ จะท�าให้คณุทนัโลก ทนัการแข่งขนั และก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ได้อย่าง
ยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ผู้แต่ง ซี.เค. พราหาราช
ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-200-9 จ�านวน 302 หน้า ราคา 220 บาท

CSR 
(Corporate Responsibility) 

ลำ�ดับที่
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ชุด
กรณีศึกษาด้านการบริหาร
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
Harvard Business Review 

Case Studies



ชุด “กรณีศึกษาด้านการบริหาร จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด”     Harvard Business Review Case Studies28

 “กรณีศึกษาการบริหารการตลาด (Marketing Through Minefields)” เป็นหน่ึงในหนังสือชุด
กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ท่ีจะช่วยให้คุณได้ศึกษาปัญหาสำาคัญๆ ของการบริหารการตลาด
ท้ังในเร่ือง ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำาหน่าย การส่งเสริมการตลาด การบริหารแบรนด์ระดับโลก และ
การต้ังราคา โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรระดับโลกท่ีเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ อาทิ
Timothy Rothwell รองประธานอาวุโสของ Universal Studios, Peter M. Thompson ประธานและ
ซีอีโอของ Pepsi-Cola International และผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ มาสะท้อนมุมมองและให้ข้อเสนอ
แนะพร้อมทั้งแง่คิดดีๆ ที่จะนำาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง

 หนังสือเล่มน้ีจะช่วยเพ่ิมพูนมุมมองใหม่ๆ และช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ท่ียากลำาบากท่ีสุด
ที่คุณต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง Harvard Business Press
ผู้แปลและเรียบเรียง สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-159-0 จ�านวน 228 หน้า ราคา 195 บาท

กรณีศึกษา 
การบริหารการตลาด

(Marketing Through Minefields)

ลำ�ดับที่
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 “กรณศีกึษาการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์ (Keeping Strategy on Track)” เป็นหนึง่ในหนงัสอืชดุ
กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่จะช่วยให้คุณได้ศึกษาปัญหาสำาคัญๆ ของการจัดการกลยุทธ์ใน
เรื่องการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การกำาหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ การจัดการกับภาวะปัญหา
เชงิธรุกจิ กลยทุธ์การเตบิโตของบรษิทั ปัญหาของการขายข้ามธรุกจิ และปัญหาของการสร้างแบรนด์ใหม่
กบัการผลติให้กบัแบรนด์ของคนอืน่ โดยมคีณะผูท้รงคณุวฒุแิละผูบ้รหิารองค์กรระดบัโลกทีเ่พยีบพร้อมด้วย
ประสบการณ์ อาทิ Ram Charan ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์และผู้แต่งร่วมในหนังสือเรื่อง “Execution”, 
David J. Collis ผูช่้วยศาสตราจารย์แห่ง Harvard Business School, Chris Zook ผูอ้ำานวยการ
และประธานด้านการดำาเนินกลยุทธ์ทั่วโลกของบริษัท Bain & Company และผู้เขียนหนังสือเรื่อง
“Unstoppable” และผูเ้ชีย่วชาญท่านอืน่ๆ มาสะท้อนมมุมองและให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้แง่คดิดีๆ  ทีจ่ะ
นำาไปสูก่ารตดัสนิใจทีถ่กูต้อง

 หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนมุมมองใหม่ๆ และช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำาบากที่สุด
ที่คุณต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง Harvard Business Press
ผู้แปลและเรียบเรียง สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-158-3 จ�านวน 234 หน้า ราคา 195 บาท

กรณีศึกษา 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

(Keeping Strategy on Track)

ลำ�ดับที่
2

 “กรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Making Change Stick)” เป็นหนึ่งในหนังสือชุด
กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่จะช่วยให้คุณได้ศึกษาปัญหาสำาคัญๆ ของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่า
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณค่าหลักเพื่อการเติบโต การรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การผสาน
วัฒนธรรมเข้าด้วยกันหลังจากการควบรวมธุรกิจ และระยะเวลาที่ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นทำาการเปลี่ยนแปลง
โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรระดับโลกที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ อาทิ Kathleen 
Calcidise รองประธานและ COO ของ Apple Retail Stores, Lloyd Trotter ซอีโีอและประธาน
แห่ง GE Industrial Systems, Miki Tsusaka รองประธานและผู้อำานวยการของ The Boston 
Consulting Group และผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ มาสะท้อนมุมมองและให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแง่คิดดีๆ 
ที่จะนำาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง

 หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนมุมมองใหม่ๆ และช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำาบากที่สุด
ที่คุณต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง Harvard Business Press
ผู้แปลและเรียบเรียง สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-161-3 จ�านวน 220 หน้า ราคา 195 บาท

กรณีศึกษา 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

(Making Change Stick)

ลำ�ดับที่
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และ

ชุด
สุดยอดการตลาด

จาก Kellogg
Northwestern University

คู่มือบริหารจัดการ
จาก Wharton

University of Pennsylvania



ชุด “สุดยอดการตลาดจาก Kellogg” และ “คู่มือบริหารจัดการจาก Wharton”30

	 ต�ำรำของ	 Kellogg	 School	 of	 Management	 เล่มนี้	 ได้น�ำเสนอทั้งแนวคิด	 ทฤษฎี	
เครือ่งมอืและวธิกีำรทีส่�ำคญัส�ำหรบันกัปฏบิตัทิีป่รมำจำรย์ทำงด้ำนกำรตลำดหลำยๆ	 ท่ำน	 รวมทัง้	 ดร.ฟิลปิ	
คอตเลอร์เป็นผูใ้ห้ค�ำอธบิำยเพือ่กำรน�ำไปประยกุต์ใช้ในสถำนกำรณ์ทำงกำรตลำดต่ำงๆ	 ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
และมีประสิทธิผล

	 หนังสือเล่มนี้	 ถือได้ว่ำเป็นคัมภีร์พื้นฐำนที่มีทั้งตัวอย่ำงของหลักกำรและประสบกำรณ์	 รวมทั้งผล
สมัฤทธิท์ำงกำรตลำดทีเ่กดิขึน้กบัองค์กรธรุกจิยคุใหม่	 ซึง่สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรก�ำหนดกลยทุธ์	 และกำร
ด�ำเนนิงำนทำงกำรตลำดเพือ่ให้เกดิควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัได้อย่ำงยัง่ยนื	 ซึง่จะเหมำะส�ำหรบัผูบ้รหิำร	
ผู้น�ำทีมงำน	 และที่ปรึกษำทำงกำรตลำด	 รวมถึงผู้ที่ก�ำลังศึกษำขั้นสูง	 (ระดับปริญญำโท-เอก)	 ที่มุ่งหวัง
ควำมส�ำเรจ็ในวชิำชพีและกจิกำรงำนด้ำนกำรตลำด	

	 ถ้ำจะพดูถงึควำมเป็นสดุยอดในวชิำกำรด้ำนกำรตลำดแล้วละก	็ ในระดบัโลกล้วนยอมรบั	 ดร.ฟิลปิ	
คอตเลอร์	 และ	 Kellogg	 School	 of	 Management	 แห่ง	 Northwestern	 University	 กนัอย่ำง
ไม่มีข้อกังขำ

ผู้แต่ง ดอน ไอโคบัคซี และ ฟิลิป คอตเลอร์
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-049-4 จ�านวน 738 หน้า ราคา 650 บาท

การบริหารการตลาดของ 
Kellogg

(Kellogg on Marketing)

ลำ�ดับที่
1

	 มคีนจ�ำนวนน้อยนกัทีเ่ข้ำใจประเทศจนีและกำรท�ำธรุกจิในประเทศจนีอย่ำงแท้จรงิ	 “Kellogg เจาะ
ตลาดจีน”	 เล่มนี้	 คือแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่ำยิ่ง	 ไม่ว่ำคุณจะเป็นผู้ที่ท�ำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนอยู่แล้ว	 หรือ
เป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่	 ทุกคนจะเห็นด้วยว่ำ	 หนังสือเล่มนี้ให้แผนงำนที่กระชับและ
เข้ำใจง่ำยส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศจีนอย่ำงประสบควำมส�ำเร็จ

	 หนงัสอืเล่มนี	้ ได้น�ำเสนอสำระส�ำคญัๆ	 และกำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ	 ทีม่ผีลต่อสภำวกำรณ์ทำงกำร
ตลำดในประเทศจนี	 และต่อภำคธรุกจินำนำประเภททีเ่ป็นผลมำจำกกำรเข้ำเป็นสมำชกิ	 WTO	 ตลอดจน
สรปุควำมท้ำทำยและโอกำสทีเ่กดิขึน้ส�ำหรบับรษิทัทีท่�ำธรุกจิอยูใ่นประเทศจนี	 “Kellogg เจาะตลาดจนี” 
ได้ให้ข้อมูลเชิงลึก	 และกลยุทธ์ส�ำหรับบริษัทที่ต้องกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนใน
ตลำดที่ก�ำลังพัฒนำอย่ำงรวดเร็วของประเทศจีน

ผู้แต่ง อนุรัต ดายัล–กูราตี และ แองเจลลา วาย. ลี 
ผู้แปลและเรียบเรียง วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-945-775-7 จ�านวน 332 หน้า ราคา 320 บาท

Kellogg เจาะตลาดจีน
(Kellogg on China)

ลำ�ดับที่
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	 ปัจจุบันทุกองค์กรจ�ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	 แต่โชคร้ำยที่กำร
เปลีย่นแปลงส�ำคญัๆ	 มกัจะยำกเยน็แสนเขญ็	 อกีทัง้ควำมพยำยำมหลำยๆ	 อย่ำงในกำรเริม่ต้นและมุง่มัน่
สูเ่ป้ำหมำยกพ็ำกนัล้มเหลวไม่เป็นท่ำ	 นัน่กเ็พรำะคนในองค์กรไม่คดิจะเปลีย่น	 หนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยท�ำลำย
ก�ำแพงควำมคดิของทกุๆ	 คนในองค์กร	 รวมทัง้อปุสรรคใดๆ	 ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิกระบวนทศัน์ใหม่	 และจติใจ
ทีพ่ร้อมร่วมกนัน�ำพำองค์กรให้เกดิศกัยภำพในกำรแข่งขนัและควำมส�ำเรจ็ทีย่ัง่ยนื	 ด้วยเทคนคิ	 กรณศีกึษำ
และตัวอย่ำงอันทันสมัยที่คุณสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้จริง	!

ผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลง
(It Starts with One)

ผู้แต่ง เจ สจ๊วต แบล็ก และ ฮัล บี เกรเกอร์เซ็น
ผู้แปลและเรียบเรียง ปวีณา แปลงประวัติ
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-150-7 จ�านวน 240 หน้า ราคา 250 บาท



31ชุด “สุดยอดการตลาดจาก Kellogg” และ “คู่มือบริหารจัดการจาก Wharton”

	 ต�ำรำจำก	 “Wharton” University	 of	 Pennsylvania	 มหำวทิยำลยั	 Top	 Ten	 ของสหรฐั-
อเมรกิำ	เล่มนี	้ได้น�ำเสนอตวัแบบกระบวนกำรทีพ่ฒันำขึน้จำกองค์ควำมรูท้ีล่กึซึง้	 เพือ่ให้สำมำรถขบัเคลือ่น
กลยทุธ์ในโลกแห่งควำมเป็นจรงิอย่ำงเป็นระบบ	 ซึง่ได้รวมเอำทกุๆ	 ปัจจยัส�ำคญัของควำมส�ำเรจ็เข้ำไว้ด้วย
กัน	อันได้แก่

	 กำรบูรณำกำรกลยุทธ์ระยะยำวเข้ำกับกำรปฏิบัติกำรระยะสั้น,	 กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏบิตังิำน,	 กำรสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำจะเกดิกำรประสำนงำนทีแ่ขง็แกร่งทัง้จำกระดบับน	 ระดบัล่ำง	 และแนว
ข้ำง,	 กำรแลกเปลีย่นสำรสนเทศเพือ่กำรควบคมุกำรเปลีย่นแปลงและกำรจงูใจ,	 กำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลง
ทีค่รอบคลมุถงึกำรปรบัเปลีย่นวฒันธรรมทีจ่�ำเป็นต่อกำรด�ำเนนิกลยทุธ์	 และกรณตีวัอย่ำงในกำรขบัเคลือ่น
กลยุทธ์ที่ประสบผลส�ำเร็จ

	 กำรอ่ำนต�ำรำเล่มนีเ้ปรยีบได้กบักำรเข้ำไปเรยีนรูอ้ยูใ่นหลกัสตูรพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูของ	 Whar-
ton	เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ใดๆ	ได้อย่ำงสัมฤทธิผล

ลำ�ดับที่
5

ขับเคลื่อนกลยุทธ์
การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำาเร็จ

(Making Strategy Work : 
Leading Effective Execution 

and Change)

	 พบกับกลยุทธ์ส�ำคัญๆ	 ตั้งแต่กำรบริหำรกำรตลำดและกำรบริหำรลูกค้ำที่เลือกซื้อสินค้ำจำกหลำย
ช่องทำงไปจนถงึกำรบรหิำรแบรนด์	 รวมทัง้แนวทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิทีเ่ป็นนวตักรรมและควำมรูใ้นทำงปฏบิตัิ
ที่จ�ำเป็นต่อกำรน�ำกลยุทธ์ไปใช้ให้ธุรกิจของคุณประสบควำมส�ำเร็จ	 อย่ำงเช่น	 แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำร
ลกูค้ำ,	 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมภกัดขีองลกูค้ำและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร,	 กำรวเิครำะห์ตวัชีว้ดั
ควำมภกัดขีองลกูค้ำ	 และทีส่�ำคญักค็อืมลูค่ำระยะยำวของลกูค้ำ	 (Customer	 Lifetime	Value	 -	CLV),	
กำรสร้ำงและกำรรักษำควำมภักดีของลูกค้ำที่ท�ำก�ำไร,	 กลยุทธ์	 9	 แบบที่ใช้เพิ่มควำมสำมำรถในกำรท�ำ
ก�ำไรจำกลูกค้ำให้สูงที่สุด

	 หนังสือเล่มนี้เหมำะส�ำหรับผู้ที่สนใจและผู้บริหำรทุกระดับในองค์กรยุคใหม่	!	

ผู้แต่ง วี. คูมาร์
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-139-2 จ�านวน 404 หน้า ราคา 350 บาท

บริหารลูกค้าอย่างไรให้มีกำาไร
(Managing Customers for Profit)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ลอเรนซ์ จี. เรบินิเอก
ผู้แปลและเรียบเรียง ดร.จักร ติงศภัทิย์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-077-7 จ�านวน 574 หน้า ราคา 450 บาท



ชุด “สุดยอดการตลาดจาก Kellogg” และ “คู่มือบริหารจัดการจาก Wharton”32

 	 ควำมผิดพลำดแม้เพียงเล็กน้อยที่คุณมองไม่เห็นหรือมองข้ำมไป	 ย่อมจะสะสมทับถมเพิ่มพูนจน
กลำยเป็นควำมผดิพลำดชดุใหญ่ทีจ่ะน�ำไปสูว่กิฤตกิำรณ์ครัง้ส�ำคญัอยูเ่สมอๆ	 มอีงค์กรใหญ่ระดบัโลกมำก
มำยทีไ่ด้ล้มหำยตำยจำกไปในรอบ	2	ทศวรรษทีผ่่ำนมำ	บรษิทัชัน้ยอดที	่ ดร.ทอม	 ปีเตอร์ส	 เคยยกย่องไว้
ในหนงัสอื	“In Search of Excellence”	ได้ล่มสลำยไปกว่ำครึง่ !	จงเรยีนรูจ้ำกควำมผดิพลำดของผูอ้ืน่
และเตรยีมกำรรบัมอืไว้ล่วงหน้ำ	ลองตัง้ค�ำถำมและค้นหำค�ำตอบดวู่ำ

 หายนะนั้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นทุกขณะ คุณจะป้องกันมันอย่างไร ?

 บริษัทโบอิ้งประสบปัญหาการท�าธุรกิจได้อย่างไร ?

 บริษัทเอทีแอนด์ทีเปลี่ยนจากการเป็นบริษัทที่น่าเกรงขามที่สุดไปเป็นน่าเกรงขามน้อยที่สุด
 ได้อย่างไร ?

 บริษัทอีริคสันต้องล่มสลายภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน แล้วกลายเป็นบริษัทโซนี่อีริคสัน
 อย่างไม่น่าเชื่อ !

	 พบกับ	38 เคล็ดลับ ที่จะรักษำองค์กรของคุณไว้ได้อย่ำงยั่งยืน

ผู้แต่ง โรเบิร์ต อี. มิตเทลสเตดต์, จูเนียร์
ผู้แปล ปวีณา แปลงประวัติ ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-087-6 จ�านวน 504 หน้า ราคา 395 บาท

พลั้ง พลาด พ่าย
(Will Your Next Mistake 

Be Fatal ?)

ลำ�ดับที่
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	 ธุรกิจคุณก�ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็ว	 และคุณก็สำมำรถท�ำก�ำไรได้ดี...แน่ใจหรือเปล่ำ	 ?	 บำงทีคุณ
อำจก�ำลงับ่มเพำะเมลด็พนัธุแ์ห่งควำมหำยนะอยูโ่ดยไม่รูต้วั !	 เป็นไปไม่ได้อย่ำงนัน้หรอื ?	 เปล่ำเลย…มนั
เป็นไปได	้ เพรำะควำมหำยนะที่ว่ำนี้เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำจำกธุรกิจหนึ่งไปยังอีกธุรกิจหนึ่งไล่ตั้งแต่ไอบีเอ็ม
ไปจนถึงอัปจอห์น

	 ในหนังสือเล่มนี้	 ลำร์ส	 โคลินด์	 จะเผยให้คุณได้เห็นถึงสัญญำณเริ่มแรกของควำมยุ่งยำก	 และ
จุดประกำยให้คุณน�ำพำธุรกิจเข้ำสู่วงจรของกำรเจริญเติบโตรอบใหม่ที่ทรงพลัง	!

	 ที่ส�ำคัญคุณสำมำรถประเมินผลองค์กรของคุณด้วยแบบทดสอบ	 www.secondcycles.com	
ควบคูก่บัหนงัสอืเล่มนี	้ เพือ่ปรบัปรงุและพฒันำให้ดขีึน้เป็นรอบๆ	 เป็นช่วงๆ	 จนกระทัง่บรรลเุป้ำหมำยทีค่ณุ
ต้องกำรได้โดยง่ำย

ผู้แต่ง ลาร์ส โคลินด์
ผู้แปล พิรฐา สุวารี  ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-086-9 จ�านวน 360 หน้า ราคา 350 บาท

ยกที่ 2 ต่อยอดธุรกิจ
(The Second Cycle)

ลำ�ดับที่
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ชุด
พัฒนาองค์กร



ชุด “พัฒนาองค์กร”34
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	 หากคุณก�าลังมองหากลยุทธ์ที่จะสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโต	 รุ่งเรือง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 หนังสือ	
กลยุทธ์อัจฉริยะเอาชนะคู่แข่ง เล่มนี้	 จะท�าให้คุณได้เรียนรู้ทุกกลยุทธ์ที่น�าพาองค์กรธุรกิจชั้นน�าไปสู่ความ
ส�าเร็จระดับโลกผ่านเรื่องราวแห่งความส�าเร็จอันน่าทึ่งของแต่ละองค์กร	 ที่สามารถพลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาสได้จากการใช้แนวคิดใหม่ๆ	 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความส�าเร็จและใช้ได้จริง !	 โดย	
Jim	 Champy	 นักเขียนชื่อดังเจ้าของสถิติหนังสือขายดีกว่า	 3	 ล้านเล่ม	 แห่ง	 NEW	 YORK	 TIMES	
BEST	SELLER !

ผู้แต่ง	จิม	แชมปี้
ผู้แปลและเรียบเรียง อมราลักษณ์	คลธา	และ	ดร.กานต์สุดา	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-183-5 จ�านวน	 186	หน้า ราคา	165	บาท

กลยุทธ์อัจฉริยะ
เอาชนะคู่แข่ง
(Outsmart !)

ลำ�ดับที่
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	 ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง	 ผู้จัดการฝึกหัด	 หรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจมือใหม	่ ถ้าคุณมีความ
ใส่ใจต่อความส�าเร็จ	 หนังสือเล่มนี้มีสุดยอดค�าแนะน�าที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นมือวางอันดับหนึ่งด้าน
การบรหิารจดัการได้อย่างยอดเยีย่ม	 ด้วยสดุยอดเทคนคิการบรหิารจดัการจากประเทศองักฤษ	 ทีจ่ะฉกีกฎ
การบรหิารจดัการแบบเดมิๆ	 ด้วยแนวคดิใหม่ล่าสดุทีค่ณุควรรู	้ เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นนกับรหิารจดัการขัน้เทพ !

ผู้แต่ง	เอมมา	เดอ	วิตา
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-192-7 จ�านวน	 200	หน้า ราคา	165	บาท

ศิลปะการบริหารจัดการ  
(The Management

Masterclass)

	 ผู้ที่ฉลาดย่อมเรียนรู้จากความส�าเร็จและความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา	 แต่ผู้ที่ฉลาดกว่า	 ย่อม
เรียนรู้จากความส�าเร็จและความผิดพลาดของผู้อื่นอยู่เสมอ

	 เรียนลัดการบริหารจัดการ	 ผ่านสุดยอดกรณีศึกษาจากหนังสือ	 เรียนลัดการบริหารจัดการ 
พร้อมด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทันที !	 เหมาะส�าหรับ	 ผู้บริหาร	
ผู้น�าองค์กร	 ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ	 ที่ต้องการเสริมสร้างประสบการณ์	 และเพิ่มพูนทักษะ
ด้านการบริหารจัดการ

ผู้แต่ง ดร.ชัยเสฏฐ์	พรหมศรี
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-256-6 จ�านวน	 192	หน้า ราคา	165	บาท

เรียนลัดการบริหารจัดการ

ลำ�ดับที่
1

 ธุรกิจของคุณพร้อมแค่ไหนส�าหรับ	AEC	?

	 กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน !	 หนังสือที่เจ้าของธุรกิจ	 ผู ้ประกอบการ	 เจ้าของกิจการ	 SMEs	
ทุกคนต้องอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของคุณ	 ด้วยสุดยอดกลยุทธ์การแข่งขันที่ส�าคัญเพื่อ
ท�าให้ธุรกิจของคุณก้าวไกลในตลาดอาเซียน	 ที่มีทั้งโอกาสทางการค้าและตลาดใหม่ๆ	 แต่ในขณะ
เดียวกันก็ต้องเผชิญกับคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาช่วงชิงตลาดของคุณไปด้วย	 เมื่อประเทศไทยก้าวสู ่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	

ผู้แต่ง	ดร.สิทธิชัย	ฝรั่งทอง
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์	2	สี
ISBN 978-974-414-255-9 จ�านวน	 172		หน้า ราคา		150	บาท

กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน !

ลำ�ดับที่
2
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	 สงครามทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	 จากเดิมที่เคยแข่งขันกันใน
เรือ่งผลติภณัฑ์	 ราคา	 และบรกิาร	 กลายเป็นการแข่งขนักนัในด้านโซ่อปุทานทีป่ระกอบไปด้วยกระบวนการ
นานัปการ	ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างสอดคล้องกัน

	 กลยทุธ์การบรหิารจดัการซพัพลายเชนอย่างมปีระสทิธผิลจะน�ามาซึง่ความสามารถในด้านการแข่งขนั	
การก�าหนดราคาขาย	 การมพีร้อมจ�าหน่าย	 การผลติ	 การบรหิารสนิค้าคงคลงั	 การจดัส่งสนิค้า	 การจดัหา
วตัถดุบิ	 รวมทัง้การบรหิารต้นทนุอย่างมปีระสทิธผิล	 ทกุธรุกจิในยคุปัจจบุนัจงึไม่สามารถมองข้ามคณุปูการ
ของการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิผลนี้ไปได้

ผู้แต่ง เดวิด	เอ.	เทย์เลอร์
ผู้แปล เกียรติพงษ์	สันตะบุตร	 ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย	ทรงอธิกมาศ
ขนาด 5.787	x	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 1	สี
ISBN 978-974-414-082-1 จ�านวน 416	หน้า ราคา 295	บาท

ซัพพลายเชนส�าหรับผู้จัดการ
(Supply Chains 

A Manager’s Guide)

ลำ�ดับที่
6 	 หนงัสอืเล่มนีเ้หมาะส�าหรบัผูบ้รหิารองค์กรธรุกจิ	 รวมถงึนกับรหิารภาครฐั	 และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่	 ทีจ่ะร่วมกนัประสานแนวคดิในการสร้างศกัยภาพจากระดบัล่างขึน้สูร่ะดบัประเทศ	 เพือ่การด�ารงอยู่
ในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

	 ผูบ้รหิารยคุใหม่จงึต้องมคีวามเข้าใจในเรือ่งหลกัการและแนวทางการวดัเพือ่ประเมนิขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของ	 IMD,	 การใช้แผนผงักลยทุธ์	 (Strategy	 Map)	 ในการสร้างกลยทุธ์ทีเ่น้นการเตบิโต
อย่างยัง่ยนื,	การประเมนิผลการด�าเนนิงานขององค์การด้วย	Balanced	Scorecard,	มมุมองด้านการเงนิ
การเรยีนรูแ้ละการเตบิโต,	 มมุมองด้านกระบวนการด้านคณุค่าต่อลกูค้า,	 การค้นหาจดุบกพร่องและก�าหนด
แนวทางพัฒนา	รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน !

ผู้แต่ง	ดร.จักร	ติงศภัทิย์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN	 978-974-945-769-6 จ�านวน 173	หน้า ราคา 180	บาท

การจัดการยุคใหม่ : 
กลยุทธ์การบริหารผลการด�าเนินงาน

	 เพราะเหตุใดหลายบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่และประสบความส�าเร็จระดับโลกถึงได้ล้มหายตายจากไป
หรือไม่ก็ก�าลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน	 อาทิ	 ผู้น�าด้านการขนส่งทางอากาศระดับโลกอย่าง	 ยูไนเต็ด
แอร์ไลน์	 กลับต้องอยู่ในฐานะล้มละลาย	 หรือบริษัทที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทาง
อุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐอเมริกาอย่างเจเนอรัล	 มอเตอร์ก็ต้องตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอทางการเงิน	
ใครเลยจะคาดคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น	!	

	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยท�าให้คุณเข้าใจว่าบริษัทเล็กๆ	 หลายแห่งด�าเนินกิจการอย่างไรถึงกลายเป็น
ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่	 และเหตุใดบริษัทยิ่งใหญ่ระดับต�านานถึงต้องล้มหายตายจากไป	 รวมถึงการน�าเสนอ
แนวทางส�าหรบัผูน้�าทีต้่องการน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็และช่วยให้องค์กรของคณุสามารถก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น	!

ผู้แต่ง เดวิด	จี.	ทอมสัน
ผู้แปล คมสัน	ขจรชีพพันธ์ุงาม		 ผู้เรียบเรียง พงษ์ศักดิ์		ศรีสอ้าน
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-053-1 จ�านวน 444	หน้า ราคา 350	บาท

ต้นแบบบริษัทพันล้าน
(Blueprint to a Billion)

ลำ�ดับที่
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	 เศรษฐกิจติดลบ	!	ยอดขายดิ่งวูบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน	!

	 ธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก	!

	 “รายจ่าย”	มากกว่า	“รายรับ”	จนตัวเลขในบัญชีติดลบตัวแดง	!

	 ถ้าคุณก�าลังอยู่ในภาวะ	 “คับขัน”	 ทางธุรกิจและก�าลังมองหา	 “ตัวช่วย”	 ที่จะท�าให้คุณก้าวพ้น
อปุสรรคให้ได้ในช่วง	 “วกิฤตขิาลง” !	 หนงัสอืเล่มนีม้คี�าแนะน�าอนัยอดเยีย่มทีจ่ะท�าให้ธรุกจิของคณุหลดุพ้น
ออกจากเงามืดและกลับมาผงาดได้อีกครั้ง	 ไม่ว่าวิกฤตินั้นจะรุนแรงเพียงใด	 คุณก็ไม่จ�าเป็นต้องกลัวอีก
ต่อไป	!

$O$
คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง

(Surviving a Downturn)

ผู้แต่ง เจอเรมี่	ครูดี้
ผู้แปล ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์		 ผู้เรียบเรียง วีรวุธ	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-099-9 จ�านวน 264	หน้า ราคา 200	บาท

ลำ�ดับที่
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	 ค�าว่า “กลยุทธ์น่านน้�าสีคราม	หรือ	BOS”	ท่ีนิยมพูดกันอยู่ในปัจจุบัน	ถ่้าหากสามารถศึกษาและท�า
ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างนวัตกรรมเชิงมูลค่าได้อย่างน้อย	2-3	ด้าน

		 ด้านแรก	 สร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่	 หรือแม้กระท่ังกลยุทธ์การตลาดท่ีโดดเด่นน่าสนใจ	
ด้านต่อมา	 การบูรณาการเข้ากับระบบจัดการกลยุทธ์แนวใหม่เพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ในระบบ	 Balanced
Scorecard & KPIs และวิธีวางกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ท่ีเน้น	 Positioning-Differentiation-Branding	
(PDB)	 และด้านสุดท้าย นวัตกรรมเชิงมูลค่าจะเกิดข้ึนได้ต้องรู้วิธีสร้างไอเดียและพัฒนานวัตกรรม จนกระท่ัง
ธุรกิจสามารถก้าวสู่การเป็น	“ธุรกิจแห่งนวัตกรรม”	(Innovation	Enterprises)	ได้ส�าเร็จ

โลดแล่นไอเดีย & นวัตกรรม
ในทะเลสีน้�าเงิน

(Mr. Idea & Ms. Innovation 
in Blue Ocean)

ผู้แต่ง ดร.ดนัย	เทียนพุฒ
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-052-4 จ�านวน 292	หน้า ราคา 220	บาท

	 ในหลายๆ	 ประเทศ	 มีการจัดตั้งศูนย์การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศส�าหรับการเจรจาตกลงซื้อขาย
ผลผลิตทางการเกษตร	 ช่วยให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยสามารถอาศัยอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์กับ
พ่อค้าคนกลาง	และเพิ่มอ�านาจต่อรองได้อย่างมีประสิทธิผล

 “สังคมดิจิตอล”	 เป็นแนวทางที่มีคุณค่าในการน�าพาประเทศไปสู่สังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น
ในการเข้าถึงการบริการของรัฐทุกประเภท	 และการศึกษาหาความรู้รวมถึงการใช้ประโยชน์นานัปการจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ผู้น�าองค์กรส�าคัญๆ	 หรือผู้น�าองค์กรทุกระดับของประเทศจึงต้อง
มองเห็นถึงความส�าคัญ	และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง

ประชาชาติยุคดิจิตอล
(Digital Nation)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง แอนโทนี	จี.	วิลเฮม
ผู้แปลและเรียบเรียง	ดร.เอกพงษ์	ตั้งศรีสงวน
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-945-774-0		จ�านวน 280	หน้า ราคา 250	บาท

	 หนังสือ	 การจัดการสารสนเทศเบ้ืองต้น	 มีเน้ือหาท่ีปูพ้ืนฐานในการท�าความเข้าใจในการจัดการ
สารสนเทศ	 ต้ังแต่ความรู้เก่ียวกับสังคมสารสนเทศ	 ความส�าคัญและรากฐานของการพัฒนาสารสนเทศ	
ตลอดจนทฤษฎีระบบสารสนเทศ	 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	
และสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ	 เหมาะส�าหรับนักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ	
สารสนเทศศาสตร์	 สารสนเทศศึกษา	 ระบบสารสนเทศ	 และบรรณารักษศาสตร์	 รวมถึงผู้ท่ีสนใจใน
การพัฒนาองค์กรด้วยการใช้สารสนเทศและความรู้

การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น

ลำ�ดับที่
10

ผู้แต่ง ผช.ศ.ดร.ชัชวาลย์	วงษ์ประเสริฐ
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN	 978-974-931-304-6	 จ�านวน 219	หน้า ราคา 220	บาท



ชุด
พัฒนาทรัพยากรบุคคล



ชุด “พัฒนาทรัพยากรบุคคล”38

	 จุดไฟในการท�างานให้กับทีมขาย	 และฝึกทักษะการขายของคุณให้เป็นเลิศ	 ด้วยหนังสือเกมและ
กิจกรรมเพิ่มยอดขาย	 คู่มืออันทรงพลังส�าหรับพนักงานและผู้บริหารในสายงานขาย	 ที่เพียบพร้อมไปด้วย
เกมและกิจกรรมสนุกๆ	 ที่สามารถปฎิบัติได้ง่าย	 รวดเร็ว	 และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่	
พร้อมทัง้สร้างบรรยากาศในการฝึกฝนและพฒันาทกัษะการขายให้เป็นเรือ่งง่ายและไม่เครยีด	เหมาะส�าหรบั
น�าไปใช้ในการฝึกอบรม	 และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายหรือตัวคุณเอง	 เพื่อคว้าความส�าเร็จในการ
ขายมาครอบครอง	!	

ผู้แต่ง	เป็กกี้	คาร์ลอว์	และ	วศุท	แคทลีน	เดมิง
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐวรรธน์	กิจรัตนโกศล
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-166-8 จ�านวน 222 หน้า ราคา	185	บาท

เกมและกิจกรรมเพิ่มยอดขาย
(The Big Book of 

Sales Games)

ลำ�ดับที่
3

	 วิเคราะห์และประเมินคน	 ด้วยสุดยอดแบบทดสอบบุคลิกภาพที่จะช่วยให้คุณท�าความเข้าใจ
และสะท้อนความเป็นตัวตนของบุคคล	 ทั้งด้านทัศนคติในการท�างาน	 เป้าหมายในชีวิต	 รูปแบบวิธี
คิด	 และสะท้อนสภาพอารมณ์พื้นฐาน	 โดย	 ดร.ซัลวาทอ	 วี.	 ดีดาโต	 นักจิตวิทยาและคอลัมนิสต์
ชื่อดัง	 จากนิตยสารระดับโลกอย่าง	 Harper’s	 Bazaar,	 Cosmopolitan	 และ	 New	 York	 Times	
ของประเทศสหรัฐอเมริกา !	 เหมาะส�าหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อคัดสรรบุคลากร	
เพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งงาน	 และสับเปลี่ยนต�าแหน่งงาน	 และบุคคลทั่วไปที่ก�าลังจะสมัครเข้าท�างาน
ใหม่ !

ผู้แต่ง	ดร.ซัลวาทอ	วี.	ดีดาโต
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-259-7 จ�านวน 232 หน้า ราคา	175	บาท

เมื่อบริษัทต้องคัดคน
(The Big Book of
Personality Test)

ลำ�ดับที่
1

	 เพราะ	 “ทมีเวร์ิก”	 คอื	 “หวัใจส�ำคญั”	 ในการท�างานและการน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็	 การ
พฒันา	 “ทมีงำน”	 ของคณุให้กลายเป็น	 “ทมีเวร์ิก” ทีม่ศีกัยภาพยอดเยีย่มจงึเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัองค์กร
ทีต้่องการประสบความส�าเรจ็จะละเลยไปเสยีไม่ได้

 “เกมและกจิกรรมพฒันำทมีงำน”	 (Instant	Teamwork)	คอืหนงัสอืทีจ่ะช่วยคณุพฒันา	“ทมีงำน” 
ให้กลายเป็น	 “ทมีเวร์ิก”	 ทีย่อดเยีย่ม	 ด้วยสดุยอด	 70	 กจิกรรมทีจ่ะช่วยคณุพฒันาและเพิม่พลงัความคดิ
สร้างสรรค์และผลักดันองค์กรของคุณไปสู่ความส�าเร็จในอนาคต	!

เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน
(Instant Teamwork)

ลำ�ดับที่
2

ผู้แต่ง ไบรอัน	เคลกก์	และพอล	เบิร์ช
ผู้แปลและเรียบเรียง ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-275-7 จ�านวน 216	หน้า ราคา 220	บาท



39ชุด “พัฒนาทรัพยากรบุคคล”

 	 การยกระดับความรู้	 และการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล	 ถือเป็นเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ท่ีส�าคัญของทุกองค์กร	 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่จึงต้อง
เป็นท้ังนักบริหารและผู้เช่ียวชาญด้านทุนมนุษย์ควบคู่กับการจัดการความรู้ท่ีพร้อมจะเป็นคู่คิดให้แก่คณะ
ผู้บริหารระดับสูง	 แทนท่ีจะเป็นเพียงการเก็บรวบรวมความรู้อย่างท่ีเคยปฏิบัติกันมา	 นักทรัพยากรบุคคลจะ
ต้องก�าหนดกลยุทธ์และวิธีการในการเก็บเก่ียวประโยชน์จากองค์ความรู้ให้แก่องค์กร	 อันจะน�ามาซ่ึงความ
สามารถในการแข่งขันท่ีไม่มีใครจะปฏิเสธได้

	 	 หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสมส�าหรับนักทรัพยากรบุคคลท่ีต้องการด�าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน !

ผู้แต่ง คริสติน่า	อีวานส์	
ผู้แปล นิพัฒน์	ภัทรธิติ		 ผู้เรียบเรียง วีรวุธ	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-095-1 จ�านวน 518	หน้า ราคา 350	บาท

บทบาท HR ในโลก KM
(Managing for Knowledge 

HR’s Strategic Role)

ลำ�ดับที่
4

	 หนังสือ	 การประเมินความคุ้มค่าเงินในงาน HRD	 เล่มนี้จะท�าให้งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นเครื่องมือที่ท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า	 ด้วยเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้าน
การประเมินผลตอบแทนทางการเงินของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 และวิธีการค�านวณที่จ�าเป็น	 รวม
ไปถึงกรณีตัวอย่างที่อธิบายวิธีการพยากรณ์ผลตอบแทนทางการเงิน	 การค�านวณผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริง	 และการประมาณการ	 รวมไปถึงวิธีการน�าเสนอข้อมูลทางการเงินในรูปแบบรายงาน	 พร้อมทั้งแบบ
ฟอร์มส�าหรับการประเมินทางการเงินที่สามารถน�าไปใช้งานได้จริง

ผู้แต่ง ริชาร์ด	เอ.	สวอนสัน
ผู้แปลและเรียบเรียง รศ.ดร.อรจรีย์	ณ	ตะกั่วทุ่ง
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN	 978-974-907-685-9	 จ�านวน 264	หน้า ราคา 250	บาท

การประเมินความคุ้มค่าเงิน
ในงาน HRD

(Assessing the Financial 
Benefits of Human Resource 

Development)

ลำ�ดับที่
5

รอบรู ้ เรื่องการบริหาร รู ้รอบด้านด้วยชุด MBA

มีวางจ�าหน่ายแล้ววันนี้ !มีวางจ�าหน่ายแล้ววันนี้ !



คู่มือที่ผู้บริหารทุกคนควรอ่าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�าเร็จ

“หัวใจในการบริหารธุรกิจ”                       

สุดยอดหนังสือชุด

จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

11 ทักษะการบริหารธุรกิจที่ส�าคัญ ส�าหรับผู้น�าองค์กร



ชุด
พัฒนาผู้น�ายุคใหม่



ชุด “พัฒนาผู้น�ายุคใหม่”42

	 หนังสือเล่มนี้ได้สรุปรวมเอาหลักการ	 ทฤษฎี	 และวิธีปฏิบัติที่ส�าคัญๆ	 ถึง	 50	 หัวข้อ	 ที่เหมาะ
ส�าหรับนักบริหารและผู้น�าองค์กรที่สามารถจะศึกษาถึงข้อดี	 ข้อเสีย	 และความเหมาะสมต่อการที่จะน�า
ไปใช้อย่างได้ผล	

	 ส่วนผู้ที่ศึกษา	 MBA	 ก็สามารถจะน�าวิวัฒนาการของการบริหารในแต่ละช่วงเพื่อน�าไปเชื่อมโยง	
และต่อยอดให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้เพื่อการค้นคว้าวิจัยในงานวิทยานิพนธ์ที่ประสบความส�าเร็จ

	 ส�าหรับท่านผู้ที่สนใจใฝ่รู้ด้วยตนเอง	 การอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เปรียบได้กับการท่องอยู่ในโลกของ
การเรียน	MBA	ที่เข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสตร์การบริหารได้ภายในเวลาอันสั้น

ผู้แต่ง เอ็ดเวิร์ด รัสเซล วอลลิ่ง
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-137-8 จ�านวน 420 หน้า ราคา 295 บาท

MBA 50 หลักบริหาร
(50 Management Ideas)

ลำ�ดับที่
2

ลำ�ดับที่
3

 หนงัสอื MBA เรยีนด้วยตนเอง เล่มนี	้ มเีนือ้หาทีค่รอบคลมุและเข้าใจได้ง่ายเกีย่วกบัแนวคดิทาง
การบริหารจัดการที่ส�าคัญรวมทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งเป็นสิ่ง
เดียวกับที่จะได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านการบริหารธุรกิจ

	 หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกคน	 และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทางที่มีเวลา
จ�ากัด	 โดยไม่ต้องใช้เวลาและเงินเหมือนการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ	 (MBA)	
ในมหาวิทยาลัยชั้นน�า

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจและใฝ่รู้แล้ว	หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า	MBA	เรียนได้ด้วยตนเองจริงๆ

MBA เรียนด้วยตนเอง
(MBA in a Day)

ผู้แต่ง สตีเฟน สตรัลเซอร์
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-932-558-2 จ�านวน 428 หน้า ราคา 295 บาท

	 เมือ่สิง่ทีจ่�าเป็นในการสร้างธรุกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืไม่ได้ใช้เพยีงแค่ความสามารถและความมัน่ใจ
เท่านั้น	แต่ยังต้องใช้การคิดอย่างฉลาดและลงมือปฏิบัติให้รวดเร็วกว่าคนอื่นอีกด้วย	!

 Apple, Red Bull, FedEx, GE, Crocs, Nike, Zara, Google

	 ธุรกิจเหล่านี้สร้าง	 “ผลก�ำไรมหำศำล”	 ได้อย่างไร	 ?	 หนังสือเล่มนี้ได้น�าเสนอกลยุทธ์และกรณี
ศกึษาจากสดุยอดธรุกจิระดบัโลกทีจ่ะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้คณุคดิต่างจากเดมิและท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจของคุณ	เพื่อความส�าเร็จอันยั่งยืนและผลก�าไรมหาศาล	!

ผู้แต่ง ปีเตอร์ ฟิสก์ 
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-164-4 จ�านวน 454 หน้า ราคา 295 บาท

Business Genius
บริษัทอัจฉริยะ

(Business Genius)

ลำ�ดับที่
1

	 ทักษะการพูดอันยอดเยี่ยมและชาญฉลาด	 ย่อมชนะใจผู้ฟังและน�ามาซึ่งความส�าเร็จ	 !	 หนังสือ	
ฉลาดพูด  กด L ike	 เล่มนี้มีสุดยอดเคล็ดลับที่จะช่วยเพิ่มพลังการพูดของคุณสู ่สุดยอดการพูดแบบ
อัจฉริยะ	 ที่มีความรอบรู้เรื่องการพูด	 ตั้งแต่การใช้น�้าเสียงและการใช้ภาษา	 ไปจนถึงเคล็ดลับการพูด
เรื่องยากๆ	ให้เป็นเรื่องง่าย	เพื่อเอาชนะใจคนได้ทุกที่	ทุกเวลา	ทุกโอกาส	และทุกสถานการณ์

ผู้แต่ง ลุงไอน์สไตน์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-249-8 จ�านวน 132  หน้า ราคา  175 บาท

ฉลาดพูด กด Like

ลำ�ดับที่
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43ชุด “พัฒนาผู้น�ายุคใหม่”

 ถ้าการพูดและการน�าเสนองานทุกครั้ง ท�าให้คุณประหม่าและวิตกกังวล จนท�าให้คุณลืมทุกสิ่ง
ที่เตรียมตัวมาจนหมดสิ้น ! …หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ !

	 ด้วยสุดยอดเทคนิคการพูดและการน�าเสนออันยอดเยี่ยม	 ในหนังสือ	 การพูด การน�าเสนออย่าง
มืออาชีพ !	 จะช่วยให้คุณเรียนรู้เคล็ดลับการพูดและการน�าเสนอให้โดนใจผู้ฟัง	 	 พร้อมเทคนิคลดความ
ประหม่าและความวิตกกังวล	 	 การใช้ภาษากายเพื่อสร้างความประทับใจผู้ฟัง	 	 รวมทั้งเทคนิคการพูด
และการน�าเสนอประกอบสไลด์	 และอุปกรณ์การน�าเสนอต่างๆ	 บน	 PowerPoint และ Keynote 
บน iPad  ซึ่งเหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดและทักษะการน�าเสนองานอย่างมืออาชีพ !

ผู้แต่ง เอ แอนด์ ซี แบล็ก
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-197-2 จ�านวน 112 หน้า ราคา 100 บาท

การพูด การน�าเสนอ
อย่างมืออาชีพ ! 

(Give Great Presentations) 

ลำ�ดับที่
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	 ทุกคนนั้นพูดได้แต่การพูดเป็น	 พูดดี	 พูดเก่งนั้นส�าคัญยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ
ผูน้�า	ซึง่มกัจะถกูเชญิให้เป็นผูก้ล่าวปาฐกถา	กล่าวในทีป่ระชมุหรอืกล่าวอวยพรเนือ่งในโอกาสต่างๆ	อยูเ่สมอ	
ซึ่งการพูดที่ประสบความส�าเร็จย่อมเป็นที่มาของความเคารพนับถือ	 ความรัก	 และความเชื่อฟัง	 เป็นศูนย์
รวมพลังในการร่วมกันก้าวไปข้างหน้าสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ต้องการ	

	 ในเล่มพบกับแนวทางการพูดที่ประสบความส�าเร็จ	 เทคนิคการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง	
ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน	การพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ	อย่างครบถ้วน

ผู้แต่ง สมชาติ กิจยรรยง
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-131-6 จ�านวน 176 หน้า ราคา 175 บาท

ศิลปะการพูดส�าหรับผู้น�า

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง เอ็มม่า ซาเจน
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล  ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-214-6 จ�านวน 228 หน้า ราคา 165 บาท

เทคนิคเก่งพูดขั้นเทพ !
(How You Can Talk to 

Anyone in Every 
Situation)

 ถ้าการพูดท�าให้คุณกังวล... หนังสือเล่มนี้ มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้คุณรับมือกับการพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ !
 
 เทคนิคเก่งพูดขั้นเทพ !	 ได้รวบรวมเคล็ดลับการมัดใจคนฟัง	 และเทคนิคการสร้างความส�าเร็จ
และความโดดเด่นให้ตัวคุณได้ด้วยการพูด	 ไม่ว่าคุณจะต้องไปร่วมงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้า	
พบปะสังสรรค์ทางธุรกิจ	 หรือแม้แต่ต้องเปิดฉากสนทนากับใครสักคนแบบตัวต่อตัว	 เพียงแค่คุณเรียนรู้
สุดยอดเทคนิค	 “เก่งพูด”	 ที่ท�าตามง่ายและใช้ได้จริงในหนังสือเล่มนี้	 การพูดของคุณจะราบรื่นและ
ประสบความส�าเร็จได้อย่างง่ายดาย	!

ลำ�ดับที่
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ลำ�ดับที่
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	 การพูดเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส�าคัญที่สุดของคนเรา	 ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้นเราจะเป็น
นายของค�าพดู	 แต่เมือ่เราได้พดูออกไปแล้วค�าพดูเหล่านัน้กจ็ะกลบัมาเป็นนายเรา	 ดงันัน้	 การพดูทกุครัง้
จึงจ�าเป็นต้องคิด	และเป็นการคิดก่อนพูด	เราจึงจะเป็นนายของค�าพูดได้ทุกครั้งไป

	 พบกบัวธิกีารในการพดูเพือ่ตดิต่อสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการพดูเพื่อีให้ได้ในสิง่ที่
เราจะขอ	 การพดูเชงิธรุกจิ	 การพดูในทีป่ระชมุ	 การให้ข้อคดิเหน็	 การพดูเรือ่งต่อรอง	 การพดูเพือ่รกัษาสทิธิ์
ของตัวเรา	การเตรียมตัว	เตรียมความคิด	และเตรียมใจก่อนจะพูดสิ่งใดออกไป	เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด

พูดอย่างฉลาด ผู้แต่ง ยุดา รักไทย และ ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-017-3 จ�านวน 132 หน้า ราคา 129 บาท



ชุด “พัฒนาผู้น�ายุคใหม่”44

ลำ�ดับที่
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	 ถ้าคณุอยากเลือ่นขัน้ !	 ถ้าคณุอยากได้งานใหม่ !	 ถ้าคณุอยากมเีงนิเดอืนทีส่งูขึน้ !	 ถ้าคณุอยาก
ประสบความส�าเร็จในธุรกิจและอาชีพการงาน !	หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้	!	

 การ “สร้างคอนเนกชั่น”	 ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่เรียนรู้กันได้	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ
เรียนรู้วิธี	 “สร้างคอนเนกชั่น”	 ทักษะที่ส�าคัญในการสร้าง	 “ความส�าเร็จ” ใน “ทุกธุรกิจ” และ “ทุก
เรื่อง”	ของชีวิต	!

ผู้แต่ง ร็อบ หยัง
ผู้แปลและเรียบเรียง นิสิต มโนตั้งวรพันธ์ุ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-066-1 จ�านวน 184 หน้า ราคา 180 บาท

คอนเนกชั่น
กฎแห่งการสร้างความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ
(The Rules of Networking)

	 คงจะดไีม่น้อย	 ถ้าคณุจะสามารถเริม่สร้าง	 “มติรภาพดีๆ ” กบั “คนแปลกหน้า”	 ให้กลายมาเป็น	
“เพือ่นสนทิ”	ของคณุในอนาคตและรกัษามติรภาพนัน้ให้ยนืยาวได้ตราบนานเท่านาน	!

	 การสร้างมติรภาพไม่ใช่เรือ่งยากหากคดิจะเริม่ต้น	 และการรกัษามนัไว้ให้	 “ยนืยาว”	 กไ็ม่ใช่เรือ่ง
ที่ยากเย็นเกินไป	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณสานสัมพันธภาพกับ	 “ว่าที่เพื่อนสนิทในอนาคต” และรักษา
มติรภาพนัน้ให้ยนืยาวและแน่นแฟ้นยิง่ขึน้	 ด้วย	 70	 เคลด็ลบักระชบัมติรภาพกบัทกุคนส�าคญัในชวีติคณุ !

	 ทีส่�าคญัอย่าลมืคตปิระจ�าใจทีว่่า	 “มเีพือ่นเพิม่มา 100 คน กย็งันบัว่าน้อยเกนิไป และถ้ามศีตัรู
เพิ่มมา 1 คน ก็ถือว่ามากเกินไป”

ผู้แต่ง โรเจอร์ ฮอว์ชอว์ และ แซลลี่ ฮอว์ชอว์ 
ผู้แปล ทวีรัตน์ จิรดิลก ผู้เรียบเรียง ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2 สี
ISBN 978-974-414-093-7 จ�านวน 150 หน้า ราคา 150 บาทลำ�ดับที่
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ศิลปะการผูกมิตรพิชิตใจคน
(The Art of Friendship)

ลำ�ดับที่
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	 ถ้าคณุจ�าเป็นต้องพดูในทีส่าธารณะ	 ไม่ว่าจะเป็น	 การกล่าวเปิดประชมุพดูให้ความรูแ้ก่ผูอ้ืน่	 หรอื
พูดเพื่อน�าเสนองานโครงการหรืองานหน้าชั้นเรียน	 ถ้าการพูดต่อหน้าผู้อื่นเป็นเรื่องยาก	 หนังสือเล่มนี้จะ
ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการพูดให้โดนใจผู้ฟังอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบได้ภายใน	 1	 สัปดาห์	

 วนัอาทติย์	การเตรยีมความพร้อมขัน้พืน้ฐาน	วนัจนัทร์	เตรยีมเนือ้หาและโครงสร้างของเรือ่งทีจ่ะพดู	
วันอังคาร	 เลือกและเตรียมอุปกรณ์ประกอบการพูด	 วันพุธ	 เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย	 วันพฤหัสบดี 
เผชญิหน้ากบัความเครยีด	 วนัศกุร์	 เรยีนรูว้ธิกีารพดูในทีส่าธารณะ	 วนัเสาร์	 วธิรีบัมอืกบัค�าถามในระหว่าง
การพดู

ผู้แต่ง มัลคอล์ม พีล
ผู้แปลและเรียบเรียง จินดารัตน์ บวรบริหาร
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-058-6 จ�านวน 138 หน้า ราคา 139 บาท

พูดโดนใจใน 7 วัน
(Presentation in a Week)

	 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการฝึกอบรม	 ด้วยสุดยอดเคล็ดลับในหนังสือ	 เทคนิคการ
เป็นวิทยากรที่ประสบความส�าเร็จ	 ที่สามารถน�าไปใช้ได้ในทุกโอกาส	 รวมทั้งยังสามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ในการสอนงานเฉพาะรายบุคคลได้อีกด้วย	 และไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นวิทยากรมือใหม่	 หรือวิทยากร
มืออาชีพ	 หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณก้าวสู่การเป็นสุดยอดวิทยากรที่ประสบความส�าเร็จ	 และเป็นมืออาชีพ
อย่างแท้จริง !

ผู้แต่ง สมชาติ กิจยรรยง
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-211-5 จ�านวน 226 หน้า ราคา 150 บาท

เทคนิคการเป็นวิทยากร
ที่ประสบความส�าเร็จ 
(Train the Trainer)

ลำ�ดับที่
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45ชุด “พัฒนาผู้น�ายุคใหม่”

	 หนงัสอืเล่มนีจ้ะท�าให้	 “ทกุคน”	 ทีไ่ด้พบปะและพดูคยุกบั	 “คณุ” ต้อง “ตกหลมุรกัคณุ” ราวกบั 
“ต้องมนตร์สะกด”	 ในครั้งแรกของการสนทนา !	 คุณจะกลายเป็น	 “คนที่ใครๆ ก็อยากเข้าใกล้”	 เป็น	
“ดาวเด่น”	ของทุกการสนทนา	การเข้าสังคม	และในทุกๆ	สถานการณ์ส�าคัญของชีวิต	!

	 ดว้ยสดุยอดเคลด็ลับในหนังสอืเลม่นี้ทีพ่สิจูนแ์ลว้ว่าไดผ้ลอย่างดีเยีย่ม	 !	 โดย	 แคลร์	 วอลก์เกอร์	
ผูเ้ชีย่วชาญด้านพฒันาบคุลกิภาพ	ด้วยเทคนคิการโปรแกรมสมองด้วยภาษาจติ	(NLP	:	Neuro	Linguistic	
Programming)	ชื่อดังชาวอังกฤษ	!

	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมเต็มการพัฒนาบุคลิกภาพของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว

ผู้แต่ง แคลร์ วอล์กเกอร์
ผู้แปลและเรียบเรียง จิตรลดา สิงห์ค�า
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-110-1 จ�านวน 152 หน้า ราคา 140 บาทลำ�ดับที่
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ดาวเด่น คุณเป็นได้ !
(Be the Life & Soul 

of the Party)

	 คณุอาจเป็นคนชอบค้นหาความจรงิ	 ช่างคดิวเิคราะห์	 คดิเป็นเหตเุป็นผล	 เป็นตวัของตวัเอง	 ไม่ชอบ
ตามใคร	 มีจินตนาการสูง	 และเป็นนักแก้ปัญหาตัวยง	 แบบนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อก้องโลกอย่างอัลเบิร์ต	
ไอน์สไตน์	 !	 หรอืคณุอาจเป็นคนช่างคดิช่างไตร่ตรองอย่างละเอยีดรอบคอบก่อนทีจ่ะพดูแสดงความคดิเหน็
อย่างนักฟุตบอลชื่อดังชาวอังกฤษ	เดวิด	เบคแฮม	!	

	 รู้จักตนเองให้มากขึ้น	 เพื่อที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่แฝงเร้นในตัวคุณ	 ด้วยสุดยอดแบบ
ทดสอบด้านชี้วัดและประเมินบุคลิกภาพ	 โดย	 เดวิด	 ฮอดจ์สัน	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการโปรแกรมสมองด้วย
ภาษาจิต	(NLP	:	Neuro	Linguistic	Programming)	ชื่อดังชาวอังกฤษ	!

ลำ�ดับที่
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ไขรหัสบุคลิกภาพ !
(The Buzz)

ผู้แต่ง เดวิด ฮอดจ์สัน 
ผู้แปลและเรียบเรียง นิสิต มโนตั้งวรพันธ์ุ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ สี
ISBN 978-974-414-112-5 จ�านวน 258 หน้า ราคา 200 บาท

ผู้แต่ง ซัลวาทอ วี. ดีดาโต
ผู้แปลและเรียบเรียง นิดา หมอยาดี
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2 สี
ISBN 978-974-414-217-7 จ�านวน 168 หน้า ราคา 150 บาท

ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ
(The Big Book of 
Personality Test)

 ท�าไมคนบางคนชอบท�าอะไรเสี่ยงๆ กล้าแสดงออก ชอบตกเป็นจุดสนใจ ในขณะที่บางคนกลับ
ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่แคร์คนรอบข้าง แล้วคุณล่ะเป็นคนแบบไหน ?

 ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ	 หนังสือที่ช่วยไขทุกปริศนาลึกลับเบื้องหลังอารมณ์อันซับซ้อนสุดโต่ง
ของมนุษย์	 เพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณ	 ด้วยสุดยอดแบบทดสอบบุคลิกภาพ	 โดย	 ดร.ซัลวาทอ	
วี.	 ดีดาโต	 นักจิตวิทยาและคอลัมนิสต์ชื่อดัง	 จากนิตยสารระดับโลกอย่าง	 Harper’s	 Bazaar,	
Cosmopolitan	 และ	 New	 York	 Times	 จากประเทศสหรัฐอเมริกา	 แล้วคุณจะได้เห็นว่า	 ตัวตนที่
แท้จริงของคุณเป็นแบบไหนกันแน่ !	

ลำ�ดับที่
14
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	 เอดิสันไม่ได้เป็นเพียงอัจฉริยะนักคิดนวัตกรรม	 แต่เขาท�าให้นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้อง
การของตลาด	!	เอดิสันท�าได้อย่างไร	?

	 หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่อัตชีวประวัติของเอดิสัน	 แต่เป็นหลักการถึง	 102	 ประการที่เอดิสันใช้ในการ
คิดและการสร้างนวัตกรรม	 ซึ่งก็แน่นอนว่าผู้น�าองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ	 รวมถึงคนท�างานในทุก
ภาคส่วนสามารถจะน�าไปใช้ในชวีติจรงิ	 เพือ่ให้เกดินวตักรรมในองค์กรและพบกบัความส�าเรจ็ในเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์	(Creative	Economy)	

ผู้แต่ง อลัน แอ็กเซลรอด
ผู้แปลและเรียบเรียง สุฎางค์ เอกสุวรรณ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-135-4 จ�านวน 224 หน้า ราคา 200 บาท

อัจฉริยะพลิกโลก
(Edison on Innovation)

ลำ�ดับที่
17

ลำ�ดับที่
16

	 คุณอาจเป็น	 “อัจฉริยะ”	 ได้โดยที่ตัวคุณเองไม่รู้ตัว !	 หรือบางทีคุณก็อาจเป็นคนที่มี	 “ความคิด
สร้างสรรค์”	 ด้วยสมอง “ซกีขวา”	 แบบสดุขัว้	 หรอืไม่กเ็ป็นคนทีช่อบคดิวเิคราะห์ด้วยสมอง “ซกีซ้ำย” โดย
อัตโนมัติอยู่ตลอดเวลา

	 หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณค้นพบความสามารถอันน่าทึ่งที่แฝงเร้นในตัวคุณ	 ด้วยแบบทดสอบที่
ถกูคดิค้นขึน้ใหม่กว่า	 500	 ชดุค�าถาม	 โดย	 ฟิลปิ	 คาร์เตอร์	 ผูเ้ชีย่วชาญด้านการประเมนิบคุลกิภาพและ
ไอควิระดบัโลก	 ทีจ่ะช่วยให้คณุประเมนิบคุลกิภาพและชีว้ดัความสามารถรอบด้านได้ด้วยความเพลดิเพลนิ

ถอดรหัสบุคลิกภาพ
และความฉลาดของคุณ

(IQ and Personality Tests)

ผู้แต่ง ฟิลิป คาร์เตอร์
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-074-6 จ�านวน 314 หน้า ราคา 220 บาท

	 โค้ชท่ีย่ิงใหญ่ย่อมสามารถผลักดันทีมของตนให้ประสบความส�าเร็จได้ฉันใด	 องค์กรจะย่ิงใหญ่
และประสบความส�าเร็จได้ก็ด้วย “ผู้น�ำ”	 ท่ีมีความสามารถผลักดันองค์กรไปสู่ความส�าเร็จฉันน้ัน !	 ไม่ว่า
คุณจะเป็นใคร	?	มีต�าแหน่งอะไร	?	รายได้เท่าไหร่	?	หรือมีอ�านาจมากน้อยเพียงใด	?	

	 หนังสือเล่มน้ี	 จะท�าให้คุณกลายเป็น...“ผู้น�าแห่งความส�าเร็จ”	 บุคคลผู้อยู่เบ้ืองหลังความส�าเร็จ
ขององค์กร	 ผู้ขจัดความไม่ปรองดองภายในองค์กร	 ผลักดันและกระตุ้น	 “องค์กร” และ “ตัวเอง” ให้ก้าว
ไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้ตลอดไป

ผู้น�าแห่งความส�าเร็จ
(Corporate Catalysts)

ผู้แต่ง แดน คอฟลิน
ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ผู้เรียบเรียง วันดี ม่านศรีสุข
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-941-152-0 จ�านวน 344 หน้า ราคา 295 บาทลำ�ดับที่

18
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	 ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ	 ผู้บริหาร	 หรือคนท�างานทั่วไป	 หนังสือเล่มนี้ย่อมจะเหมาะกับคุณ !	
หรือแม้กระทั่งว่าจะอยู่แต่ในโลกส่วนตัว	หนังสือเล่มนี้ก็ยังเหมาะกับคุณอยู่ดี !

	 เรียนรู้วิธีปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวคุณด้วย	 “หลักการ 80/20”	 หลักการสุดคลาสสิก
ระดับโลกที่จะช่วยปรับเปลี่ยนและเชื่อมโยงความคิดอันแสน	 “หยุมหยิม” “ยุ่งเหยิง” และ “ไร้แก่นสาร” 
ของคุณให้กลายเป็น	“สุดยอดความคิด”	และต่อยอดให้กลายเป็น	“ไอเดียสุดบรรเจิดระดับโลก” !

	 เพราะ “ยอดคน”	ทีป่ระสบความส�าเรจ็และมชีือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกอย่าง บลิ เกตส์, บลิ คลนิตนั,
ไอแซค	นิวตัน,	สตีเว่น	สปีลเบิร์ก	หรือแม้แต่แม่ชีเทเรซ่า	ก็ล้วนเริ่มต้นจากสิ่งนี้	!

ผู้แต่ง ริชาร์ด คอช
ผู้แปล อุรพี  กรศรีทิพา  ผู้เรียบเรียง นิพัฒน์ ภัทรธิติ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-939-288-1 จ�านวน 316 หน้า ราคา 270 บาท

ยอดคน 80/20
(The 80/20 Individual : 
The Nine Essentials of 

80/20 Success at Work)

ลำ�ดับที่
20

	 ถ้าคุณทราบว่า...คุณมีวิธีที่จะได้รับสิ่งดีๆ	 ในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม	 โดยใช้ความพยายามที่น้อยลง	
คุณจะสนใจหรือไม่ ?	 ถ้าคุณสามารถท�างานเพียงสองวันต่อสัปดาห์	 และยังได้ผลงานและผลตอบแทนที่
มากกว่าการท�างานเต็มสัปดาห์อย่างที่คุณท�าในตอนนี้	 คุณจะสนใจไหม	 ?	 และถ้าคุณสามารถค้นหา
ทางออกง่ายๆ	ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ	ในชีวิตของคุณ	คุณจะสนใจหรือเปล่า	?

	 ถ้าใช่	 !	 หนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยให้คณุได้เรยีนรูว้ธิกีารใช้ชวีติตาม	 “วถิ ี 80/20”	 แนวคดิทีจ่ะท�าให้คณุ
ค้นพบมุมมองใหม่ของการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วย	 “ความสุข” “ความส�าเร็จ” และ “ความสมบูรณ์แบบใน
ชวีติ” วถิทีีจ่ะท�าให้คณุได้รบัผลตอบแทนที ่“มากมายมหาศาลเกนิคาด” ได้อย่างรวดเรว็แบบก้าวกระโดด	!

วิถี 80/20
การด�าเนินชีวิตอย่างมีสุข
(Living the 80/20 Way)

ลำ�ดับที่
21

ผู้แต่ง ริชาร์ด คอช 
ผู้แปล อุรพี กรศรีพา ผู้เรียบเรียง นิพัฒน์  ภัทรธิติ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-945-766-5 จ�านวน 266 หน้า ราคา 230 บาท

	 บางครั้ง	“เรื่องเล็กๆ”	ก็มี	“ความส�าคัญ” เกินกว่าที่คุณจะคาดคิด	!

 50 กฎทองแห่งความส�าเร็จ หนังสือเล่ม “เล็กๆ”	 ที่อัดแน่นด้วยไอเดีย	 “ใหญ่ๆ”	 ที่ไม่ว่าคุณ
จะนัง่อ่านอยูท่ีไ่หนกจ็ะท�าให้คณุ “ประสบความส�าเรจ็” และ “รุง่เรอืง”	 อยู่บนโลกใบนีไ้ด้อย่าง “ราบรื่น”

	 50	 กฎทองแห่งความส�าเร็จนี้ไม่ใช่	 “กฎเหล็ก”	 ที่คุณต้องท�าตามอย่าง	 “เคร่งครัด” แต่เป็น
ค�าแนะน�าง่ายๆ	ไม่ซับซ้อนที่จะท�าให้คุณประสบความส�าเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ผู้แต่ง เบอร์นี่ บริลสไตน์, เดวิด เรนซิน
ผู้แปล อัฏษมา อนงคณะตระกูล  ผู้เรียบเรียง นฤมล วีระวงศ์ชัย
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-944-204-3 จ�านวน 231 หน้า ราคา 220 บาท

50 กฎทองแห่งความส�าเร็จ
(The Little Stuff Matters Most)

ลำ�ดับที่
19
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ลำ�ดับที่
23

 “21 วนั ตวัเลขปาฎหิารย์ิ” บ่อยครัง้ทีเ่กดิค�าถามขึน้ว่า	 “ท�าไมจงึต้อง 21 วนั ?” ดร.มาร์ตนิ	
เซลกิแมน	 นกัจติวทิยาระดบัโลก	 ระบวุ่า	 “คนเราใช้เวลา 21 วนั ในการสร้างอปุนสิยัหนึง่ขึน้มา ถ้าเรา
ท�าสิง่ใดได้ครบ 21 วนั แล้วเราก็จะพบว่ามันได้ฝังลึกกลายเป็นจิตใต้ส�านึกไปในที่สุด”

 ท�ำไมจึงต้องนับถอยหลัง ? จากการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ในการกระท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยตนเอง
อนัส�าคญัยิง่ให้ได้ถงึ	 21	 วนันัน้	 “ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ”	 จะเป็นปัจจยัทีส่�าคญัยิง่	 การนบัไปข้างหน้าท�าไปได้
เพยีงไม่กีว่ันก็มักจะเกิดอาการท้อถอย	 ต่างกับการนับถอยหลังที่ก่อให้เกิดความท้าทายตนเองในระดับที่
สูงกว่า

 ท�ำไมจงึต้องเป็นหนงัสอืเล่มนี ้ ? เมือ่คณุปฏบิตัแิต่สิง่ดีๆ  ตามแนวทางในหนงัสอืเล่มนีไ้ด้ทัง้	21 วนั 
เมืิ่อนั้นจิตใต้ส�านึกของคุณก็จะหยั่งลึกเต็มไปด้วยกิจกรรมประจ�าวันดีๆ ที่ท�าให้ทุกชีวิตประสบความส�าเร็จ

21 วันนับถอยหลังสู่ความส�าเร็จ
(21 Day Countdown to Success)

ผู้แต่ง คริส เจ. วิทติ้ง 
ผู้แปล อารีรัตน์ ชีวศรีรุ่งเรือง  ผู้เรียบเรียง อนันตา นานา
ขนาด 6.125 X 9.25 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-935-523-7 จ�านวน 322 หน้า ราคา 240 บาท

 คิดเชิงกลยุทธ์ : ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ	 เป็นคู่มือส�าหรับผู้ที่ชอบคิดอย่างเป็นล�าดับขั้นตอนและ
มีเหตุผล	 ซึ่งผู้อ่านจะได้พัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ	 ได้ด้วยตนเอง	 เช่น	 การคิดวิเคราะห์	 คิดในเชิง
ตัวเลข	 คิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 พร้อมไปกับการเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์	
การวางแผนเชิงกลยุทธ์	และการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันเหตุการณ์และน�าไปใช้ปฏิบัติได้จริง	

คิดเชิงกลยุทธ์ : 
ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ

(Strategic Thinking : step-by-
step approach to strategy)

ลำ�ดับที่
22

ผู้แต่ง ซิมอน วูทตัน
ผู้แปล ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-932-554-4 จ�านวน 157 หน้า ราคา 200 บาท

“ “

ฟิตพลัง “ทีมงาน” เพิ่มพลัง “ทีมเวิร์ก”

กับหนังสือชุด “เกมและกิจกรรม”



ชุด
บริหารการตลาด
และการขาย



ชุด “บริหารการตลาดและการขาย”50

 การตลาดทีย่อดเยีย่ม ไม่จ�าเป็นต้องทุม่เทงบประมาณมหาศาลเสมอไป ! แต่ควรกระตุน้ให้ลกูค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของคุณอย่างไม่ลังเล !

 เรยีนรูเ้ทคนคิการตลาดขัน้เทพ จากสดุยอดผูเ้ชีย่วชาญด้านการตลาด Robert Imbriale ผูส้ร้าง
ปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายบนโลกออนไลน์ในสหรฐัอเมรกิา ทีจ่ะท�าให้คณุเพิม่ยอดขาย และก่อผล
ก�าไรให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมหาศาล ด้วยการตลาดที่สามารถกระตุ้นอารมณ์และจิตใจของลูกค้าได้
อย่างยอดเยี่ยม ! เหมาะส�าหรับเจ้าของกิจการทุกประเภท !

ผู้แต่ง	โรเบิร์ต	อิมเบรล
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-193-4	 จ�านวน 272 หน้า ราคา 200 บาทลำ�ดับที่

1

การตลาดขั้นเทพ
(Motivational Marketing)

 ก้าวสู่การเป็นสุดยอดนักขายที่ ขายได้ ! ขายดี ! และขายเก่ง ! ได้ง่ายๆ ด้วยเล่มนี้เล่มเดียว ! 

 เทคนิคการขายที่ประสบความส�าเร็จ หนังสือที่รวบรวมสุดยอดเทคนิคเพิ่มพลังการขาย เพื่อ
สร้างรายได้และเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า เหมาะกับนักขายในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรง หรือ
เครือข่ายธุรกิจที่ต ้องการเพิ่มยอดขาย  รวมทั้งหัวหน้างานและผู ้จัดการฝ่ายขายและการตลาดที่
ต้องการอบรมพนักงานให้ก้าวสู่การเป็นสุดยอดทีมขายที่เข้มแข็งและสร้างรายได้มหาศาลแก่องค์กร

ผู้แต่ง	สมชาติ	กิจยรรยง

ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า

ISBN 978-974-414-213-9 จ�านวน	 212	หน้า ราคา	150	บาท

เทคนิคการขาย
ที่ประสบความส�าเร็จ

ลำ�ดับที่
3

ผู้แต่ง อาวริล	โอทัล
ผู้แปลและเรียบเรียง จิตรลดา	สิงห์ค�า
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-212-2 จ�านวน	 180	หน้า ราคา	150	บาท

กลยุทธ์มัดใจลูกค้าขั้นเทพ !
(Delighting Your 

Customers)

 เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือตัวแปรส�าคัญที่จะท�าให้พวกเขาตัดสินใจกลับมาซื้อสินค้า
และบริการของคุณซ�้าแล้วซ�้าอีกหรือแม้กระทั่งบอกต่อ !

 กลยุทธ์มัดใจลูกค้าขั้นเทพ ! ได้รวบรวมเคล็ดลับสร้างผลก�าไรอันมหาศาลจากความพึงพอใจ
ของลูกค้า ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ของ Avril Owton เจ้าของธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จจาก
ประเทศอังกฤษ เหมาะส�าหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการและเจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้าง
ผลก�าไรอันมหาศาล และต่อยอดความส�าเร็จให้ธุรกิจของคุณแบบไม่รู้จบ !

ลำ�ดับที่
4

ผู้แต่ง นิโคลัส	เบต
ผู้แปลและเรียบเรียง ปราณี	พุ่มบางป่า
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-267-2 จ�านวน	 180	หน้า ราคา	150	บาท

ขายขั้นเทพ
(How to Sell Brilliantly

in Good Times and Bad)

ลำ�ดับที่
2

 การขายเป็นหัวใจส�าคัญของการท�าธุรกิจ ลองโยนเทคนิคธรรมดาๆ ทิ้งไป แล้วมาค้นหาอะไร
ใหม่ๆ กบัเทคนคิการ “ขายขัน้เทพ” เคลด็ลบั ขายได้ ! ขายเก่ง ! ขายด ี ! ปิดการขายได้ทนัใจ ! เพิม่
ยอดขายทะลุเป้า ! ให้กับนักขาย ที่ไม่ว่าจะขายในสถานการณ์ไหน ขายให้ใคร ขายอะไร ขายอย่างไร 
ก็หายห่วง หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับพัฒนาทักษะการขายให้ฝ่ายขาย ทีมเซลส์และองค์กรธุรกิจที่
ต้องการเพิ่มยอดขายและท�าก�าไรให้ทะลุเป้า ! 



51ชุด “บริหารการตลาดและการขาย”

 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์การขายในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้นักขายที่
ต้องการจะก้าวไปสู่ความส�าเร็จไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลาในชีวิตไปกับการลองผิดลองถูกอีกต่อไป !

 ด้วยการฝึกฝนเพยีง 25 กจิกรรม ทีจ่ะเพิม่ทกัษะส�าคญัในการขายและการเจรจาต่อรองทีม่ปีระ-
สิทธิผล คุณก็มีโอกาสเป็น “นักขายชั้นยอด” ได้โดยไม่ยาก หนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งส�าหรับนักขายและ
ผู้จัดการฝ่ายขาย ตลอดจนผู้ฝึกอบรมพนักงานขาย

ลำ�ดับที่
7

25 กิจกรรมเพิ่มพลังนักขาย
(High-Powered Sales
Training Activities)

ผู้แต่ง แกร์รี่	เลนนอน 
ผู้แปลเรียบเรียง ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN	 978-974-928-912-9 จ�านวน 192	หน้า ราคา 220	บาท

 นอร์ดสตรอม (Nordstrom) ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงทางด้านการให้บริการที่ยอดเยี่ยมระดับ
ต�านาน เรื่องราวของนอร์ดสตรอมถูกน�ามาใช้เป็นกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านบริหารธุรกิจ
ระดบัแนวหน้าอย่าง Harvard และ Wharton และได้กลายเป็นมาตรฐานในการให้บรกิารลกูค้าของทกุ
องค์กรทัง้ในภาครัฐและเอกชน ! 

 หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับการด�าเนินการเพื่อสร้างรูปแบบการให้บริการที่ยอดเยี่ยมตามวิถี
ทางของนอร์ดสตรอม, การเอือ้อ�านาจการตดัสนิใจแก่พนกังานเพือ่การบรกิารลกูค้าทีด่เียีย่ม, การคดัเลอืก
บคุลากร, การฝึกอบรม, การชมเชย, การรกัษาบคุลากรไว้กบัองค์กร รวมถงึวธิกีารปลกูฝังวฒันธรรมการ
ให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า พร้อมด้วยสุดยอดแบบฝึกหัดที่จะน�าพาองค์กรของคุณไปสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการ !

ใช้หัวใจให้บริการ
(The Nordstrom Way to 

Customer Service Excellence)

ผู้แต่ง โรเบิร์ต	สเปคเตอร์	และ	แพททริค	แม็คคาร์ทีย์
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN	 978-974-940-544-4 จ�านวน 389	หน้า ราคา 295	บาทลำ�ดับที่

5

 คุณจะ “ล้มเลิก” “ท้อถอย” และยอมรับ “ความล้มเหลว” เพียงเพราะค�าว่า “ไม่” ของผู้ท่ีเป็น
ลูกค้าเป้าหมายของคุณเพียงค�าเดียวอย่างน้ันหรือ ?

 บางทีค�าว่า “ไม่” ก็อาจไม่ใช่ค�า “ปฏิเสธ” เสมอไป ! แต่มันอาจกลายเป็น “เสียงสวรรค์” ท่ีจะน�า
คุณมุ่งหน้าสู่ความส�าเร็จ ความมั่งคั่งและความก้าวหน้าในอนาคตก็เป็นได้ !

 จงเรียนรู้ท่ีจะรับมือกับค�าปฏิเสธและเผชิญหน้ากับมันอย่างมีช้ันเชิง เพ่ือเปล่ียน “ค�าปฏิเสธ” ให้
กลายเป็น “ยอดขาย” และปรับ “ความกลัว” ให้กลายเป็น “ก�าไร”

ขายแบบไม่กลัวใคร
(Starting from “No”)

ลำ�ดับที่
6

ผู้แต่ง แอซริลา	เจฟฟี่
ผู้แปลและเรียบเรียง ปิยวรรณ	ตันเสียงสมเจริญ
ขนาด 6.125	X	9.25	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN	 978-974-937-739-0 จ�านวน 332	หน้า ราคา 260	บาท



สุดยอดการสร้าง “นวัตกรรม” 

จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

HARVARD BUSINESS PRESS

หนังสือที่ “ทุกองค์กร” ควรอ่าน 

เพื่อสร้างสรรค์สู่การเป็น 

“องค์กรแห่งนวัตกรรม”



ชุด
สร้างความมั่งคั่ง



54 ชุด “สร้างความมั่งคั่ง”54

 ปัจจบุนัมหีนุม่สาวจ�านวนมากทีฝั่นถงึการมธีรุกจิส่วนตวั แต่จากการส�ารวจพบว่าธรุกจิทีเ่กดิใหม่ 60% 
จะล้มเหลวลงภายใน 2 ปี และที่จะอยู่รอดถึง 5 ปีก็มีไม่เกิน 20% ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะท�าอย่างไร 
เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว และน�าพากิจการให้อยู่รอดและเติบโตได้ตลอดไป

 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมกลยุทธ์ด้านการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างธุรกิจจนกระทั่งถึงการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งเคล็ดลับหลายๆ ด้านที่เจ้าของกิจการจะต้องใส่ใจและน�าไป
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าดังที่คุณปรารถนาทุกประการ

ผู้แต่ง วุฒิ สุขเจริญ
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-149-1 จ�านวน 219 หน้า ราคา 175 บาท

ลำ�ดับที่
3

ธุรกิจส่วนตัว
คุณเองก็ท�ำได้ง่ำยนิดเดียว !

ลำ�ดับที่
2

 อยากเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงอ่านค�าแนะน�าในหนังสือเล่มนี้ !

 หนงัสอื ธรุกจิส่วนตวั SMEs คณุท�ำได้ ! ได้รวบรวมทกุเรือ่งทีผู่อ้ยากเริม่ต้นท�าธรุกจิส่วนตวัทกุคน
ต้องรู้ ! ทั้งหลักการและวิธีการแสวงหาโอกาส การคัดเลือกธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมวิธีวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ และความคุม้ค่าของธรุกจิทีค่ณุต้องการลงทนุ รวมถงึการเลอืกสดุยอดท�าเล และหวัใจส�าคญั...
วินัย 16 ประการส�าหรับเจ้าของธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด และก้าวสู่ความส�าเร็จด้วยความ
มั่นใจ ...อย่าเพิ่งลงมือท�าธุรกิจถ้าคุณยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ !

ผู้แต่ง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2 สี
ISBN 978-974-414-189-7 จ�านวน 170 หน้า ราคา 165 บาท

ธุรกิจส่วนตัว SMEs
คุณท�ำได้ !

 กำรจัดท�ำแผนธุรกิจ ไม่ยำกอย่ำงที่คุณคิด !

 เพราะแผนธุรกิจมีความส�าคัญอย่างยิ่งยวดต่อทุกองค์กร หนังสือ วิธีจัดท�ำแผนธุรกิจ เล่มนี้ 
จึงเป็นเสมือนคู่มือประจ�าตัวส�าหรับผู้บริหารและผู้น�าองค์กรทุกคน ที่จ�าเป็นต้องใช้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง 
ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กลั่นกรองจากประสบการณ์ของอาจารย์วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ ในการด�าเนิน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้แก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและธุรกิจ 
SMEs มากมายในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ผู้แต่ง วีรวุธ  มาฆะศิรานนท์

ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2 สี

ISBN 978-974-414-221-4 จ�านวน 176 หน้า ราคา 195 บาท

วิธีจัดท�ำแผนธุรกิจ
(Business Plan)

ลำ�ดับที่
4

 ระหว่าง “ท�ำดี-รวยเร็ว” กับ “ท�ำเป็น-รวยก่อน” ท่านจะเลือกอย่างไหนดี ?

 เถ้าแก่มือโปรตัวจริงย่อมไม่อยากจะเลือกเป็นแน่แต่จะขอยึดทั้ง 2 อย่างนี้เอาไว้ ส�าหรับเป็น
หัวใจส�าคัญของการท�าธุรกิจ SMEs !

 หนังสือเล่มนี้ถือเป็น SMEs ภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นลงมือท�าธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบเพื่อก้าวไปสู่ความส�าเร็จทั้งในชีวิตและในธุรกิจให้สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้า
ได้อย่างยั่งยืน หัวใจส�าคัญสู่ความส�าเร็จของคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2 สี
ISBN 978-974-414-261-0 จ�านวน 172 หน้า ราคา 165 บาท

SMEs เศรษฐีแจ้งเกิด

ลำ�ดับที่
1



5555ชุด “สร้างความมั่งคั่ง”

 การด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนับวันจะท�าได้ยากขึ้น สินค้าและบริการที่จะขายได้
ต้องมีการด�าเนินการทางการตลาดที่บูรณาการกันในทุกๆ ด้าน อีกทั้งหัวใจส�าคัญของการอยู่รอดและ
เจริญเติบโตของธุรกิจจ�าเป็นต้องมีแผนการตลาดที่ได้จัดท�าไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจน เหมาะกับ
สถานการณ์ และสามารถน�าไปปฏิบัติได้เป็นผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้

 หนงัสอื “วธิเีขยีนแผนกำรตลำด” เล่มนี ้ จะเป็นคูม่อืส�าคญัส�าหรบัการจดัท�าแผนการตลาดอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ด้วยการอธบิายขัน้ตอนต่างๆ ทีส่�าคญัและจ�าเป็น รวมถงึเครือ่งมอืและตวัแบบของการคดิ
วเิคราะห์ ตลอดจนหลกัในการก�าหนดกลยทุธ์ทีถ่กูต้องตามทฤษฎทีางการตลาดทีส่�าคญัๆ พร้อมกบัแบบ
ฟอร์มส�าเรจ็รปู (template) ต่างๆ ทีจ่ะช่วยให้ผูอ่้านสามารถจดัท�าแผนการตลาดได้ง่ายขึน้อย่างเป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็ว และน�าไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

ผู้แต่ง ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-179-8 จ�านวน 180 หน้า ราคา 165 บาท

วิธีเขียนแผนกำรตลำด
(Writing a Marketing Plan)

ลำ�ดับที่
5

 แผนธุรกิจไม่ใช่การเขียนรายงานเพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเพื่อส่งให้กับทางธนาคาร
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการต้องเขียนเนื้อหาของแผนให้สอด
คล้องกับวัตถุประสงค์ของการท�าธุรกิจเพื่อสามารถด�าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ เพราะ แผน
ธุรกิจ คือ แผนที่ในการเดินทาง ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองการด�าเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน
สามารถแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม มุ่งไปที่ประเด็นที่ส�าคัญในการท�าธุรกิจ และเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการรับมือกับปัญหาและตอบรับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

 หนังสือ “วิธีเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)” เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการเขียน
แผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพด้วยเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น !

วิธีเขียนแผนธุรกิจ
(Business Plan)

ลำ�ดับที่
6

ผู้แต่ง ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-148-4 จ�านวน 108 หน้า ราคา 120 บาท

ลำ�ดับที่
7

 หนงัสอืเล่มนีจ้ะท�าให้คณุรวยขึน้ ! ไม่ว่าคณุจะเป็น นกัลงทนุ ผูบ้รหิาร เจ้าของกจิการ หรอืแม้แต่
พนักงานบริษัท คุณก็สามารถค้นพบวิธีการเลือกลงทุนในธุรกิจที่ท�าให้คุณประสบความส�าเร็จและร�่ารวย
ได้อย่างน่าทึ่ง ! ด้วยสุดยอดเคล็ดลับการเลือกลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลก�าไรงดงาม และวิธีสร้างความ
มัง่คัง่ไม่รูจ้บ ทีถ่่ายทอดโดย Richard Koch นกัเขยีน Best Seller เรือ่ง “กฎ 80/20” ผูท้�าก�าไรกว่า
100 ล้านปอนด์ ในธุรกิจที่เขาลงทุน !

ผู้แต่ง ริชาร์ด คอช
ผู้แปล คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม	 ผู้เรียบเรียง	ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-191-0 จ�านวน 320 หน้า ราคา 250 บาท

ปั้นธุรกิจเงินล้ำน !
(The Star Principle)
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ลำ�ดับที่
8

 ถ้าคณุเป็นคนหนึง่ทีท่กุสิน้เดอืนบนโต๊ะของคณุท่วมท้นไปด้วย ใบเสรจ็ ใบแจ้งหนี ้ และค่าใช้จ่าย
ยาวเหยียดอีกหลายรายการที่ตัวคุณไม่สามารถหักห้ามใจที่จะใช้จ่ายได้....ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง
รัดเข็มขัด

 ด้วย 100 เคล็ดลับ ลดทอนค่าใช้จ่ายให้น้อยลง และรวยมากขึ้น ! ในหนังสือ ออมไว้ไม่อด 
ผลงานของ Richard Templar นกัเขยีน International BEST SELLER จะช่วยให้คณุหยดุความฟุม่เฟือย 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น และรวยขึ้น โดยไม่พรากความสุขส�าราญไป
จากชีวิตคุณแม้แต่น้อย

ผู้แต่ง ริชาร์ด เทมพลาร์
ผู้แปลและเรียบเรียง	สุภรา สงวนโชคชัย
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2 สี
ISBN 978-974-414-194-1 จ�านวน 168 หน้า ราคา 150 บาท

ออมไว้ไม่อด 
(How to spend less)

โดย : PHIL CHAMBERS 

แชมป์การเขียน MIND MAPS

ระดับโลก

สุดยอดเคล็ดลับ

การเขียน MIND MAPS 

พร้อมเทคนิคเพิ่มพลังความคิด 

และความจ�าอย่างเป็นระบบ



ชุด
สร้างสุขให้ชีวิต
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ลำ�ดับที่
2

	 คุณทราบหรือไม่ว่า	การท�าสมาธิเพียง	5	นาทีต่อวัน	ให้ประโยชน์มหาศาลกว่าที่คุณคิด !

	 ท่ามกลางวิถีชีวิตอันซับซ้อนที่เราต้องเผชิญในแต่ละวัน	 อาจน�ามาซึ่งความเครียด	 สุขภาพที่ย�่าแย่	
สมาธิสั้น	 อ่านหนังสือไม่จ�า	 คิดงานไม่ออก	 และอีกสารพันปัญหา	 แต่คุณทราบหรือไม่ว่าปัญหาเหล่านี้
สามารถแก้ได้ด้วยการท�าสมาธ	ิ หนงัสอืเล่มนีจ้ะแนะน�าวธิกีารท�าสมาธทิีค่ณุสามารถท�าได้เอง	 ด้วยเทคนคิ
ง่ายๆ	 ทีท่�าได้ทกุที	่ ทกุเวลา	 เพือ่ช่วยให้คณุผ่อนคลาย	 ลดความเครยีด	 บ�าบดัอาการเจบ็ป่วย	 เพิม่พลงั
ความจ�า	ความคิดสร้างสรรค์	และน�าไปสู่การเข้าใจตนเองและคิดบวก !

ผู้แต่ง	เดวิด	ฟอนตานา
ผู้แปลและเรียบเรียง กนกพร	กลีบบัว
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-182-8 จ�านวน 124 หน้า ราคา 175 บาท

สมาธิ เพิ่มพลังความจ�า
บ�าบัดโรคและลดเครียด !

(Meditation Bliss)

 ปรับค�ำว่ำ แย่ ให้เป็น เยี่ยม ... เปลี่ยน ค�ำว่ำ เซ็ง ให้เป็น เจ๋ง ด้วยหนังสือเล่มนี้ !

	 คิดมุมกลับ ปรับชีวิตให้เป็นบวก	 หนังสือที่จะท�าให้คุณคิดและปฏิบัติในมุมต่าง	 เพื่อสร้าง
ความส�าเร็จให้กับชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว	 ด้วยสุดยอดเทคนิคการเสริมสร้างความสุข	 ความ
มั่นใจ	 และความมั่งคั่ง	 พร้อมเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์	 และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน	 คู่รัก	
และครอบครัว	โดย	ไมเคิล	เฮปเพลล์	นักเขียนและนักฝึกอบรมชื่อดังจากประเทศอังกฤษ

ผู้แต่ง	ไมเคิล	เฮปเพลล์
ผู้แปล จิตรลดา	สิงห์ค�า		 ผู้เรียบเรียง วีรวุธ	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-208-5 จ�านวน 218 หน้า ราคา 165 บาท

คิดมุมกลับ
ปรับชีวิตให้เป็นบวก 

(Flip it)

ลำ�ดับที่
1

ลำ�ดับที่
3

	 กี่ครั้ง	ที่คุณอ่านหนังสือแล้วกลับจ�าอะไรไม่ได้เลย	?

	 กี่ครั้ง	ที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนขี้ลืม	แม้ในสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ�าวันของคุณ	?

	 ก่ีคร้ัง	ท่ีคุณลืมช่ือคนท่ีคุณรู้จักและนึกไม่ออกว่าพวกเขาเหล่าน้ันช่ืออะไร	 ?	 ท้ังๆ	 ท่ีคุณรู้สึกว่าช่ือ
ของพวกเขาติดอยู่ที่ริมฝีปาก	เพียงแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก	!	

	 หนังสือเล่มน้ีช่วยคุณได้	 !	 เพราะสมองคนเราน้ันมีระบบการจัดเก็บความทรงจ�าท่ีซับซ้อน	 จึงไม่ใช่
เร่ืองแปลกท่ีคนเราจะหลงลืมข้อมูลเหล่าน้ันไปบ้าง	 เพียงแต่เราต้องรู้วิธีกระตุ้นและจัดการกับมันเท่าน้ัน	
แล้วมันก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป	 !	 เรียนรู้วิธีกระตุ้นความจ�าของคุณให้ท�างาน	 ด้วย	 10	 ข้ันตอนง่ายๆ	
ที่จะเพิ่มพลังสมองให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง...

กระตุ้นความจ�าให้ท�างาน
(Memory Booster Workout)

ผู้แต่ง โจ	อิดดอน	และ	ฮิว	วิลเลียมส์
ผู้แปล ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์		 ผู้เรียบเรียง ธนิกานต์	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125	X	9.25	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-935-626-5 จ�านวน 228	หน้า ราคา 195	บาท
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	 มะเร็ง	 โรคร้ายที่มีแต่ความลึกลับที่ทุกคนต่างภาวนาขออย่าให้เป็น...	 แต่หากถูกวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็งแล้ว	คุณจะท�าอย่างไร	?

 ล้ำงพษิพชิติมะเรง็	 หนงัสอืแนะน�าส�าหรบัผูป่้วยมะเรง็	 และผูห่้วงใยสขุภาพทีต้่องการปกป้องตวัคณุ
และคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้	 ด้วยการเรียนรู้วิธีพิชิตมะเร็งร้ายด้วยโปรแกรมล้างพิษมะเร็งจาก
อวยัวะต่างๆ	 ของร่างกาย	 การล้างพษิทีจ่ติใจ	 อารมณ์	 สิง่แวดล้อม	 และการบรโิภคอาหารธรรมชาต	ิ ทีไ่ด้
รบัการพสิจูน์แล้วถงึประสทิธผิล	 โดยทมีผูเ้ชีย่วชาญด้านโภชนาการ	 การบ�าบดั	 และช่วยเหลอืผูป่้วยมะเรง็	
จากศนูย์การแพทย์	 St.	 Luke	 Medical	 Center	 จากประเทศสหรฐัอเมรกิา	 เพือ่โรคร้ายจะได้ห่างไกล
จากตวัคณุ	!

ผู้แต่ง เชอรี่	แคลบอม,	จอห์น	แคลบอม	และ	ไมเคิล	มาฮาเฟย์
ผู้แปลและเรียบเรียง กนกพร	กลีบบัว
ขนาด 6.574	X	8.858	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-171-2 จ�านวน 292	หน้า ราคา 200	บาท

ล้างพิษพิชิตมะเร็ง
(The Complete Cancer 

Cleanse)

ลำ�ดับที่
5

ลำ�ดับที่
4

 ไม่ว่าเราจะท�าอะไรท้ังในด้านการงาน	 การอาชีพ	 หรือแม้กระท่ังการด�าเนินชีวิต	 หากความม่ันใจ
หายไปสักครึ่งหนึ่ง	ก็เท่ากับว่าความล้มเหลวถึงครึ่งหนึ่งก�าลังรอคุณอยู่เบื้องหน้า

	 เรียนรู้วิธีท่ีจะกระตุ้นความม่ันใจให้ท�างาน	 ด้วยข้ันตอนง่ายๆ	 10	 ข้ันตอน	 ท่ีจะเปล่ียนคุณเป็นคน
ใหม่ท่ีม่ันใจกว่าเดิม	 !	 โดยเรียนรู้วิธีรับมือกับอิทธิพลลบท่ีบ่ันทอนความม่ันใจของคุณ,	 วิธีเอาชนะความ
กลัวความล้มเหลว,	 วิธีพูดค�าว่า	 “ไม่”,	 วิธีเอาชนะการบ่อนท�าลายความเช่ือม่ันในตัวเอง,	 วิธีช่วงชิงความ
ม่ันใจกลับคืนมา,	 วิธีเข้าสังคมอย่างม่ันใจ,	 วิธีการไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน,	 วิธีเรียกความม่ันใจ
ในสถานการณ์ไม่คาดฝัน

ผู้แต่ง มาร์ติน	เปอร์รี่	
ผู้แปล ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์		 ผู้เรียบเรียง ธนิกานต์	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 6.125	X	9.25	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-935-627-2 จ�านวน 247	หน้า ราคา 195	บาท

กระตุ้นความมั่นใจให้ท�างาน
(Confidence Booster Workout)

	 ความวิตกกังวล	 ซึมเศร้า	 อ่อนเพลีย	 สมองไม่แล่น	 และปัญหาทางอารมณ์อีกนานัปการเกิดขึ้น
ได้กับทุกคน	ท่านทราบหรือไม่ว่า	อาการเหล่านี้หายได้เพียงแค่เลือกกินอาหารที่ถูกต้อง

	 ด้วยวถิชีวีติอนัเร่งรบีและการบรโิภคอาหารจานด่วนนัน้ส่งผลร้ายกบัตวัคณุมากกว่าทีค่ดิ ! กนิปลอด
ทกุข์ (Eat	 Yourself	Happy)	 เล่มนี	้ มคี�าแนะน�าดีๆ 	 ทีจ่ะช่วยให้สมองได้รบัสารอาหารเพือ่การเสรมิสร้าง
พลงัความคดิ	 มสีขุภาพจติทีด่	ี และสขุภาพกายทีแ่ขง็แรง	 ด้วยการเลอืกรบัประทานอาหารทีส่ามารถปฏบิตัิ
ตามได้โดยง่ายและได้ผล	!

ผู้แต่ง ดร.ไมเคิล	ที.	ไอแซค	และ	ดร.มาเรีย	บี.	ไอแซค	
ผู้แปลและเรียบเรียง จิตรลดา	สิงห์ค�า
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-138-5 จ�านวน 140	หน้า ราคา 175	บาท

กินปลอดทุกข์
(Eat Yourself Happy)

ลำ�ดับที่
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	 ฝนตก	 รถตดิ	มลพษิ	ความเครยีดจากสถานการณ์บ้านเมอืง	 และอาการจติตกจากภาวะเศรษฐกจิ
ถ้าจงัหวะชวีติทีแ่สนจะ “รบีเร่ง”	 และ “ควำมเครยีด” “ควำมกงัวล”	 ทีเ่กาะกนิจติใจคณุก�าลงัพราก “ควำม
สุข”	ให ้“ห่ำงไกล”	จากตัวคุณไปทุกทีๆ

	 หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณค้นพบหนทางแห่ง	 “ควำมสุขสงบ”	 และ	 “วิธีสยบควำมทุกข์”	 รวมทั้ง
วิธีท�าตัวคุณให้	“ห่ำงไกล”	จาก	“ควำมเครียด” เพราะชีวิตดีๆ	คุณมีได้ทุกวัน	!

ผู้แต่ง อัลเลน	เอลคิน
ผู้แปล สัจจะพล	ศรีสอ้าน	 ผู้เรียบเรียง ธนิกานต์	มาฆะศิรานนท์	
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-094-4 จ�านวน 158	หน้า ราคา 150	บาทลำ�ดับที่

7

52 กิจกรรมสบายใจ
ไกลความเครียด

(Relax in the City Week by Week)

	 มนัคงจะดไีม่น้อย	ถ้าคณุจะม	ี“เทรนเนอร์ส่วนตวั”	ทีค่อยให้ค�าแนะน�าคณุทกุฝีก้าวในชวีติ	แนะน�า
ให้คุณเลือกกินอาหารที่ดีๆ	 คิดแต่เรื่องดีๆ	 และคอยช่วยฝึกฝนตัวคุณให้มีสุขภาพดี	 และแฮปปี้ไปตลอด	
24	ชั่วโมง	!

	 หนงัสอืเล่มนีจ้ะแนะน�าเคลด็ลบัท�าสขุภาพฟิต	 และเตมิแต่งชวีติของคณุให้เฟิร์ม	 !	 ทางเลอืกฉลาดๆ	
ส�าหรบัคนทีฉ่ลาดใช้ชวีติเช่นคณุ	!

ผู้แต่ง พีท	เชพแมน
ผู้แปล อมราลักษณ์	คลธา	 ผู้เรียบเรียง	อรชุมา	เก่งชน
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-091-3 จ�านวน 216	หน้า ราคา 175	บาท

สุขภาพฟิต ชีวิตเฟิร์ม
(The Pocket Life Coach)

8

ลำ�ดับที่

	 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ป้องกันได้	 เพียงเตรียมตัวของคุณให้ถูกต้องส�าหรับการด�ารง
ชีวิตทั้งในชีวิตส่วนตัวและในสังคมของการท�างาน	!

	 หนังสือเล่มนี้มีค�าแนะน�าดีๆ	 ที่จะช่วยให้คุณห่างไกลจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 โรค
อุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดและส่งผลร้ายแรง	 !	 ในเล่มคุณจะพบกับค�าแนะน�า	 และวิธีการป้องกันตัวอย่างไร
ไม่ให้ติดหวัด	 อาหารต้านหวัด	 สัญญาณเตือนเมื่อได้รับเชื้อ	 ข้อควรปฏิบัติพร้อมด้วยค�าแนะน�าส�าหรับ
ผู้ป่วยและวิธีการป้องกันการแพร่ระบาด	!

ผู้แต่ง นพ.ศรัญญู	ชูศรี
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-106-4 จ�านวน 76	หน้า ราคา 65	บาท

ท�าอย่างไร
ไม่ติดไข้หวัดใหญ่ 2009

ลำ�ดับที่
9
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ลำ�ดับที่
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	 คนบางคนทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการท�างานแต่กลับไม่เจริญก้าวหน้า	 ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น	 หรือแม้
แต่ขึ้นเงินเดือน	 !	 ในขณะที่บางคนความสามารถก็ไม่ได้โดดเด่นแต่ผลกลับเป็นตรงกันข้ามและประสบ
ความส�าเร็จในชีวิตการท�างานได้อย่างน่าทึ่ง	!

 พวกเขำท�ำได้อย่ำงไร ?

  “รหสัลบั รหสัควำมส�ำเรจ็”	 เล่มนีจ้ะเปิดเผย	 “สตูรลบั”	 ทีจ่ะท�าให้คณุกลายเป็นคนทีป่ระสบความ
ส�าเร็จในชีวิตการท�างานได้อย่างน่าทึ่ง	!

รหัสลับ รหัสความส�าเร็จ
(The Rules of Work)

ผู้แต่ง ริชาร์ด	เทมพลาร์
ผู้แปล ธนกร	โสรณสุทธิ์	 ผู้เรียบเรียง สุนีย์รัตน์	ลิมปนวิวิธ
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-130-9 จ�านวน 237	หน้า ราคา 185	บาท

	 เราทุกคนล้วนมีความปรารถนาที่จะไขว่คว้าหาความร�่ารวยเพื่อยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของ
ชีวิตให้ดีขึ้น	ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันถึงสิ่งนี้	หนทางแห่งความมั่งคั่งได้อ้าแขนต้อนรับคุณแล้ว	!

	 หนงัสอืเล่มนี	้ รชิาร์ด	 เทมพลาร์	 นกัคดิ	 นกัปฏบิตั	ิ นกัพดูและนกัเขียีนระดบัโลกผูม้ัง่คัง่จะเปิดเผย
เคล็ดลับของบุคคลที่ประสบความส�าเร็จและมั่งคั่งแทบทุกคนในโลกใช้เพื่อไขว่คว้าความร�า่รวย	 และเก็บ
เกี่ยวความรวยมาไว้กับตัว	 อันได้แก	่ วิธีการหาเงินและท�ามันให้งอกเงย	 วิธีการเก็บออมเงิน	 และการใช้
จ่ายเงินอย่างฉลาด	รวมถึงแนะน�าวิธีการลงทุนที่เหมาะสม	และเข้าใจง่าย	!

ผู้แต่ง ริชาร์ด	เทมพลาร์
ผู้แปลและเรียบเรียง จิตรลดา	สิงห์ค�า
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-076-0 จ�านวน 212	หน้า ราคา 185	บาท

รหัสลับความรวย
(The Rules of Wealth)

ลำ�ดับที่
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ลำ�ดับที่
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	 คนบางคนสามารถประสบความส�าเรจ็ในทกุเรือ่งของชวีติ	 ร�า่รวยเงนิทอง	 ห้อมล้อมไปด้วยความสขุ	
พวกเขาเหล่านั้นท�าได้อย่างไร	?

 รหสัลบั รหสัชวีติ	 เล่มนี	้ รชิาร์ด	 เทมพลาร์	 นกัคดิและนกัเขยีนหนงัสอืขายดรีะดบัโลกหลายเล่ม	
จะเปิดเผยสตูรลบัของการใช้ชวีติให้มี	 “ควำมสขุ”	 และ	 “ประสบควำมส�ำเรจ็”	 ในทกุๆ	 สิง่ทีค่ณุปรารถนา
นี่คือชีวิตของคุณ	!	และตัวคุณเท่านั้นที่จะท�าให้ชีวิตดีขึ้น !

ผู้แต่ง ริชาร์ด	เทมพลาร์	
ผู้แปล สุนีย์รัตน์	ลิมปนวิวิธ
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-111-8 จ�านวน 226	หน้า ราคา 185	บาท

รหัสลับ รหัสชีวิต
(The Rules of Life)
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	 ผู้ชายเขาเลือกสตรีกันที่ตรงไหน	 ?	 แน่นอน...มันเป็นเรื่องของคุณสมบัติอย่างแน่นอน	 ถ้าเช่นนั้น
แล้วการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมพอที่จะท�าให้ผู้ชายดีๆ	 สักคนเลือกรักและมั่นคงจริงจัง
ตลอดไป	เธอคนนั้นจะต้องเป็นอย่างไร	?	และจะต้องท�าอย่างไร	?

	 เคลด็ลบัการสร้างเสน่ห์และบคุลกิภาพส�าหรบัผูห้ญงิ	 ทีจ่ะท�าให้คณุกลายเป็นผูห้ญงิหนึง่เดยีวในใจ
เขา	ท�าให้เขาคนนั้นรักคุณ	หลงคุณ	คุกเข่าขอคุณแต่งงานและอยู่กับคุณอย่างมีความสุขตลอดไป

ผู้แต่ง เกรซ	
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-132-3 จ�านวน 134	หน้า ราคา 120	บาท

รหัสลับ รหัสรัก
(The Love Secret)

ลำ�ดับที่
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	 คนบางคนกเ็กดิมาพร้อมกบัความโชคด	ี จรงิหรอื	 ?	 ไม่ใช่หรอก !	 กค็ณุเองนัน่แหละทีจ่ะต้องสร้าง
โชคดใีห้กบัตวัเอง

	 ข่าวดกีค็อื	 วธิกีารทีจ่ะช่วยให้คณุเป็นคนทีโ่ชคดแีละประสบความส�าเรจ็อย่างทีค่ณุหวงัอยูใ่นหนงัสอื
เล่มนี้แล้ว	 คุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการสร้างโชคดีที่น�าไปใช้ได้จริง	 โดยคุณจะสามารถเลือกโชคดีได้
อย่างที่คุณต้องการ	 สามารถเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดี	 คว้าโอกาสที่จะสร้างโชคดีให้กับตัวคุณ
ใช้จุดแข็งของคุณเพื่อเพิ่มโชคดีให้ตัวเอง	 และต่อเวลาแห่งความโชคดีให้อยู่กับคุณนานขึ้นและเรียนรู้ที่
จะเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ

ลำ�ดับที่
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คู่มือสร้างโชคดี
(The Book of Luck)

ผู้แต่ง ฮีทเทอร์	ซัมเมอรส์	และ	แอน	วัตสัน
ผู้แปลและเรียบเรียง อรชุมา	เก่งชน
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-036-4 จ�านวน 259	หน้า ราคา 195	บาท

ผู้แต่ง พอล	แม็คจี	
ผู้แปล ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์  ผู้เรียบเรียง ธนิกานต์	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-938-888-4 จ�านวน 224	หน้า ราคา 195	บาท

	 เราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความส�าเร็จและความสุขสมบูรณ์ในชีวิตกันทั้งสิ้น	 แต่โชคร้ายที่เรา
มกัจะไม่ค่อยได้รบัมนัสกัเท่าไหร่	 แล้วคณุล่ะ	 เคยคดิบ้างหรอืไม่ว่า	 บางทเีจตคตขิองตวัคณุเองกอ็าจเป็น
สิ่งที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าในชีวิตของคุณก็เป็นได้	?

 “ปรัชญำซูโม่ S.U.M.O”	 (Shut	 Up,	 Move	 On!)	 ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยน
มุมมองความคิด	 ช่วยให้คุณละทิ้งความรู้สึกของการตกเป็นเหยื่อและเชิดใส่ความคิดที่ว่า	 “อะไรจะเกิด
มันก็ต้องเกิด”	 แล้วท�าให้คุณค้นพบความหมายที่แท้จริงของความสุขความส�าเร็จและความรื่นรมย์ในการ
ใช้ชีวิต	!

ลำ�ดับที่
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ปรัชญาซูโม่
S.U.M.O. (Shut Up, Move On!)
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	 เราทกุคนต่างกม็	ี “คูแ่ท้”	 กนัทกุคน	 และ	 “คนคนนัน้”	 กอ็าจจะอยูใ่กล้ๆ	 คณุ	 อาจเป็นเพือ่นของ
คณุ	 หรอือาจเป็นคนทีค่ณุเองไม่คาดคดิ	 คูแ่ท้คอืผูท้ีค่อยเกือ้กลู	 สนบัสนนุให้ก�าลงัใจ	 และร่วมทกุข์ร่วมสขุ
ในทุกโอกาส

	 ค้นหา	 “ครึ่งหนึ่ง”	 ที่	 “ขำดหำย”	 และ	 “เติมเต็ม”	 ที่ว่างข้างๆ	 คุณ	 ความสุขความส�าเร็จก็จะ
บังเกิดแก่กันและกัน

	 คูแ่ท้ข้ามภพ	 ไขปรศินา	 “คูแ่ท้”	 โดย	 รชิาร์ด	 เวบ็สเตอร์	 นกัจติวทิยาชาวนวิซแีลนด์	 ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการสะกดจิตระลึกชาติ

คู่แท้ข้ามภพ
(Soulmates)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ริชาร์ด	เว็บสเตอร์
ผู้แปล สุฎางค์	เอกสุวรรณ	 ผู้เรียบเรียง	ธนิกานต์	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-118-7 จ�านวน 162	หน้า ราคา 169	บาท

	 ด้วยรักและผูกพัน	 เป็นหนังสือที่สร้างความบันเทิงใจและอารมณ์อันสุนทรีด้วยการบอกเล่าเรื่อง
ราวและวีรกรรมสุดประทับใจของ	  “เจ้ำตูบตัวน้อย”  เพื่อนซี้สี่ขาที่ทั้งน่ารักและน่าหยิก	 ที่ได้ชื่อว่าเป็น	

“เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์”

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้ร้อยเรยีงเรือ่งเล่าอนัซาบซึง้กนิใจทีจ่ะท�าให้คณุทัง้หวัเราะและร้องไห้ไปพร้อมๆ กัน ! 
อ่านแล้วคุณจะรักเจ้าตูบที่บ้านมากขึ้นอีกเป็นกอง	!

ด้วยรักและผูกพัน
(Chicken Soup for the Dog

Lover’s Soul)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง แจ็ก	แคนฟิลด์	และ	มาร์ก	วิกเตอร์	แฮนเซ่น	
ผู้แปล ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์  ผู้เรียบเรียง	สุธี	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-071-5 จ�านวน 256	หน้า ราคา 195	บาท

ผู้แต่ง จอห์น	ฮูเวอร์	
ผู้แปล นรินทร์	องค์อินทรี  ผู้เรียบเรียง ธนิกานต์	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-932-557-5 จ�านวน 363	หน้า ราคา 250	บาท

 คุณรู้หรือไม่ว่ำ วิธีที่จะเอำตัวรอดจำกเจ้ำนำยงี่เง่ำได้ มีเพียงกำรกินยำ หรือลำออกจำกงำน
เท่ำนั้น !

 วิธีรับมือกับเจ้านายงี่เง่า	 หนังสือที่แฉพฤติกรรมเจ้านายแต่ละประเภทที่ทุกคนจะได้พบเจอ	 และ
เสนอวิธีการและเทคนิคที่ช่วยให้คุณรับมือและจัดการกับบรรดาเจ้านายเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย	 พร้อมด้วย
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเอาตัวรอดและสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองแม้จะต้องเผชิญหน้ากับเจ้านาย
งี่เง่าก็ตาม	!

ลำ�ดับที่
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วิธีรับมือกับเจ้านายงี่เง่า
(How to Work for an Idiot)



ครบครันรอบด้าน

ครอบคลุมทุกเรื่อง

เกี่ยวกับอาเซียน

ARE U Ready 

to AEC

สุดยอดชุดหนังสือ

เพื่อเตรียมความพร้อม

รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)



ชุด

พัฒนาทักษะภาษา
ต้อนรับ อาเซียน
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 เก่งญี่ปุ่นทันใจ ถามอะไรตอบได้ ต้องเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ !

 เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่ ! จะพาคุณไปรู ้จักกับเทศกาล ของกิน แหล่งท่องเที่ยว แหล่ง
ช็อปปิ้ง วิธีการเดินทาง ตลอดจนเรียนรู ้มารยาทและวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กับการปูพื้นฐานภาษา
ญี่ปุ ่น ตั้งแต่ตัวอักษร ไปจนถึงประโยคสนทนา พร้อมค�าอ่านและค�าแปลที่คุณสามารถน�ามาใช้
พูดได้อย่างทันใจ ไม่ว่าคุณจะไปญี่ปุ่น เพื่อไปเรียน หรือไปเที่ยว แค่อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ !

ผู้แต่ง	ปิยะเพ็ญ		อู่ก�ำธร
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์	4	สี
ISBN 978-974-414-220-7 จ�านวน 152  หน้ำ ราคา  185 บำท

เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่ !

ลำ�ดับที่
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 เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยหนังสือ อาเซียน 360  ํ เล่มเดียวที่
มีเนื้อหาครบครัน รอบด้าน และครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู ้เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งภาษา วัฒนธรรม 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพภูมิอากาศ และสัมพันธภาพของประเทศสมาชิกที่มีต่อราชอาณา
จักรไทย ! เหมาะส�าหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้
และเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง	ฝ่ำยวิชำกำรเอ็กซเปอร์เน็ท
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-224-5 จ�านวน 152 หน้ำ ราคา 185 บำท

อาเซียน 360 ํ

ลำ�ดับที่
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ภาษาอาเซียน 
เล่มเดียวเอาอยู่ ! 

ลำ�ดับที่
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  ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ ! หนังสือเล่มเดียวที่จะท�าให้คุณเก่งทุกภาษาในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 6 ภาษา ได้แก่ ลาว พม่า เขมร ฟิลิปีโน เวียดนาม และมลายู ทั้งประโยค
พื้นฐาน  ค�าศัพท์และประโยคสั้นๆ ที่คุณสามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน การันตีคุณภาพโดย
อาจารย์เจ้าของภาษา ! ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ ระวัง ! คุณจะคุยกับเขา “ไม่...รู้...เรื่อง”

ผู้แต่ง	ฝ่ำยวิชำกำรเอ็กซเปอร์เน็ท
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-263-4 จ�านวน 192 หน้ำ ราคา 200 บำท

 พูดภาษาจีนเก่งทันใจ ถามอะไรตอบได้ อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ ! 
 ไม่ว่าจะไปเรียน หรือไปท่องเที่ยว เก่งจีน เล่มเดียวเอาอยู่ ! ให้ข้อมูลที่คุณอยากรู้ทุกเรื่อง ทั้ง
เรื่องของกิน แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลส�าคัญ วัฒนธรรมที่ควรรู้ ตลอดจนการปูพื้นภาษาจีน ตั้งแต่
ตัวอักษร ไปจนถึงประโยคสนทนา ที่ทั้งค�าอ่านและค�าแปลสามารถน�ามาใช้ได้อย่างทันใจ อ่านเล่มนี้ 
เล่มเดียวเอาอยู่ !

ผู้แต่ง	อุรณำ	บัณฑิตย์ด�ำรงกุล
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-260-3 จ�านวน 152 หน้ำ ราคา 185 บำท

เก่งจีน เล่มเดียวเอาอยู่ ! 

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง อิงอร	ศรีเกษ
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-274-0 จ�านวน 160	หน้ำ ราคา 185	บำท

 “อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย !” การทักทายด้วยภาษาที่คุ ้นหู เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ ดารา
นักร้อง อาหารการกิน หรือแม้กระทั่งสินค้าและเครื่องส�าอาง ต่างยกขบวนจากเกาหลีมาท�าให้หลาย
คนหลงใหล จนอยากจะบินลัดฟ้าไปเยือนสักครั้ง นอกจากนี้ประเทศเกาหลียังเป็นหนึ่งในอาเซียน +3 
ที่ให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในการเปิดประชาคมอาเซียนอีกด้วย 

 “เก่งเกาหลี เล่มเดียวเอาอยู่ !” เล่มนี้ได้รวบรวมภาษา วัฒนธรรม อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่ารู ้และอื่นๆ อีกมากมาย อ่านเข้าใจง่าย ไปไหนก็ได้ ไม่กลัวหลง รับรอง
เล่มเดียว เอาอยู่ ! 

เก่งเกาหลี เล่มเดียวเอาอยู่ !

ลำ�ดับที่
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เก่ง Grammar 
เล่มเด่ียวเอาอยู่ !

ลำ�ดับที่
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 เล่มเดียว เนื้อหาครบ ไม่ต้องอ่านเล่มอื่น ! มีแบบฝึกหัดในตัว อ่านเล่มเดียวเก่งชัวร์ ! 
 ไม่ว่าคุณจะอยากเก่งแกรมมาร์ภาษาอังกฤษ หรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเรียน
ต่อ สอบเข้าท�างาน เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู่ ! มีเนื้อหาให้ครบ ตั้งแต่การท�าความรู้จัก
ประเภทของค�า ไปจนถึงการแต่งประโยคแบบต่างๆ พร้อมเสียงอ่านให้ทุกค�า ทุกประโยค และมี
แบบฝึกหัดทบทวนทุกบท เหมาะส�าหรับนักเรียน นักศึกษา และผู ้ที่สนใจศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แตกฉาน อ่านได้แม้ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน อ่านเล่มเดียวเก่งชัวร์ !

ผู้แต่ง ติวเตอร์จ๋ำ
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-257-3 จ�านวน 284 หน้ำ ราคา 195 บำท

 ถ้าถึงเวลาเรียนภาษาอังกฤษทีไร ต้องปวดหัวตึ๊บขึ้นมาทุกที ทั้ง Verb ทั้ง Tense จะจ�ายังไง
เข้าไปหมดล่ะนั่น ! 

 หนังสือ เก่ง TENSE ! เล่มนี้ช่วยคุณได้ !

 เก่ง TENSE ! หนงัสอืทีจ่ะพลกิปรากฏการณ์การเรยีนการสอน Tense แบบเดมิๆ ไปอย่างสิน้เชงิ 
การอ่านสนุก และ จาํง่าย จะท�าให้คุณเรียนรู้ Tense ได้อย่างแม่นย�าแบบไม่ต้องท่องแล้วท่องอีก

 อยากเก่ง Tense ทันใจ ต้องไม่พลาดเล่มนี้ !

ผู้แต่ง สุรีรัตน์	ทองอินทร์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-281-8 จ�านวน 132	หน้ำ ราคา 175	บำท

เก่ง TENSE !

ลำ�ดับที่
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ลำ�ดับที่
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 ถ้าคณุปวดหวั ตัวร้อน ตอ้งนอนโรงพยาบาล พาสปอร์ตหาย หลงทางต่างแดน ต้องแจ้งต�ารวจ 
คยุกบักองตรวจคนเข้าเมอืง ชอ็ปป้ิงรมิทาง ดนิเนอร์สดุหร ู คยุงานกบั “ฝรัง่ !” แล้วไม่รูว่้าจะพดูยงัไงดี
หนังสือเล่มนี้จะเป็นกุญแจที่ช่วยไขประตูปัญหาเรื่องการพูดภาษาอังกฤษเมื่อคุณต้องการเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์คับขันที่เกิดขึ้น ด้วยเนื้อหาที่อ่านง่าย อ่านสนุก และสามารถน�าไปใช้ได้ทันที !

ผู้แต่ง สุรีรัตน์	ทองอินทร์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-162-0 จ�านวน 148	หน้ำ ราคา 175	บำท

Speak English
พูดอังกฤษ เก่งขั้นเทพ !

ลำ�ดับที่
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 เพราะพดูว่า ใช่ ไม่ได้มแีค่ Yes !  พดูทกัทาย ไม่ได้มแีค่ Hi !  เสยีใจแค่ไหนให้มากกว่า Sorry !  
กังวลใจใช่มีแค่ Worry และโมโหก็ไม่ได้มีแค่ Angry !   ถ้าคุณเบื่อการพูดภาษาอังกฤษแบบซ�้าซาก !  
หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ !

 100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น ! (100 Ways to Say in English) หนังสือที่จะท�าให้
คุณรอบรู้ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็น การทักทาย 
ชักชวน ชมเชย ต่อว่า ไปจนถึงการต่อรองราคาเวลาซื้อของ  ด้วยตัวอย่างประโยคมากมาย พร้อม
ค�าอ่านภาษาอังกฤษที่คุณสามารถน�าไปใช้ได้ทันที  อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งแบบทันใจ ให้ฝรั่งเข้าใจ 
คนไทยอ้าปากค้าง ! ต้องอ่านเล่มนี้ ! พูดอังกฤษได้ชัวร์ !

ผู้แต่ง	สุรีรัตน์		ทองอินทร์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-202-3 จ�านวน 144 หน้ำ ราคา 175 บำท

100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น ! 
(100 Ways to Say in English)

ผู้แต่ง Pammilar
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-173-6 จ�านวน 132	หน้ำ ราคา 175	บำท

เก่งศัพท์ระดับเทพ !

ลำ�ดับที่
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 ถ้าคณุอยากเก่งภาษาองักฤษ แต่ปัญหาคอื จ�าศพัท์ภาษาองักฤษไม่ได้ ! ไม่รูว่้าศพัท์ค�านัน้จะใช้
อย่างไร !

 หนังสือ เก่งศัพท์ระดับเทพ ! จะช่วยท�าให้คุณท�าความเข้าใจและจดจ�าค�าศัพท์ได้จากชุดค�าศัพท์
หลากหลายในความหมายเดียวกัน เรียนรู้ค�าศัพท์ค�าเดียวกันแต่มีความหมายมากมาย อธิบายเปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน และสไตล์อังกฤษ รวมทั้งเลือกใช้ตัวย่อภาษา
องักฤษส�าหรบัการแชต และส่ง SMS ได้อย่างทนัใจ ความหมายไม่ตกหล่น 

 อยากเก่งศัพท์ภาษาอังกฤษทันใจ ฝรั่งเข้าใจ คนไทยอ้าปากค้าง ต้องไม่พลาดเล่มนี ้!



69ชุด “พัฒนาทักษะภาษาต้อนรับอาเซียน”

 “พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร” คือหนังสือที่ได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่คุณสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวันและชีวิตการท�างาน ตั้งแต่บทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อ
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ไปจนถึงการสนทนาเพื่อการสัมภาษณ์เข้าท�างาน การพูดในที่ประชุม 
การน�าเสนองาน การเจรจาต่อรองเชงิธรุกจิ การเจรจาเพือ่ขอลาหยดุงานหรอืแม้แต่การขอลาออก รวมทัง้
บทสนทนาที่ใช้เพื่อการเข้าสังคม การพูดเพื่อแสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดีในวาระโอกาส
ต่างๆ !

ผู้แต่ง สุรีรัตน์	ทองอินทร์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขำว-ด�ำ
ISBN 978-974-414-084-5 จ�านวน 200	หน้ำ ราคา 175	บำท

พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
(Professional English 

Speaking At Work)

ลำ�ดับที่
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 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปรในชั่วข้ามคืน !

 “เขยีนจดหมายภาษาองักฤษแบบมอืโปร” เล่มนีไ้ด้รวบรวมวธิกีารเขยีนจดหมายภาษาองักฤษแบบ
มืออาชีพที่ใช้ในวาระและโอกาสต่างๆ อาทิ จดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จดหมายเพื่อการนัดหมาย 
จดหมายเพื่อการขาย จดหมายธุรกิจเชิงลบและการตอบปฏิเสธ รวมถึง Tips และกฎกติกามารยาทที่
คุณจ�าเป็นต้องรู้ในการเขียนจดหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม (Social Letters) พร้อมทั้งตัวอย่าง
จดหมายและประโยคภาษาอังกฤษที่คุณสามารถน�าไปใช้ได้ทันที !

ผู้แต่ง สุรีรัตน์	ทองอินทร์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขำว-ด�ำ
ISBN 978-974-414-056-2 จ�านวน 116	หน้ำ ราคา 119	บำท

เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
แบบมือโปร

(Professional Business 
English Letters)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง สุรีรัตน์	ทองอินทร์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขำว-ด�ำ
ISBN 978-974-414-045-6 จ�านวน 141	หน้ำ ราคา 139	บำท

  การสื่อสารด้วย E-mail ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อคนท�างานทุกคน เพราะ
นอกจากจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานต่างๆ แล้ว ยังน�ามาซึ่งความประหยัด รวมทั้งความสามารถใน
การแข่งขัน และความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

 หากคุณพบว่า ตัวเองได้รับอีเมลภาษาอังกฤษจากลูกค้าชาวต่างชาติแล้วคุณรู้สึกหนักใจ ไม่รู้จะ
เขียนโต้ตอบกลับไปอย่างไร ? ถ้าคุณรู้สึกว่า “การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ” กลายเป็น “ปัญหาใหญ่”

 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบกระชับ ฉับไว เข้าใจง่าย
และน�าไปใช้ได้จริง แล้วการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับคุณอีกต่อไป !

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ
แบบมือโปร

(Professional E-mail Writing)

ผู้แต่ง สุรีรัตน์	ทองอินทร์
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-272-6 จ�านวน 144	หน้ำ ราคา 139	บำท

ลำ�ดับที่
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 สอบ TOEFL ให้ได้คะแนนสูงสุดใครว่ายาก !

 เตรียมตัวของคุณให้พร้อมสู่การสอบด้วย คู่มือเตรียมสอบ TOEFL คู ่มือที่รวบรวมสุดยอด
เทคนิคแบบเจาะลึก ที่เน้นหนักในส่วนส�าคัญที่สุดของข้อสอบ TOEFL นั่นคือส่วน Speaking และ 
Writing พร้อมกับค�าศัพท์และวลีที่ใช้บ่อยและใช้จริง ซึ่งสามารถน�าไปใช้สอบได้ทันที ! เหมาะ
ส�าหรับผู้ที่ต้องการท�าคะแนนสูงๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาชั้นน�าในต่างประเทศ

ผู้แต่ง โรเบอร์ตำ	จี.	สเตนเบิร์ก
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล		ตั้งจักรวรำนนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขำว-ด�ำ
ISBN 978-974-414-210-8 จ�านวน 196 หน้ำ ราคา 165 บำท

คู่มือเตรียมสอบ TOEFL
(PERFECT PHRASES for the

TOEFL Speaking and 
Writing Sections)

ลำ�ดับที่
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Vocab Admission 
ศัพท์อังกฤษพิชิต O-NET/GAT

ลำ�ดับที่
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 หนังสือ Vocab Admsson ศัพท์อังกฤษพิชิต O-NET/GAT รวบรวมค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่ใช้บ่อยกว่า 2,000 ค�า เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยระบบ Admission 
O-NET และ GAT รวมถงึ Prefix, Suffix, Phrasal Verbs, Synonym และ Antonym ตวัอย่าง
ข้อสอบจริง พร้อมเฉลย และเผยเทคนิคการเดาค�าศัพท์สุดแม่นย�าที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง !

ผู้แต่ง	เชิญพร	คงมำ	และ	ดร.ณัฐวิภำ	วิริยำ
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขำว-ด�ำ
ISBN 978-974-414-264-1 จ�านวน 228 หน้ำ ราคา 129 บำท

พิชิต
TOEIC 900++

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ดร.ณัฐวิภำ	วิริยำ
ขนาด 7.25	X	10.25	นิ้ว การพิมพ์ 2	สี
ISBN 978-974-414-277-1 จ�านวน 176	หน้ำ ราคา 220	บำท

 “คู่มือสอบ TOEIC” หนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวและการสอบ TOEIC ทั้ง
6 Part ได้แก่ Photographs, Question – Response, Conversation, Short Talks, Incom-
plete Sentences และ Text Completion พร้อมตัวอย่างการใช้, ตัวอย่างข้อสอบ, แบบฝึกหัด, 
ไวยากรณ์ส�าคัญที่มักใช้ในการสอบ รวมไปถึงเคล็ดลับดีๆ อย่างเทคนิคการเดาศัพท์ในการท�าข้อสอบ 
ให้คุณได้ลองฝึกซ้อมก่อนลงสนามจริง เนื้อหาเข้าใจง่าย น�าไปใช้ได้จริง แล้วคุณจะรู้ว่า “มีเทคนิคดีๆ 
ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน” 



ชุด
เคล็ดลับอัจฉริยะ
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100% ฉลาดชัวร์ !
(Tell Me Why?)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง สุ่ย จิง จือ
ผู้แปลและเรียบเรียง ธนิตา แซ่อึ้ง 
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-280-1	 จ�านวน 152 หน้า ราคา 185 บาท

 ต้นไม้ก็หายใจได้ยังไง? ! เห็ดหลินจือชุบชีวิตคนตายจริงหรือ? !

 ท�ำไมก้อนหินถึงบอกเวลำได้ ? ! หนังสือ “100% ฉลาดชัวร์ !” ได้รวบรวมเรื่องรำวน่ำทึ่งที่
น่ารู้มากมายในโลกใบนี้ไว้ เพื่อช่วยเพิ่มพลังความฉลาดให้สมองของคุณ ด้วยการน�าเสนอสาระน่ารู้ที่
อ่านง่าย ไม่ซบัซ้อน เหมาะกบัทกุเพศทกุวยั!

 คณุรูห้รอืไม่ว่า... ปลาวาฬกร้็องเพลงได้ ! ยงุไม่ได้กนิเลอืดทกุตวั ! น้องหมามปีระสาทสมัผสัเหนอื
มนษุย์ !

 หรือ คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า...เดิน กับ วิ่งฝ่าสายฝน แบบไหนเปียกมากกว่ากัน ?

 หากคุณยังสงสัย หรือไม่แน่ใจว่าคุณรู้แล้วทุกเรื่อง มาลับสมองของคุณให้เฉียบคม ด้วยเรื่องเด็ด
ทีค่ณุ “เหมอืนจะรู”้ แต่กลบั “ไม่รู”้ เรือ่งทีโ่รงเรยีนไม่เคยสอน หรอืแม้แต่แม่กไ็ม่เคยบอก ! เพือ่จะท�าให้
คณุอจัฉรยิะได้อกี !

อัจฉริยะได้อีก !
(Super Genius !)

ผู้แต่ง เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ 
ขนาด 5.5 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-170-5 จ�านวน 150 หน้า ราคา 185 บาท

ลำ�ดับที่
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 ยกระดับ อัปเกรด และเพิ่มพลังสมองของคุณสู่ความเป็นอัจฉริยะ ! ไปกับสุดยอดความรู้ ด้วย
การไขทุกปริศนาที่ค้างคาใจคุณมาตลอดชีวิต ! ในหนังสือ UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ ! หนังสือ
ที่รวบรวมสุดยอดความรู้และเรื่องราวใกล้ตัวที่หลายคนยังค้างคาใจ ท�าไมคนเราถึงต้องหาว ? ท�าไม
เมฆถึงเป็นสีขาว แต่พอฝนจะตกกลับกลายเป็นสีด�า ? วานิลลาหน้าตาเป็นยังไง ? ท�าไมหมากับแมวถึง
ไม่ถูกกัน ? และอีกสารพันเรื่องราวที่แม้แต่ไอน์สไตน์อาจจะต้องอุทานว่า Oh My God !

ผู้แต่ง เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์
ขนาด 5.5 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-196-5 จ�านวน 152 หน้า ราคา 185 บาท

UR Genius 
แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ !

ผู้แต่ง จือ สุ่ย จิง
ผู้แปลและเรียบเรียง	อุรณา บัณฑิตย์ด�ารงกูล
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-270-2 จ�านวน 152 หน้า ราคา 185 บาท

ฉลาดได้อีก !
(Tell Me Why ?)

ลำ�ดับที่
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 หลายค�าถาม หลายความสงสยับนโลกใบนี ้ เรือ่งใกล้ตวัทีเ่รายงัไม่เคยรูแ้ละยงัหาค�าตอบไม่ได้ ! 
ลิงชอบกินหมัดจริงหรือ ? ท�ำไมช้ำงไม่ส�ำลักน�้ำ ? มีความลับอะไรใต้อุ้งเท้าของหมีขั้วโลก ? และพิธีท�า
ศพอันน่าทึ้งของชาวทิเบต ที่คุณอ่านแล้วต้องตะลึง ! ฉลาดได้อีก !  รวบรวมค�าตอบสั้นๆ ด้วยภาษา
อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะส�าหรับทุกเพศ ทุกวัย แล้วคุณจะรู้ว่า “ท�าไม” ต้องอ่าน !
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 เพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวแปลกประหลาด พิสดาร มหัศจรรย์ มากมายเกินกว่าที่คุณ
จะคาดคดิ หนงัสอื OMG ! มหศัจรรย์ได้อกี ! จงึได้รวบรวมเรือ่งราวสดุยอดของคน สตัว์ สิง่ของ และ
สถำนที่ที่มี “ความเป็นที่สุด” ของโลกในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น...เจ๋งที่สุด ! ฮาที่สุด ! ใหญ่ที่สุด ! 
ไฮโซทีส่ดุ ! เหมน็ทีส่ดุ ! เพีย้นทีส่ดุ ! น่าขยะแขยงทีส่ดุ ! ทีค่ณุไม่เคยรูม้าก่อน และจะค้นพบค�าตอบได้
ในสุดยอดหนังสือที่อ่านสนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมาเล่มนี้เล่มเดียวเท่านั้น !

ผู้แต่ง เจน เพน
ผู้แปลและเรียบเรียง	จิตรลดา สิงห์ค�า
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-195-8 จ�านวน 300 หน้า ราคา 200 บาท

OMG ! มหัศจรรย์ได้อีก ! 
(The World’s Best Book)
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 ค้นหาค�าตอบ “ชวนอึง้” ของเรือ่งราวสดุ “ทึง่” ทีจ่ะท�าให้คณุต้อง “ชอ็ก” ว่าสิง่ทีรู่ม้าตลอดชวีติ 
มันผิดทั้งหมด!!!

 หนังสือ ข่าวดี...คุณก�าลังดื่มฉี่ไดโนเสาร์ !?! ได้รวบรวมหลายๆ เรื่องราว ที่ท�าให้คุณต้องตั้ง
ค�าถามว่า เรื่องนี้จริงหรือมั่วกันแน่ ! ไม่ว่าจะเป็น จริงหรือไม่...ถ้าตัดไส้เดือนออกเป็น 2 ท่อน จะได้
ไส้เดอืนเพิม่เป็น 2 ตวัเชยีวนะ ! จรงิหรอืไม่...ถ้ากลนืหมากฝรัง่ลงท้องล่ะตายแน่ ! จรงิหรอืไม่...แค่ววัตด
หนึง่ทกีท็�าให้โลกร้อนได้แล้ว ! จรงิหรอืไม่...ปลาทองความจ�าสัน้สดุๆ แค่ 3 วนิาทเีองนะ ! และจรงิหรือ
ไม่...คุณก�าลังดื่มฉี่ไดโนเสาร์ !

ผู้แต่ง แคมเบล กาย
ผู้แปลและเรียบเรียง	อมราลักษณ์ คลธา
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-190-3 จ�านวน 126 หน้า ราคา 125 บาท

ข่าวดี...
คุณก�าลังดื่มฉี่ไดโนเสาร์ !?!

(Actually Factually)

ลำ�ดับที่
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 ตื่นตะลึงไปกับเรื่องราวสุดอะเมซิ่ง ที่เรามั่นใจว่าคุณต้องไม่เคยรู้มาก่อน !

 เชื่อหรือไม่...ไอน์สไตน์ก็ยังไม่รู้ ได้รวบรวมสารพันความรู้ และสุดยอดเรื่องราวอันน่าทึ่งที่ถูก
ถ่ายทอดได้อย่างสนุกสนานในแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ด้วยการอธิบายเรื่องยากๆ 
ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ได้อย่างน่าทึ่ง ! เชื่อหรือไม่ว่า โลกหนึ่งใบใหญ่พอๆ กับประเทศแคนาดา 15 
ประเทศ ! ปลาวาฬสีน�้าเงินยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลใหญ่พอๆ กับช้างแอฟริกาตัวบิ๊กๆ ถึง 25 ตัว !  
และถ้ามนุษย์มีพลังกระโดดขั้นเทพแบบหมัด เราจะสามารถกระโดดข้ามมหาพีระมิดกิซาได้สบาย !

เชื่อหรือไม่...ไอน์สไตน์ก็ยังไม่รู้
(How Many Elephants 

In A Blue Whale ?)

ผู้แต่ง มาร์คัส วีคส์
ผู้แปลและเรียบเรียง	จิตรลดา สิงห์ค�า
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-222-1 จ�านวน 132 หน้า ราคา 175 บาทลำ�ดับที่

5
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ลำ�ดับที่
9

อย่างนี้ก็มีด้วย !
(Whitaker’s World of Weird)

ผู้แต่ง เทรซี่ เทิร์นเนอร์์
ผู้แปลและเรียบเรียง จิตรลดา สิงห์ค�า 
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-152-1 จ�านวน 142 หน้า ราคา 200 บาท

 เชือ่หรอืไม่ ! ฝนตกลงมาเป็นกบ ! หนิเดนิได้ ! แมวกระสอื ! คนไฟลกุ ! ต้นไม้กนิคน ! พลงัจติ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ ! และเรื่องลึกลับอีกมากมายที่ไม่มีค�าตอบ ! มันได้เกิดขึ้นมาแล้ว หนังสือเล่มนี้ได้
รวบรวมเรื่องธรรมชาติสุดเพี้ยน เหตุการณ์สุดแปลก ปริศนาเรื่องลึกลับ ปรากฏการณ์พิสดารมากมาย
ที่เกิดขึ้นบนโลก และของแปลกที่เราทดลองเล่นเองได้ เรื่องที่จะท�าให้คุณต้องร้องว่า “อย่างนี้ก็มีด้วย !”

ลำ�ดับที่
8

 เมื่อความจริงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ระหว่างค�าอธิบาย “ในเชิงวิทยาศาสตร์” กับจินตนาการ “อันแสน
บรรเจดิ” จนท�าให้เกดิเรือ่งลีล้บัขึน้มากมาย มนษุย์ได้ไปเหยยีบดวงจนัทร์จรงิหรอื ? ใครเป็นคนท�าวงแหวน
ประหลาดในไร่ข้าวโพด ? มนุษย์ต่างดาว ยูเอฟโอ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา สัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบ
ลอ็กเนสส์ พรีะมดิกซิา คราเคน แวมไพร์ มนษุย์หมาป่า และหน้าคนบนดาวองัคารมอียูจ่รงิหรอืไม่ ? เรือ่ง
ราวเหล่านี้ดึงดูดความสนใจจากคนจ�านวนมหาศาลให้ร่วมค้นหา แล้วผลสรุปที่ได้มันจริงหรือเท็จ !

 พบบทสรุปใหม่อันน่าตกตะลึงที่คุณไม่เคยได้ล่วงรู้ !

ผู้แต่ง ไมเคิล แบรดลีย์
ผู้แปลและเรียบเรียง เชิญพร คงมา
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-151-4 จ�านวน 192 หน้า ราคา 225 บาท

ไขรหัสโลกลี้ลับ !
(World Mysteries Revealed)

สุดยอดทักษะการคิด
EDWARD DE BONO

(De Bono’s Thinking Course)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน
ผู้แปลและเรียบเรียง ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ 
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2 สี
ISBN 978-974-414-271-9 จ�านวน 280 หน้า ราคา 250 บาท

 ทกัษะการคดิ คอื ทกัษะทีส่�าคญัส�าหรบัการด�าเนนิชวีติ แต่จะมโีรงเรยีนสกักีแ่ห่งทีใ่ส่ “การคดิ” 
ไว้เป็นวิชาโดยตรงในหลักสูตร แต่หนังสือเล่มนี้มีให้คุณ “สุดยอดทักษะการคิด” โดย ดร.เอ็ดเวิร์ด 
เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านการสอนการคิดเล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับเครื่องมือที่จะท�าให้คุณคิดเป็น
ด้วยวิธี CoRT Thinking และชุดรหัสสั้นๆ เช่น CAF, APC, EBS, PMI, OPV, PO, C&S และ 
AGO 

 หนังสือเล่มนี้ คือแก่นแท้ส�าหรับการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพหน้าที่การงานของผู้คน
ที่จะพบแต่ความส�าเร็จตลอดไป

เก่งเขียน Mind Maps
ปลดล็อกทักษะอัจฉริยะ !
(101 Top Tips for Better 

Mind Maps)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ฟิล แชมเบอร์ส
ผู้แปล	ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ ผู้เรียบเรียง	ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2 สี
ISBN 978-974-414-273-3 จ�านวน 116 หน้า ราคา 120 บาท

 บางคนคิด แต่ไม่ลงมือท�า ! บางคนลงมือท�า แต่ขาดความคิด ! และอีกหลายคนคิดได้ แต่
ความคิดช่างกระจัดกระจาย จับต้นชนปลายไม่ถูกเอาซะเลย... จะดีกว่าไหมถ้าเราจะคิดเป็น และจัด
ระบบความคิดของเราให้เป็นระเบียบอย่างชาญฉลาด “101 Top Tips for Better Mind Maps” 
หนังสือที่รวบรวมเคล็ดลับ เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาคุณภาพและความมีประสิทธิผลในการวาดแผนที่
ความคิด (Mind Maps) ของคุณได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตั้งแต่ขั้นเตรียมความพร้อม ไปจนถึง
ลงมือท�าจริง
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 อยากฉลาดทันใจ เป็นอัจฉริยะแบบสั่งได้ ต้านสมองเสื่อมได้อย่างทึ่ง ! ต้องอ่านเล่มนี้

 สมองที่ไม่ได้ถูกใช้งาน เซลล์สมองจะค่อยๆ เสื่อมสภาพ และน�าไปสู่การหลงลืม สูญเสีย
ความทรงจ�า และภาวะสมองเสื่อมในที่สุด ! เริ่มดูแลสมองกันเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย ถอดรหัสสมอง
อัจฉริยะ ! หนังสือที่รวบรวมสุดยอดเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ไม่ใช่แค่ท�าให้คุณฉลาด ! แต่จะ
ช่วยให้คุณกลายเป็นอัจฉริยะ และต้านภาวะสมองเสื่อมในวัยผู ้ใหญ่ได้อย่างน่าทึ่ง ! การันตีความ
ฉลาดโดย Michael Powell เจ้าของผลงานระดับ Best Seller ถอดรหัสอัจฉริยะ !

ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ !
(How to Boost Your Brain)

ผู้แต่ง ไมเคิล พาวเวลล์
ผู้แปลและเรียบเรียง	กวิวัณย์ ตันธนวิกรัย
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-253-5 จ�านวน 128 หน้า ราคา 175 บาทลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง เคน ฮัดสัน
ผู้แปลและเรียบเรียง	สุนันทา โกศลศิริลักษณ์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 2 สี
ISBN 978-974-414-252-8 จ�านวน 200 หน้า ราคา 175 บาท

 อย่าหวังให้โลกหมุนช้าลง จงเปลี่ยนตัวคุณให้คิดเร็วกว่าโลกหมุน !

 SPEED THINKING คือ ศาสตร์ใหม่แห่งการคิดที่คุณต้องมี เพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ในโลกใหม่
ใบนี้ ! โดย Dr.Ken Hudson ผู้ค้นพบศาสตร์การคิดแบบ SPEED THINKING จะแนะน�าสูตรลัด
เพิ่มพลังทักษะการคิด (Thinking Skill) พร้อมทั้งเคล็ดลับเพิ่มพลังอัจฉริยะให้สมองของคุณ แบบที่
ไม่เคยมีใครท�าได้มาก่อน !

เก่งคิดติดสปีด !
(Speed Thinking)

ลำ�ดับที่
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ลำ�ดับที่
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 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อัจฉริยะนักฟิสิกส์ ใช้สมองอันปราดเปรื่องของเขาสร้างสรรค์สุดยอดทฤษฎี
อันทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ เขาไม่ได้มีเพียงแค่มันสมองอันชาญฉลาด แต่เขารู้จักใช้มันต่อยอดไปสู่
ความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ !

 คุณเองก็สามารถเพิ่มพลังสมองและพัฒนาความฉลาดของคุณให้ถึงขีดสุดแบบไอน์สไตน์ได้ ด้วย
สุดยอดเทคนิคเพิ่มพลัง IQ แบบอัจฉริยะ ที่มาพร้อมกับเกมฝึกสมองพัฒนาไอคิว เพื่อเพิ่มระดับเชาวน์
ปัญญาของคณุให้เทยีบเท่าอจัฉรยิะ !

ผู้แต่ง ลุงไอน์สไตน์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-185-9 จ�านวน 128 หน้า ราคา 175 บาท

เพิ่มพลัง IQ แบบอัจฉริยะ !
(IQ Power Up)

วิธีวัดค่า IQ ฟิตสมอง
แบบอัจฉริยะ

(The Complete Book of 
Intelligence Tests)

ผู้แต่ง ฟิลิป คาร์เตอร์
ผู้แปลและเรียบเรียง	ดร.โชติกา หยกทองวัฒนา
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-215-3 จ�านวน 286 หน้า ราคา 185 บาท

 ความฉลาดของคุณ เริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ !

 ด้วยสุดยอดแบบทดสอบที่จะช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวาที่พัฒนาโดย Philip Carter 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดค้นแบบทดสอบ IQ จากองค์กรเมนซา สมาคมอัจฉริยะระดับโลก ที่รวบรวม
ไว้ในหนังสือ วิธีวัดค่า IQ ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ เล่มนี้ จะช่วยให้คุณฟิตสมองและเพิ่มพลัง IQ สู่
ความเป็นสุดยอดอัจฉริยะ ทั้งทางด้านความคิดสร้างสรรค์ สุดยอดแห่งความจ�า การคิดและแก้ปัญหา
แบบเป็นระบบ การคิดเชิงตรรกะและเป็นเหตุเป็นผล และเพิ่มระดับเชาวน์ปัญญาอย่างได้ผล ! 

ลำ�ดับที่
15
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 อจัฉรยิะอย่าง อลัเบร์ิต ไอน์สไตน์ สามารถใช้การ “จดจ�า” ในเรือ่งทีส่�าคญัๆ อย่างเช่น ความรู้
และประสบการณ์ แล้วน�ามาร้อยเรียงต่อยอดให้กลายเป็นสุดยอดทฤษฎีสัมพัทธภาพอันยิ่งใหญ่ !

 คุณเองก็สามารถมีความจ�าอันยอดเยี่ยม ที่จะช่วยให้ “จดจ�า” ความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ 
สั่งสมไว้เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะเป็นเชื้อเพลิงผลักดันคุณไปสู่ความส�าเร็จทั้งในการเรียน การท�างาน และ
ในทุกๆ เรื่องของชีวิต ด้วยสุดยอดเคล็ดลับเพิ่มพลังความจ�าแบบอัจฉริยะที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ใน
หนังสือเล่มนี้ !

เพิ่มพลังความจ�าแบบอัจฉริยะ !
(Memory Power Up)

ผู้แต่ง ลุงไอน์สไตน์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-140-8 จ�านวน 150 หน้า ราคา 200 บาท

ลำ�ดับที่
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ลำ�ดับที่
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 “สมอง คอืกล้ามเนือ้ทีห่ากเราไม่เอาออกมาใช้งาน มนัจะฝ่อลงไปในทีส่ดุ”

 รูอ้ย่างนีแ้ล้ว คณุจะไม่อยากตกัตวงประโยชน์จากมนัหรอื ?

 หนังสือ “ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ!” จะช่วยให้คุณพบว่าศักยภาพความฉลาดทั้ง 5 ด้านของสมอง
นั้นมีวิธีการท�างานอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการและสังคม ด้านความจ�า ด้านอารมณ์ความรู้สึก 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ และคุณจะได้พัฒนาการใช้สมองในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพจาก
แบบทดสอบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการท�างานของสมองในส่วนต่างๆ กัน เพื่อป้องกัน
สมองเสื่อม พร้อมทั้งจะได้เรียนรู้วิธีสร้างสุขให้กับสมองอีกด้วย

 หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณได้เริ่มฝึกฝนศักยภาพทางสมอง เพื่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน
และเพื่ออนาคต

ผู้แต่ง ดร.เดวิด เกมอน และ อัลเลน ดี แบรกดอน
ผู้แปลและเรียบเรียง จิตรลดา สิงห์ค�า 
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-160-6 จ�านวน 282 หน้า ราคา  195 บาท

ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ !
(Building Mental Muscle)

 การหลดุออกจากกรอบทางความคดิแบบเดมิๆ  ท�าให้คณุแตกต่างจากคนอืน่ และช่วยให้คณุแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 ฉลาดคิด คิดอย่างคนฉลาด ! คือหนังสือที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ ที่จะน�าคุณไปสู่ความส�าเร็จในอาชีพการงานและทุกๆ เรื่องของชีวิต ด้วยสุดยอดเทคนิคการ
คดิแบบอจัฉรยิะ คดินอกกรอบ คดิเชงิวเิคราะห์ คดิเชงิแก้ปัญหาและเอาชนะในการโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ 
พร้อมด้วยวธิพีฒันาความจ�าและเพิม่พลงัความคดิ ช่วยบรหิารสมอง และไขทางออกอย่างสร้างสรรค์ โดย
พอล สโลน นกัเขยีนชือ่ดงัระดบัโลก เจ้าของผลงานหนงัสอืกว่า 17 เรือ่ง !

ฉลาดคิด คิดอย่างคนฉลาด !
(How to be a Brilliant Thinker)

ผู้แต่ง สโลน พอล
ผู้แปลและเรียบเรียง สุนันทา โกศลศิริลักษณ์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-174-3 จ�านวน 230 หน้า ราคา 185 บาท

ลำ�ดับที่
18
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 คุณอยากทราบไหมว่า... คนอัจฉริยะเขามีวิธีคิดกันอย่างไร ?

 หนงัสอืเล่มนีม้คี�าตอบ เมือ่คณุเปิดหนงัสอืเล่มนีไ้ม่ว่าหน้าใดๆ คณุจะพบกบัวธิคีดิ เทคนคิ และ
ข้อแนะน�าที่จะท�าให้คุณพบกับความคิดใหม่ ... ความคิดที่สร้างสรรค์ดุจคนอัจฉริยะ

 หนังสือเล่มนี้ได้รับการเลือกสรรจากหนังสือที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นหนังสือในการเสริมสร้าง
ความคดิสร้างสรรค์ทีด่ทีีส่ดุ พร้อมภาพประกอบทีย่อดเยีย่มสวยงาม อ่านง่าย อ่านสนกุ เหมาะกบัคนไทย
ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ เพือ่พฒันาวธิกีารคดิให้เป็นเลศิ

คิดแบบ Genius
(Wake Up Your Creative

Genius)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง เคิร์ท แฮงค์ส และ เจย์ พาร์รีย์
ผู้แปล ทวี ลักษมีวัฒนา ผู้เรียบเรียง	ชาตรี เลิศล�้าประเสริฐ 
ขนาด 7.481 X 10.236 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-000-5 จ�านวน 200 หน้า ราคา 250 บาท

ลำ�ดับที่
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 ใครๆ ก็อยากมีความสามารถในด้านการฟัง มีความคิดที่ปราดเปรื่อง สามารถอ่านหนังสือ
ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ และมีทักษะการเขียนได้อย่างมืออาชีพ แต่ทักษะเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นมาได้
อย่ำงไร ? 

 หนังสือ ฟัง คิด อ่าน เขียน เล่มนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดของหลักการส�าคัญๆ และกิจกรรม
ที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต
ประจ�าวัน !

ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการบิสคิต
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-165-1 จ�านวน 290 หน้า ราคา  195 บาท

ฟัง คิด อ่าน เขียน
รวมทุกศาสตร์เพื่อท�าให้คุณฉลาด

 สมองของมนุษย์เป็นอวัยวะที่ทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์ บางคนใช้สมองเพียงแค่บางส่วน แต่ก็
สามารถคิดค้นสิ่งสร้างสรรค์ที่น่าเหลือเชื่อได้ !

 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันสามารถค�านวณสมการอันซับซ้อนยุ่งยากได้
อย่างง่ายดาย ในขณะที่สองพี่น้องตระกูลไรท์ใช้มันสมองของพวกเขาคิดค้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นนวัตกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมา

 หนงัสอืเล่มนีช่้วยให้คณุเรยีนรูท้ีจ่ะปลดปล่อยศกัยภาพทีแ่ฝงเร้นในสมองของคณุ และพฒันาตวัคณุ
สู่ความเป็นอัจฉริยะได้อย่างน่าทึ่ง !

ถอดรหัสอัจฉริยะ
(Mind Games)

ลำ�ดับที่
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ผู้แต่ง ไมเคิล พาวเวล
ผู้แปลและเรียบเรียง วนาวรรณ แก้วก�าเนิด
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-067-8 จ�านวน 152 หน้า ราคา 200 บาท

 จอห์น เอฟ. เคนเนด ี อดตีประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิากลายเป็นผูท้ีอ่่านหนงัสอืได้เรว็ถงึ 1,000 
ค�าต่อนาที ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นเขาสามารถอ่านได้เพียง 280 ค�าต่อนาทีเท่านั้น ! 

 ฮาวเวร์ิด สตเีฟน เบร์ิก ชาวอเมรกินัผูค้รองสถติกินิเนสบุก๊ “นกัอ่านเรว็ทีส่ดุในโลก” สำมำรถ
อ่านได้เรว็ถงึ 25,000 ค�าต่อนาท ีและสามารถจดจ�ารายละเอยีดทัง้หมดได้อย่างน่าทึง่ !

 เชื่อหรือไม่หากเราจะบอกคุณว่า…ความสามารถของบุคคลเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝน และตัวคุณ
เองก็สามารถท�าเช่นนั้นได้ด้วยเคล็ดลับการอ่านเร็ว และเทคนิคการเพิ่มพลังการจ�าในหนังสือเล่มนี้ !

ลำ�ดับที่
22

ถอดรหัสอ่านเร็ว
(Hi-Speed Reading)

ผู้แต่ง ลุงไอน์สไตน์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-085-2 จ�านวน 140 หน้า ราคา 200 บาท
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 ไดออจ-อนิสิ นกัปราชญ์ชาวกรกีกล่าวไว้ว่า...มนษุย์เรามหีสูองข้าง แต่มเีพยีงปากเดยีว นัน่กเ็พือ่
จะได้ฟังมากกว่าพูด !

 แสดงว่า...การฟังเป็นทกัษะพืน้ฐานทีส่�าคญัต่อการเรยีนรู ้ และเป็นทกัษะทีเ่ราใช้กนัมากทีส่ดุในการ
สือ่สาร ! แต่คณุเชือ่หรอืไม่ว่า กลบัมผีูฟั้งเพยีง 25% เท่านัน้ทีส่ามารถเข้าใจสาระส�าคญัๆ ของการสื่อสาร
ที่เกิดขึ้น ถ้าเช่นนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับผู้ฟังที่เหลือ ?

  หนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการฟังของคุณ ด้วยเคล็ดลับเพิ่มพลัง “การฟัง” แบบอัจฉริยะ
ในหนังสือเล่มนี้ !

อัจฉริยะฉลาดฟัง
(Listening Genius)

ผู้แต่ง ลุงไอน์สไตน์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-098-2 จ�านวน 112 หน้า ราคา 175 บาท

 เจ เค โรว์ลิง่ จรดปากกาสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทีม่ผีูอ่้านไปทัว่โลกอย่าง “แฮรีพ่อตเตอร์”

 จอน ฟาฟโร ร่างสนุทรพจน์อนัยอดเยีย่มและกนิใจทีส่ดุให้ บารคั โอบามา เพือ่ใช้กล่าวในวนัที่
ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกา

 พวกเขาเหล่านี้สามารถสร้างสรรค์งานเขียนที่ทรงพลังได้อย่างไร ? พบเคล็ดลับเพิ่มพลัง “การ
เขียน” แบบอัจฉริยะได้ในหนังสือเล่มนี้ !

อัจฉริยะฉลาดเขียน
(Writing Genius)

ผู้แต่ง ลุงไอน์สไตน์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-097-5 จ�านวน 124 หน้า ราคา 175 บาท

ลำ�ดับที่
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ลำ�ดับที่
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 คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ตัวคุณเป็นอัจฉริยะหรือเปล่า ?

 คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ตัวคุณฉลาดแค่ไหน ?

 คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ตัวคุณมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ ?

 หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณพบกับความเป็น “อัจฉริยะ” ในตัวคุณ ด้วยแบบทดสอบที่ชี้วัดความ
เป็นอัจฉริยะฉบับมาตรฐานสากล ที่พัฒนาขึ้นโดย ดร.วิกเตอร์ เซียร์ไบรอาคอฟฟ์ ประธานกิตติมศักดิ์ 
“World Mensa-the High IQ Society” สมาคมคนอัจฉริยะระดับโลก !

คุณคืออัจฉริยะ !
(How Intelligent Are You ?

The Universal IQ Test)

ผู้แต่ง วิกเตอร์ เซียร์ไบรอาคอฟฟ์
ผู้แปล ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์  ผู้เรียบเรียง	ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
ISBN 978-974-414-088-3 จ�านวน 160 หน้า ราคา 200 บาท

เซียนคณิตคิดเลขเร็ว !
(Number Puzzles)

ลำ�ดับที่
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 สนุกคิด ฟิตสมอง ประลองตรรกะ เพิ่ม IQ ! เพิ่มเกรดคณิต ! พิชิตสมองเสื่อม !  ไปกับ 
เซยีนคณติคดิเลขเรว็ ! กจิกรรมสนกุสนานด้านคณติศาสตร์ ทีช่่วยกระตุน้ต่อมคดิ ฟิตพลงัตรรกะ พฒันา
ทกัษะการคดิเป็นเหตเุป็นผล ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ต้านภาวะสมองเสือ่มในผูใ้หญ่ ! เพิ่ม IQ ! 
เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ในเด็ก ! ยิ่งคิด สมองยิ่งฟิต พิชิตอัลไซเมอร์ !

ผู้แต่ง	คาเปลลา
ผู้แปลและเรียบเรียง	มิสเตอร์จีเนียส
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 1 สี
ISBN 978-974-414-265-8 จ�านวน 142 หน้า ราคา 95 บาท
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 หากคณุเป็นคนหนึง่ทีรู่ส้กึว่า ตวัเลขเป็นเรือ่งยากและน่ากลวั ! คณติศาสตร์ช่างน่าปวดหวั ! หนงัสอื
เล่มนีจ้ะช่วยเปลีย่นความคดิของคณุได้

 คิดเลขเร็วแบบอัจฉริยะ คือ หนังสือที่รวบรวมสุดยอดความจริงอันน่าตื่นตาของโลกแห่งตัวเลขที่
คณุคาดไม่ถงึ พร้อมเรยีนรูเ้ทคนคิการแก้โจทย์เลขคณติอนัน่าทึง่  และท้าให้คณุชาร์จพลงัสมองซกีซ้ายให้โลด
แล่นไปกับเกมปริศนา และแบบทดสอบการคิดค�านวนเลขเร็วแบบอัจฉริยะ ที่รอให้คุณพิสูจน์อัจริยภาพ 
ทางคณติทีแ่ฝงเร้นอยู่   

 แล้วคณุจะรูว่้า...เรือ่งของตวัเลขไม่ได้เป็นเรือ่งทีน่่ากลวัอกีต่อไป !

คิดเลขเร็วแบบอัจฉริยะ
(Be a Wizard with Numbers)

ผู้แต่ง เจฟฟรีย์ แอนดรูว์
ผู้แปลและเรียบเรียง อมราลักษณ์ คลธา
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-172-9 จ�านวน 132 หน้า ราคา 125 บาทลำ�ดับที่

28
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 รู้หรือไม่ ? สมองคนเรานั้นก็เหมือนกับกล้ามเนื้อ ยิ่งฝึกคิดมากเท่าไรก็ยิ่งมีความฉลาดมากขึ้น
เท่านั้น

 คณุสามารถเสรมิสร้างปัญญา และพฒันา IQ ของคณุได้ ด้วยสดุยอดกจิกรรมในหนงัสอื Super 
Genius ฝึกคดิ ฟิตสมอง  ทีฝึ่กให้คณุคดิเชงิคณติศาสตร์ เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ เพิม่พลงั
ความคดิเชงิตรรกะและการคดิแบบเป็นเหตเุป็นผล หนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยส่งเสรมิอจัฉรยิภาพด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ของเด็ก และป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้ใหญ่ เพราะถ้าคุณ ยิ่งฝึกคิด สมองจะยิ่งฟิต !

ผู้แต่ง กาเรท มัวร์
ผู้แปลและเรียบเรียง	ศรินธร ซอหะซัน
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-187-3 จ�านวน 172 หน้า ราคา 125 บาท

Super Genius
ฝึกคิด ฟิตสมอง

(Train the Brain)

 สมองก็เหมือนร่างกาย  ถ้าอยากให้สมองแข็งแรงก็ต้องออกก�าลังกายให้ฟิตอยู่เสมอ !
 
 หมั่นเติมความฟิตให้สมองของคุณทุกวันด้วย เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม ! หนังสือที่อัดแน่น
ด้วยกิจกรรมฝึกคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะการคิด ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
พร้อมเสริมสร้างทักษะการค�านวณ และการคิดเชิงตรรกะ เพื่อป้องกันสภาวะสมองเสื่อมในผู้ใหญ่ 
และส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ของเด็ก

ผู้แต่ง คาเปลลา
ผู้แปลและเรียบเรียง	Mr.Genius
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 1 สี
ISBN 978-974-414-209-2 จ�านวน 134 หน้า ราคา 95 บาท

เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม !
(Number Puzzles)

ลำ�ดับที่
27
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 เสรมิสร้างความฉลาดและพฒันาทกัษะการคดิสูค่วามเป็นอจัฉรยิะด้วย “150 ตรรกะพฒันา IQ”
ทีถ่กูสร้างสรรค์และพฒันาขึน้โดย Philip Carter และ Ken Russell สองผูเ้ชีย่วชาญด้านการคดิค้นแบบ
ทดสอบวดัระดบัไอควิจากองค์กรเมนซา สมาคมคนอจัฉรยิะระดบัโลก (World Mensa-the High IQ 
Society)

 หนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยให้คณุได้ฝึกฝนและพฒันาทกัษะการคดิเชงิตรรกะ การคดิเป็นเหตเุป็นผล การ
คิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและช่วยเพิ่มระดับเชาวน์ปัญญาของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม !

พลังตรรกะพัฒนา IQ
(Logic Brainteasers)

ผู้แต่ง ฟิลิป คาร์เตอร์ และ เคน รัสเซล
ผู้แปลและเรียบเรียง จิตรลดา สิงห์ค�า
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 1 สี
ISBN 978-974-414-136-1 จ�านวน 244 หน้า ราคา 150 บาทลำ�ดับที่

33

เกมอัจฉริยะ (Vol. 1)
(IQ Puzzles)

ลำ�ดับที่
31

ผู้แต่ง คาเปลลา
ผู้แปล ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ ผู้เรียบเรียง ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ (Vol. 1)
     บุญศิญา เรืองสมบูรณ์  (Vol. 2)

ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 4 สี
เล่มที่	1	ISBN 978-974-414-096-8 จ�านวน 136 หน้า ราคา 125 บาท
เล่มที่	2	ISBN 978-974-414-102-6 จ�านวน 136 หน้า ราคา 125 บาท

 ฝึกคิดเชิงตรรกะ ด้วยเกมอัจฉริยะพัฒนาสมอง

 ได้เวลาออกก�าลังเซลล์สมองกันแล้ว !

 ด้วยสดุยอด เกมอจัฉรยิะพฒันา IQ (IQ Puzzles) เล่มที ่1 และเล่มที ่2 ทีถ่กูออกแบบมาเป็น
พิเศษ เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงตรรกะ และเพิ่มพูนพลังสมองของคุณสู่ความเป็นอัจฉริยะ !

เกมอัจฉริยะ (Vol. 2)
(IQ Puzzles)

ลำ�ดับที่
32

 คุณรู้หรือไม่ว่า....อายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพของสมองเสื่อมถอยลงตามกาลเวลา ! ในทำง
กลบักนั หากคณุหมัน่ฟิตสมองของคณุอยูเ่สมอตัง้แต่วนันี ้ ! และเดีย๋วนี ้ ! กจ็ะสามารถเพิม่พลงัและต้าน
การเสื่อมถอยของสมองได้อย่างยอดเยี่ยม !

 จีเนียสซึ ปลดล็อกรหัสอัจฉริยะ จะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองของคุณให้ท�างาน ด้วยกิจกรรมกระตุก
ต่อมคิดที่ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกสมองของคุณสู่ความเป็นอัจฉริยะ พัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ คิด
เชิงคณิตศาสตร์ คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล เพิ่มพลังความจ�า และป้องกันภาวะสมองเสื่อมในวัยผู้ใหญ่
ซึ่งเหมาะส�าหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส !

ผู้แต่ง คาเปลลา
ผู้แปลและเรียบเรียง	Mr.Genius
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ 1 สี
ISBN 978-974-414-186-6 จ�านวน 136 หน้า ราคา 95 บาท

จีเนียสซึ
ปลดล็อกรหัสอัจฉริยะ

(IQ Puzzles)

ลำ�ดับที่
30
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ลำ�ดับที่
2 	 พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกน้อย....แต่คุณแน่ใจได้อย่างไรว่า	 วิธีการอบรมเลี้ยงดู

ของคุณนั้นดีเพียงพอส�าหรับพวกเขา ?

 หนงัสอื สอนลกูให้ฉลาดและ	 EQ	 ด ี ! จะช่วยให้คณุแน่ใจได้ว่าลกูน้อยของคณุจะมวียัเดก็ทีด่ทีีส่ดุ 
โดยที่คุณสามารถฝึกทักษะของลูกให้กลายเป็นเด็กที่มี EQ ดี มีพัฒนาการที่พร้อมและเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ และประสบความส�าเร็จในทุกๆ ด้านได้ ด้วยสุดยอด 10 เคล็ดลับการเลี้ยงลูกที่
พ่อแม่ทุกคนต้องรู้จาก โรนี เจ นักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษ ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็กที่มีผลงานหนังสือ
กว่า 60 เรือ่ง !

ผู้แต่ง	โรนี	เจ
ผู้แปลและเรียบเรียง ศกุนกานต์	เวชชาชีวะ
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-168-2 จ�านวน 202 หน้า ราคา	165	บาท

สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี !
(The 10 Most Important Things
You Can Do for Your Children)

 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “จินตนาการ	ส�าคัญกว่า	ความรู้”

 “จินตนาการ” จึงเปรียบเสมือน “ตัวจุดประกาย” แห่งการค้นคิดสิ่งประดิษฐ์และแนวคิดอันยิ่ง
ใหญ่ ! ซึ่งลูกน้อยของคุณก็สามารถเป็นเด็กฉลาดที่เปี่ยมไปด้วยพลัง	 “จินตนาการ” และ “ความคิด
สร้างสรรค์” ได้ ด้วยเกมและกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จะท�าให้ลูกน้อยของคุณกลายเป็น 
“อจัฉรยิะตวัน้อย” ทีม่คีวามส�าเรจ็แห่งอนาคตรออยูเ่บือ้งหน้า ! 

 กิจกรรมในเล่มเหมาะส�าหรับพัฒนาเด็กวัย 6-12 ปี

ผู้แต่ง มอลลี่	พอตเตอร์
ผู้แปลและเรียบเรียง ปฏิพล	ตั้งจักรวรานนท์
ขนาด 7.25	X	10.25	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-105-7 จ�านวน 84	หน้า ราคา 120	บาท

ฝึกลูกฉลาดคิด
(Outside The Box)

ลำ�ดับที่
3

ลำ�ดับที่
1

 พ่อแม่ทุกคนสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทุกขวบปีของลูกน้อย	สู่การเติบโตเป็นอัจฉริยะได้ !

 ด้วยสุดยอดเคล็ดลับการเล้ียงลูกให้เป็นอัจฉริยะท่ีพ่อแม่ทุกคนต้องรู้ ! จากหนังสือ สอนลูกให้เป็น
อัจฉริยะและ	IQ	ดี ! โดยแกร์ รี เบอร์เนตต์ และ เคย์ จาร์วิส นักฝึกอบรมและผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ในเด็ก จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการสอนและการเรียนรู้ท่ีจะท�าให้ลูกน้อยของคุณ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพ่ิมพลังความจ�าอันยอดเย่ียม ฝึกทักษะการคิด ตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และเพ่ิมพลังไอคิวของลูกน้อยได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ !

ผู้แต่ง	แกร์รี	เบอร์เนตต์	และ	เคย์	จาร์วิส
ผู้แปลและเรียบเรียง สุฎางค์	เอกสุวรรณ	และ	ดร.กานต์สุดา	มาฆะศิรานนท์
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-184-2 จ�านวน 200 หน้า ราคา	165	บาท

สอนลูกให้เป็นอัจฉริยะ
และ IQ ดี !

(Parents First)



83ชุด “ลูกน้อยอัจฉริยะ”

 ลูกน้อยของคุณจะเติบโตขึ้นเป็นเด็กดี มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ กลายเป็น
เดก็มัน่ใจในตนเอง และมคีวามสามารถในการปรบัตวัเข้าสงัคมได้อย่างดเียีย่ม 

 ด้วยค�าแนะน�าดีๆ จากหนังสือ “สร้างสุขให้ลูกรัก” โดย ดร.แครอล แวลีนเจด ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กในวัยเรียนที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การสื่อสารกับลูกน้อยในวัยแรก
เกิดจนถึงวัยก่อนเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล เหมาะส�าหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์ให้กับลูกน้อยวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ

ผู้แต่ง แครอล	แวลีนเจด
ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐวรรธน์	กิจรัตนโกศล
ขนาด 5.787 X 8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-103-3 จ�านวน 220	หน้า ราคา 245	บาท

ลำ�ดับที่
4

สร้างสุขให้ลูกรัก
(How To Have A Happy Toddler)

 ฮาป่วนไปกบัเรือ่งราววุน่ๆ ของเหล่าบรรดาสงิสาราสตัว์สดุซ่า ทีย่กขบวนออกจากป่ามาเรยีกเสยีง
ฮาของน้องๆ หนูๆ  กบัผลงานสดุจีด๊ของฮงซองกกุ นกัเขยีนการ์ตนูชือ่ดงัของเกาหล ี ทีน่�าเอาเรือ่งราวและ
คติสอนใจจากนิทานอีสปมาเล่าใหม่ในสไตล์เกาหลี ที่แม้แต่ต้นฉบับยังแอบค้อน ! ทั้งแม่ไก่ฟักไข่อีแร้ง
หมาป่าใจดกีบัลูกหมสูามตวั ลาหลงตัวเอง และ ล.ลงิหดัว่ายน�้า ทีท่ัง้สนกุและช่วยพฒันาด้านความคดิ
สร้างสรรค์และจินตนาการ ศีลธรรมและจริยธรรม และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กทุกวัย !

ผู้แต่ง ฮงซองกุก	
ผู้แปลและเรียบเรียง อิงอร	ศรีเกษ
ขนาด 5.826	X	7.48	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-169-9 จ�านวน 208	หน้า ราคา 195	บาท

นิทานเกาหลีอีสป
(Imaginative Adaptation 

of Aesop’s Fables)

ลำ�ดับที่
6

 หากจะรอให้ “ลูกน้อยของคุณ” เริ่มเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในตัวของเขาเองเมื่อเข้าโรงเรียน
ก็อาจสายไปเสียแล้ว ! เด็กฉลาดและหัวไวจะสามารถน�าเอาศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ได้เต็มที่ก็ต่อ
เมื่อได้รับแรงจูงใจที่เหมาะสม

 “ปั้นลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะ” เล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกๆ พัฒนาศักยภาพ
ของเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถ

 ทุกสิ่งล้วนเป็นจริงได้ พ่อ-แม่ที่ฉลาดจะต้องค่อยๆ ปั้น ค่อยๆ แต่งเติม ค่อยๆ ท�ากิจกรรม 
เพื่อเสริมสร้างสมองของลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะ

ผู้แต่ง เคน	อดัมส์
ผู้แปลและเรียบเรียง พิริยดา	เวสสุวรรณ
ขนาด 5.787	X	8.268	นิ้ว การพิมพ์ 4	สี
ISBN 978-974-414-079-1 จ�านวน 190	หน้า ราคา 230	บาท

ปั้นลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะ
(Bring Out the Genius 

in Your Child)

ลำ�ดับที่
5
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 สุดยอดเทคนิคการบวกลบเลขอันรวดเร็วและน่าทึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการคิดค�านวณ
และเพิ่มพลังการคิดเชิงตรรกะ ในหลักสูตรใหม่ล่าสุดส่งตรงจากประเทศอังกฤษพร้อมกับการเสริมสร้าง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สุดบรรเจิดที่จะเปลี่ยนโลกของการเรียนคณิตศาสตร์อันแสนน่าเบื่อ
ส�าหรับเด็กๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน !

 ร่วมท�าโจทย์และกจิกรรมอนัท้าทายทางคณติศาสตร์ไปกบั “พ่อมดนมัเบอร์จกิและผองเพือ่น” ซึง่
จะช่วยปูพื้นฐานการบวกลบเลขและการแสดงวิธีท�าสุดแสนวิเศษ ด้วยเทคนิคการสอนที่แปลกแหวกแนวไม่
ซ�้าใครเพื่อการคิดเลขเร็วแบบอัจฉริยะ !

ผู้แต่ง บรอดเบน	พอล	
ขนาด 8.267	x	11.692	นิ้ว	(A4) การพิมพ์		4	สี

เล่มที่ 1 ISBN 978-974-414-126-2	 จ�านวน 32	หน้า ราคา 95	 บาท
เล่มที่ 2 ISBN 978-974-414-127-9	 จ�านวน 32	หน้า ราคา 95	 บาท
เล่มที่ 3 ISBN 978-974-414-128-6	 จ�านวน 32	หน้า ราคา 95	 บาท
เล่มที่ 4 ISBN 978-974-414-129-3 จ�านวน 32	หน้า ราคา 95	 บาท

นัมเบอร์จิก มหัศจรรย์พ่อมดแห่งตัวเลข
เล่มที่ 1 (ช่วงอายุ 7-8 ปี)

(Amazing Addition & Spooky 
Subtraction 7-8)

ลำ�ดับที่
7

นัมเบอร์จิก มหัศจรรย์พ่อมดแห่งตัวเลข
เล่มที่ 2  (ช่วงอายุ 8-9 ปี)

(Amazing Addition & Spooky 
Subtraction 8-9)

ลำ�ดับที่
8

นัมเบอร์จิก มหัศจรรย์พ่อมดแห่งตัวเลข
เล่มที่ 3  (ช่วงอายุ 9-10 ปี)

(Awesome Addition & Scary 
Subtraction 9-10)

ลำ�ดับที่
9

นัมเบอร์จิก มหัศจรรย์พ่อมดแห่งตัวเลข
เล่มที่ 4  (ช่วงอายุ 10-11 ปี)
(Awesome Addition & Scary 

Subtraction 10-11)

ลำ�ดับที่
10



ชุด
การบริหารภาครัฐ

และการปกครองส่วนท้องถิ่น
(รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์

และสังคมศาสตร์)



86              ชุด “การบริหารภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่น”

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-945-770-2 จ�านวน 393 หน้า ราคา 300 บาท

	 หนังสือเล่มนี้ได้น�ำเสนอเนื้อหำสำระพื้นฐำนที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรศึกษำวิชำ	 “รัฐประศาสน-
ศาสตร์” ซึ่งมีวิวัฒนำกำร	 สถำนภำพ	 และขอบข่ำยครอบคลุมกว้ำงขวำงด้วยควำมคำดหวังว่ำผู้อ่ำน
จะได้รับควำมรู้อย่ำงหลำกหลำยในเชิงสหวิทยำกำร	 ทั้งในด้ำน	 แนวกำรศึกษำรัฐประศำสนศำสตร์ใน
ฐำนะเป็นศำสตร์หนึ่ง	 พัฒนำกำรทำงทฤษฎีและแนวคิดของรัฐประศำสนศำสตร์	 ขอบข่ำยของวิชำรัฐ
ประศำสนศำสตร์	 องค์กำรและหลักกำรบริหำรจัดกำรเบื้องต้น	 พื้นฐำนระบบรำชกำร	 รัฐวิสำหกิจ	 และ
องค์กำรมหำชน	 รัฐประศำสนศำสตร์เปรียบเทียบและกำรบริหำรกำรพัฒนำ	 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบำย
สำธำรณะและทำงเลือกสำธำรณะ	รัฐประศำสนศำสตร์สมัยใหม่	กำรเมือง	และกำรบริหำร

รัฐประศาสนศาสตร์ : 
แนวคิดและทฤษฎี
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นโยบายสาธารณะ
(Public Policy)

  นโยบำยสำธำรณะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	
ผู้บริหำรงำนภำครัฐทั้งส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น	 จึงต้องเน้นในกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำสำธำรณะให้
ถกูต้อง	 พยำกรณ์แนวโน้มของพฒันำกำรด้ำนต่ำงๆ	 อย่ำงสมเหตสุมผล	 ก�ำหนดวตัถปุระสงค์ของนโยบำย
ใดๆ	ได้อย่ำงบูรณำกำร	และน�ำนโยบำยไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิผล

	 หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นต�ำรำมำตรฐำนทีห่ลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตร์,	 รฐัศำสตร์และสงัคมศำสตร์	 ของ
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ	น�ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนกันอย่ำงแพร่หลำย

ผู้แต่ง รศ. ดร.มยุรี อนุมานราชธน
ขนาด	7.25 X 10.25 นิ้ว การพิมพ์	ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-278-8 จ�านวน 338 หน้า ราคา 300 บาท

ระเบียบวิธีวิจัย

ลำ�ดับที่
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	 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสำระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำวิจัยอันประกอบไปด้วย	 ควำมหมำยและ
ควำมส�ำคัญของกำรวิจัย	 วัตถุประสงค์และประเภทของกำรวิจัย	 ขั้นตอนส�ำคัญของกำรวิจัยและกำรออก
แบบกำรวจิยั	 กำรก�ำหนดตวัแปรและตัง้สมมตฐิำนในกำรวจิยั	 วธิกีำรสุม่ตวัอย่ำงและกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู	
กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยและกำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัย	 เหมำะส�ำหรับผู้เริ่มต้นท�ำวิจัยและผู้ที่สนใจศึกษำ
เพิ่มเติม	!

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
ขนาด 7.283 X 10.23 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-262-7 จ�านวน 330 หน้า ราคา 320 บาท

	 ต�ำรำกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์เล่มนี	้มเีนือ้หำสมบรูณ์ครบถ้วนตำมหลกักฎหมำย	พร้อมทัง้ตวัอย่ำง
ประกอบทีเ่ข้ำใจง่ำย	ครอบคลมุในกฎหมำยลกัษณะนติกิรรม	สญัญำ	ตวัแทน	นำยหน้ำ	ครอบครวั	มรดก	
และพินัยกรรม	 เหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะใช้เป็นต�ำรำและเอกสำรกำรสอนในระดับปริญญำตรีของนักศึกษำ
สำขำวชิำรฐัประศำสนศำสตร์ทัง้หลำย	 และยงัเป็นเสมอืนคลงัควำมรูท้ีน่กัศกึษำและผูอ่้ำนทกุท่ำนสำมำรถ
ค้นหำควำมรูห้รอืกฎหมำยต่ำงๆ	จำกต�ำรำและเอกสำรฉบบันีไ้ด้อย่ำงสะดวก	รวดเรว็	และเข้ำใจง่ำย

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
ขนาด 7.283 X 10.23 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-147-7 จ�านวน 234 หน้า ราคา 245 บาท

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา ตัวแทน 
นายหน้า ครอบครัวและมรดก

(ฉบับปรับปรุงใหม่)
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87ชุด “การบริหารภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่น”

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
ขนาด 7.283 X 10.23 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-030-2 จ�านวน 275 หน้า ราคา 270 บาท

 หนังสือ “การปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ” เล่มนี้ได้น�ำเสนอพื้นฐำน
และแนวคิดทฤษฎีด้ำนกำรปกครองท้องถิ่น	 กำรปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบและกำรปกครองท้องถิ่นทั้ง
ในและต่ำงประเทศ	 ตลอดจนกำรบริหำรงำนท้องถิ่น	 ซึ่งนับเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งของกำรกระจำย
อ�ำนำจกำรบริหำรจัดกำรให้แก่ท้องถิ่น	 อันเป็นรำกฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและกำร
พัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำได้อย่ำงมั่นคง

การปกครองท้องถิ่น ว่าด้วย
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการ

ลำ�ดับที่
5

ลำ�ดับที่
6

 “กฎหมายการปกครองท้องถิ่น”	 เป็นควำมรู้ที่ทรงคุณค่ำอย่ำงยิ่งส�ำหรับข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติ
งำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งส่วนรำชกำรทั้งหลำยที่ต้องมีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ที่จะต้องเรียนรู้หลักกำรและสำระส�ำคัญทำงกฎหมำย	 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทั่วไปส�ำหรับกำร
ปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย	 อีกทั้งยังเหมำะสมที่จะมีไว้ในห้องสมุดของหน่วยงำนส�ำหรับใช้ศึกษำ	
ค้นคว้ำ	อ้ำงอิง	เพื่อประกอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ขนาด 7.283 X 10.23 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-002-9 จ�านวน 442 หน้า ราคา 330 บาท

กฎหมายการปกครองท้องถิ่น

	 หนังสือเล่มนี้ได้น�ำเสนอควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์ขั้นพื้นฐำน	 ตลอดจนเรื่องของอุปสงค์	
อุปทำน	 กำรก�ำหนดรำคำ	 พฤติกรรมของผู้บริโภค	 กำรผลิต	 ต้นทุน	 รำยได้	 ก�ำไร	 ตลำดทำงเศรษฐ-
ศำสตร์	 รำยได้ประชำชำต	ิ กำรเงนิ	กำรธนำคำร	นโยบำยทำงกำรเงนิ	กำรคลงัรฐับำล	และกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ

	 ภำยในเล่มจะมีตำรำงและรูปประกอบที่ส�ำคัญๆ	 อย่ำงครบถ้วน	 เพื่อช่วยให้ผู้อ่ำนได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น	และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่ำงดี
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เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-122-4 จ�านวน 262 หน้า ราคา 230 บาท

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้น�ำเสนอควำมรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเศรษฐศำสตร์ชนบท	 ผลกระทบจำกกำรพฒันำต่อ
วิถีชนบท	 ทุนทำงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทำงชนบท	 และเศรษฐศำสตร์ทำงเลือกในชนบทเพื่อกำร
พึง่ตนเอง

	 เนื้อหำในหนังสอืเลม่นี้มทีัง้สว่นองคค์วำมรู้ทีเ่ป็นภำคทฤษฎี	 และองค์ควำมรู้ในเชิงปฏิบตัิ	 ซึง่เป็น
กำรยกตัวอย่ำงจำกกำรปฏิบัติจริงมำอธิบำยให้เห็นภำพ	และเข้ำใจได้ชัดเจนขึ้น

เศรษฐศาสตร์ชนบท
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ผู้แต่ง เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง, นิภาวดี ทะไกรราช และ ประจวบ จันทร์หมื่น
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-123-1 จ�านวน 346 หน้า ราคา 280 บาท



88              ชุด “การบริหารภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่น”

	 หนังสือเล่มนี้ได้น�ำเสนอเนื้อหำในเรื่องของควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี	 กำรบันทึกรำยกำรในสมุด
บัญชีและกำรบัญทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (สมุดทะเบียน)	 กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชี	
กำรปิดบญัชแีละรำยกำรทำงกำรเงนิ	กำรน�ำข้อมลูทำงกำรบญัชไีปใช้	 เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร	และโปร-
แกรมส�ำเรจ็รปูเพือ่งำนบญัชอีงค์กรท้องถิน่	 พร้อมตำรำง	 ภำพประกอบและตวัอย่ำงทีส่�ำคญัอย่ำงครบถ้วน	

	 นอกจำกนี้ยังมีแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ผู้อ่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 และสำมำรถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล	 จึงนับได้ว่ำน่ำจะเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับต่ำงๆ	ได้อย่ำงคุ้มค่ำ

การบัญชีส�าหรับองค์กรท้องถิ่น
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ผู้แต่ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-124-8 จ�านวน 456 หน้า ราคา 355 บาท

	 หนงัสอืเลม่นี้น�ำเสนอเนือ้หำเกีย่วกบักำรบญัชี	 และกำรจดักำรดำ้นกำรเงินตำ่งๆ	 ทีม่คีวำมจ�ำเป็น
ต่อกำรปกครองท้องถิน่	 ไม่ว่ำจะเป็นบทบำทของกำรบญัชเีพือ่กำรจดักำรในองค์กรท้องถิน่	 กำรบญัชต้ีนทนุ	
ต้นทุนมำตรฐำน	 กำรบัญชีต้นทุนฐำนกิจกรรม	 กำรงบประมำณ	 กำรวิเครำะห์ต้นทุนเพื่อวำงแผนก�ำไร	
กำรบัญชีตำมควำมรับผิดชอบ	 เทคนิคกำรก�ำหนดรำคำ	 และกำรใช้ข้อมูลทำงกำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ	
พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ำยเล่ม	 เพื่อให้ผู้อ่ำนได้ฝึกฝนและมีควำมเข้ำใจเนื้อหำแต่ละบทอย่ำงลึกซึ้ง	 จึง
เหมำะส�ำหรับผู้บริหำร	 บุคลำกรด้ำนกำรเงินกำรคลัง	 นักศึกษำ	 และผู้ที่สนใจจะน�ำไปเสริมสรำ้งพื้นฐำน	
พัฒนำควำมรู้	 และใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน	 บริหำร	 และตัดสินใจที่ดี	 อันจะท�ำให้สำมำรถท�ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และเกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด

ผู้แต่ง ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-154-5 จ�านวน 296 หน้า ราคา  245 บาท

การบัญชีเพื่อการจัดการ
องค์กรท้องถิ่น
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	 หนังสือเล่มนี้	 ได้น�ำเสนอเนื้อหำสำระอันเป็นพื้นฐำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของระบบกำรเงิน
ไทย	 กำรออม	 กำรลงทนุ	 และกำรระดมทนุผ่ำนตวักลำงทำงกำรเงนิ	 กลไกกำรท�ำงำนของตลำดกำรเงนิ
ไทย	 ตลำดตรำสำรทำงกำรเงนิ	 กำรระดมทนุ	 กำรลงทนุ	 และกำรบรหิำรควำมเสีย่งเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ	
ตลำดกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 รวมทั้งกำรก�ำกับดูแลตลำดกำรเงิน	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษำของโครงกำรฯ	
ได้มีควำมรู้และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนของท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล

ผู้แต่ง จตุรภัทร จันทร์ทิตย์, พิมใจ พรหมสุวรรณ และอริศรา ร่มเย็น
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-167-5 จ�านวน 220 หน้า ราคา 210 บาท

ตลาดและเครื่องมือ
ทางการเงิน

ลำ�ดับที่
12

	 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังท้องถ่ินเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรพัฒนำรวมท้ังกำรด�ำเนินงำนกำรให้
บริกำร	 และกำรแก้ไขปัญหำของท้องถ่ิน	 ซ่ึงต้องมีกำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล	 ท้ังใน
ด้ำนรำยได้จำกงบประมำณและจำกภำษีอำกรรวมทั้งกำรให้บริกำร	

	 นอกจำกน้ีแล้วท่ีส�ำคัญคือด้ำนรำยจ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	 รวมท้ังงบลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ	 ท่ี
จ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักกำรกระจำยอ�ำนำจกำรคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำ�ดับที่
9

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-075-3 จ�านวน 332 หน้า ราคา 275 บาท
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	 หนังสือเล่มนี้ได้น�ำเสนอเนื้อหำในเรื่องของควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภำษีอำกร	 ภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ	 ภำษเีงนิได้นติบิคุคล	 ภำษเีงนิได้หกั	 ณ	 ทีจ่่ำย	 ภำษมีลูค่ำเพิม่	 ภำษธีรุกจิเฉพำะ	 อำกรแสตมป์	
ภำษีสรรพสำมิต	 ภำษีศุลกำกร	 และภำษีที่จัดเก็บโดยส่วนท้องถิ่น	 พร้อมมีตำรำงและมีกำรอ้ำงอิงข้อ
กฎหมำยต่ำงๆ	 ประกอบ	 โดยมกีำรระบตุวับทกฎหมำยนัน้ลงไว้อย่ำงชดัเจน	 นอกจำกนีเ้นือ้หำของหนงัสอื
เล่มนี้ยังมุ่งเน้นให้เห็นถึงกำรน�ำภำษีอำกรไปใช้ในกำรบริหำรงำนส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี	 ตลอดจนยัง
สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้อีกด้วย

	 เนื้อหำของหนังสือเล่มนี้อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำยและมีควำมละเอียดครบถ้วน	 จึงสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและน�ำมำใช้ได้จริงอย่ำงมีประสิทธิผล

ลำ�ดับที่
13

การภาษีอากร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ เมลานนท์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-146-0 จ�านวน 458 หน้า ราคา 355 บาท

ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการขั้นแนะน�า

ผู้แต่ง โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-156-9 จ�านวน 224 หน้า ราคา 200 บาท

	 หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น	 ที่มีเนื้อหำง่ำยๆ	
ชัดเจน	 เหมำะส�ำหรับนักศึกษำที่เรียนในวิชำนี้	 ตลอดจนผู้ที่คิดจะท�ำธุรกิจหรือจะเป็นผู้ประกอบกำร	
และกำรน�ำไปประยุกต์หรือปรับใช้กับกำรปกครองท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี	 โดยเนื้อหำที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้
เริ่มตั้งแต่ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของกำรประกอบธุรกิจ	 ประเภทของธุรกิจและกำรด�ำเนินงำนธุรกิจ	
สภำพแวดล้อมทำงธรุกจิ	 กำรเป็นผูป้ระกอบกำร	 หน้ำทีข่องผูป้ระกอบกำร	 จรรยำบรรณทำงธรุกจิ	 ควำมรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรบริหำรธุรกิจ	 กำรวำงแผนธุรกิจ	 และทรัพยำกรบริหำร	 หนังสือเล่มนี้ถึงแม้ว่ำจะเป็น
หนังสือที่พูดถึงกำรท�ำธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำรในขั้นเบื้องต้น	 แต่ก็มีควำมครอบคลุมละเอียด	
รอบด้ำน	 และสำมำรถน�ำมำใช้ได้ทันที	 จึงเหมำะส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังศึกษำและผู้ที่สนใจน�ำไปใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและได้ผลสูงสุด

ลำ�ดับที่
14

	 หนังสือเล่มนี้ได้น�ำเสนอเนื้อหำที่เป็นควำมรู้ศำสตร์ใหม่ซึ่งมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรบริหำร
ธุรกิจ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรประเมินผล	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 กำรควบคุมภำยใน	 และกำรก�ำกับ
ดูแลที่ดี	 หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ด้วยเนื้อหำเกี่ยวกับ	 กำรควบคุมภำยใน	 องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
ของ	 COSO	 กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน	 กำรตรวจสอบภำยใน	 ผู้ตรวจสอบภำยใน	 เทคนิคกำร
ตรวจสอบภำยใน	 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน	 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน	 กำรสรุปผลกำร
ตรวจสอบภำยใน	 รำยงำนและกำรตดิตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน	 และกำรตรวจสอบกำรทจุรติ	 ทีม่กีำร
เรียงล�ำดับควำมยำกง่ำยของเนื้อหำ	 เพื่อให้ผู้อ่ำนเกิดควำมสะดวกในกำรอ่ำน	 และอ้ำงอิงตำมมำตรฐำน
สำกล	 หนังสือเล่มนี้จึงเหมำะและเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งส�ำหรับนักบริหำรและผู้ที่สนใจในกำรน�ำแนวคิด
เรื่องกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในนี้ไปดัดแปลงและส่งเสริมให้เกิดกำรก�ำกับดูแลและกำรควบคุมดูแล
ที่ดีในองค์กำรหรือองค์กรธุรกิจได้อย่ำงสัมฤทธิผล

ผู้แต่ง ชนม์ณัฐชา  กังวานศุภพันธ์
ขนาด 5.787 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-157-6 จ�านวน 190 หน้า ราคา 180 บาท

การควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน

ลำ�ดับที่
15
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	 กำรใช้ภำษำทีถ่กูต้อง	 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ภำษำไทยในวงรำชกำร	 จะเป็นเครือ่งบ่งบอกถงึวฒุภิำวะ
และควำมสำมำรถ	 รวมถึงควำมน่ำเชื่อถือที่จะเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมรอบข้ำงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บังคับ
บัญชำและประชำชนผู้ใช้บริกำรภำครัฐ

 หนงัสอื “การใช้ภาษาไทยในวงราชการ”	 เล่มนีไ้ด้ให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรตดิต่อสือ่สำรในวงรำชกำร	
และทกัษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรปฏบิตัริำชกำร	ไม่ว่ำจะเป็นกำรฟัง	กำรพดู	กำรอ่ำนและกำรเขยีน	ตลอด
จนอธบิำยถงึแนวทำงในกำรเขยีนหนงัสอืรำชกำรประเภทต่ำงๆ	 พร้อมทัง้ยกตวัอย่ำงประกอบไว้อย่ำงละเอยีด
ชัดเจนและสมบูรณ์

การใช้ภาษาไทยในวงราชการ

ลำ�ดับที่
16

ผู้แต่ง เรือเอกหญิง ปรียา หิรัญประดิษฐ์
ขนาด 5.788 X 8.268 นิ้ว การพิมพ์ ขาว-ด�า
ISBN 978-974-414-101-9 จ�านวน 320 หน้า ราคา 260 บาท

พร้อมประโยคส�ำเร็จรูป

ที่น�ำไปใช้ได้ทันที 

“แล้วการพูดจะไม่ ใช่

เรื่องยากอีกต่อไป”

ไม่ว่ำคุณต้องเผชิญสถำนกำรณ์ ใดในที่ท�ำงำน

รับรองพูดแล้วเวิร์ก !

มีวางจ�าหน่ายแล้ววันนี้ !

สั่งซื้อได้ที่  โทร. 0-2718-1821



www.expernetbooks.com

RECOMMENDED

รายการสั่งซื้อ
และ

วิธีการสั่งซื้อ



รายการสั่งซื้อ กลุ่มหนังสือ “เสริมความรู้ และอ้างอิง”

ผู้สั่งซื้อ ............................................................. หน่วยงาน..................................................................................................

ที่อยู่ .............................................................................................................................................................................

......................................................... โทร ......................................................... แฟกซ์ ..................................................

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด ...............

คงเหลือ (สุทธิ)

ล�าดับที่ ชื่อหนังสือ หน้า ราคา(บาท) จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBN

 1 เทคนิคขายไอเดีย 978-974-414-266-5 8 220

 2 การจัดการแห่งอนาคต 978-974-414-089-0 8 360

 3 คัมภีร์นักนวัตกรรม 978-974-414-219-1 8 300

 4 การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency 978-974-414-134-7 8 350

 5 ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม 978-974-414-121-7 9 310 

 6 OQ กลยุทธ์ส�าคัญที่ผลักดันผล “ก�าไร” อย่างยั่งยืน 978-974-414-180-4 9 310 

 7 คู่มือพัฒนาภาวะผู้น�า 978-974-414-218-4 9 260 

 8 ถอดรหัสความคิด พิชิตทางตัน 978-974-414-175-0 10 250

 9 คิดแบบบูรณาการ 978-974-414-153-8 10 250 

 10 กลยุทธ์คิดใหญ่ 978-974-414-081-4 10 250 

 11 มองรอบด้าน 978-974-414-057-9 11 310 

 12 จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ 978-974-414-068-5 11 250 

 13 ผู้น�าที่ทรงพลัง 978-974-414-009-8 11 320 

 14 ฉลาดรู้ทางการเงิน 978-974-414-090-6 12 310

 15 การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา 978-974-414-120-0 12 380 

 16 รู้ทันความเสี่ยง 978-974-414-035-7 12 310

 17 อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี 978-974-414-119-4 13 250

 18 เอาชนะด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์ 978-974-414-044-9 13 350

 19 Alignment : การใช้ Balanced Scorecard  978-974-414-032-6 13 380

  ประสานพลังทั้งองค์การ 

 20 ภารกิจพิชิตชัยชนะ 978-974-414-078-4 14 270

 21 กลยุทธ์บุกยึดตลาด 978-974-414-778-8 14 330

 22 กลยุทธ์คุมเกมการต่อรอง 978-974-414-007-4 14 250

 1 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 978-974-414-285-6 4 200

 2 จ�าเก่ง อ่านเก่ง เรียนเก่ง 978-974-414-286-3 4 185

 3 1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์ 978-974-414-284-9 4 200

  การท�างานที่เป็นปัญหา !

 4 การตัดสินใจทางธุรกิจ 978-974-414-287-0 5 250

 5 ซัพพลายเชน 978-974-414-283-2 5 230 

 6 วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 978-974-414-282-5 5 260 

 7 50 วิธีแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างฉลาด ! 978-974-414-279-5 6 220 

 8 เรียนลัดการตลาด MBA Harvard 978-974-414-276-4 6 280

ชุด “หนังสือออกใหม่”    

ชื่อหนังสือ หน้า ราคา(บาท) จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBNล�าดับที่
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ผู้สั่งซื้อ ............................................................. หน่วยงาน..................................................................................................

ที่อยู่ .............................................................................................................................................................................

......................................................... โทร ......................................................... แฟกซ์ ..................................................

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด ...............

คงเหลือ (สุทธิ)

 1 คัมภีร์นักการตลาด 978-974-941-421-7 16 360

 2 คัมภีร์การเงินส�าหรับผู้จัดการ 978-974-940-979-4 16 300

 3 กลยุทธ์ 978-974-935-630-2 16 250 

 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 978-974-945-764-1 16 220

 5 การบริหารโครงการ 978-974-943-758-2 17 270

 6 การว่าจ้างและรักษาบุคลากร 978-974-414-013-5 17 270

 7 การสอนงาน ปรึกษาและดูแล 978-974-414-014-2 17 230

 8 การสื่อสารทางธุรกิจ  978-974-938-508-1 17 250 

 9 การเจรจาต่อรอง 978-974-941-419-4 18 240

 10 การตัดสินใจทางธุรกิจ 978-974-414-016-6 18 260

 11 การจัดการภาวะวิกฤติ 978-974-940-791-2 18 220

 1 การเขียนเชิงธุรกิจ   978-974-414-177-4 20 120

 2 เทคนิคการมอบหมายงาน  978-974-414-109-5 20 120 

 3 ทักษะการบริหารการประชุม  978-974-414-062-3 20 150

 4 กลวิธีการจัดการความเครียดส�าหรับผู้น�า 978-974-414-108-8 21 120

ล�าดับที่ ชื่อหนังสือ หน้า ราคา(บาท) จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBN

ชุด “คู่มือพัฒนาทักษะสำ หรับผู้นำ  จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด”       Harvard Business Mentors

 1 ภาวะผู้น�า 978-974-414-268-9 24 250

 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 978-974-414-258-0 24 250

 3 กลยุทธ์ 978-974-414-254-2 24 295

 4 กลยุทธ์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง 978-974-414-269-6 25 250 

 5 การจัดการความรู้ 978-974-414-198-9 25 220

 6 การบริหารจัดการคนเก่ง 978-974-414-199-6 25 200

 7 การบริหารการขาย  978-974-414-201-6 26 200

 8 CSR  978-974-414-200-9 26 220

ล�าดับที่ ชื่อหนังสือ หน้า ราคา(บาท) จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBN

ชุด “คัมภีร์สำ หรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด”      Harvard Business Review

ล�าดับที่ ชื่อหนังสือ หน้า จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBN ราคา(บาท)

 1 กรณีศึกษาการบริหารการตลาด 978-974-414-159-0 28 195

 2 กรณีศึกษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 978-974-414-158-3 28 195

 3 กรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง  978-974-414-161-3 28 195

หน้า ราคา(บาท) จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBNชื่อหนังสือล�าดับที่

รวมเงิน(บาท)ชุด “กรณีศึกษาด้านการบริหาร จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด”        Harvard Business Review Case Studies
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ล�าดับที่ ชื่อหนังสือ หน้า ราคา(บาท) จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBN

ชุด “พัฒนาทรัพยากรบุคคล”

 1 เมื่อบริษัทต้องคัดคน 978-974-414-259-7 38 175

 2 เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน 978-974-414-275-7 38 220

 3 เกมและกิจกรรมเพิ่มยอดขาย 978-974-414-166-8 38 185

 4 บทบาท HR ในโลก KM 978-974-414-095-1 39 350

 5 การประเมินความคุ้มค่าเงินในงาน HRD 978-974-907-685-9 39 250

 1 เรียนลัดการบริหารจัดการ 978-974-414-256-6 34 165

 2 กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน ! 978-974-414-255-9 34 150

 3 ศิลปะการบริหารจัดการ 978-974-414-192-7 34 165

 4 กลยุทธ์อัจฉริยะเอาชนะคู่แข่ง 978-974-414-183-5 34 165

 5 ซัพพลายเชนส�าหรับผู้จัดการ 978-974-414-082-1 35 295

 6 การจัดการยุคใหม่ : กลยุทธ์การบริหารผลการด�าเนินงาน 978-974-945-769-6 35 180

 7 ต้นแบบบริษัทพันล้าน 978-974-414-053-1 35 350

 8 $O$ คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง 978-974-414-099-9 36 200 

 9 โลดแล่นไอเดีย & นวัตกรรมในทะเลสีน�้าเงิน 978-974-414-052-4 36 220

 10 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 978-974-931-304-6 36 220 

 11 ประชาชาติยุคดิจิตอล 978-974-945-774-0 36 250

ล�าดับที่ ชื่อหนังสือ ราคา(บาท) จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)หน้าISBN

ชุด “พัฒนาองค์กร”

 1 การบริหารการตลาดของ Kellogg 978-974-414-049-4 30 650

 2 Kellogg เจาะตลาดจีน 978-974-414-775-7 30 320

 3 ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง 978-974-414-150-7 30 250

 4 บริหารลูกค้าอย่างไรให้มีก�าไร 978-974-414-139-2 31 350

 5 ขับเคลื่อนกลยุทธ์ การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จ 978-974-414-077-7 31 450

 6 พลั้ง พลาด พ่าย 978-974-414-087-6 32 395

 7 ยกที่ 2 ต่อยอดธุรกิจ 978-974-414-086-9 32 350

ชุด “สุดยอดการตลาด จาก Kellogg” Northwestern University       Kellogg School of Management
และ “คู่มือบริหารจัดการ จาก Wharton” University of Pennsylvania      Wharton School Publishing

หน้า ราคา(บาท) จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBNชื่อหนังสือล�าดับที่



รายการสั่งซื้อ กลุ่มหนังสือ “เสริมความรู้ และอ้างอิง”

ผู้สั่งซื้อ ............................................................. หน่วยงาน..................................................................................................

ที่อยู่ .............................................................................................................................................................................

......................................................... โทร ......................................................... แฟกซ์ ..................................................

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด ...............

คงเหลือ (สุทธิ)

95

ล�าดับที่ ชื่อหนังสือ หน้า ราคา(บาท) จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBN

ชุด “พัฒนาผู้นำ ยุค หม่”

 1 การตลาดขั้นเทพ 978-974-414-193-4 50 200

 2 ขายขั้นเทพ 978-974-414-267-2 50 150

 3 เทคนิคการขายที่ประสบความส�าเร็จ 978-974-414-213-9 50 150

 4 กลยุทธ์มัดใจลูกค้าขั้นเทพ ! 978-974-414-212-2 50 150

 5 Nordstrom ใช้หัวใจให้บริการ 978-974-940-544-4 51 295

 6 ขายแบบไม่กลัวใคร 978-974-937-739-0 51 260

 7 25 กิจกรรมเพิ่มพลังนักขาย 978-974-928-912-9 51 220

ชื่อหนังสือ หน้า จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ราคา(บาท)ISBNล�าดับที่

ชุด “บริหารการตลาดและการขาย” 

 1 Business Genius บริษัทอัจฉริยะ 978-974-414-164-4 42 295

 2 MBA 50 หลักบริหาร 978-974-414-137-8 42 295

 3 MBA เรียนด้วยตนเอง 978-974-932-558-2 42 295

 4 ฉลาดพูด กด Like 978-974-414-249-8 42 175

 5 เทคนิคเก่งพูดขั้นเทพ ! 978-974-414-214-6 43 165

 6 ศิลปะการพูดส�าหรับผู้น�า 978-974-414-131-6 43 175

 7 การพูด การน�าเสนออย่างมืออาชีพ !  978-974-414-197-2 43 100

 8 พูดอย่างฉลาด 978-974-414-017-3 43 129

 9 พูดโดนใจใน 7 วัน 978-974-414-058-6 44 139

 10 เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความส�าเร็จ 978-974-414-211-5 44 150

 11 ศิลปะการผูกมิตรพิชิตใจคน 978-974-414-093-7 44 150

 12 คอนเนกชั่น : กฎแห่งการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 978-974-414-066-1 44 180

 13 ดาวเด่น คุณเป็นได้ ! 978-974-414-110-1 45 140

 14 ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ 978-974-414-217-7 45 150

 15 ไขรหัสบุคลิกภาพ ! 978-974-414-112-5 45 200

 16 ถอดรหัสบุคลิกภาพและความฉลาดของคุณ 978-974-414-074-6 46 220

 17 อัจฉริยะพลิกโลก 978-974-414-135-4 46 200

 18 ผู้น�าแห่งความส�าเร็จ 978-974-414-152-0 46 295

 19 50 กฎทองแห่งความส�าเร็จ 978-974-414-204-3 47 220

 20 ยอดคน 80/20 978-974-414-288-1 47 270

 21 วิถี 80/20 การด�าเนินชีวิตอย่างมีสุข 978-974-414-766-5 47 230

 22 คิดเชิงกลยุทธ์ : ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ 978-974-932-554-4 48 200

 23 21 วันนับถอยหลังสู่ความส�าเร็จ 978-974-935-523-7 48 240
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ชื่อหนังสือ หน้า จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ราคา(บาท)ISBNล�าดับที่

ชุด “สร้างสุข ห้ชีวิต” 

 1 คิดมุมกลับ ปรับชีวิตให้เป็นบวก 978-974-414-208-5 58 165

 2 สมาธิ เพิ่มพลังความจ�า บ�าบัดโรคและลดเครียด ! 978-974-414-182-8 58 175

 3 กระตุ้นความจ�าให้ท�างาน    978-974-935-626-5 58 195

 4 กระตุ้นความมั่นใจให้ท�างาน    978-974-935-627-2 59 195

 5 ล้างพิษพิชิตมะเร็ง    978-974-414-171-2 59 200

 6 กินปลอดทุกข์   978-974-414-138-5 59 175

 7 52 กิจกรรมสบายใจ ไกลความเครียด 978-974-414-094-4 60 150 

 8 สุขภาพฟิต ชีวิตเฟิร์ม  978-974-414-091-3 60 175

 9 ท�าอย่างไรไม่ติดไข้หวัดใหญ่ 2009  978-974-414-106-4 60 65

 10 รหัสลับ รหัสชีวิต 978-974-414-111-8 61 185

 11 รหัสลับ รหัสความส�าเร็จ   978-974-414-130-9 61 185

 12 รหัสลับความรวย 978-974-414-076-0 61 185

 13 รหัสลับ รหัสรัก   978-974-414-132-3 62 120

 14 ปรัชญาซูโม่ 978-974-938-888-4 62 195

 15 คู่มือสร้างโชคดี 978-974-414-036-4 62 195

 16 คู่แท้ข้ามภพ 978-974-414-118-7 63 169

 17 ด้วยรักและผูกพัน 978-974-414-071-5 63 195

 18 วิธีรับมือกับเจ้านายงี่เง่า 978-974-932-557-5 63 250

จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBN ราคา(บาท)ชื่อหนังสือล�าดับที่ หน้า

ชุด “พัฒนาทักษะภาษาต้อนรับอาเซียน”

 1 อาเซียน 360 � 978-974-414-224-5 66 185

 2 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ ! 978-974-414-263-4 66 200

 3 เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่ ! 978-974-414-220-7 66 185

จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ราคา(บาท)ISBN หน้าชื่อหนังสือล�าดับที่

ชุด “สร้างความ ”

 1 SMEs เศรษฐีแจ้งเกิด  978-974-414-261-0 54 165 

 2 ธุรกิจส่วนตัว SMEs คุณท�าได้ !  978-974-414-189-7 54 165 

 3 ธุรกิจส่วนตัว...คุณเองก็ท�าได้ง่ายนิดเดียว ! 978-974-414-149-1 54 175

 4 วิธีจัดท�าแผนธุรกิจ   978-974-414-221-4 54 195

 5 วิธีเขียนแผนการตลาด   978-974-414-179-8 55 165

 6 วิธีเขียนแผนธุรกิจ 978-974-414-148-4 55 120

 7 ปั้นธุรกิจเงินล้าน ! 978-974-414-191-0 55 250

 8 ออมไว้ไม่อด 978-974-414-194-1 56 150
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ISBNชื่อหนังสือ หน้า จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ราคา(บาท)ล�าดับที่

ชุด “เค ดลับอัจฉริยะ”

 1 100% ฉลาดชัวร์ ! 978-974-414-280-1 72 185

 2 ฉลาดได้อีก ! 978-974-414-270-2 72 185

 3 UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ ! 978-974-414-196-5 72 185 

 4 อัจฉริยะได้อีก !    978-974-414-170-5 72 185

 5 เชื่อหรือไม่...ไอน์สไตน์ก็ยังไม่รู้    978-974-414-222-1 73 175

 6 OMG ! มหัศจรรย์ได้อีก !  978-974-414-195-8 73 200

 7 ข่าวดี... คุณก�าลังดื่มฉี่ไดโนเสาร์ !?! 978-974-414-190-3 73 125

 8 ไขรหัสโลกลี้ลับ ! 978-974-414-151-4 74 225

 9 อย่างนี้ก็มีด้วย ! 978-974-414-152-1 74 200

 10 เก่งเขียน Mind Maps ปลดล็อกทักษะอัจฉริยะ ! 978-974-414-273-3 74 120

 11 สุดยอดทักษะการคิด EDWARD DE BONO 978-974-414-271-9 74 250

 12 เก่งคิดติดสปีด ! 978-974-414-252-8 75 175

 13 ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ ! 978-974-414-253-5 75 175

 14 เพิ่มพลัง IQ แบบอัจฉริยะ !    978-974-414-185-9 75 175

 15 วิธีวัดค่า IQ ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ    978-974-414-215-3 75 185

 16 เพิ่มพลังความจ�าแบบอัจฉริยะ !   978-974-414-140-8 76 200

 17 ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ ! 978-974-414-160-6 76 195

 18 ฉลาดคิด คิดอย่างคนฉลาด !    978-974-414-174-3 76 185

 19 คิดแบบ Genius 978-974-414-000-5 77 250

จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ISBN ราคา(บาท)ชื่อหนังสือล�าดับที่ หน้า

ชุด “พัฒนาทักษะภาษาต้อนรับอาเซียน”

 4 เก่งจีน เล่มเดียวเอาอยู่ !  978-974-414-260-3 66 185

 5 เก่งเกาหลี เล่มเดียวเอาอยู่ ! 978-974-414-274-0 67 185

 6 เก่ง Grammar เล่มเด่ียวเอาอยู่ ! 978-974-414-257-3 67 195

 7 เก่ง TENSE ! 978-974-414-281-8 67 175

 8 เก่งศัพท์ระดับเทพ ! 978-974-414-173-6 68 175 

 9 100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น !  978-974-414-202-3 68 175

 10 Speak English พูดอังกฤษ เก่งขั้นเทพ ! 978-974-414-162-0 68 175 

 11 เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร 978-974-414-272-6 69 139

 12 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร 978-974-414-056-2 69 119

 13 พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร 978-974-414-084-5 69 175

 14 พิชิต TOEIC 900++ 978-974-414-277-1 70 220

 15 คู่มือเตรียมสอบ TOEFL 978-974-414-210-8 70 165

 16 Vocab Admission ศัพท์อังกฤษพิชิต O-NET/GAT 978-974-414-264-1 70 129
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 1 สอนลูกให้เป็นอัจฉริยะและ IQ ดี !   978-974-414-184-2 82 165

 2 สอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดี !   978-974-414-168-2 82 165

 3 ฝึกลูกฉลาดคิด        978-974-414-105-7 82 120

 4 สร้างสุขให้ลูกรัก   978-974-414-103-3 83 245

 5 ปั้นลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะ   978-974-414-079-1 83 230

 6 นิทานเกาหลีอีสป    978-974-414-169-9 83 195

 7 นัมเบอร์จิก มหัศจรรย์พ่อมดแห่งตัวเลข (7-8 ปี)   978-974-414-126-2 84 95 

 8 นัมเบอร์จิก มหัศจรรย์พ่อมดแห่งตัวเลข (8-9 ปี)   978-974-414-127-9 84 95 

 9 นัมเบอร์จิก มหัศจรรย์พ่อมดแห่งตัวเลข (9-10 ปี)   978-974-414-128-6 84 95

 10 นัมเบอร์จิก มหัศจรรย์พ่อมดแห่งตัวเลข (10-11 ปี)  978-974-414-129-3 84 95

ล�าดับที่ ชื่อหนังสือ หน้า จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ราคา(บาท)ISBN

ชุด “ลูกน้อยอัจฉริยะ”

ISBNชื่อหนังสือ หน้า จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ราคา(บาท)ล�าดับที่

ชุด “เค ดลับอัจฉริยะ”

 20 ฟัง คิด อ่าน เขียน (New edition) 978-974-414-165-1 77 195

 21 ถอดรหัสอัจฉริยะ  978-974-414-067-8 77 200

 22 ถอดรหัสอ่านเร็ว 978-974-414-085-2 77 200

 23 อัจฉริยะฉลาดฟัง             978-974-414-098-2 78 175

 24 อัจฉริยะฉลาดเขียน       978-974-414-097-5 78 175

 25 คุณคืออัจฉริยะ !    978-974-414-088-3 78 200

 26 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว !    978-974-414-265-8 78 95

 27 เซียนคณิตพิชิตสมองเสื่อม !    978-974-414-209-2 79 95

 28 คิดเลขเร็วแบบอัจฉริยะ   978-974-414-172-9 79 125

 29 Super Genius ฝึกคิด ฟิตสมอง 978-974-414-187-3 79 125

 30 จีเนียสซึ ปลดล็อกรหัสอัจฉริยะ 978-974-414-186-6 80 95

 31 เกมอัจฉริยะ เล่ม 1 978-974-414-096-8 80 125

 32 เกมอัจฉริยะ เล่ม 2 978-974-414-102-6 80 125

 33 พลังตรรกะพัฒนา IQ   978-974-414-136-1 80 150

จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)หน้า ราคา(บาท)ISBNISBNชื่อหนังสือ หน้า จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ราคา(บาท)ล�าดับที่

 1 ระเบียบวิธีวิจัย  978-974-414-262-7 86 320

 2 นโยบายสาธารณะ  978-974-414-278-8 86 300

 3 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   978-974-414-147-7 86 245

 4 รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี   978-974-945-770-2 86 300

 5 การปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ 978-974-414-030-2 87 270



รายการสั่งซื้อ กลุ่มหนังสือ “เสริมความรู้ และอ้างอิง”

ผู้สั่งซื้อ ............................................................. หน่วยงาน..................................................................................................

ที่อยู่ .............................................................................................................................................................................

......................................................... โทร ......................................................... แฟกซ์ ..................................................

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด ...............

คงเหลือ (สุทธิ)

99

 6 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น   978-974-414-002-9 87 330

 7 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   978-974-414-122-4 87 230

 8 เศรษฐศาสตร์ชนบท   978-974-414-123-1 87 280

 9  การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 978-974-414-075-3 88 275

 10 การบัญชีส�าหรับองค์กรท้องถิ่น   978-974-414-124-8 88 355

 11 การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น 978-974-414-154-5 88 245

 12 ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน   978-974-414-167-5 88 210

 13 การภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   978-974-414-146-0 89 355

 14 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นแนะน�า   978-974-414-156-9 89 200

 15 การควบคุมและตรวจสอบภายใน  978-974-414-157-6 89 180

 16 การใช้ภาษาไทยในวงราชการ 978-974-414-101-9 90 260

จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)หน้า ราคา(บาท)ISBNISBNชื่อหนังสือ หน้า จ�านวน(เล่ม) รวมเงิน(บาท)ราคา(บาท)ล�าดับที่



พร้อมบริการจัดส่งฟรี ! ทั่วประเทศ

วิธีการชำาระเงิน

ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำากัด ปณ. เพชรบุรีตัดใหม่

   ส่งมายัง บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ�ากัด 

   2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 

   เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำ กัด

   l ธนาคารกรุงไทย  สาขาเอกมัย  เลขที่ 053-1-21414-1

   l ธนาคารกรุงเทพ  สาขาทองหล่อ  เลขที่ 206-0-45982-9

   l ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเอกมัย เลขที่ 059-2-83991-1

   l ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเอกมัย เลขที่ 078-2-11953-1

   l ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสุขุมวิท 63 เลขที่  361-1-13254-5

   l ธนาคารทหารไทย  สาขาเอกมัย เลขที่ 152-2-07895-3

แฟกซ์รายละเอียดการสั่งซื้อ พร้อมใบโอน หรือ Slip จากตู้ ATM เพื่อยืนยันการช�าระเงินมายังหมายเลข 0-2718-1831



หัวใจส�ำคัญ 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

ให้อยู่รอด

และเจริญเติบโต 

ได้อย่ำงยั่งยืน

อ่านแล้ว 

รวย !



แล้วคุณจะรู้ว่า “มีเทคนิคดีๆ

ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน”

รวบรวมสุดยอดเทคนิคแบบเจาะลึก

คู่มือเตรียมสอบ

ที่สมบูรณ์ที่สุด ! Update ที่สุด !

พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
และเฉลย

เนื้อหาเข้าใจง่าย
นำาไปใช้ ได้จริง



มีวางจ�าหน่ายแล้ววันนี้ ! 

“เก่งอังกฤษขั้นเทพ  !”

กับชุด

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ



	 ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท	ขอนำาเสนอหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม

ทางด้านการพัฒนาทักษะการคิดและการจำา	 สำาหรับนักเรียน-นักศึกษา-

บุคลากรทางการศึกษา-ผู้บริหาร-คนทำางาน	 และผู้สนใจทั่วไป	 ตาม

แนวทางของ	 2	 ปรมาจารย์ระดับโลก	 คือ	 ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน 

และ	 ดร.โทนี บูซาน ที่ได้พัฒนาระบบการคิดและเครื่องมือช่วยคิด	

รวมถึงเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้แก่หลายๆ	ประเทศทั่วโลก

หนังสือ
ประกอบ
หลักสูตร

R E C O M M E N D E D

ทักษะการคิดแนวข้างและคิดสร้างสรรค์ (Lateral and Creative Thinking Skill)

ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดเชิงระบบ (Analytical and Systems Thinking Skill) 

ทักษะการอ่านเร็วและเพิ่มพลังความจำา (Speed Reading Skill and Memory Booster)

ทักษะการเขียนแม่แบบของความคิด (Thinking Systems Archetypes)

ทักษะการเขียนและใช้ Speed Mind Map (SMM) และ iMindMap

ด้วยหลักสูตร

ที่มีคุณค่า

โครงการ BRAIN GENIUS

โดย

ดร.กำนต์สุดำ มำฆะศิรำนนท์

ค.บ. และ ค.ม. (จุฬำฯ), DBA

Licensed Instructor Thinking Buzan Memory

และ Licensed Instructor

Thinking Buzan Speed Mind Map 

อำจำรย์วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์

วท.บ. และ วท.ม. (จุฬำฯ)

ผู้บรรยำยหัวข้อ Organized Your Brain

และ Systems Thinking

มำกว่ำ 20 ปี ให้กับหลำยร้อยองค์กรทั่วประเทศ






