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สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน 

วันที่ 24 มกราคม 2516 จากความตั้งใจมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละ 

ทุ่มเทก�าลังกายและก�าลังใจของกลุ่มผู้ที่เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS  

ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง  

และส�าเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ 

สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้าน

เงินทุนจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญ่ีปุ่น  

ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ เพื่อใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรม อันประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 

ดังนี้ ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. ฝ่ายโรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษา

และสิ่งพิมพ์  ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม  

ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายวินิจฉัย

และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�าหรับฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม 

หรือ ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ในระยะแรกของการด�าเนินการนั้น มุ่งส่งเสริมให้มีต�าราภาษาไทย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งในขณะนั้นยังมีอยู่

จ�ากัด ให้แพร่หลายขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสายวิชาชีพซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการพฒันาอตุสาหกรรมไทย  นับแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั สมาคมฯ ยงัคงยดึมัน่การจดัพมิพ์

หนังสือที่เป็นรากฐานเดิม คือ เทคโนโลยี และได้ขยายการจัดพิมพ์ครอบคลุมหนังสือด้าน

การบริหารจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรม และจิตวิทยา-การพัฒนาตนเอง รวมถึงคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ทั้งที่เป็นงานเขียนและงานแปล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่

ความรู้ในสาขาต่างๆ ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคมไทยให้

เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้วยเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ดังกล่าว สมาคมฯ จงึขอเชญิชวนอาจารย์และผูเ้ชีย่วชาญ

ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับสมาคมฯ ในอันที่จะถ่ายทอดทักษะ ความรู้ในสาขา 

ต่าง ๆ ร่วมส่งผลงานเขียนของท่านเพื่อให้สมาคมฯ พิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง

ต่อไป  อนึ่ง สมาคมฯ ใคร่ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เขียนและผู้แปลทุกท่าน

ที่มีส่วนส�าคัญในความส�าเร็จของส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. และสมาคมฯ จวบจนปัจจุบัน 

   (รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์)

   นายกสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่)

คำ�นำ�น�ยกสม�คม



คำ�แถลงของสำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม วิวัฒนาการ 

มาจากโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า โครงการต�ารา ซึ่งจัดตั้ง

ข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2516 พร้อม ๆ กับการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  

โดยมุ่งหวังที่จะให้มีต�าราทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและประชาชน

ทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างที่สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้

ในระยะแรกนั้น ต�าราที่ผลิตโดยโครงการต�ารา ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแปลจาก

ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ต่อมาจึงได้ขยายขอบข่ายของการจัดพิมพ์ครอบคลุมไปถึงงานแปล 

และเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอื่น งานเรียบเรียง-เขียนต�าราจากประสบการณ์ของ 

ผู้ช�านาญในแต่ละสาขา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษา

ต่อมาในระยะ 4-5 ปี หลังจากการก่อตั้งสมาคมฯ โครงการต�าราได้วิวัฒนาการ

เป็นโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม  และเป็นส่วนต�าราสนับสนุนเทคนิค 

อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2539 พร้อม ๆ  กับการขยายขอบข่ายหนังสือที่จัดพิมพ์เพิ่มเติม 

ได้แก่ หนังสือทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการคุณภาพ และอื่น ๆ  

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน

โดยที่หนังสือที่จัดพิมพ์โดยสมาคมฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา

และประชาชนทั่วไป ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม 

และสถาบันการศึกษาได้ช่วยกันเขียน-เรียบเรียงหนังสือทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมและ

อื่น ๆ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยสมาคมฯ ยินดีให้การสนับสนุนในด้านการจัดพิมพ์

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ขอขอบคุณท่านผู้เขียน-เรียบเรียงและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ  

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้

จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และหากท่านผู้อ่านม ี

ข้อชี้แนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทางส�านักพิมพ์ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



 ส�าหรบัคนท�างานแล้ว ย่อมหลกีเลีย่งความเครยีดไม่พ้น นอกจากนี้

ในบางกรณียังอาจจะคละเคล้าด้วยความไม่มั่นใจ ความสงสัยในคุณค่าของ

งาน รวมถึงคุณค่าของตนเอง

 ผูแ้ปลกเ็ช่นกนั บางเวลาเรามคีวามมัน่ใจล้นพ้น ในขณะทีบ่างเวลา

เรากลับเสียศูนย์ หันมองซ้ายขวา หาตัวช่วยไม่เจอ ได้แต่นั่งกลุ้มกุมขมับกับ

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง จนกระทั่งได้พบกับ หนังสือเล่มนี้

“รานนี้ 100 คะแนน เปดทุกวันสุข” เป็นหนังสือนิยายการบริหาร

และฟนฟูร้านค้า ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงของอาจารย์คาเนชิเงะ 

ฮินาโกะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมร้านค้าทั่วประเทศญ่ีปุ่นมากว่า 1,500 

ร้าน ผ่านมุมมองอันแตกต่างของพนักงานที่รับผิดชอบหน้าที่แตกต่างกัน

ตั้งแต่ผู้จัดการร้านค้า พนักงานขาย ไปจนถึงเรื่องของเหล่าดีเวลลอปเปอร์

ผู้ดูแลอาคารที่ตั้งของร้านค้า

เรื่องราวทุกบททุกตอนในนิยายเรื่องนี้สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด

ขึ้นในการท�างานออกมาได้อย่างสมจริง ไม่ว่าจะเป็น งานล้นมือ พนักงาน

ลาออกบ่อย ท�างานไม่เข้าขากับเพื่อนร่วมงาน  มีปัญหากับหัวหน้าไปจนถึง

ปัญหาจกุจกิทีค่อยกดักร่อนจติใจให้คนท�างานรูส้กึน้อยเนือ้ต�า่ใจลงทกุวัน ๆ  

ซึ่งความรู้สึกน้ี พวกเราเหล่าคนท�างาน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม 

ต่างมีร่วมกัน  ผู้แปลเองอ่านไป แปลไป ยังเผลอคิดว่า “ตัวเอกของบทนี้

นี่มันเราชัด ๆ เลยนี่นา!!” 

คำ�นำ�ผูแปล



นอกจากความสมจริง ชวนให้ติดตามอ่านด้วยความลุ้นระทึก

เอาใจช่วยทุกตัวละครแล้ว “รานนี้ 100 คะแนน เปดทุกวันสุข” ยังอบอวล

ไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ ที่ผู้เขียนสื่อสารผ่านถ้อยค�าอันแสบอบอุ่น ท�าให้

ได้แนวทางในการแก้ไขทุกปัญหาทั้งในด้านการด�าเนินธุรกิจและการใช้ชีวิต

ในแต่ละวัน พร้อม ๆ กับสะกิดให้เราย้อนมองตนเองและคนรอบข้าง 

แล้วหันมาสร้างความรื่นรมย์ในการท�างานร่วมกันด้วยเคล็ดลับง่าย ๆ  

อันจะเชื่อมโยงไปสู่ความส�าเร็จทั้งของร้าน และของเรา จึงเป็นทั้งร้านที่ได้

คะแนนเต็มจากลูกค้า และจากพนักงาน จนเป็น “ร้าน 100 คะแนน ที่เปิด

ขายทุกวันสุข” 

ดร. จารุนันท์ ธนสารสมบัติ
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แนะนำาตัวละคร

สมาชิกร้านเสื้อผ้าสตรี “เบียงกี้”

ผู้เช่าพื้นที่

ซาซากิ ยูโกะ (ผู้จัดการร้าน)

ผู้จดัการร้านเสือ้ผ้าสตร ี“เบียงกี”้ ทีอ่ยูภ่ายในอาคารของสถานรีถไฟ

อ�าเภอ T เมืองหลักของจังหวัดอันห่างไกลแห่งหนึ่ง แม้ในใจจะบ่นอุบทุกวัน

ว่า “ผู้จัดการร้านงานหนัก ไม่น่ารับต�าแหน่งเลย...” แต่ก็ไม่กล้าที่จะปริปาก 

ใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน เผชิญหน้ากับ 3 ปัญหาหนักอก อันได้แก่ “ลูกค้าไม่เข้า

ร้าน” “ขายไม่ได้” “งานหนัก” กระนั้นใจก็ไม่ถึงพอที่จะลาออก

       เหล้าโปรด คือ เหล้าผลไม้ (ชอบแบบที่คั้นผลไม้ดิบลงไปผสม)

คาเนโกะ (อาจารย์ฟรีแลนซ์ผู้ฝกสอนการขาย)

อาจารย์ฝึกสอนฟรีแลนซ์ ผู ้ให้ความรู ้ด้านการขายแก่พนักงาน

ร้านค้า เคยอบรมผู้จัดการร้านมาแล้วมากมาย เดินทางไปทั่วประเทศญี่ปุ่น

เพื่อถ่ายทอด “หน้าที่ที่แท้จริงของร้านค้า” กับค�าพูดติดปากว่า “จะขายของ

ให้ได้ตามเป้า ตัวร้านเองต้องเป็น ‘ร้านที่ยอดขายกระเตื้อง’ ด้วย !” คาเนโกะ

ได้พบกับยูโกะ ผู้จัดการร้านหลังจากที่รับงานอบรมการขายหน้าร้านให้แก่ 

“เบียงกี้”

 เหล้าโปรด คือ เบยีร์ (ขอแค่ผ่านลงคอได้ กด็ืม่ได้หมด !)



ฮอนดะ นัทสึมิ (ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน)

เป็นลูกน้องของยูโกะและเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของร้าน “เบียงกี้”  

มอีาการไมเกรนซึง่ไม่มใีครรู ้ช่วงหลงัมานี ้มกัจะคดิเสมอว่า “พอแล้ว จะเป็น

ไงกช่็างมนัเถอะ” เพราะเริม่รูส้กึล้ากบังานขายทีเ่อาตวัรอดมาได้จนถงึทกุวนั

นี้ แต่เดิมแล้วเป็นคนที่เอาการเอางานและเป็นคนละเอียดอีกด้วย

 เหล้าโปรด คือ (จริง ๆ แล้ว) ชอบเบียร์ (แต่ระยะหลังมานี้  

โดนหมอสั่งห้ามไม่ให้ดื่ม)

นารุเสะ มิโฮะ (พนักงานขาย)

พนักงานชั่วคราว มาท�างานที่ “เบียงกี้” สัปดาห์ละ 3 วัน ในอดีต

เคยเป็นผู้จัดการร้านของอีกบริษัทหนึ่งมาก่อน เป็นคนที่มีความสามารถใน

การขายดีเลิศ เพียงแต่ไม่สันทัดงานเอกสารจนมักจะท�างานผิดพลาดอย่าง

คาดไม่ถึงอยู่บ่อยครั้ง มีนิสัยชอบดูแลประหนึ่งพี่สาวของทุก ๆ คน หาร้าน

กินด่ืมรสเยี่ยมราคาถูกจากแหล่งข้อมูลได้เก่ง มีค�าพูดติดปากว่า “นี่ ๆ  

ฉันเจอร้านดี ๆ อีกแล้วล่ะ เราไปดื่มกันเหอะน้า—” 

 เหล้าโปรด คือ ทุกอย่าง (ลือกันว่าคอทองแดง)



มัตสึดะ คานะ (พนักงานขาย)

สมาชิกใหม่ของ “เบียงกี้” เข้ารับการอบรมจากคาเนโกะหลังจากที่

เริ่มงานได้ 2 เดือน ก่อนจะมาท�างานที่นี่เคยท�างานรับจ้างพาร์ตไทม์ทั่วไป

มาก่อน ผ่านงานมาหลายที่แต่ไม่เคยมีที่ไหนเลยที่จะอยู่ได้นานเกินกว่า 

คร่ึงปี เมื่อจินตภาพของงานขายที่วาดไว้ต่างกับภาพความเป็นจริงที่ตาเห็น 

ไม่ทันไรก็เริ่มจะ “ป่วยเป็นโรคอยากลาออก” เสียแล้ว เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ

วงดนตรีร็อค “สมัช บอม” จึงสนิทสนมกับมิโฮะที่เป็นแฟนตัวยงเหมือนกัน

ได้อย่างรวดเร็ว

 เหล้าโปรด คือ แทบจะดืม่ไม่ได้เลย (ไปดืม่กบัคนอืน่ทไีรกส็ัง่แต่

ชาอู่หลง)

โอโนดะ มาริ (ผู้จัดการประจำาท้องที่)

ผู้จัดการประจ�าท้องที่ของ “เบียงกี้” ดูแลร้านรวงทั้งหมด 9 ร้าน 

รวมถึงร้านของยูโกะด้วย พักหลังมานี้ บริษัทเปิดสาขาย่อยเพิ่มขึ้นมากมาย

จนไม่มีเวลาแวะไปเยี่ยมเยียนร้านก่อน ๆ ซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกกังวลใจอยู่เสมอ 

จนมักจะหลุดปากขอโทษกับผู้จัดการร้านว่า “ขอโทษนะจ๊ะ ที่ปล่อยปละ 

ไม่ได้มาดูแล...” ทุกวันนี้งานยุ่งวุ่นวาย แค่ตามจัดการงานที่เจ้านายสั่งมาให้

ลลุ่วงกเ็ตม็ทีแ่ล้ว แต่ทว่าแท้ทีจ่รงิแล้วเป็นคนทีม่คีวามมุง่มัน่ทุม่เทกบัร้านค้า

อย่างมากทีเดียว

 เหล้าโปรด คือ โชจู* (เคยมีคนเห็นเธอเดินเข้าบาร์โชจูคนเดียว)

* เหล้ากลั่นญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง- -ผู้แปล



อุเมมิยะ (หัวหน้าฝ่ายการตลาด)

เป็นทั้งหัวหน้าของโอโนดะ และเป็นผู้บริหารฝ่ายขายระดับสูงของ 

“เบียงกี้” มีลักษณะนิสัยเหมือนคนที่ถนัดกีฬา เนื่องจากเมื่อสมัยเป็นนักเรียน

เคยอยู่ชมรมรักบี้มาก่อน การเทศนาผู้จัดการประจ�าท้องที่อย่างพวกโอโนดะ

โดยไร้ซึ่งเหตุผลถือเป็นละครน�า้เน่าประจ�าวัน ด้วยเหตุเพราะเป็นคนตัวใหญ่ 

เสียงดัง เวลาโมโหขึ้นมาทีก็ท�าเอาลูกน้องกลัวจนฝ่อไปเลย ประโยคติดปาก

คือ “สร้างผลงานหน่อย !” 

 เหล้าโปรด คือ โชจูมันเทศ (ถึงขนาดมีกาคุโรโจกะ* ส่วนตัวไว้ 

ที่บ้าน)

ประธานบริษัทเบียงกี้

ประธานบริษัทรุ่นที่สอง ผู้เป็นเจ้าของเครือข่ายร้านค้าท้องที่เพื่อ 

สตรีกว่า 50 สาขา โดยที่กลุ่มลูกค้าของ “เบียงกี้” คือคนอายุประมาณ 25  

ซ่ึงชอบแนวหรูหรา ปัจจุบันน้ีมีสาขาแล้วกว่า 30 ร้านในใจกลางพื้นที ่

ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเปิดร้านเสื้อผ้าล�าลองส�าหรับวัยทีนเพื่อจับกลุ่มคน 

วัย 18 อีกด้วย ระยะนี้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ขึ้นเป็นดอกเห็ดบริเวณพื้นที ่

รอบ ๆ สาขาต่าง ๆ ของบริษัทตน การปรากฏตัวของคู่แข่งเช่นนี้ ส่งผลให้ 

* ภาชนะใส่เหล้าอย่างหน่ึงที่เป็นที่รู้จักอย่างดีของคนบนเกาะคิวชู ซึ่งอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่น (โดย
เฉพาะจังหวัดคาโงชิมะ) ใช้ส�าหรับใส่เหล้าโชจูท่ีเจือจางด้วยน�้าแล้วน�าไปอุ่นไฟอีกครั้งเพื่อให้ 
เหล้าโชจูเกิดความหนืด ซึ่งว่ากันว่าได้ชิมแล้วจะลืมไม่ลงทีเดียว

 http://kirara-sumibi.com/blog/?p=212- -ผู้แปล



ผลประกอบการของร้านที่อยู่มาก่อนตกต�่าลงอย่างต่อเนื่อง เขาจึงตัดสินใจ

ไหว้วานให้คาเนโกะเดินทางไปให้ค�าแนะน�าตามร้านสาขาต่าง ๆ มักจะโดน

ทักว่าดูอ่อนกว่าอายุจริง ซึ่งอาจเป็นเพราะรูปร่างที่ผอมบางกับงานอดิเรก

ที่ชอบสะสมเครื่องประดับเงินก็เป็นได้

 เหล้าโปรด คือ สก๊อตวิสกี้

แนะนำาตัวละคร

สมาชิกของตึก “T ทาวน์” หน้าสถานีรถไฟ

เจ้าของพื้นที่ตึก

นากาฮาระ (รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่เช่าร้าน)

พนักงานประจ�าบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริหาร 

“อาคาร T ทาวน์” ที่เป็นอาคารหน้าสถานีรถไฟของอ�าเภอ T หลังจากเข้า

ท�างานได้ 3 ปี ก็ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นรองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่

เช่าร้านในช้ันสินค้าส�าหรับสตรีที่ “เบียงกี้” เช่าพื้นที่อยู่ มองผ่าน ๆ อาจดู

เหมือนกับเด็กหนุ่มทั่ว ๆ ไปในสมัยนี้ แต่แท้จริงแล้ว เป็นคนจริงจังมากกับ

ปัญหา “การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของพื้นที่” จนถึง

ขนาดเก็บไปครุ่นคิดทั้งวันทั้งคืน สมัยเป็นนักเรียนเคยเป็นหัวหน้าชมรม อีก

ทั้งยังเป็นคนชอบงานสังสรรค์รื่นเริงอีกด้วย

 เหล้าโปรด คือ เหล้าบ๊วยผสมโซดา (แต่พักหลังมักจะดื่มแบบ

ใส่น�้าแข็งมากกว่า)



คันดะ (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่เช่าร้าน)

เจ้านายของนากาฮาระ เป็นผู ้จัดการพื้นที่เช่าร้านในชั้นสินค้า 

ส�าหรับสตรีของ “อาคาร T ทาวน์” ภายหลังมานี้ ผลประกอบการของฝ่าย

สินค้าสตรีไม่ดีอย่างต่อเน่ือง จนตกเป็นเป้าโจมตีในที่ประชุมอยู่เป็นประจ�า  

กับผู้เช่าที่ขยันขันแข็งแล้ว จะเผลอเอาอกเอาใจดูแลเป็นอย่างดี แต่จะเย็นชา

กับผู้เช่าที่ไร้ความมุ่งมั่น

 เหล้าโปรด คือ เหล้าญี่ปุ่น โชจู (ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพจึงดื่ม 

น้อยลง)



สิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้น

ที่หน้าร้านขณะนี้

เรื่องราวของผู้จัดการร้าน 
ซาซาก ิยโูกะ

Part  1



ร้านนี้ 100 คะแนน เปิดทุกวนัสุข

2 3

บทน�ำ

	 บัตรลงเวลาเข้างานตีตัวเลข	08:47	น.	ยังมีเวลาอีกเกือบ	30	นาที

กว่าจะถึงเวลาเข้างาน	 09:15	 น.	 ซาซากิ	 ยูโกะเปิดไฟส่องสว่างบนเพดาน

พร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่

	 “วุ่นวายชะมัด”

	 ยโูกะได้ข่าวว่าจะมคีนนอกมา	 ‘อบรมความรูห้น้าร้าน’	 ให้ตัง้แต่วนันี้	

เมื่อ	1	สัปดาห์ก่อน	เธอได้รับโทรศัพท์จากโอโนดะ	ผู้จัดการประจ�าท้องที่ว่า	 

	 “ร้านคณุซาซาก	ิโดนเข้าให้แล้วนะจ๊ะ	เหน็ว่าอาจารย์จะเข้าไปสปัดาห์

หน้านี	้ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะ”	

	 ‘อาจารย์ซ่ึงเป็นคนนอก’	 ที่บริษัทจ้างมาจะเข้ามาที่ร้านนี้สัปดาห ์

ละครั้งเพื่ออบรมความรู้หน้างาน	(OJT*)	ให้

	 “รู้สึกเขาจะเลือกร้านที่บริษัทมองว่า	 ‘หมดทางเยียวยาแล้ว’	ล่ะนะ”	

เหล่าผูจ้ดัการร้านมือโปรกล่าว	ว่ากนัว่าอาการหนักหนาเกนิกว่าท่ีบรษิทัจะท�า

อะไรเองได้	จึงต้องให้คนนอกเข้ามาช่วยปรับกันใหม	่	

	 ก็ดีแล้วนี่	ร้านแบบนี้ปิดไปซะก็สิ้นเรื่อง

	 ยูโกะคิด	 เธอรับต�าแหน่งผู้จัดการร้านน้ีมาได้เกือบครึ่งปีแล้ว	 ใช่ว่า

เธออยากจะเป็นผู้จัดการร้านแต่อย่างใด	 เพียงแต่บังเอิญว่าผู้จัดการร้านคน

ก่อนเกิด	 ‘ท้องก่อนแต่ง’	 ขึ้นมา	 และลาออกไปแบบกะทันหัน	 ยูโกะซึ่งมีอายุ

งานนานที่สุดจึงได้รับเลือกให้เลื่อนต�าแหน่งขึ้นมาแทน

*	OJT	ย่อมาจาก	on	the	job	training	=	การฝึกอบรมในงาน	หรือการเรียนรู้งานโดยใช้วิธีสังเกต
การท�างานของผู้ที่เชี่ยวชาญงานนั้น	ๆ	และลองปฏิบัติจริง- -ผู้แปล
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	 “จริง	ๆ	แล้วยังมือไม่ถึงหรอกนะ	แต่พอดีว่าไม่มีคนน่ะสิ”

	 แม้มาริ	 ผู้จัดการประจ�าท้องที่จะไม่ได้พูดออกมา	 แต่หน้าของเธอ 

บ่งบอกเช่นนั้น

 เพราะไม่มีคนก็เลยช่วยไม่ได้สินะ	จริง	ๆ	แล้วไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรา

ก็ได้...	 ผู้จัดการร้านงานหนักจะตาย	 รายได้ก็ไม่ต่างจากพนักงานคนอ่ืน	 ๆ	 

ยอดขายไม่ดีก็มีแต่จะโดนไล่ต้อน	 พอมีคนลาออกก็โทษกันว่าเป็นเพราะ 

ผู้จัดการร้าน...	เฮ้อออ	รู้อย่างนี้ไม่รับต�าแหน่งก็ดีหรอก	!	แถมยังต้องมาอบรม

งานหน้าร้านอะไรนีอ่กีหรอื	ไม่ตลกเลย	เดีย๋วจะต้องโดนว่าอกีแน่ว่า	“ผูจ้ดัการ

ร้านความสามารถไม่ถงึ”	หรอืไม่ก	็“เรือ่งง่าย	ๆ	แค่น้ีก็ท�าไม่ได้รึไง”...

	 ยิง่คดิ	กระเพาะกย่ิ็งบบีรดัตวัแรงขึน้	ยโูกะจงึหยดุความคดิไว้แค่นีแ้ละ

เริ่มลงมือดูดฝุ่น	ที่เธอมาท�างานเช้ากว่าปกตกิเ็พราะอยากท�าความสะอาดร้าน

ให้ละเอยีดกว่าทกุ	ๆ 	วนั	อย่างน้อย	ๆ 	หากลดเรื่องที่จะโดนดุได้สักเรื่อง	น่าจะ

ดีกว่า

	 เวลาเข้างาน	09:15	น.	ฮอนดะ	นัทสึมิ	ผู้ช่วยผู้จัดการร้านกระหืด 

กระหอบมาเข้างาน

	 “อะ...	 อรุณสวัสดิ์ค่า	 เอ๋	 ?	 ผู้จัดการ	 วันนี้เป็นเวรท�าความสะอาด 

รอบเช้าเหรอคะ	?”

	 นัทสึมิกล่าวพร้อมกับพินิจสีหน้าของยูโกะด้วยความรู้สึกละอายใจ 

ที่ตนมาถึงร้านเกือบสาย

	 “วันนี้เขาจะมาไง	คนนั้นน่ะ”

	 “อ๋อ	คนที่จะมาอบรมหน้าร้านน่ะเหรอคะ	?”

	 “ใช่	เซง็จริง	ๆ 		มาปบุปับแบบน้ี	เขาจะไปรูอ้าไร้	โอ๊ย	ปวดท้องชะมดั”
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	 “ไม่เหน็เป็นไรเลยนีค่ะ	ถ้าเขาขายของให้เราได้กใ็ห้เขาขายให้ซะเลยสิ”

	 “จริง	ๆ	นะ	ถ้าขายได้ก็อยากให้เขาขายให้อยู่หรอก	แต่ฉันว่าท่าจะ

ล�าบากล่ะ...”

	 พอยูโกะหัวเราะ	นัทสึมิก็หัวเราะตามด้วย

	 ใช่	ไม่มีทางขายได้แน่

 ลูกค้ามีแต่จะลดลงทุกวัน	 ๆ	 แถมสินค้าก็ไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้า	

พนักงานก็ไม่พออีก	 	 คนที่โผล่มาปุบปับแบบนี้ไม่มีทางเข้าใจแน่	 ๆ	 ว่าเรา

เหนื่อยมามากแค่ไหนน่ะ...

	 ยูโกะพึมพ�าในใจ

	 เวลาเปิดร้าน	10:00	น.	ร้านของยูโกะเช่าพื้นที่อยู่ในตึกหน้าสถานี

รถไฟในเมืองเล็ก	ๆ	แห่งหนึ่ง	ก่อนหน้านี	้ลูกค้าจะมาเข้าร้านพร้อม	ๆ	กับ

ตอนท่ีเปิดร้านเลย	 แต่	 ณ	 ตอนนี้	 แทบไม่เห็นเงา	 นั่นก็เพราะว่ามีช็อปปิ้ง

เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นใกล้	 ๆ	 แถวนี้นั่นเอง	 ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ในรูปแบบ

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ก�าลังบุกสร้างสาขาไปทั่วประเทศ	 ในห้างมีร้าน 

ซึ่งจับลูกค้าวัยรุ่นกลุ่มเดียวกับร้านของยูโกะตั้ง	80	ร้าน

	 จากนั้นมา	ยอดขายก็แย่ลง

	 “ขอโทษนะคะ...”

	 จู	่ๆ	กม็เีสยีงเรยีกขึน้จากด้านหลงั	แวบหนึง่ยูโกะนึกว่าลกูค้าเสยีอกี

	 ผู้หญิงร่างเล็กท่าทางเป็นมิตรอย่างประหลาด	 ซึ่งให้ภาพลักษณ์ 

ห่างไกลจากภาพของ	‘อาจารย์’	ยิ่งนัก	ยืนอยู่ตรงนั้น

	 “คุณซาซาก	ิผู้จัดการร้านใช่ไหมคะ”

	 “ค่ะ	ใช่ค่ะ”
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	 “ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ	 ฉันชื่อคาเนโกะ	 มา	 ‘อบรมงานหน้าร้าน’	 ค่ะ	 

ขอความกรุณาและขอฝากตัวด้วยนะคะ	!”

	 ว่าแล้ว	คาเนโกะทีบ่อกว่าเป็นอาจารย์กส่็งยิม้ละไมพร้อมกบัค้อมศรีษะ

ทกัทายอย่างสภุาพ	ยโูกะลนลานกล่าวขอบคุณและค้อมศรีษะทกัทายตอบ

	 และนี่คือการพบกันครั้งแรกของยูโกะกับคาเนโกะ

“หนำ้ที่ของร้ำน คืออะไร ?”

	 “ฉันอยากหารือกับผู้จัดการฯ	 ซาซากิเดี๋ยวนี้เลย	 พอจะทิ้งร้านไว้ 

แป๊บนึงได้ไหม	อยากหาที่คุยที่อื่นน่ะ”

	 ท้ังสองคนมายงัร้านกาแฟทีอ่ยูภ่ายในตวัตกึตามข้อเสนอของคาเนโกะ	

ยูโกะรอฟังว่าคาเนโกะจะพูดอะไรด้วยอาการเกร็งเล็กน้อย	 พอคาเนโกะส่ง

สายตาพุ่งตรงมายังยูโกะปุ๊บ	เธอก็ยิ้มพิมพ์ใจพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า

	 “คิดอยู่ใช่ไหมล่ะว่า	‘ท�าไมต้องเป็นร้านเราด้วย	?’	”

 เหวอ	เขารู้รึนี่

	 ยูโกะหลบตาโดยไม่รู้ตัว

	 “คุณนี่เป็นคนเข้าใจง่ายดีจัง	งั้นลองอีกข้อแล้วกัน	‘อย่างเธอน่ะ	ไม่มี

ทางเพิ่มยอดขายของร้านเราได้แน	่!’	เป็นไง	?	ตรงไหม	?”

	 คาเนโกะชะโงกหน้าเข้ามามองยูโกะใกล้	 ๆ	 ด้วยสายตาประหนึ่ง 

เด็กสาวขี้เล่น

 อะไรของเขากันนี	่อะไรก็ไม่รู้	!



ร้านนี้ 100 คะแนน เปิดทุกวนัสุข

6 7

	 โดนคาเนโกะชะโงกหน้ามามองแบบนี้	 ท�าให้ยูโกะเอ้ียวตัวหลบไป 

ด้านหลังแวบหนึ่ง	

	 “ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นหรอกจ้ะ	 เอาเป็นว่าฉันขอตอบค�าถามที่ว่า	

‘ท�าไมร้านของคุณซาซากิถึงได้รับเลือก’	 ก่อนแล้วกัน	 ว่าแต่คุณซาซากิล่ะคะ	

คิดว่าเพราะอะไร	?”

 แล้วไหงมาถามเราเสียล่ะ?	คุณมาสอนไม่ใช่หรอกหรือ	?

	 ยูโกะตอบค�าถามด้วยความเอือมระอาอย่างช่วยไม่ได้

	 “เอ่อ...	นั่นก็เพราะยอดขายแย่ค่ะ”

	 “เสียใจด้วย	!	ไม่ใช่ล่ะ	อ้อ	บอกไว้ก่อนเลยนะว่ายอดขายน่ะ	ไม่เพิ่ม

ขึ้นแน่	ๆ	”

	 ยูโกะแทบไม่เชื่อหูตนเอง	นึกว่าฟังผิด

	 “...อะไรนะคะ	?”

	 “ก็ยอดขายน่ะ	ไม่เพิ่มหรอก	ถ้าไม่ใช่ร้านที	่‘ยอดขายกระเตื้อง’		แล้ว

ล่ะก็	ยอดขายไม่มีทางเพิ่มขึ้นแน่นอน”

	 “ร้านที่ยอดขายกระเตื้องเหรอคะ...	?”

	 คาเนโกะปล่อยให้ยโูกะท�าหน้างงก่อนจะหยบิกระดาษจดออกมาและ

เขียนข้อความนี้ลงไป
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