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มารยาทและการรับรองลูกค้า

แบบ

เมือ่

คุณได้รับค�ำสั่งให้ไปเอนเตอร์เทนลูกค้า ไม่ว่าจะไปกับ
เจ้านาย หรือต้องฉายเดี่ยว คุณรู้สึกอย่างไร ?
ถ้าเป็นระดับผูบ้ ริหาร เจ้านาย เลขานุการ หรือคนทีต่ อ้ งมีหน้า
ที่ดูแลลูกค้าอยู่เป็นประจ�ำก็คงไม่รู้สึกกังวลอะไร แต่ส�ำหรับมือใหม่ที่
ไม่เคยต้องออกไปต้อนรับลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าทีเ่ พิง่ เจอกันครัง้ แรก
และยังเป็นลูกค้าชาวต่างชาติดว้ ย คุณจะวางตัวอย่างไร เริม่ ต้นพูดคุย
ทักทายกับลูกค้าอย่างไร หรือต้องพาไปเลีย้ งรับรองทีร่ า้ นไหน แบบใด
ถึงจะเหมาะสมกับกาลเทศะ และสมเกียรติของลูกค้า
แล้ ว ถ้ า วั น หนึ่ ง เจ้ า นายเกิ ด มอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้ เ ราเป็ น
“แม่งาน” คอยดูแลจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกค้าเพื่อเจรจาทางธุรกิจล่ะ
จะท�ำได้ไหม ?
ความจริงแล้ว การเป็น “แม่งาน” นั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด
ถ้าได้เตรียมงานไว้ลว่ งงานอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน และรูถ้ งึ หลักส�ำคัญ
จริงๆ ของการจัดงาน ซึ่งในหนังสือ “มารยาทและการเลี้ยงรับรอง
ลูกค้าแบบญี่ปุ่น” โดย Hiroko Nishide หัวหน้าระดับสูงของโรงเรียน
สอนมารยาท (Manner Salon) ประเทศญี่ปุ่น ได้เขียนถึง
หลักของการจัดงานเลี้ยงโดยใช้ “3W1H” ไว้ดังนี้
1. ผู้มาร่วมงานคือใคร ? (WHO) ตามหลักแล้ว
ฝ่ายลูกค้าและฝ่ายเจ้าภาพควรมีต�ำแหน่งเท่าเทียมกัน
2. จัดงานเมื่อไร ? (WHEN) ควรให้ความส�ำคัญ
กับวันเวลาที่ลูกค้าสะดวกเป็นอันดับแรก
3. ร้านอะไร ? (WHERE) ให้สอบถามจากเลขาฯ
หรือลูกน้องว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบทานอะไร
4. งบประมาณเท่าไร ? (HOW MUCH) เตรียม
งบประมาณให้พร้อม โดยเผื่อค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไว้ด้วย

เมือ่ จัดการทัง้ 4 ข้อข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งลูกค้าทราบ
เพื่อยืนยันอีกครั้ง 3 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันงาน
คุณในฐานะ “เจ้าภาพ” ต้องคิดอยู่เสมอว่า เราเป็นทั้ง
“ตัวแทน และหน้าตา” ของบริษัท เพราะฉะนั้น นอกจากการจัดงาน
เลี้ยงให้จบลงอย่างราบรื่น ดูเป็นมืออาชีพ และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการแล้ว ภาพลักษณ์ การวางตัว และมารยาททางสังคมต่างๆ
ของเรา ไม่ว่าจะเป็น วิธีการเดินน�ำทางลูกค้า การเชิญลูกค้าเข้าลิฟต์
การเลือกหัวข้อสนทนา การแนะน�ำเจ้านายให้ลกู ค้ารูจ้ กั การหาซือ้ ของ
ฝาก การรับมือลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง “มารยาทบนโต๊ะ
อาหาร” ก็เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มารยาทในการรั บ ประทานอาหารที่
ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งได้แก่ อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่ง และอาหารจีน ทีจ่ ำ� เป็นต้องเรียนรู้ และฝึกไว้ให้คล่อง เพือ่ ให้ไม่ดเู ก้ๆ กังๆ เวลาอยู่
ต่อหน้าลูกค้า เพราะถ้าลูกค้าเกิดความประทับใจและรูส้ กึ ได้ถงึ ความ
ใส่ใจของเรา โอกาสในการสานสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไปภายภาคหน้า
สดใสแน่นอน
หนังสือ “มารยาท และการรับรองลูกค้าแบบญี่ปุ่น” เล่มนี้
นอกจากจะช่วยให้คุณได้ทั้ง “งาน” และได้ทั้ง “ใจ” ลูกค้าแล้ว ยัง
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันหรือนัดเดทส่วนตัวได้อีก
news
ด้วย TPA
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คะตะคะนะไม่ยาก

อรวิช ศรีลูกหว้า

สวัสดี

หากเรา สู้ สู้ !

ชาว TPA News ทุกท่านค่ะ คอลัมน์เล่าเรื่องหนังสือฉบับนี้ขอแนะน�ำหนังสือ
ส�ำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นกับหนังสือ “คะตะคะ
นะ สู้ สู้ !” โดยคณะผู้เขียนหนังสือชุด “เรียนสบาย สไตล์
โคะฮะรุ” ต�ำราเรียนภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน ทีไ่ ด้ตพี มิ พ์หนังสือ
ออกมาแล้ว 3 เล่ม คือ “ฮิระงะนะ เรียนสบาย สไตล์โคะ
ฮะรุ” และ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1
– 2” ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่าง
กว้างขวาง และมีเสียงเรียกร้องให้คณะผูเ้ ขียนจัดท�ำต�ำรา
เรียนตัวอักษรคะตะคะนะขึ้นมาบ้าง ดังนั้น จึงเกิดเป็น
หนังสือ “คะตะคะนะ สู้ สู้ !” เล่มนี้
หนังสือ “คะตะคะนะ สู้ สู้ !” น�ำเสนอวิธีเรียนตัว
อักษรคะตะคะนะตามวรรคตัวอักษรตั้งแต่วรรค ア (อะ)
ถึงวรรค オ (โอะ) โดยใช้ภาพประกอบที่เข้ากับเสียงภาษาไทย
(Association Method) ยกตัวอย่างเช่น เสียง อะ ในวรรค ア มี
ภาพพระอาทิตย์ทเี่ ขียนตัวอักษร ア อยูใ่ นภาพ เมือ่ ผูเ้ รียนเห็นภาพ
ก็จะนึกถึงตัวอักษร ア และเสียง “อา” ของค�ำว่า “อาทิตย์” ก็
คล้ายคลึงกับเสียง “อะ” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียน
จดจ�ำตัวอักษรได้งา่ ยขึน้ ดังภาพ เมือ่ ศึกษาภาพช่วยจ�ำแล้ว แต่ละ
วรรคตัวอักษรจะมีแบบฝึกหัดการฟัง-อ่าน-เขียนให้ฝึกท�ำครบทุก
ทักษะ โดยในแบบฝึกหัดการฟัง ผู้เรียนจะได้ฝึกฟัง และเลือก
หยิบการ์ดตัวอักษรจากค�ำศัพท์ที่ได้ยิน แบบฝึกหัดการอ่าน ฝึกให้
สามารถอ่าน และเรียนรูก้ ารออกเสียงภาษาญีป่ นุ่ จากเครือ่ งหมาย
แสดงเสียงสูงต�่ำในค�ำศัพท์ แบบฝึกคัดตัวอักษร จะแสดงตัวอย่าง
วิธเี ขียนตามล�ำดับเส้นให้ผเู้ รียนฝึกเขียนตามได้อย่างถูกต้อง แบบ
ฝึกหัดเขียน เป็นการฝึกให้ผเู้ รียนลองเติมตัวอักษรคะตะคะนะจาก
ค�ำศัพท์ที่เขียนเป็นอักษรโรมาจิ และหลังจากฝึกครบทุกวรรคตัว
อักษรแล้ว จะมีแบบฝึกหัดทบทวนทีน่ ำ� เสนอค�ำศัพท์เป็นหมวดหมู่
ให้ฝกึ อ่าน และเดาความหมายค�ำศัพท์ โดยใช้คำ� ศัพท์ใกล้ตวั กับผู้
เรียนชาวไทย เช่น ชื่อคน ชื่อจังหวัดของไทย เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
จากการฝึกสะกดชื่อสิ่งรอบตัว และเข้าใจวิธีการถอดเสียงภาษา
ไทยจากเสียงของชาวญีป่ นุ่ มากขึน้ ท้ายเล่มมีเฉลยแบบฝึกหัด และ
การ์ดตัวอักษร 2 ชุด ชุดแรกเป็นการ์ดตัวอักษรที่มีภาพช่วยจ�ำ
ส�ำหรับใช้ฝกึ อ่าน ส่วนอีกชุดเป็นการ์ดตัวอักษร ส�ำหรับใช้ประกอบ
การท�ำแบบฝึกหัดการฟัง และซีดีประกอบใช้ฝึกฟัง 1 แผ่น เป็น
หนังสือที่เหมาะส�ำหรับใช้ประกอบการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งที่เป็น
วิชาหลัก และวิชาเลือก หรือจะใช้เรียนด้วยตนเองก็ได้
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(ซีดีประกอบ 1 แผ่น)
ผู้แต่ง อาภาพร เนาสราญ, โยโกะ อาเบะ,
ประภา แสงทองสุข
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นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีการแนะน�ำเว็บไซต์ที่ให้ผู้เรียน
ลองเข้าไปฝึกใช้ตัวอักษรเหล่านี้จากเกมสนุก ๆ ให้ไปลองเล่นเพิ่ม
เติมกันด้วย ใครทีก่ �ำลังเรียนตัวอักษรคะตะคะนะอยู่ ลองมาจดจ�ำ
และฝึกจินตนาการตัวอักษรด้วยรูปภาพกันดูนะคะ
สุดท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์สักนิดว่า “คะตะคะนะ สู้ สู้!”
เล่มนี้มีให้เลือกอ่านในรูปแบบของ E-book แล้ว สามารถเข้าไปดู
รายละเอียดที่ www.tpapress.com ลองอ่านแล้วฝึกท�ำดู แล้วจะ
รู้ว่าการจดจ�ำตัวอักษรคะตะคะนะนั้นไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ...สู้ สู้ !

