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เมือ่
คุณได้รับค�าสั่งให้ไปเอนเตอร์เทนลูกค้า ไม่ว่าจะไปกับ 
เจ้านาย หรือต้องฉายเดี่ยว คุณรู้สึกอย่างไร ?

ถ้าเป็นระดบัผูบ้รหิาร เจ้านาย เลขานกุาร หรอืคนทีต้่องมหีน้า
ที่ดูแลลูกค้าอยู่เป็นประจ�าก็คงไม่รู้สึกกังวลอะไร แต่ส�าหรับมือใหม่ที่
ไม่เคยต้องออกไปต้อนรบัลกูค้า โดยเฉพาะลกูค้าทีเ่พิง่เจอกนัครัง้แรก 
และยงัเป็นลกูค้าชาวต่างชาตด้ิวย คณุจะวางตวัอย่างไร เริม่ต้นพดูคยุ
ทกัทายกบัลกูค้าอย่างไร หรอืต้องพาไปเลีย้งรบัรองทีร้่านไหน แบบใด 
ถึงจะเหมาะสมกับกาลเทศะ และสมเกียรติของลูกค้า 

แล้วถ้าวันหนึ่ง เจ้านายเกิดมอบหมายหน้าที่ให้เราเป็น 
“แม่งาน” คอยดูแลจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกค้าเพื่อเจรจาทางธุรกิจล่ะ 
จะท�าได้ไหม ? 

ความจริงแล้ว การเป็น “แม่งาน” นั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด 
ถ้าได้เตรยีมงานไว้ล่วงงานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน  และรูถ้งึหลกัส�าคัญ
จริงๆ ของการจัดงาน ซึ่งในหนังสือ “มารยาทและการเล้ียงรับรอง
ลูกค้าแบบญี่ปุ่น”  โดย Hiroko Nishide หัวหน้าระดับสูงของโรงเรียน
สอนมารยาท (Manner Salon) ประเทศญี่ปุ่น ได้เขียนถึง
หลักของการจัดงานเลี้ยงโดยใช้ “3W1H” ไว้ดังนี้

1. ผู้มาร่วมงานคือใคร ? (WHO) ตามหลักแล้ว
ฝ่ายลูกค้าและฝ่ายเจ้าภาพควรมีต�าแหน่งเท่าเทียมกัน

2. จัดงานเมื่อไร ? (WHEN) ควรให้ความส�าคัญ
กับวันเวลาที่ลูกค้าสะดวกเป็นอันดับแรก

3. ร้านอะไร ? (WHERE) ให้สอบถามจากเลขาฯ 
หรือลูกน้องว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบทานอะไร

4. งบประมาณเท่าไร ? (HOW MUCH) เตรียม
งบประมาณให้พร้อม โดยเผื่อค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ไว้ด้วย

 
เมือ่จดัการทัง้ 4 ข้อข้างต้นเรยีบร้อยแล้ว ให้แจ้งลกูค้าทราบ

เพื่อยืนยันอีกครั้ง 3 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันงาน
คุณในฐานะ “เจ้าภาพ” ต้องคิดอยู่เสมอว่า เราเป็นทั้ง 

“ตัวแทน และหน้าตา” ของบริษัท เพราะฉะนั้น นอกจากการจัดงาน
เลี้ยงให้จบลงอย่างราบรื่น ดูเป็นมืออาชีพ และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการแล้ว ภาพลักษณ์ การวางตัว และมารยาททางสังคมต่างๆ 
ของเรา ไม่ว่าจะเป็น วิธีการเดินน�าทางลูกค้า การเชิญลูกค้าเข้าลิฟต์ 
การเลอืกหวัข้อสนทนา การแนะน�าเจ้านายให้ลกูค้ารูจ้กั การหาซือ้ของ
ฝาก การรับมือลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง “มารยาทบนโต๊ะ
อาหาร” ก็เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มารยาทในการรับประทานอาหารที่  
ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งได้แก่ อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่ง และอาหาร-
จีน ทีจ่�าเป็นต้องเรยีนรู ้และฝึกไว้ให้คล่อง เพือ่ให้ไม่ดูเก้ๆ กังๆ เวลาอยู่
ต่อหน้าลกูค้า เพราะถ้าลกูค้าเกดิความประทบัใจและรูส้กึได้ถงึความ
ใส่ใจของเรา โอกาสในการสานสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไปภายภาคหน้า
สดใสแน่นอน

หนังสือ “มารยาท และการรับรองลูกค้าแบบญี่ปุ่น” เล่มนี้ 
นอกจากจะช่วยให้คุณได้ทั้ง “งาน” และได้ทั้ง “ใจ” ลูกค้าแล้ว ยัง
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันหรือนัดเดทส่วนตัวได้อีก
ด้วย 

มารยาทและการรับรองลูกค้า

ญี่ปุ่นแบบ

ผู้เขียน Hiroko Nishide

ผู้แปล ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัติ

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท.

มารยาทและการเลี้ยงรับรอง

ลูกค้าแบบญี่ปุ่น
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สวสัดี
ชาว TPA News ทกุท่านค่ะ คอลมัน์เล่า-
เร่ืองหนังสือฉบับน้ีขอแนะน�าหนังสือ

ส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นกับหนังสือ “คะตะคะ
นะ สู้ สู้ !” โดยคณะผู้เขียนหนังสือชุด “เรียนสบาย สไตล์
โคะฮะร”ุ ต�าราเรยีนภาษาญีปุ่น่พืน้ฐาน ทีไ่ด้ตพีมิพ์หนงัสอื
ออกมาแล้ว 3 เล่ม คือ “ฮิระงะนะ เรียนสบาย สไตล์โคะ
ฮะรุ” และ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 
– 2” ซ่ึงได้รับเสียงตอบรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่าง
กว้างขวาง และมเีสยีงเรยีกร้องให้คณะผูเ้ขยีนจดัท�าต�ารา
เรียนตัวอักษรคะตะคะนะขึ้นมาบ้าง ดังนั้น จึงเกิดเป็น
หนังสือ “คะตะคะนะ สู้ สู้ !” เล่มนี้

หนังสือ “คะตะคะนะ สู้ สู้ !” น�าเสนอวิธีเรียนตัว
อักษรคะตะคะนะตามวรรคตัวอักษรตั้งแต่วรรค ア (อะ) 
ถึงวรรค オ (โอะ) โดยใช้ภาพประกอบที่เข้ากับเสียงภาษาไทย 
(Association Method) ยกตัวอย่างเช่น เสียง อะ ในวรรค ア มี
ภาพพระอาทติย์ทีเ่ขยีนตวัอกัษร ア อยูใ่นภาพ เมือ่ผูเ้รยีนเหน็ภาพ
ก็จะนึกถึงตัวอักษร ア และเสียง “อา” ของค�าว่า “อาทิตย์” ก็
คล้ายคลึงกับเสียง “อะ” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียน
จดจ�าตวัอกัษรได้ง่ายข้ึน ดงัภาพ เมือ่ศกึษาภาพช่วยจ�าแล้ว แต่ละ
วรรคตัวอักษรจะมีแบบฝึกหัดการฟัง-อ่าน-เขียนให้ฝึกท�าครบทุก
ทักษะ โดยในแบบฝึกหัดการฟัง ผู้เรียนจะได้ฝึกฟัง และเลือก 
หยิบการ์ดตัวอักษรจากค�าศัพท์ที่ได้ยิน แบบฝึกหัดการอ่าน ฝึกให้
สามารถอ่าน และเรยีนรูก้ารออกเสยีงภาษาญีปุ่น่จากเครือ่งหมาย
แสดงเสียงสูงต�่าในค�าศัพท์ แบบฝึกคัดตัวอักษร จะแสดงตัวอย่าง
วธิเีขยีนตามล�าดบัเส้นให้ผู้เรียนฝึกเขียนตามได้อย่างถกูต้อง แบบ
ฝึกหดัเขยีน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนลองเตมิตวัอักษรคะตะคะนะจาก
ค�าศัพท์ที่เขียนเป็นอักษรโรมาจิ และหลังจากฝึกครบทุกวรรคตัว
อกัษรแล้ว จะมแีบบฝึกหดัทบทวนทีน่�าเสนอค�าศพัท์เป็นหมวดหมู่
ให้ฝึกอ่าน และเดาความหมายค�าศพัท์ โดยใช้ค�าศพัท์ใกล้ตัวกบัผู้
เรียนชาวไทย เช่น ชื่อคน ชื่อจังหวัดของไทย เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
จากการฝึกสะกดชื่อส่ิงรอบตัว และเข้าใจวิธีการถอดเสียงภาษา
ไทยจากเสียงของชาวญีปุ่น่มากขึน้ ท้ายเล่มมเีฉลยแบบฝึกหดั และ
การ์ดตัวอักษร 2 ชุด ชุดแรกเป็นการ์ดตัวอักษรที่มีภาพช่วยจ�า 
ส�าหรบัใช้ฝึกอ่าน ส่วนอกีชดุเป็นการ์ดตวัอกัษร ส�าหรับใช้ประกอบ
การท�าแบบฝึกหัดการฟัง และซีดีประกอบใช้ฝึกฟัง 1 แผ่น เป็น
หนังสือที่เหมาะส�าหรับใช้ประกอบการสอนภาษาญ่ีปุ่นทั้งที่เป็น
วิชาหลัก และวิชาเลือก หรือจะใช้เรียนด้วยตนเองก็ได้ 

นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีการแนะน�าเว็บไซต์ที่ให้ผู้เรียน
ลองเข้าไปฝึกใช้ตัวอักษรเหล่านี้จากเกมสนุก ๆ ให้ไปลองเล่นเพิ่ม
เติมกนัดว้ย ใครทีก่�าลังเรยีนตัวอกัษรคะตะคะนะอยู ่ลองมาจดจ�า 
และฝึกจินตนาการตัวอักษรด้วยรูปภาพกันดูนะคะ 

สุดท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์สักนิดว่า “คะตะคะนะ สู้ สู้!” 
เล่มนี้มีให้เลือกอ่านในรูปแบบของ E-book แล้ว สามารถเข้าไปดู
รายละเอียดที่ www.tpapress.com ลองอ่านแล้วฝึกท�าดู แล้วจะ
รู้ว่าการจดจ�าตัวอักษรคะตะคะนะนั้นไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ...สู้ สู้ ! 

อรวิช ศรีลูกหว้า

ฝ่ายสำานักพิมพ์

หากเรา สู้ สู้ !
 

ผู้แต่ง อาภาพร เนาสราญ, โยโกะ อาเบะ, 

 ประภา แสงทองสุข
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ราคา 99 บาท

(ซีดีประกอบ 1 แผ่น) 

คะตะคะนะไม่ยาก

คะตะคะนะ สู้ สู้ ! 


