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 เชฟในต�านานที่เดินทางไปทั่วประเทศ เดิมเคยบริหารร้านอาหาร 

สไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงได้

ออกเดินทางกลายมาเป็นเชฟพเนจร ด้วยความที่เป็นคนไม่สามารถอยู่นิ่ง

เฉยได้ หากได้เห็นร้านอาหารที่ก�าลังมีสภาพย�่าแย่ หรือได้พบกับผู้บริหาร 

ร้านอาหารที่ก�าลังมีปัญหาในการบริหารร้าน ก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือ 

ให้ค�าแนะน�าเพื่อที่จะฟื้นฟูร้านอาหารเหล่านั้นขึ้นมา มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้ออก

เดินทางไปเยี่ยมชมร้านอาหารในต่างประเทศแต่ก็ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นและ 

เริ่มช่วยเหลือฟื้นฟูร้านอาหารอีกครั้ง

มาสะ

ตัวละคร

Index.indd   9 27-May-16   11:09:30



การท�าการตลาด
เพื่อดึงดูดลูกค้า

ตอนที่ 1
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สิ่งที่ส�าคัญกว่า “ความเด่นสะดุดตา” 

ของโฆษณาก็คือ “ความเข้าใจง่าย”

ค�าคมของมาสะ
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คุณมาสะคะ

ช่วยคุณพ่อด้วยเถอะค่ะ

ฉันรอคุณมานานเลยล่ะค่ะ

ขอบใจส�าหรับจดหมายนะ

ฉันไปฟื้นฟูร้านที่ต่างประเทศมาน่ะก็
เลยไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่น

เธอคือยูคาริจังใช่ไหม

ได้เจอกันสักทีนะคะ ……

คุณมาสะหรือเปล่าคะ

สถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัด Chiba

!
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กฎข้อที่ 1

ดึงลูกค้าเก่าให้กลับมา



ขอโทษที่ให้รอนะครับ อร่อยมาก!

เลือกซื้อปลาอย่างดี
เลยนะครับ

ขอบคุณครับ

เราคัดสรรวัตถุดิบทุกอย่างมาอย่างดีครับ เลย
มั่นใจว่ารสชาติของเราไม่แพ้ที่ไหน

ช่วงนี้ที่ร้านไม่ค่อยมีคน แต่เมื่อก่อนนี่คึกคัก
ไปด้วยคนที่เข้าใจเรื่องรสชาติอย่างคุณลูกค้า
นี่แหละครับ

เรามาดึงลูกค้าเก่าให้กลับมา
เถอะครับ เพื่อคุณยูคาริด้วย

ถ้าเป็นคุณต้องท�าได้แน่ๆ ครับ!

เอ๋!?

ผมชื่อมาสะครับ
ก�าลังเดินทางให้ค�าแนะน�ากับ
ร้านอาหารทั่วประเทศ

วันนี้มาที่นี่ตามค�าขอ
ของคุณยูคาริครับ

เจ้ายูคาริ หาเรื่องจริงๆ

คุณคะ ไหนๆ ก็มีโอกาสแล้วลอง 
ถามดูหน่อยไหมล่ะคะ

เธอน่ะเงียบไปเลย!

ถ้าอาหารอร่อยลูกค้าก็ต้องกลับ
มาเองน่ะแหละ

คุณมาสะ

ขอโทษนะแต่กลับไปซะเถอะ!

คุณพ่อคะ
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ตั้งแต่ลูกค้าหายไป คุณพ่อก็ 
ไม่กระฉับกระเฉงเลย

หนูอยากให้คุณพ่อกลับมา
สดใสเหมือนเมื่อก่อนค่ะ

คุณมาสะเป็นคนดังด้านการ
ฟื้นฟูร้านอาหารนะคะ

ให้เขาช่วยเถอะค่ะ!

…… คุณคะ ไม่นึกเลยว่าจะท�าให้เธอ
กังวลขนาดนั้น

คุณมาสะ

ถ้าอย่างนั้นช่วยฟังเรื่องของ
ผมหน่อยได้ไหมครับ

แน่นอนครับ

อย่างนั้นเองหรือครับ
ลูกค้าประจ�าชั้นดี 3 ท่านที่ชอบ
พาลูกค้ามาเลี้ยงที่ร้านค่อยๆ 
หายไปทีละท่านสินะครับ

ใช่แล้วล่ะครับ

เป็นคนกว้างขวางที่ช่วยพาใครต่อใคร
มาที่ร้านเราน่ะครับ

เราเป็นร้านเล็กๆ พอลูกค้าแบบนั้น
หายไปถึง 3 ท่าน ยอดขายก็ลดลง
ครึ่งหนึ่งเลยครับ

ไม่รู้ที่อยู่ติดต่อของท่าน
เหล่านั้นใช่ไหมครับ

ใช่ครับ

เพราะก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเชฟ
ต้องวัดกันที่ฝีมือ ไม่จ�าเป็นต้อง
ขอนามบัตรน่ะครับ

งั้นเอาอย่างนี้ครับ

ช่วยนึกหน้าลูกค้าที่เคยมา
พร้อมกับ 3 ท่านนั้นออกมา
ให้มากที่สุดนะครับ

หมายความว่ายังไงหรือครับ

15



ถามที่อยู่ติดต่อจากคนที่รู้จัก 3 ท่าน
นั้น แล้วส่งจดหมายไปว่า “โปรดมา
ทานอาหารตามฤดูกาล” น่ะครับ!

จดหมายหรือครับ
จะได้ผลหรือครับ

แม้จะเป็นลูกค้าประจ�า แต่ก็มีอยู่บ่อยๆ 
ที่หายไปเพราะบังเอิญไม่มีโอกาสให้มา
ร้าน หรือลืมร้านไปน่ะครับ

ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะต้องกลับมาอีกนะครับ 
มีเคสแบบนี้เยอะเลยล่ะครับ

แล้วก่อนจะส่งจดหมาย ก็ต้องขอให้คนที่บอก 
ที่อยู่ติดต่อช่วยแจ้งท่านเหล่านั้นไว้ก่อนนะครับ
ว่าจะมีจดหมายไปถึง

เพราะอาจจะเกิดความสงสัยได้น่ะครับ
ถ้าอยู่ๆ ก็มีจดหมายมาจากคนที่ไม่น่า
จะรู้ที่อยู่ติดต่อ

เข้าใจแล้วครับ
จะลองท�าดูทันที
เลยครับ

−วันรุ่งขึ้น−

ถึงจะพูดอย่างนั้น
ไปแต่เราจะนึกออก 
หรือเปล่านะ

รบกวนหน่อยนะ

ยินดีต้อนรับครับ
……

ก่อนอื่น
ก็นี่แล้วกัน

อ๊ะ
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ก่อนหน้านี้คุณลูกค้าเคยมาที่
ร้านแล้วใช่ไหมครับ เอ๋

อ๋อ ที่มากับคุณทาเคดะน่ะเหรอ 

จ�าได้ด้วยเหรอนี่

คุณคนที่อยู่ข้างๆ วันนั้นชื่อคุณทาเคดะ
หรือครับ ใช่แล้วล่ะ

ไม่ทราบมาก่อนหรือครับ

เป็นประธานบริษัททาเคดะ แมนูแฟคเจอริ่ง 
น่ะครับ คอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเลย

เป็นเรื่องน่าอายนะครับ ด้วยความ
ละเลยของพวกเราเลยไม่ทราบที่อยู่
ติดต่อของคุณทาเคดะ

เลยอยากจะถามที่อยู่ติดต่อเพื่อส่ง
จดหมายไปเรียนว่ามีอาหารตามฤดูกาล
ที่อยากให้มารับประทานอยู่น่ะครับ

ดีนี่ คุณทาเคดะก็คงดีใจ

ขอบคุณครับ

−หลายวันต่อมา−

คุณทาเค
ดะ

ทาเคดะครับ

ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ

   โทษที
โทษที 

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาที่ร้านเลย

ไม่เป็นไรเลยครับ

ยินดีต้อนรับนะครับ

ท่านดูสบายดี
ผมก็อุ่นใจครับ
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โอ้
นี่คืออาหารที่ท�าจากปลา Okoze 
ที่เขียนถึงในจดหมายสินะ

ใช่ครับ

ได้มาจากคิวชูครับ

ยังไงก็อยากให้คุณทาเคดะ
ได้ทานน่ะครับ

อร่อย!

แล้วจะพาทุกคนมาอีก
ทันทีเลย

ขอบคุณครับ

คุณมาสะ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ

ได้ยินว่าติดต่อกับลูกค้าได้
ทั้ง 3 ท่านเลยหรือครับ ใช่ครับ

ที่ได้ฟังมาก็คือทั้ง 3 ท่านมีรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป
เพราะสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ น่ะครับ เลยท�าให้ห่างหาย
ไปจากร้าน ไม่ได้มีความไม่พอใจอะไรเป็นพิเศษครับ

นั่นเป็นส่วนที่ยุ่งยากของจิตวิทยา
ของลูกค้าล่ะครับ

น�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ไปใช้
ในอนาคตด้วยนะครับ

แน่นอนครับ

ตอนนี้ขอให้ลูกค้าที่มาร้านท�าแบบสอบถาม
แล้วจัดท�าลิสต์รวบรวมที่อยู่ติดต่อของลูกค้า
ประจ�าไว้เถอะครับ

แต่อย่าท�าลิสต์อย่างไม่มีแบบแผน
นะครับ

ขอแค่ให้มีข้อมูลของคนที่ถูกใจอาหารมากๆ 
และของลูกค้าที่คุณชอบก็พอครับ

−2 อาทิตย์ต่อมา−

อาหา
รจาก

ปลาส
ดๆ
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ว่ากันว่าสัดส่วนระหว่างลูกค้าประจ�า
กับลูกค้าใหม่ที่ดีคือประมาณ 7 ต่อ 3

แต่คนที่จะพาลูกค้าใหม่ๆ มาก็คือลูกค้าประจ�า
ส�าหรับร้านเล็กๆ แล้ว การกระตุ้นให้ลูกค้าประจ�ากลับ
มาที่ร้านอีกครั้งจึงเป็นการท�าโปรโมชั่นที่ดีที่สุดครับ

จะจ�าไว้ให้แม่นเลยครับ

สิ่งส�าคัญก็คือการส่งจดหมาย 
หรืออื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าไม่ลืมร้านเรา 
นะครับครับ

ถ้าเป็นไปได้ควรส่งจดหมายเดือนละครั้ง อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ควรน้อย
กว่า 1 ครั้งใน 3 เดือนนะครับเพื่อไม่ให้การตอบรับห่างหายจนเกินไป

จุดส�าคัญคือการท�าให้ลูกค้ารู้สึกใกล้ชิดกับทางร้านด้วยการเล่าสถานการณ์
ปัจจุบันของร้าน อย่างเช่นความล�าบากในการคิดเมนูใหม่

ต้องสื่อความอร่อยของอาหาร
ออกไปให้ดีครับ

เข้าใจแล้วครับ

ถ้าลูกค้าให้ความเชื่อใจมากขึ้น อัตราการตอบรับ 
จดหมายก็จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติครับ

เพราะอาหารของร้านนี้อร่อย ถ้ามาที่ร้าน
จะต้องได้รับความพึงพอใจแน่นอนครับ

เข้าใจแล้วครับ

จะลองท�าดูทันทีเลยครับ!

ขอบคุณค่ะ 
คุณมาสะ

จริงด้วย

วันนี้มีของดีๆ เข้ามานะครับ 
คุณมาสะ
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−1 เดือนต่อมา−
จากนั้นมาคุณพ่อก็ท�าลิสต์รายชื่อลูกค้าและก็ส่งจดหมายอย่าง
ขยันขันแข็งค่ะ ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นจนบางวันต้องปฏิเสธการจอง
เลยค่ะ ทั้งหมดนี่เป็นเพราะคุณมาสะช่วยไว้นะคะ

ป.ล. เมื่อวานเป็นวันเกิดของคุณพ่อค่ะ

 ว่ากันว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่นั้นสูงเป็น 5-10 เท่า
ของลูกค้าเดิม การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมจึงเป็นเรื่อง
จ�าเป็นส�าหรับร้านอาหารขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีก�าลังเงินพอ
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีผู้บริหารจ�านวนมากที่ทุ่มเทกับ 
การปรับปรุงรสชาติอาหารและการต้อนรับลูกค้า แต่กลับมีร้าน 
อยู ่ไม่มากที่ใส่ใจกับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง 
ชาญฉลาด
 ในปัจจุบันมีร้านอาหารอยู่มากมาย ควรจ�าไว้ให้แม่นว่า 
ไม่ว่าจะร้านไหน ถ้าใน 3 เดือนไม่มีโอกาสได้ไปอีกก็จะลืมไปได้ 
สิ่งส�าคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าก็คือการจัดท�าลิสต์
ลูกค้าและส่งจดหมายไปเป็นระยะ
 มี 2 วิธีในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อจัดส่งจดหมาย
วิธีหนึ่งคือการถามโดยตรงเมื่อลูกค้ามาที่ร้าน เช่น มีบางร้านที่
ขอให้ลูกค้ากรอก “บัตรลูกค้า” ก่อนกลับโดยมีของตอบแทนเป็น

สูตรอาหารที่เชฟผู้เป็นเจ้าของร้านพัฒนาขึ้น
 อีกวิธีหนึ่งคือการขอให้ลูกค้าท�าแบบสอบถาม ส�าหรับแบบสอบถาม
ที่มีวัตถุประสงค์คือการรวบรวมข้อมูลลูกค้านั้น ขอแนะน�าให้หลีกเลี่ยง 
ค�าถามที่ละเอียดและใช้เป็นแบบตัวเลือกที่สามารถตอบได้ง่าย มี
คนมากมายที่ไม่รู้สึกถึงแบบสอบถามที่วางอยู่ภายในร้าน จึงควร
กล่าวเชื้อเชิญเพื่อให้อัตราการกรอกแบบสอบถามสูงขึ้น
 ทั้งนี้ ความถี่ของการส่งจดหมายคือเดือนละครั้ง อย่างน้อย
ก็ไม่ควรให้ห่างกันเกิน 3 เดือน เนื้อหาก็ขอแนะน�าให้เป็นเรื่อง 
“เบื้องหลังของร้าน” เช่น การรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของร้าน 
หรือเรื่องที่ไม่มีใครรู้ในการพัฒนาเมนูใหม่ เป็นต้น จุดประสงค์
ของจดหมายไม่ใช่การกระตุ้นให้กลับมาที่ร้าน แต่เป็นการสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์อันดีและแนบแน่นกับลูกค้า กิจกรรมที่
ต่อเนื่องนี้จะส่งผลดีต่อผลประกอบการอย่างแน่นอน

การใช้โปรแกรมการส่งเสริมการขายที่ดีจะสามารถหวังผลได้ในระยะยาว

ข้อแนะน�า ที่ปรึกษา    คุณทสึชิย่า คาโอริ (กรรมการผู้จัดการของ Shukyoku Up Juku)
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