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 บทที่ 1  

ร้านคาเฟก่ับ
ความทุกข์ทรมาน 

3 อย่าง
❶ ร้านคาเฟ่ที่ไม่มีก�าไร 19 

❷ “ความทุกข์ทรมาน 3 อย่าง”  คือ  ค่าเช่าที่แพง 
 ต้นทุนสูง  และอัตราการหมุนเวียนของลูกค้าต�่า 23 

❸ เพิ่มก�าไรด้วยการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของลูกค้า 32

  สรุปค�ำพูดของโทยำมะ ซำกุระโกะ 

  โครงสร้างก�าไรของธุรกิจเป็นแบบนี้! 38

  เมื่ออัตราการหมุนเวียนของลูกค้าสูงขึ้น
	 	 ก็จะสามารถสร้างก�าไรได้ 40
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 บทที่ 2

ระหว่างน�้าผึง้กับอัญมณี  
สิง่ไหนสร้างก�าไร
ได้มากกว่ากัน

❶ โมเดลธุรกิจเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการสร้างก�าไร 45 

❷ ปกติแล้วต้นทุนของร้านอาหาร
 อยู่ที่ราว 30 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย 51 

❸ ท�าไมบริษัทขายน�้าผึ้งถึงสร้างก�าไร
 ได้มากกว่าบริษัทขายอัญมณ ี 57

  สรุปค�ำพูดของโทยำมะ ซำกุระโกะ 

  โมเดลธุรกิจการสร้างก�าไรคืออะไร 67

 บทที่ 3

ระบบทีท่�าให้ลูกค้า
จ่ายเงินแบบไม่รู้ตัว

❶ ค�าใบ้คือ  “ความต่อเนื่อง” 71 

❷ การบ้านของโยซุเกะ 73 
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❸ ระบบที่ท�าให้ลูกค้าจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องแบบไม่รู้ตัว 82

❹ ชักจูงให้ลูกค้าสมัครซื้อสินค้า
 แบบฮัมปุไคเองโดยอัตโนมัต ิ 93

  สรุปค�ำพูดของโทยำมะ ซำกุระโกะ 

  วิธีท�าให้ลูกค้าจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องแบบไม่รู้ตัว 97

 บทที่ 4

วิธีขายของราคา 4O ล้านเยน
ด้วยแก้วมัคราคา 4OO เยน

❶ ไอเดียของโยซุเกะ 101 

❷ ค�าถามของซากุระโกะ 105 

❸ สร้างโอกาสในการขายโดยการใช้  “เหยื่อล่อ” 109

❹ สาเหตุที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ ไม่ยอมขายเฟอร์นิเจอร ์ 114

❺ ท�าไมถึงขายเครื่องนวดหน้า
 ราคา 19,800 เยนในราคา 980 เยน 122

  สรุปค�ำพูดของโทยำมะ ซำกุระโกะ 

  เหตุผลที่น�าแก้วมัคมาใช้เป็นเหยื่อล่อ 126SAMPLE



 บทที่ 5

กลยุทธ์ในการ
ใช้ประโยชน์จากลูกค้า

❶ การตัดสินใจของซากุระโกะ 131 

❷ ความรู้สึกของอายูมิและคานะ 134 

❸ ใช้ประโยชน์จากลูกค้าอย่างเต็มที ่ 140

  สรุปค�ำพูดของโทยำมะ ซำกุระโกะ 

  ระบบที่ท�าให้ลูกค้ากลายมาเป็นสาวก 155

 บทที่ 6

วิธีเอาชนะของ
บริษัทขนาดเล็ก

❶ การตัดสินใจของโยซุเกะ 159 

❷ เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์นัมเบอร์วัน 162 

❸ สร้างความแตกต่าง  “เพื่อเอาชนะโดยที่ไม่ต้องสู้”
 กับบริษัทขนาดใหญ ่ 170

❹ สร้าง  “สายสัมพันธ์”  ระหว่าง
 บริษัทแม่กับร้านแฟรนไชส ์ 176

SAMPLE



❺ “อาวุธ”  ของโยซุเกะและ  “ความคิด”  ที่ยึดมั่น 183

❻ ที่เกาะเอโนะชิมะ 186

  สรุปค�ำพูดของโทยำมะ ซำกุระโกะ 

  วิธีวางกลยุทธ์ที่ช่วยให้บริษัทเล็ก	ๆ	เอาชนะคู่แข่งได ้ 189

 บทส่งท้ำย

“การสร้างก�าไร
ง่ายนิดเดียว”

❶ ร้านซุปแกงกะหรี่มาเอชิบะ 193 

พูดคุยท้ำยเล่ม 201

ประวัติผู้เขียน 205 
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“ท�ำไมถงึมแีต่เรำที่ขำดทนุนะ”

คณุก�ำลงัคดิแบบนี้อยู่หรอืเปล่ำคะ  ไม่ว่ำจะพยำยำม

แค่ไหนก็สร้ำงผลลัพธ์ไม่ได้สักที  ทั้งที่ช่วงแรกลงมือท�ำด้วย

ควำมมั่นใจเต็มเปี่ยม  แต่กลับเริ่มรู้สึกท้อแท้ขึ้นมำทีละนิด 

จนพำนคิดในแง่ลบว่ำกำรสร้ำงก�ำไรช่ำงเป็นเรื่องที่ยำกเย็น

เหลอืเกนิ...

สิ่งที่ฉนัอยำกจะบอกกบัคนที่คดิแบบนี้กค็อื

ในการท�าธุรกิจ  ความพยายามไม่ใช่สิ่งท่ีช่วยให้

สร้างก�าไรได้ส�าเร็จ

เราจะสร้างก�าไรได้ส�าเร็จก็ต่อเมื่อมีระบบในการ

สร้างก�าไร

แล้วระบบในกำรสร้ำงก�ำไรคืออะไรล่ะ  ถ้ำรู้ก็บอกกัน

บ้ำงสิ

บทน�ำ

SAMPLE
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คนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้น่ำจะมีควำมเห็นในท�ำนองนี้  

เพรำะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อเท็จจริงที่ว่ำมี  “ระบบในกำรสร้ำง

ก�ำไร”  อยูด้่วย  เวลำท�ำธรุกจิคณุจ�ำเป็นต้องมกีลยทุธ์ในกำร

เอำชนะเช่นเดียวกับตอนเล่นหมำกรุก  แม้ว่ำมือใหม่บำงคน

อำจจะโชคดีจนเอำชนะคู่แข่งได้  แต่ก็ใช่ว่ำจะโชคดีเสมอไป

และสำมำรถเอำชนะในครั้งต่อ ๆ ไปได้

บนโลกนี้บริษัทที่สร้างก�าไรได้ล้วนมี  “ระบบใน

การสร้างก�าไร  (ที่เป็นความลับ) = โมเดลธุรกิจ”  และ

กลยุทธ์ที่ดี

ฉันเติบโตขึ้นมำในครอบครัวที่มีกิจกำรเป็นของตัวเอง  

จงึได้สมัผสักบั  “กำรท�ำธรุกจิ”  มำตั้งแต่เดก็  ผลงำนของฉนั

ในชว่งวยั 20 ตอนปลำยคอื  ฉนัเคยกูส้ถำนกำรณ์ของกจิกำร

ที่เกอืบล้มละลำย  โดยใช้เวลำเพยีง 3 ปีในกำรเพิ่มยอดขำย

จำก 0 เยนให้กลำยเป็น 7’000 ล้ำนเยนต่อปี

ปัจจุบันฉันท�ำงำนเป็นผู้บริหำรของ  “สถำบันอบรม

เรื่องโมเดลธุรกิจ”  และเป็นประธำนกรรมกำรของบริษัท 

คำรติี้ซึ่งรบัจดัสมัมนำส�ำหรบัผู้บรหิำร  ภำยในเวลำ 3 ปฉีนัมี

โอกำสได้พบปะพูดคุยกับเจ้ำของกิจกำรและผู้บริหำรของ

บรษิทัต่ำง ๆ มำกกว่ำ 500 แห่ง

บรษิทัที่เข้ำร่วมกำรสมัมนำของฉนัมมีำกมำย  ไล่ตั้งแต่

บริษัทในฮอกไกโดไปจนถึงโอกินำว่ำ  โดยมีทั้งบริษัทท้องถิ่น

SAMPLE
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ซึ่งเป็นที่รูจ้กัของคนในพื้นที่  บรษิทัที่ด�ำเนนิกจิกำรสบืทอดมำ

จำกคนรุ่นก่อนซึ่งผู้บริหำรอยำกท�ำให้บริษัทมีควำมแข็งแกร่ง

มำกยิ่งขึ้น  และบรษิทัก่อตั้งใหม่ซึ่งเริ่มต้นจำกศูนย์  ด้วยเหตนุี้  

บรษิทัที่เข้ำร่วมกำรสมัมนำจงึมยีอดขำยแตกต่ำงกนัไป  โดย

ไล่ตั้งแต่ 0 เยนไปจนถงึหลำยแสนล้ำนเยนต่อปี

ตวัอย่ำงของบรษิทัที่ประสบควำมส�ำเรจ็นั้นมอียูม่ำกมำย  

อย่ำงบริษัทแห่งหนึ่งที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำของฉัน  จำกที่เคย

ท�ำยอดขำยได้ 400 ล้ำนเยนต่อปีก็เปลี่ยนเป็นท�ำยอดขำยได้ 

400 ล้ำนเยนต่อเดือน  เรียกได้ว่ำท�ำยอดขำยเพิ่มสูงขึ้นถึง  

12 เท่ำเลยทเีดยีว  หรอือย่ำงบรษิทัอกีแห่งกท็�ำยอดขำยเพิ่ม

ขึ้นเป็นเท่ำตวัภำยในเวลำไม่กี่เดอืน  ทั้งนี้กเ็พรำะเมื่อผูบ้รหิำร

ได้เรียนรู้โมเดลธุรกิจกำรสร้ำงก�ำไรและน�ำไปใช้งำนจริงแล้ว  

บรษิทักเ็ตบิโตขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด

ส�ำหรบัฉนัแล้วธรุกจิเป็นเรื่องที่สนกุมำกค่ะ  เพรำะแค่

คิดออกแบบระบบสักเล็กน้อยก็สำมำรถสร้ำงก�ำไรได้อย่ำง

ง่ำยดำย

ทว่ำในบรรดำผูบ้รหิำร  มผีูบ้รหิำรจ�ำนวนมำกที่คดิอะไร

ซับซ้อนเกินไป  ไม่เก่งเรื่องกำรค�ำนวณ  หรือไม่รู้วิธีท�ำธุรกิจ  

แถมยังมีหลำยคนที่หำกยอมเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีกำรท�ำงำน

สักนิดก็สำมำรถสร้ำงก�ำไรได้มำกขึ้นแล้ว  คนเหล่ำนั้นท�ำให้

ฉนัรู้สกึว่ำ  “น่ำเสยีดำยจรงิ ๆ!”

SAMPLE
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ด้วยเหตุนี้  ฉันจึงคิดว่ำหำกได้ถ่ำยทอดวิธีสร ้ำง  

“โมเดลธรุกจิกำรสร้ำงก�ำไร”  ที่ฉนัคดิค้นขึ้นให้เข้ำใจได้ง่ำย ๆ  

กน่็ำจะมคีนจ�ำนวนมำกที่รูส้กึยนิด ี อกีทั้งช่วยลดจ�ำนวนคนที่

ริเริ่มท�ำธุรกิจโดยไม่ค�ำนึงถึงโมเดลธุรกิจจนส่งผลให้ต้อง 

ทกุข์ทรมำนกบักำรบรหิำร...นี่คอืแรงบนัดำลใจที่ผลกัดนัให้ฉนั

เขยีนหนงัสอืเล่มนี้ขึ้นมำค่ะ

เพื่อให้อ่ำนได้ง่ำยและสนุกสนำน  ฉันจึง  “สร้ำง 

เรื่องรำว”  ขึ้นมำ  แล้วสอดแทรก  “ตวัอย่ำงของบรษิทัจรงิที่

สำมำรถสร้ำงก�ำไรได้”  เข้ำไปเป็นระยะ ๆ  ทั้งนี้ต้นแบบของ

ตัวละครในเรื่องก็คือบรรดำผู้บริหำรกิจกำรที่ฉันได้รับควำม

กรณุำมำตลอดนั่นเอง

เมื่ออ่ำนหนังสือเล่มนี้แล้ว  คุณจะเข้ำใจว่ำ  “ถ้ำท�ำ

แบบนี้กจ็ะมกี�ำไร”  และฉกุคดิได้ว่ำ  “เรำเองกท็�ำได้เหมอืน

กัน!”  นอกจำกนี้  คนที่เป็นพนักงำนบริษัทเมื่ออ่ำนหนังสือ

เล่มนี้กจ็ะเข้ำใจว่ำบรษิทัที่สร้ำงก�ำไรได้นั้นต่ำงกม็โีมเดลธรุกจิ

ที่ทรงประสทิธภิำพ

ฉันเชื่อว่ำคุณจะต้องทึ่งกับกลไกในกำรสร้ำงก�ำไรที่ 

ยอดเยี่ยม  โดยรูส้กึว่ำ  “นี่เรำชว่ยสร้ำงก�ำไรให้บรษิทันั้นโดย

ไม่รู้ตวัเหรอเนี่ย!”

SAMPLE
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มำเปิดประตูบำนใหม่ไปพร้อมกับมำเอชิบะ โยซุเกะ  

เจ้ำของร้ำนคำเฟ่ใกล้เจ๊งในหนงัสอืเล่มนี้กนันะคะ

อย่ำลมืว่ำ  “กำรสร้ำงก�ำไรง่ำยนดิเดยีว”

ทำคำอ ิโยโกะ

SAMPLE



มาเอชิบะ โยซุเกะ  (31 ปี)

โยซเุกะเป็นเจ้าของร้าน  “คาเฟ่บอตทอม”  ในเมอืงชบิะ  
เขตมินาโตะ  จังหวัดโตเกียว  เขาเดินทางจากฮอกไกโด
บ้านเกิดของตัวเองมายังโตเกียวแล้วรู้สึกชอบท�าเลที่มอง
เหน็โตเกยีวทาวเวอร์ได้  จงึตดัสินใจเปิดคาเฟ่ในฝันแถวนัน้  
แต่เขาต้องทกุข์ใจเมือ่ผ่านไป 2 ปีแล้วร้านยงัคงขาดทนุอยู่  
ปัจจุบันโยซุเกะเปิดร้านตั้งแต่เช้ายันดึก  และจดจ่ออยู่กับ
การพัฒนาซุปแกงกะหรี่ซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้าน

โทยามะ ซากุระโกะ  (45 ปี)

ซากุระโกะเป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาฝีมือดีของบริษัท
ที่ปรึกษาด้านการบริหารแห่งหน่ึง  เธออาศัยอยู่ชั้นบนสุด
ของทาวเวอร์แมนชั่นใกล้ ๆ กับ  “คาเฟ่บอตทอม”  
เนื่องจากเธอชอบแวะร้านของโยซุเกะหลังกลับจากท�างาน
นอกสถานที่และวันที่เลิกงานดึก  จึงมีโอกาสพูดคุยกับ 
โยซุเกะอยู่บ่อย ๆ  ค�าพูดติดปากของเธอคือ  “การสร้าง 
ก�าไรง่ายนิดเดียว”

คาวาดะ ยูโตะ  (32 ปี)

ลูกน้องของซากุระโกะ

มาเอชิบะ อายูมิ  (29 ปี)

ภรรยาของโยซเุกะทีห่นไีปหลงัจากหมดความอดทนกบั 
โยซุเกะ

มาเอชิบะ คานะ  (7 ปี)

ลูกสาวของโยซุเกะ

แนะน�ตัวละคร

SAMPLE
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ร้านคาเฟก่ับ
ความทุกข์ทรมาน 

3 อย่าง

บทที่ 1

SAMPLE
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1. ร้านคาเฟ่ที่ ไม่มีก�าไร

ที่เมอืงชบิะ  เขตมนิาโตะ  จงัหวดัโตเกยีว  มร้ีานคาเฟ่

ที่ชื่อว่า  “คาเฟ่บอตทอม”  ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนในย่าน

ส�านกังาน  เมื่อตกดกึบรเิวณนั้นมกัจะเงยีบสงบ

มาเอชบิะ โยซเุกะ  เปิดร้านนี้ได้ 2 ปีแล้ว  ก่อนหน้านี้

ราว 2 ปีครึ่งเขามาส�ารวจที่นี่เพราะได้ยินว่ามีคนให้เช่าพื้นที่

ร้านกาแฟเก่าในราคาถูก  โดยให้เช่า  “พื้นที่ร้านพร้อม

เฟอร์นเิจอร์และอปุกรณ์อ�านวยความสะดวก”  เขาคดิว่าการ

ที่สามารถใช้อปุกรณ์ภายในร้านกาแฟเก่าได้โดยไม่ต้องหาซื้อ

เพิ่มเตมิเป็นเรื่องน่ายนิดี

ทันทีที่เดินพ้นทางออกของสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ใกล้

ร้าน  สิ่งที่พุง่เข้าสูส่ายตาของโยซเุกะกค็อื  “โตเกยีวทาวเวอร์”

เขาเงยหน้าอ้าปากหวอมองโตเกียวทาวเวอร์ราวกับ 

เดก็น้อยที่แหงนเงยมองยกัษ์จากบรเิวณเท้าของมนั

“โตเกยีวทาวเวอร์เนี่ย...มนัอลงัการจรงิ ๆ”

นับตั้งแต่โยซุเกะเรียนจบชั้นมัธยมปลายที่ฮอกไกโด 

และเดินทางมาโตเกียวเพื่อเรียนต่อที่โรงเรียนวิชาชีพ  เวลา 

ก็ผ่านไป 10 ปีพอดี  ตอนที่มาโตเกียวใหม่ ๆ เขาเคยขึ้นไป 

ชมววิบนโตเกยีวทาวเวอร์แค่ครั้งเดยีว  นั่นอาจเป็นครั้งแรกที่

เขาได้เหน็โตเกยีวทาวเวอร์ตั้งตระหง่านในระยะใกล้ ๆ กเ็ป็นได้
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“โตเกยีว”  เป็นเมอืงที่โยซเุกะหลงใหล

ชายหนุ่มคิดว่าถ้าได้มองโตเกียวทาวเวอร์ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของโตเกียวทุกวัน  ตัวเขาก็น่าจะสามารถเปลี่ยน 

แปลงตวัเองได้

เราจะประสบความส�าเรจ็ให้ดู  โยซเุกะคดิ

หลงัจากนั้นโยซเุกะตดัสนิใจเปดิร้านคาเฟ่ในเมอืงที่อยู่

ใกลก้บัโตเกยีวทาวเวอร์  อายมูภิรรยาของเขากเ็หน็ด้วย  เขา

รู้ว่าตัวเองท�าให้ภรรยาที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียน

วิชาชีพด้วยกันเป็นห่วงหลายเรื่อง  นับตั้งแต่เรียนจบเขาก็ 

ไม่ได้ท�างานประจ�าเลย  ได้แต่ท�างานพิเศษที่รายได้ดี  เช่น  

งานที่ร้านสะดวกซื้อ  ร้านเหล้า  บรษิทัขนส่ง  และไนต์คลบั  

ทั้งยงัเคยท�างานเป็นนายหน้าอสงัหารมิทรพัย์ตามค�าชวนของ

คนรู้จกั  ซึ่งงานนี้ท�าเงนิได้มากพอสมควรทเีดยีว

ตอนอาย ุ25 ปีเขาจดทะเบยีนสมรสกบัอายมูเิพราะเธอ  

“ท้องก่อนแต่ง”  หลงัจากนั้นคานะกเ็กดิมา  ถงึแมท้ี่ผ่านมา

โยซุเกะจะหาเงินได้เยอะและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน  แต่ 

ช่วงเวลาดงักล่าวคงอยู่ได้อกีไม่นาน

คานะก�าลังจะเข้าเรียนชั้นประถม  เราควรจะลงหลัก

ปักฐานและตั้งใจท�างานได้แล้ว

ระหว่างที่คดิเช่นนั้น  เขากร็ูเ้รื่องร้านนี้จากคนรูจ้กัสมยั

ท�างานเป็นนายหน้าอสงัหารมิทรพัย์

“คาเฟ่เหรอ  อาจจะเข้าท่ากไ็ด้”
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โยซเุกะไม่ได้สนใจจะท�าธรุกจิร้านอาหารเป็นพเิศษ  แต่

เขา  “ชอบผู้คน”  ไม่ว่าจะเป็นตอนท�างานพิเศษหรือตอน

ท�างานเป็นนายหน้าอสงัหารมิทรพัย์  เขากร็ูส้กึสนกุกบัการได้

พบปะพูดคุยกับผู้คนที่หลากหลาย  ที่ส�าคัญคือ  โยซุเกะมี

พรสวรรค์ในการสร้างความสนิทสนมกับคนอื่นอย่างรวดเร็ว

โดยที่ตวัเขาไม่รู้ตวั

ชายหนุม่มงีานอดเิรกอย่างหนึ่งคอื  “ท�าซปุแกงกะหรี่”

เขามุ่งมั่นกับงานอดิเรกนี้จนอาจเรียกได้ว่ามันเป็น  

“งานวจิยั”  อายมูผิูเ้ป็นภรรยาเองกช็อบซปุแกงกะหรี่ของเขา

มาก  นี่เป็นอาหารที่เขาท�ามาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้น

มธัยมปลายที่ฮอกไกโด  หลงัจากลองผดิลองถกูซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ในที่สุดก็ได้ซุปแกงกะหรี่ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว  โดยมี

ความเผ็ดและรสชาติที่กลมกล่อม  เมื่อใส่เนื้อและผักชิ้นโต 

ลงไปกย็ิ่งกลายเป็นซุปแกงกะหรี่ที่มีความโดดเด่น  หลายคน

บอกว่าซปุแกงกะหรี่เป็นอาหารขึ้นชื่อของฮอกไกโด  แต่โยซเุกะ

มกัพูดด้วยความภาคภูมใิจว่า

“ผมท�าซปุนี้ก่อนที่มนัจะเป็นที่นยิมเสยีอกี”

ชายหนุม่คดิว่าถ้าตนเองน�าซปุแกงกะหรี่ที่น่าภาคภมูใิจ

นี้มาเป็นจดุขายของร้าน  มนัจะต้องขายดแีน่

เดมิทใีนโตเกยีวกไ็ม่ค่อยได้เหน็ร้านที่ขายซปุแกงกะหรี่

อยู่แล้ว  ตามย่านวัยรุ่นอย่างชิโมคิตะซาวะก็มีเพียงไม่กี่ร้าน  

ทว่าซปุแกงกะหรี่นั้นนอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบของคนหนุม่สาว
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