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ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

orbusiness@hotmail.com

Res
taurant chain ขนำดใหญ่ของญี่ปุ่น ก�ำลังเข้ำสู่ยุค

กำรพงัทลำย ธรุกิจโดยรวมนัน้ จ�ำนวนลกูค้ำลดลงต่อ

เนื่อง 3 ปีติดต่อกัน สำเหตุนั้นไม่เพียงแต่กำรบริโภคฝืดเท่ำนั้น แต่ 

Business Model ท่ีใช้มำอย่ำงต่อเนื่อง เริ่มจะตกยุคเสียแล้ว สิ่งที่

เป็นจุดแข็งที่ผ่ำนมำ เป็นต้นว่ำ ควำมรู ้สึกปลอดภัย จำกเมนู

มำตรฐำนหรอืกำรสัง่ซือ้ปรมิำณมำก เพือ่ลดต้นทนุ กำรต้อนรบัลกูค้ำ

ที่สร้ำงเป็นมำตรฐำนด้วยกำรใช้คู่มือ (manual) เริ่มจะกลำยเป็น 

จุดอ่อนที่ท�ำให้ลูกค้ำเริ่มตีจำก ในด้ำนตรงกันข้ำม ร้ำนชื่อดังในย่ำน

คบัคัง่ กลบัแสดงให้เหน็ควำมมพีลงัของผูก่้อตัง้หรอืเจ้ำของกจิกำรที่ 

Chain ขนำดใหญ่นั้นไม่มีหนทำงที่จะอยู่รอดต่อไปนั้น ก็คือกำร

ปฏิเสธประสบกำรณ์ควำมส�ำเร็จในอดีต แล้วเริ่มต้นใหม่

จำกกำรส�ำรวจ ว่ำท�ำไมลูกค้ำจึงหลีกหนีจำกร้ำนอำหำร 

Chain ขนำดใหญ่ เป็นต้นว่ำ เวลำทำนอำหำรเย็น จะไปร้ำนที่เป็น 

Chain น้ัน ใช้บ่อยๆ มเีพยีง 7% ใช้เป็นครัง้ครำว 37% ไม่ใช้เลย 45% 

แสดงให้เหน็ว่ำกว่ำ 80% ไม่ได้ใช้อย่ำงจรงิจงั สำเหตกุำรไม่ใช้บรกิำร

นั้นมำจำกเพรำะว่ำ 1. ไม่อร่อย 2. เบื่อเมนูเดิมๆ ไม่มีควำมใหม่สด 

3. บรรยำกำศไม่น่ำรื่นรมย์  4. ต้องรอนำนเพรำะลูกค้ำมำก เป็นต้น 

โดยรวมแล้วก็คือ ผู้ที่ต้องกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนนั้น มักจะ

เน้นควำมสบำย บรรยำกำศที่ดี อีกด้ำนหนึ่งในกำรเลือกร้ำนนั้น  

จะเน้นอะไรเป็นปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. เมนู รำยละเอียดของอำหำร   

2. บรรยำกำศภำยในร้ำน 3. รำคำ 4. สถำนที่ตั้ง ท�ำเล 5. กำรต้อนรับ

ลูกค้ำของพนักงำน ตำมล�ำดับหรืออีกนัยหนึ่ง ถึงแม้ว่ำจะต้องจ่ำย

เพิม่ขึน้ แต่สำมำรถรบัประทำนอำหำรทีอ่ร่อยกว่ำปกติหรอืเป็นทีท่ีไ่ม่

เคยมีประสบกำรณ์ก่อน จะได้รับกำรให้ควำมส�ำคัญ    

ธุรกิจร้านอาหารในญี่ปุ่น 

เริ่มสูยุคพังทลาย
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นอกจำกน้ีแล้ว ยังมีผลส�ำรวจตำมระดับอำยุ และเพศของ

ลกูค้ำผูใ้ช้บรกิำรว่ำ มคีวำมเหน็อย่ำงไรบ้ำง ผูช้ำยวยั 20 ตอบว่ำ ร้ำน

ที่สำมำรถรับประทำนอำหำรได้อย่ำงสบำยๆ นั้นมีน้อย ผู้หญิงวัย 30 

ตอบว่ำ เมื่อเทียบกับรสชำติแล้ว รู้สึกว่ำรำคำสูง ผู้ชำยวัย 40 ไม่ใช่

ว่ำเป็นร้ำนทีม่ทีกุอย่ำง แต่เป็นร้ำนท่ีมเีฉพำะอย่ำง จะมเีสน่ห์มำกกว่ำ 

ผู้หญิงวัย 40  ร้ำนอำหำรภัตตำคำรที่มีควำมเฉพำะอย่ำง มีควำม 

น่ำสนใจมำกกว่ำผูช้ำยวยั 40 เหน็ว่ำโดยรวมแล้วขำดลกัษณะพเิศษ  

ผู้ชำยวัย 60 เห็นว่ำรสชำติแบบปำนกลำง ที่มีเป้ำหมำยเพื่อลูกค้ำ

ปำนกลำงนั้นมักจะไม่อร่อย ผู้หญิงวัย 50 เห็นว่ำ ไม่มีลักษณะพิเศษ 

ไม่น่ำสนใจ ไม่รูส้กึตืน่เต้น ผูช้ำยวยั 60 กำรตอบค�ำถำมของพนกังำน 

เน้นตำมคู่มือมำกไป ไม่มีควำมจริงใจ  เป็นต้น

ตัวอย่ำงของ ยุคน�้ำแข็งของธุรกิจร้ำนอำหำรที่ Chain ขนำด

ใหญ่ ดูเหมือนเป็นไดโนเสำร์น้ัน ต้องประหวั่นพรั่นพรึง Yoshinoya 

ร้ำนข้ำวหน้ำเนื้อยักษ์ใหญ่ Chain ร้ำนอำหำรขนำดใหญ่ของญี่ปุ่นที่

มีชือ่เสยีงโด่งดงัมำจนถึงประเทศไทย  ในกลำงปีท่ีแล้ว ได้น�ำเอำข้ำว

หน้ำหมู รำคำ 330 เยน กลับมำขำยใหม่ ในรอบ 4 ปี เป็นเมนูรำคำถูก 

แสดงให้เห็นถึงปัญหำที่แสนหนักในปัจจุบันของธุรกิจนี้ กลยุทธ ์

ดังกล่ำวนี้ก็คือ กำรน�ำเอำสินค้ำท่ีเป็นท่ีนิยมอย่ำงมำก กลับมำ 

ตอบสนองให้แก่ลกูค้ำอกีครัง้หนึง่ ท�ำให้ยอดขำยดขีึน้ในมำเดือนนัน้ๆ 

แต่ผู้เกี่ยวข้องให้ควำมเห็นว่ำ น่ันเป็นมำตรกำรต่อกำรลดลงของ

ลูกค้ำที่เป็นปัญหำที่สำหัสเท่ำนั้นเอง Yoshinoya นั้น ในปี 2014 ได้

ขึ้นรำคำข้ำวหน้ำเนื้ออย่ำงมำก จำก 300 เยน เป็น 380 เยน ผลลัพธ์

ก็คือ ในร้ำนค้ำที่ขึ้นรำคำนั้น 2 ปีต่อมำ จ�ำนวนลูกค้ำลดลงเทียบกับ

ปีก่อน ถึง 11.5% กำรขึ้นรำคำนั้น มำจำกต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น  

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรที่สูงขึ้น ท�ำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่กำรหลีกหนีของ

ลูกค้ำนั้น กลับมำกกว่ำที่คิด ท�ำให้สต็อก

ของเนื้อวัวนั้น ต้องกลำยเป็นส่วนเกิน และ

ท�ำให้ผลประกอบกำรเทยีบกบัปีก่อน ลดลง

อย่ำงมำก   

3 ปีก่อน Abenomics นโยบำย

เศรษฐกจิของนำยกอำเบะ ทีมุ่ง่สูก่ำร “หลดุ

พื้นจำกภำวะเงินฝืด” ท�ำให้สถำนกำรณ์ 

ดขีึน้ ธรุกจิร้ำนอำหำร จงึได้น�ำเอำเมนรูำคำ

สูงเข้ำมำ เป็นต้นว่ำ Yoshinoya ได้ขำย

อำหำรชดุสกุีเ้นือ้ รำคำ 600 เยน ร้ำนอำหำร

ประเภท Family restaurant (เช่นฟูจิ)  

ก็เริ่มขึ้นเช่นกัน ถึงกับมีกำรน�ำเสนอ สเต็ก 

รำคำ  2,000 เยน ให้แก่ลูกค้ำ แต่ปรำกฏว่ำ 

เศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นอย่ำงที่คิด ค่ำจ้ำง

แรงงำนไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภค เริ่มที ่

จะลดกำรทำนอำหำรนอกบ้ำน ร้ำนสเต็ก 

ดังกล่ำว เริม่กลับตำลปัตร ก�ำไรเริม่ลดลง จ�ำนวนลูกค้ำในร้ำนทีม่อียู่

แล้วลดลง บริษัทต้องประกำศยกเลิกกำรขยำยสำขำใหม่ 

หำกดูก�ำไรจำกกำรประกอบกำรของบรษิทัธรุกจิภตัตำคำรที่

เข้ำตลำดหลักทรัพย์ 10 บริษัทชั้นน�ำแล้ว แสดงให้เห็นว่ำเป็นภำวะ

วิกฤติของของธุรกิจนี้จริงๆ ก�ำไรของ 10 บริษัทชั้นน�ำดังกล่ำว เพียง

ช่วง 3 ปี ลดลง 1 ใน 3 ของช่วงที่สูงสุด บริษัทที่น่ำเป็นห่วงที่สุด คือ 

แมคโดนัลด์ญี่ปุ่น ที่เป็นผู้น�ำธุรกิจร้ำนอำหำร ในปี 2015 ประสบกับ

กำรขำดทุนถึง 2.3 หมื่นล้ำนเยน เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่ำของปีก่อน ตั้งแต่

ปี 2016 เป็นต้นมำ แมคโดนลัด์ ได้ปิดสำขำในเขตตวัเมอืง ลงถงึกว่ำ 

100 สำขำ เป็นต้นว่ำ ร้ำนธงน�ำในเขตชินจูกุหรืออิเคบุคุโร อูเอโน  

ก็ต้องปิดไปเช่นกัน 

จำกกำรส�ำรวจของสมำคม Food service Japan พบว่ำใน

ปี 2015 จ�ำนวนลูกค้ำของธุรกิจร้ำนอำหำรลดลง 3.1% เป็นกำร 

ลดลง 3 ปีต่อเนือ่ง เป็นครัง้แรกในรอบ 20 ปี ผูบ้รหิำรร้ำนอำหำรแห่ง

หนึ่งได้กล่ำวว่ำ กำรเพิ่มรำคำอำหำร นั้นเป็นมำตรกำรที่มีขีดจ�ำกัด 

แสดงให้เห็นถึงควำมหวำดหวั่นต่อวิกฤติกำรณ์กำรลดลงของลูกค้ำ 

ในขณะเดียวกันจำกกำรสั่งซื้อปริมำณมำกที่เป็น buying power  

นั้นก็ท�ำได้ยำกมำกขึ้น กำรลดรำคำลงก็ท�ำได้ยำกเช่นกัน ธุรกิจร้ำน

อำหำร chain ขนำดใหญ่ของญี่ปุ่น ยังไม่พบหนทำงแก้ไข หำกไม่

ทบทวน Business model ที่ใช้มำกว่ำ 50 ปี ไปสู่กำรสร้ำงร้ำนที่มี

เสน่ห์ TPA
news


