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ในำ
ครัั�งนี�ขอแนะนำการัส่รั�างธุรักิจให่ม่ ๆ ในญี�ปุ่น ทุี�จิ๋ว

แต่ิแจว เพื่่�อเปน็ติวัอยา่งให่�ศกึษาความส่ำเรัจ็ในการั

ส่รั�างธุรักิจให่ม่ ๆ ให่�กับคนรัุ่นให่ม่

กรัณ์ีศึกษาแรัก รั�าน Ippei “Kyushuu Pancake” ทุี�ใชิ�

ส่โลัแกน “All Kyushuu for Asia” ลัักษณ์ะพื่ิเศษค่อ ใชิ�แป้ง 

Pancake ทุี�ใชิ�เฉพื่าะผู้ลัผู้ลัติิทุี�ได้�มาจากเกาะควิชิวิ แลัะโอกนิาวา

เทุา่นั�น ส่รั�างความแปลักให่ม ่ความปลัอด้ภยัส่บายใจ เปน็จดุ้ขาย 

ส่รั�าง FC ได้�เพื่ิ�มขึ�นเรั่�อย ๆ  

ทุกุคนได้�ชิมิแลั�วไมว่า่แมห่่รัอ่เด้ก็ ติา่งกลัา่วกนัวา่ “นุม่ นิ�ม 

อรั่อย” นั�นค่อ รั�าน “Kyushuu Pancake Café Ippei” ทีุ�เป็น

ส่ำนักงานให่ญ่ทุี�เม่องมิยาซึ่ากิ เกาะคิวชิิว ทุี�ใชิ�ผู้ลัิติจำห่น่าย

แพื่นเค�ก แลัะขนมห่วาน โด้ยใชิ�วตัิถึดุ้บิทุี�มาจากควิชิวิ แลัะโอกนิาวา

วัติถึุด้ิบทุี�ใชิ�นั�น เช่ิน ข�าวกลั�องจากจังห่วัด้มิยาซึ่ากิ ข�าวส่าลัีจาก

จงัห่วดั้โออติิะ ข�าวแด้งจากจงัห่วดั้ฟ้กุโุอกะ น�ำติาลัอ�อยจากจงัห่วดั้

นางาซึ่ากิ ข�าวด้ำจากจังห่วัด้คุมาโมโติะ เป็นติ�น ซึ่ึ�งทุั�งห่มด้อย้่ใน

เกาะคิวชิิว มาผู้ส่มผู้ส่านเป็น Recipe ทุี�พื่ิเศษ ไม่มีการัผู้ส่ม

กลัิ�นห่อม ทุำให่�มคีวามปลัอด้ภยัส่บายใจ เป็นวตัิถึดิุ้บทุางธรัรัมชิาติิ

ทุี�ให่�คณุ์คา่ทุางอาห่ารัส่ง้ วตัิถึดุ้บิทุั�งห่ลัายได้�ผู้า่นการัทุด้ส่อบติาม

ขั�นติอน

การัใชิ�คำว่า “All Kyushuu-Okinawa” เป็นการัเน�นความ

เป็นทุ�องถึิ�นอย่างเติ็มทุี� ทุำให่�ได้�รัับความนิยมทุั�วทุั�งปรัะเทุศ มีการั

พื่ด้้ปากติอ่ปาก การัรับัรั้�ขยายติวัอยา่งรัวด้เรัว็ ถึงึแม�วา่จะตัิ�งรัาคา

ส่้งกว่า Pancake ธรัรัมด้า 2-3 เทุ่า (แพื่็คน�ำห่นัก 200 กรััม รัาคา 

370 เยน) รั�านค�าย่อยต่ิาง ๆ ทัุ�วปรัะเทุศต่ิางรัับไปขายกันอย่าง

กว�างขวาง ยอด้ขายก็เพื่ิ�มขึ�นอย่างรัวด้เรั็ว ในเวลัาเพื่ียง 2 ปี มี

ยอด้ขายเพื่ิ�มขึ�นมากกว่า 2.5 เทุ่า รั�าน Ippei นั�น เด้ิมเจ�าของรั�าน

ซึ่้ชิิรัุ่นทีุ� 2 อย่้มาวันห่นึ�งเกิด้เห่ตุิการัณ์์ทุำให่�เกิด้อยากส่รั�างธุรักิจ

ของตินเองขึ�นมา ค่อ เกดิ้เห่ตุิการัณ์ที์ุ�ทุำให่� อาห่ารัอยา่งห่นึ�งในรั�าน

ของตินเองขายไม่ได้� ในชิ่วงปี 2000 ในชิ่วงนั�น รั�านกาแฟ้ 

Starbucks กำลังัเรัิ�มทุี�จะแพื่รัห่่ลัาย รั�านกาแฟ้กก็ำลังัเติบิโติอยา่ง

มากโด้ยเฉพื่าะในโติเกียว จึงคิด้ว่าทุี�เม่องมิยาซึ่ากิ น่าจะพื่ัฒนา 

Café chain ทุี�ส่ามารัถึแพื่รัห่่ลัายไปทุั�วโลักได้� จงึให่�ความส่นใจกบั

รั�านกาแฟ้แห่่งห่นึ�งทีุ�เป็นค่้แข่งกับ Starbucks ในช่ิวงนั�น รั�านนี�

ตัิ�งใจจะมีรั�านทีุ�บรัิห่ารัด้�วยตัิวเองเฉพื่าะทีุ�โติเกียวเทุ่านั�น แติ่ก็

เปลีั�ยนใจไปขยายเปน็ Franchise แห่ง่แรักของญี�ปุ่น จงึได้�เรัิ�มเปน็

รั�าน Franchise ของรั�านกาแฟ้นี�ทุี�มยิาซึ่าก ิจากนั�นกข็ยายส่าขาไป

ห่ลัายส่าขา แต่ิต่ิอมาเกดิ้โรัครัะบาด้ในมยิาซึ่าก ิทุำให่�ยอด้ขายของ

รั�านในกลัุ่มลัด้ลังอย่างมาก

Ippei ติ�องกลัับมาทุบทุวน การัขยายธุรักิจ เพื่รัาะเห่็นว่า 

นา่จะพื่ฒันาส่นิค�ารัะด้บันานาชิาติทิุี�ส่ามารัถึขายได้�แม�แติใ่นเอเชิยี 

แนวคิด้นี�นำมาส่้่ “All Kyushuu” ส่ิ�งทุี�เป็นติ�นคิด้ค่อ “Hokkaido”  

เพื่รัาะว่าชิ่�อ “Hokkaido” ขึ�นชิ่�อในรัะดั้บโลักว่าเป็นด้ินแด้นทุี�มี

ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์เกษติรั ห่รั่อทุางทุะเลั ทุี�นำมาเป็นอาห่ารั นักทุ่องเทุี�ยว

ติ่างปรัะเทุศก็ไปเทุี�ยวกันมาก ด้ังนั�น จึงคิด้ว่า แบรันด้์ “Kyushuu” 

กส็่ามารัถึมชีิ่�อเส่ยีงในรัะด้บัโลักได้� จงึเปน็จดุ้เรัิ�มติ�นของการันำเอา

ผู้ลัติิภณั์ฑ์เ์กษติรัมาเปน็จดุ้ขายทุี�ส่ำคญั จากการัทุด้ลัองผู้ส่มผู้ส่าน
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พื่่ชิพัื่นธุ์ห่ลัายสิ่บชินิด้ ทุำให่�ปรัะส่บความส่ำเร็ัจในการัพัื่ฒนา 

Recipe ทุี�ส่รั�างความรั้�ส่กึพื่เิศษเปน็ติวัของติวัเองวา่ “นุม่ นิ�ม” แลัะ

เป็น Kyushuu Pancake Cafe

บรัษิทัุในติา่งปรัะเทุศกใ็ห่�ความส่นใจผู้ลิัติภณั์ฑ์นี์�อยา่งมาก 

ติั�งแติป่ ี2015 เป็นติ�นมา ได้�เรัิ�มขยาย Franchise โด้ยเรัิ�มติ�นทุี�ไทุเป 

ได้�กลัายเปน็รั�านทุี�มคีนเข�าแถึวรัออย้ใ่นเวลัาไมช่ิ�า ทุำให่�คนไติ�ห่วนั

เรัิ�มมีความส่นใจใน “Kyushuu” มากขึ�นเร่ั�อย ๆ  นอกจากนี� รั�านขาย

ปลักีในไติ�ห่วันก็ได้�นำเอา Pancake ไปขายเพิื่�มขึ�น จากนั�นได้�ขยาย

รั�านไปยงัส่งิคโปรั ์นอกจากนี�ยงัเลัง็ไปยังติลัาด้ฮ่่องกง แลัะมาเลัเซึ่ยี 

แลัะปรัะเทุศในเอเซีึ่ยอ่�น ๆ  บริัษทัุในอเมริักาห่รัอ่ยุโรัป กเ็รัิ�มนำเอา

ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ห่รั่อแป้ง Pancake ไปขายด้�วย ในปี 2020 มีรั�านกาแฟ้

ในติ่างปรัะเทุศถึึง 20 แห่่ง การัผู้ลัิติแป้ง Pancake ก็เพื่ิ�มเป็น 600 

ตินั นอกจากนี� ยงัได้�ขยายไปพื่ฒันาแปง้จากมนัส่ำปะห่ลังัทุี�มาจาก

คิวชิิวอีกด้�วย เพื่ิ�มไลัน์ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ทุี�มาจากวัติถึุด้ิบของคิวชิิว 

โอกินาวา มากขึ�น  

นี�ค่อโมเด้ลัธุรักิจทุี�มีลัักษณ์ะพื่ิเศษอย่างห่นึ�ง ทุี�น่าศึกษา

อย่างมาก เป็นการัเน�นทุ�องถิึ�น ส่รั�างทุ�องถิึ�นให่�มีชิ่�อเส่ียงในรัะด้ับ

นานาชิาติิ 

อีกกรัณี์ศึกษาห่นึ�งค่อ “Matching Service Izakaya” 

บรัหิ่ารังาน โด้ย Segment Eight เปน็รั�านอาห่ารัผู้ส่มด้่�มเห่ลั�าส่ไติลั์

ญี�ปุ่น ทุี�ในเม่องไทุยเรัิ�มคุ�นเคย ทุี�เรัียกว่า Izakaya เป้าห่มายห่ลััก

ค่อ แก�ปัญห่าคนรุ่ันให่ม่ทุี�เริั�มแต่ิงงานชิ�า ห่ร่ัอห่าโอกาส่ห่าค้่

แติ่งงานได้�ยากนั�นเอง รั�านนี�ชิ่�อ “Aisekiya” (รั�านนั�งด้�วยกัน) จาก

ปี 2014 ผู้่านไปเพื่ียงไม่กี�ปี มีรั�านส่าขาเก่อบ 100 ส่าขา ไม่เพื่ียง

แติ่ในกลัางกรัุงโติเกียวเทุ่านั�น ยังขยายไปยังภ้มิภาคติ่าง ๆ เป็นทุี�

จับติาอย่างมากในการัเติิบโติทุี�รัวด้เร็ัว ลั้กค�านั�น ส่่วนให่ญ่มักจะ

เป็น ชิายห่รัอ่ห่ญงิมากนัครัั�งลัะ 2-3 คน พื่นกังานในรั�านจะจดั้ทุี�ให่�

มีความส่มดุ้ลั ให่�กลัุ่มผู้้�ชิายมานั�งกับกลัุ่มผู้้�ห่ญิง เพื่่�อให่�ส่ามารัถึ 

Matching กันได้� ส่อด้คลั�องกับชิ่�อรั�านทุี�ว่า “นั�งด้�วยกัน” ทุำให่� 

ผู้้�ทุี�มานั�งด้�วยกันส่ามารัถึส่นทุนากนัได้�อยา่งส่นกุส่นาน กนิด้่�มอยา่ง

ส่นุกส่นานได้�

รัะบบเป็นแบบกินด้่�มไม่อั�น ค่าบรัิการันั�น ส่ำห่รัับผู้้�ชิาย 30 

นาทุีแรัก จ่าย 1,500 เยน (วันธรัรัมด้า ไม่รัวมภาษี) ห่ลัังจากนั�น 

ทุุก ๆ 10 นาทุี คิด้ 500 เยน ส่่วนผู้้�ห่ญิง ยกเว�นเมน้พื่ิเศษแลั�ว

ส่ามารัถึใชิ�บริัการัได้�ฟ้รีัโด้ยไม่จำกัด้เวลัา เป็นรัะบบทุี�เน�นความ 

เอ่�ออาทุรัให่�แก่ผู้้�ห่ญิง ซึ่ึ�งเป็นเรั่�องปรักติิทุี�เวลัากลุ่ัมห่นุ่มส่าวนัด้ 

กินด้่�มกัน ผู้้�ชิายจะติ�องจ่ายมากกว่า      

เม่�อได้�พื่ด้้คุยกบัติา่งเพื่ศ แลั�วถึก้ใจกนั จะแลักเบอรัก์นั ห่รัอ่

ไม่ด้่�มติ่อก็เป็นอิส่รัะของแต่ิลัะคน ในกรัณี์ทุี�กลัุ่มห่นึ�ง (ไม่ว่าเป็น

ชิายห่รัอ่ห่ญิง) ออกจากรั�านไป กลัุม่ทุี�เห่ลัอ่ก็จะถึก้จัด้ไป Matching 

กับกลุ่ัมอ่�นทีุ�โติ๊ะอ่�นได้� แติ่ว่าผู้้�ชิายจะจ่ายเงินขอนั�งกับผู้้�ห่ญิงคน

นั�นคนนี�ไม่ได้� ห่รั่อในชิ่วงเวลัาใด้เวลัาห่นึ�ง จะขอเปลัี�ยนคนไม่ได้� 

ด้ังนั�นการัจะได้�คนทุี�ถึ้กใจนั�น ก็เป็นเรั่�องของด้วง แลัะความร้ั�ส่ึก 

เข�ากันเทุ่านั�น   

โด้ยห่ลักัการัแลั�ว เน่�องจากชิายห่ญงิพื่บกนัเปน็ครัั�งแรัก จงึ

มีกติิกา 10 ข�อ เชิ่น “ไม่บังคับให่�ด้่�มเห่ลั�า” “ไม่พื่้ด้ห่รั่อถึามเรั่�องทุี�

ไรั�มารัยาทุ” เขียนไว�บนป้ายให่�เห็่นชิัด้เจน เพื่่�อไม่ให่�เกิด้ปัญห่า

ความยุ่งยาก แลัะทุำให่�ลั้กค�าส่ามารัถึใชิ�บริัการัได้�อย่างส่บายใจ 

พื่นักงานจะให่�การัด้้แลัอย่างลัะเอียด้    

คุณ์โยโกยามา ปรัะธานบรัิษัทุ เคยปรัะส่บความลั�มเห่ลัว

จาก Izakaya แบบเด้ิม ๆ  จึงห่ันมาส่นใจแนวคิด้ทุี�เรัียกว่า “Machi 

kon” (การัด้่�มกินรั่วมกัน โด้ยคนจำนวนมาก แติ่เด้ิมคำว่า Kon 

มาจาก คำว่า Compa ซึ่ึ�งย่อมาจาก คำว่า Companion ค่อการัไป

ด้่�มกัน มักจะเป็นพื่ฤติิกรัรัมของนักศึกษา ห่ร่ัอคนทุำงานวัยห่นุ่ม

ส่าว ติ่อมาขยายเป็น Go kon ค่อการัด้่�มกินรั่วมกัน รัะห่ว่างกลัุ่ม

ห่นุ่มกับกลัุ่มส่าว เชิ่นนักศึกษาติ่างส่ถึาบัน แติ่เป็นการัด้่�มกินโด้ย

นัด้กันมาก่อน ส่่วน Machi kon นั�น คำว่า Machi แปลัว่า ถึนน 

เส่�นทุาง ซึึ่�งเรัิ�มเป็นทุี�นยิมในรัะยะห่ลังั คอ่กลัุม่ห่นุม่ส่าว ไป Compa 

กัน โด้ยไม่ติ�องนัด้อีกฝ่่ายห่นึ�ง ค่อ ไปพื่บกันในรั�าน - ผู้้�เรัียบเรัียง) 

ลัก้ค�าห่ลักัของ Aisekiya จะเน�นกลัุม่ผู้้�ทุี�มอีายมุากกวา่ 30 ปขีึ�นไป 

เพื่่�อให่�คนกลุ่ัมนี�ซึ่ึ�งแต่ิงงานชิ�ามีโอกาส่ Matching กันมากขึ�น 

อยา่งไรักต็ิาม ในการัพื่บกนัครัั�งแรัก ติา่งฝ่่ายกย็งัไมอ่ยากบอกเบอรั์ 

จงึให่�มีการัใชิ� Application แทุน ซึึ่�งมกีารัรักัษาความลับัส่ว่นบคุคลั 

ทุำให่�บรัิษัทุมีรัายชิ่�อผู้้�ใชิ�บรัิการั App นี�กว่าส่ามแส่นคน ซึ่ึ�งทุำให่�

บรัิษัทุส่ามารัถึนำเอาข�อม้ลันี�ไปวิเครัาะห์่ แลั�วพื่ัฒนาบรัิการัให่�ด้ี

ขึ�นด้ีขึ�นอีกด้�วย

Segment Eight ไม่เพื่ียงแติ่เน�น Izakaya แบบให่�มา 

Matching กนัได้�แลั�ว ยงัได้�ขยายธุรักจิไปเปิด้ศน้ย์ให่�คำปรึักษาการั

แติ่งงานอีกด้�วย ซึ่ึ�งค่าใชิ�บรัิการันั�น บรัิษัทุอ่�น ๆ จะคิด้ค่าขึ�น

ทุะเบียน ห่รั่อค่าใชิ�จ่ายรัายเด้่อน แติ่บรัิษัทุนี� ใชิ�คำทุี�เรัียกว่า “ค่า

ติอบแทุนความส่ำเรัจ็ทีุ�ส่มบร้ัณ์”์ นั�นค่อ ไมไ่ด้�มีการัแนะนำส่มาชิกิ

ให่�รั้�ส่ึกกัน ได้�พื่บกัน สุ่ด้ทุ�ายได้�คบห่ากัน จึงจ่ายค่าบรัิการั 

จากธุรักิจ Aizekeya ทุี�ด้่�มกินแบบนั�งด้�วยกัน เพื่่�อการั 

Matching พื่ฒันาไปส่้่ธรุักจิการัแต่ิงงาน เปน็เรั่�องทุี�คดิ้ไมถ่ึงึ แติไ่ด้�

กลัายเป็นการับรัิการัทุี�ส่ามารัถึช่ิวยแก�ปัญห่าส่ังคมทุี�คนเรัิ�ม

แติ่งงานชิ�าได้� 

กรัณ์ีศึกษาทุั�งส่องนี� อาจจะเป็นจุด้เรัิ�มติ�นไปส่้่การัส่รั�าง

ธุรักิจให่ม่ทุี�เรัียกว่า Only One Business ในอนาคติได้�


