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รู้�
าน S chain ที่ี�เป็นร้าน Chain store ข้ายปลีกัเสู่ื�อผ้า

ข้องใช่้เดื็กัที่ี�มีสู่าข้ากัว�า 900 สู่าข้า ในประเที่ศัญี�ป่่น  

สู่ามารถสู่รา้งกั�าไรอย�างต�อเนื�อง 23 ป ีถง้แมจ้ะตอ้งฝ้า่ฟันัอป่สู่รรค่

ต�าง ๆ มากัมายรวมทัี่�งกัารมีเด็ืกัเกิัดืน้อย ค่นที่�างานไม�เพียงพอ 

ต�าง ๆ  นั�นค่ือกัารที่�าไค่เซ็นโดืยกัารสู่ร้างมาตรฐานกัารที่�างาน กัาร

ประหยดัืพลงังานต�าง ๆ  ที่�าใหสู้่ามารถบัรหิารดืว้ยตน้ที่น่ต��าที่ี�ค่่�แข้�ง

อื�น ๆ ที่�าตามไดื้ยากั

รา้น S เริ�มต้นจากักัารเปลี�ยนจากัผ่จั้ดืกัารร้าน รา้นละ 1 ค่น 

เป็นผ่้จัดืกัาร 1 ค่นดื่แลหลายร้าน  ค่ือ ผ่้จัดืกัาร 1 ค่น ดื่แล 5 ร้าน 

จำนวน 28 ค่น  ผ่้จัดืกัาร 1 ค่น ดื่แล 4 ร้าน มี 133 ค่น ผ่้จัดืกัาร 1 

ค่น ดื่แล 3 ร้าน มี 48 ค่น  ดื่แล 2 ร้าน มี 26 ค่น และดื่แล 1 ร้าน 

เพียง 40 ค่น 

ลกััษณ์ะกัารบัรหิารเช่�นนี� ดืเ่ผนิ ๆ  เหมอืนกับัั กัารใช่แ้รงงาน

เกัินข้อบัเข้ต ข้ัดืต�อกัฎหมายแรงงาน แต�ผ่้จัดืกัารร้านเองร่้สู้่กัว�า 

ถง้แมว้�า ดืแ่ล 4-5 รา้น อาจจะมงีานย่�งมากัข้้�น แต�ก็ัสู่ามารถบัรหิารไดื้ 

อย�างเป็นปรกัติ เพราะว�าบัริษทัี่ได้ืปรับัปรง่ระบับักัารที่ำงานให้เป็น

มาตรฐาน ไม�เหมือนเดืิม ในข้ณ์ะที่ี�บัริษัที่อื�น ๆ นั�น ผ่้จัดืกัารร้าน

เปรียบัเสู่มือน “Playing manager” ทีี่�ต้องที่ำงานไปด้ืวย บัริหาร

ไปดื้วย เพราะงานในร้านนั�นมีมากั ที่ั�งยังต้องดื่แลเรื�องบั่ค่ลากัร

ในร้านอีกัดื้วย

ตวัอย�างเช่�น บัรษิทัี่อื�นนั�น กัารสู่ั�งซื�อสิู่นค้่าเข้า้ร้าน ผ่จั้ดืกัาร

ร้านกั็ต้องที่ำ ที่ำให้เสู่ียเวลามากั อีกัทัี่�งบัางค่รั�งยังต้องที่ำหน้าที่ี�

แค่ช่เช่ียร์หน้าร้าน หรือกัารเอาสู่ินค่้ามาจัดืวาง เพราะนโยบัาย

กัารจำกััดืจำนวนพนักังานให้มีน้อยทีี่�สู่่ดื เพราะบั่ค่ลากัรโดืยรวม 

ไม�เพียงพอ แต�ร้าน S นี� ไดื้วางระบับักัารที่ำงานให้เป็นระบับั 

เริ�มต้นจากั กัารสู่ั�งสิู่นค้่า ข้อ้ม่ลกัารข้าย จะมารวมศัน่ย์ที่ี�สู่ำนักังาน

ใหญ�ในเข้ต แล้วที่ำกัารจัดืซื�อรวม สู่�วนกัารนำสู่ินค่้ามาวางเรียง 

หรือกัารเก็ับัเงินแค่ช่เชี่ยร์ หรือกัารที่ำค่วามสู่ะอาดืต�าง ๆ นั�น  

จะจา้งพนักังานช่ั�วค่ราวมาที่ำ ดืงันั�นผ้่จัดืกัารร้านจะไม�ต้องที่ำงาน

เหล�านี�

ดืังนั�น ผ่้จัดืกัารร้านจะต้องที่ำหน้าทีี่�อะไรบั้าง นั�นค่ือกัาร

ดืำเนินกัารบัริหารตามนโยบัาย แผนงานจากัสู่ำนักังานใหญ� 

รวมที่ั�งกัารตรวจสู่อบังานข้องร้าน ในแต�ละวนัผ่จ้ดัืกัารร้านจะต้องที่ำ 

แผนกัารที่ำงานให้แกั�พนักังานแต�ละค่น ใช่้เวลาอธิบัายประมาณ์ 

15 นาที่ี ผ่้จัดืกัารร้านกั็จะที่ำกัารดื่แลสู่ภาพกัารข้ายข้องร้าน แล้ว

กัำหนดืงานให้พนักังานแต�ละค่น  พร้อมกับััตรวจสู่อบัว�า พนักังาน

ไดื้ที่ำตามทีี่�ช่ี�แนะไปหรือไม� แล้วรายงานไปยังสู่ำนักังานใหญ� 

ร่ปแบับักัารบัริหารข้องร้าน S ในท่ี่กั ๆ ร้านจะเป็นระบับัเดืียวกััน

ที่ั�งหมดื มีกัารประเมินกัารที่ำงาน แต�ไม�ไดื้ประเมินยอดืข้ายมากั

นกัั เพราะได้ืมกีัารประมาณ์กัารไว้ตั�งแต�แรกัแล้ว เพราะว�า ผ่จั้ดืกัาร

รา้นไม�ตอ้งค่อยพฒัินารป่แบับักัารจดัืรา้นเพื�อเพิ�มยอดืข้ายข้องรา้น

ตัวเอง เพราะจะไม�มีกัารประเมินผลจากัยอดืข้ายข้องร้าน

บัริษัที่ไดื้กัำหนดืไว้ว�า ผ้่จัดืกัารร้านในฐานะผ่้บัริหารจะ

ตอ้งที่ำอะไรบัา้ง สู่ิ�งที่ี�ผ่จ้ดัืกัารรา้นไม�ตอ้งที่ำนั�น กัจ็ะมารวมศ่ันยท์ี่ี�
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สู่ำนักังานใหญ� ที่ำให้กัารที่ี�ผ่้จัดืกัารร้านค่นเดืียวดื่แล 4-5 ร้านค่้า 

จ้งเป็นกัารบัริหารที่ี�มีประสู่ิที่ธิภาพที่ี�สู่่ง

ปญัหาเศัรษฐกัจิในญี�ป่น่นอกัจากับัค่่ลากัรไม�เพยีงพอแลว้ 

ค่�าจา้งแรงงานกัเ็พิ�มสู่ง่ข้้�น ที่ำใหแ้ต�ละรา้นไม�สู่ามารถจา้งพนกัังาน

ไดืเ้กันิ 1 ค่น ที่ำให้กัารที่ำงานมภีาระมากัข้้�น จนกัระที่ั�งเป็นปญัหา

สู่ังค่มไปแล้ว แต�สู่ำหรับัร้าน S นั�น มีกัารเพิ�มข้้�นข้องยอดืข้าย และ

กัำไรมาต�อเนื�อง 22 ป ีกัารทีี่�ยอดืข้ายเพิ�มข้้�นนั�น อาจจะมาจากักัาร

ที่ี�ในแต�ละปี มีกัารเพิ�มจำนวนร้านค่้ากัว�า 10 ร้านค่้า แต�สู่�วนใหญ�

นั�น ประสู่บัปัญหาที่ี�มาจากัค่�าจ้างแรงงานที่ี�เพิ�มข้้�น ที่ำให้กัำไร 

ลดืต�ำลง ร้าน S มีร้านค่้าที่ั�วประเที่ศั 908 ร้าน ถ้าค่ิดือย�างปรกัติ 

กั็อาจจะเกัิดืปัญหาต้นที่่นเพิ�มข้้�น เพราะค่�าจ้างแรงงานเพิ�มสู่่งข้้�น 

แต�ยังสู่ามารถที่ำกัำไรสู่่ที่ธิเพิ�มข้้�นไดื้เกัือบั 35% และในปีปัจจ่บััน 

กั็เพิ�มข้้�นที่ั�งรายไดื้ และกัำไร

DNA ข้องร้าน S นั�นสู่ร้างข้้�นจากักัารค่ำนวณ์อย�างเป็น

เหต ่และผลอย�างละเอยีดืที่ี�สู่ด่ื ที่ั�งองค่ก์ัร และงานที่ี�ที่ำ นอกัจากันี� 

ระบับันั�น กั็ไม�ไดื้ตายตัวเสู่มอไป แต�ยังพัฒินากัารนำไปใช่้งาน 

อย่�เสู่มอ ไม�ต�างไปจากั “ไค่เซ็น” ที่ี�ใช่้ในงานกัารผลิต  

เป็นต้นว�า ม่ดืะ (ค่วามสู่่ญเปล�า) ที่ี�เกัิดืข้้�นจากักัารจัดืที่ำ

เอกัสู่ารเพื�อจัดืกัารข้องเสีู่ย ซ้�งเป็นสู่ิ�งที่ี�หน้างานไม�พ้งพอใจจากั

หนา้งาน ที่ี�สู่ำนกัังานใหญ�โอซากัา้ ไดืจ้ดัืตั�งที่มีปฏิริป่ระบับังานที่ี�มี 

ที่มีงาน 10 ค่น มาปฏิริป่ระบับังานเพื�อกัำจดัืมด่ืะ (ค่วามสู่่ญเปล�า) 

ที่ี�เกัดิืข้้�นในงาน และกัารสู่รา้งประสู่ทิี่ธภิาพข้องงาน ในปทีี่ี�แลว้ รา้น 

S ไดื้พัฒินาระบับักัารจัดืที่ำเอกัสู่ารที่ี�เกัี�ยวกัับักัารสู่�งค่ืนสู่ินค่้าเสู่ีย 

เหลือเพียง 2 ช่นดิืเที่�านั�น เพราะว�าทีี่�ผ�านมา กัารต้องมีเอกัสู่ารมากั

ต้องเสู่ียเวลาจัดืที่ำ สู่ร้างค่วามไม�พ้งพอใจอย�างมากั

ที่ีมงานปฏิิร่ป ที่ำกัารที่บัที่วนระบับัเป็นหลักั และจัดืที่ำให้

เป็นเรื�องเดืียวกััน ที่ำให้สู่ามารถลดืเวลาในกัารจัดืกัารสู่ินค่้าเสู่ีย

ที่ี�ต้องสู่�งค่ืนนั�น สู่ำหรับัที่ั�วที่ั�งที่่กัสู่าข้า ลงไดื้ถ้ง 7,883 ช่ั�วโมง 

ถ้าหากัว�าค่ำนวณ์เป็นค่�าใช่้จ�ายสู่ำหรับัเวลากัารที่ำงานข้อง

พนักังานช่ั�วค่ราวที่ี�ช่ั�วโมง 900 เยน จะสู่ามารถประหยัดืค่�าใช่้จ�าย

ลงไดื้ถ้ง เกัือบั 7 ล้านเยนต�อปี

ในอีกัดื้านหน้�ง สู่ิ�งที่ี�เป็นหน้าตาข้องร้าน S กั็คื่อกัารจัดื

สู่ินค่้าที่ี�หน้าร้าน กั็เกิัดืข้้�นจากักัารไค่เซ็นนี�เอง เสู่ื�อผ้าเดื็กัทีี่�เป็น

สู่ินค้่าหลักัข้องร้านนั�น เวลาสู่ั�งซื�อก็ัสู่ั�งมาพร้อมกัับัไม้แข้วนเสู่ื�อ 

จากันั�นพนกัังานเมื�อเอาออกัจากักัล�องกัส็ู่ามารถแข้วนไดืท้ี่นัที่ ีถา้

จะแข้วนในตำแหน�งสู่่งกั็ใช้่ไม้แข้วนที่ี�ที่ำข้้�นเป็นกัารพิเศัษ ล่กัค้่า

เวลาจะหยิบัสู่ินค่้ากั็ไม้แข้วนเดืียวกััน  นอกัจากันี� ภายในร้านกั็จะ

ไม�มีกัระบัะวางไว้ ไม�ต้องวางแบัให้เสู่ียพื�นที่ี� และยังไม�ต้องมาพับั

ให้เสู่ียเวลาอีกัดื้วย เมื�อล่กัค่้าช่ำระเงินเรียบัร้อยแล้ว กั็เอาสู่ินค้่า

ไปพร้อมกัับัไม�แข้วนเสู่ื�อไดื้เลย จ้งไม�ต้องเสู่ียเวลาเอาไม้แข้วน-

เสู่ื�อออกั แล้วไปจัดืเกั็บัให้เรียบัร้อยแล้ว ซ้�งพิสู่่จน์ไดื้แล้วว�าไม�มี

ประสู่ิที่ธิภาพเลย

ได้ืมกีัารนำเอาแนวค่ดิืเรื�องผลติภาพ (Productivity) เข้า้มา

ใช่้อีกัดื้วย ประธานบัริษัที่อดืีตเค่ยที่ำงานที่ี�บัริษัที่เหล็กั ไดื้เปลี�ยน

แนวที่างมาเป็นกัารค้่าปลีกั จง้ได้ืพยายามคิ่ดืว�า จะนำเอาแนวคิ่ดื

เรื�องกัารเพิ�มผลิตภาพ (Productivity) ที่ี�ใช่้ในหน้างานกัารผลิต ซ้�ง

ไม�เค่ยมีในค่วามคิ่ดืข้องผ่้บัริหารหรือหน้างานข้องธ่รกิัจค้่าปลีกั 

เข้้ามาไดื้อย�างไร ในสู่มัยกัว�า 20 ปีกั�อน ในย่ค่ที่ี�ค่�าแรงยังค่�อนข้้าง

ถ่กัอย่� ร้านค้่าปลีกัข้นาดืใหญ� สู่�วนใหญ�แล้วจะจ้างพนักังานร้าน

จำนวนมากั เพื�อให้บัริกัารล่กัค้่าได้ืมากัเพิ�มยอดืข้ายให้กัับัร้านได้ื

มากัข้้�น ในช่�วงที่ศัวรรษ 1990 รา้น S ยงัเปน็รา้นค่า้ปลกีัต�างจงัหวดัื

ธรรมดืา ๆ  แต�ก็ัไดืเ้ริ�มกัารปฏิริป่รา้น มขี้นาดืร้านค่า้กัว้างข้วาง 660 

ตารางเมตร แต�ในปัจจ่บัันไดื้ลดืพื�นที่ี�ลง ให้มีมาตรฐานเพียง 300 

ตารางเมตร ได้ืยกัเลิกักัารตั�งกัระบัะ เพื�อที่ำให้ที่างเดิืนกัว้างข้้�น 

เหมาะกับััค่รอบัค่รัวที่ี�พาลก่ัหลานมาเดิืนช่มสิู่นค่า้ได้ืสู่ะดืวกัข้้�น ที่ั�ง

ยังเป็นกัารลดืต้นที่่นให้ต�ำลงอีกัดื้วย  

เข้้าช่�วงหลังที่ศัวรรษ 1990 แนวโน้มกัารประหยัดืข้อง 

ผ้่บัริโภค่มีมากัข้้�น แต�ก็ัสู่ามารถแย�งล่กัค่้าจากัร้านซ่เปอร์มาร์เกั็ต

ข้นาดืใหญ�ที่ี�ยังมีต้นท่ี่นสู่่งเพราะใช่้แรงงานค่นในกัารแข้�งข้ัน 

และเติบัโตไดื้อย�างรวดืเร็ว ที่ำให้สู่ามารถเป็นผ้่ช่นะในย่ค่เงินฝ้ืดื 

ได้ืเที่ียบัเที่ียมกัับั UNIQLO ที่ี�เป็น Fast retailing ที่ี�มีช่ื�อเสู่ียง

ในปัจจ่บัันนี� ตลาดืเสืู่�อผ้าเด็ืกั เด็ืกัอ�อนทีี่�ร้าน S ที่ำธ่รกิัจนั�น มี

ประมาณ์ 2 ล้านล้านเยน ถ้งแม้ว�าเดื็กัจะเกัิดืน้อยลง แต�ร้านกั็ยัง

สู่ามารถเติบัโตได้ื เพราะว�าร้านซ่เปอร์ข้นาดืใหญ� นั�นไม�สู่ามารถ

ที่นต�อต้นที่่นทีี่�สู่่งข้้�น กัารเลือกัสู่ถานทีี่�ตั�งก็ัเป็นอีกัปัจจัยหน้�งข้อง

ค่วามสู่ำเร็จ แต�อย�างไรก็ัตาม บัรษิทัี่ก็ัยงัไม�สู่ามารถไปข้ยายธร่กิัจ

ในต�างประเที่ศั สู่าเหต่หน้�งกั็เพราะว�า ยังไม�มีค่วามจริงจังในกัาร

ข้ยายธ่รกัิจในต�างประเที่ศันั�นเอง




