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การแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันไปยังนานาประเทศ ถือเป็น
กระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแที่มีประสิทธิภาพ และสวนมากมีความสัมพันธแกับกระบวนการทําให
เป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรมกับหลายประเทศทั่วโลก ผูวิจัยไดเลือกกรณีศึกษาประเทศบรูไนดารุส
ซาลามเนื่องจากเห็นวา เป็นประเทศที่มีภาพลักษณแเขาถึงยาก สังคมคอนขางปิด เป็นรัฐอิสลามที่
เครงครัดดวยกฏทางศาสนา และยังมีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ผูวิจัยจึงไดเขาไป
ทําการวิจัยตรวจสอบสมมติฐานดังกลาวขางตนในประเทศบรูไน โดยใชวิธีวิจัยแบบลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูลแบบวิจัยจากการสังเกต การสัมภาษณแกลุมตัวอยาง และการตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบวา 1.) แมคโดนัลดาภิวัตนแในบรูไน ไมใชเป็นกระบวนการทําใหเป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรมแต
ถือเป็นพหุวัฒนธรรมในบรูไน เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนมากชื่นชอบอาหารจานดวนอเมริกันและมอง
วาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการบริโภค ทางฝั่งผูผลิตก็พยายามปรับนโยบายทางการตลาดใหสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภคทองถิ่น ทําใหวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันสามารถผสมผสานและดําเนิน
รวมกันไดดีกับวัฒนธรรมทองถิ่น 2.) กระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแที่เกิดขึ้นในบรูไนคอนขางตรง
ขามทฤษฎีเดิม จากการสังเกตการณแกลุมตัวอยางผูบริโภครานแมคโดนัลดแในกรุงบันดาเสรีเบกาวัน
พบวาคนคอนขางใชชีวิตแบบชาๆ ไมเรงรีบในการรับประทานอาหาร ใชรานอาหารจานดวนเหมือน
รานอาหารทั่วไป มีเมนูเฉพาะทองถิ่นที่หารับประทานไมไดในประเทศอื่น 3.) แบรนดแอาหารจานดวน
ทองถิ่นเอเชียตะวัน ออกเฉียงใตไดรับความนิยมมากกวาแบรนดแอาหารจานดวนตนตํารับอเมริกัน
ตัดสินไดโดยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ยืนยันวา รานอาหารจานดวนทองถิ่นสามารถใช
กระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแและทองถิ่นภิวัตนแไดดีเหมาะสมกับชาวทองถิ่นมากกวารานอาหาร
จานดวนอเมริกัน จนพวกเขาพึงพอใจในรสชาติ ราคา ปริมาณ และการเขาถึงสถานที่ และ 4.) ดวย
เหตุผลดังกลาว กลุมตัวอยาง ไมไดมีอคติหรือตอตานกับวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน และไมไดรูสึกวา
การบริโภคอาหารจานดวนอเมริกันเป็นสวนหนึ่งของลัทธิจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม
ภาควิชา ความสัมพันธแระหวางประเทศ
สาขาวิชา ความสัมพันธแระหวางประเทศ
ปีการศึกษา 2560

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

จ
# # 5780623124 : MAJOR INTERNATIONAL RELATIONS
KEYWORDS: CULTURAL GLOBALIZATION / FAST FOOD CHAINS / BRUNEI DARUSSALAM / AMERICAN
POPULAR CULTURE / MCDONALDIZATION
ษ
PICHAYASUDA POLASEN: CULTURAL GLOBALIZATION AND THE EXPANSION OF AMERICAN
POPULAR CULTURE : A CASE STUDY OF FAST FOOD CHAINS IN BRUNEI DARUSSALAM.
ADVISOR: ASSOC. PROF. SORAVIS JAYANAMA, 162 pp.

บทคั ดยอ ภาษาอังกฤ

{

Characterized by efficiency, “McDonaldization”, explains global expansion of American
fast food chains along with “Cultural Homogenization”. Brunei Darussalam was chosen due to
common perceptions as a ―closed‖ society, difficulty in breaking its boundaries as a non-secular
Islamic state, with an powerful monarchical regime. The research methodology uses qualitative
applications along with field work in Brunei to observe participant perception, conducting both a
semi-structured interviews residents as a representative sample and a 31 questions survey of 100
locals within the same Brunei population. The findings reveal that 1.) McDonaldization as seen by
the spread of fast food restaurants in Brunei, as in many other parts of the world, has not truly
led to Cultural Homogenization, but rather, Cultural Pluralization. Brunei residents like American
fast food as just another alternative. The American fast food chains engaged Bussiness
Localization in adapting and pursuading resident satisfaction. 2.) Despite the success of
McDonaldization other contradictory elements contribute to success in Brunei as well. For
example, quick observations were made at McDonald‖s in Bandar Seri Begawan, the capital city.
Its “slow life” cultural attitude perpetuates a relaxed eating environment. Essentially, people are
not in a hurry to eat quickly. People treat McDonalds as an ordinary restaurant, not a fast food
outlet. It‖s also has local menu items not found in other countries. 3.) Southeast Asian brands
demonstrate better performance of McDonaldization than American brands as judged by the
sample group who indicated greater satisfaction with taste, price, portion and location from local
fast food chains. This phenomena characterizes local fast food chains as better suited for Brunei
residents as well as utilizing “McDonaldization” and “Localization” processes better than the
American fast food counterparts. 4.) Based on the interviews conducted, residents do not oppose
American fast food. They don‖t feel that eating its fast food imposes a foreign culture or cultural
imperialism.
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“Rome was not built in a day” กรุงโรมไมไดสรางเสร็จภายในวันเดียว การทําวิทยานิพนธแเลมนี้ก็เชนกัน นอกเหนือจาก
กําลังสมอง กําลังกาย กําลังใจ การอุทิศเวลาและความพากเพียรพยายามของตัวเองแลวนั้น ในหนึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นยอมมีผูคนมากมายที่
เสียสละอยูเบื้องหลังเสมอ การทําวิทยานิพนธแฉบับนี้ ทําใหขาพเจาตระหนักไดวา มีคนรอบตัวมากมายที่รัก ปรารถนาดี พรอมใหคําแนะนํา
และหยิบยื่นความชวยเหลือใหเสมอ น้ําใจไมเคยมีจํากัด ความรักของมวลมนุษยแก็เชนเดียวกัน การแสดงความขอบคุณจากหัวใจ นอกจากจะ
เป็นมารยาทที่ดีงามอยางหนึ่งแลว ยังเป็นการแสดงความซาบซึ้งและเห็นความสําคัญในคุณคาที่เราไดรับจากผูอื่นดวย
บุคคลแรกที่ตองไดรับความขอบคุณอยางสูงสุดคือ รศ. สรวิศ ชัยนาม อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ถาหากเปรียบอาจารยแที่
ปรึกษาเสมอเหมือนเนือ้ คูทางวิชาการ ขาพเจาคิดวาไดคนพบ “คูแท” ดวยความรูความสามารถของอาจารยแ ตลอดจนการใหคําแนะนําปรึกษา
ที่ดี ไดเปิดมุมมองแนวคิดใหมและประสบการณแอันกวางไกลในโลกวิชาการใหกับขาพเจา เหนือสิ่งอื่นใดคือความเขาใจกันไดดวยดีระหว าง
อาจารยแและศิษยแ ลําดับตอมาคือ รศ.ดร. วีระ สมบูรณแ ประธานสอบวิทยานิพนธแ ที่ชวยจุดประกายหัวขอวิทยานิพนธแทเี่ กีย่ วกับโลกาภิวัตนแและ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใหกับขาพเจา และยังเป็นผูแนะนําใหสมัครเขารวมโครงการทุนวิจัยระยะสั้นเพื่อเดินทางไปสํารว จ
ประเทศบรูไน ดร. อณัส อมาตยกุล กรรมการภายนอก ทั้งสองทานชวยตรวจตรา ชี้แ นะ ถึงจุดออนและจุดแข็ง ตลอดจนมีสวนสําคัญที่ทําให
วิทยานิพนธแนี้มีขอบเขตและเนื้อหาสาระที่ครบถวนสมบูรณแมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครที่ไดกรุณามอบรางวัล “บทความวิจัยระดับดีมาก” และตีพิม พแ
บทความสวนหนึ่งจากวิทยานิพนธแเลมนี้ ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นขวัญ
และกําลังใจใหกับขาพเจา

ขอบพระคุณศูนยแอาเซียนศึกษาแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผูอํานวยการศูนยแฯ ที่ไดคัดเลือกให
ขาพเจาไดเขารวมในโครงการศึกษาดูงานระยะสั้นในกลุมประเทศอาเซียน ปีพ.ศ. 2559 ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และ ปี พ.ศ. 2560 ที่
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทําใหขาพเจาไดเดินทางไปเปิดประสบการณแในประเทศดังกลาวเป็นครั้งแรกอยางสะดวกสบายและไดรับความรู
นอกเหนือตําราเรียน ขอบคุณทุนอุดหนุนวิทยานิพนธแจ ากบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นแหลงเงินทุน ทําใหขาพเจาไดเดินทางไปเก็บขอมูลวิจัยที่
ประเทศบรูไนเป็นครั้งที่สอง
ขอบพระคุณทาน พีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาเปิดบาน
สถานเอกอัครราชทูตเลี้ยงรับรองและบรรยายขอมูลเชิงพื้นฐานของบรูไนใหไดรับทราบ ขอขอบคุณมิตรภาพจากเจาบานที่แสนดี ดร. รุงโรจนแ
ชอบหวาน อาจารยแประจํามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี ซึ่งในขณะนั้นกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแหงชาติบรูไนดารุส
ซาลาม ตลอดจนมิตรภาพจากนักศึกษาปริญญาเอกทุกทาน ที่ไดกรุณาสละเวลาใหความชวยเหลือและดูแลขาพเจาเป็นอยางดีในชวงระยะเวลา
ที่ไดไปเก็บขอมูลที่บรูไน ขอบคุณ ดร. ชัยวัฒนแ มีสันฐาน อาจารยแประจําโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ ที่ได
กรุณาตอบรับมารวมเป็นกรรมการภายนอกและแนะนําขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับบรูไนใหขาพเจา ขอบคุณพนักงานรานเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนทุกรานทุกแบรนดแในบรูไนที่ไดเต็มใจสละเวลาการทํางานอันมีคามาใหสัมภาษณแกับขาพเจา ขอบคุณกลุมตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัย
แหงชาติบรู ไน และกลุมตัวอยา งลูกคาในรานอาหารจานดวนทุกแบรนดแ ที่ ไดกรุณาสละเวลาการรับประทานอาหารและพัก ผอนมาตอบ
แบบสอบถามใหกับขาพเจา ขอบพระคุณในทุกความชวยเหลือและมิตรภาพอันทรงคุณคาจากตางแดน
สองบุคคลสําคัญที่สุดผูเป็นครูคนแรกของขาพเจา ขอกราบขอบพระคุณบิดา ผศ.ดร.ไพฑูรยแ พลเสน สําหรับทุนการศึกษาตลอด
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บทที่1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การดําเนินกิจการรานอาหารจานดวนสาขา โดยมีรูปแบบกระบวนการผลิตอาหารดวน จาก
มหาอํานาจสหรัฐอเมริกา ที่มีตนกําเนิดในราวกลางศตวรรษที่ 20 และบุกเบิกแบรนดแผลิตภัณฑแที่เรา
รูจักกันดี เชน แบรนดแแมคโดนัลดแ (McDonald's) , Kentucky Fried Chicken - KFC , พิซซาฮัท
(Pizza Hut) , เครื่องดื่มสตารแบัค (Starbucks) เป็นตน จนกระทั่งสืบทอดขยายกิจการกลายเป็น
บรรษัทขามชาติ (Multinational Corporations - MNCs1) หรือ องคแกรทางเศรษฐกิจที่ดําเนิน
กิจกรรมการผลิตในสองประเทศขึ้นไป โดยจะมีสํานักงานใหญอยูในประเทศแม (Home country)
และมีบริษัทลูกตั้งอยูในประเทศผูรับการลงทุน (Host country) มีการขยายสาขาพรอมทั้งระบบ
รูปแบบกระบวนการผลิตอาหารจานดวนของบรรษัทขามชาติไปในประเทศตางๆและมีสาขามากมาย
ทั่วโลก การเผยแพร ดังกล าวนั้ นมิใชเป็นเพียงแคกิจกรรมทางธุรกิจ หรือ เผยแพรกรรมวิธีในการ
ประกอบอาหาร เทานั้น แตยังถือไดวาเป็นหนึ่งในกระบวนการทําใหเป็ นอเมริกา (Americanization)
สงออกไปยังนานาประเทศในโลก และเป็นการแพรขยายอํานาจออน (Soft power2) คือ อํานาจที่ทํา
ใหประเทศหนึ่งประเทศใดนั้นมีความนาดึงดูด นาสนใจ นาปฏิบัติตาม และสงผลทําใหอีกหลายๆ
ประเทศรูสึกนิยมชมชอบหรือปฏิบัติตามอํานาจนั้นๆ โดยไมรูสึกว าถูกบังคับ ในที่นี้ อํานาจออนที่
สําคัญยิ่ง คือ “วัฒนธรรม” การแพรขยายทางวัฒนธรรมจากที่หนึ่งของโลกไปสูอีกที่หนึ่งนั้น ถือไดวา
เป็นกระบวนการโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม (Cultural globalization) ดังนั้นกระบวนการโลกาภิ
วัตนแทางวัฒนธรรมยอมมีความสัมพันธแกับเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน ในที่นี้จะขอมุง
ศึกษาถึงกรณีศึกษาโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมกับการแพรขยายของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันผาน
ทางเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งเป็นประเทศใกลตัวที่อยู
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่เป็น ตัวรับเอาโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมจากสหรัฐอเมริกา ผาน
ทางความเป็นประเทศผูรับการลงทุนของบรรษัทขามชาติกิจการเครือขายรานอาหารจานดวนจาก
สหรัฐอเมริกาที่เป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่เป็นตัวแสดงระหวางประเทศ ซึ่งเป็นการหลั่งไหล (Flows) ใน
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โลกาภิวัตนแ ทางวัฒ นธรรมจากตะวันตก (Westernization) ไหลเวียนเขามาสู กระแสวัฒ นธรรม
ตะวันออก (Easternization)3
ในวิทยานิพนธแฉบับนี้มีกรณีศึกษาเป็นประเทศบรูไนดารุสซาลามในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่ง
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เป็นผูรับวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันโดยผานทางรานเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวน การเลือกกรณีศึกษาเป็นประเทศดังกลาว เนื่องจากผูวิจัยมีความสนใจศึกษา
และเมื่อมองดวยมุมมองจากภายนอก บรูไนเป็นประเทศที่มีภาพลักษณแที่เขาถึงยาก มีสังคมคอนขาง
ปิด เป็นรัฐอิสลามที่เครงครัดดวยกฏทางศาสนา และยังมีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช
ที่เหลืออยูเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปรากฏการณแโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม
ดังกลาวที่เกิดขึ้น จากการสงออกวัฒนธรรมอเมริกันสมัยนิยมเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการ
เขามาของบรรษัทขามชาติและเครือขายธุรกิจอาหารจานดว น ส งผลทําให เกิดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรในกลุมประเทศผูรับการลงทุนนั้นๆ อีกทั้งยังเพิ่มความ
หลากหลายใหผูบริโภคในการเลือกรับประทานอาหารจากงบประมาณที่ตั้งไว อยางไรก็ตาม การแพร
ขยายเข า มาของโลกาภิ วั ตนแ ท างวั ฒ นธรรมในรูป แบบของวั ฒ นธรรมสมั ย นิย มอเมริ กั น ผ า นทาง
เครื อขายร านอาหารจานดวนในประเทศตางๆทั่วโลก มักจะถูกตีความไปในเชิงวา กระบวนการ
ดั ง กล า วเป็ น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการทํ า ให เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น ทางวั ฒ นธรรม ( Cultural
homogenization) ผูวิจัยจึงไดเขาไปทําการวิจัยตรวจสอบสมมติฐานดังกลาวขางตนในประเทศบรูไน
วา การแพรขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนผานทางการใชกระบวนการแมคโดนัลดแดาภิ
วัตนแถือวาเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการทําใหเป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรม หรือ มีความเป็นพหุ
วัฒนธรรม (Cultural pluralization)
หากจะกลาวถึงภาพรวมการแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใน
ประเทศบรูไนดารุสซาลามนั้น พบวา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศบรูไนนั้นมีการ
แพรขยายตัวไดนอยถาหากเทียบกับประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตขางเคียง ในแตละแบรนดแ
มีสาขาเพียงเล็กนอย และจํากัดอยูแตในเพียงในเมืองหลวงและเมืองใหญของบรูไน ปัจจุบันมีแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันเขามาเปิดในบรูไนทั้งสิ้น 4 แบรนดแ คือ แบรนดแแมคโดนัลดแ เค
เอฟซี เบอรแเกอรแคิง และ พิซซาฮัท กระจุกตัวอยูในเมืองหลวงบันดาเสรีเบกาวัน และเมืองใหญรอบ
ขางอีกเล็กนอย นอกเหนือไปจากนั้นคือ มีแบรนดแเครือข ายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นบรูไนและ
จากกลุมประเทศเพื่อนบานเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันเอง เปิดอยูในจํานวนที่ใกลเคียงกัน เชน
แบรนดแ Jolibee , Sugar bun , Ayamku และ Rasamas สวนแบรนดแขนมหวานหรือรานกาแฟ
(Light Fast food) ปรากฏแบรนดแ Coffee Bean & Tea Leaf , Starbuck Coffee และ Gloria
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สุริชัย หวันแกว, เผชิญหนาโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม นโยบายวัฒนธรรมในบริบทใหม(กรุงเทพ: โรงพิมพแเดือนตุลา, 2547), 226.
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Jean's Coffee ที่เพิ่งเขามาเปิดในชวงระยะหลัง แตถือวามีจํานวนสาขาที่นอยเมื่อเทียบกับรานกาแฟ
หรื อ คาเฟุ ข องท อ งถิ่ น ที่ ป ระกอบการโดยคนบรู ไ นเองอยู ที่ มี จํ า นวนที่ ม ากกว า และเปิ ด มาระยะ
เวลานานกวา4 อีกทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธแอาหารจานดวนในบรูไนของสื่อมวลชนก็ไมไดเป็นไป
อยางอิสระ เพราะในบรูไนมีกฏหามโฆษณาอาหารจําพวกจานดวน (Fast Food or Junk Food)
กอนเวลา 22.00 น.เพื่อปูองกันไมใหเด็กๆ ติดอาหารเหลานั้นและเพื่อสงเสริมการรับประทานอาหาร
เชิงสุขภาพ5 และยังมีการคนพบวา เครือขายธุรกิ จอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ถือเป็ นคูแขงที่สํ าคัญยิ่ งตอเครือขายธุรกิจอาหารจานดว นอเมริกัน 6 ที่เขามาตีตลาดและ
แพรหลายในบรูไนในอัตราสว นที่มากกวาแบรนดแอเมริกัน ยิ่งไปกวานั้นการเกิดขึ้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะทําใหงายตอการขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นนี้ไปยังประเทศ
เพื่อนบานและนํามาซึ่งการแขงขันที่เพิ่มขึ้น เชน Jolibee แบรนดแอาหารจานดวนไกทอดและเบอรแ
เกอรแชื่อดังสัญชาติฟิลิปปินสแ ที่มีสาขาทั้งสิ้นถึง 13 สาขา 7 ซึ่งมีจํานวนมากกวาแบรนดแเครือขายธุกิจ
อาหารจานดวนอเมริกัน อยาง KFC และแมคโดนัลดแรวมกัน แบรนดแที่นาสนใจอีกแบรนดแหนึ่งคือ
Sugar bun ดวยสาขาที่มากถึง 8 สาขา8 และยังมีคําขวัญประจําแบรนดแของตนเองวา “เป็นอาหาร
ของชาวเอเชียในแถบหมูเกาะบอรแเนียวที่ดีที่สุด ” (The Best Borneo Asian Food 9) และ
Rasamas10 แบรนดแอาหารจานดวนไกทอดฮาลาลกระทะรอนสัญชาติมาเลเซีย ที่มีจํานวน 3 สาขา
ใหญ และมีสัญลักษณแของแบรนดแเป็นสีแดงคลายคลึงกับ KFC ดวย11 อีกทั้งเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังถือวาประสบความสําเร็จในการขยายสาขาในบรูใน
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มากกวาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน และมีสวนแบงทางการตลาดที่มากกวาตามจํานวน
สาขาที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน12
ตามกรณีดังกลาวขางตน หากมองในแงของกลยุทธแการทําธุรกิจ (Business strategy) ทาง
บริษัทขามชาติอาหารจานดวนอเมริกันที่จะเขามาเปิดสาขาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ลําพังเพียงแค
การดําเนินธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนแบบแมคโดนัลดาภิวัตนแ (McDonaldization) ที่เป็นพื้นฐาน
ของวิธีคิดเรื่องระบบการทํางานในองคแกรขนาดใหญสมัยใหมใหเป็นกระบวนการที่มีความเป็นระบบ
ระเบีย บตามแบบอาหารจานดว นแมคโดนัลดแที่ส หรัฐ อเมริกาเคยใชนั้นคงจะไมเพียงพอหรือนอย
เกินไป หรืออาจไมไดเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแดังกลาวทั้งหมดทีเดียว ดังนั้น แบ
รนดแ เ ครื อ ข า ยธุ ร กิ จ อาหารจานด ว นอเมริ กั น จะต อ งใช ก ลยุ ท ธแ แ บบการบริ ห ารจั ด การโดยการ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการบริ ห ารให เ ป็ น แบบท อ งถิ่ น หรื อ ธุ ร กิ จ ท อ งถิ่ น ภิ วั ตนแ (Business
localization)13 เกิดจากขอสังเกตและความเชื่อวา มนุษยแมีความแตกตางอันเป็นเอกลักษณแเฉพาะตอ
ใหเชื่อมโยงกันอยางไรก็ยังคงมีความเป็นตัวของตัวเองอยู จึงเป็นที่มาของแนวกลยุทธแแบบปรับให
เหมาะและเข า กั บ สภาพในท อ งถิ่ น ให ม ากที่ สุ ด โดยเฉพาะสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ประสบการณแและความนิยม วัฒนธรรมจึงกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ตองทํามาใชประกอบการวางแผน
เพื่อปรับสินคาและบริการใหเขากัน (Customize) 14 โดยจะเป็นการปรับเปลี่ยนตั้งแตกระบวนการ
(Processes) ผลิตภัณฑแ (Product) การใหบริการ (Service) รวมไปถึงการบริการจัดการทุกรูปแบบ
(Management) เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของตลาดที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ที่ไดทําการ
ขยายสาขาธุรกิจออกไป 15 การแพรขยายเขามาของธุรกิจอาหารอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศ
บรูไนนั้น ทางประเทศแมอเมริกันที่เป็นเจาของแบรนดแ จําเป็นที่จ ะตองอาศัยกลยุทธแทางธุรกิจแบบ
ธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ
กลยุทธแทางธุรกิจแบบธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ
ที่ถือวาทางผูผลิตคือบรรษัทขามชาติอเมริกัน
เจาของแบรนดแธุรกิจอาหารจานดวนนั้นไดดําเนินการมาอยางประสบความสําเร็จในหลายทองถิ่นทั่ว
โลก อยางไรก็ตามการแพรขยายเขามาของธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นั้นมีความเป็นไปไดวา กระบวนการ ทองถิ่นภิวัตนแ (Localization) ที่แบรนดแรานอาหารจานดวน
อเมริกันปรับใชในการแพรขยายสาขาของตนเองในอาณาเขตพื้นที่ประเทศบรูไนดารุสซาลามนั้น ยังไม
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ประสบความสําเร็จมากเทาใดนัก
จึงสงผลใหการยอมรับและความแพรหลายของอาหารจานดวน
อเมริกันยังมีนอยในประเทศบรูไน ซึ่งจะสามารถศึกษาไดจาก 2 มุมมอง ดานหนึ่งคือ ทางฝุายเจาของ
กิจการบรรษัทขามชาติธุรกิจอาหารจานดวนเอง ที่ไดใชเริ่มใชกลยุทธแทางธุรกิจแบบ ธุรกิจทองถิ่นภิ
วัตนแ แลวนั้น ธุรกิจที่นําเขาและเผยแพรเขามานั้นไปไดดีและสอดคลองตองกันกับพฤติกรรมและ
ความตองการของผูบริโภคหรือไมอยางไร และไปไดดีกับวัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิมหรือไมอยางไร และ
อีกดานหนึ่งคือ ทางฝั่งของผูบริโภคภายในทองถิ่นนั้น ใหการยอมรับ คลอยตาม และถูกใจ ใน
กระบวนธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ ที่พยายามเขามาในทองถิ่นของตนหรือไมอยางไร และทั้งหมดคือ
ความสัมพันธแระหวาง โลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม (Cultural globalization) และทองถิ่นภิวัตนแ
(Localization)
1.2 คาถามวิจัย
การแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
เป็นโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมในรูปแบบใด? อยางไร?
1.3 สมมติฐานการวิจัย
การแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
เป็นโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมแบบแมคโดนัลดาภิวัตนแ (McDonaldization) โดยกระบวนการแมค
โดนั ล ดาภิ วั ต นแ นั้ น ถื อ ได ว า เป็ น กระบวนการลู ก ผสมระหว า งวั ฒ นธรรม (Inter-Cultural
hybridization) 16 เนื่องจากสามารถปรับใชไดในหลายบริบททั้งของสังคมและวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายและแตกตางกัน โดยในประเทศบรูไนนั้น การแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนอเมริกัน ถือวาประสบความสําเร็จเพียงแคกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแ หรือวิธีการทําธุรกิจ
เทานั้น แตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรในดานของตัวแบรนดแสินคา (Brand) สัญชาติอเมริกัน
เพราะมีคูแขงคือแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตเอง (Local brand) และแบรนดแทองถิ่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเหลานั้นสามารถนําเอากระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแ มาผนวกเขารวมใชใน
การทําธุรกิจอาหารจานดวนและประสบความสําเร็จในบรูไนมากกวาเจาแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนอเมริกัน
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1.4 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.
ศึกษารูปแบบและความสัมพันธแของกระบวนการโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมกับการ
แพรขยายของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในกรณีศึกษาประเทศบรูไนดารุสซาลาม
2.
ศึ ก ษาถึ ง การรั บ และการตอบสนองต อ กระแสโลกาภิ วั ต นแ ท างวั ฒ นธรรมผ า น
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
1.5 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษาเรื่องโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมกับการแพรขยายของ
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน : กรณีศึกษา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ประกอบดวย
1.5.1 แนวคิดทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตน์ (McDonaldization)
แนวคิดทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแ หรือ กระบวนการทําใหเป็นแมคโดนัลดแ โดย George
Ritzer ที่เขียน ไวในหนังสือ The McDonaldization of Society17 วา แมคโดนัลดาภิวัตนแ ที่เป็น
พื้นฐานของวิธีคิดเรื่องระบบการทํางานในองคแกรขนาดใหญสมัยใหมใหเป็นกระบวนการที่มีความเป็น
ระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เป็นการใชหลักวิธีการดังกลาวมาเปรียบเปรยกับกระบวนการจําหนายและ
ใหบริการของรานอาหารจานดวนแมคโดนัลดแ บรรษัทขามชาติยักษแใหญแหงสหรัฐอเมริกา ที่มี
ผลกระทบตอทั้งในสวนของทั้งฝุายผูผลิตและผูบริโภค เปรียบไดวาเป็น “แผนธุรกิจ (Business
model)” ในรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถนําไปประยุกตแใชไดกับหลากหลายธุรกิจ โดยมีวิธีการดังตอไปนี้
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง "การเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อใหไดผลลัพธแที่ดีที่สุด"
ซึ่งจะมีผลกระทบตอทั้งในสวนของทั้งฝุายผูผลิต และผูบริโภค Ritzer ไดยกตัวอยางการ
ไปรับประทานแฮมเบอรแเกอรแที่รานแมคโดนัลดแ

สําหรับผูบริโภคตองสามารถบรรลุ

เปูาหมายที่วางไว คือ จากที่หิวตองไดอิ่มทอง โดยใชเวลานอยที่สุด นอกจากนั้นในสวน
ของฝุายผลิต พนักงานแมคโดนัลดแยังตองการสรางความมั่นใจวา พนักงานของรานจะ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขั้นตอนการทํางานที่
องคแกรไดวางไว เรียบงาย รวดเร็ว และปรากฏความผิดพลาดใหนอยที่สุด
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2. การคาดการณแได (Predictability) หมายถึงการคาดการณแถึงสิ่งที่ผูบริโภคจะตองไดรับ
ลวงหนาได จากกรณีของรานแมคโดนัลดแ เพื่อใหแนใจวาสินคาและบริการจะเหมือนกัน
ทุกสาขาและทุกครั้ง การคาดการณแไดหมายถึง การทําใหลูกคามั่นใจไดวาไมวาจะไป
แมคโดนัลดแสาขาใด รูปแบบของการนําเสนออาหาร ลักษณะรานคา บรรจุภัณฑแ การสั่ง
อาหาร ตลอดจนจายเงินรับประทาน จะมีลักษณะที่คลายคลึงกันจนคาดการณแในสิ่งที่
ลูกคาจะไดรับได

ทําใหลูกคารูสึกอุนใจที่ไดใชบริการในสถานที่ที่ตนมีความคุนเคย

นอกจากนั้น ในดานของผูผลิต พนักงานของรานแมคโดนัลดแ จะตองปฏิบัติงานตามกฏ
ระเบียบและวิธีการทํางานขององคแกร เพื่อใหไดผลการทํางานไมผิดเพี้ยนไปจากที่องคแกร
คาดหวังไว
3. การคํานวณได (Calculability) คือ การเนนคุณสมบัติดานปริมาณของสินคาและบริการ
เชน ขนาดและราคาของสินคา การใชระบบการใหบริการแบบ "สายพาน" (Streamed
line) เพื่อยนระยะเวลา ในระบบที่ผานกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแแลวนั้น ปริมาณ
ไดกลายเป็นเทียบเทากับคุณภาพ

สินคาที่มีปริมาณมาก

หรือขนสงไดรวดเร็ว

หมายความวา สินคานั้นคือสินคาที่ดี
4. การควบคุมได (Great control) หมายถึง การควบคุมมนุษยแโดยใชเทคโนโลยี
(Nonhuman technologies that control people) และ การควบคุมโดยผานทาง
เทคโนโลยีที่ไมใชมนุษยแ (Control through nonhuman Technology) จากกรณี
ความสําเร็จของราน McDonald's จะมีมิติของการควบคุมอยูในทุกขั้นตอน การตอแถว
ซื้อแฮมเบอรแเกอรแ รายการอาหารที่มีอยูไมกี่อยาง ทางเลือกนอย และเกาอี้ที่นั่งไมสบาย
ลวนเป็นการควบคุมจากผูบริหารรานเพื่อใหลูกคารับประทานและกลับไปเร็วที่สุด
พนักงานของรานจะถูกควบคุมอยางมาก และโดยตรงกวาที่ลูกคาถูกควบคุม พนักงานถูก
ฝึกใหทํางานเพียงไมกี่อยาง ซ้ํา ๆ กัน แบบเดียวกัน และกลายเป็นสวนหนึ่งของ
กระบวนการการบริการ ในสวนที่เครื่องจักรไมสามารถทํางานแทนไดภายในราน มีการ
ใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานมนุษยแ18
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Ritzer ยังไดแสดงทรรศนะที่สอดคลองตอทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแ ไวในหนังสือชื่อ The
McDonaldization Thesis19 ตอไปอีกวาแมคโดนัลดาภิวัตนแ จากสหรัฐอเมริกานั้น ไมไดมีความ
พยายามที่จะทําลายหรือคุกคามวัฒนธรรมทองถิ่น และไมควรยึดติดวาแมคโดนัลดาภิวัตนแนั้นเป็น
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural imperialism) หากแตวาแมคโดนัลดาภิวัตนแ ถือวา เป็น
รูปแบบโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมที่จะเขามาเป็นวิถีใหมแหงการบริโภคที่สรางความหลากหลายใหกับ
วัฒนธรรมการบริโภคในหลายสังคม และแมคโดนัลดาภิวัตนแ
ก็ไปไดดีกับหลายบริบทของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural pluralization) หรือทําใหวิถีใหมแหงการบริโภคแบบอเมริกัน
ไดเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ของคนในสังคมที่แตกตางไปจากวิถีการบริโภคแบบทองถิ่นดั้งเดิม
อยางไรก็ตาม แมคโดนัลดาภิวัตนแในวิทยานิพนธแฉบับนี้ สามารถนิยามออกไดเป็น 3
ความหมายโดยเริ่มตนจากความหมายที่แคบที่สุดไปยังความหมายที่กวางที่สุด ดังตอไปนี้
1. McDonaldization as global fast food business แมคโดนัลดาภิวัตนแ ในความหมาย
ที่แคบที่สุด คือ แนวคิดทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแ หรือ กระบวนการทําใหเป็นแมคโดนัลดแ ของนัก
สังคมวิทยาชาวอเมริกัน Ritzer ที่เป็นแบบแผนการทําธุรกิจเชิงการแพรขยายของเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนที่มีตนแบบมาจากอเมริกันที่ไดกลาวไปขางตน
2. McDonaldization as food consumption culture แมคโดนัลดาภิวัตนแ ใน
ความหมายกวางขึ้นเป็น “วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร” ตามแบบอเมริกันโดยทั่วไป ที่ไดรับอิทธิพล
มาจากการแพรขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน (American popular culture) มาสูภูมิภาค
อื่นๆในโลกรวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย
3. The McDonaldization of society20 แมคโดนัลดาภิวัตนแ ในความหมายที่กวางที่สุด คือ
การนําเอาหลักการที่มีคุณคาในการทําธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกัน มาประยุกตแใชกับภาค
สวนอื่นๆของสังคม ไมวาจะเป็นพื้นที่สาธารณะตางๆ องคแกรอื่นๆ ที่โดยแรกเริ่มแลวอาจจะไมไดมี
ความเกี่ยวของกับวงการธุรกิจ แตก็สามารถประยุกตแใชหลักการดังกลาวรวมไปใหกลายเป็นธุรกิจได
ยกตัวอยางเชน ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัย ระบบการเมือง หรือ การบริการองคแกรราชการ
เป็นตน
1.5.2 การวิพากษ์แมคโดนัลดาภิวัตน์และกรณีศึกษา
ในชว งระยะหลั งมีผู ศึกษาวัฒนธรรมศึกษา (Cultural studies) ที่นิยมศึกษาและอางอิง
แนวคิดของ Jan Nederveen Pieterse ในแนวคิดวาดวย อิทธิพลของโลกาภิวัตนแที่มีตอวัฒนธรรม
(Influence globalization has upon culture) ถึงแมวาตามกรอบแนวคิดทฤษฏีแมคโดนัลดาภิ
19
20

The Mcdonaldization Thesis Explorations and Extensions(London: Sage, 1997), 81-93.
"The Mcdonaldization of Society."

9
วัตนแ ของ Ritzer นั้นจะเป็นหลักวิธีการหรือระบบที่ดีและเอื้อตอการประกอบกิจการขยายเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนมากเทาใดก็ตาม แตแนวคิดทฤษฏีดังกลาวก็ยังไดมีการวิพากษแจาก Pieterse
ผานทางหนังสือ Globalization and Culture : Global Melange21 ไวในแงมุมที่นาสนใจ วา เป็น
ความจริงที่กรอบแนวคิดทฤษฏีแมคโดนัลดาภิวัตนแ ของ Ritzer นั้นมีหลักการและวิธีการที่มีความ
เหมาะสมอิงกับบริบทที่ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนที่กอนกําเนิดขึ้นมาในอเมริกาและประเทศรอบ
ขางอยางแคนาดา แตถาหากวาจะทําการขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใหออกนอก
ขอบเขตพื้นที่ไปเป็น บรรษัทขามชาติ กาวขามผ านอาณาเขตประเทศแมผู กอตั้งแบรนดแ กาวขาม
ภูมิภาค และความแตกตางทางวัฒนธรรมนานาชาติ ลําพังเพียงแคแนวคิดทฤษฏีแมคโดนัลดาภิวัตนแ
ของ Ritzer นั้นคงจะไมเพียงพอหรือนอยเกินไป หรืออาจไมไดเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีแมคโดนัล
ดาภิวัตนแดังกลาวทั้งหมดทีเดียว Pieterse จึงไดมีการวิพากษแและเสนอแนวคิดเพิ่มเติมตอเนื่องไปอีก
วา แม ว า โลกาภิ วั ต นแ นั้ น ก อ ให เ กิ ดการผสมผสานของวั ฒ นธรรมและสั ง คมจนเป็ นเนื้ อ เดี ย วกั น
(Homogenization and convergence) จากวัฒนธรรมทางซีกโลกตะวันตกหรือวัฒนธรรมอเมริกัน
จนนําไปสูวลีที่เราคุนเคยกันอยาง Coca-colonization หรือ McDonaldization เหลานั้นเป็นสิ่งที่
นานาประเทศในโลกรับผลของการทําใหเป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรมและสังคมของตนเองผาน
บรรษัทขามชาติจากอเมริกัน โดยทางการแพรกระจายทางสื่อโฆษณา ภาพยนตรแฮอลลีวูด ระบบ
การศึกษาแบบตะวันตก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอินเทอรแเน็ตและเทคโนโลยีขอมูลขาวสารจากอเมริกา
เพื่อใหเห็นถึงมาตรฐานของแบรนดแบริษัทขามชาติที่เป็นชนชั้นนํา ดูดีมีมาตรฐาน ร่ํารวย โกหรู มี
รสนิยม และนาอุปโภคบริโภค แตอ ยางไรก็ตาม แมคโดนัลดาภิวัตนแ ในมุมมองของการผสมผสาน
วัฒนธรรมและสังคมจนทําใหเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization thesis) ที่จะพัฒนาไปสูความเป็น
วัฒนธรรมและสังคมเดียวกันในโลก (Monolithic global culture) นั้น ก็ยังมีขอจํากัดและมีชองวาง
ใหวิจารณแได
Jan Nederveen Pieterse จึงไดยกตัวอยางกรณีศึกษา การวิจัยเชิงชาติพันธุแวรรณา
(Ethnographic research) ของ การเปิ ด แมคโดนั ล ดแ ใ นรั ส เซี ย ที่ ทํ า โดย Shannon Peters
Talbott22 เขาไดทําการศึกษาและตรวจสอบประเด็นแมคโดนัลดาภิวัตนแ ผานปรากฏการณแของการ
เปิดสาขาแมคโดนัลดแในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย แลวพบวา มีความยอนแยงกับแนวคิด แมคโดนัล
ดาภิวัตนแ ของ Ritzer กลาวคือ สาขาแมคโดนัลดแในรัสเซียนั้น ไมมีประสิทธิภาพ (Inefficiency) ได
เนื่ อ งจากราคาของแมคโดนั ล ดแ ไ ม ถื อ ว า เป็ น อาหารราคาถู ก ในรั ส เซี ย เพราะค า ใช จ า ยในการ

21

Pieterse, Globalization and Culture : Global Melange, 51-54.
Shannon Peters Talbott, "Analysis of Corporate Culture in the Global Marketplace: Case Study of Mcdonald‖s in
Moscow," in International Institute of Sociology Conference(Trieste: Trieste, 1995).
22
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รับประทานแมคโดนัลดแตอหนึ่งมื้อนั้น หากคิดเป็นคาแรงตอวันแลวจะเห็นวามากกวาหนึ่งในสามของ
คาจางรายวันคนงานรัสเซียโดยเฉลี่ย อีกทั้งแมคโดนัลดแในรัสเซียนั้นมีลูกคาเขาคิวรอสั่งอาหารเป็น
จํานวนมากนานถึงหลายชั่วโมงจนทําให ไมสามารถคํานวณได (Incalculability) เพราะไมมีความ
รวดเร็ว หรือ สามารถกํากับเวลาในการทําอาหารสงใหลูกคาที่มาตอคิวอยางเป็นระบบ รวมไปถึง ไม
สามารถคาดการณแได (Unpredictability) เนื่องจากเมื่อลูกคาเขามารับประทานอาหารที่แมคโดนัลดแ
ในกรุงมอสโควนั้น เมนูมาตรฐานหลายรายการของแมคโดนัลดแที่มีในอเมริกาหรือประเทศอื่นนั้ นไมมี
บริการในแมคโดนัลสาขารัสเซีย แตกลับเป็นมีอาหารเมนูที่ถูกปรับเปลี่ยนตามรสชาติที่ถูกใจและความ
นิย มของคนรัส เซียเอง และทายที่สุดคือ ไมส ามารถ ควบคุมได (Uncontrol) เพราะไมสามารถ
ควบคุมเวลาการรอคอยอาหารและไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของผูบริโภคชาวรัสเซียในการใช
รานอาหารจานดวนเพื่อรับประทานอยางชาๆ ดื่มด่ํากับอาหารเครื่องดื่มและใชระยะเวลานานกวา
ชั่ว โมงในการนั่ งอยู ในร าน แทนที่จะเป็นการบริโภคที่รวดเร็ว ตามหลั กการเดิมที่ตั้งไว เรียกไดวา
กรณีศึกษาแมคโดนัลดแในรัสเซียนั้นมีความยอนแยงและฉีกกฏแนวคิดแมคโดนัลดาภิวัตนแเดิมเป็นอยาง
มาก เพราะแมคโดนัลดแที่มอสโควนั้นถูกทําใหถูกใจผูบริโภคในรัสเซียดังนั้นแมคโดนัลที่มอสโควนั้นจึง
แตกตางจากแมคโดนัลดแในอเมริกา Talbott จึงสรุปไดอยางสอดคลองกับ Pieterse วา กรณีแมค
โดนัลดแในรัสเซียนั้น ไมไดมีลักษณะเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมและสังคมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
(Cultural homogenization) แตไปตรงกับหลักการแนวคิด Glocalization เป็นการมุงเนนทั้ง
สองทิศทาง คือโลกาภิวัตนแและทองถิ่นนิยม (Global + Local) แมคโดนัลดแนั้นอาจจะเป็นบริษัท
ระดั บ โลกที่ มี ส าขาเพิ่ม มากขึ้ น เรื่ อยๆ แตอ ย า งไรก็ ต ามการปรั บ ตั ว เพื่ อ ให ส ามารถอยู ร อดได ใ น
ตลาดโลกได ก็จะตองจัดหาสินคาและบริการใหตรงกับรสนิยมและความตองการของทองถิ่นดวย
เชนกัน เพราะเมื่อสินคาหรือบริษัทตางๆนั้นตองการที่จะเป็นตัวแทน “ผลิตภัณฑแโลก” (World
products) นั้นบรรษัทขามชาติตางๆ จะตองทําการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่นที่จะ
เขาไปและปรับตัวใหเขากับตลาดทองถิ่นที่จะทําใหคนในทองถิ่นนั้นมองวาบรรษัทขามชาติเป็นกลุม
คนในที่ไมดูแปลกแยก (Insiderization) ถึงแมวาบรรษัทจะขามชาติ แตธุรกิจทุกธุรกิจนั้นจะตองเป็น
ธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ ทั้งหมดคือภาพที่แสดงใหเห็นวาทั้ง Global และ Local สามารถที่จะรวมสงเสริม
ซึ่งกันและกันมากกวาที่จะตองอยูภายใตความขัดแยง
นอกจากนี้ ไมเพีย งแตกรณีศึกษาการตรวจสอบกระบวนการแมคโดนัล ดาภิวัตนแกับการ
เปิดตัว แมคโดนัลดแในมอสโควของ Talbott หรือการวิพากษแกระบวนการแมคโดนัล ดาภิวัตนแของ
Pieterse แตยังมีนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดทําการตรวจสอบและวิพากษแแนวคิดทฤษฎีแมคโดนัล
ดาภิวัตนแของ Ritzer ในบริบทตางๆและยังมีกรณีศึกษาจากประเทศอื่นๆในอีกหลายแงมุม และหนึ่ง
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ที่ ไ ด นั ก วิ ช าการหลากหลายกลุ ม หลายสาขาวิ ช าชี พ ระหว า งประเทศได ทํ า การตรวจสอบและ
วิพากษแวิจารณแทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแของ Ritzer โดยหนังสือเลมดังกลาวนี้จะรวบรวมบทความ
ตางๆที่วิเคราะหแ ส มมติฐ านของทฤษฎีแมคโดนัล ดาภิวั ตนแของRitzer และอภิป รายในเชิงทฤษฏี
เปรียบเทียบ กับของนักวิชาการคนอื่นๆและรวมไปถึงการใชทฤษฎีเชิงวิพากษแ (Critical theory) เพื่อ
ทํ า การขยายทฤษฎี แ มคโดนั ล ดาภิ วั ต นแ ไ ปสู ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ เช น แนวคิ ด สตรี นิ ย ม
(Feminism) และ แนวคิดหลังสมัยใหม (postmodernism) ที่มีความสัมพันธแกันกับวัฒนธรรมการ
บริโภคของประชากรโลก (Consumer culture) โดยบทความตางๆในหนังสือเลมนี้ถูกเขียนขึ้นมาใน
รูปแบบการวิพากษแที่ไมจําเป็นตองมาพรอมกับการขอความตนฉบับของ Ritzer (Stand alone)
อยางไรก็ดี ไมปรากฏพบวามีนักวิจัยทานใดที่นําหลักการดังกลาวนี้มาใชในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
และกรณีศึกษาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนของวิทยานิพนธแฉบับนี้ก็จะทําหลักการดังกลาว
มาใช
1.5.4 แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
อีกหนึ่งกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่นาสนใจ คือ การมองวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจานดวน
อเมริกัน (American fast food consumption) เป็น “วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน หรือ Popular
Culture” อยางหนึ่งซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากวัฒนธรรมอเมริกันสงออกไปสูนานาประเทศในโลก ดังที่
Jutta Weldes และ Christina Rowley24 ในบทความเรื่อง So, How does popular culture
relate to world politics? ไดชี้แจงถึงแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันกับความสัมพันธแระหวาง
ประเทศและการเมืองโลก ในดานของ แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่มีความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐศาสตรแการเมืองโลก คือ วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันนั้นเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับหลาย
กระบวนการในทางเศรษฐศาสตรแธุรกิจ และอุตสาหกรรม เชน กระบวนการผลิต กระบวนการนําเขา
กระบวนการสงออก
เป็นตน
เมื่อมีวัฒนธรรมสมัยนิยมเกิดขึ้นก็จะมีลักษณะที่ไมไดจํากัดวา
กระบวนการดังกลาวนั้น จะตองเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งประเทศใดเทานั้น แตสามารถเกิดขึ้นและแพร
ขยายไปทั่วทั้งโลกและยังเป็นสวนหนึ่งของ การคาและการลงทุนโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหเกิดสิ่งที่เป็น
กระแสโลก (Global flows) ทําใหสงผลตอเนื่องไปถึงกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมภายใตกระแสโลก
คือ การไหลเวียนทางวัฒนธรรมและการเมือง เมื่อพูดถึงกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันนั้น ไมใช
John S. Caputo, Mark Alfino, and Robin Wynyard, Mcdonaldization Revisited: Critical Essays on Consumer
Culture(Wesport: Praeger, 1998).
24
Jutta Weldes and Christina Rowley, So, How Does Popular Culture Relate to World Politics?, Federica and Cltlin
Hamilton , Popularculture and World Politics Theories Methods Pedagogies (United Kingdom: Bristol, 2015), 11-34.
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เพียงแคเรื่องของวัฒนธรรมเทานั้น หากแตวาเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับการเมืองดวย เพราะ กระแสของ
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันนั้นคือสวนประกอบที่สําคัญของกระแสการแขงขัน (Contested flows)
ที่ประกอบไปดวย ผูคนบางกลุมที่มองวา กระแสวัฒนธรรมที่ไหลเวียนอยูในโลกนั้นถูกดูดกลืนโดย
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน เป็นจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural imperialism) จนกระทั่ง
วัฒนธรรมมีความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization) แตในอีกมุมหนึ่งผูคนบางกลุมที่เหลือจะมอง
วา กระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันนั้น เป็นวัฒนธรรมลูกผสม (Cultural hybridization) และ
พหุวัฒนธรรม (Cultural pluralization) ที่มีความหลากหลาย อยางไรก็ตามกระแสวัฒนธรรมนั้นก็
ยังมีความเกี่ยวของในทางการเมือง เพราะ ผูคนจํานวนมากในแตละพื้นที่นั้นจะบริโภคและตีความ
สินคาและผลิตภัณฑแนั้นๆดวยบริบทที่แตกตางกันออกไป พวกเขาจะสามารถอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑแ
สินคาที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันไดอยางแตกตางไปตามความหมายอันหลากหลายที่ถูกตีความ
โดยตนเอง
รูปที่ 1 ผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางหัวขอและแนวคิดทฤษฎี
Cultural
Globalization

American
Popular Culture

Fast Food

Brunei

1.6 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จําแนกขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 สวนดวยกัน ไดแก ขอบเขตเชิง
ระยะเวลา ขอบเขตเชิ ง เนื้ อ หา และ ขอบเขตเชิ ง พื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา โดยจะสามารถอธิ บ ายความใน
รายละเอียดไดดังตอไปนี้
ขอบเขตเชิงระยะเวลา
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เริ่มตนศึกษาจากการเขามาเปิดธุรกิจสาขาแรกของรานอาหารจานดวนอเมริกันซึ่งเป็นโลกาภิ
วัตนแทางวัฒนธรรมจากสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มตนตั้งแตปี ค.ศ. 1992 โดยเป็นปีที่รานแมคโดนัลดแเปิด
สาขาเป็นที่แรกในประเทศบรูไน จนกระทั่งถึงปี 2016 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ปี
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
มุงเนน การศึกษาประเด็นโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมกับการแพรขยายของเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนอเมริกันในประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีเนื้อหาแสดงความเกี่ยวของสัมพันธแกัน
ของการแพรขยายเครือขายธุรกิจ สาขา กับ ปัจจัยตัวแปรตางๆ การชี้ใหเห็นความเกี่ยวเนื่องสัมพันธแ
กันระหวางรูปแบบและความสัมพันธแของกระบวนการโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมกับการแพรขยายของ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในกรณีศึกษาประเทศบรูไนดารุสซาลาม รวมทั้งการรับและ
การตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมผานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใน
ประเทศดังกลาว
ขอบเขตเชิงพื้นที่ที่ศึกษา
มุงศึกษาโลกาภิวัตนแ ทางวัฒนธรรมกับการแพรขยายของเครือขายธุรกิจอาหารจานดว น
อเมริกันในพื้นที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม นอกจากนี้ยังอาจกลาวถึงการขยายตัวทางธุรกิจอาหาร
จานดวนในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขางเคียงโดยรอบเป็นกรณีศึกษาเพิ่มเติม
1.7 วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ศึกษาวิจัยจาก
เอกสาร (Documentary research) และใชการวิเคราะหแเชิงบรรยาย (Descriptive analysis)
รวมกับการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary source) ไดแก การลงศึกษาพื้นที่ (Fieldwork) เป็นการเก็บ
ขอมูลแบบ วิจัยจากการสังเกต (Observation research) โดยการเขารวมสังเกตการณแรานอาหาร
จานดวนในบรูไนหลากหลายสาขา สังเกตพฤติกรรมของผูบริโภคทองถิ่น การใหบริการของพนักงาน
ในร าน และ การสั มภาษณแ (Interview) ตามแบบการสั มภาษณแแบบกึ่ง โครงสร าง 25 (SemiStructured interview) โดยเป็นการสัมภาษณแที่มีการวางแผนการสัมภาษณแไวกอนลวงหนาอยางเป็น
ขั้นตอนแบบกึ่งเขมงวดพอประมาณและขอคําถามในการสัมภาษณแมีโครงสรางแบบหลวมและยืดหยุน
ได (Loosely structured) โดยมุงเนนเปูาหมายกลุมสัมภาษณแไปที่ กลุมตัวอยางผูบริโภคชาวบรูไนใน
รานอาหารจานดวนสาขาตางๆ จํานวน 10 กลุมตัวอยาง พนั กงานระดับผูจัดการในรานอาหารจาน
ดวนทั้งสิ้น 6 แบรนดแ จํานวน 6 คน การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 31

25

รศ.อมรรัตนแ รศ.มานพ รศ.นฤมล และคณะ, "การสัมภาษณแเชิงลึก," http://home.kku.ac.th/sompong/cm2/indepth.pdf.
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ขอ เพื่อสํารวจถึงทัศนคติของผูบริโภคชาวบรูไนที่มีตอเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจํานวน 100 คน
โดยแบ งแยกย อยออกเป็น 2 กลุ ม คือ 50 คนจากกลุ มตัว อยางแรก คือ นักศึกษามหาวิทยาลั ย
แหงชาติบรูไนดารุสซาลาม ที่มีอายุตั้งแต 17-25 ปี และกลุมตัวอยางที่เหลืออีก 50 คน มาจากกลุม
ผูบริโภคซึ่งคละเพศและอายุที่ผูวิจัยไปพบเจอจากการสังเกตภายในรานและใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนขอมูลจาก ขาวตามสื่ อตางๆ รายงานทางธุรกิจ บันทึกจากคําบอกเลา
และเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) จาก หนังสือและเอกสารทางวิชาการ บทความ
ภาษาไทยและอังกฤษ วิทยานิพนธแ งานวิจัยตางๆ โดยหลักแลวจะเป็นแนวคิดทฤษฎีแมคโดนัลดาภิ
วัตนแของ Ritzer ผนวกรวมกับแนวคิดอิทธิพลของโลกาภิวั ตนแที่มีตอวัฒนธรรมของ Pieterse และ
กรณีศึกษาแมคโดนัลดแในรัสเซียของ Talbott ที่นํามาเชื่อมโยงกันกับขอมูลที่เก็บรวบรวมได หลังจาก
นั้นจึงวิเคราะหแและประมวลผลเพื่อสรุปผลของการวิจัย
1.8 วิธีการนาเสนอ
การนําเสนอวิทยานิพนธแฉบับนี้ แบงออกเป็น 5 บท เรียงตามลําดับดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา เป็นการนําเสนอขอมูลโดยภาพรวมของวิทยานิพนธแ อันประกอบไปดวยที่มา
และความสําคัญของปัญหา คําถามวิจัย สมมติฐาน วัตถุประสงคแ กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการ
วิจัย ขอบเขตการศึกษา วิธีการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
บทที่ 2 กล าวถึงภาพรวมการแพรขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในนานา
ประเทศ ตั้งแตประวัติความเป็นมา ตลอดจน วิสัยทัศนแของแมคโดนัลดแและเคเอฟซีในการแผขยาย
เครือขายธุรกิจ อาหารจานดวนอเมริกันสู ทั่ว โลก ในเรื่องของกลยุทธแ ทิศทางและนโยบายในการ
ดําเนินการทางธุรกิจ การใชกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแ ผสมผสานกับนโยบายธุรกิจทองถิ่นภิ
วัตนแในรูปแบบตางๆ ที่ธุรกิจนั้นพยายามปรับตัวและพัฒนาใหตอไปดวยกลยุทธแการปรับผลิตภัณฑแ
สินคาและบริการ ใหเหมาะกับบริบทของทองถิ่นที่ไดแผขยายเขาไป เพื่อทําการเครือขายสาขาในกลุม
ประเทศตางๆในโลก อุปสรรคความทาทายในตลาดและการปรับตัวตอการพัฒนาเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนอเมริกัน และกรณีศึกษาตัวอยางของกลุมประเทศที่ประสบความสําเร็จ และ ความ
ลมเหลวในการขยายสาขาของเครือขายธุรอาหารจานดวนอเมริกัน
บทที่ 3 จะเป็นการจํากัดกรอบพื้นที่ในการศึกษาใหแคบลงไปถึง พัฒนาการของเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันจากสหรัฐอเมริกาสูประเทศในกลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้ง
10 ประเทศ อันไดแก สิงคโปรแ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินสแ ไทย
และ บรูไนดารุสซาลาม ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของทุกประเทศ เชน จํานวนและลักษณะ
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ประชากร รายไดตอหัวของประชากรตอปี ผลิตภัณฑแมวลรวมประเทศ ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ของแตละประเทศ เชื่อมโยงไปถึงประวัติความเป็นมา การกอกําเนิดสาขา
วิสัยทัศนแ นโยบายการขยายสาขาในตางประเทศ กระแสและผลตอบรับจากประชากรทองถิ่น
ตลอดจนการเติบโตและพัฒนาการของบริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออก
เฉียงใตซึ่งมีระบบและลักษณะที่คลายคลึงกับรูปแบบของอเมริกัน แตในทางกลับกันกลับเป็นคูแขงที่
สําคัญของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน โดยขอมูลทั้งหมดเพื่อยืนยันใหเห็นวา แมจะมีความ
แตกตางหลากหลายดังกลาวที่เกิดภายในกลุมประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตก็ไมไดเป็น
ปัญหาสําคัญในการขยายตัวอยางรุกล้ําและรวดเร็วของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
บทที่4 จะเจาะลึกลงไปถึงประเด็นรูปแบบของโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสมัยนิยม
อเมริกันและการแพรขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดย
เป็นขอมูลจริงจากการลงสํารวจภาคสนามภายในประเทศบรูไนดารุสซาลาม วิจัยจากการสังเกตการณแ
รานอาหารจานดวนในบรูไนหลากหลายสาขา สังเกตพฤติกรรมของผูบริโภคทองถิ่น การใหบริการ
ของพนักงานในราน และ การสัมภาษณแ กลุมตัวอยางผูบริโภคชาวบรูไนในรานอาหารจานดวนสาขา
ตางๆ พนักงานในรานอาหารจานดวนและ เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อสํารวจถึงทัศนคติของ
ผูบริโภคชาวบรูไนที่มีตอเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน แลวประมวลผลขอมูลในรูปแบบของการตอบ
คําถามวิจัยถึงรูปแบบการแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศบรูไนดา
รุสซาลาม เป็นโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมในรูปแบบใด? อยางไร?
บทที่ 5 เป็นบทสรุปและประมวลผลขอมูลการวิจัยที่ไดจากการลงภาคสนามและศึกษา
เอกสาร
1.9 ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเรื่องโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมกับการแพรขยายของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน
: กรณีศึกษา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ผูวิจัยไดทําการแบงการ
ทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 3 กลุม ดวยกัน ดังตอไปนี้
1.9.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
ประกอบดว ยเรื่ อ งแรก คื อ ภาพรวมของโลกาภิ วัต น์ ใ นเชิง ความเห็ น พ้อ งต้อ งกั น
(Consensus) และ ในเชิงโต้แย้ง (Controversy) ของ Jan Nederveen Pieterse26 ที่เขียนไวใน
หนังสือเรื่อง Globalization and Culture : Global Melange วา ภาพรวมของโลกาภิวัตนแ หรือ
26

Pieterse, Globalization and Culture : Global Melange, 7-19.
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Globalization เสมือนวาจุดประกายการโตเถียงในหลายประเด็น โดยที่โลกาภิวัตนแนั้นไดกาวขามคํา
วาเขตแดนของรัฐอยางสิ้นเชิง ยิ่งไปกวานั้นโลกาภิวัตนแยังเป็นสิ่งที่เป็นความทาทายของอุดมการณแทาง
การเมืองและมีสวนในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแจากที่เคยเป็นมาในยุคของรัฐชาติที่กาวขามตอมา
เป็นยุคไรพรหมแดน ดังนั้นจึงเกิดความเห็นที่แตกออกเป็น 2 ฝุาย จะมีทั้งในสวนของที่เห็นพอง
ตองกันและในสวนของการโตเถียง อันเนื่องมาจากปัญหาของโลกาภิวัตนแที่เกิดขึ้น โดยจากเริ่มตน
โลกาภิวัตนแนั้นไดถูกทําใหเกิดขึ้นมาโดยความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ซึ่งจะเกี่ยวของกับการปรับ
โครงสร างใหม (Reconfiguration) ของรัฐและภูมิภาค แตหากวาไมไดเป็นเชนนั้นเสมอไป อีก
ประการคือ คําวาโลกาภิวัตนแนั้น หมายความถึงการสงผลกระทบตอโลกอยางมากและเกิดในวงที่กวาง
และในเวลาที่รวดเร็วอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นในยุคกอนเลย (Time-space compression) จึงทําให
ขอบเขตของความเห็นพองตองกัน และ การโตเถียง นั้นอยูใกลกันมาก แตอยางไรในทรรศนะของ
Pieterse โลกาภิวัตนแมีการโตเถียงกันมากกวาความเห็นพองตองกัน
โลกาภิวัตนแในบริบทของความเห็นพองตองกัน (Globalization consensus)
1. โลกาภิวัตนแเกิดขึ้นไดดวยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Globalization is being shaped by
technological change) โดยมีหลักสําคัญคือ เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (Information and
communications technologies – ICT) เป็นเหมือนเสนทางเชื่อมตอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆมิติไมวาจะเป็นในมิติของ การเงิน การไหลเวียนทุน และการนําเขา – สงออก กิจกรรมทางธุรกิจ
บรรษัทขามชาติ การอพยพโยกยายถิ่น การทองเที่ยว และ ปฏิสัมพันธแประชาสังคม ซึ่งคอมพิวเตอรแ
และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (1980s) ทําใหเกิด โลกาภิวัตนแทางการเงิน ที่สามารถจะทํา
การคาระบบอิเลคทรอนิกสแไดตลอด24ชั่วโมง
ซึ่งทําใหผูคนสามารถสรางขอมูลสินคาสูสากล
ตอบสนองความตองการของผูคนในตลาดโลกได จึงเกิดการแขงขันในขึ้นในแงของการขาย การขยาย
ตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธแและการผลิตสินคาระหวางบริษัทตางๆทั่วโลก กอใหเกิดการตอยอด
มากมายและเกิดเป็นแนวโนมเป็นเสรีนิยมสมัยใหมตั้งแตปี1980 สงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจดีขึ้น
รวมถึงมี E-Commerce และ dot.com ในชวงนั้นผูคนจึงตีความกันวาโลกาภิวัตนแนั้นถูกขับเคลื่อนให
เกิดใหโตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลกถูกควบคุมโดยเศรษฐกิจการเมือง
การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเครือขายทางสังคมนั้นนําไปสูความคิดที่วาโลกาภิวัฒนแคือสิ่งที่ "ไม
สามารถจะหลีกเลี่ยงได" ตอง "กาวไปดวยกัน" แตความเป็นจริงพื้นฐานนี้ก็คือวาโลกาภิวัตนแคือระบบ
เศรษฐกิจมหภาค โอกาสที่เกิดขึ้นคือบริษัทตางๆไมวาเล็กหรือใหญสามารถนําเทคโนโลยีใหม ๆ นั้น
นําไปใชเพื่อใหบริษัทของตนเองนั้นเป็นบริษัทในระดับสากลได
2. โลกาภิวัตนแมีความเกี่ยวของและมีบทบาทตอการปรับโครงสรางของรัฐ (Involves the
reconfiguration of states) การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตนแคือ การที่รอยตอระหวางประเทศนั้นลาง
เลือนลงและลดความสําคัญลงไป สิ่งตอมาที่สําคัญคือการปฏิรูปภาครัฐดานเศรษฐกิจภายหลังจากการ
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เปิดเสรีนิยมใหมในปี 1980 ไดนําไปสูการตัดทอนในการใชจายของรัฐบาลและมีการสงเสริมการลงทุน
และหาวิธีการดึงดูดการลงทุนทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ทําใหโครงสรางรัฐเนนไปในแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและขอมูลขาวสาร ถารัฐเหลานั้นสามารถกําหนดตําแหนงของตนเองใหอยูถูก
ที่ในโลกาภิวัตนแ รัฐเหลานั้นก็จะประสบความสําเร็จจากการใชสิ่งที่มากับโลกาภิวัฒนแเป็นตัวเชื่อมตอ
เขาหาผลประโยชนแแกตนเอง โลกาภิวัตนแนั้นสงเสริมประชาธิปไตยตามมา และสงผลตอประชาชนใน
รัฐใหการรับรูในเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาสังคม การเคลื่อนไหวขามพรมแดน หรืออีกนัยหนึ่ง
กลาวไดวา ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกาภิวัตนแไดสงผานขอมูลไปสูนานาชาติมากขึ้น และ
เนื่องจากโลกนั้นมีความไมเทาเทียมกันทางสังคม ดังนั้นการเกิดของโลกาภิวัตนแนั้นก็เกิดขึ้นและมา
พรอมกับการเจริญเติบโตทางสังคมและจะมีแนวโนมไปสูความเป็นประชาธิปไตยที่แผขยายมากขึ้น
3. โลกาภิวัตนแนั้นพัฒนาไปพรอมกับภูมิภาคาภิวัตนแ (Globalization goes together with
regionalization) ถาหากระหวาง 1840และปี 1960 รูปแบบทางการเมืองหลักของโลกาภิวัตนแเป็นรัฐ
ชาติ (Nation state) ปัจจุบันรูปแบบทางการเมืองที่ถูกโลกาภิวัตนแทําใหเกิดนั้นคือรูปแบบภูมิภาคาภิ
วัตนแ (Regionalization) คือการรวมกลุมกันของกลุมประเทศในภูมิภาคตางๆเป็นองคแกรระหวาง
ประเทศ (International organizations) หรือเพื่อความรวมมือกันระหวางประเทศ เชน การ
รวมกลุมกันทางเศรษฐกิจ เชน AFTA NAFTA APEC เป็นตน และ การรวมกลุมพันธมิตรเพื่อความ
มั่นคงระหวางประเทศ เชน ASEAN, NATO, SEATO การรวมกลุมภูมิภาคนิยมเหลานี้ตองอาศัย
ความเห็นพองตองกันเป็นฉันทามติ รวมมือกันในการกอตั้งและทุกวาระการตัดสินใจ ในทางตรงกัน
ขามอาจมองไดวา การเกิดความเห็นพองตองกันเป็นฉันทามตินั้น ไมใชโลกาภิวัตนแ แตคือ ภูมิภาคาภิ
วัตนแ (Regionalization) เป็นมุมมองทางการเมืองเชิงพื้นที่กับองคแกรระดับภูมิภาคที่ดูคลายกับการกอ
ตัวของหินแตละกอนเพื่อกาวตอ แตเติบโตและอยูในการกํากับดูแลโดยพหุภาคีระดับโลก
4. โลกาภิวัตนแคือความไมทั่วถึง (Globalization is uneven) เชนเดียวกับพัฒนาการความเป็นสากล
ที่เคยมีมาแตในอดีต
โลกาภิวัตนแสวนใหญนั้นจะเขมขนที่ในสามทวีปคืออเมริกายุโรปและเอเชีย
ตะวันออกซึ่งจะมีความมั่งคั่งและมีรายไดมากในทวีปดังกลาว สวนประเทศโลกที่ 3 ถูกทําใหแยกออก
โดยโลกาภิวัตนแ เพราะชองวาง ในการพัฒนาทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นนั้น ไม
เป็นไปอยางสม่ําเสมอทั่วถึงกันทั้งโลก ดังนั้น ความหมายของคําวาโลกาภิวัตนแอาจใชไดรวมกัน แต
ในทางปฏิบัติไมไดทั่วถึงสม่ําเสมอทั่วทุประเทศในโลก
โลกาภิวัตนแในบริบทของการโตเถียง (Globalization controversy)
1. โลกาภิวัตนแนั้นมีหลายมิติจริงหรือ? (Is globalization multidimensional?) ยังเป็นขอถกเถียงกัน
อยูถึงความหลากหลายและซับซอนในโลกาภิวัตนแหลายมิติ
โดยในแงมุมของแตละมิตินั้นจะเป็น
ลักษณะคลายกับการผานปริซึมโลกาภิวัตนแจะมีรูปรางและมีประสบการณแที่แตกตางกัน ดังนั้นในแต
ละดานของสังคมศาสตรแก็จะมี มุมมองที่แตกตางกันในโลกาภิวัตนแตามแตละสายวิชา เชน โลกาภิวัตนแ
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ในมิติเศรษฐศาสตรแ คือ บรรษัทขามชาติ และ ธนาคารระหวางประเทศ โลกาภิวัตนแในมิติวัฒนธรรม
คือ สื่อสารมวลชน หมูบานโลก (Global village) โลกาภิวัตนแในมิติรัฐศาสตรแ คือ ความสัมพันธแ
ระหวางประเทศ องคแการระหวางประเทศ เป็นตน จะเห็นไดวาโลกาภิวัตนแนั้นโดยธรรมชาติตองมี
หลายมุมมองแบบองคแรวม
2. โลกาภิวัตนแนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้หรือเกิดขึ้นมานานแลว? Is globalization a recent or
long-term historical process? ยังเป็นขอถกเถียงกันอยูเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการเกิดและ
กระบวนการของโลกาภิวัตนแนั้นในหลากหลายมุมมอง คําถามคือแทจริงแลวกระบวนการโลกาภิวัตนแ
พึ่งเกิดขึ้นในชวงสามสิบปีหลังมานี้หรือวาโลกาภิวัตนแเกิดมานานแลว? โดยแบงออกเป็นชวงเวลาสั้น
(หลังปี 1970) และ ชวงเวลากลาง(ตั้งแตศตวรรษที่16 ถึงศตวรรษที่ 18) ชวงเวลายาว (ตั้งแตสมัย
ประวัติศาสตรแ) และมีการโตเถียงในประเด็นนี้กันอยางแพรหลาย
3. โลกาภิวัตนแคืออะไร? (What is globalization?) โลกาภิวัตนแเป็นเรื่องตัวชวยขยายของเขตของการ
เชื่อมตอกัน (Connectivity) มากขึ้นในดานเศรษฐกิจและการเมืองโดยขยายการรับรูไปทั่วโลก โลกา
ภิวัตนแมีความหลากหลายในตัวเองและมีความแตกตางหลากหลายในความเขาใจพื้นฐานของโลกาภิ
วัตนแ และยังเป็นขอถกเถียงกันอยูตลอดสําหรับความหมายของโลกาภิวัตนแที่ยังหาขอสรุปไมได เพราะ
โลกาภิวัตนแนั้นถูกมองในหลายแงมุม เชน โลกาภิวัตนแในงากระบวนการ โลกาภิวัตนแในแง โครงการ
โลกาภิวัตนแในแงระบบ เป็นตน
4. โลกาภิวัตนแนั้นมีอยูจริงไหม? Does globalization exist? ความเห็นโตแยงขั้นพื้นฐานนั้นมาจาก
มูลเหตุในสมัยกอนปี 1914ในชวงนั้นเศรษฐกิจโลกนั้นเติบโตและมีรูปแบบเป็นสากลเป็นอยางมากกวา
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นชวง จักรวรรดินิยมใหม (New imperialism) โดยชวงนั้นประเทศทางตะวันตกเป็นผูที่
ควบคุมเศรษฐกิจแสดงใหเห็นวาการแผขยายนั้นกวางและมีความโดดเดนในชวงนั้น แตพอปี 1914
เป็นตนมาก็เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจากสงครามโลกและการปลดปลอยอาณานิคม ภาวะนี้คือ
สิ่งที่เรานํามาเปรียบเทียบกับชวงโลกาภิวัฒนแสิ่งที่ มีความโดดเดนเกี่ยวกับโลกาภิวัตนแรวมสมัยก็คือ
ไมไดเป็นการลดความสําคัญของพรมแดนลง และ จักรวรรดินิยมในแบบที่เคยเป็นมา โลกาภิวัตนแนั้นมี
การเพิ่มขึ้นในมุมของ: เทคโนโลยีทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมและกําหนดภาคประชาสังคมทั่วโลกแต
ไมใชในมุมเศรษฐกิจเหมือนดังเดิม
เรื่องที่สอง คือ เรื่องของรูปแบบแนวคิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรม Arjun Appadurai27
ไดกลาวถึงเรื่องของรูปแบบแนวคิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมผานทาง แนวคิดทฤษฎี Landscape
วา
ในทั่วโลกของเรานั้นจะมีกระแสโลกที่จะแผขยายไปในที่ตางๆและในพื้นที่ที่เป็นลักษณะที่
27

Arjun Appadurai, Modernnity at Large : Cultural Dimension of Globalization(Minneapolis: University of Minesota
Press, 1996), 90-160.
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ความสัมพันธแไมสวมทับกันสนิท (Disjuncture) ตัวอยางเชน ฮอตดอกของสหรัฐฯอเมริกาแตเขามาใน
โลกของมุสลิม แลวก็จะกอใหเกิด วัฒธรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว (Unique culture) อยูมากมาย และ
สิ่งตางๆเหลานี้มีแนวโนมที่จะกลายเป็นวัฒนธรรมลูกผสม โลกาภิวัตนแในมิติของวัตถุ หมายถึง การ
ไหลและเคลื่อนยายขามพรมแดนรัฐ-ชาติในระดับโลกของวัตถุ รูปธรรม และนามธรรม คือ ผูคน, สื่อ,
เทคโนโลยี, อุดมการณแ, และทุน. แตการไหลและเคลื่อนยายของวัตถุเหลานี้มิไดเกิดขึ้นพรอมกัน
หากแตไหลและเคลื่อนยายในระดับที่ตางกัน และสัมพันธแในระดับที่ตางกันกับโครงสรางทางสถาบันที่
แตกตางกันในภูมิภาค ประเทศ และสังคม. โลกาภิวัตนแหรือโลกที่วัตถุอยูในภาวะเคลื่อนยาย จึงมิใช
โลกของความเป็นหนึ่งเดียวและกลมกลืน แตเป็นโลกที่ผนึกดวยภาวะไมเทาเทียม โลกที่ความสัมพันธแ
ไมสวมทับกันสนิท (Disjuncture) โลกแหงความขัดแยง (Conflict) และโลกที่สลับซับซอน
(Complexity) โลกทีมีทั้งแบบการไมเขาเป็นเนื้อเดียวกัน (Heterogenization) หรือมีทั้งแบบ เขา
เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization) ดังนั้นจึงควรตองทําความเขาใจกระบวนการทางวัฒนธรรมใน
บริบทของระดับโลก เพราะวัฒนธรรมมีความซับซอน กระแสโลกาภิวัตนแนั้นควรนําเอามาพิจารณาใน
แงที่เป็นกระแสระดับโลก (Global flows) และเขายังไดจําแนกลักษณะของการหลั่งไหลทาง
วัฒนธรรมขามพรมแดนรัฐชาติ มีการขามพรมแดนในระดับโลกวามี 5 ลักษณะไดแก
1. มิติทางชาติพันธุแ (Ethno-scapes) ไดแก การยายของผูคนไปทั่วโลก
2. มิติทางเทคโนโลยี

(Techno-scapes)

ไดแก

การเคลื่อนยายของเครื่องจักร

สินคาและบริการ ทั้งที่เป็นของบรรษัทขามชาติ รวมถึงการที่ผูคนสามารถจะดาวนแโหลดไฟลแ
หรืออีเมลแไดอยางรวดเร็วและอิสระซึ่งสามารถสงผานกันระหวางผูคนไดทั่วโลกดวยความ
รวดเร็วและกาวผานขอบจํากัดของประเทศ
3. มิติทางการเงิน (Finance-scapes) ไดแก การไหลเวียนอยางรวดเร็วของเงินตราในตลาด
เงิน ตลาดหุน และการลงทุนขามชาติ
4. มิติทางสื่อมวลชนและขาวสารขอมูล (Media-scapes)

ไดแก การเดินทางของขาวสาร

ขอมูลและภาพลักษณแตาง ๆขามพรมแดนรัฐชาติ ผานทางสื่อมวลชนชนิดตาง ๆและออนไลนแ
รวมถึงการที่ผูคนสามารถสรางBlog ดวยตนเองเผยแพรผานอินเตอรแเน็ตหรือแมกระทั่งเป็น
ผูสื่อขาวและสงขาวใหกับสื่อหลักได (Citizen journalists)
5. มิติทางอุดมการณแ (Ideo-scapes) ไดแก การแพรห ลายของแนวคิดและอุดมการณแขาม
พรมแดนรัฐชาติ แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเสมอภาคและอื่นๆ
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เรื่องสุดทาย เป็นเรื่องของ รูปแบบการตอบสนองโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมโดยสังคม ของ
George Ritzer28 เขาไดพิจารณาและแบงแยกถึงผลกระทบและการตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตนแ
ในสังคมโดยอาศัยเงื่อนไขการพิจารณาจากกําแพงกีดกันกระแสโลกาภิวัตนแ (Barrier) ของแตละรัฐวา
มีความแข็งแรง ปานกลาง หรือ ออนตัว โดยไดจําแนกโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมไว 3 รูปแบบดวยกัน
คือ
1. ความแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural differentialism) ในกรณีแรกนี้ สาเหตุที่เกิดการ
แบงแยกและแตกตางทางวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นไดจากการที่กําแพงกีดกันกระแสโลกาภิวัตนแ ของ
รัฐนั้นมีความแข็งแรงและมั่นคงมากพอ อีกทั้งสังคมชุมชนภายในรัฐอาณาเขตดินแดนนั้นยังคงยึด
มั่นในวัฒนธรรมของตนเองไวไดอยางแกรงกลา
ภายนอก

ไมเปิดรับกระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม

แมวากระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมจากภายนอกดินแดนจะไหลลนทะลักเขามา

อยางไรก็ตาม แตก็กลับถูกมองวาเป็นความแตกตางมิใชของตน และยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมของ
รัฐเดิมไวได
2. วัฒนธรรมลูกผสม (Cultural hybridization) คือผลของการเกิดขึ้นจากการผสมผสานกันของ
วัฒนธรรมที่มากกวา2วัฒนธรรมหรือสองพื้นที่

เป็นปรากฏการณแที่กําแพงกีดกันกระแสโลกาภิ

วัตนแ ของรัฐนั้นมีความแข็งแรงระดับปานกลาง จึงไมมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถปิดกั้น
กระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมจากภายนอกได หากแตวัฒนธรรมทองถิ่น นั้นก็ยังคงแข็งแรง
อยูในดินแดนเดิม

และยังเขมแข็งพอที่จะตอบโตกระแสโลกาภิวัตนแจากภายนอกได

สงผล

กอใหเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Unique hybrid cultures) หรือ
โลกาเทศาภิวัตนแ (Glocalization) ขึ้น
3. การหลอมรวมทางวัฒนธรรม (Cultural convergence) เกิดจากกระแสวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่
เป็นกระแสหลัก แข็งแรงกวา มากจากดินแดนตะวันตกซึ่งถือวาเป็นดินแดนที่พัฒนาแลวและมี
อารยธรรม เป็นผลพวงของ จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม

เมื่อโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมเขา

มาแลวกําแพงกีดกันกระแสโลกาภิวัตนแ ของรัฐที่จะตองรับกระแสวัฒนธรรมนั้น ปราศจากความ
แข็งแรงที่มากพอ จึงเกิดการหลอมรวมวัฒนธรรมขึ้นในดินแดนนั้นๆ โลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม
ทํางานไดดีในรูปแบบนี้และอาจสงผลใหบรรจบรวมเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งเดียวกัน

28
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1.9.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน
ประกอบดวยเรื่องแรก การให้คาจากัดความนิยามของวัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรม
สมั ย นิ ย มอเมริ กั น (Popular culture and American popular culture) ของ Lane
Crothers ที่ไดกลาวไวในหนังสือชื่อ Globalization & American Popular Culture 29 วา Popular
culture หรือ Pop culture หรือ “วัฒนธรรมสมัยนิยม” สามารถมีไดหลายคําจํากัดความ แตเป็นที่
รับรูกัน วาคือ วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู คนในสมัยนั้นๆ ที่เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความ
ตองการของวัฒ นธรรมในจั งหวะชว งเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นทุ กวันและแสดงเป็นภาพลั กษณแออกมา
วัฒนธรรมสมัยนิยมนั้นเชื่อกันอยางไมเป็นทางการวาเป็นสิ่งที่ชื่นชอบของสังคมในทามกลางวัฒนธรรม
กระแสหลัก การศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมแมจะดําเนินการมาหลายทศวรรษในโลกตะวันตก แตทุก
วันนี้ การนิยามวาอะไรคือการศึกษาที่เรียกวาวัฒนธรรมสมัยนิยมก็ยังคงเป็นปัญหาอยู ปัญหาของการ
ใหคําจํ ากัดความวา อะไรคือวัฒนธรรมสมัยนิยม มาจากเหตุผลที่วาการศึกษาดานนี้เกี่ยวของกับ
เรื่องราวของวัฒนธรรมที่มุงเนนภาคปฏิบัติการในชีวิตประจําวันอันทําให วัฒ นธรรมสมัยนิยมนั้น
สามารถศึกษาไดทุกเรื่อง ครอบคลุมอาณาบริเวณที่กวางขวาง ขามสาขาวิชาตางๆมากมาย ตั้งแตเ รื่อง
ที่เป็นนามธรรมอยาง ความคิด มุมมอง ทัศนคติ ภาพลักษณแ การเลียนแบบ จนกระทั่งไปถึงเรื่องที่
เป็นรูปธรรมอยาง เครื่องดื่ม อาหาร สื่อบันเทิง ภาพยนตรแ เพลง กีฬา วรรณกรรม ฟิตเนส หรือสื่อ
สังคมออนไลนแ30 Popular culture หรือ Pop culture คําๆนี้มีการแปลออกมาในภาษาไทย
หลากหลายคํ า ตั้ ง แต วั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย ม วั ฒ นธรรมมวลชน วั ฒ นธรรมประชานิ ย ม หรื อ
วัฒนธรรมปฺอป แตตอจากนี้ในวิทยานิพนธแเลมนี้จะขอใชคําวา “วัฒนธรรมสมัยนิยม” เป็นหลัก
เรื่องที่สอง วาดวย หลักการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นลักษณะของวัฒนธรรมสมัยนิยมในสังคม
ตามหลักเกณฑแของ Harrington and Bielby31 ไดบอกไววา การพิจารณาวาวัฒนธรรมใดเป็นความ
นิยมของผูคนในยุคสมัยนั้นหรือเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือไมนั้น อาจพิจารณาไดจากเกณฑแทั้ง 4
ประการ ไดแก หนึ่ง คือวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ ชื่นชมหรือยอมรับโดยผูคนจํานวนมาก สอง คือ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองวาต่ําชั้นและไรคุณคาหรือรสนิยมทางศิลปะ สาม คือวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ออกแบบมาหรือสรางขึ้นเพื่อใหคนจํานวนมากชื่นชอบ โดยสรางขึ้นเพื่อประโยชนแทางการคาและ
บริโภคนิยม สี่ คือวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สรางขึ้นโดยผูคนเพื่อตัวของพวกเขาเอง
29
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เรื่องที่สาม วาดวย การจัดหมวดหมู่นิยามของวัฒนธรรมสมัยนิยม โดย Storey John32 ที่
บอกไววา การใหคํานิยามที่ครอบคลุมชัดเจนของวัฒนธรรมสมัยนิยมจะเป็นการสรางความเขาใจใน
วัฒนธรรมสมัยนิยมมากขึ้น การจัดหมวดหมูนิยามของวัฒนธรรมสมัยนิยมสามารถแบงไดออกเป็น 6
กลุม ดังตอไปนี้ หนึ่ง มองวาวัฒนธรรมสมัยนิยมคือวัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบ
ของคนจํานวนมาก สอง มองวัฒนธรรมสมัยนิยมในแงที่ตรงกันขามกับวัฒนธรรมของชนชั้นสูง สาม
มองวัฒนธรรมสมัยนิยมวาหมายถึงวัฒนธรรมมวลชน จากมุมมองของการผลิตสินคาตามระบบทุน
นิยม เชน เสื้อผาแฟชั่น ดนตรี กีฬา หรือ ภาพยนตรแ วัฒนธรรมมวลชนจากมุมมองของคนกลุมนี้ มัก
ถูกตีความในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการครอบงําทางวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก สี่ วัฒนธรรมสมัย
นิยมหมายถึง วัฒนธรรมที่มีแหลงกําเนิดมาจากประชาชน เป็นวัฒนธรรมของชาวบานรานตลาดทั่วไป
หา วัฒนธรรมสมัยนิยมหมายถึงพื้นที่ของการตอสูระหวางพลังของกลุมคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบกับ
กลุมคนที่มีอํานาจครอบงําสังคม และสุดทาย หก วัฒนธรรมสมัยนิยมหมายถึง วัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
จากวัฒนธรรมเมือง โลกของความทันสมัยกอใหเกิดรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหมที่บริโภคกันในชุมชน
เมืองขนาดใหญ
เรื่องสุดทาย วาดวย นิยามและประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมสมั ยนิยมอเมริกัน ที่
Claire McAdams33 ไดบอกไววา “วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน (American popular culture) คือ
วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของสังคมใดๆในอเมริกันที่มีบทบาทในการผูกขาดมวลชนที่หลากหลายเขา
ดวยกันและเป็นเอกลักษณแทางวัฒนธรรมแบบเอกภาพ เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือ วัฒนธรรมที่เป็นที่
นิยมของชาวอเมริกัน ประกอบดวยรสนิยม ประเพณี และ พฤติกรรมที่ประชาชนทุกคนในอเมริกา
สามารถเขาถึงไดงายตลอดเวลา วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน นั้นจะเป็นวัฒนธรรมที่มีหลายๆรูปแบบ
ยกตัวอย างเชน ภาพยนตรแ รายการโทรทัศนแ โฆษณา อินเตอรแเน็ต เกมสแ รวมถึ งชื่อแบรนดแและ
สัญลักษณแสินคา อีกทั้งกีฬาตางๆ รวมไปถึงเรื่อง แฟชั่น เสื้อผา อาหารการกินและวัฒนธรรมการ
บริโภคแบบอเมริกัน ยิ่งไปกวานั้น นอกจากนี้เนื่องดวยความแพรหลายของอินเทอรแเน็ตในศตวรรษที่
21 ยั งเป็ น ตัว ชว ยในการเพิ่มความรวดเร็ว ในการติดตอสื่ อสารซึ่งช ว ยในการแบงปันรูปแบบทาง
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันจากโลกตะวันตกสูนานาประเทศทั่วโลก ผานทางคนสูคน ผานอุปกรณแ
เคลื่อนที่และสื่อสังคมออนไลนแ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุใหวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันนั้นมีการแพรขยาย
อยางรวดเร็วไปยังนานาประเทศทั่วโลก
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันนั้นจะมีความแตกตางจากรูปแบบของวัฒนธรรม
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ระดับสูงหลายประการ แมวาวัฒนธรรมระดับสูง เชน ศิลปะการแสดงโอเปราหรืองานวรรณกรรมมีไว
สําหรับผูชมชั้นสูง
ซึ่งแตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่สามารถเขาถึงได
โดยงายสําหรับประชาชนทั่วไป
ผูบริโภควัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันโดยเฉลี่ยไมจําเป็นตองไดรบั
การศึกษาที่สูงขึ้นกอนที่จะบริโภควัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน
และที่สําคัญวัฒนธรรมสมัยนิยม
อเมริกันนั้นก็ยังมีความแตกตางจากวัฒนธรรมพื้นบานทองถิ่นดั้งเดิม
ในแงที่วัฒนธรรมสมัยนิยม
อเมริกัน มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตรงกันขามกับวัฒนธรรมทองถิ่นพื้นบานซึ่งมีแนวโนมที่จะ
เป็นแบบอนุรักษแนิยมและคงที่เปลี่ยนแปลงไดยาก
ตนกําเนิดของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน เริ่มตนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่
18 เมื่อคนชนบททองถิ่นอพยพไปยังตัวเมืองอเมริกาเป็นจํานวนมาก ปัจจัยความแตกตางจาก
หลากหลายกลุมคนทองถิ่นในยุคนี้ ทําใหวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันสามารถมีการเกิด พัฒนา และ
เติบโตขึ้นได ยกตัวอยางเชน ในเมืองที่มีประชากรหนาแนนและมีการรวมตัวกันของกลุมคนจํานวน
มากจากหลากหลายทองที่ ไดรับอนุญาตใหเผยแพรขาวสารทางวัฒนธรรมไปสูกลุมมวลชนอื่นๆ อยาง
รวดเร็วโดยวิธีการบอกตอแบบปากตอปาก วิธีการใหมในการผลิตวัฒนธรรมสมัยนิยมจากมวลชนสู
มวลชน ทําใหการบริโภคสินคาทางวัฒนธรรมนั้นเพิ่มขึ้น ผนวกรวมกับการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางรุน
ใหมหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหผูคนจํานวนมากไดรับรายไดที่จําเป็นตอการบริโภค และ
วัฒนธรรมสมัยนิยมก็เป็นสวนหนึ่งของการบริโภคที่อาจจะนอกเหนือจากการอุปโภคบริโภคเพื่อการ
ยังชีพ ตัวอยางของรายการวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันในยุคตน ไดแก วัฒนธรรมเพื่อความบันเทิง
และการใชเวลาวาง (Cultural entertainment and leisure activity) เชน นวนิยายและนิตยสาร
ขาว
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันนั้น ไดใหความเพลิดเพลินและเผยแพรความนิยมอยางกวางขวางใน
ตางประเทศ เชน ภาพยนตรแอเมริกันมีสัดสวนถึง 70% ของยอดขายใน Box office ของยุโรป
นอกจากนี้ บริษัทขามชาติอเมริกันบางแหง เชน McDonald's และ KFC ยังมีการแพรหลายใน
ตางประเทศ เชนสัญลักษณแของแมคโดนัลดแซุมโคงสีทองเป็นที่รูจักในตางประเทศเชนเดียวกับใน
สหรัฐอเมริกา คนทั่วโลกรูจักผูพันแซนเดอรแจากเคเอฟซี อยางไรก็ตาม นักสังคมวิทยาบางคนเชื่อวา
ผลกระทบของการสงออกวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันในตางประเทศสามารถถูกมองไดทั้งในแงบวก
และลบ กลาวคือ แงบวกเป็น การไหลเวียนของวัฒนธรรมในระบบระหวางประเทศและเป็นการ
พัฒนาการของกระบวนการโลกาภิวัตนแ ในสวนของแงลบ คือ การมองวาวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน
นั้นจะไปครอบงําวัฒนธรรมทองถิ่นของชนพื้นเมืองทั่วโลกจนกระทั่ งกลายเป็นจักรวรรดินิยมทาง
วัฒนธรรมและมีศักยภาพในการลดบทบาทของวัฒนธรรมทองถิ่นลง
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1.9.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนอเมริกันสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ประกอบดวยเรื่องแรก เป็นเรื่องของ การแพร่ขยายของร้านอาหารจานด่วนกับโลกาภิวัตน์
โดย Ritzer34 ที่มีแนวคิดเรื่องกระแสโลกาภิวัตนแ เขามองวาสวนตางๆของโลกไดเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่ง
เดียวโดยผานระบบการสื่อสาร ขอมูลขาวสาร และความรวดเร็วของระบบคมนาคมนั้น ทําใหโลกนี้
เปรียบเสมือนหมูบานโลกที่ไมเพียงแตจะเชื่อมโยงมนุษยแใหเหมือนกับรูสึกวาอยูใกลกันเทานั้น สินคา
ตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคาระดับโลก (Global brand) ก็ไดแพรขยายไปยังสวนตางๆของโลกได
อยางงายดาย และแนนอนวา รานอาหารจานดวนก็เป็นสวนหนึ่งของสินคาระดับโลกดวย การ
แพรกระจายของรานอาหารจานดวนผานกระแสโลกาภิวัตนแก็เป็นไปอยางกวางขวาง
จํานวนของ
รานอาหารที่เปิดสาขาอยูตามประเทศตางๆทั่วโลกนั้นเป็นหลักฐานไดเป็นอยางดีวากระบวนการโลกา
ภิวัตนแไดทําใหสินคาระดับโลกเหลานี้แพรกระจายไปทั่วโลกไดมากนอยเพียงใด ตัวอยางเชน กลุม
Tricon ที่เป็นเจาของกิจการราน KFC พิซซาฮัท ที่มจี ํานวนมากกวา 29,000 สาขาทั่วโลก
และเรื่องที่สองคือ เรื่องแฟรนด์ไชส์และรูปแบบร้านอาหารจานด่วน โดย Robin
Leinder35 กลาวไวในหนังสือเรื่อง Fastfood Fasttalk : Service Work and the Routinization
of Everyday Life วา ระบบธุรกิจแฟรนไชสแสําหรับรานอาหารจานดวนนั้นจัดวาเป็นการซื้อแฟรน
ไชสแทั้งระบบ (Trade Format Franchise) ซึ่งเป็นการซื้อประเภทธุรกิจการคาหรือธุรกิจบริการตางๆ
โดยที่ผูซื้อนั้นจะไดทั้งชื่อเสียงของตัวสินคา รูปแบบรานคาและบริการ รวมถึงลิขสิทธิ์ของสินคาและ
ความรูพิเศษ (Know how) ทางการจัดการทั้งดานกลยุทธแทางการตลาดและฝึกฝนบุคลากรที่เขามา
ดําเนินงานใหเรียบรอย แมวารานแมคโดนัลหรือรานอาหารจานดวนอื่นๆ มีระบบการดําเนินธุรกิจ
ประเภทแฟรนไชสแ ซึ่งการจัดการภายในรานจะเป็นของผูซื้อลิขสิทธิ์ แตในแงนี้นั้น ก็มีความเป็นไปได
วารานอาหารจานดวนจะสูญเสียความเป็นมาตรฐานลงไป แตทวาแทจริงแลวจุดประสงคแของทางราน
แมคโดนัลดแนั้นก็คือ เพื่อเป็นการคนหาและสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่จะทําใหเมื่อใดก็ตามที่เรากาวเขา
ไปรานแมคหรือรานอาหารจานดวนใดๆ เราก็จะไมรูสึกถึงความแตกตาง ไมวาจะเป็นสาขาใดๆในโลก
นี้ก็ตาม เพราะมีรูปแบบรานที่คลายคลึงกันหมด และผูบริโภครูสึกคุนชิน
เรื่องที่สามคือ แผนการแข่งขันและงบประมาณในการขยายธุรกิจอาหารจานด่วนอเมริกัน
ของไทยในปัจจุบันจากแบรนด์ต่างๆ ที่เขียนไวโดย ASTV ผูจัดการรายวัน36 ความวา ตลาดฟาสตแ
34

George Ritzer, The Mcdonaldization of Society(California: Pine Forge Press, 2000), 2.
Robin Leinder, Fastfood Fasttalk : Service Work and the Routinization of Everyday Life(California: University of
California, 1993), 141-42.
36
ASTVผูจัดการรายวัน, "5ยักษแฟาสตแฟูดเมินม็อบ,"
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000015597.
35
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ฟููดปี 2557 ยังคงเป็นอีกปีที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงจากผูประกอบการรายใหญๆ ทั้งในแงของ
การขยายสาขา การทําตลาด และการสรางแบรนดแ เพื่อเปูาหมายเดียวกันคือ การดึงลูกคาเขามาให
มากที่สุดเพื่อสรางยอดขายและการเติบโตของธุรกิจ ทามกลาภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมกระเตื้องขึ้น กําลัง
ซื้อลดลง
และปัญหาทางการเมืองที่ยังรุมเราและลากยาวมานาน
แตในฐานะผูประกอบการ
รานอาหารที่เป็นสาขารายใหญๆ สําหรับตลาดฟาสตแฟูดในไทย เซ็กเมนตแที่ใหญๆและมีความ
เคลื่อนไหวมากและแขงรุนแรงก็มีกลุมไกทอด เบอรแเกอรแ และพิซซา จากมูลคาการตลาดรวมเชน
รานอาหารในไทย ที่มีมูลคามากกวา 90,000 ลานบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 11-12% ตอปี ซึ่งคน
ในวงการคาดการณแวาปีนี้จะมีการเติบโตที่ดีถึง 13% โดยที่กลุมฟาสตแฟูดใหญอยาง ไกทอด มีมูลคา
14 ,000 ลานบาท ปีนี้คาดวาจะเติบโต 13% จากปีที่แลวที่เติบโต 10% กลุมเบอรแเกอรแมูลคาตลาด
รวม 6,000 ลานบาท ปีนี้คาดเติบโต 13% จากปีที่แลวเติบโต 9% และตลาดพิซซามูลคา 8,000 ลาน
บาท ปีนี้คาดวาจะเติบโต 10% จากปีที่แลวเติบโต 14% นายสุวัฒนแ ทรงพัฒนโยธิน รองกรรมการ
ผูจัดการ บริษัท เชสเตอรแฟูด จํากัด ในเครือซีพี ผูบริหารรานเชสเตอรแ กลาววา ภาพรวมตลาดฟาสตแ
ฟููดในปี 2557 นี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่การแขงขันจะรุนแรงมากขึ้นกวาเดิม เนื่องจากปัจจัยลบตางๆทั้ง
เรืองการเมืองที่มีความขัดแยงกันและมีการชุมนุมทางการเมืองหลายเดือนแลว เศรษฐกิจที่ไมคอยดี
กําลังซื้อลดลง อารมณแการจับจายของผูบริโภคนอยลงเพราะไมมั่นใจภาวะเศรษฐกิจ แตหากมองถึง
พื้นฐานของไทยแลวถือวามีความแข็งแกรงอยางมาก จึงไมนาเป็นตัวฉุดการลงทุนระยะยาวของธุรกิจ
ฟาสตแฟูดแนนอน ขณะที่ในแงของธุรกิจเองนั้น รานฟาสตแฟูดยังตองเผชิญกับปัญหาของการมีคูแขงทั้ง
ทางตรงและทางออมมากขึ้น เพราะธุรกิจรานอาหารที่เป็นเชนเขามาเมืองไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรานอาหารญี่ปุนทั้งยังเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยในเวลานี้ดวย ทําใหผูบริโภคมีทางเลือก
ในการเขามาใชบริการรานอาหารมากขึ้น
ดังนั้นลูกคาจึงตองถูกเกลี่ยหรือแบงไปรานอื่นนั่นเอง
ผูสื่อขาวรายงานเพิ่มเติมวา แนวทางการแขงขันก็ยังคงมุงไปที่เรื่องของการขยายสาขาใหมากขึ้นเพื่อ
เขาถึงลูกคาใหมากที่สุด และการพัฒนาเมนูใหมๆออกมาตอบสนองความตองการผูบริโภค รวมไปถึง
การทําโปรโมชั่นกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆเพื่อดึงดูดลูกคาใหตัดสินใจมาที่รานใหมากขึ้น ซึ่งดู
เหมือนวากลยุทธแการเรงขยายสาขานั้นจะดุเดือดมากขึ้น นางสาวแวคนียแ อัสโสรัตนแกุล กรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ยัม เรสเทอรองตสแ อินเตอรแเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ผูบริหารรานเคเอฟ
ซีและพิซซาฮัท ในประเทศไทย เปิดเผยถึงแผนการลงทุนในปี 2557 วา บริษัทฯยังคงวางแผนการ
ลงทุนทั้งสองแบรนดแอยางตอเนื่อง เพราะเชื่อมั่นในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว
แมวาชวงนี้ยังมีปัญหาความวุนวายทางการเมืองอยูก็ตาม แตก็เชื่อวาทุกอยางคงมีทางออกและไทยก็
ยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากเมื่อเที่ยบกับประเทศอื่นในอาเซียนดวยกัน ทั้งนี้แบรนดแเคเอฟซียังคง
เป็นแบรนดแหลักที่ทั้งยัมฯและทางกลุมเซ็นทรัลที่รับสิทธิ์ขยายสาขาคูกับยัมจะลงทุนคูกัน ซึ่งในปีนี้
วางงบลงทุนรวมเคเอฟซีไวประมาณ 2,200 ลานบาท แบงเป็น งบการลงทุนเปิดสาขาใหมประมาณ
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50 สาขา และรีโนเวตสาขาเดิมอยูที่ 1,600 ลานบาท สวนงบที่เหลืออีก 600 ลานบาท เป็นงบ
การตลาด ซึ่งปัจจุบันเคเอฟซีมีสาขาในไทยประมาณ 500 สาขาแลวทั่วประเทศ ซึ่งยังมีโอกาสเปิดได
อีกทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด อยางไรก็ตามเปูาหมายระยาวภายในปี 2563 จะตองขยายสาขาของ
เอเอฟซีใหไดครบ 750 สาขา ที่สําคัญปีนี้เคเอฟซีจะโหมการขยายสาขาแบบไดรฟทรูสแตนดแอโลนมา
กขึ้นรวม 10 สาขาดวย ซึ่งที่ผานมารูปแบบไดรแฟทรูก็มีบางแลวแตยังไมใชสแตนดแอโลนโดยตรง แตปี
นี้จะเนนรูปแบบนี้
โดยเพิ่งเปิดสาขาแรกแบบสแตนดแอโลนเป็นการทดลองที่ถนนศรีนครินทรแเมื่อ
ปลายปีที่แลวซึ่งปรากฏวาไดรับการตอบรับที่ดี แตสาขาแบบไดรแฟทรูสแตนดแอโลนนี้ตองลงทุนสูงและ
หาที่คอนขางยาก ซึ่งสาขแรกนี้ก็ลงทุนไปแลว 40 ลานบาท เป็นการเชาที่ดิน ขณะที่แบรนดแพิซซาฮัท
นั้น
ยัมฯซึ่งเป็นเจาของและลงทุนเองทั้งหมดในไทยก็เดินหนาดวยเปูาหมายเปิดสาขาใหมในปีนี้
ประมาณ 30 สาขา สวนปีที่แลวเปิดพิซซาฮัทไปได 10 สาขา จากปัจจุบันมีรานพิซซาฮัท 78 สาขา ซึ่ง
เป็นการลงทุนของยัมฯทั้งหมด ดานแมคโนลดแก็ไมหวั่นเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองไทยยามนี้เชนกัน
โดย นางเพชรรัตนแ อุทัยสาง ผูอํานวยการฝุายการตลาด บริษัท แมคไทย จํากัด ผูบริหารราน “แมค
โดนัลดแ” กลาววา ปีนี้บริษัทฯตั้งงบลงทุนไวประมาณ 500 ลานบาทเพื่อตองการขยายสาขาใหม
เพิ่มขึ้นอีกไมต่ํากวา 25 สาขา ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯและตางจังหวัด ซึ่งอาจจะเปิดไดมากกวาที่
ตั้งเปูาหมายไวก็ไดหากไดพื้นที่ที่มีทําเลดีเหมาะสมกับการลงทุน ขณะที่ปีที่แลวแมคโดนัลดแเปิดสาขา
ใหมได 15 สาขา เพราะมีปัจจัยลบมากทั้งการหาทําเลดีนั้นยากหรือพื้นที่ไมมีขนาดที่ตองการ รวมทั้ง
ปัญหาการเมืองดวยในชวงแรกทําใหสะดุดไปบาง ปัจจุบันแมคโดนัลดแมีสาขารวมทั้งสิ้น 191 สาขา
แบงเป็นสาขาไดรแฟทรู (การสั่งซื้ออาหารโดยไมตองลงจากรถ) 48 สาขา และสาขาบริการ 24 ชั่วโมง
85 สาขา และที่เหลืออื่นๆเชน ดีลิเวอรี่ รานเคานแเตอรแ (บางสาขาก็มีบริการหลายรูปแบบ) จากทั้ง 5
แบรนดแใหญนี้รวมเงินลงทุนในปี 2557 นี้ก็มีมากกวา 3,190 - 3,200 ลานบาทแลวในการขยายสาขา
ครอบคลุมในปีนี้
1.9.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ในประเทศบรูไน
ซึ่งเป็นตัวแปรหลักสําคัญในการเป็นผูรับ ผสมผสาน หรือปฏิเสธโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม
ผานทางการเป็นประเทศผูรับการลงทุน (host country)ในธุรกิจอาหารจานดวนที่เป็นบรรษัทขาม
ชาติของสหรัฐอเมริกา
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ประกอบดวยเรื่องแรก คือ ข้อมูลทางเศรษฐกิจพื้นฐานของบรูไน ที่ ศูนยแอาเซียน สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (F.T.I ASEAN Center Thailand – FACT37) ไดใหขอมูลทั่วไป
เกี่ย วกับ ทางเศรษฐกิจ บรูไนไววา บรูไนถือเป็นประเทศร่ํารวย เพราะมีทรัพยากรน้ํามันและก฿าซ
ธรรมชาติมากมายในประเทศ ปัจจุบันเป็นผู ผลิตน้ํามันรายใหญอันดับสามในภูมิภาคอาเซียนรองจาก
อินโดนีเซียและมาเลเซีย และเป็นผูผลิตก฿าซธรรมชาติ LNG อันดับสี่ของโลก ทําใหรายไดหลักของ
ประเทศ 90% มาจากการสงออกน้ํามันและก฿าซธรรมชาติ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ํามันแลว
บรูไนยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆอีก เชน อุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาล ที่มีมาตรฐานดานวัตถุดิบและการ
ปรุงถูกตองตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ปัจจุบันบรูไนกําลังพยายามเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่
พึ่งพาน้ํามันเป็นหลักไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เนื่องจากความทาทายสําคัญที่ประเทศ
บรูไนกําลังจะตองเผชิญในอีกราว 25 ปี นับจากนี้ คือ การหมดลงของน้ํามันดิบและก฿าซธรรมชาติซึ่ง
เปรียบเสมือนขุมทองที่สรางรายไดเขาประเทศมาอยางยาวนาน ดังนั้น สิ่งที่ผูนําประเทศและรัฐบาล
บรูไนจําเป็นตองเตรียมรับมืออยางเรงดวนเพื่อชดเชยกับรายไดจํานวนมหาศาลที่กําลังจะหายไปใน
อนาคต คือ การปรับเปลี่ยนและปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น (Economic diversification) เพื่อลดการพึ่งพาน้ํามันและก฿าซธรรมชาติสูงอยางที่เป็นอยูใน
ปัจจุบัน และชวยใหเศรษฐกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยา โดยสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก
เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนตแ เครื่องใชไฟฟูา สินคาเกษตร สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก น้ํามันดิบ
ก฿าซธรรมชาติ ส วนตลาดนํ าเขาที่สํ าคัญ ไดแก ญี่ปุน อาเซียน เกาหลีใต ออสเตรเลีย และตลาด
สงออกที่สําคัญ ไดแก อาเซียน สหภาพยุโรป ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
เรื่องที่สอง คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของบรูไนในปีล่าสุด ที่ไดปรากฏอยูใน Trading
Economics38 ความวา ประมาณการจากปี 2014 ผลิ ตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (Gross
domestic product - GDP) ของบรูไนมีจํานวน 16.8 พันลานดอลลารแสหรัฐฯ หากแยกเป็น
รายบุคคล (GDP per capita) จะอยูที่ 40,858 ดอลลารแสหรัฐฯ โดยมีรายไดประชาชาติเฉลี่ยตอ
หั ว ต อ ปี อ ยู ที่ 25,140 ดอลลารแ ส หรั ฐ ฯ (ปี พ.ศ. 2557) หากแยกจํ า นวนผลิ ต ภั ณ ฑแ ม วลรวม
ภายในประเทศตามภาคการผลิตไดโดยประมาณดังนี้ ภาคการเกษตร 5 เปอรแเซ็นตแ ภาคอุตสาหกรรม
(รวมถึงน้ํามันและเหมือง) 85 เปอรแเซ็น และ ภาคการบริการ 10 เปอรแเซ็นตแ โดยมีการเติบโตขึ้นของ
37

ศูนยแอาเซียน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (F.T.I ASEAN Center Thailand – FACT), "การคาและการลงทุนจากตางชาติสู
บรูไน,"
http://www.fact.fti.or.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99/#i-20.
38
Trading Economics, "Brunei Gdp 1965-2016 " http://www.tradingeconomics.com/brunei/gdp.
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ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศตอปี (GDP annual growth rate) ระหวางปี 2013 – 2014 อยูที่
5.3 เปอรแเซ็นตแ
เรื่องที่สาม วาดวยยุทธศาสตร์แผนพัฒนาประเทศบรูไนระยะยาวของรัฐบาล หรือ Brunei
Vision 2035 (Wawasan Brunei 203539) โดย Ministry of Foreign Affairs and Trade,
Negara Brunei Darrusalam ความวา บรูไนใหความสําคัญกับการลงทุนจากตางประเทศเพื่อใหมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ โดยจัดตั้ง Brunei Economic
Development Board (BEDB) เมื่อปี 2545 เป็นหนวยงานที่รับผิดชอบสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศ เพื่อลดการพึ่งพารายไดจากการสงออกน้ํามันและก฿าซธรรมชาติที่คาดการณแวาจะลด
ปริมาณลงมากในอีก 20 ปีขางหนา ทั้งนี้ การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศถือเป็นยุทธศาสตรแ
สําคัญของบรูไน เพื่อใหบรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศภายใต Wawasan Brunei 2035 โดย
มุงเนนการรักษาระดับการจางงาน การเปิดตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม และการเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม เป็นตน รัฐบาลบรูไนตระหนักดีวาพลังงานที่ครอบครองอยูนั้นกําลังจะหมดไปในอีก
ไมกี่ปีขางหนา จึงเรงปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยประกาศแผนพัฒนาระยะยาว “วิสัยทัศนแ
บรูไน ปี 2578” (Wawasan 2035 – Vision Brunei 2035) โดยเริ่มแผนพัฒนาดังกลาวในปี 2007
ภายใต วิสัยทัศนแแหงชาติ กลยุทธแและนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ (Outline Strategies and
Policies for Development (OSPD) ที่มีจุดประสงคแเพื่อ เปลี่ยนแปลงประเทศบรูไนไปในทางที่
กวางขวางและเป็นประเทศที่จดจําของชาวโลก ดังนี้ เพิ่มศักยภาพทางดานการศึกษาในโรงเรียนทั่ว
ทุกแหงในบรูไนใหไดรับมาตรฐานที่ดีเทาเทียมกัน คุณภาพชีวิตของชาวบรูไนนั้นจะตองดีที่สุดติด10
อันดับแรก และ ระบบเศรษฐกิจของบรูไนจะตองมีเสถียรภาพดวย รายไดเฉลี่ยตอจํานวนประชากร
(Income per capita) ดีที่สดุ ติด10อันดับแรกของโลกเชนกัน โดยกลยุทธแการพัฒนาทั้ง 8 ดาน คือ
กลยุทธแดานการศึกษา เศรษฐกิจ ความมั่นคง กลยุทธแดานการพัฒนาสถาบัน กลยุทธแการพัฒนาธุรกิจ
ทองถิ่น กลยุทธการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค กลยุทธแการพัฒนาความมั่นคงทางสังคม และ กลยุทธแ
การพัฒนาสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาฉบับนี้แสดงใหเห็นวาบรูไนใหความสําคัญกับการพัฒนาภาค
เศรษฐกิจอื่นนอกจากภาคพลังงานที่ไมตองการพึ่งพาน้ํามันเพียงอยางเดียว
เรื่องที่สี่ วาดวยการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติของรัฐบาลบรูไน โดย ฝุายวิชาการเจเน
ซิส มีเดียคอม40 ดังนี้ การสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ โดย บรูไนมีนโยบาย
ดึงดูดการลงทุน โดยไดออกกฎหมายสงเสริมการลงทุน 2518 และการจัดตั้งกระทรวงอุตสาหรรมและ
39

Ministry of foreign affairs & Trade, "Business Guide Brunei Darussalam," ed. Ministry of foreign affairs &
Trade(Banda Seri Bekawan2012), 32-33.
40
ฝุายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม, หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศบรูไน(กรุงเทพฯ: บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม จํากัด,
2555), 33-34.
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แหลงวัตถุดิบขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเชิญชวนนักลงทุนตางชาติใหเขาไปพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ
รองรั บ การขยายตัวเศรษฐกิจ และกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมปิโ ตรเลี ยมของ
ประเทศ โดยมีการใหสิทธิพิเศษตางๆ มากมาย ทั้งในดานภาษี แหลงเงินกู และอื่นๆ โดยอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมสามารถจําแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมที่เกี่ ยวของกับความมั่นคง
ทางอาหารแหงชาติ อุตสาหกรรมเพื่อตลาดภายในประเทศ อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบภายในประเทศ
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก นโยบายอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งในดานแรงงาน การเป็นเจาของ
กิจ การ การสนั บสนุ นของภาครั ฐ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ โดยเงื่อนไขตางๆ เปิ ดกวางเพื่อให
สามารถปรับตัวเขากับความตองการของนักลงทุนไดอยางเหมาะสม นักลงทุนตางชาติสามารถเป็น
เจาของกิจการ ผูถือหุนหลัก หรือผูถือหุนสวนนอย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทอุตสาหกรรมที่สนใจลงทุน
ยกเวนเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ย วเนื่องกับความมั่นคงทางอาหารแหงชาติ และอุตสาหกรรมที่ใช
วัตถุดิบภายในประเทศจะตองมีสัดสวนผู ถือหุนชาวบรูไนดวย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมตองเป็นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากรัฐบาลบรูไนใหความสําคัญตอดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนแอยางมากและ
ยึดหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
เรื่องที่หา วาดวย การค้าและการลงทุนจากต่างชาติสู่บรูไน ที่ ศูนยแอาเซียน สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (F.T.I ASEAN Center Thailand – FACT41) ไดใหขอมูลไววา รัฐบาล
บรูไนไดลงนามความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Investment Guarantee
Agreements) กับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ครอบคลุมการลงทุนเรื่องการเปิดเสรี
(Liberalization) การคุมครอง (Protection) การสงเสริม (Promotion) และการอํานวยความ
สะดวก (Facilitation) ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ 5 สาขา ประกอบดวย เกษตร ประมง ปุาไม
เหมืองแร และอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาขางตน ซึ่งครอบคลุมถึง
การลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) และการลงทุนในหลักทรัพยแ
(Portfolio Investment) อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลบรูไนตองการองคแความรูจากผูเชี่ยวชาญใน
สาขาธุรกิจตางๆ นอกเหนือจากภาคพลังงาน เพื่อเป็นการปูทางไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคสวน
อื่นๆ ของประเทศ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนตอไปในอนาคตที่ไมอาจพึ่งพาภาคพลังงานไดอีกตอไป
การประกอบธุรกิจในบรูไนนั้น กลยุทธที่นาสนใจคือธุรกิจแฟรนไชสแจากตางชาติ ซึ่งสวนใหญใชวิธีรวม
ทุนกับชาวบรูไนเพื่อเจาะตลาดและขยายกิจการ เนื่องจากชาวบรูไนนิยมสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ศูนยแอาเซียน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (F.T.I ASEAN Center Thailand – FACT), "การคาและการลงทุนจากตางชาติสู
บรูไน".
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เรื่องสุดทาย วาดวยการประเมินจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ด้านการค้าการลงทุน
ในบรูไนจากต่างประเทศ ของ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยแ 42 ดังนี้ จุดแข็ง
(Strengths) บรูไนเป็นประเทศที่ประชากรมีรายไดสูงและมีกําลังซื้อมาก มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปีสูง
เป็ น อัน ดับ 2 ของอาเซีย น และสู งเป็น ลํ าดับที่ 20 ของโลก รายไดต อหั ว ของประชากรมากกว า
40,000 เหรียญสหรัฐตอปี เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง และรัฐบาล
บรูไนมีความพยายามพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ใหเติบโตนอกเหนือจากกลุมธุรกิจพลังงานซึ่งเป็น
แหลงรายไดที่สําคัญ เพื่อการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจใหมีความหลากหลายและมั่นคงยิ่งขึ้น
ในระยะยาว อีกทั้งยังมีนโยบายสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
เนนการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สวนจุดออน (Weaknesses) คือ ตลาดเพื่อการ
บริโภคในประเทศมีขนาดเล็กเนื่องจากมีประชากรประมาณ 450,000 คน บรูไนเป็นประเทศที่ขาด
แคลนแรงงานและชางฝีมือแรงงาน จําเป็นตองพึ่งพาแรงงานตางชาติเป็นจํานวนมาก แรงงานสวน
ใหญมาจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินสแ มาเลเซีย ไทย อินเดีย และ บังคลาเทศ บรูไนเป็นประเทศมุสลิมที่มี
ความเครงครัด ทําใหมีขอจํากัดทางการคาที่เครงครัดเกี่ยวกับ การนําเขาสินคาประเภทอาหารซึ่ง
กําหนดใหเป็นอาหารฮาลาลเทานั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตวแ ไดแก เนื้อโค กระบือ แพะ แกะ และไก ใน
สว นของโอกาส (Opportunities) ในการลงทุนจากตางชาติ ภายใตนโยบายผลั กดันใหเกิดความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจ ทําใหบรูไนมีความตองการสินคาและบริก ารเพื่อตอบสนองตอนโยบาย
ดังกลาว ทั้งสําหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาธุรกิจการคาดานตางๆ อาทิ
คาปลีก คาสง กอสรางและการคมนาคมขนสง เป็นตน บรูไน มีความตองการนําเขาสินคาเกษตร
หลายรายการเพื่อใหเพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ เช น ขาว ผักและผลไม รวมถึง
เนื้ อสั ตวแ และ อุป สรรค (Threats) ในการลงทุนจากตางชาติ ของบรูไน แมวา บรูไนจะมีนโยบาย
ส ง เสริ ม การค า และการลงทุ น จากต า งชาติ ม ากขึ้ น แต ยั ง มี ก ฎระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ต า งๆ ที่ ไ ม
เอื้ออํานวยตอการลงทุนของชาวตางชาติเทาที่ควร อาทิ การถือครองที่ ดินและการบังคับใชสัญญา
เป็นตน นอกจากนี้บรูไนขาดแคลนแรงงานทําใหตองจางแรงงานตางชาติจํานวนมาก
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กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยแ, "รอบรูเรื่องการลงทุนในอาเซียน : บรูไนดารุสซาลาม,"(กรุงเทพฯ: กระทรวง
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บทที่2
ภาพรวมการแพร่ขยายเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนอเมริกันในนานาประเทศ
ความสาเร็จ ความล้มเหลว และกรณีศึกษา
หากกลาวถึง ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจานดวนอเมริกั น แบรนดแที่นึกถึงเป็นอันดับแรกนั่นก็
คือ แมคโดนั ล ดแ ที่ บ ริ ห ารงานโดย บริ ษัท แมคโดนัล ดแ คอรแ เปอเรชั่น และ เคเอฟซี พิซ ซา ฮัท ที่
บริหารงานโดย บริษัท ยัม เรสเตอรองตแ อินเตอรแเนชั่นแนล สองแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนยักษแใหญแหงอเมริกันที่มีการตอสูกันทางการตลาดมาอยางยาวนานหลายทศวรรษและแผขยาย
ธุรกิจสาขาจนมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ในบทนี้ จะกลาวถึงภาพรวมของเครือขายธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารจานดวนอเมริ กัน ตั้งแตการถือกําเนิด ประวัติความเป็นมา ขอมูล ในเชิงธุรกิจ โครงสราง
วิสัยทัศนแและกลยุทธแทางการตลาด ตลอดจนแผนการขยายสาขาไปยังนานาประเทศทั่วโลก ที่อยูใน
กรอบของโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมและการแพรขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใน
รูปแบบกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแ วาเป็นไปตามทฤษฎีดังกลาวอยางไร และมีประเด็นตางๆที่
อยูนอกเหนือไปกวาทฤษฏีดังกลาว เชน การที่เครือขายธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจานดวนอเมริกัน
พยายามที่จะพัฒนาขยายไปดวยกลยุทธแการปรับผลิตภัณฑแ สินคาและบริการ ใหเหมาะกับบริบทของ
ทองถิ่นที่ไดแผขยายเขาไป หรือ Glocalization = (Global + Local + ization) ในแถบพื้นที่ตางๆ
ในโลก ในกรอบของการใชนโยบาย Business Glocalization43 คือการที่ ธุรกิจนั้นพยายามปรับตัว
และพัฒนาตอไปดวยกลยุทธแการปรับผลิตภัณฑแ สินคาและบริการ ใหเหมาะกับบริบทของทองถิ่นที่ได
แผ ขยายเขาไป เพื่อทําการขยายเครือขายสาขาในกลุ มประเทศตางๆในโลก การกอกําเนิดสาขา
วิสัยทัศนแ นโยบายการขยายสาขาในตางประเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการขยายเครือขาย ตลอดจน
พัฒนาการของเครือขายธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจานดวนอเมริกันที่ไดมีแผนการขยายสาขาไปยัง
นานาประเทศทั่วโลก ซึ่งการ Glocalization ของเครือขายธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจานดวนอเมริกัน
นั้ น ก็ ส ามารถปรั บ ตั ว ให ป ระสบความเสร็ จ ในบางพื้น ที่ ไ ด ดี และในบางพื้ น ที่ ก็ ยัง ไม ถื อ วา ประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์, "อนาคตเศรษฐกิจโลก (2): เศรษฐกิจบนฐานโลกาเทศาภิวัตนแ," Mix Magazine2015.
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2.1 จุดเริ่มต้นและประวัติความเป็นมาของเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนอเมริกัน
อาหารจานดวนอเมริกันแบรนดแดังที่เอยชื่อแลวเป็นที่รูจักไปทั่วโลก นั่นคือ แมคโดนัลดแ ที่
บริหารงานโดย บริษัทแมคโดนัลดแ คอรแเปอเรชั่น และ เคเอฟซี พิซซาฮัท ที่บริหารงานโดย บริษัท ยัม
เรสเตอรองตแ อินเตอรแเนชั่นแนล สองแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนยักษแใหญแหงอเมริกัน
โดยกวาที่จะมาเป็นธุรกิจเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแดังชื่อกองโลกจากสหรัฐอเมริกาไดนั้น
ทั้งแมคโดนัลดแ44และเคเอฟซีมีประวัติความเป็นมาอยางยาวนาน ในหนังสือชื่อ Fast Food Nation45
ของ Eric Schlosser ไดกลาวอธิบายวาแมคโดนัลดแนั้นเป็นผูบุกเบิกและเปลี่ยนแปลงวิธีการใหมๆ
ของรานอาหาร ตั้งแตปลายปี1940 กลาวคือเป็นครั้งแรกที่มีการประยุกตแเอาระบบการประกอบแบบ
สายพานที่ใชในโรงงานนํามาใชในหองครัวแบบเชิงพาณิชยแ แผนกพอครัวใหมนั้นก็ทําเพียงแคสอน
วิธีการทํางานตามกระบวนการแบบงายๆเทานั้น ซึ่งนั้นหมายถึงวาพนักงานนั้นไมจําเป็นที่จะตองมี
ความชํานาญหรือประสบการณแในการทําครัวที่เชี่ยวชาญอีกตอไปแคทํางานงายๆ กดปุุม สั่งการ
เครื่องจักรไดก็เป็นพอครัวที่แมคโดนัลดแไดแลว จากที่อุตสาหกรรมอาหารแบบเกาเคยเนนเรื่องความ
มั่นคงของพนักงาน การสอนงานที่ดี และไมอยากใหพนักงานลาออกเพราะตองอาศัยความชํานาญ
ของพนักงาน อุตสาหรรมอาหารจานดวนอเมริกันนั้นไดเปลี่ยนโฉมการสรรหาบุคคลกรโดยเนนการหา
พนักงานที่เต็มใจที่จะรับคาแรงที่ถูกไดแทนพนักงานที่มีความสามารถหรือทักษะในงานสูง46
ในสวนของการพัฒนาและขยายสาขาไปยังตางประเทศ
ซึ่งการมุงประเด็นไปถึงการที่
เครือขายธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจานดวนอเมริกัน พยายามที่จะพัฒนาขยายไปดวยกลยุทธแการปรับ
ผลิตภัณฑแ สินคาและบริการ ใหเหมาะกับบริบทของทองถิ่นที่ไดแผขยายเขาไป หรือ Glocalization
นั้นเริ่มตนตั้งแตในปี ค.ศ. 1965 ที่เรยแ คร็อค (Ray Croc) ผูบริหารบริษัทแมคโดนัลดแ คอรแเปอเรชั่น
นําบริษัทแมคโดนัลดแเขาสูตลาดหลักทรัพยแและ ในอีก 2 ปีตอมา คือปี ค.ศ. 1967 แมคโดนัลดแก็ได
เปิดสาขาตางประเทศเป็นสาขาแรกที่เมืองริชมอนดแ ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ของประเทศแคนาดา และ
จากนั้นก็ขยายสาขาของแมคโดนัลดแไปในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
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สามารถหาอานเพิ่มเติมเกีย่ วกับประวัติของแมคโดนัลดแไดที่ Ray Kroc, Grinding It Out : The Making of Mcdonald's(Chicago:
Henry Regnery Company, 1977). และ แดเนียล กรอสสแ, Forbes สุดยอดตํานานธุรกิจสะทานฟูา, trans. ศิระ โอภาสพงษแ
(กรุงเทพฯ: เออารแ บิซิเนส เพรส, 2542), 225-44.
45
Eric Schlosser, Fast Food Nation : What the All-American Meal Is Doing to the World(London: Penguin Books,
2002).
46
มหาอํานาจฟาสตแฟูด(กรุงเทพฯ: ดอกหญา, 2546).
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ในสวนของเคเอฟซี ที่บริหารงานโดย บริษัท ยัม เรสเตอรองตแ อินเตอรแเนชั่นแนล ที่มีป ระวัติ
ความเป็นมายาวนานพอกับแมคโดนัลดแและเป็นคูแขงทางการคากันมาโดยตลอด 47 โดยจุดเปลี่ยน
สําคัญอยูในปี 1955 พันเอกฮารแแลนดแ เดวิด แซนเดอรแส (Colonel Harland David Sanders) หรือ
ที่รูจักกันดีในนาม “ผูพันแซนเดอรแส กับสูตรลับไกทอด เคนทักกีไดกอตัวขึ้นในรูปบริ ษัท ไดเริ่มออก
เดินทางเพื่อขายแฟรนไชสแ ธุรกิจของทาน เคเอฟซีเป็นหนึ่งในธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนที่ขยาย
ธุรกิจไปทั่วโลกโดยเปิดใหบริการในแคนาดาสหราชอาณาจักรเม็กซิโกและจาเมกาภายในชวงกลาง
ทศวรรษที่ 1960 ตลอดชวงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 มีประสบการณแในการทําธุ รกิจหลากหลาย
รูป แบบในตางประเทศเนื่ องจากมีการเปลี่ ยนแปลงการเป็นเจาของกิจการโดยไมมีประสบการณแ
หรื อไมมีป ระสบการณแในธุร กิจร านอาหาร จนกระทั่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ที่ KFC กลายเป็น
เครือขายรานอาหารจานดวนสัญชาติอเมริกันยักษแใหญของโลก โดยมีรานที่ใหบริการอาหาร และของ
วางมากกวา 30,000 แหง ในกวา 123 ประเทศทั่วโลก (ค.ศ. 2016)
แรกเริ่ มการถื อกํ า เนิ ดและระบบการจั ด การภายในร า นเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ อาหารจานด ว น
อเมริกันที่อยูในประเทศอเมริกานั้นจะใชระบบทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแ หรือ กระบวนการทําใหเป็น
แมคโดนัลดแโดย Ritzer ที่เขียน ไวในหนังสือ The McDonaldization of Society48 วา แมคโดนัล
ดาภิ วั ต นแ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานของวิ ธี คิ ด เรื่ อ งระบบการทํ า งานในองคแ ก รขนาดใหญ ส มั ย ใหม ใ ห เ ป็ น
กระบวนการที่มีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เป็นการใชหลักวิธีการดังกลาวมาเปรียบเปรยกับ
กระบวนการจําหนายและใหบริการของรานอาหารจานดวนแมคโดนัลดแ บรรษัทขามชาติยักษแใหญ
แหงสหรัฐอเมริกา ที่มีผลกระทบตอทั้งในสวนของทั้งฝุายผูผลิตและผูบริโภค เปรียบไดวาเป็น “แผน
ธุรกิจ (Business Model)” ในรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถนําไปประยุกตแใชไดกับหลากหลายธุรกิจ โดยมี
วิธีการดังตอไปนี้
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง "การเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อใหไดผลลัพธแที่ดีที่สุด"
ซึ่งจะมีผลกระทบตอทั้งในสวนของทั้งฝุายผูผลิต และผูบริโภค Ritzer ไดยกตัวอยางการ
ไปรับประทานแฮมเบอรแเกอรแที่ราน McDonald's สําหรับผูบริโภคตองสามารถบรรลุ
เปูาหมายที่วางไว คือ จากที่หิวตองไดอิ่มทอง โดยใชเวลานอยที่สุด นอกจากนั้นในสวน
ของฝุายผลิต พนักงาน McDonald's ยังตองการสรางความมั่นใจวา พนักงานของราน
47

สามารถหาอานเพิ่มเติมเกีย่ วกับประวัติของเคเอฟซีไดที่ทศ คณนาพร และ วัชระ จึงสงา, เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ(กรุงเทพฯ: แฮปปี้บุ฿ค,
2556), 32-40., ทีนวาไรตี้ MThai, "เรื่องจริง! ผูพันแซนเดอรแส ชายผูลมเหลว(เกือบ)ทั้งชีวิต สูตํานานไกทอด,"
https://teen.mthai.com/variety/48647.html. และ John E. Kleber, The Encyclopedia of Louisville(USA: The
University press of Kentucky, 2011), 482.
48
Ritzer, "The Mcdonaldization of Society."
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จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขั้นตอนการทํางานที่
องคแกรไดวางไว เรียบงาย รวดเร็ว และปรากฏความผิดพลาดใหนอยที่สุด
2. การคาดการณแได (Predictability) หมายถึงการคาดการณแถึงสิ่งที่ผูบริโภคจะตองไดรับ
ลวงหนาได

จากกรณีของราน

McDonald's

เพื่อใหแนใจวาสินคาและบริการจะ

เหมือนกันทุกสาขาและทุกครั้ง การคาดการณแไดหมายถึง การทําใหลูกคามั่นใจไดวาไม
วาจะไปแมคโดนัลดแสาขาใด รูปแบบของการนําเสนออาหาร ลักษณะรานคา บรรจุภัณฑแ
การสั่งอาหาร ตลอดจนจายเงินรับประทาน จะมีลักษณะที่คลายคลึงกันจนคาดการณแใน
สิ่งที่ลูกคาจะไดรับได ทําใหลูกคารูสึกอุนใจที่ไดใชบริการในสถานที่ที่ตนมีความคุนเคย
นอกจากนั้น ในดานของผูผลิต พนักงานของราน McDonald's จะตองปฏิบัติงานตาม
กฏ ระเบียบและวิธีการทํางานขององคแกร เพื่อใหไดผลการทํางานไมผิดเพี้ยนไปจากที่
องคแกรคาดหวังไว
3. การคํานวณได (Calculability) คือ การเนนคุณสมบัติดานปริมาณของสินคาและบริการ
เชน ขนาดและราคาของสินคา การใชระบบการใหบริการแบบ "สายพาน" (Streamed
line) เพื่อยนระยะเวลา ในระบบที่ผานกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแแลวนั้น ปริมาณ
ไดกลายเป็นเทียบเทากับคุณภาพ

สินคาที่มีปริมาณมาก

หรือขนสงไดรวดเร็ว

หมายความวา สินคานั้นคือสินคาที่ดี
4. การควบคุมได (Great control) หมายถึง การควบคุมมนุษยแโดยใชเทคโนโลยี
(Nonhuman technologies that control people) และ การควบคุมโดยผานทาง
เทคโนโลยีที่ไมใชมนุษยแ (Control through nonhuman technology) จากกรณี
ความสําเร็จของราน McDonald's จะมีมิติของการควบคุมอยูในทุกขั้นตอน การตอแถว
ซื้อแฮมเบอรแเกอรแ รายการอาหารที่มีอยูไมกี่อยาง ทางเลือกนอย และเกาอี้ที่นั่งไมสบาย
ลวนเป็นการควบคุมจากผูบริหารรานเพื่อใหลูกคารับประทานและกลับไปเร็วที่สุด
พนักงานของรานจะถูกควบคุมอยางมาก และโดยตรงกวาที่ลูกคาถูกควบคุม พนักงานถูก
ฝึกใหทํางานเพียงไมกี่อยาง ซ้ํา ๆ กัน แบบเดียวกัน และกลายเป็นสวนหนึ่งของ
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กระบวนการการบริการ ในสวนที่เครื่องจักรไมสามารถทํางานแทนไดภายในราน มีการ
ใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานมนุษยแ49
แตอยางไรก็ตาม เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน มีระบบและเจตนารมณแอยางแรง
กลาที่จะตองแพรขยายตลาดและเครือขายธุรกิจออกไปทั่วโลก ในทั่วทุกทวีป ทั่วประเทศ ตามการ
แพรขยายสาขาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันไปยังนานาประเทศ สิ่งที่บริษัทแมมีความ
จําเป็นตองทําก็คือ การคนควาศึกษาอยางเต็มที่กอนที่จะเปิดรานสาขารานอาหารจานดวนอเมริกัน
ดังกลาวขึ้นในยุคโลกาภิวัตนแ
ลําพังเพียงแคกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแนั้นคงจะไมเพียงพอ
กุญแจสูความสําเร็จของการแพรขยายสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแมคโดนัลดแ คือ “ความ
มหัศจรรยแของธุรกิจที่มีแนวคิดระดับโลกที่สามารถใชไดจริงในทองถิ่นนั้น” (Think global, act
local50) หรือ Glocalization ที่ธุรกิจนั้นพยายามพัฒนาขยายไปดวยกลยุทธแการปรับผลิตภัณฑแ
สินคาและบริการ ใหเหมาะกับบริบทของทองถิ่นที่ไดแผขยายเขาไป โดยกอนที่แมคโดนัลดแนั้นจะเขา
ไปเปิดสาขาในพื้นที่ภูมิภาคใดๆก็แลวแต สิ่งสําคัญที่แมคจะตองทําการบานก็คือ แมคโดนัลดแจะตอง
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and development) อยางหนักในภูมิภาคที่แมคปรารถนาที่
จะเปิดสถานที่ใหมๆ ศึกษาคนควาหาขอมูลตางๆเกี่ยวกับตลาด วัฒนธรรมการบริโภค ไลฟสไตลแของ
ชุมชนพื้นเมือง วิจัยและพัฒนาอาหารซึ่งถือวาเป็นสินคาของแมคเองใหสอดคลองกับ รสนิยม ความ
ชื่นชอบ และความตองการที่แตกตางกัน และความแตกตางทางวัฒนธรรมของผูคนแตละทองถิ่นทั่ว
โลก แมคโดนัลดแจะตองสามารถพัฒนากลยุทธแการตลาดไปพรอมๆกับการปรับแตงสินคาของพวกเขา
ใหเหมาะสมเขากันสําหรับภูมิภาคที่แตกตางกันไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและระดับชาติ
เพื่อรองรับตลาดเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งก็ขึ้นอยูกับองคแประกอบหลายอยางรวมทั้งสังคม
วัฒนธรรมเทคโนโลยีทางการเมืองและสถานการณแทางเศรษฐกิจ ซึ่งแมคโดนัลดแนั้นมีความพยายาม
ขยายสาขาเพื่อเปิดตลาดอยางรุนแรงและรวดเร็วในหลายประเทศ สิ่งเหลานี้ถือเป็นกลยุทธแและปัจจัย
หลักสําคัญที่ทําใหเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันอยางแมคโดนัลดแนั้นประสบความสําเร็จดาน
กําไรการคาในหลายภูมิภาค

49

Globalization the Essentials, 167-71.
Claudio Vignali, "Mcdonald‖s: “Think Global, Act Local” – the Marketing Mix," British Food Journal 103, no. 2
(2001): 97-111.
50
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2.2 วิสัยทัศน์ของแมคโดนัลด์และเคเอฟซีในการแผ่ขยายเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนอเมริกันสู่
ทั่วโลก51
บริ ษัท แมคโดนั ล ดแ (McDonald‖s Corporation) และ เคเอฟซี โดย Yum Inc’s Brand
คือ สองยักษแใหญผูประสบความสําเร็จมากที่สุดในธุรกิจรานอาหารที่มีเครือขายทั่วโลก ซึ่งโดยลําพัง
แลวทั้งสองแบรนดแนี้ใช เพียงแคทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแที่รานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนใชใน
การบริหารจัดการนั้น ยังคงไมเพียงพอที่จะเป็นหลักในการขยายสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันไปยังทั่วโลก หากยังจําเป็นที่จะตองใชหลักการจัดการและมีวิสัยทัศนแแบบ Glocalization ที่
พยายามเรียนรูและจะปรับเปลี่ยนแบรนดแผลิตภัณฑแสินคาและบริการของตนเองใหมีความสอดคลอง
กับทองถิ่นที่จะทําการขยายสาขาออกไปยังนานาประเทศ วิสัยทัศนแและหลักการจัดการดังกลาวนั้นมี
ความเฉียบแหลมนาสนใจยิ่งเพื่อที่จะทําใหธุรกิจดังกลาวเหลานั้นขยายสาขาทางธุรกิจและมีสวนแบง
ทางการตลาดไปทั่วโลก และนโยบาย Glocalization ดังกลาวนั้น แสดงออกตามวิสัยทัศนแของแบ
รนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนตางๆ ที่เห็นได ดังนี้
2.2.1 การให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแมคโดนัลด์
และเคเอฟซี (Human resource challenges)
แมคโดนั ล ดแมีความเชื่อเป็ น อยางยิ่ง วา “ทรั พยากรบุค คล” (Human resources) เป็ น
ทรัพยากรที่ทรงคุณคามากที่สุดขององคแกร เนื่องจากวาแมคโดนัลดแตองมีการแขงขันอยูตลอดเวลากับ
นานาชาติและประเทศยักษแใหญทางดานอาหารทั่วโลก ดังนั้นการลงทุนกับทรัพยากรบุคคล การ
เจริญเติบโตและความพึงพอใจในงานของพนักงานนั้นเป็นสิ่งสําคัญ เพราะ ปัจจัยที่ทําใหธุรกิจของ
แมคโดนัลดแนั้นประสบความสําเร็จคือคําสัญญาที่วา ”มุงมั่นที่จะสงมอบคุณคาที่โดดเดนใหกับลูกคา ”
ซึ่งพนักงานถือเป็นปัจจัยหลักที่จะทําตามหลักการดังกลาวได บริษัทแมคโดนัลดแจึงมีระบบการจางงาน
ที่เปิดโอกาสใหพนักงานที่เป็นสวนเล็กๆนั้นเติบโตไปพรอมกับบริษัทและยังรวมไปถึงการสนับสนุน
พนั ก งานในเรื่ อ งการศึ ก ษาซึ่ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งหลั ก ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลขององคแ ก รให มี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน แมคโดนัลดแในอินเดีย การใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดย
กอนที่จะเปิ ดร านแมคโดนั ลดแสาขาแรก Mr.Jatai ผู บริหารแมคอินเดียไดเดินทางไปศึกษาและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภคที่อียิปตแ ฮองกง ปักกิ่งและโตเกียว กอนจะตัดสินใจสงผูจัดการสาขา
ของแมคโดนั ล ดแอิ น เดี ย จํ านวน 25 คนไปเรี ยนรูงานที่ อิน โดนี เซี ยเป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่ องจาก
ตระหนักดีวาผูจัดการสาขาซึ่งจะเป็นดานแรกในการบริหารงานและเป็นจุดที่มักเกิดปัญหาจุกจิกที่สุด
51
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Brand Loyalty," Journal of Business Case Studies Third Quarter 2007(2007).
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แมคโดนัลดแในฮองกง พนักงานแมคที่ฮองกงนั้นจะไดรับการศึกษาหลักสูตรการศึกษาในการดําเนิน
ธุรกิจฟรีอยางตอเนื่อง เชนเดียวกันกับแมคโดนัลดแที่อารแเจนตินานั้นก็ใหทุนการศึกษาสําหรับพนักงาน
ที่จ ะศึกษาตอในหลั กสูตรปริ ญญาโดยศึกษาในหลั กสู ตรนั้นไดรับการพัฒ นารว มกับมหาวิทยาลั ย
แหงชาติ นอกจากนี้แมคโดนัลดแยังมีสวนรวมในดานกีฬาและศิลปะดังจะเห็นไดจากการที่แมคฯลงทุน
ในเรื่องให การฝึ กอบรมกับ พนักงานที่มีความหลากหลายในทุกพื้นที่ส าขาของแมคโดนัล ดแทั่ว โลก
พนักงานในรานอาหารก็เชนกัน จะไดรับการฝึกอบรมเรื่องโครงสรางในที่ทํางานและการฝึกทักษะใน
การทํางานและคานิยมตางๆของแมคโดนัลดแ
ในดานของการฝึกอบรมที่แมคโดนัลดแจัดใหแกพนักงานในทั่วทุกสาขาในประเทศตางๆทั่วโลก
ถือเป็นกุศโลบายหลักที่นําไปสู การตั้งกลุมใหแลวสนับสนุนใหมีตั้งเครือขายของพนักงานในหลายๆชน
ชั้นหลายๆกลุมชาติพันธแและทายที่สุดแลวทุกกลุมนั้นก็เปรียบเสมือนที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
และเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับชาติพันธแนั้นๆ ของแมคโดนัลดแ เชน การฝึกอบรมหลักสูต รที่ชื่อวา "สัมมนา
การเปลี่ยนแปลงแรงงาน" (Changing Workforce Seminars) ที่สนับสนุนโดย Fred Turner
กรรมการผูจัดการใหญบริษัทแมคโดนัลดแสหรัฐอเมริกาและผูบริหารระดับสูง เป็นการสัมมนาที่รวม
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแรงงานตามดวยการสัมมนาการพัฒนาอาชีพสําหรั บผูหญิงแอฟริ
กันอเมริกัน และละตินอเมริกา ในการสัมมนานั้นก็กอใหเกิดการเริ่มตนของกิจกรรมหลายเครือขาย
ของพนักงานที่ถูกสรางขึ้นในชวงกลางปี1970 เชน The Women’s Leadership Network Home
Office Asian Network, McDonald’s Black Employee Network, the Hispanic Steering
Committee เป็นตน สุดทาย เครือขายตางๆเหลานั้นลวนกอเกิดและไดรับการสนับสนุนจากแมค
โดนัลดแโดยทั้งสิ้น ที่สุดแลว ก็ไดพัฒนาเป็นเครือขายแหงชาติ ที่กระจายตัวออกไปในแตละประเทศ
และทายที่สุดแลวทุกกลุมนั้นก็เปรียบเสมือนที่ปรึกษาดานการตางประเทศและเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับ
ชาติพันธแนั้นๆ ของแมคโดนัลดแเอง
แมคโดนัลดแแลเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นคือความทาทายในรูปแบบหนึ่งและถือ
เป็นปัจจัยหลักสําคัญที่จะทําใหลูกคามีความภักดีในตราสินคา (Brand loyalty) นั้นสามารถพัฒนา
โดยผานทางทรัพยากรบุคคล และความแตกตางที่สําคัญที่สุดระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษยแใน
ประเทศและต างประเทศ คื อ การจัด การทรั พยากรมนุ ษยแ สํ าหรับ ตางประเทศนั้ นจะมีตั ว แปรที่
หลากหลายกวามาก และความหลากหลายของกฎหมายที่แตกตางดวย รวมทั้งมีหลายสิ่งหลายสิ่งที่
ตองทําความเขาใจและดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสมเชน เรื่องภาษา, เรื่องการจัดเก็บภาษีระหวาง
ประเทศ, เรื่องการยายถิ่นฐานระหวางประเทศและการวางแนวทางใหสอดคลองกับแตละรัฐบาลของ
แตละประเทศ ซึ่งสิ่งกลาวมานั้นลวนเป็นปัจจัยที่ตองคํานึงเพื่อใหการบริหารทรัพยากรมนุษยแระหวาง
ประเทศประสบความสําเร็จ
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ขั้นตอนแรกที่ประสบความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษยแระหวางประเทศคือความ
เขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรมและการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมของการแกไขปัญหาความ
แตกตางเหลานี้ และในขั้นแรกจะตองมีการจัดการใหมีเจาหนาที่ในการควบคุมบริหารทรัพยากร
มนุษยแเพื่อทําหนาที่ใหบรรลุเปูาหมายความตองการของพนักงานและเพื่อใหแนใจวาพนักงานของแมค
โดนัลดแมีทรัพยากรที่จําเป็นเพื่อประสบความสําเร็จในหนาที่ของตน
จะเห็ น ได วา แมคโดนั ล ดแ นั้ นมี ค วามพยายามที่ จ ะดํา เนิน ธุ ร กิจ เครือ ข ายอาหารจานด ว น
อเมริกันแบบใหความสําคัญและใหความใสใจกับภูมิภาคที่ตนจะแผขยายรานสาขาเขาไป ไมวาจะเป็น
การให ความสํ าคัญกับ บุ คคล และประเด็นที่ล ะเอียดออนอยางชาติพันธแ การมีที่ปรึกษาดานการ
ต า งประเทศและเรื่ อ งต า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ ชาติ พั น ธแ ที่ เ ครื อ ข า ยต า งๆเหล า นั้ น ก อ เกิ ด และได รั บ การ
สนับสนุนจากแมคโดนัลดแ การที่แมคโดนัลดแพยายามทํา ความเขาใจและใสใจในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของภูมิภาคตางๆที่ตนเองเขาไปลงทุนทําธุรกิจ เป็นการแสดงถึงการเห็นการดําเนินธุรกิจ
แบบ Think global , act local อยางแทจริง
ในสวนของเคเอฟซี
เคเอฟซีไดคืนกําไรสูสังคมในประเทศตางๆทั่วโลกที่เป็นลูกคาอยาง
เหนียวแนนในหลายรูปแบบ ไมวาจะเป็นการระดมทุนครั้งใหญในปี ขายแกว World Hunger
Relief52 หารายไดชวยเหลือประเทศโลกที่สาม ผานโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติ ที่มี
จํานวนผูยากไรดอยโอกาสจํานวนมาก โดยการหารายไดจากการขายแกว จากกลุมคนที่มาใชบริการ
ในแตละวัน รายไดนําไปสมทบทุนแจกจายใหกับประเทศเหลานั้นที่ยังขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภค
บริโภค
ตลอดจนการชวยปรับปรุงยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยูของพวกเขาใหมีชีวิตที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะสุขภาพอนามัย การอยูอาศัย การรักษาพยาบาลและอื่นๆในทุกๆดาน และยังมีการนํา
ผลิตภัณฑแตางๆออกมาจําหนายอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทยัมของเคเอฟซียังไดมีการชวยเหลือสังคมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดย
การเปิดโอกาสใหคนพิการไดเขามาเป็นพนักงานใหบริการในรานทุกสาขาเพื่อใหเขาเป็นสวนหนึ่ งของ
การเติมเต็มความสุขใหกับลูกคาและเพื่อใหเขาและครอบครัวมีรายไดและมีชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึ้น
จากการไดรับการเปิดโอกาส การหยิบยื่นงานใหทํามีรายไดเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เชน ในอินเดีย
และตะวันออกกลาง ซึ่งประสบความสําเร็จมากจนกลายเป็นตนแบบใหหลายๆประเทศรวมไปถึง ใน
ประเทศไทยเองยังเปิดโอกาสใหคนพิการในการไดยิน พรอมกับสงพนักงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ทํางานระหวางกัน ในชว งที่ผานมาเพื่อพัฒ นาทรัพยากรบุคคลใหส อดรับกับการดําเนินธุรกิจแบบ
ทองถิ่นภิวัตนแ
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2.2.2 หลักการมอบหมายงานตาแหน่งต่างๆของบริษัทแมคโดนัลด์ในสาขาต่างประเทศ
ทางบริษัทแมคโดนัลดแนั้น จะใชหลักการการกระจายมอบหมายงานกําหนดแนวทางระหวาง
ประเทศ ที่ใหความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรมและภาษา การมอบหมายงานระหวางประเทศยังสราง
โอกาสสําหรับพนักงานที่จะไดรับประโยชนแจากการพัฒนาที่จัดการการโอนพนักงานปัจจุบัน นําไปสู
การพัฒ นาอาชีพซึ่งนั่ น เป็ น ประโยชนแที่สํ าคัญสํ าหรับบริษัทเพราะพนักงานจะมีความสามารถใน
สาขาวิชาตาง ๆ และมีคุณคามากขึ้น และตัวบริษัทเองนั้นก็จะไดรับประโยชนแจากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน กรณีการสงพนักงานตางชาติไปที่ประเทศญี่ปุนนั้นจะไมเพียง แตก าร
ถายโอนความรูที่เขามีในประเทศบานเกิดของพวกเขาเทานั้น แตยังมีเรื่องของวัฒนธรรมที่จะไดรับ
การเรียนรูการจัดการที่ดีเกี่ยวกับประเทศที่พวกเขาไปพํานักอยูดวยนั้นเอง ในอีกกรณีหนึ่งคือ การ
เปิดตัวของแมคโดนัลดแในชวงตนทศวรรษ 1990 ในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย เป็นสิ่งที่แสดงใหเห็น
ถึงความตองการทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของกับการเขาสูตลาดใหม สิ่งที่แมคโดนัลดแจะตองทําคือ การ
จัดการกับความทาทายในการดําเนินธุรกิจที่ตางประเทศ
หนึ่งในบทบาทพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษยแระหวางประเทศในการเขาสูตลาดใหม
นั้นคือจะตองทําใหสํานักงานใหญ (Headquarters) นั้น มีความเขาใจและเรียนรูวัฒนธรรมของตลาด
ใหม ที่เขาไปเปิดสาขา นั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จในทุกดาน นอกจากนี้ยัง
เป็นสิ่งสําคัญมากที่พนักงานทองถิ่นจะตองมีความเขาใจวัฒนธรรมองคแกรไดเป็นอยางดีดวย
Dowling and Welch53 หัวหนาฝุายทรัพยากรบุคคลในปีดังกลาว ไดบอกถึงนโยบายการ
สรางกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะใชหลักการในการจัดการเหมือนกันคือมีการฝึกอบรม
และการพัฒนาโปรแกรมระบบการใหรางวัลพนักงานและการสนับสนุนใหไดรับตําแหนงที่สูงยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่ มมูล คาให กับ ตัว ทรั พยากรบุคคลเองและองคแกร และเป็นไปไดวา รูปแบบธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นอาจลมเหลวไดในอีกประเทศหากยังไมไดรับการจัดการที่
ถูกตองและปรับตัวทางธุรกิจใหเขากับวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ ในการทํางานนั้นอาจตองการทักษะ
ความสามารถที่แตกตางกันของทรัพยากรบุคคลในในขณะที่สถานที่ก็มีความแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศของสาขาที่ไปเปิด ซึ่งในทางบริษัทแมเองนั้นก็จะตองแบกรับภาระหนาที่ในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและสินคาของบริษัท แมคโดนัลดแเองนั้น ใชวิธีการจัดการและดําเนินการที่แตกตา ง
กันกับพนักงานในแตละการเปิดสาขาในประเทศใหม
ในสวนของทักษะทางดานภาษา ในกรณีการเปิดตัวของสาขาแรกในกรุงมอสโคว ปี1990 นั้น
แมคโดนัลดแไดใหโอกาสกับประชาชนตางชาติที่สามารถพูดหรือเต็มใจที่จะเรียนรูภาษารัสเซียเขามา
ทํางานและอีกดานหนึ่งก็ไดจางคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษอีกดวย ภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากของ
53
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วัฒนธรรมและในทางตรงกันขามนั้น ภาษาก็สามารถกลายเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับธุรกิจไดดวย
ตามที่ดาวลิ่งและเวลชแไดเคยอธิบายไว
สําหรับบริษัทในตางประเทศที่มีขนาดใหญนั้นการมีภาษา
ทางการที่ใชในการรายงานรวมกันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการสื่อสารและการสงผานขอมูลระบบและ
การสงขอมูลรายงาน สําหรับแมคโดนัลดแบริษัทขามชาติเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนยักษแใหญของ
สหรัฐอเมริกันนั่นก็คือ ภาษาอังกฤษ ที่ถึงแมวาจะไมคอยสะดวกนักสําหรับคนทองถิ่น แตมีความ
จําเป็นที่คนระดับสูงในองคแกรจะตองใชงานภาษาอังกฤษไดดีพอใช แตอยางไรก็ตามเมื่อการเปิดสาขา
ในตลาดใหมและการที่มีพนักงานเป็นชาวตางชาติ(ไมใชคนทองถิ่น)
ก็ยังคงมีความสําคัญอยูมาก
เพราะพวกเขาจะไมเพียง แตถายทอดความรูของพวกเขา แตยังถายทอดวัฒนธรรมองคแกรของบริษัท
ใหกับชาวทองถิ่นอีกดวย
จะเห็นไดวาในสวนหลักการบริหารงานบุคคล มอบหมายงานตําแหนงตางๆของบริษัทแมค
โดนัลดแและเคเอฟซีในสาขาตางประเทศ
แมคโดนัลดแมีความพยายามเป็นอยางยิ่งที่จะบริหารและ
จัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจตนเองใหสอดคลองเขาไปกับทองถิ่นที่ไปเปิดสาขา และพนักงาน
ทองถิ่นจะตองเรียนรูวัฒนธรรมองคแกรกลาง เปรียบเสมือนการพบกันครึ่งทางแบบรูเขารูเรา แมค
โดนัลดแนั้นยังใหความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรมและภาษาและผสมผสานเขากับวัฒนธรรมทองถิ่นของ
พนักงานแมคฯเอง เพื่อที่วาบริษัทจะไดรับประโยชนแจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
แตก็ยังคงพื้นฐานภาษาสื่อสารกลางไวนั่นคือภาษาอังกฤษ แมคโดนัลดแแลเห็นถึงความสําคัญที่จะตอง
เขาใจและเรียนรูวัฒนธรรมของตลาดใหมที่เขาไปเปิดสาขานั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จในทุกพื้นที่ ทุกนโยบายดังกลาวของแมคโดนัลดแกับหลักการมอบหมายงานตําแหนงตางๆ
ของบริษัทแมคโดนัลดแในสาขาตางประเทศมีความสอดคลองอยางยิ่งตอกลยุทธแธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ
2.3 กลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับการแผ่ขยายเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์และเคเอฟ
ซีทั่วโลก
2.3.1 กลยุทธ์ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นคนในท้องถิ่น (Emphasis on local management)
แมคโดนัลดแทั่ว โลกมีความภูมิใจในการจางงานประชาชนในทองถิ่นในการบริหารจัดการ
เครือขายสาขารานอาหาร เพื่อใหไดรับการยอมรับจากคนในทองถิ่นของประเทศนั้นๆดวย ที่สําคัญคือ
การมุงเนนแนวทาง “Think global, act local”54 ในรูปแบบของบริษัท ยกตัวอยางเชนบริษัทแมค
โดนัลดแไดตัดสินใจที่จะจัดตั้งกิจการการคารวมกับสองผูประกอบการทองถิ่นในนิวเดลี อินเดีย ที่ไดรับ
การคัดเลือกเพื่อใหทําการบริหารจัดการรานอาหารจานดวน การดําเนินการเชนนี้เป็นกลยุทธแที่ทําให
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ไดบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นนั้นเขาถึงหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับรัฐบาลไดโดยงาย เพราะมีผูบริหาร
เป็นของทองถิ่น เป็นประชากรในประเทศนั้นๆเอง
2.3.2 กลยุทธ์เพิ่มบริการส่งอาหารไปยังสถานที่ของลูกค้า(Delivery)
แทจริงแลววัฒนธรรมการสงอาหารถึงสถานที่ใหกับลูกคานั้น ไมไดเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
อเมริกัน ในอเมริกานั้นมีแมคโดนัลดแไมกี่แหงที่ใหบริการดิลิเวอรแรี่ คือมีประมาณ 10 รานคาในรัฐแมน
ฮัตตันเทานั้น แตแมคโดนัลดแกลับใชกลยุทธแทางการตลาดเชนนี้ ใหบริการในหลายตลาดนานาประเทศ
ทั่วโลก และเพราะแมคโดนัลดแยึดถือวาการสงอาหารถึงสถานที่ นั้นเป็นการทําใหเรียนรูกับบรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิม (Meeting the cultural norms) วาในแตละทองถิ่นที่แมคฯเขาไปเปิด
สาขาบริการนั้นมีวัฒนธรรมการบริโภคเป็นอยางไร อีกทั้งแบรนดแคูแขงอยางบริษัทยัม Yum หรือ
KFC นั้นก็มีบริการสงอาหารถึงที่และประสบความสําเร็จเชน กัน การที่ใหบริการดิลิเวอรแรี่นั้นถือเป็น
อี ก หนึ่ ง องคแ ป ระกอบที่ ทํ า ให เ ครื อ ข า ยธุ ร กิ จ อาหารจานด ว นอเมริ กั น ทั้ ง สองแบรนดแ นั้ น ประสบ
ความสําเร็จทางการตลาด จะเห็นวาทั้งแมคโดนัลดแและเคเอฟซีนั้นไดมีการปรับปรุงบริการดิลิเวอรี่
แมวาจะไมใชวัฒนธรรมดั้งเดิมอเมริกัน เพื่อการเขาใจและเรียนรูกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมทองถิ่น
ดานการบริโภคในภูมิภาคที่ตนเขาไปดําเนินธุรกิจ ซึ่งบริการดิลิเวอรี่นั้นทางธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันเองนั้นไดใชนโยบายทางดานนี้เขามาชวยเพิ่มยอดขายและปรับตัวเองใหเขากับวัฒนธรรม
ทองถิ่นของผูบริโภค จัดไดวาเป็นการ Glocalization ดานการบริการอีกรูปแบบหนึ่ง
2.3.3 กลยุทธ์ให้โอกาสการจ้างงานกับคนท้องถิ่น (Employment opportunity55)
จะเห็นไดวา องคแกรตางประเทศ หรือ บรรษัทขามชาติตางๆ มักมีความลังเลที่จะจาง
ประชากรทองถิ่นใหทํางานอยูในบริษัทของพวกเขาโดยเฉพาะอยางยิ่งในตําแหนงที่สําคัญระดับสูงที่มี
อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจในองคแกรหรือตําแหนงบริหาร แตแมคโดนัลดแนั้นไดทําการวิจัยและได
ขอสรุปออกมาแลววา แมคโดนัลดแนั้นมาเปิดสาขา เพื่อตองการที่จะชนะใจรัฐบาลอินเดียที่เขมงวดได
นั้น ทางแมคฯเองจะตองมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นประโยชนตอประเทศอินเดีย แมคโดนัลดแจึงมีการ
จางงานคนทองถิ่นอินเดียเอง จางงานชาวบานเป็นพนักงานเก็บเงิน, จางงานพอครัว และ ตําแหนง
ผูจัดการหลายตําแหนงที่สําคัญ ลวนแลวแตเป็นคนอินเดีย นั้นคือการมอบโอกาสในการทํางานใหแก
ประชากรชาวอินเดียมากมาย นอกจากนั้นยังรวมไปถึงแรงงานทางการเกษตร ในความเป็นจริงแลว
แมคโดนัลดแไดรับนําผลิตภัณฑแทางอาหารและการเกษตรเขามาจากผลิตภัณฑแของ
บริษัทอินเดีย
หลายๆบริษัททั่วประเทศ (Outsources) ที่แมคโดนัลดแมีกลยุทธแเชนนี้ เพื่อตองการทําใหรัฐบาล
อินเดียแลเห็นวาแมคโดนัลดแนั้นไมไดเป็นมิตรปฏิบัติดีและใหประโยชนแกับเฉพาะลูกคาของแมคเทานั้น
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แตเป็นมิตรปฏิบัติดีและใหประโยชนแกับพนักงานของแมคฯเองซึ่งเป็นคนทองถิ่นอินเดียตลอดจนและ
บริษัทคูคาอินเดียทั้งหมดดวย กลยุทธแใหโอกาสการจางงานกับคนทองถิ่นและใหโอกาสซื้อสินคาจาก
ผูประกอบการทองถิ่น (Outsources) เพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบในการประกอบกิจการ เป็นกลยุทธที่ทํา
ใหแมคโดนัลดแนั้นสามารถปรับตัวใหเขากับทองถิ่นที่ตนเองจะเขาไปลงทุนทําธุรกิจได
การกระทํา
ดังกลาวเป็นการปรับตัวของธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันที่เกิดขึ้น
ที่ทําใหคนในทองถิ่นสามารถ
มองเห็นไดถึงความเป็นมิตรและเสมอเหมือนพันธมิตรทางธุรกิจตอกัน การที่แมคโดนัลดแดําเนินการ
ตามนโยบายเชนนี้ เป็นการปรับตัวเองใหเขาและเป็นมิตรกับธุรกิจทองถิ่นเพื่อความอยูรอด โดย
ปราศจากการตอตานการลงทุนจากคนทองถิ่น และเพิ่มผลกําไรในผลประกอบการ
2.3.4 กลยุทธ์ประยุกต์อาหารท้องถิ่นจาหน่ายต่อ (Importing of successful niche products
internationally)
การนําเอาอาหารทองถิ่นมาประยุกตแจัดแตงใหมแลวแปลงเป็นสินคาของแมคโดนัลดแเองและ
จําหนายไปยังสาขาตางๆในหลายประเทศ
แมคโดนัลนั้นมีเมนูอาหารหลากหลายรายการที่เป็น
รายการอาหารของคนหลายทองถิ่นทั่วโลก และอาหารหลายๆรายการนั้น เป็นอาหารที่หากแมคไม
นํามาประยุกตแจัดแตงและนําจําหนายในสาขาทั่วโลกนั้นก็ไมมีโอกาสที่จะแพรหลายในระดับสากลได
เลย แตแมคฯก็ทําและนําเอาอาหารทองถิ่นมาประยุกตแและทําขายในสาขานานาประเทศของแมค
โดนัล ตัวอยางเชน Australia's Chicken McBites ที่กําลังทดลองวางตลาดที่ Detroit, Michigan มี
รายการสินคาหลายรายการแมคฯไดทําแนวนี้และเกิดแนวโนมที่ไดรับความนิยมสูงในหลายประเทศ
สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ การหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะนําสูทองตลาด การนําเอาอาหารทองถิ่นเขามา
ปรับปรุงและจําหนายตอนั้น เป็นปัจจัยหลักสําคัญยิ่งที่แสดงใหเห็นวาแมคโดนัลดแนั้นใหความสําคัญ
กับวัฒนธรรมอาหารทองถิ่น เมื่อเห็นถึงความสําคัญดังกลาวแลวก็สามารถนําไปปรับปรุงรสชาติเพื่อ
จัดจําหนายตอไปในนามของแมคโดนัลดแ ทําใหอาหารทองถิ่งดังกลาวนั้นกลายเป็นอาหารสากลที่ไดรับ
ความนิยมในหลายประเทศ การที่แมคโดนัลดแปรับตัวและยอมรับอาหารทองถิ่น นอกจากจะไดใจคน
ทองถิ่นนั้นนั้นๆแลว นอกเหนือไปจากนั้นยังใชอาหารทองถิ่นเขามาปรับปรุงเพื่อจําหนายนํากําไรเขาสู
บริษัทถือวาเป็นกลยุทธแทางการดําเนินธุรกิจที่สรางผลประโยชนแใหกับตนเองและเป็นมิตรกับทองถิ่น
นั้นๆอีกดวย
2.3.5 กลยุทธ์ประสานพลังกับพลเมืองท้องถิ่น (Corporate citizenship)
เพื่อใหเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีของบริษัทแมคโดนัลดแที่เป็นบริษัทขามชาตินั้น แมคฯไดมอบ
ใหผลประโยชนแกลับไปที่ประชาชนในทองถิ่นในทุกประเทศ โดยผานทางการดําเนินงานในหลายดาน
เชน บริษัท ใหบริจาคเงินใหกับองคแกรทองถิ่นหลายองคแกร นี่จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมใหผูบริโภค
ที่รับประทานอาหารในรานอาหารมีเจตคติที่ดีตอแบรนดแและเงินของตนเองวาไดชวยเหลือองคแกร
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ทองถิ่นและจะชวยประชาสัมพันธแภาพลักษณแและเรื่องราวที่ดีของแมคโดนัลดแ การประสานพลังกับผล
เมืองทองถิ่นนั้นถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายทางธุรกิจที่แมคฯปรับตัวใหสอดคลองกับทองถิ่นดั้งเดิม
2.3.6 กลยุทธ์การออกเมนูเฉพาะประจาถิ่นเพื่อเอาใจลูกค้าท้องถิ่น
สําหรับแมคโดนัลดแเองแลวนั้น แมวาจะไดผลิตเมนูของตนเองที่ขึ้นชื่อออกมามากมาย แต
จุดเดนที่สุดของเมนูเหลานั้น คงหนีไมพน เมนูที่แมคโดนัลดแไดพยายามปรับเปลี่ยน และดัดแปลงเมนู
ของตัวเองบางสวน เพื่อใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่นของแตละประเทศ ที่แม็คโดนัลดแไปเปิดสาขาอยู
เมนูตางๆตามทองถิ่นนั้นมีความนาสนใจมาก ซึ่งแตละเมนูที่มีการคิดคนขึ้นมาใหมนั้น ก็ไดรับความ
นิยมจากผูบริโภคในแตละประเทศเป็นอยางมาก ยกตัวอยางเชน เมนูที่มีชื่อวา BigSpicy Paneer
Wrap ที่วางจําหนายในประเทศอินเดีย ซึ่งแมคโดนัลดแคิดคนขึ้นมา เพื่อเอาใจชาวอินเดีย ที่ไม
รับประทานเนื้อวัวโดยเฉพาะ เนื่องจากเมนูนี้ มีสวนประกอบสวนมากเป็นผัก สวนที่ประเทศสิงคโปรแ
นั้น ก็มี McRice Burger ที่มีการนําขาวมาใชแทนขนมปังในการประกบเป็นแซนดแวิช สอดไสดวยไก
ทอด ซึ่งถือวาเป็นเมนูที่ไดรับความนิยมมากในสิงคโปรแ นอกจากสิงคโปรแแลว แม็คโดนัลดแที่มีสาขาอยู
ในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ก็ยังมีการนําเอาขาวมาประยุกตแใชกับเมนูตางๆ
เนื่องจากกลุมประเทศเหลานี้ เป็นกลุมประเทศที่นิยมการรับประทานขาวเป็นอาหารหลัก และในแถบ
ทางภูมิภาคสแกนดิเนเวียที่เป็นแหลงผลิตปลาแซลมอนชั้นดี แมคโดนัลดแก็มีเมนูขึ้นชื่อคือเมนูที่มีชื่อวา
McLaks ที่วางจําหนายในประเทศนอรแเวยแ ซึ่งภายในเบอรแเกอรแชิ้นนี้ มีเนื้อแซลมอนรมควันชิ้นโต
แทรกอยู เหมาะสําหรับชาวสแกนดิเนเวียที่รักสุขภาพเป็นสําคัญและนิยมบริโภคปลา จะเห็นไดวา
เมนูทองถิ่นของแม็คโดนัลดแ จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของคนในประเทศนั้นๆ รวมถึง
เทศกาลพิเศษตางๆ ซึ่งทางแม็คโดนัลดแมองวา การทําการตลาดในลักษณะนี้ จะชวยใหแม็คโดนัลดแ
เขาถึงกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการขยายฐานผูบริโภคใหกวางมากขึ้นอีกดวย56
ในส ว นของร านเคเอฟซี มัก จะมีไกทอดสู ตรพื้นเมืองหรือ แบบประจํ าถิ่นไวบริ การในทุ ก
ประเทศดวยเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการกินของคนในประเทศนั้นๆ เชน ประเทศอินเดีย
ก็จะใสเครื่องเทศเป็นจํานวนมากเพื่อใหมีรสชาติที่คุนเคยกับคนอินเดีย ขณะเดียวกันก็มีรานที่รองรับ
นักทองเที่ยวตางชาติทั่วไป ที่เดินทางไปอินเดีย จะเป็นรานมาตรฐานทั่วไปคอยใหบริการลูกคาเหลานี้
รสชาติของไกทอดเคเอฟซีจะตองมีเอกลักษณแเฉพาะตัวประกอบอยูดวยเสมอ ดังนั้นเคล็ดลับของเค
เอฟซีจึงอยูที่การเลือกสรรวัตถุดิบที่ไดเปรียบกวาธุรกิจเดียวกันที่เป็นคูแขงและพิถีพิถันในการทําเป็น
อยางมาก จะเห็นไดวา กลยุทธแการออกเมนูเฉพาะประจําถิ่นเพื่อเอาใจลูกคาทองถิ่นที่เคเอฟซีทํานั้น
แสดงให เห็ น ถึงการปรั บตัวของแบรนดแเคเอฟซีเองที่พยายามเอาใจความชอบและรสชาติของคน
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ทองถิ่นที่ตนเองไปเปิดสาขา ตลอดจนเขาถึงตลาดทองถิ่นใหมากเพื่อความอยูรอดในทางธุรกิจของแบ
รนดแ ตามกลยุทธแปรับตัวตามทองถิ่นนิยมนั่นเอง
2.3.7 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อพัฒนาสินค้าหลากหลายรูปแบบ
แมเคเอฟซีจะมีชื่อเสียงเรื่องไกทอดและเฟรนชแฟราย แตก็ยังมีผลิตภัณฑแสินคาบริโภคอื่นๆ
อยางหลากหลาย บริษัทยัมฯ ผูแทนจําหนายแบรนดแเคเอฟซี มักพัฒนาประดิษฐแเมนูใหมขึ้นมา เพื่อ
ตอบสนองความตองการลูกคา เชน ไกรสชาติดั้งเดิม ทั้งไกกรอบชุบแปูง ไกเผ็ด ไกปฺอปคลายปฺอปคอรแ
นซึ่งสะดวกรับประทาน นอกจากนี้ยังมีแฮมเบอรแเกอรแ หมู เนื้อ ปลา ไก กุง สรางความแปลกใหมให
ลูกคา เรียกวาเมนูเหลานี้สามารถหารับประทานไดที่เคเอฟซี แมบางครั้งอาจมีพอคาแมคาทองถิ่น
ลอกเลียนแบบตามก็ไมสามารถทําใหเหมือนได เพราะหากไมใชสูตรเฉพาะอาจไมเป็นที่ครองใจตลาด
เพราะเคเอฟซีไดทําการสํารวจความตองการและรสนิยมของลูกคาในทองถิ่นนั้นๆโดยเฉพาะ
จากกลยุทธแดังกลาวขางตนนั้น สามารถวิเคราะหแไดวาเคเอฟซีสามารถทําการตลาดไดอยาง
ประสบความสํ าเร็ จ โดนใจผู บ ริ โ ภคโดยเฉพาะกลุ มเด็ก และกลุ มวัย รุนที่มี ฐ านค อนขา งมาก และ
สามารถเขาถึงและรูจักเคเอฟซีดีจากการโฆษณาตามหนาจอทีวีหลากสีสันดึงดูดใจ ที่สําคัญคือการทํา
ตลาดใหเขาถึงชุมชนไมตางกับรานสะดวกซื้อทั่วไป
2.4 อุปสรรค์ความท้าทายในตลาดและการปรับตัวต่อการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วน
อเมริกัน
2.4.1 กระแสรักษาสุขภาพของประชากรโลกในปี2001
ความทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันที่จะตองเผชิญกันแทบทุก
บริษัทนั่นคือ ในชวงปี 2001 เกิดกระแสใหมที่เรียกวา การนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy
food) ซึ่งในขณะนั้นกระแสความนิยมดังกลาวแพรหลายมากในสหรัฐอเมริกา และแผขยายไปยัง
นานาประเทศทั่วโลก กระแสความนิยมนี้มีผลอยางตอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เบื้องหลังการฟันฝุา
อุปสรรคในชวงวิกฤติสําหรับแมคโดนัลดแคนสวนมากมุงรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพคือหลังปี 2001
แมคโดนัลดแไดปรับเปลี่ยนกลยุทธแทางธุรกิจ กลาวคือ แทนที่ปกติจากเดิมแลวจะขยายการเปิด
สาขาแฟรนไชสแเพิ่มมากขึ้นใหกระจายตัวออกไป กลับกลายเป็น ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนและเพิ่มเมนูโดย
การแนะนําอาหารที่ดีตอสุขภาพเขามาใหผูบริโภค เชน เมนูขนมผลไมสําหรับเด็ก และอาหารที่ดีตอ
สุขภาพสําหรับผูใหญ เชน ขนมปังไกยาง และที่สําคัญคือ โอ฿ตมีล ไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อแทนที่อาหารเชา
จากแตเดิมเป็นพวกแซนวิซที่มีแคลลอรี่สูง กลายมาเป็นโอ฿ตมีลอาหารเชาเพื่อสุขภาพที่ดี รายการ
อาหารนี้เป็นรายการอาหารที่ชวยสงเสริมภาพลักษณแของแมคโดนัลวาก็มีไลนแอาหารเพื่อสุขภาพดวย
เชนกัน และโอ฿ตมีลนั้นถือวาประสบผลสําเร็จและไดรับการตอบรับ นอกจากนั้นก็ยังมีการเพิ่มชนิด
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ของสลัดเพื่อใหเป็นทางเลือกของคนที่รักในสุขภาพที่ดี เพิ่มเมนูเพิ่มรูปแบบเพื่อขยายฐานลูกคาใหม
ดวยอาหารสุขภาพ และ ความหลากหลาย แตก็ยังพยายามรักษา เมนูเดิมไวเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม57
แมคโดนัลดแจึงไดเริ่มที่จะมีกําไรมากยิ่งขึ้น และรายไดเริ่มที่จะพัฒนากลับสูปกติ และเพิ่มขึ้นตั้งแตปี
2003 นอกจากนี้เพื่อตอบสนองกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเรื่องสุขภาพเชนเดียวกับการตอบสนอง
ความตองการที่มีสุขภาพดีของผูคนในสังคม ในปี 2004 บริษัทแมคโดนัล เริ่มที่จะทดสอบผลิตภัณฑแ
ใหมๆนําเขามาขายอีกเชนกัน และ แนะนําเตาอบแซนวิชใหมที่จะทําอาหารที่ทําใหมีสุขภาพดีและ
รสชาติดีสําหรับผูบริโภคในปี 2004 ในที่สุดแลวจากการที่บริษัทแมคใชความคิดและนวัตกรรมตางๆ
เพื่อเอาชนะอุปสรรคเอาชนะความทาทาย ทําใหแมคโดนัลดแเองนั้นสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาด
ของบริษัทแมคจาก11% เป็น 12% ในออสเตรเลีย58 กระแสรักสุขภาพของแมคโดนัลดแนั้นไมเพียงแต
เกิดขึ้นในอเมริกันเทานั้น ยังแพรหลายไปถึงนานาประเทศทั่วโลก และแมคก็ใชกลยุทธแจําหนาย
อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อแพรขยายไปยังนานาประเทศเชนกัน
นอกจากนั้นแมคโดนัลดแก็ยังมีการปรับตัวโดยการเปิดตัวของแมคคาเฟุ
คาเฟุที่พักผอน
จําหนายกาแฟและเครื่องดื่มภายในรานแมคโดนัลดแ รวมทั้งออกเมนูอาหารวางใหมๆ ตลอดจนขนม
หวาน และเพิ่มจํานวนรายการของขนมขบเคี้ยวใหมากขึ้น เพราะโดยรสนิยมของชาวอเมริกันนั้น
แทจริงแลวชอบรับประทานอาหารวางหรือขนมขบเคี้ยว และแมคโดนัลดแก็รับทราบความตองการนั้น
และสนองตอบโดยการออกเมนูขนมของวาง ซึ่งขนมตางๆนั้นจะมีลักษณะนารักและหีบหอบรรจุภัณฑแ
ที่สวยงาม อีกทั้งยังเพิ่มรายการขนมหวานขึ้นในเมนู อยางไรก็ตาม แมคคาเฟุ ถือเป็นธุรกิจอีกอีกตัว
หนึ่งที่ประสบความสําเร็จอยางยิ่งใหญ จนกระทั่งปี 2011 สถิติมี McCafe 1,300 สาขา ในหลายสิบ
ประเทศทั่วโลกและก็เติบโตอยางสม่ําเสมอ มีการสรางสรรคแเมนูแมคคาเฟุใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นดวย
อาทิ ไดเพิ่มเครื่องดื่มตางๆที่ไมใชกาแฟ เพิ่มรายการเบเกอรี่ ทําใหแมคคาเฟุนั้นประสบความสําเร็จได
อยางยิ่งใหญในหลายสาขาทั่วโลก ปรากฏผลลัพทแออกมาเป็นที่นาพอใจ59
ภายหลังปี 2001 ที่เกิดวิกฤติอาหารสุขภาพขึ้น บริษัทแมคโดนัลดแยังไดหาแนวทางเพิ่มผล
กําไรอีกประการหนึ่ง นั่นคือการออกแคมเปญใหม แนะนําเมนูดอลลารแ (Dollar menu) คือการ
จําหนายเมนูราคาประหยัดและคุมคาในราคาเพียง1ดอลลารแสหรัฐฯเทานั้น ซึ่งสงผลทําใหดอลลารแ
เมนูกลายเป็นกลายเป็นที่นิยมอยางรวดเร็ว เพิ่มฐานลูกคาในกลุมประชาชนที่มีรายไดนอยทําใหผูคน
หันมารับประทานเมนูดอลลารแของแมคโดนัลดแ ไมเพียงแตผูคนที่มีรายไดนอยในสหรัฐอเมริกา แตใน
ประเทศอื่นๆที่แมคฯขยายสาขาออกไป เชนอินเดียและจีนนั้นดอลลารแเมนูก็ยังไดรับความนิยมไมแพ
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เมนูอาหารใหมที่ไดถูกนําผูกกับดอลลารแ ซึ่งไมเพียงแตอาหารเทานั้น แตยังรวมถึงโซดา, ของทอด,
สลัดและขนมหวาน นอกจากนั้นในปี 2010 เมื่อแมคโดนัลดแไดออกผลิตภัณฑแอาหารเชาใหมในปี
2010 ก็ไดบรรจุอาหารเชาไวในดอลลารแเมนูดวย เพื่อความคุมคาตกต่ํา รายการอาหารนี้ชวยเสริมให
หนึ่งดอลลารแของลูกคานั้นมีมูลคามากขึ้น สามารถรับประทานอาหารหนึ่งมื้อไดอิ่มคุมคาซึ่งแคมเปญนี้
ก็ประสบผลสําเร็จ จนทําใหกลยุทธแหนึ่งดอลลารแดังกลาวของแมคโดนัลดแนั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก60
ในสวนของเคเอฟซีก็ไดปรับเปลี่ยนกลยุทธแทางธุรกิจ กลาวคือ แทนที่ปกติจากเดิมแลวจะ
ขยายการเปิดสาขาแฟรนไชสแเพิ่มมากขึ้นใหกระจายตัวออกไป กลับกลายเป็น เคเอฟซีตัดสินใจที่จะ
เปลี่ยนและเพิ่มเมนูโดยการแนะนําอาหารที่ดีตอสุขภาพเขามาใหผูบริโภค เชน เบอรแเกอรแไกเต็มชิ้นที่
โดดเดน ทีผานการอบไอน้ํา ไลไขมัน จนออกมาเป็นเบอรแเกอรแคุณภาพเยี่ยม ไมมีไขมัน เหมาะสําหรับ
ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะสภาพสตรีรักษารูปราง เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังรับประทานไดทุก
เชื้อชาติศาสนาไมเหมือนหมูที่คนมุสลิมไมสามารถเลือกซื้อได พรอมกันนี้ เคเอฟซียังเพิ่มเมนูรักษา
สุขภาพดวยการนําเสนอ เมนูสลัด ผักสด ที่อุดมไปดวยสารอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชนแ ปัจจุบัน
เมนูนี้ไดสรางรายไดเขาบริษัทเป็นจํานวนมาก จากกระแสการรักสุขภาพที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะคนวัย
ทํางานและผูสูงอายุ
เมื่อแนวโนมความนิยมการรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพเกิดขึ้น
การแขงขันมากขึ้น
บริษัทอาหารจานดวนอเมริกัน อยาง แมคโดนัลดแ และ เคเอฟซี ก็ปรับตัวตามและคลายกับวาถูก
บังคับใหแสวงหากลยุทธแและวิธีการทางการตลาดใหมๆที่จะทําใหผลิตภัณฑแกลับมาครองใจผูบริโภค
อีกครั้งดังกลาว คือ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มเขามาขาย คาเฟุรานกาแฟเพื่อพักผอน และ การ
จําหนายดอลลารแเมนู กลยุทธแดังกลาวเรียกไดวาประสบความสําเร็จเป็นที่นาพอใจ เพราะนอกจากจะ
สามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดและเพิ่มและรายไดของบริษัทแลวยังไดในเรื่องของภาพพจนแที่ดีที่ได
ปฏิบัติตามขอตกลงของสังคมดวย
2.4.2 ปัญหาและอุปสรรคเรื่องฮาลาลในการขยายสาขาเคเอฟซีในกลุ่มประเทศอิสลาม
การถูกโจมตีดานผลิตภัณฑแสินคายังเกิดขึ้นกับเคเอฟซี แมวาเคเอฟซีจะเป็นผูนําดานไกทอดที่
คนอิสลามสามารถซื้อหาบริโภคได และสามารถขยายเขาไปสูประเทศอิสลามในแถบเอเชียหรือแมแต
ทางแถบตะวันออกกลางได แตก็มีกระแสขาวออกมาวา เคเอฟซีไดถูกถอดตราฮาลาลออก เพราะเกิด
จากกระแสความไมชอบผูนําสหรัฐอเมริกาของประเทศในแถบตะวันออกกลาง แตอีกกระแสก็ระบุวา
ชาวมุสลิมสามารถบริโภคไกทอดได ซึ่งเรื่องนี้ในบางพื้นที่อิสลามที่มีความเครงครัดตอตราสินคาฮา
ลาลยั งมี ความสั บ สนอยู มากในการจะบริ โ ภคเคเอฟซี ทํ าให บางครั้งยอดขายในประเทศอิส ลาม
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เหลานั้นยังไมคืบหนาเทาที่ควร อยางไรก็ตามทางเคเอฟซีไดยืนยันวาสามารถบริโภคได ถึงแมวาเค
เอฟซีเองจะพยายามปรับตัวทางธุรกิจเพื่อใหสอดคลองเขาหากลุมประเทศอิสลามโดยการรับรองดวย
ตราฮาลาลกอนเพราะวัฒ นธรรมอาหารการกินกับศาสนาอิส ลามของทองถิ่นนั้นคอนขางมีความ
ละเอียดออน เคเอฟซีเมื่อเป็นธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันที่จะตองปรับตัวเองใหสอดคลองกับความ
ตองการและวัฒนธรรมของทองถิ่นแลวนั้น จึงจําเป็นที่จะตองรับรองสินคาและผลิตภัณฑแของตนเอง
ดวยตราฮาลาลที่ชาวมุสลิมทั่วโลกยอมรับ ดังนั้นการเกิดขึ้นของกระแสขาวการรับรองหรือถูกถอดจาก
ตราฮาลาลนั้นทําใหเกิดความสั่นคลอนทางผลประกอบการและเป็นปัญหาอยางยิ่งตอประเทศอิสลาม
ที่เครงครัดทางศาสนาที่เคเอฟซีเขาไปมีสาขาในภูมิภาคตางๆเหลานั้น
2.5 อินเดีย : กรณีศึกษาความสาเร็จในการริเริ่มแผ่ขยายสาขาของเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วน
แมคโดนัลด์61
ตั้งแตจุดเริ่มตนของ บริษัท ในปี ค.ศ. 1973 บริษัทแมคโดนัลดแ คอรแปอเรชั่นก็เริ่มมีสาขา
แพรกระจายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการสรางการรับรูตราสัญลักษณแผลิตภัณฑแ ของบริษัท
และกลยุทธแนั้นก็เริ่มตนดวยการโฆษณาโดยตรงกับพลเมืองชนชั้นกลางและชั้นสูงที่สามารถมองเห็นได
ในประเทศ แตดวยปัจจัยเรื่องราคาในหลายรายการอาหารของแมคโดนัลดแที่มีราคาถูก
ก็เริ่มมี
แนวโนมที่จะใหความสําคัญกับประชาชนชั้นลางในลําดับตอมา
ในสวนการแพรขยายสาขาเพิ่มเติมออกไปยังตางประเทศนั้น กอนจะมีการเปิดตัวเป็นครั้ง
แรกในตางประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศใดๆก็ตาม แมคโดนัลดแ คอรแเปอเรชั่น จะตองทําการบาน
คนควาศึกษาอยางเต็มที่กอนที่จะเปิดรานอาหารจานดวนดังกลาวขึ้นในยุคโลกาภิวัตนแ แมคโดนัลดแ
สามารถพัฒ นากลยุทธแการตลาดไปพรอมๆกับการปรับแตงสินคาของพวกเขาให เหมาะสมเขากัน
สําหรับภูมิภาคที่แตกตางกั นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและระดับชาติเพื่อรองรับตลาด
เปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง ดําเนินการวิจัยและพัฒนา ในภูมิภาคที่แมคปรารถนาที่จะเปิดสถานที่
ใหมๆ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับองคแประกอบหลายอยางรวมทั้งสั งคมวัฒ นธรรมเทคโนโลยีทางการเมืองและ
สถานการณแทางเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นๆดวย
แมคโดนัลดแยังไดมีการเปิดภัตตาคารรานอาหารจานดวนกระจายจํานวนสาขาอยางรวดเร็วใน
หลายประเทศทั่วโลก ตัวอยางของการประสบความสําเร็จในการเปิดตัวแมคโดนัลดแ คือการเปิดสาขา
ในประเทศอินเดีย แมคโดนัลดแในประเทศอินเดียนั้นมีรายไดจากผลกําไรที่สูงมาก แมวาอินเดียจะเป็น
หนึ่งในตลาดที่ยากที่สุดสําหรับบรรษัทขามชาติที่จะเขาไปลงทุนทําธุรกิจก็ตาม เนื่องจากความยาก
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และซับซอนของนโยบายรัฐบาลที่กําหนดโดยรัฐบาลอินเดีย เหตุผลที่อยูเบื้องหลังความยากลําบาก
ดังกลาวนั้น ขึ้นอยูกับรัฐบาลอินเดียเพียงผูเดียวซึ่งกําลังมองหาวิธีการเพื่อปกปูองธุรกิจภายในประเทศ
และการจางงานสําหรับพลเมืองของอินเดียเอง อีกทั้งชาวอินเดียมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมือนที่
ใดในโลก ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรเป็นมังสวิรัติ สวนคนไมใชมังสวิรัติก็จะไมทานเนื้อวัว เพราะ
ถือวาวัวเป็นสัตวแศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู และไมทานเนื้อหมูเพราะมีประชากรมุสลิมกวา 200 ลานคน
และหมูถือเป็นสัตวแที่สกปรก ดังนั้น การที่แมคโดนัลดแยอมปรับรูปแบบธุรกิจ เชน การแยกครัวสําหรับ
อาหารมังสวิรัติออกจากครัวอื่น การไมใชเนื้อวัวและเนื้อหมูเป็นวัตถุดิบ ใชมายองเนสที่ไมผสมไข ฯลฯ
จึงถือเป็นเรื่องที่ดูไมนาจะเป็นไปได62
แมคโดนัลดแเริ่มเปิดสาขาแรก ในอินเดีย ในปี 1996 ที่ยาน Vasant Vihar ซึ่งเป็นเขตที่อยู
อาศัยชุมชนเมืองชั้นสูงในนิวเดลี ตั้งแตนั้นมาจนบัดนี้แมคโดนัลดแไดทําการเปิดสาขาจนปัจจุบันมีราน
แมคโดนัลดแในอินเดียทั้งหมด 368 รานสาขา หนึ่ งในกลยุทธแที่แมคโดนัลใชกอนจะเปิดรานอาหารใน
แตละสาขาทั่วทุกประเทศในโลก คือการวิจัยและพัฒนาอาหารของเขา รวมถึงการวิจัยรสนิยม ความ
ชื่นชอบ และความตองการที่แตกตางกัน และความแตกตางทางวัฒนธรรมของผูคนแตละทองถิ่นทั่ว
โลก ดังนั้น ทางแมคโดนัลดแจึงจะตองใสใจวิเคราะหแเรื่องนี้อยางละเอียด โดยที่ยึดหลักเนนย้ําที่วา
อาหารและการบริ การของแมคโดนัล ดแที่เป็นไปตามรสนิยมของผู คนทองถิ่นนั้นจะตองไมรุกราน
วัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิม ยกตัวอยางเชน ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ไมนิยมทานเนื้อเป็นอยางมาก
เนื่องจากความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น ทางบริษัทแมคโดนัลดแ จึงตองสรางแฮมเบอรแเกอรแที่ไมไดทําดวย
เนื้อวัว แตทําจากไกหรือเนื้อแกะ แตยังคงสวนและรูปรางผลิตภัณฑแภัณฑแแฮมเบอรแเกอรแในรูปแบบ
ของอเมริกัน เอาไว แตมีวัตถุดิบ ที่เปลี่ ยนแปลงไปตามรสนิยมของทองถิ่น นอกจากนี้ บริษัทแมค
โดนัลดแ ก็ยังมีการสรางรสชาติเผ็ดเพื่อตอบสนองการรับรูรสชาติเครื่องเทศของชาวอินเดียดวย
2.5.1 การปรับตัวของแมคโดนัลด์เพื่อนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศ (McDonald’s
adopting to new market63)
แมคโดนัลดแคอรแปอเรชั่นสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในตลาดต าง ๆ โดยมีกล
ยุทธแทางการตลาด การประชาสัมพันธแ กระบวนการโฆษณา และกระบวนการทํางาน ในฐานะที่เป็น
บริษัทยักษแใหญมูลคาหลายพันลานดอลลารแที่มีการขยายขอบเขตธุรกิจไปยังนานาประเทศที่มีการวิจัย
และพัฒนา ผลิตภัณฑแเพื่อใหสอดคลองกับประเทศที่จะเขาไปดําเนินกิจการ เชน ประเทศอินเดีย
ยกตัวอยาง เชน ชวง 10 – 15 ปีแรกเมื่อแมคโดนัลดแไปเปิดสาขาแรกในอินเดีย จะเป็นการวาง
โครงสรางธุรกิจและการนําเสนอวัฒนธรรมการรับประทานอาหารนอกบานในหมูชาวอินเดียในสมัย
62
63
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นั้นที่ยังนิยมทําอาหารรับประทานเองที่บาน อีกกรณีหนึ่งคือ ในรัฐ Gujarat ของอินเดีย ประชาชน
สวนใหญรับประทานอาหารมังสวิรัติ ดังนั้นเมื่อแมคโดนัลดแเปิดสาขาที่นี่ที่ การที่ชาวอินเดียสวนใหญ
ไมบริโภคเนื้อวัว ทําใหแมคโดนัลดแในตลาดนี้ ไมมีแฮมเบอรแเกอรแที่ถือเป็นซิกเนเจอรแของแบรนดแอยาง
"บิ๊กแมค" จึงไดมีการนําเสนอแฮมเบอรแเกอรแผักและในที่สุ ดการเกิดขึ้นของ เมนูที่มีชื่อวา Big Spicy
Paneer Wrap64 ที่วางจําหนายในประเทศอินเดีย ซึ่งแมคโดนัลดแคิดคนขึ้นมา เพื่อเอาใจชาวอินเดีย ที่
ไมรับประทานเนื้อวัวโดยเฉพาะ เนื่องจากเมนูนี้ มีสวนประกอบเป็นผักสวนมากก็ประสบความสําเร็จ
อยางยิ่งและเป็นที่ชื่นชอบของคนอินเดีย นอกจากนั้นก็ยังมีอาหารอินเดียแบบดั้งเดิมอื่น ๆ เชนกะหรี่
พัพ, Dosa, Vada และอื่น ๆ ซึ่งกรณีนี้ไมไดอยูในนิวเดลีที่เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย ที่แมค
โดนัลดแไดเปิดตัวเบอรแเกอรแเนื้อสัตวแหลายแหงรวมถึงมหาราชาแมค (Maharaja Mac) , Kabas เป็น
ตน นั่นจึงเป็นสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามของแมคโดนัลดแบริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
ขามชาติอเมริ กัน ที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดล อมในทองถิ่นและสรางสรรคแ
อาหารที่สอดคล องกับรสชาติของชาวอินเดียมากขึ้น หลังจากนั้น แมคโดนัลดแก็ไดมีการพัฒนาไป
รวมมือกับบริษัทพันธมิตรขนาดใหญเพื่อสรางเครือขาย (Supply chain) และยึดมั่นการผลิตอาหาร
โดยใชวัตถุดิบทั้งหมดจากในอินเดียมาตั้งแตตน อีกทั้งยังสรางโรงงานผลิตอาหารแปรรูปและบุกเบิก
สรางระบบลูกโซความเย็น (Cold chain) เพื่อรองรับการผลิตแบบครบวงจรดวย ทําใหสามารถ
ควบคุม Supply chain และรักษามาตรฐานความสะอาดของวัตถุดิบและมาตรฐานการผลิตอาหาร
แมคโดนั ลดแในอิน เดียไดทั้งหมด อยางไรก็ตาม นอกจากการวางพื้นฐานดานการผลิต การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการยอมปรับสินคาและการบริการใหเขากับวัฒนธรรมและความเชื่อของคน
ทองถิ่นแลว แมคโดนัลดแอินเดียยังพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง เพื่อใหทันกับพฤติกรรมของผูบริโภคอินเดีย
ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามระดับความเจริญทางเศรษฐกิจดวย ในกรณีของความสําเร็จของ
แมคโดนัล ดแกับ การขยายสาขาในอินเดียนั้น ทางแมคโดนัลดแเองไมไดมองวาปัญหาความแตกตาง
ทางดานวัฒนธรรมนั้นยากเกินกวาที่จะผานพนไปได และแมคโดนัลดแก็สามารถพิเศษตนเองไดแลววา
เขาสามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองไดดีทามกลางความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในประเทศที่ไมไดเป็นตนกําเนิดของตน
ในสวนประเทศจีน ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษายอยของความสําเร็จในการปรับตัวของเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนแมคโดนัลดแ เมื่อราวปีค.ศ. 2006 บริษัทแมคโดนัลดแ ไดเปิดรานคาปลีกแมค
คิดสแ (McKids) ซึ่งเป็นรานจําหนายเสื้อผาคาปลีกในประเทศจีนที่ดึงดูดความสนใจของเด็กเป็นอัน
มาก นอกจากนั้นภายในรานยังมีการจําหนายของเลน, เครือ่ งแตงกายที่ทันสมัย, วิดีโอ เมื่อประสง
ความสําเร็จในจีนแลว จึงไดขยับขยายสาขาแมคคิดสแมาเปิดในยุโรปและสหรัฐอเมริกาดวย เนื่องจาก
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ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญและมีจํานวนประชากรมากทําใหสวนแบงทางการตลาดและ
รายไดของแมคที่ไดจากจีนสูงตามไปดวย บริษัทแมคโดนัลดแจึงไดตัดสินใจที่จะพยายามสรางความเป็น
ตะวันตก (Westernized) ใหกับคนจีนและสังคมจีนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหมองวาอาหารตะวันตกมีความ
โกหรูทันสมัย เป็นการเสริมสรางภาพลักษณแที่มีความศิวิไลซแเขามาเกี่ยวของ โดยมีการโฆษณาสื่อให
เห็นวาการบริโภคเนื้อวัวนั้นเป็นรายการอาหารที่หรูหรามีระดับเหมาะสมกับผูบริโภคในจีน และการ
บริโภคเนื้อวัวจะเป็นการเสริมสรางเสนหแ ทั้งหมดคือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑแผานกล
ยุทธการปรับตัวใหเขากับทองถิ่นของแมคโดนัลดแเอง
แนวโนมในประเทศจีน (ปี 2007) แมคโดนัลดแถือไดวาเติบโตมากเป็นลําดับที่2 ในตลาดธุรกิจ
อาหารในประเทศจีนซึ่ง มีกวา 120 สาขาโดยสวนใหญจะตั้งอยูในเซี่ยงไฮ บริษัทแมคจากสหรัฐฯนั้น
เป็นเจาของรานคาสาขามากขึ้นทั่วโลก (มีสาขารวมทั่วโลกประมาณ 19,700สาขา) จะเห็นได วามีแมค
นั้นมีสาขาที่ประเทศตางๆมากกวาที่มีสาขาในบานเกิดของแมคเอง ในปี2005 ไดมีการเปิด Drivethru restaurant ในจีนเป็นสาขาแรกและในตอนที่เปิดนั้นแมคฯคาดหวังวา จะสามารถขยายสาขาได
อีกรอยสาขาในอีกสองปีขางหนาและในแผนระยะยาวนั้นแมคคาดหวังวาจะขยายสาขาใหครบหนึ่งพัน
สาขาภายในปี 2008 การที่จะทําใหบรรลุผลเชนนั้นไดนั้นแมคจําเป็นที่จะตองมีการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมในทองถิ่นดังที่แมคไดเคยดําเนินการสําเร็จมาแลวในประเทศอื่นๆ เรียกไดวาจากกรณี
ดังกลาวแมคโดนัลดแมีความพยายามที่จะแพรขยายสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันของ
ตนเองใหออกไปอยางกวางขวางและรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก โดยใหความพยายามทั้งในดาน
ของการปรับตัวของกิจการเองใหเป็นไปตามความตองการของผูบริโภค และบางสวนก็ยังพยายาม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคในบางอยางใหคลอยตามวิถีเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
ในความเป็นจริงแลว การที่แมคโดนัลดแประสบความสําเร็จไดเกี่ยวเนื่องมาจากการเติบโตของ
โลกาภิวัตนแ โดยเฉพาะการปรับตัวของรสนิยมการบริโภคอาหารของทองถิ่นและความคิดของคนใน
ทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องอาหารอยางรวดเร็ว การบริโภคของประชาชนหันเหมาสูการชื่นชอบ
การบริโภคอาหารที่มีรสชาตอรอย ราคาถูก และ สะดวกสบาย จากการเจริญเติบโตที่พัฒนาขึ้นมา
เรื่อยๆของแมคโดนัลดแในชวงปี 2006-2015 การเจริญเติบโตทางสาขาที่ใหญที่สุดอยูในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก การเจริญเติบโตทางธุรกิจสาขานี้แสดงออกใหเห็นวา แมคโดนัล ดแไดดําเนินกลยุทธแที่
ถู ก ต อ งต อ เนื่ อ งซึ่ ง เป็ น กลยุ ท ธแ ที่ ไ ม เ พี ย งแต ก ารปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สภาพแวดล อ มในท อ งถิ่ น ที่ จ ะ
ดําเนินการเทานั้น แตยังตอบสนองสังคมและมีภาระผูกพันในดานของอาหารกับการดําเนินชีวิตที่มี
สุขภาพดีและยังรวมบริจาคเงินทุนขนาดใหญไปยังประเทศตางๆเพื่ออนุรักษแสิ่งแวดลอมอีกดวย
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2.6 โบลิเวีย : กรณีศึกษาความล้มเหลวในการแผ่ขยายสาขาของเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วน
แมคโดนัลด์
ในทุกความสําเร็จยอมตองมีความลมเหลวเกิดขึ้นบาง การดําเนินธุรกิจเครือขายอาหารจาน
ดวนอเมริกัน ที่ประยุกตแใชทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแ ผสมผสานกับกลยุทธแทางธุรกิจแบบทองถิ่นภิ
วัตนแ พรอมการปรับตัวใหเขากับผูบริโภคทองถิ่น ในบางกรณีถึงแมวาบริษัทจะใชความพยายามในการ
ปรับตัวและศึกษาหาขอมูลกอนเปิดสาขาในหลายๆประเทศมากนอยเพียงใด แตลําพังเพียงแคฝุาย
ผูผลิตเอง ไมสามารถตอบโจทยแการขยายสาขาอยางประสบความสําเร็จไดเพียงผูเดียว หากแตวาตอง
มีปัจจัยทางดานผูบริโภคหรือลูกคาดวย วามีการยอมรับในระดับใดในนโยบายธุรกิจดังกลาวที่ผูผลิตได
พยายามปรับตัวเขาหา และเลือกรับปรับใชใหเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน มี
ประเทศตางๆในโลกจํานวนหนึ่งที่ยังไมเคยมีการเปิดสาขาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
แบรนดแแมคโดนัลดแ หรืออาจจะเคยมีการเปิดตัวแลวแตไมประสบความสําเร็จดวยเหตุผลนานับการ
จนตองปิดตัวธุรกิจลงไป เชน ประเทศเบอรแมิวดา บารแเบโดส ไอรแแลนดแ กัมพูชา จาไมกา การแนา มอน
เตรเนโก และเยเมน65 ซึ่งถือวาเป็นกรณีที่แมคโดนัลดแลมเหลวในการเปิดสาขาในประเทศดังกลาว
ขางตน
แตในทีนี้จะขอยกตัวอยาง ประเทศที่เดนชัดที่สุดในการเปิดสาขาของแมคโดนัลดแในประเทศ
โบลิเวียเป็นกรณีศึกษาในแงของดานความไมประสบความสําเร็จกับการขยายสาขาของแมคโดนัลดแ
Stephen Messenger66 ไดเขียนบทความเกี่ยวกับความลมเหลวของการเปิดสาขาแมคโดนัลดแใน
โบลิเวีย ไวในเว็บไซตแ Tree Hugger วา ดวยรานอาหารกวา 31,000 แหงซึ่งใหบริการผูคนกวา 58
ลานคนทั่วโลกในทุกวัน แมคโดนัลดแไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
สามารถครอบงําวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันไปทั่วโลกในดานอาหารจานดวน ในฐานะที่แมคโดนัลดแ
เป็นเบอรแเกอรแที่สามารถรับประทานไดงาย และราคาไมแพง แตความเป็นเอกลักษณแของอาหารจาน
ดวนที่มีความรวดเร็ว มีความขัดแยงกันกับมาตรฐานทางดานวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร
อยางเหมาะสมของคนโบลิเวียที่เป็นไปอยางชาๆ ละเมียดละไม เนนคุณคาทางโภชนาการ และใชเวลา
อยางมีคุณคาในการปรุงอาหารอยางพิถีพิถันดวยความรัก อยางไรก็ตาม เป็นเวลาทั้งสิ้น 14 ปีดวยกัน
ที่แมคโดนัลดแพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินของคนโบลิเวียใหใชกระบวนการประกอบ
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อาหารและเวลาในการรับประทานใหลดนอยลง และเป็นไปตามแผนการตลาดของตนเอง คืองาย
สะดวกและรวดเร็ว แตการกระทําดังกล าวของแมคโดนัล ดแไมประสบความสํ าเร็จในโบลิ เวีย คน
พื้ น เมื อ งทั้ ง ประเทศปฏิ เ สธวั ฒ นธรรมการรั บ ประทานอาหารของอเมริ กั น และยั ง คงเอกลั ก ษณแ
วัฒนธรรมการรับประทานแบบดั้งเดิมไว สงผลทําใหแมคโดนัลดแไมประสบความสําเร็จในการขยาย
สาขาในดินแดนแหงนี้และตองหยุดชะงักการขยายสาขา และปิดรานสาขาทั้งหมดในโบลิเวียไปเมื่อปี
2002
จากการรายงานของสํานักขาว Hispanically Speaking News กลาวไววา ดวยเวลากวา10
ปี กับจํานวน 8 รานสาขาในอเมริกาใต และประชากรกวา 10 ลานคน แมคโดนัลดแมีความพยายาม
อยางเต็มที่ที่จะใช บิ๊กแมค และ แมคนักเก็ต เอาชนะใจคนโบลิเวีย แตในทายที่สุดไมสามารถที่จะ
เอาชนะใจคนทองถิ่นที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมได และแมคโดนัลดแเอง
พบวาตนเองขาดทุน และสูญเสียรายไดทางธุรกิจเป็นจํานวนมาก ดังนั้นในแงของการสูญเสียรายได
ทางแมคโดนัลดแคอรแปอเรชั่นจึงไดประกาศอยางเป็นลายลักษณแอักษรวาจะปิดรานอาหารในโบลิเวีย
ซึ่งทําใหโบลิเวียเป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ไมมีรานอาหารจานดวนแมคโดนัลดแ
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ทําใหโบลิเวียแตกตางจากประเทศอื่น ๆ เกือบทั้งหมดในอเมริกาใต คือ
ความไมชื่นชอบในผลิตภัณฑแอาหารของแมคโดนัลดแของคนพื้นเมืองที่เห็นไดชัดเจน กลุมผูผลิต
ภาพยนตรแไดพยายามตอบคําถามในสารคดีของพวกเขา ถึงสาเหตุของความลมเหลวของแมคโดนัลดแ
ในโบลิเวียและตองปิดกิจการลง? ตามรายงานจากสํานักขาว Hispanically Speaking News ได
กลาวถึงความลมเหลวของแมคโดนัลดแในโบลิเวียวามาจากสาเหตุของการทํากลยุทธแทางการตลาด
จํานวนมากที่ไมจริงใจตอผูบริโภคก็มีสวนดวย แตในทางกลับกันแมคโดนัลดแกลับเป็นที่นิยมในประเทศ
อื่นๆในอเมริกาใต
จากเอกสารการสัมภาษณแของพอครัว นักสังคมวิทยา นักโภชนาการและนักการศึกษา ผูซึ่ง
เห็นดวยวา แทจริงแลว ชาวโบลิเวียไมไดตอตานอาหารประเภทแฮมเบอรแเกอรแ พวกเขาเพียงแตไม
ยอมรับกับวัฒนธรรมและแนวคิด "อาหารจานดวน" ซึ่งเป็นแนวคิดที่ขัดแยงและไมไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางในหมูชุมชนชาวโบลิเวีย เพราะ อาหารจานดวน หมายถึงสิ่งที่ตรงกันขามกับสิ่งที่ชาว
โบลิเวียคิดวาควรจะเป็นอาหาร
เนื่องจากอาหารที่ดีนั้นจะตองไดรับการเตรียมดวยความรักความ
ทุมเท มีมาตรฐานดานสุขอนามัยสูงและมีเวลาปรุงอาหารที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นจึงยากที่จะหา
ลูกคาเขามาอุดหนุนในรานแมคโดนัลดแ แตชาวโบลิเวียก็ไมไดแสดงออกถึงการตอตานเครือขายธุรกิจ
อาหาจานดวนอเมริกันอยางรุนแรง หากเพียงแตวาพวกเขาเหลานั้นเลือกที่จะไมเขารานแมคโดนัลดแ
เพื่อบริโภค ดวยหลักของการบริโภคที่ขัดกับวัฒนธรรมทองถิ่นและการปฏิเสธของคนพื้นเมืองที่มีตอ
รานอาหารจานดวนที่มีเมนูที่คุณคาทางโภชนาการต่ํา และการดําเนินธุรกิจของเครือขายธุรกิจอาหาร
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จานดวนอเมริกันที่ไมคอยเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม สงผลทําใหการแผขยายสาขาของเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนแมคโดนัลดแในโบลิเวีย ลมเหลวในที่สุด
2.7 สรุป
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันแบรนดแยักษแใหญทั้งแมคโดนัลดแและเคเอฟซีไดมีจุด
กําเนิ ดขึ้น ที่อเมริ กันและแพร ขยายไปสูนานาประเทศทั่ว โลก นั้นเป็นผลพวงจากการมาถึง อยาง
รวดเร็วของโลกาภิวัตนแ ผนวกกับการที่บริษัทธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันเหลานั้นพยายามที่ จะมี
แผนการตลาดและธุรกิจที่เชื่อมโยงเพื่อปรับตัวธุรกิจเหลานั้นเองใหเขาเปิดตลาดใหมเพื่อเขาสูทองถิ่น
อื่นๆใหได ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้น มี นโยบายในการดําเนินการ
วิจัยและพัฒนา (Research and development) อยางหนักในภูมิภาคที่บริษัทนั้นปรารถนาที่จะเปิด
สถานที่ใหมๆ มีการศึกษาคนควาหาขอมูลตางๆเกี่ยวกับตลาด วัฒนธรรมการบริโภค ไลฟสไตลแของ
ชุมชนพื้นเมือง รวมทั้งวิจัยและพัฒนาอาหารซึ่งถือวาเป็นสินคา และบริการ ใหสอดคลองกับ รสนิยม
ความชื่นชอบ และความตองการที่แตกตางกันของผู บริโภคคือประชากรในทองถิ่นนั้นๆ อีกทั้งความ
แตกตางทางวัฒนธรรมของผูคนแตละทองถิ่นทั่วโลก โดยผานทางนโยบายและวิสัยทัศนแแบบ การให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกเชื้อชาติและภาษาที่ไดไปเปิดทํา
การ โดยผ า นทางหลั ก การการกระจายมอบหมายงานกํ า หนดแนวทางระหว า งประเทศ ที่ ใ ห
ความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรมและภาษาของทองถิ่นเป็นอยางมาก เพราะบริษัทธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันนั้นจะตองมีความเขาใจและเรียนรูวัฒนธรรมของตลาดใหมที่เขาไปเปิดสาขานั้นใหไดเป็น
อยางดี โดยผานทางหลากหลายวิธีการดวยกัน ไมวาจะเป็น การจางงานประชาชนในทองถิ่นในการ
บริหารจัดการเครือขายสาขารานอาหาร เพื่อใหไดรับการยอมรับจากคนในทองถิ่นของประเทศนั้นๆ
การเพิ่มบริการสงอาหารถึงสถานที่ ที่เป็นการทําใหเรียนรูกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิม
การใหโอกาสซื้อสินคาจากผูประกอบการทอ งถิ่นเพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบในการประกอบกิจการ หรือ
การนําเอาอาหารทองถิ่นมาประยุกตแและจัดจําหนายตอ และ การประสานพลังกับผลเมืองทองถิ่น
และชวยเหลือสังคมเพื่อที่จะเพิ่มภาพลักษณแที่ดีใหกับแบรนดแธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันตอคนใน
ทอ งถิ่ น นั้ น อีก ทั้ง ยั งมี ก ารออกเมนู เฉพาะประจํา ทอ งถิ่น ต างๆและปรั บรู ปแบบสิ น คา ให มี ความ
หลากหลายชนิดเพื่อเอาใจลูกคาทองถิ่นใหถูกตองตรงตามรสนิยม ความชอบ เพื่อผลประกอบการที่ดี
ของบริษัท โดยที่ยั งคงมีอุปสรรคและความทาทายตางๆมากมายที่ปรากฏขึ้น เชน กระแสรักษา
สุขภาพของประชากรโลกในปี2001ระบบอาหารฮาลาลในประเทศกลุมอิสลาม เป็นตน
อย า งไรก็ตาม นโยบายและกลยุท ธแตา งๆข างตนดั งกล าว เป็น สิ่ งที่ แสดงให เห็ น ถึงความ
พยายามในการแพรขยายตัวเองอยางรวดเร็วและรุนแรงของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
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ไปสูพื้นที่ตางๆทั่วโลก โดยลําพังเพียงแคทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแในแบบดั้งเดิมนั้นคงไมเพียงพอและ
นอยเกินไป หรือบางอยางก็ไมเป็นไปตามทฤษฏีแมคโดนัลดาภิวัตนแเดิม ทางกลุมบริษัทเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนอเมริกัน จึงจําเป็นที่จะตองพยายามจับตลาดและปรับตัวเขาหากลุมผูบริโภคโดยการ
ใชกลยุทธแแบบ think global, act local67 คือการพยายามทําใหธุรกิจที่มีแนวคิดระดับโลกนั้น
สามารถใชไดจริงในทองถิ่น หรือธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ คือ ธุรกิจนั้นพยายามปรับตัวและพัฒนาตอไป
ดวยกลยุทธแการปรับผลิตภัณฑแ สินคาและบริการ ใหเหมาะกับบริบทของทองถิ่นที่ไดแผขยายเขาไป
ไมวาจะเป็ นในเรื่ องของ รสชาติ เมนูอาหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนา แต
อยางไรก็ตามการดําเนินการรูปแบบธุรกิจผานทางกลยุทธแดังกลาวนั้น ในบางครั้งก็สามารถปรับตัวให
ประสบความเสร็จในบางพื้นที่ไดดีและในบางพื้นที่ก็ยังไมถือวาประสบความสําเร็จเทาที่ควร ทั้งนี้ตอง
ดูจากทางสองฝั่ง คือ นโยบายและกลยุทธแทางการตลาดของทางกลุมบริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนอเมริกันเอง และ อีกฝั่งหนึ่งคือ ทางฝั่งผูบริโภค ที่จะตองพิจารณาวา นโยบายที่ผูประกอบการนั้น
จะปรั บ สิ น คาและบริ การให ตรงตามความตองการของผู บริโภคทองถิ่นนั้น มีความตรงใจ เข าถึง
พฤติกรรม แนวการใชชีวิต ตลอดจนรสนิยมความชื่นชอบของคนในทองถิ่นที่เขาไปเปิดธุรกิจ และคน
ทองถิ่นนั้นใหการยอมรับ หรือ ความนิยมชมชอบจากนโยบายดังกลาวอยางไร จึงนําไปสูเนื้อหาในบท
ตอไปที่จะเป็นการกลาวถึงพัฒนาการการแพรขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนและการปรับตัว
โดยผานกลยุทธแธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ เขาสูกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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บทที่ 3
พัฒนาการของเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนสู่ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน สืบเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนแที่เขามา พัฒนาการอุตสาหกรรม
อาหารจานดวนนั้น เริ่มจากการพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา แลวจึงคอยๆแพรหลายมายังประเทศ
ขางเคียง ขามภูมิภาคไปยังยุโรป ออสเตรเลีย แลวจึงมาเป็นเอเชีย โดยมีกรณีศึกษาหลักสําคัญที่
ประสบความสําเร็จอยางยิ่งคือ อินเดีย แลวตอมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งถือวาเป็นผูรับ
เอาทั้งการลงทุนและวัฒนธรรมอาหารการกินอเมริกันเขามาดวย จะเห็นไดวา เครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนอเมริกันมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด และดําเนินการตลาดเชิงรุกในการแพรขยายสาขาขาม
ภูมิภาค กาวขามผานสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางหลายหลายของประเทศตางๆในโลก มา
จนกระทั่งถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากการเปิดตัวสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันแบ
รนดแแมคโดนัลดแในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น พบวา เวียดนามเป็นประเทศลาสุดที่
แมคนัลดแมีการเปิดสาขาแรกในนครโฮจิมินหแในเดือน กุมภาพันธแ 2557ภายหลังแบรนดแตางๆของ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันเชนกันที่นํารองมาเปิดเมื่อหลายปีกอน อยาง เบอรแเกอรแคิง
และเคเอฟซี แมคโดนัลดแนั้นไดขยายกิจการไปในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน โดยครั้งสุดทายที่แมค
โดนัลดแไดเปิดสาขาแรกในประเทศสมาชิกอาเซียนกอนหนา คือที่ประเทศบรูไน ในปี 2535 สําหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่แมคโดนัลดแมีสาขามากที่สุด คือประเทศฟิลิปปินสแ มีทั้งหมด 400 สาขา
รองลงมาคือประเทศ มาเลเซีย 260 สาขา และประเทศไทยเป็นอันดับที่สาม 195 สาขา โดยใน
รายงานปี 2555 ยืนยันวา รายไดของแมคโดนัลดแกวารอยละ 68 มาจากประเทศที่ไมใชสหรัฐอเมริกา
ขณะที่ หุนของแมคโดนัลดแ ก็ยังขยับตัวสูงขึ้นตามลําดับ68
อยางไรก็ตาม การแพรขยายของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันเป็นสิ่งที่จะสามารถ
บอกไดวา เจามหาอํานาจอเมริกันนั้น ไมไดเพี ยงแตจะพยายามแพรขยายวัฒนธรรมหลักของตนมาสู
ประเทศอื่นๆ หรือทํากระบวนการอเมริกานุวัตนแ (Americanization) เพียงอยางเดียว แตยังพยายาม
ที่จะ ดําเนิ นกลยุทธแทางธุร กิจแบบ การปรับผลิ ตภัณฑแ สินคาและบริการ ใหเหมาะกับบริบทของ
ทองถิ่นที่ไดแผขยายเขาไป โดยที่ทางบริษัทธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้นพยายามที่จะศึกษาถึง
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ขอมูลผูบริโภคทองถิ่นและปรับตัวใหเขากับการเปิดสาขาในแตละพื้นที่ เป็นการนําเอาแนวคิดของ
ธุรกิจที่มีแนวคิดระดับโลกที่สามารถใชไดจริงในทองถิ่นเอง โดยหลักการดังกลาวก็ถูกนําเขามาใชเมื่อ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจานดวนอเมริกันแพรขยายเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย ในที่นี้จะ
ขอกลาวโดยทีละประเทศดังตอไปนี้
3.1 พัฒนาการของเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนอเมริกันสู่ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3.1.1 สิงคโปร์
ประเทศหมูเกาะเล็กๆแตเจริญไปดวยระบบเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานที่ดีที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สิงคโปรแมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 5,791,901 คน69 (ปี 2018) สิงคโปรแเป็นประเทศ
ที่มีลักษณะประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ประกอบดวยชาวจีนรอยละ 76 ชาวมาเลยแรอยละ 13.7
ชาวอินเดียรอยละ 8.4 และอื่นๆ รอยละ 1.9 สวนในดานศาสนานั้น ประเทศสิงคโปรแเป็นประเทศที่ไม
มีศาสนาประจําชาติ
เพราะใหเสรีภาพประชาชนเลือกนับถือศาสนาไดเองจึงมีความแตกตาง
หลากหลายทางศาสนาคอยขางมาก ไดแก พุทธรอยละ 42.5 อิสลามรอยละ 14.9 คริสตแรอยละ 14.6
เตเารอยละ 8.5 ฮินดูรอยละ 4 อื่นๆ รอยละ 0.7 และไมนับถือศาสนารอยละ 14.570 มีรายไดตอหัว
ประชากร (Gross national income : GNI per capita) 51,880 ดอลลารแสหรัฐตอปี71 ซึ่งถือวา
รายไดตอหัวประชากรสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศ (GDP)
316.87 พันลานดอลลารแสหรัฐตอปี72 (ปี 2017) มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มี
จํานวนสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันภายในประเทศ แบงออกเป็น แบรนดแแมคโดนัลดแ
จํานวน 136 สาขา โดยเปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 197973 และแบรนดแเคเอฟซี จํานวน 83 สาขา โดย
เปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 197774 ในสวนราคาเฉลี่ยเมนูอาหารเฉลี่ยของบิ๊กแมค เบอรแเกอรแลายเซ็นดัง
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ประจําแมคโดนัลดแ ราคาเมื่อคิดเป็นเงินบาทไทยอยูที่ 134 บาทตอชิ้น และมีเมนูเฉพาะถิ่นสิงคโปรแ
เป็น Twister Fries เฟรนชแฟรายดแทวิสตแที่มีรูปทรงโคงมีจําหนายที่สิงคโปรแในชวงตรุษจีนไวเอาใจชาว
จีนซึ่งเป็นประชากรสวนมากในสิงคโปรแ และ Veggie Crunch Burger หรือเบอรแเกอรแมังสวิรัติ
สําหรับชาวอินเดียหรือกลุมลูกคาอื่นๆที่นิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติ
หากจะกลาวถึงธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนในประเทศสิงคแโปรแ ตลาดอาหารจานดวนที่นี่มี
การแขงขันสูงรองลงมาจากการแขงขันดานอสังหาริมทรัพยแ กลาวคือ คนสิงคโปรแเป็นผูฉลาดในการ
บริโภค พวกเขามักจะมองหาการโภคในอาหารที่มีคุณภาพดีและราคาสมเหตุผลหรือลดราคาใหต่ําลง
จากปูายโฆษณา ดังนั้นกลยุทธแสําคัญทางการตลาดคือจะตองมีเทคนิคในการใชสื่อการตลาดออนไลนแ
เชื่อมตอภายในรัฐเองและระหวางแบรนดแธุรกิจใหเขาถึงกับประชาชนผูบริโภค ทั้งการประชาสัมพันธแ
บนอินเตอรแเน็ต สื่อสังคมออนไลนแ และจากขอมูลดังกลาว พบวา แมคโดนัลดแ แบรนดแอาหารจานดวน
สุดฮิตของอเมริกัน เป็นแบรนดแที่สามารถทําการตลาดและประชาสัมพันธแออนไลนแไดดีและประสบ
ความสําเร็จ ในปี 2013 และแมคโดนัลดแก็แบงสวนแบงทางการตลาดของสิงคโปรแไปในปีนั้นถึงรอยละ
41 ดวยกัน สาเหตุสืบเนื่องมาจากภาษาอังกฤษที่มีการใชกันอยางแพรหลายในสิงคโปรแ ทําใหหลักการ
ทําโฆษณาแบบอเมริกันไมตองปรับการเขาถึงทางดานภาษามากนัก และ ทั้งระบบกฏหมายของ
สิงคโปรแที่เอื้อตอธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนและธุรกิจที่เป็นบรรษัทขามชาติ
รวมไปถึงระบบ
ธนาคารที่ทันสมัยในการประกอบธุรกิจ สงผลทําให สิงคโปรแนั้นมักจะเป็นประเทศแรกหนาดานแรกที่
ไดรับความนิยมในการเปิดธุรกิจสาขาของตะวันตกในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้นจึง
ปฏิเสธไมไดเลยวา ตลาดในสิงคโปรแจึงถูกครอบงําดวยเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนสาขา เชน
บริษัท Yum แบรนดแ KFCและ Pizza Hut ที่ไดรับความนิยมอยางมากในสิงคโปรแ75
ในสวนของแบรนดแยักษแใหญอยางแมคโดนัลดแเองนั้น ก็ตองพยายามเพิ่มฐานลูกคาดวยการใช
นโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแเพื่อปรับตัวใหเขากับภาวะพหุสังคมที่คอนขางมีความแตกตางหลากหลาย
ของชาวสิงคโปรแ
โดยไดมีการออกเมนูอาหารที่เอาใจผูบริโภคชาวสิงคโปรแที่นิยมชมชอบการ
รับประทานขาวเป็นอาหารหลัก เมนูนี้เรียกวา McRice Burger76 โดยจะมีการนําขาวมาใชแทนขนม
ปังในการประกบเป็นแซนดแวิช สอดไสดวยไกทอดสไตลแแมคโดนัลดแ ซึ่งถือวาเป็นเมนูที่ไดรับความนิยม
อยางยิ่งในสิงคโปรแ และหารับประทานไดเพียงที่นั่นเทานั้น นอกจากสิงคโปรแแลว แมคโดนัลดแที่มีสาขา
อยูในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็ยังมีการนําเอาขาวมาประยุกตแใชกับเมนูตางๆ
เนื่องจากกลุมประเทศเหลานี้ เป็นกลุมประเทศที่นิยมการรับประทานขาวเป็นอาหารหลัก
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3.1.2 เมียนมาร์
ประเทศเพื่อนบานของไทยที่มีประวัติศาสตรแรวมกันมาอยางยาวนาน
ในสมัยอดีตเป็น
ประเทศปิดและมีระบบการปกครองแบบเผด็จการทหารมาอยางยาวนาน
จนกระทั่งเพิ่งเริ่ม
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีประธานาธิบดีเป็นประมุขในปี 2014
เมียนมารแมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 53,855,735 คน77 (ปี 2018) ความหนาแนนโดยเฉลี่ย 61 คน ตอ
ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรหลายเชื้อชาติ ดังนั้นเมียนมารแจึงเกิดปัญหาชนกลุมนอยและความ
ขัดแยงภายในเป็นจํานวนมาก โดยประชากรชาวเมียนมารแ ประกอบดวยชาติพันธุแ พมา รอยละ63
ไทยใหญ รอยละ16 มอญ รอยละ5 ยะไข รอยละ5 กะเหรี่ยง รอยละ3.5 คะฉิ่น รอยละ3 ไทย รอยละ
3 ชิน รอยละ1 มีรายไดตอหัวประชากร 1,190 ดอลลารแสหรัฐตอปี78 ซึ่งถือวานอยที่สุดเป็นอันดับสอง
รองจากกัมพูชา มีผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศ 74 พันลานดอลลารแสหรัฐตอปี79 (ปี 2017) ในดาน
ศาสนาชาวเมียนมารแนับถือศาสนาพุทธมากกวารอยละ 80 และเป็นประชากรสวนใหญของประเทศ มี
จํานวนสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันภายในประเทศ แบรนดแเคเอฟซี จํานวน 22 สาขา
โดยเปิดสาขาแรกเมื่อเร็วๆนี้ในปี ค.ศ. 201580 แตอยางไรก็ตามยังไมปรากฏพบการเปิดตัวแบรนดแ
แมคโดนัลดแในเมียนมารแ ในสวนราคาเฉลี่ยเมนูอาหารไกทอดเคเอฟซีเซต2ชิ้นพรอมน้ําเมื่อคิดเป็นเงิน
บาท ราคาประมาณ 90-100 บาทไทย81 และเคเอฟซีก็ยังมีความพยายามทําเมนูเฉพาะถิ่นใหมี
สวนประกอบหลักของขาวผสมผสานกับการรับประทานรวมกันกับไกทอด ตามแบบฉบับที่ชาวเมียน
มารแชอบ
เนื่องจากการเป็นประเทศปิดที่มีระบบการปกครองแบบเผด็จการทหารมาอยางยาวนานและ
ระบบเศรษฐกิจที่คอนขางจะพึ่งพาตนเองและขอจํากัดทางการเมืองอีกนานาประการ สงผลทําใหการ
รับกระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมจากตะวันตกของเมียนมารแนั้นเป็นไปอยางลาชามากกวาประเทศ
อื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การรับอิทธิพลดานอาหารการกินและเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนจากอเมริกันก็เชนเดียวกัน กลาวคือ ภายหลังสหรัฐอเมริกายกเลิกมาตรการคว่ําบาตรเมียน
มารแ82แลว
สามารถใหบริษัทขามชาติเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันเขามาเปิดสาขาและ
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ลงทุนทางธุรกิจในเมียนมารแได กอนหนาที่จะมีการเปิดและแพรขยายธุรกิจเครือขายอาหารจานดวน
อเมริกันก็ไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธแเกี่ยวกับธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันที่จะเขามา
เปิดในหลายสื่อทั้งทางออนไลนแและรวมไปถึงหนังสือพิมพแทองถิ่นของเมียนมารแตั้งแตในปี
2013
ในขณะที่การเปิดสาขาแรกของแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันอยาง KFC ในเมียนมารแ
เพิ่งจะเริ่มเปิดสาขาแรกเมื่อ เดือนมิถุนายนปี 201583 ณ กรุงยางกุง โดยบริษัท ยัมสแ รวมมือกับ
บริษัททองถิ่นอยาง Yoma Strategic Holdings Ltd ที่วางตําแหนงตัวเองในฐานะเป็นตัวหลักในภาค
การผลิตอาหารและเครื่องดื่มของเมียนมารแ ตามติดมาดวย Pizza Hut ที่บริษัท ยัมสแ รวมมือกับ
Jardine CM Restaurant Group company (JCMRG) เปิดสาขาในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน แลว
หลังจากนั้น KFC จึงคอยๆขยายสาขาทั่วกรุงยางกุง ถึงแมวา “ไกทอดหมักเครื่องเทศ” จะไมใชสิ่งที่
แปลกใหมในเมียนมารแ เนื่องจากอาหารพื้นเมืองทองถิ่นก็ยังคงมีปรากฏใหเห็นอยูบางในลักษณะของ
“ไกบรรจุกลอง” (Chicken boxing)84 หากแตวาระบบการจัดการแบบอเมริกันที่นํามาใชควบคูกับ
รานธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนและสูตรลับเฉพาะนั้นก็ถือวาเป็นสิ่งที่สรางความตื่นเตนและแปลก
ใหมใหกับประชาชนชาวเมียนมารแ หลังเคเอฟซีเขามาเปิดสาขาเป็นที่แรก มีลูกคาชาวเมียนมารแสนใจ
เขามาตอคิวลิ้มลองรสชาติไกทอดเจาดังระดับโลกนี้กันอยางเนืองแนน
โดยจากการสัมภาษณแของ
สํานักขาว BBC85 พบวาประชาชนชาวเมียนมารแที่มาตอคิวซื้อไกทอดเคเอฟซีนั้น มีความตองการลอง
ชิมรสชาติของไกทอดหมักเครื่องเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติที่ตนเองยังไมเคยมีโอกาสไดรับ
ประทานและเขาคิดวานอกจากอรอยแลวยังมีประโยชนแตอสุขภาพ ในขณะที่กลุมวัยรุนอีกกลุมหนึ่งที่
ไดเป็นลูกคาของเคเอฟซีในเมียนมารแเป็นครั้งแรก
กลาวถึงการที่เคเอฟซีมาเปิดสาขาที่เมียนมารแ
นับวาเป็นเรื่องดีอยางยิ่ง เพราะวัยรุนที่นี่นั้นก็สามารถที่จะทานอาหารจานดวนอเมริกันไดเหมือนกัน
กับวัยรุนทั่วโลกแลว
จากทรรศนะดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประชาชนชาวเมียนมารแคอนขางมีทัศนคติที่ดีตอการ
แพรขยายของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน ทั้งในดานของคุณภาพและรสชาติอาหาร โดยมี
ความตองการที่จะลองชิมรสชาติใหมๆที่แปลกและแตกตางไปจากอาหารทองถิ่นดังเดิมและเชื่อมั่นใน
รสชาติและคุณภาพของแบรนดแอาหารจานดวนอเมริกัน รวมถึงในดานของทัศนคติเชิงความนิยม
ตะวันตกที่ชาวเมียนมารแมี โดยมองวาการแพรขยายเขามาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
ซึ่ ง ถื อ ว า เป็ น ส ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมอาหารการกิ น แบบตะวั น ตก มี ค วามทั น สมั ย โก เ กเ น า
ลอกเลียนแบบ และหากเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกั นดังกลาวเขามาเปิดสาขาในประเทศ
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ของตน จะทําใหเมียนมารแนั้นมีความเจริญมากขึ้นตามแบบตะวันตกและมีโอกาสอยางเทาเทียมกันที่
วัยรุนชาวเมียนมารแจะไดบริโภคอาหารจานดวนอเมริกันเหมือนกับวัยรุนชาติอื่นๆดวย
3.1.3 กัมพูชา
กัมพูชามีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 16,245,729 คน86 (ปี 2018) มีลักษณะประชากรประกอบ
ไปดวยชนหลายเชื้อชาติ ซึ่งแยกออกไดเป็น เชื้อสายกัมพูชา รอยละ96 มุสลิม รอยละ2.2 เวียดนาม
รอยละ0.49 จีน รอยละ0.2 ที่เหลือเป็นชนกลุมนอยหรือชาวเขา รวม 17 เผา สวนในดานศาสนา มีผู
นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมากถึง รอยละ 95 สวนที่เหลือนับถือเป็นศาสนาอิสลาม และคริสตแ87
มีรายไดตอหัวประชากร 1,140 ดอลลารแสหรัฐตอปี88 ซึ่งถือวานอยที่สุดในกลุมประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศ 24.31 พันลานดอลลารแสหรัฐตอปี89 (ปี 2017) มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข มีจํานวนสาขาเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันภายในประเทศ แบรนดแเคเอฟซี จํานวน 11 สาขา โดยเปิดสาขาแรกใน
ปี ค.ศ. 200890 และไมมีการเปิดสาขาแบรนดแแมคโดนัลดแในปัจจุบัน ในสวนราคาเฉลี่ยเมนูอาหารไก
ทอดเคเอฟซีเซ็ตเดี่ยว เมื่อคิดเป็นเงินบาท ประมาณ 130-160 บาทไทย91 และมีเมนูเฉพาะถิ่นกัมพูชา
เป็นเมนู Chicken Tamarind Rice92 ไกทอดเคเอฟซีปรุงดวยซอสมะขามผสมเครื่องเทศทองถิน่
นานาชนิด เชน พริก กระเทียม หัวหอมแดง มะขาม มะนาว เป็นตน รับประทานคูกับขาวสวยรอนๆ
ที่ทางเคเอฟซีปรับเมนูทําออกมาเอาใจชาวกัมพูชา
กรุงพนมเปญและเสียมเรียบ นั้น ถือเป็นเมืองหลักใหญ 2 เมืองดวยกันที่เป็นที่ถือกําเนิด
ธุ ร กิ จ เครื อ ข า ยอาหารจานด ว นอเมริ กั น วั ฒ นธรรมการรั บ ประทานอาหารตามแบบตะวั น ตก
แพรหลายเขามาในกลุมชนชั้นกลางและวัยรุนกัมพูชาผูคลั่งไคลรสชาติวัฒนธรรมตะวันตกที่อ าศัยอยู
ในของเมืองใหญ สงผลทําใหธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันแพรขยายอยางรวดเร็วในเมือง
ดังกลาว ดวยเหตุผลที่วาโลกในยุคปัจจุบันนี้มีกระแสโลกาภิวัตนแและการเคลื่อนยายขอมูลขาวสารที่
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รวดเร็ว ทําใหคนเรามีความอดทนลดนอยลงในการรอคอย อาหารจานดวนจึงเป็นสิ่งที่ไดรับความนิยม
และตอบโจทยแในกระแสโลกยุคปัจจุบันไดเป็นอยางดี ไมวาจะเป็นอาหารจานดวนในรูปแบบ เบอรแ
เกอรแ ไกทอด พิซซา หรื อแมแตขนม แบรนดแตางๆที่จัดทําเมนูมาถูกใจเด็กๆทุกเพศทุกวัย 93 โดย
ธรรมชาติของคนทองถิ่นกัมพูชา แลวจะชอบรับประทานอาหารในรานรวมกั นกับครอบครัวและเพื่อน
ฝูง เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนของอเมริกันจึงสามารถที่จะตอบโจทยแคนตามความนิยมของคน
ทองถิ่นไดเป็นอยางดี สงผลทําใหการแขงขันทางธุรกิจดานนี้สูงไปดวย และมีแบรนดแอาหารจานดวน
ทองถิ่นเขามาเป็นคูแขงกับแบรนดแอเมริกันมากมาย ยกตัวอยางเชน แบรนดแ Lucky Burger , My
Burger Lab, Mike's Burger House, BB World เป็นตน ทําใหทางเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันเองนั้น ยิ่งตองผลักดันการใชนโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแเพื่อปรับตัวใหธุรกิจรานอาหารของ
ตนเองนั้นสามารถเขากันไดดีกับทองถิ่นและเสริ มสรางกําไรเพื่อขยายสาขาใหครองใจผูบริโภคชาว
กัมพูชาไดเป็นอยางดี ปฏิเสธไมไดเลยวา ผลของพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากการบริโภค
อาหารทองถิ่น ขแมรแ ดั้งเดิมและ ร านอาหารจานดว นอเมริกันเองอยาง KFC ก็เพิ่มตัว เลือกให กับ
ผู บ ริ โ ภคทอ งถิ่น ดว ยเมนู ที่ป รั บ มาจากอาหารพื้ นเมื อง เช น ข าว เครื่องปรุ งตามแบบตะวัน ออก
ผสมผสานใหกลมกลืนเขากับไกทอดและมันฝรั่งทอดของตะวันตก และมีการโฆษณาประชาสัมพันธแ
อยางแพรหลายตามสื่อตางๆ เนนลักษณะการบริโภคอาหารตะวันตกที่โกเกเ และทันสมัย และยังมี
การตลาดแบบใชโลโกตัวการแตูนมาสคอต เป็นเจา “Chicky” หรือ ไกอารมณแดีที่ชอบเตนเพลงเคปฺอป
ที่พรอมจะเจาะกลุมตลาดไปสูเด็กๆในโรงเรียนใหชื่นชอบในการบริโภค KFC เพราะเป็นมิตรกับเด็กๆ
อีกเหตุผลหนึ่งคือ อิทธิพลหลักของวัฒนธรรมตะวันตกเองนั้นก็ยังคงมีบทบาทมากในกัมพูชา สงผลให
สถานประกอบการอยางธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันที่มีความใหมกวาแบรนดแทองถิ่นและ
ใหบริการรวดเร็ว อยางเป็นระบบ และใหประสบการณแรับประทานอาหารแบบทันสมัยจะสามารถ
ครองใจคนทองถิ่นไดคอนขางมากกวาแบรนดแอาหารจานดวนพื้นเมือง
อย า งไรก็ ต าม ธุ ร กิ จ เครื อ ข า ยอาหารจานด ว นในกรุ ง พนมเปญมี ต ลาดใหญ แ ละการ
เจริญเติบโตที่สูง โดยเริ่มตั้งแตปี ค.ศ. 2010 ตลาดอาหารจานดวนในกรุงพนมเปญมีมูลคาประมาณ
40 ลานเหรียญสหรัฐ 94 ซึ่งเป็นชวงแรกที่ KFC เขามาเปิดตลาด โดยบริษัท QSR Brands ของ
มาเลเซียซึ่งเป็น บริษัท รวมทุนกับ Rightlink Corp ของฮองกงและ Kampuchea (Cambodia)
Food Corporation ทําเงินลงทุน 3 ลานเหรียญเพื่อสรางแฟรนไชสแสาขา KFC ในกัมพูชา และ
คอยๆเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยางเป็นลําดับ นอกเหนือจากเคเอฟซีที่เขามาเปิดตลาดแลว แบรนดแที่
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ตามตอมาก็คือ เบอรแเกอรแ คิง บริษัทยักษแใหญสัญชาติอเมริกันที่เนนขายเบอรแเกอรแ เปิดรานสาขาแรก
ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในปีค.ศ. 2013 ที่สนามบินนานาชาติ ก็ไดรับความนิยมในหมูชาว
กัมพูชาเชนกัน และก็แพรขยายเครือขายสาขาตอไปเรื่อยๆ ในเมืองใหญอยางเสียมเรียบเป็นลําดับ
การเปิดตลาดของเบอรแเกอรแคิงนั้น ถือวาสรางความตื่นตัวใหกับธุรกิจอาหารจานดวนพื้นเมืองอยูไม
นอย โดยเบอรแเกอรแคิงไดปรับราคาจําหนายอาหารใหโดยเฉลี่ยแลวไมสูงมาก เมื่อเทียบกับแบรนดแ
ทองถิ่ น อื่น ๆ และรั บ ได กับ มาตรฐานทั่ว ไปของคนกัมพูช า เช น ชีส เบอรแ เกอรแ 1 ชิ้น ราคา 2.60
ดอลลารแ หรือราว 94 บาท ขณะที่ชุดแซนดแวิชชิ้นใหญพรอมดวยเฟรนชแฟรายและน้ําอัดลม สนนราคา
ที่ 5.30 ดอลลารแ หรือราว 192 บาท 95 กลยุทธแการปรับราคา และคุณภาพของวัตถุดิบใหสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภคทองถิ่นก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทางแบรนดแธุรกิจเครือขายอาหารจาน
ดวนอเมริกันปรับใชเพื่อตีตลาดทองถิ่นและเพิ่มยอดขายใหกับตนเอง
สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่งของกัมพูชา คือ เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไมมี
สาขาของเครื อขายธุร กิอาหารจานดว นอเมริกันชื่อดังอยาง “แมคโดนัล ดแ ” ทั้งที่โ ดยแทจริงแล ว
ประชาชนชาวกัมพูชาคอนขางใหความนิยมในการบริโภคแฮมเบอรแเกอรแ และยังมีธุรกิจเครือขาย
อาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นเองกัมพูชาที่จําหนายแฮมเบอรแเกอรแเป็นจํานวนมาก ดังที่ไดกลาวไป
แลวขางตน มีหลากหลายสื่อและนักวิจัยพยายามที่จะหาคําตอบวาเพราะเหตุใดแมคโดนัลดแ ราชาแหง
อเมริกัน เบอรแเกอรแ จึงไมมีสาขาในกัมพู ช า และแบรนดแทองถิ่นกับกินสว นแบงทางการตลาดและ
เพิ่ ม พูน สาขามากขึ้ น เรื่ อยๆ ทั้ ง ๆที่เ ศรษฐกิจ ของกั ม พูช ากํา ลั ง มีก ารพั ฒ นาและค อ ยๆดี ขึ้น 96 ใน
หนังสือพิมพแ Cambodia Daily ไดกลาวถึงสาเหตุของการที่แมคโดนัลดแไมไดเขามาลงทุนเปิดสาขาใน
กัมพูชาไววา จริงๆแลวแมคโดนัล ดแก็มีแผนที่จะมาพัฒนารานอาหารในประเทศกัมพูชา แตยังไมมี
ระยะเวลาที่แนนอน และยังหาตัวแทนที่เป็นแฟรนดแไชนแในประเทศที่จะมารวมทุนกับทางสํานักงาน
ใหญในอเมริกาไมได เนื่องจากมีการกําหนดเงื่อนไขที่คอนขางมาก ยกตัวอยางเชน ความซื่อสัตยแสุจริต
ประสบการณแทางดานธุรกิจ ความรูทางดานวัฒนธรรมและประเพณีอยางดี ความเต็มใจที่จะอุทิศ
ตนเองอย า งเต็ มเวลาเพื่ อร ว มทุน กับ ทางบริษัท แม ความตั้งใจในการฝึ ก ฝนเป็นเวลา 9 เดื อนใน
ตางประเทศกอนจะเปิดสาขา และความสามารถในการปรับตัวทํางานไดดีกับองคแกรที่มีสาขาจํานวน
มาก ในสวนของขอที่มีปั ญหาไมสามารถหาผูรวมทุนไดก็คือ ความเต็มใจที่จะอุทิศตนเองอยางเต็ม
เวลาเพื่อรวมทุนกับ ทางบริษัทแม นาจะเป็นอุปสรรคสําคัญ เนื่องจากวานักลงทุนทองถิ่นหรือผู มี
อิทธิพลในกัมพูชานั้น มีเม็ดเงินในการลงทุนทําธุรกิจสูง หากแตวาพวกเขาไมมีเวลาและไมตองการที่
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จะดําเนินธุรกิจนั้นๆดวยตัวเอง พวกเขานิยมจางลูกจางเพื่อจัดการและดําเนินการทางธุรกิจ97และแมค
โดนัลดแสํานักงานใหญไมยินยอมที่จะใหแฟรนไชสแในประเทศนี้ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตั้งไวแตแรก
ส ว นปั ญ หาอี ก ประการก็ คื อ ปั ญ หาทางการเมื อ งและความไม มั่ น คงภายในประเทศถื อ เป็ น
สภาพแวดลอมทางการเมืองที่ยังไมมีเสถียรภาพมากพอที่จะดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติ ใหเขามา
ลงทุนและสรางงานใหกับประชาชนชาวกัมพูชา 98 ตลาดและการบริโภคของคนในกัมพูชายังไมใหญ
มากพอใหแมคโดนัลดแเป็นบริษัทระดับโลกตัดสินใจเปิดตลาดลงทุนแมวาจะมีนักลงทุนทองถิ่นกัมพู ชา
บางคนมีความตองการซื้อแฟรนไชสแ ในขณะที่แบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่น อยาง BB
World และ Lucky Burger ที่ครอบครองสวนแบงตลาดอยูนั้นก็มีความพรอมรับมือถาหากวาแมค
โดนัลดแจะเขามา โดยพวกเขาทั้งหลายเชื่อมั่นวา จุดแข็งที่มีอยูของแบรนดแทองถิ่นนั่นคือประสบการณแ
ในการเปิดตลาดมากอน และรสชาติของอาหารที่ปรับใหถูกใจกับผูบริโภคทองถิ่นแลว แบรนดแทองถิ่น
เหลานั้นเชื่อเสมอวา ไมมีใครรูใจคนทองถิ่นไดดีมากเทาคนในประเทศตัวเอง
3.1.4 มาเลเซีย
ประเทศที่มีความหลากหลากทางเชื้อชาติ เชน มาเลเซีย นอกจากภาษาบาฮาซามลายูที่ใช
เป็นภาษาราชการแลว ยังมีภาษาอังกฤษอีกภาษาหนึ่งดวย ทําใหการขยายสาขาเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนอเมริกันในมาเลเซีย
คอนขางเป็นไปไดโดยงาย
มาเลเซียมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น
99
32,042,458 คน (ปี 2018) มาเลเซียประกอบดวยชนจากหลายชาติพันธุแซึ่งมีความเป็นพหุสังคม
รวมกันอยูบนแหลมมลายูมาหลายรอยปี ซึ่งในปัจจุบันประกอบดวยเชื้อชาติใหญๆ 3 กลุม คือ ชาว
มลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย ที่อาศัยอยูบนแหลมมลายูเป็นสวนใหญ สวนชนพื้นเมืองอื่นๆ เชน อิ
บัน (Ibans) สวนใหญอาศัยอยูในรัฐซาราวัค และคาดาซัน (Kadazans) ทั้งนี้ สามารถแบงประชากร
ตามเชื้อชาติแลว จะเป็นชาวมลายู รอยละ 49.68 จีน รอยละ 22.82 ภูมิบุตรที่ไมใชมลายู รอยละ
10.73 อินเดีย รอยละ 6.81 อื่นๆ รอยละ 1.27 และผูที่ไมไดถือสัญชาติมาเลยแ รอยละ 8.69100 มี
รายไดตอหัวประชากร 9,860 ดอลลารแสหรัฐตอปี101 มีผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศ 340.92
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พันลานดอลลารแสหรัฐตอปี102 (ปี 2017) ชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามเป็นสวนมาก รองลงมา
เป็นพุทธศาสนา มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยแ (สมเด็จพระราชาธิ
บดี) เป็นประมุข มีจํานวนสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันภายในประเทศ แบงออกเป็น
แบรนดแแมคโดนัลดแ จํานวน 314 สาขา103 โดยเปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 1982 และแบรนดแเคเอฟซี
จํานวน 579 สาขา โดยเปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 1973104 ในสวนราคาเฉลี่ยเมนูอาหารเฉลี่ยของบิ๊ก
แมค เบอรแเกอรแลายเซ็นดังประจําแมคโดนัลดแ ราคาเมื่อคิดเป็นเงินบาทไทยอยูที่ 66 บาทตอชิ้น และมี
เมนูเฉพาะถิ่นมาเลเซียที่เรียกวา Prosperity Burger เบอรแเกอรแเนื้อหรือไกโรยดวยหอมใหญ ที่มีขาย
เฉพาะเทศกาลตรุษจีน เสิรแฟพรอมกับแฮชบราวนแ
ธุร กิ จ ร า นอาหารจานด ว นอเมริ กั น ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ ติ บ โตได ดี ใ นประเทศมาเลเซี ย
โดยเฉพาะอยางยิ่งแมคโดนัลดแที่เริ่มดําเนินธุรกิจในมาเลเซียเมื่อปี 1980 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา
37 ปี มีสาขากระจายกวา 260 รานทั่วประเทศ แมคโดนัลดแเองก็ใชหลักการธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแเขามา
ใช เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคามาเลเซี ยที่บริษัทไดไปเปิดสาขาในประเทศ โดยฐานลูกคา
แมคโดนัลดแในมาเลเซียสวนมากจะจับกลุมฐานลูกคาที่เป็นเด็กและครอบครัว รวมไปถึงวัยรุน โดย
กลุมผูปกครองจะนิยมพาเด็กๆชาวมาเลเซียและครอบครัวมาฉลองวันเกิดที่รานแมคโดนัลดแ และตัว
เด็กเองก็ชื่นชอบในการปารแตี้ในรานที่ มีสีสันสดใสและอาหารถูกใจ ในสวนของทางรานเองนั้น หาก
สาขาใดมี ข นาดใหญ ก็ มั ก จะมี ก ารออกแบบพื้ น ที่ สํ า หรั บ ลู ก ค า ไว สํ า หรั บ การรองรั บ จั ด ปารแ ตี้
โดยเฉพาะ105 โดยจะมีการจัดทําหองปารแตี้แยกตางหาก และทางนโยบายรานของแมคโดนัลดแ จากแต
เดิมที่หามนําอาหารและเครื่องดื่มภายนอกเข ามารับประทานในราน ก็ไดมีการปรับเปลี่ยนเป็นให
ลูกคามาฉลองวันเกิดที่นี่ สามารถนําเอาเคกวันเกิดจากภายนอกเขามาเฉลิมฉลองและรับประทานได
เรียกไดวาเป็นการปรับนโยบายรานที่ไมใชเพียงแควาเป็นรานอาหารจานดวน รีบรับประทาน อยาง
รวดเร็วอีกแลว แตยังหันมาสนใจในพฤติกรรมของผูบริโภคชาวมาเลเซียที่นิยมใชรานในการจัดปารแตี้
วันเกิดของเด็กๆ และใชเวลาอยูในรานยาวนานมากกวาการเพียงแคบริโภคดวย
อีกหนึ่งการปรับนโยบายทางธุรกิจใหสอดคลองกับทองถิ่นที่ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนได
เขาไปแผขยายในประเทศรัฐอิสลามอยางหลีกเลี่ยงไมได นั่นก็คือ ในสวนการปรับตัวเมนูอาหารฮาลาล
(ฮาลาลคืออาหารที่ไมมีสิ่งตองหามเจือปนตามหลักศาสนาอิสลาม) เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศ
อิสลามที่คอนขางเครงครัดเรื่องระบบอาหารฮาลาล เนื่องจากประชากรเกือบ 70% เป็นมุสลิม ขณะที่
102

Statista, "Gross Domestic Product (Gdp) of the Asean Countries from 2008 to 2018 (in Billion U.S. Dollars)".
Wikipedia, "List of Countries with Mcdonald's Restaurants".
104
"List of Countries with Kfc Franchises".
105
Smethailandclub, "ธุรกิจจะอยูรอดเขาเมืองตาหลิ่วตองหลิว่ ตาตาม " http://www.smethailandclub.com/marketing1576-id.html.
103

65
รานอาหารจานดวนก็เป็นรานยอดนิยมของคนในทองถิ่น ดังนั้น รานอาหารทุกรานที่ตองการเพิ่ม
ความเชื่อมั่นใหแกชาวมุสลิมในมาเลเซีย จึงจําเป็นที่จะตองผานการรับรองอาหารตามกฏหมายฮาลาล
ของ สํานักงานการพัฒนากิจการศาสนาอิสลามแหงประเทศมาเลเซีย (Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia หรือ JAKIM106) กอน รวมไปถึงรานอาหารจานดวนอเมริกันดวย ที่ทุกรานและทุกเมนู
จะตองไดรับการตรวจสอบจาก JAKIM วาผานมาตรฐานอาหารฮาลาลอยางถูกตองตามกฏทุกประการ
ไมเพียงเทานี้ รวมไปถึงชื่อเมนูอาหารก็ยังตองใหความสนใจ ยกตัวอยาง ในกรณีของราน Auntie
Anne‖s ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนเบา (Light fast food) อาหารจากสหรัฐอเมริกา ก็ยังไดรับ
การทวงติงจาก JAKIM ใหเปลี่ยนชื่อเมนู “pretzel dog” เป็น “pretzel sausage” เนื่องจากคําวา
dog อาจสรางความสับสนใหลูกคา วาเป็นผลิตภัณฑแที่ทํามาจากสุนัข อีกทั้งสุนัขก็เป็นสัตวแตองหามใน
ศาสนาอิสลาม
จากเหตุการณแดังกลาวที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงความเขมงวดในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มของมาเลเซีย ซึ่งธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันมีความจําเป็นที่จะตองศึกษาและ
ปรับตัวใหเขากับตลาดโดยการใชนโยบาย ธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ เขามาชวยในการเพิ่มผลกําไร ขยาย
สาขา และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
3.1.5 อินโดนีเซีย
ประเทศหมูเกาะที่มีขนาดใหญและประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อยางอินโดนีเซีย มีจํานวนประชากรมากทั้งสิ้น 266,794,980 คน 107 (ปี 2018) ประชากรอินโดนีเซีย
ประกอบดวยหลายเชื้อชาติ
่
และเผาพันธุแ แตละเผาพันธุแตางก็มีมรดกทางวัฒนธรรมและลักษณะทาง
สังคมของตนสื บทอดกัน มาจากการที่ส ภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรแของประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะ
แยกกันเป็นหมูเกาะมากมาย และมีอาณาเขตกวาง ประชากรติดตอกันไดยาก ทําใหแตละภูมิภาคมี
รูปแบบวัฒนธรรมของตนเอง จึงปรากฎลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาที่ใช และ
วิถีชีวิตแตกตางกันไปในแตละกลุมชน ซึ่งสามารถแบงออกเป็นสามกลุมใหญๆ ดวยกัน คือ กลุมแรก
เป็นกลุมประชากรที่อาศัยในเกาะบาหลีผูคนที่อยูในแถบนี้จะยึดมั่นตามแนวทางของศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพุทธมีวัฒนธรรมเนนหนักในเรื่องคุณคาของจิตใจและสังคม กอใหเกิดการพัฒนาศิลปะอยาง
มากมาย โดยเฉพาะนาฎศิลปและดุริยางคศิลปในการดําเนินชีวิตประจําวันประชากรจะประพฤติตาม
หลักจริยธรรม มีการเคารพตอบุคคลตามฐานะของบุคคลนั้นๆ กลุมสอง เป็นกลุมประชากรที่อาศัยอยู
ตามบริ เวณริ มฝั่ ง ทะเลของเกาะต างๆ ดําเนิ นชีวิต อยูได ดว ยการประกอบการค าขาย มีชีวิ ตทาง
วัฒนธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามอยางเครงครัด และเป็นนักธุรกิจของสังคมอินโดนีเซียยุคใหม
และไดรับการยกยองวาเป็นผูมีความรูทางศาสนาและกฎหมาย กลุมสาม เป็นกลุมที่มีความลาหลัง
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มาก อาศัยอยู ตามบริเวณเทือกเขาในสวนลึกของประเทศ ดําเนินชีวิตอยูดวยการลาสัตวแและการ
เพาะปลูก รัฐบาลอินโดนีเซียไดเขาไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนกลุมนี้แลว จนกลุมนี้ยังยึดหลักการ
ปฏิบัติที่เรียกเป็นภาษาอินโดนีเซียวา "โกตองโรยอง" คือ การชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในงานต างๆ
เชน การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแตงงาน การสรางบานที่อยูอาศัย และการใชที่ดินรวมกัน มี
ศาสนาประจําชาติคือศาสนาอิสลาม 108 อินโดนีเซียมีรายไดตอหัวประชากร 3,400 ดอลลารแสหรัฐตอ
ปี109 มีผ ลิ ตภัณฑแมวลรวมของประเทศ 1092.14 พันล านดอลลารแส หรัฐตอปี 110 (ปี2017) มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข จํานวนสาขาเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันภายในประเทศ แบงออกเป็น แบรนดแแมคโดนัลดแ จํานวน 170 สาขา
โดยเปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 1991 111 และแบรนดแเคเอฟซี จํานวน 465 สาขา โดยเปิดสาขาแรกในปี
ค.ศ. 1979112 ในสวนราคาเฉลี่ยเมนูอาหารเฉลี่ยของบิ๊กแมค เบอรแเกอรแลายเซ็นดังประจําแมคโดนัลดแ
ราคาเมื่อคิดเป็ น เงิน บาทไทยอยู ที่ 79 บาทตอชิ้น และมีเมนูเฉพาะถิ่นเอาใจชาวอินโดนีเซียเป็น
PaNas Special เมนูชุดอาหารที่ประกอบดวยขาว ไขกวน และไกทอด
ในชวงกอนหนาที่ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนจากอเมริกันจะแผขยายเขามาในอินโดนีเซีย
นั้ น อาหารจานดว นยอดนิ ย มในอินโดนี เซีย เป็ นอาหารเอเชี ย อันประกอบดว ย อาหารพื้ นเมือ ง
อินโดนีเซีย อาหารญี่ปุน และอาหารเกาหลี ซึ่งมีประมาณ 1,800 ราน มีสวนครองตลาดรอยละ 35
จากจํานวนรานอาหารจานดวนทั้งหมดที่มีประมาณ 6,400 ราน ตอจากนั้นจึงตามตอมาดวย อาหาร
จานดวนประเภทไกทอด ประมาณ 1,300 ราน มีสวนครองตลาดรอยละ 31 จากจํานวนรานอาหาร
จานด ว นทั้ ง หมด การที่ อ าหารจานด ว น 2 กลุ ม นี้ มี ส ว นครองตลาดสู ง เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารของคนอินโดนีเซียยังนิยมบริ โภคขาวเป็นอาหารหลักเพราะใหความรูสึกอิ่มไดทน
นานกวา แตอยางไรก็ตาม เมื่อเกิดกระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมอาหารการกินของ
ตะวันตกเริ่มเผยแพรเขามาพรอมกับลักษณะการบริโภคอาหารจานดวนตามอยางอเมริกัน คนรุนใหม
ชาวอินโดนีเซียจึงนิยมอาหารตะวันตกที่ไมไดเสิรแฟขาวเป็นอาหารหลัก แตนําเสนอมันฝรั่งทอดหรือเฟ
รนชแฟรายสแ แทนขาว รสนิ ยมนี้ มีผ ลให ยอดจําหนายอาหารจานดว นแบบเอเชียและไกทอดลดลง
ขณะที่รานจําหนายเบอเกอรแมียอดจําหนายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 ในปี 2014 และก็คอยๆเพิ่มสูงขึ้น
เป็นลําดับ
108

ศูนยแขอมูลขาวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธแ, "ลักษณะประชากรอินโดนีเซีย,"
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=868&filename=index.
109
The world bank, "Gni Per Capita, Atlas Method (Current Us$)".
110
Statista, "Gross Domestic Product (Gdp) of the Asean Countries from 2008 to 2018 (in Billion U.S. Dollars)".
111
Wikipedia, "List of Countries with Mcdonald's Restaurants".
112
"List of Countries with Kfc Franchises".

67
เนื่องจากวา อินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรจํานวนมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ทํา
ใหตลาดสินคาและบริการคอนขางใหญตามไปดวย
ในสวนของผูนําในธุรกิจอาหารจานดวนใน
อินโดนีเซีย นั้นมีอยูคอนขางหลากหลาย แตจะขอยกมาพูดถึง ผูรับสิทธิหลัก (Master franchise )
ในการดําเนินธุรกิจภายใตแบรนดแดังทั้ง 3 แบรนดแ ไดแก แบรนดแอาหารจานดวนอเมริกัน KFC จาก
บริษัท Fast Food Indonesia , แมคโดนัลดแ จาก บริษัท Rekso Nasional Food และ อาหารจาน
ดวนอินโดนีเซีย Es Teler 77 จากบริษัท Top Food Indonesia113 ซึ่งธุรกิจทั้ง 3 ราย มีสวนครอง
ตลาดยอดขายอาหารจานดวนทั้งประเทศรวมกันรอยละ 43 โดยเป็นรายไดของ KFC, Es Teler 77
และ McDonald's รอยละ 30, 13 และ 10 ตามลําดับ ตอมาจึงมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขาแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันเป็นจํานวนมากขึ้นและขยายไปทั่วทุกหมูเกาะในอินโดนีเซีย
เนื่องจากกิจการในสหรัฐฯดําเนินไปไดไมดีนัก
นโยบายบรรษัทขามชาติอาหารจานดวน
ดังกลาว
ก็เริ่มเตรียมแผขยายตลาดสาขาและไปทําการตลาดกลุมประเทศที่มีตลาดใหญและการ
บริโภคจํานวนมากอยางในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยขอมูลจากการจัดอันดับของบลูมเบิรแก
ในเดือนกรกฎาคม 2012114 ตลาดธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนในอินโดนีเซียโตรอยละ 15 หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ 1.54 พันลานดอลลารแ เมื่อเทียบกับตลาดโลกที่โตเพียงรอยละ 9.6 และในสหรัฐ
เพียงรอยละ 3.6 โดยในอินโดนีเซีย เคเอฟซีมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 32 จนกระทั่งในปี
2015 อาหารจานดวน มียอดขาย 20 ลานลานรูเปียหแ เพิ่มขึ้นรอยละ 6 สวนจํานวนของรานอาหาร
จานดวนทั้งหมดเพิ่มขึ้นรอยละ 3 เป็น 5,915 สาขา รวมทั้งยังวางจําหนายในรานสะดวกซื้อเพื่อเพิ่ม
ยอดขายอาหารจานดวนรอยละ 16 โดยมีราน KFC และ McDonald‖s เป็นผูนําดานอาหารจานดวน
ของอินโดนีเซีย การเติบโตของยอดขายรานอาหารจานดวนมาจากจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
นอกจากนั้นรานอาหาร KFC มีกลยุทธแในการขยายอาหารจานดวนภายใตแบรนดแ KFC Box ที่เปิดตัว
เมื่อปี2015 โดยการเปิดสาขาใหมของ KFC Box ใชเงินลงทุนไมต ากวาครึ่งหนึ่งของการเปิดสาขา
KFC ทั่วไป ภายใตแนวคิดที่สะดวกตอการซื้ออาหารกลับบานมากกวาการนั่งกินในรานอาหาร โดยมี
จํานวนโต฿ะที่นั่งนอยกวาและมีรายการอาหารที่แตกตางจาก KFCเป็นอาหารที่เสิรแฟบนถาดพลาสติก
คลายกับกลองเบนโตะคลายกับอาหารจานดวนของญี่ปุน และชอนสอมก็เป็นแบบใชแลวทิ้ง ซึ่ง
แตกตางจาก KFC ปกติที่ใชจานเซรามิคที่สามารถน ากลับมาใชไดอีก มีด และซอนสอมเป็นสแตนเลส
มากไปกวานั้นราคา KFC Box ถูกกวา KFC ทั่วไปโดยเจาะกลุมผูบริโภคที่มีรายไดนอย ซึ่งถือวาเป็น
การปรับตัวของแบรนดแยักษแใหญอยาง KFC ในการใชนโยบาย ธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแใหสอดคลองกับวิถี
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ชีวิตของผูบริโภคชาวอินโดนีเซียที่ในเมืองใหญมักมีวิถีชีวิตที่เรงรีบ ไมวาจะเป็นการทํางานนอกบาน
ลวงเวลา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา สงผลใหการเติบโตของรานอาหารประเภทจัดสงถึงที่ และซื้อ
กลับบานไดมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น115
จนกระทั่งเมื่อในปีค.ศ. 2012 ที่ผานมา รัฐบาลอินโดนีเซียก็มีการเตรียมการออกกฏบังคับให
ธุรกิจเครือขายไมวาจะขายสินคาประเภทใดก็แลวแต หามมิใหมีเฟรนไชนแสาขามากกวา 250 สาขา
ซึ่งไดบังคับใชจริงในปี 2017 ที่ผานมา สงผลทําใหบริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน อยาง
KFC และ Pizza Hut นั้นจะตองทําการปรับตัวเองใหเขากับกฏระเบียบของรัฐบาลในทองถิ่น เพื่อ
ไมใหขัดตอกฏระเบียบและเพื่อความอยูรอดของธุรกิจ โดยอาจตองชลอการเติบโตของยอดขายและ
จํานวนสาขาที่วางแผนวาจะเพิ่มลง อยางไรก็ตาม นโยบายจํากัดสาขาของทางอินโดนีเซียเองนั้นก็มี
ชองโหวและขอยกเวนอยูอีกหลายประการ ทําใหทางบริษัท ยัมสแ จาก KFC ยืนยันวาโยบายจํากัด
สาขาของอินโดนีเซีย
จะไมขัดกับแผนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยัมสแ
เนื่องจากสาขาใน
อินโดนีเซียสามารถจัดการทุกอยางเองได เพียงแตมีแนวทางจากบริษัทแมกํากับและตรวจสอบได อีก
ทั้งบริษัทอยาง แมคโดนัลดแ (McDonald’s Corp) และดังกิ้นสแ (Dunkin Brands Group Inc)
เจาของดังกิ้นโดนัทและบัสกิ้น รอบบิ้นสแ ก็เตรียมปรับแผนรับมือกับนโยบายดังกลาวเชนกัน โดยการ
จัดการใหประชาสัมพันธแและใชนโยบายทางการตลาดที่ดึงดูดผูบริโภคเป็นจํานวนมากขึ้น เพื่อชดเชย
กับการขยายสาขาที่ถูกกฏระเบียบทองถิ่นเขามาบังคับใหเป็นไปไดยาก116
3.1.6 ลาว
ประเทศเล็กๆที่มีประชากรคอนขางนอย มีวิถีชีวิตที่สมถะ เงียบสงบ อยางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,961,210 คน117 (ปี 2018) ประกอบดวยชน
ชาติตางๆ หลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งในภาษาลาวจะเรียกรวมกันวา "ประชาชนบรรดาเผา" สามารถ
จําแนกไดเป็น 68 ชนเผาโดยประมาณ แบงเป็น 3 กลุมใหญตามถิ่นที่อยูอาศัย ดังนี้ ลาวลุม หมายถึง
ชาวลาวที่อาศัยอยูในเขตที่ราบ สวนใหญไดแกคนเชื้อชาติลาว ภูไท ไทดํา ไทลื้อ ฯลฯ ใชภาษาลาว
หรือภาษาตระกูลภาษาไทเป็นภาษาหลัก ประชาชนกลุมนี้มีอยูรอยละ 68 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมดและอาศัยกระจายอยูทั่วประเทศ ถือวาเป็นกลุมชาวลาวที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศ ลาว
เทิง หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยูในเขตที่ราบสูง เชน ชาวบรู มะกอง งวน ตะโอย ตาเลียง ละเม็ด ละ
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เวน กะตัง ฯลฯ สวนใหญอาศัยอยูทางภาคใตของประเทศ เชน แขวงจําปาสักแขวงเซกอง แขวงอัตตะ
ปือ คิดเป็นรอยละ 22 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ลาวสูง หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยูในเขตภูเขาสูง
เชน ชาวมง เยา มูเซอ ผูนอย และชาวเขาเผาตางๆ สวนมากอาศัยอยูในเขตภาคเหนือของลาว เชน
แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวางและตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ ชาวลาวกลุมนี้คิดเป็น
จํานวนรอยละ 9 ของจํานวนประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีชาวลาวเชื้อสายเวียดนาม ชาวลาวเชื้อ
สายจีน รวมทั้งชาวตางชาติอื่นๆ ในลาวคิดเป็นรอยละ 2 ของจํานวนประชากรทั้งหมดดวย มีรายได
ตอหัวประชากร 2,150 ดอลลารแสหรัฐตอปี118 มีผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศ 18.67 พันลาน
ดอลลารแสหรัฐตอปี119 (ปี 2017) ลาวมีการปกครองระบอบสังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสตแเป็น
ผูบริหารสูงสุด
ลาวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลังจากระบบทุนนิยมกา วรุกเขามาในพื้นที่ตั้งแตประมาณ 10 ปีที่
ผานมา ไมวาจะเป็น ความเป็นชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทนแ จํานวนรถที่เพิ่มมากขึ้น
กอใหเกิดการจราจรติดขัด ความสะดวกสบาย ความทันสมัย รวมถึงการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
และโครงการตางๆ ที่ปรากฏขึ้นมากมาย เป็ นปรากฏการณแปกติของเมืองที่กําลังมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมไปถึงการพึ่งพาการนําเขาสินคาจากตางประเทศ โดยเฉพาะกับคนลาวรุนใหม และใน
เรื่องของสไตลแการใชชีวิตและอาหารการกิน ตั้งแตกลางเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 ธุรกิจเครือขาย
อาหารจานดวนอเมริกันก็ไดเขามาเปิดสาขาเป็นแบรนดแแรกคือ The Pizza Company และ ไอศกรีม
Swensen’s ณ ถนนสามแสนไท โดยผูซื้อลิขสิทธิ์สาขาแฟรนไชสแของทั้ง 2 แบรนดแนี้ จากบริษัท
Minor International สหรัฐอเมริกา เพื่อเขามาเปิดสาขาในนครหลวงเวียงจันทนแ คือบริษัท RMA
Laos บริษัทในเครือ RMA Group ซึ่งเป็นบริษัทผูจัดจําหนายยานยนตแ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
หนัก และการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีฐานอยูในสหรัฐอเมริกา แตมีเครือขายกระจายออกไป
กวา 100 ประเทศทั่วโลก แนนอนวาแบรนดแธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันทั้งเดอะ พิซซา
และไอศกรีมสเวนเซนสแก็ได รับการตอบรับอยางดีจากคนลาว และอีกไมกี่เดือนตอมาหลังจากกระแส
ตอบรับดีแลว ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันที่มาเปิดอีกหนึ่งเครือขายก็คือ แบรนดแไกทอดชื่อ
ดังอยาง KFC ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 โดยมีสาขาแรกเป็นหองแถวเพียงแค 1 คูหา
ที่ถนนเลียบชายโขงของเวียงจันทนแ ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของแบรนดแอาหารจานดวนจาก
ฟากตะวั น ตกในดิ น แดนที่ เ งี ย บสงบแห ง นี้ ตามติ ด มาด ว ยแบรนดแ แ ฮมเบอรแ เ กอรแ ชื่ อ ดั ง อย า ง
McDonald‖s ที่มาเปิดสาขาอยูในศูนยแการคายูดี ทาวนแ ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน ถึงแมวากอนหนา
นี้ในเวียงจันทนแจะมีรานอาหารจากหลากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะรานอาหารฝรั่งเศส หรืออิตาเลียน
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แตรานเหลานี้เป็นลักษณะที่เจาของรานซึ่งเป็นชาวตะวันตกเขามาเปิดรานอาหารเพื่อใหบริการแก
ชาวตะวันตกดวยกัน ที่มาเที่ยว ทํางาน หรือทําธุรกิจอยูในลาว มิใชลักษณะของธุรกิจ เครือขายอาหาร
จานดวนที่มุงเนนตลาดไปยังคนทองถิ่นบริโภค เหมือนดังเชนการมาเปิดสาขาธุรกิจเครือขายอาหาร
จานดวนอเมริกัน120
ในสวนลักษณะของการใชนโยบาย ธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ ของรานเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนอเมริกันที่มาเปิดสาขาในลาวนั้น
ไมคนพบวามีการใชนโยบายนี้ในการปรับตัวมากเทาใดนัก
กลาวคือการดําเนินนโยบายตางๆทางการตลาดจะคอนขางคลายคลึงกับกลุมประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่นๆที่ทางแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนตางๆไดไปเปิดสาขาไวกอนแลว สวนเหตุผล
หลักอีกประการหนึ่งคือ ลาวเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรนอย ทําใหจํานวนสาขาแฟรนไชสแนอยลง
ตามไปดวย จึงถือวามีตลาดเล็ก ไมคุมคาตองการลงทุนปรับผังนโยบายตางๆซึ่งอาจจะใชทรัพยากร
บุคคลและคาใชจายคอนขางมาก ดังนั้นนโยบายดังกลาวของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
ที่มาเปิดสาขาในลาวจึงไมพบวามีการนํามาใชมากนัก
3.1.7 เวียดนาม
หนึ่งในประเทศกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีปที่กําลังมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สู งขึ้น เรื่อยๆ เวียดนามมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 96,491,146 คน 121 (ปี 2018) ชาว
เวียดนามมีสัญชาติเวียดนามมากกวา รอยละ 86 เป็นเชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียด (Viet) นอกนั้น
เป็นชนกลุมอื่นๆ อีก 53 เชื้อชาติ กระจายอยูตามเทือกเขาและที่ราบสูง ชาวเวียดนามสวนใหญไมนับ
ถือศาสนา แตนั บ ถื อลั ท ธิตา งๆ มากถึ งรอ ยละ 80.8 นอกจากนั้ นมี การนับ ถือศาสนาพุ ทธนิ กาย
มหายาน รอยละ 9.3 มีการปกครองระบอบสังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสตแเป็นผูปกครองสูงสุด มี
รายไดตอหั ว ประชากร 2,060 ดอลลารแส หรัฐ ตอปี 122 มีผ ลิ ตภัณฑแมวลรวมของประเทศ 234.69
พัน ล านดอลลารแ ส หรั ฐ ตอปี 123 (ปี 2017) มีจํานวนสาขาเครือขา ยธุรกิจอาหารจานดว นอเมริกั น
ภายในประเทศ แบงออกเป็น แบรนดแแมคโดนัลดแ จํานวน 17 สาขา โดยเปิด สาขาแรกในปี ค.ศ.
2014124 และแบรนดแเคเอฟซี จํานวน 137 สาขา โดยเปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 1997 125 ในสวนราคา
เฉลี่ยเมนูอาหารเฉลี่ยของบิ๊กแมค เบอรแเกอรแลายเซ็นดังประจําแมคโดนัลดแ ราคาเมื่อคิดเป็นเงินบาท
ไทยอยูที่ 87 บาทตอชิ้น
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ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันในเวียดนามนั้นเริ่มตนดวยความไมคอยมีเสถียรภาพ
มากเทาที่ควร เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันอยาง KCF หรือ แมคโดนัลดแที่เราพบเห็นกันได
อยางชินตาตามเมืองใหญของหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หากแตวายังนอยอยูใน
เวียดนาม
เนื่องจากประชาชนเวียดนามสวนมากยึดติดกับการบริโภคอาหารที่เป็นแบรนดแทองถิ่น
มากกวา
เพราะถือวารสชาติของแบรนดแทองถิ่นนั้นถูกใจการบริโภคของคนเวียดนามมากกวา
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจากอเมริกา เริ่มตนจาก KFC ที่เขามาทําตลาดเป็นเจาแรกในเวียดนาม
ตั้งแตเมื่อประมาณปลายปี ค.ศ. 1997126 จนถึงปัจจุบันขยายสาขาไปมากกวา 130 สาขา
ภายในประเทศ ซึ่งหลังจากนั้นก็ตองพบกับคูแขงเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจากทางทองถิ่นเอเชีย
มากมาย ไมวาจะเป็น Lotteria ไกทอดสัญชาติเกาหลีใตที่เขามาเปิดตลาดเวียดนามในปีตอมา และมี
สาขาเกินกวา 200 สาขา รวมถึง Jolibee รานไกทอดสัญชาติฟิลิปปินสแที่เขามาเปิดตัวในเวียดนาม
และเปิดสาขาขยายไปในปี 2015 ทําใหปัจจุบันมีสาขา 98 สาขาในเวียดนาม และทั้งสองแบรนดแยังคง
มีแผนขยายสาขาอยางตอเนื่อง
กอนหนานี้ การขยายตลาดของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในเวียดนามยังถือวา
ตองใชเวลาอยูบาง เนื่องจากยังมีปัจจัยหลายอยางที่แบรนดแอเมริกันยังทําการตลาดไดอยางไมถูกใจ
ผูบริโภคชาวเวียดนามมากเทาที่ควร จึงสงผลทําใหบางแบรนดแไมไดรับความนิยม และตองปิดตัวเอง
ลงไปหลายสาขา ยกตัวอยางเชน Burger King เนื่องจากมีการตั้งราคาที่แพงจนเกินไป และอิทธิพล
จากอาหารทองถิ่นและรานอาหารขางถนน (Street food) ทําใหอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันไม
สามารถสูได อยางไรก็ตาม เรื่องราคาอาหารจานดวนนั้นเป็นประเด็นที่สําคัญ เพราะในตางประเทศ
อาหารจานดวนหรือฟาสตแฟูดเป็นอาหารของมวลชน เป็นอาหารราคาถูก แตเมื่อมาอยูในเวียดนาม
อาหารเหลานี้กลายเป็นอาหารสําหรับคนมีรายไดสูงซึ่งมีความขัดแยงกันกับเปูาประสงคแหลัก อยางไร
ก็ตาม ปัจจุบัน การขยายตัวของชนชั้นกลางภายในประเทศ และรายไดตอหัวตอปีของชาวเวียดนามที่
สูงขึ้นเป็นประมาณหัวละ 2,100 เหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะในกลุมประชากรอายุนอยกวา 30 ปีที่มีมาก
ถึง 93 ลานคน127 ทําใหตลาดเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนตางชาติกลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้
ระหวางปี 2012-2017 เวียดนามยังมีอัตราการบริโภคอาหารเพิ่มสูงขึ้นถึง 61.6%แตอยางไรก็ตาม
รานอาหารจานดวนสัญชาติเอเชีย อยาง ล็อตเตอเรีย หรือจอลลีบี ดูจะไดรับความนิยมมากกวาแบ
รนดแอาหารจานดวนจากตะวันตก นักวิเคราะหแรายหนึ่งใหความเห็นวา เนื่องจากเป็นรสชาติที่คุนเคย
กับชาวเวียดนามมากกวา รวมทั้งราคาก็สมเหตุสมผลมากกวา
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แตเกมการตลาดก็ยังมีความผันผวน
เนื่องจากยักษแใหญชื่อกองโลกแหงแบรนดแเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันอยาง McDonald’s นั้น ก็ไดมาเปิดสาขาครั้งแรกในเวียดนามในเดือน
กุมภาพันธแปี 2014 ที่ผานมา เป็นการรวมทุนระหวางแมคโดนัลดแคอรแปอเรชั่น กับหุนสวนชาว
เวียดนามอเมริกัน128 แมคโดนัลดแ ทําการวิจัยการตลาดอยางลึกซึ้ง รวมทั้งใชหลักนโยบายธุรกิจ
ทองถิ่นภิวัตนแ Business glocalization เพื่อปรับตัวใหธุรกิจรานอาหารของตนเองนั้นสามารถเขากัน
ไดดีกับประชาชนในเวียดนามเพื่อตอสูกับธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นที่ไดรับความนิยมมากอนหนานี้
และ โฆษณาประชาสัมพันธแทั้งทางสื่อออนไลนแและสื่อทองถิ่นภายในประเทศ โดยมุงจับตลาดชนชั้น
กลางในเวียดนามที่นับวันเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และยังตั้งเปูาหมายจะเปิดใหไดถึง 100 สาขา ในระยะ 10
ปีขางหนา
ในภาวะการตอสูอยางดุเดือดของธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนทั้งของอเมริกันและ
ทองถิ่นเองนั้น สงผลทําใหมีการปรับนโยบายทางการตลาดและเปลี่ยนแปลงในหลายดานเพื่อความอยู
รอดในธุรกิจ ยกตัวอยางเชน ระยะหลัง หลายๆ รานอาหารทั้งจากเอเชียและตะวันตก มีความ
พยายามในการปรับตัวเอาใจคนเวียดนาม การเพิ่มเมนูขาวเขาไปเป็นหลักเพื่อรับประทานรวมกับไก
ทอด นัคเกตตแ ปลาทอด ซุปไก หรือ เบอรแเกอรแ หรือจอลลีบีเวียดนาม ก็มีการเพิ่มเมนูไกทอดราดซอส
ปลา ซึ่งเป็นซอสที่ชาวเวียดนามชื่นชอบ นับไดวาเป็นการผนวกรวมอาหารตะวันตกใหเขากับความชื่น
ชอบรสนิยมการบริโภคของคนทองถิ่น รวมไปถึงรสชาติของอาหารจานดวนอเมริกันที่มาเปิดสาขาใน
เวียดนามนั้น น้ําจิ้ม และ ซอสตางๆจะมีความหวานมากกวาสูตรตนตํารับเล็กนอย เนื่องจากวาคน
ผูบริโภคชาวเวียดนามชื่นชอบในรสชาติหวาน และยังไมมีไดเอทโคกไวบริการในรานเหมือนกับสาขา
ในประเทศอื่นๆ
ทั้งการปรับราคาอาหารจานดวนใหลดลงและมีกิจกรรมสงเสริมการขายในชวง
กลางวัน สงผลทําใหวัยรุนเริ่มรับประทานอาหารกลางวันที่รานอาหารจานดวนแทนจากรานคาแผง
ลอยหรือรานอาหารเล็ก ๆ เพราะพวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับสภาพแวดลอมที่สะดวกสบายใน
ราคาที่จายได129
อีกประการหนึ่งคือ การบริการซื้อสินคาไดโดยขับรถผานหรือ Drive-thru ของเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน มีการปรับเปลี่ยนใหไมใชเพียงแคเฉพาะรถยนตแเทานั้นที่สามารถขับ
ผานซื้อได พาหนะยอดฮิตของชาวเวียดนามอยางมอเตอรแไซคแและสามลอเครื่องก็ยังสามารถขับผาน
ซื้อสินคาไดเชนเดียวกัน
การทําปูายใหญสีสันสดใสเพื่อใหลูกคาของแบรนดแเห็นไดจากระยะไกล
รานอาหารจานดวนในเวียดนามจะไมมีนโยบายการเปิดตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนกับเมืองใหญประเทศ
อื่น ดวยเหตุผลที่นโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแปรับตัวตามชาวทองถิ่นเวียดนาม ที่ไมนิยมรับประทานไก
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หรือแฮมเบอรแเกอรแเป็นอาหารมื้อเชาหรือมื้อดึก แตจะรับประทานแคเฉพาะกลางวันหรือเย็นเทานั้น
รานอาหารจานดวนในเวียดนามนั้นสวนใหญแลวจะตั้งอยูในสถานที่ใจกลางเมือง มีขนาดพื้นที่ใหญ
พอสมควร มีการออกแบบที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณแ อีกทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วราน
รานอาหารจานดวนอเมริกันอยางเคเอฟซีเลือกที่จะทํารานเชนนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
วัยรุนเวียดนาม ที่มิใชการเขารับประทานอยางสะดวกและรวดเร็วเทานั้น หากแตเป็นการมาเดทกับ
คูรักในราน หรือจัดงานเลี้ยงวันเกิด วันครบรอบและเทศกาลสําคัญตางๆ ถาหากวาชาวเวียดนามเลือก
รับประทานอาหารที่รานอาหารจานดวน แสดงวาพวกเขาเหลานั้นมีเวลามากและไมไดตองการความ
สะดวกรวดเร็วแตยังตองการการพักผอนในหองแอรแขนาดใหญ130
3.1.8 ฟิลิปปินส์
ประเทศหมูเกาะขนาดกลางแตมีประชากรมากอยางฟิลิปปินสแนั้น มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น
ถึง 106,512,074 คน131 (ปี 2018) ซึ่งประกอบดวยประชากรหลากหลายชาติพันธแ อาทิ มองโกเลีย
อินโดนีเซีย มาเลยแ เป็นตน และยังมีชนเผาพื้นเมือง เชน ตากาล็อก (Tagalog) รอยละ 28.1 เซบูอา
โน (Cebuano) รอยละ 13.1 อิโลคาโน (Ilocano) รอยละ 9 อยูรวมกันเป็นพหุสังคมและวัฒนธรรม
และ ดานภาษามีภาษาฟิลิปีโน (Filipino) และอังกฤษเป็นภาษาราชการ โดยมีภาษาถิ่นที่ใชกันมาก
อีก
8 ภาษา ประชากรสวนมากนับถือศาสนาคริสตแตามแบบอิทธิพลตะวันตก มีรายไดตอหัว
ประชากร 3,580 ดอลลารแสหรัฐตอปี132 มีผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศ 357.79 พันลานดอลลารแ
สหรัฐตอปี133 (ปี2017) มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
มีจํานวนสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันภายในประเทศ แบงออกเป็น แบรนดแแมค
โดนัลดแ จํานวน 572 สาขา โดยเปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 1981134 และแบรนดแเคเอฟซี จํานวน 237
สาขา โดยเปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 1967135 ในสวนราคาเฉลี่ยเมนูอาหารเฉลี่ยของบิ๊กแมค เบอรแเกอรแ
ลายเซ็นดังประจําแมคโดนัลดแ ราคาเมื่อคิดเป็นเงินบาทไทยอยูที่ 88 บาทตอชิ้น
ฟิลิปปินสแเป็นประเทศที่มีเอกลักษณแในทางรสชาติของอาหารที่มีลักษณะเฉพาะตัว และอีก
ทั้งปัจจัยในเรื่องของการใชภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจําชาติ สงผลทําใหวัฒนธรรมของฟิลิปปินสแนั้น
ไดรับอิทธิพลมาจากหลากหลายประเทศเชน สเปน จีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง อเมริกันไดคอนขางมาก
130

VietnamOnline.com, "Fun Facts About Fast Food in Vietnam," https://www.vietnamonline.com/overview/fastfood.html.
131
worldometers, "Asian Countries by Population (2018)".
132
The world bank, "Gni Per Capita, Atlas Method (Current Us$)".
133
Statista, "Gross Domestic Product (Gdp) of the Asean Countries from 2008 to 2018 (in Billion U.S. Dollars)".
134
Wikipedia, "List of Countries with Mcdonald's Restaurants".
135
"List of Countries with Kfc Franchises".

74
ซึ่งสงอิทธิพลทั้งทางดานอํานาจแข็ง (Hard power) ทางดานการทหารและการเมือง และอํานาจออน
(Soft power) รวมถึงวัฒนธรรมดานอาหารการกินและไลฟไสตลแการดําเนินชีวิตก็ถือเป็นสวนหนึ่งที่
หยั่งรากลึกลงในวิถีชีวิตชาวฟิลิปปินสแ
โดยยอนกลับไปตั้งแตในชวงเวลาสงครามทั้งทหารและ
ประชาชนฟิลิปปินสแถูกสอนและนําเขาความสะดวกในการบริโภคจากอเมริกัน
ดวยการแปรรูป
“อาหารกระปอง” ที่มีความจําเป็นในชวงเวลาสงคราม และการถนอมอาหารหลายหลากวิธีเพื่อความ
สะดวกในการบริโภคและใชเวลาไมนาน ก็อาจกลาวไดวา สิ่งที่เกิดขึ้นคือจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม
อเมริกัน136 ที่แผขยายเขามาสูหมูเกาะฟิลิปปินสแ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการนิยมบริโภคไกทอดและ
แฮมเบอรแเกอรแที่ชาวฟิลิปปิโนคุนเคยกันเป็นอยางดีอีกดวย
อาหารจานดวนอเมริกันที่มีไขมันสูงและยังปรุงรสดวยความเค็มของเกลือ
ถือเป็นที่ถูกใจ
เด็กๆทองถิ่น
และยังไดถูกนําเอาสูตรตางๆมาปรับใชกับการประกอบอาหารทองถิ่นฟิลิปปิโนดวย
ยกตัวอยางเชน สปาเก็ตตี้สูตรอเมริกันถูกปรับรสชาติเพิ่มเติมซอสหวานและใสไสกรอกสูตรพื้นเมือง
ใหเป็นไปในแนวถูกใจชาวฟิลิปปินสแ
ไกทอดและแฮมเบอรแเกอรแที่กลายเป็นเมนูมาตรฐานตาม
รานอาหารขางทางในฟิลิปปินสแ อีกทั้งการนําเอาขาวซึ่งเป็นอาหารหลักมารับประทานรวมกันกับไก
ทอด หรือ เนื้อสัตวแแปรรูปที่ไดรับอิทธิพลตามแบบอเมริกัน ดังนั้นจึงเกิดเมนูอาหารจานดวนตามแบบ
ตะวันตกขึ้นในฟิลิปปินสแและไดรับความนิยมเป็นอยางสูงในทองถิ่น โดยธรรมชาติตามลักษณะนิสัย
ทั่วไปของคนฟิลิปปินสแแลวนั้น
ในตอนเด็กพวกเขามักจะตองเคยมีประสบการณแฉลองวันเกิดใน
รานอาหารจานดวนที่มีการตกแตงสีสันสดใสรวมกันกับเพื่อนๆ
และเกือบทุกคนจะตองเคย
รับประทานอาหารวางหลังเลิกเรียนในสมัยเด็กที่เป็นมันฝรั่งทอดจิ้มซอส
นั่นคือการผสมผสานกัน
ระหวางรสนิยมการรับประเทศอาหารทองถิ่นและอาหารตะวันตกที่ชาวฟิลลิปปินสแคอนขางมีความคุน
ชินเป็นอยางดี 137
การเริ่มตนใน Fast food ของฟิลิปปินสแครั้งแรกคือ แฮมเบอรแเกอรแและรูทเบียรแ จากแบ
รนดแ A & W ในปี1919 นําไปสูการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารจานดวนในฟิลิปปินสแ จนกระทั่งเมื่อ
เกิดบรรษัทขามชาติธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนเขามาเปิดสาขาในฟิลิปปินสแ ทั้งแบรนดแ KFC,
McDonald's, Burger King ความนิยมเริ่มตนจากความคิดถึงและอาหารอเมริกันกลายเป็นเรื่องที่
คุนเคยกับชาวฟิลิปปินสแมากจนอาจเป็นอาหารที่สะดวกสบายในการบริโภคทั้งการจัดราน การนําเอา
รูปแบบการจัดการแฟรนไชสแรานอาหารจานดวนของอเมริกันซึ่งมีรูปแบบและมาตรฐานที่เป็นระบบ
ซึ่งคนฟิลิปปินสแมีความเชื่อมั่น
แนนอนวาจากความหลงใหลและคุนชิ้นกับรสชาติและวัฒนธรรม
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อาหารการกินอเมริกันเป็นอยางดี ชาวฟิลิปปินสแจึงสามารถใชจายเงินในเรื่องตรงนี้ไดอยางไมตองคิด
มากนัก ทําใหธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนเกิดความตื่นตัวและมียอดขายที่ดี
ไมเพียงแคเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันยักษแใหญอยาง แมคโดนัลดแและเคเอฟซี
หรือ เบอรแเกอรแคิง เทานั้นที่จะมาเปิดและขยายสาขาไปทั่วประเทศ ฟิลิปปินสแยังมีแบรนดแทองถิ่น
Jollibee
ที่เปิดมากอนและเป็นธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนทองถิ่นที่ทรงอิทธิพลตอการขยาย
ตลาดในทางภูมิภาคเอเชีย จนกระทั่งในบางประเทศสามารถมีสวนแบงในการครองตลาดไดมากกวา
แบรนดแธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา การเจริญเติบโตนี้ไมเพียง แตในแงของ
จํานวนการขยายสาขารานคา
แตยังอยูในการพัฒนาอยางตอเนื่องของความหลากหลายและการ
นําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑแ นี่เป็นจุดหลักใหญที่นาสนใจมากของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนใน
ฟิลิปปินสแ
3.1.9 ไทย
ธุรกิจอาหารจานดวนสัญชาติอเมริกันนั้นเขามามีอิทธิพลเหนืออุตสาหกรรมอาหารในประเทศ
ไทยอยางตอเนื่อง จนกระทั่งแสดงผลกําไรอยางนาอัศจรรยแ เป็นตัวเลขที่มากกวาอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจ องคแประกอบสําคัญคือความหลากหลายของระดับลูกคาในประเทศไทยและพลังขับเคลื่อน
ทางสังคม สงผลใหภัตตาคารที่เรียกกันวา Quick Service Restaurants (QSR) ระดับชั้นนําประสบ
ความสําเร็จในเมืองไทยอยางยิ่ง คนไทยคุนเคยกับอาหารจานดวนหรือฟาสตแฟูดมานานกวา 2
ทศวรรษ แตชวงในยุคแรกของการปรับตัวนั้น ยังไมเป็นที่นิยมหรืออยูในความสนใจของผูบริโภค
อยางกวางขวางมากนัก จากพฤติกรรมของคนไทยที่มองวาอาหาร ประเภทนี้เป็นสิ่งฟุุมเฟือย และไมมี
คุณคาทางอาหาร
ไทยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 69,183,173 คน138 (ปี 2018) ความหลากหลายของประชากร
คอนขางนอย ประชากรสวนมากเชื้อชาติและสัญชาติไทย มากกวารอยละ 75 จีนรอยละ 14 อื่นๆรอย
ละ 11139 มีรายไดตอหัวประชากร 5,640 ดอลลารแสหรัฐตอปี140 มีผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศ
466.62 พันลานดอลลารแสหรัฐตอปี141 (ปี 2017) สวนในดานศาสนาประชากรสวนใหญของประเทศ
นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท รอยละ 95 ศาสนาอิสลาม รอยละ 4 ศาสนาคริสตแและศาสนาอื่นๆ
รอยละ 1 มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข มีจํานวนสาขา
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เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันภายในประเทศทั้งสิ้น แบงออกเป็น แบรนดแแมคโดนัลดแ
จํานวน 240 สาขา โดยเปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 1985142 และแบรนดแเคเอฟซี จํานวน 531 สาขา โดย
เปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 1984143 ในสวนราคาเฉลี่ยเมนูอาหารของบิ๊กแมค เบอรแเกอรแลายเซ็นดัง
ประจําแมคโดนัลดแ ราคาอยูที่ 122 บาทตอชิ้น
ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันที่เขามาเปิดสาขาเป็นอยา งแรกในไทยนั้น ไมใชเป็น
อาหารจานหลัก หากแตวาเป็นอาหารวาง นั่นคือ แบรนดแ มิสเตอรแ โดนัท (Mister Donut) เขามา
ดําเนินธุรกิจในเมืองไทยเป็นเจาแรกเมื่อปีค.ศ.1978 นับจากนั้นเป็นตนมาแบรนดแรานอาหารจานดวน
อเมริ กันอีกหลายแบรนดแก็ทยอยเขามาเปิดสาขาในประเทศไทยอย างตอเนื่องตลอดชวงทศวรรษ
ดังกลาว แตหากพิจารณาถึงความนิยมแลวยังอยูในระดับต่ํา สังเกตจากมูลคา การตลาดมีไมกี่รอย
ลานบาท กระทั่งขึ้นทศวรรษใหมประมาณปี 1990 ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันที่เขามา
เปิดสาขาเป็นในไทย จึงทํากําไรไดอยางมากมายจนมูลคาตลาดขยับขึ้นสูระดับพันลานบาท วากันวา
เป็นยุคทองของผูประกอบการ และเริ่มตนพัฒนาธุรกิจอยางจริงจัง ผนวกกับวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
คนไทยที่เริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกอยาง จริงจัง ทําใหไดรับความนิยมแพรหลายและเป็นที่ยอมรับ
ของ กลุมผูบริโภคมากขึ้น หากเปรียบเทียบการเติบโตในหวงเวลาระหวางปี 1987-1996 กับชวงปี
1977-1986 พบว าตลาดอาหารจานดว นนั้ น มีค วามเติ บโตอย างมาก และมากผิ ดปกติ ใ นช ว งต น
ทศวรรษที่ผานมา กอนหนานั้นคนไทยรับประทานโดนัท เบอรแเกอรแ หรือพิซซา เป็นเพียง อาหารวาง
แตหลังปี 1987 เป็น ตนมา อาหารจานดวนกลายเป็นอาหารหลักของมื้อ ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคที่คอนขางรวดเร็ว ผลที่ตามมาคือ ความเคลื่อนไหวของแตละคายเป็นไปอยาง
กระตือรือรน โดยชวงปี 1990 การขยายสาขาของธุรกิจอาหารจานดวนจะถี่ขึ้น และเป็นไปอยาง
ตอเนื่องมาถึงปี 1991 คายแมคโดนัลดแมีสาขา 8 แหง หลังจากเปิดสาขาที่อาคารอัมรินทรแ พลาซา
เป็นแหงแรกในปี 1985 ดานเบอรแเกอรแ คิง มีสาขา 5 แหง หลังเปิดสาขาแรกที่สยามสแควรแเมื่อปี
1989 ขณะที่พิซซา ฮัท (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเดอะ พิซซา คอมปะนี) สิ้นสุดปี 1991 มีสาขาเพิ่มเป็น
17 แหงจากการเปิดรานแหงแรกที่พัทยามาตั้งแตปี 1980 สวนเคเอฟซีมีสาขาเพิ่มเป็น 27 แหง
นับตั้งแตเปิดรานแหงแรกที่เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราวในปี 1984
มาถึงปี 1992 การขยายสาขาของแตละคายยังคงคึกคัก บางแหงเพิ่มขึ้นเทาตัวอยางยักษแใหญ
แมคโดนัลดแ สิ้นปีดังกลาวมี ถึง 16 สาขา ขณะที่เบอรแเกอรแ คิง ขยับขึ้นเพียง 7 แหงเทานั้น ดานพิซซา
ฮัท เพิ่มเป็น 23 สาขา, เคเอฟซี 34 สาขา และดังกิ้น โดนัท 54 สาขา หากจะนับรานอาหารจานดวน
ทั้งระบบ พบวาในปี 1991 มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 208 สาขาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผานมา 23.1% และตลอด
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ปี 1992 มีสาขาเพิ่มจากปีกอนหนากวา 30% แนนอนวามูลคาทางการตลาดไดขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปดวยจาก 500 ลานบาทในชวงปี 1985-1986 เป็น 3,000 ลานบาท ณ สิ้นปี 1991 หลังจากนั้น
ธุรกิจดังกลาวมีอัตราการเติบโต 30-40% ในปี 1995-1997 มูลคาตลาดอาหารจานดวนมีจํานวน
6,000 ลานบาท, 7,600 ลานบาท และ 8,700 ลานบาทตามลําดับ144
ขณะเดียวกันการขยายสาขาเป็นไปอยางตอเนื่องจากพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปใน ทางหันมา
นิยมบริโภคในแบบตะวันตกมากขึ้น การเขามาของผูประกอบการรานอาหารจานดวนทุกคายพุงเปูา
ไปที่การสรางเครือขายใหแนนหนา ดวยการยึดยานทําเลทองเป็นหลัก อยาง ใจกลางกรุงเทพ ยาน
สยามสแควรแ กระนั้นก็ดีมีรานอาหารจานดวนบางคายที่เปิดบริการแหงแรกในรูปแบบรานเดี่ยว หรือ
stand alone จนกระทั่งในชวงกอนวิกฤติตมยํากุงจะเกิดขึ้น รานอาหารจานดวนอเมริกันนั้นเกิดขึ้น
มาก จากสถิติกอนสิ้นปี 1995 เคเอฟซีมีสาขาทั้งสิ้น 100 สาขา, แมคโดนัลดแ 37 สาขา, เบอรแเกอรแ คิง
12 สาขา, พิซซา ฮัท 39 สาขา, อาจกลาวไดวาการแขงขันในดานขยายสาขาเป็นเพียงสวนหนึ่ง
สําหรับการดําเนินธุรกิจ เพราะยังมีกลไกอีกมากมายที่นํามาใชเป็นกลยุทธแ นอกจากการแยงชิงจับจอง
ทําเลสาขาแลว
จนกระทั่งมาถึง ในปี 2013 จากภาพรวมตลาดเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน QSR ณ
ปัจจุบันที่มูลคากวา 20,000 ลานบาท แบงเป็นกลุมสินคาไก 50% กลุมพิซซา 30% และกลุมเบอรแ
เกอรแ 20% มีอัตราการเติบโตรวมเฉลี่ยตอปีอยูที่ 10-15%145 นิตยสารฟอรแจูนไดสํารวจประชากรเพื่ อ
หาวิธีในการดํารงชีวิตของคนรุนใหมนี้วาเป็นอยางไร พบวาในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย มีอัตรา
การเติบ โตอย างรวดเร็ ว และยั งเป็ นกลุ มผู บริโ ภคที่มีอํานาจซื้อสูงและไมมีขีดจํากัด รวมทั้งความ
ทะเยอทะยานเรื่องสวนตัวของพวกเขา ไดกระตุนใหยอดขายอาหารจานดวนเพิ่มสูงขึ้ น บวกกับความ
นิยมจนกลายเป็นแฟชั่นที่เป็นตัวสนับสนุนใหการขยายตัวของธุรกิจดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
จนกระทั่งลาสุด ในปี 2016 แมคโดนัลดแนั้น มีสาขาถึง 226146 สาขาแลวในไทย
ในส ว นการปรั บ ตั ว เข า สู ป ระเทศไทยของเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ อาหารจานด ว นอเมริ กั น จาก
สหรัฐอเมริกา ทั้งแบรนดแแมคโดนัลดแและเคเอฟซีเอง นั้นก็ไดดําเนินกลยุทธแทางธุรกิจแบบทองถิ่นภิ
วัตนแ โดยการปรั บ ธุร กิจ ให เขาผสมผสานกลมกลื นกันกับทอ งถิ่นนั้นๆ จะเห็ นไดวา แมคโดนัล ดแ มี
นโยบายตางๆมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับธุรกิจใหเป็นไทย นายเดช บุลสุข ประธานกรรมการ
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บริ ษัท แมคไทย จํ ากัด ผู บ ริ ห ารร านแมคโดนัล ดแในประเทศไทย ไดเปิดเผยกับนิตยสารผู จัดการ
รายวัน147 วา ปัจจุบันบริษัทแมของแมคโดนัลดแไดมีนโยบายยืดหยุนที่จะใหแมคโดนัลดแที่ดําเนินการ
อยูในประเทศตางๆ ใหความสําคัญและเขาถึงความเป็นทองถิ่นเพิ่มขึ้น ทางแมคฯเองจึงถือปรับเปลี่ยน
นโยบายการบริหารเพื่อใหดําเนินการตามแบบไทยมากขึ้น ภายใตแคมเปญ “แมคไทย จากใจ เพื่อ
ไทย” เริ่มตั้งแตปี 2002 เป็นตนมา พรอมกับปรึกษาหารือกับบริษัทแมในอเมริกันแลวเปลี่ยนผูบริหาร
ในตําแหนงกรรมการผูจัดการ จากคนอเมริกันมาเป็นคนไทย คือ นาย ปีเตอรแ กัน ถือเป็นคนไทยคน
แรกที่เขามารับตําแหนงนี้ เพราะเห็นวา การใหคนไทยบริหารจะมีขอดีในสวนที่การออกเมนูอาหาร
ไทยจะมีความรวดเร็วกวาและคนไทยเองจะเขาใจพฤติกรรมและไลฟสไตลแของคนไทยดวยกันเองไดดี
ที่สุด โดยแมคโดนัลดแเองก็ไดออกเมนูไทยๆที่เอาใจรสนิยมและความชื่ นชอบในรสชาติของคนไทย
เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคชาวไทย ยกตัวอยางเชน เมนูแมคสมตํา เบอรแเกอรแขาว
เหนียวหมูยาง และ แมคกะเพราไก เมนูของหวาน ไอศครีมวุนมะพราว และพายลิ้นจี่ ซึ่งเป็นผลไม
ไทย เป็นตน
นอกจากนั้น แมคโดนัลดแ ยังไดเปิดตัวคาแรกเตอรแหุนโรนัลดแ ในภาพลักษณแไทยเป็นครั้งแรก
ของโลก โดยหุนโรนัลดแจะยืนพนมมือไหวซึ่งเป็นสัญลักษณแของการแสดงการทักทายแบบไทยๆ ทั้งนี้
หุนโรนัลดแที่ปรากฏอยูที่หนารานของแมคโดนัลดแทุกแหงจะแสดงอาการเชื้อเชิญ หรือนั่งบนเกาอี้ ซึ่ง
เหมือนกันทั่วโลก แตคาแรกเตอรแใหมจะแสดงออกถึงความเป็นไทยไดอยางชัดเจน ทางแมคไทยจะขอ
อนุญาตไปยังบริษัทแมเพื่อขอผลิตหุนโรนัลดแคาแรกเตอรแไทย สําหรับตั้งไวที่หนารานทุกแหงในไทย
ยิ่งไปกวานั้น การปรับตัวเชิงธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแของแมคโดนัลดแประการสุดทายคือ การหันมาใชเอ
เจนซี่โฆษณาสัญชาติไทย เพราะทั้งสวนของงานโฆษณา การสรางแบรนดแ ไปจนถึงการจัดกิจกรรม
และการตลาด ทางแมคเองนั้นมีนโยบายที่จะสะทอนใหออกมาในรูปของความเป็นไทย เพื่อชูโรงเป็น
จุดแข็งใหแขงขันกับแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนรายอื่นๆได ในสวนเคเอฟซีก็มีนโยบายที่
คลายคลึงกันกับแมคในการปรับตัวเขาหาประเทศไทย โดยที่เห็นเดนชัดที่สุดคือ เมนู ขาวยําไกแซบ
ของเคเอฟซีเอง ที่ไดรับการออกแบบผสมผสานขาวอาหารประจําชาติไทย กับ ไกทอดตนตํารับของเค
เอฟซี และคลุกเคลาดวยเครื่องเทศรสลาบที่รสชาติจัดจานตามสไตลแแบบคนไทยชอบ ผสมกับ
สมุนไพรทองถิ่น ซึ่งเป็นเมนูที่ไดรับความนิยมมาก
3.10 บรูไนดารุสซาลาม
บรูไนดารุสซาลาม ประเทศเล็กๆหมูเกาะบอรแเนียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีประชากร
นอยที่สุดเพียงแค 434,076 คน148 สําหรับประชากรภายในประเทศบรูไนมีหลากหลายเชื้อชาติ แบง
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ออกเป็น เชื้อชาติมาเลยแ รอยละ 67 จีน รอยละ 15 และอื่นๆ รอยละ 18149 ศาสนาประจําชาติของ
บรูไน คือ ศาสนาอิสลาม สวนใหญนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนียแ รอยละ 67 แตใหเสรีภาพ
ประชาชนในการเลือกนับถือศาสนาอื่นได ปัจจุบัน ไดแก ศาสนาพุทธนิกายมหายาน รอยละ 13
ศาสนาคริสตแ รอยละ 10 และศาสนาอื่น ๆ รอยละ 10 บรูไนมีรายไดตอหัวประชากร 32,860
ดอลลารแสหรัฐตอปี150 ซึ่งมากเป็นอันดับที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรองจากสิงคโปรแ มีผลิตภัณฑแ
มวลรวมของประเทศ 11.9 พันลานดอลลารแสหรัฐตอปี151 (ปี 2017) มีการปกครองระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชเพียงประเทศเดียวที่เหลืออยูภายในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต เป็นประเทศที่
เครงครัดทางศาสนาและจารีตประเพณีคอนขางมากเนื่องจากมีระบบกฏหมายบังคับใชในประเทศที่
อางอิงมาจากกฏของศาสนาอิสลามที่เรียกวา “ชารีอะหแ (Sharia/Shari'ah) มีจํานวนสาขาเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันภายในประเทศ แบงออกเป็น แบรนดแแมคโดนัลดแ จํานวนเพียง 2 สาขา
โดยเปิดสาขาแรกในปี ค.ศ. 1992152 และแบรนดแเคเอฟซี จํานวน 15 สาขา โดยเปิดสาขาแรกในปี
ค.ศ. 1992153 เชนเดียวกันกับแมคโดนัลดแ ในสวนราคาเฉลี่ยเมนูอาหารของแมคโดนัลดแ ราคาเบอรแ
เกอรแเมื่อคิดเป็นเงินบาทไทยอยูที่ 137 บาทตอชิ้น
พัฒนาการของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันจากสหรัฐอเมริกาสูประเทศบรูไนนั้น
ตั้งแตในอดีตจนถึงปัจจุบันถือวายังไมมีความโดดเดนมากเทากับประเทศอื่นๆในกลุมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต สาเหตุเนื่องจากวา บรูไนเป็นตลาดเล็กในมุมมองของนายทุนภายนอก เนื่องจากมีประชากร
นอย บริษัทแมคโดนัลดแไดเขามาเปิดสาขาในบรูไนไดเพียง 2 สาขาเทานั้น สาขาแรกถูกเปิดดําเนินการ
ในปี 1992 และเพิ่งจะมาเปิดอีกสาขาหนึ่งในปี 2016 ที่ผานมานี้ จํานวนสาขาของรานอาหารจาน
ดวนอเมริกันที่ไดไปทําการเก็บขอมูล และปรากฏอยูในแผนพับประชาสัมพันธแการทองเที่ยวประเทศ
บรูไน154 และ แผนที่ทางการบรูไน (The official map of Brunei Darussalam155) ของ Ministry
of Industry & Primary Resource Brunei ปัจจุบันมีแบรนดแรานอาหารจานดวนสาขาจาก
สหรัฐอเมริกาที่เขามาเปิดในบรูไนทั้งสิ้น 3 แบรนดแดวยกัน คือ แบรนดแแมคโดนัลดแ มี 2 สาขา เปิด
บริการครั้งแรกเมื่อปี คศ. 1992 แบรนดแ KFC เปิดบริการในบรูไนทั้งสิ้น 9 สาขา โดยสาขาลาสุดที่เปิด
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คือ KFC Airport เมื่อปี คศ. 2009156 และ แบรนดแ พิซซาฮัท มีจํานวน 3 สาขา กระจุกตัวอยูในเมือง
หลวงบันดาเสรีเบกาวันเทานั้น สวนแบรนดแขนมหวานหรือรานกาแฟที่ไมใชอาหารหลักไมปรากฏวามี
แบรนดแจากสหรัฐฯอเมริกา อยาง สตารแบัค หรือ ดันกิ้นโดนัท มาเปิด แตสวนมากจะเป็นรานกาแฟ
หรือคาเฟุของทองถิ่นที่ประกอบการโดยคนบรูไนเองอยูเป็นจํานวนมาก157
ในส ว นการปรั บ ตั ว เข า สู ป ระเทศบรู ไ นของเครือ ข า ยธุ รกิ จ อาหารจานดว นอเมริ กั น จาก
สหรัฐอเมริกา ก็ยังพอมีเมนูเฉพาะจงเจาะประจําทองถิ่นเพื่อเอาใจลูกคาบรูไน คือเมนู Bubur Ikan
หรือขาวตมปลาที่มีจําหนายในชวงเชาจนถึงเที่ยง ที่เหลือก็จะเป็นเมนูประจําพื้นฐานตามหลักสากล
คลายคลึงกับสาขาอื่นๆในตางประเทศ เชน ไกทอด แฮมเบอรแเกอรแ เป็นตน หากแตวาร านอาหารจาน
ดวนอเมริกันยังมีความปลอดภัย ในการบริโ ภคตามหลั กศาสนาอิสลามอยู กลาวคือ แบรนดแธุรกิจ
อาหารจานดวนที่จะเขาไปเปิดสาขาในบรูไนไดนั้น มีความจําเป็นที่จะตองผานการตรวจสอบกรรมวิธี
และวั ต ถุ ดิ บ ว า สามารถทํ า ได ถู ก ต อ งตามหลั ก อาหารฮาลาลของศาสนาอิ ส ลามอย า งเคร ง ครั ด
เนื่องจากเป็นประเทศมุสลิมและปลอดภัยตอผูบริโภค บริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
จึงจําเป็นที่จะตองปรับตัวใหสามารถผานการตรวจสอบและไดประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัย
ในอาหารฮาลาล (Halal certificate) ทุกสาขาในบรูไน โดยตัวอยางของปัญหาที่จะเป็นสาเหตุของ
การละเมิดการรับรองฮาลาลคือ สถานที่ประกอบการที่ไมไดทําความสะอาดอยางถูกตองและสัมผัส
กับการปนเปื้อน การใชสวนผสมที่ไมอยูในรายชื่อสวนผสมฮาลาลที่อนุมัติ การจัดเก็บอาหารและ
สารเคมีที่ไมเหมาะสม (ในดานความปลอดภัยของอาหาร) และไมมีการแบงแยกระหวางส วนผสม
เครื่องครัวและของใชสวนตัวการออกประกาศนียบัตรรับรองอาหารฮาลาล จะตองไดรับการชําระเงิน
90 ดอลลารแบรูไนตอสถานที่ของธุรกิจแตละแหง ในขณะที่ตราอนุญาตฮาลาลในผลิตภัณฑแตองชําระ
คาดําเนินการ 50 ดอลลารแบรูไนตอผลิตภัณฑแแตละประเภท (ใบอนุญาตมีอายุการใชงานตลอดอายุ
การใชงาน) การออกใบรับรองและใบอนุญาตเหลานี้จะใชเวลา 45 วัน158 คนบรูไนจึงสามารถมั่นใจได
ในการบริโภคอาหารจานดวนอเมริกันเหลานั้น แตสวนในเรื่องของความชื่นชอบในรสชาติก็ขึ้นอยูกับ
ตัวบุคคลและความนิยมของสังคมคนบรูไนนั้นเอง แตจากการสํารวจภาคสนามแลวพบวา ภัตตาคาร
รานอาหารจานดวนอเมริกันในบรูไนนั้นยังไมคอยไดรับความนิยมมากเทาที่ควร
อยางไรก็ตามแมจะไมพบความโดดเดนของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศ
บรูไนมากเทาใดนัก แตกลับพบความโดดเดนของ เครือขายบริษัทธุรกิจอาหารจานดวนของกลุ ม
ประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใตดวยกันเองที่มาเปิดสาขาและไดรับความนิยมอยางมากมายใน
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ประเทศบรูไน แบรนดแนั้นคือ จอลลิบี (Jolibee) เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนสัญชาติฟิลิปปินสแที่
เขามาทําตลาดไดสวนแบงไปอยางมหาศาลในประเทศบรูไน จากขอมูลขาวในหนังสือพิมพแ Brunei
Times159 พบวา ในปี 2015 จอลลิบีไดเปิดสาขาที่ 13 อยางยิ่งใหญอยางในบรูไน ซึ่งถือวาเป็น
รานอาหารจานดวนแฟรนไชสแระดับโลกที่ประกาศแผนการขยายตัวเชิงรุกในรัฐสุลตานบรูไนและกําลัง
จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีกในปี 2016 โดย จอลลิบี ไดมีการตั้งขึ้นครั้งแรกในบรูไนตั้งแตปี 1997 และถือ
วาเป็นสาขาแรกในตางประเทศที่แพรขยายมาจากฟิลิปปินสแ แตยังถือวามาทีหลังแบรนดแเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันอยางแมคโดนัลดแที่เกิดขึ้นครั้งแรกในบรูไนปี 1992
ในบรูไนนั้น จอลลิบี มีเมนูที่ไดรับความนิยมคือ Yumburgers และ Chickenjoy ไกทอดและ
เมนูขาว ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากจากชาวบรูไน จากการสัมภาษณแคุณ Parsicio Mojos, พนักงาน
store officer ใน Jollibee‖s Utama สาขา Bowling branch เขากลาววา สําหรับบรรยากาศ
ภายในรานนั้น แทบจะยุงอยูตลอดเวลา การเขามาของลูกคาจํานวนมากเป็นกําลังใจอยางดียิ่งใหกับ
พนักงาน อยางไรก็ตาม Jolibee ยังคงไดรับความนิยมอยางมากสําหรับชาวบรูไน ถึงแมวาแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันคูแขงจะมีแผนการมาเปิดสาขาในบรูไนอีก แตจากสถานการณแ
ปัจจุบันยังถือวาจอลลิบีแข็งแกรงอยูมาก
ในสวนแผนการขยายสาขาของ Jollibee นั้น จอลลิบียังคงยืนยันที่จะขยายสาขาตอไป
เรื่อยๆในบรูไน เพื่อแขงขันและตอตานรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน เชน KFC
McDonald‖s และ Burger King นอกเหนือจากการขยายตัวของธุรกิจในบรูไน จอลลิบีจะยังทํางาน
ในการใหบริการผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑแ พรอมทั้งการ
บริการลูกคาที่ดี ที่จะแขงขันกับรานฟูาสตแฟูดอื่นๆ จอลลิบีมองวา บรูไนยังคงเป็นตลาดที่สําคัญยิ่ง
สําหรับจอลลิบีเสมอ
เพราะเศรษฐกิจภายในประเทศกําลังเติบโตขึ้นอยางกาวกระโดดสงผลทําให
ประชาชนมีอํานาจซื้อมากขึ้นและเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนสามารถเจริญเติบโตไดดี
3.2 การเติบโตและพัฒนาการของบริษัทเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนท้องถิ่นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
การใหคําจํากัดความของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน
วิทยานิพนธแฉบับนี้ หมายถึง เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนที่แบรนดแมีตนกําเนิดมาจากกลุมประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Original Southeast Asia) แมวาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
จะไดทําการแพรขยายสาขาและธุรกิจเครือขายออกไปเป็นบรรษัทขามชาติ ในระดับภูมิภาคหรือ

159

The Brunei Times, "Jollibee to Open 13th Outlet This Year".

82
ระดับโลก ก็ยังคงถือวา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนดังกลาวนั้น เป็นเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
ทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3.2.1 ภาพรวมของธุรกิจเครือข่ายอาหารจานด่วนท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไมเพียงแตบรรษัทขามชาติธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันเทานั้นที่แผขยายตลาด
และอิทธิพลในการบริโภคเขามาสูประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หากแตวายังมีแบรนดแธุรกิจ
เครือขายอาหารจานดวนของทองถิ่นเอเชียเองที่เขามาเปิดสาขาและแชรแสวนแบงทางการตลาดของ
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ยอมตองเกิดการแขงขัน ปรับกลยุทธแและนโยบายทาง
ธุรกิจตางๆที่ทั้ง 2 ฝุายทํารวมกัน สํานักขาว Nikkei160 ของประเทศญี่ปุนเล็งเห็นไดชัดเจนในฐานะผู
แวดลอมภายนอก ถึงการแขงขันกันในเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนระหวางแบรนดแอเมริกันและแบ
รนดแทองถิ่น ในเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใตเองในกลุ มประเทศหลั กเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งสิ้ น 6
ประเทศ ที่มีการคนพบวาธุรกิจเครือขายรานอาหารแฟรนไชสแและคาเฟุของผูประกอบการในทองถิ่น
นั้น ถือเป็นคูแขงที่สําคัญยิ่งตอเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนบรรษัทขามชาติสาขาจากสหรัฐอเมริกา
ดัง จากที่ เห็ น ใน เวีย ดนาม ไทย และ อิ นโดนี เ ซีย บางสาขาของธุร กิจ เครื อข ายอาหารจานด ว น
ภายในประเทศนั้น มีการดําเนินงานมากกวา 1000 สาขา ยิ่งไปกวานั้นการเกิดขึ้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะทําใหงายตอการขยายเครือขายสาขาธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นนี้ไปยังประเทศ
เพื่อนบานและนํามาซึ่งการแขงขันที่เพิ่มขึ้น แบรนดแรานกาแฟ Trung Nguyen ของเวียดนาม ที่มี
จํานวนสาขามากที่สุด ในหมวดหมูคาเฟุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถึง 2500 สาขา ซึ่งเป็นประเทศที่
มีผลิตผลดานกาแฟดีและวัฒนธรรมการดื่มกาแฟก็ไดฝังรากลึกอยูกับชาวเวียดนามมานานแสนนาน
ราน Trung Nguyen มีสูตรการผลิตแบบกาแฟตนตํารับดังเดิมของเวียดนาม และเพิ่มเติมการ
จําหนายผลิตภัณฑแอื่นๆที่มาจากกาแฟ รานดังกลาว จึงเป็นที่นิยมและเกิดการขยายสาขามากมายใน
เวียดนาม สวนในประเทศอินโดนีเซีย เคบับ Kebab Turki Baba Rafi เป็นรานอาหารอาหารจานดวน
ที่มีสาขาแพรหลายที่สุดในประเทศ ซึ่งขายราคาตอจานประมาณ 18000 รูเปียหแ ซึงมีราคาถูกกวา
แฮมเบอรแเกอรแ และ ราน เคบับ Kebab Turki Baba Rafi จึงไดมีการปรับสูตรและใหบริการตาม
ความชอบของคนทองถิ่นอินโดนีเซียที่ ชอบอาหารรสชาติหวาน ดวยเคบับที่ทําดวยกลวยและช็อคโก
แลต ดวยลักษณะการเปิดที่เป็นซุมอาหารเล็กๆกระจายทั่วทุกแหลงชุมชน ทําใหมีการเก็บภาษีที่ถูก
กวารานสะดวกซื้อทั่วไป และสามารถทําเป็นธุรกิจเสริมนอกเวลาได จึงมีสาขาถึง 1254 สาขา ใน
อินโดนีเซีย Kebab Turki จึงไดอางตัววาเป็นรานเคบับที่มีสาขามากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศ
ไทย รานกาแฟคาเฟุอเมซอนที่มีมากถึง 1292 สาขา โดย 80%เปิดตัวในสถานีบริการน้ํามันปตท. ทั่ว
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ประเทศ โดยจําหนายกาแฟสด รอน เย็น และปั่นคลายกับสตารแบัค แตตัดราคาลดลงกวา 20-30%
พรอมขนมเบเกอรี่ ทําใหครองใจนักขับรถชาวไทยไดเป็นอยางดี ในขณะที่ Jollibee รานเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนเรือธงชื่อดังของฟิลิปปินสแที่จัดจําหนายแฮมเบอรแเกอรแและไกทอด ก็มีจํานวน
สาขามากที่สุดในฟิลิปปินสแ ถึง 880 สาขา มากกวาแมคโดนัลดแถึง 2 เทาตัว
3.2.2 “จอลลิบี” ธุรกิจเครือข่ายอาหารจานด่วนสัญชาติฟิลิปปินส์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
สําหรั บ เครื อขายธุรกิจ อาหารจานดว นแบรนดแทองถิ่นที่คอนขางทรงอิทธิพลและมีส าขา
มากมายในเอเชียจนไมกล าวถึงไมไดเลยก็คือ Jolibee เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแดัง
สัญชาติฟิลิปปินสแ ที่ใชกระบวนการบริหารจัดการเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบบแมคโดนัลดแดานุ
วัตร ผนวกกับ นโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ เพื่อปรับตัวในการทําการตลาดกับทองถิ่น ที่ในปัจจุบันถือ
วาทําการกินสวนแบงตลาดในหลายประเทศไดเยอะมากกวาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
และยังมีสาขาแพรขยายสาขาไปทั่ วทั้งเอเชียและอีกหลายประเทศทั่วโลก จอลลิบี เครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนตนกําเนิดจากประเทศฟิลิปปินสแ ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ และเป็นหนึ่งในแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนที่ใหญที่สุดในโลก แมจะเทียบชั้นกับแบรนดแชั้นนําจากอเมริกาบางแบ
รนดแไมได แตดวยสาขากวา 3,000 แหงทั่วโลก พนักงานกวา 15,000 คน และมียอดขายในปี 2558
อยู ที่ 130.7 พั น ล า นเปโซ ก็ ถื อ ได วา เป็ น เครื อข า ยธุ ร กิ จ อาหาจานด ว นที่ ถื อ กํ า เนิ ดขึ้ น ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตและกลายเป็นบรรษัทขามชาติขนาดใหญที่แผขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
ออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก ดวยเวลากวา 40 ปี ในการดําเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จอลลิบี
ไมเพียงรักษามาตรฐานการใหบริการ แตยังคงคุณภาพอาหาร และสรรหาสิ่งใหมๆ มานําเสนอจนขึ้น
แทนบริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนระดับแนวหนาของเอเชีย ที่ขยายสาขาและเป็นพันธมิตรกับ
บริษัทขามชาติชั้นนําระดับโลกอยาง San Miguel Corporation161 รวมกับ Coca-Cola และ
Nestle ทั้งหมดเกิดจากผลงานการบริหารของ Tony Tan Caktiong และทีมงาน แมจะจบการศึกษา
ดานวิศวกรรมเคมี แตโทนี่กลับฝักใฝุธุรกิจอาหารเนื่องจากซึมซับจากครอบครัว โดยคุณพอของโทนี่
อพยพจากเมืองจี นมาตั้งรกรากที่ฟิลิปปินสแ และประกอบสัมมาชีพดว ยการเปิดรานอาหารเลี้ยงดู
ครอบครัว ปี 1975 โทนี่ในวัย 22 ปีเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย เขาไดรับแรงบันดาลใจจากการไปดูงาน
ที่โรงงานผลิตไอศกรีม จึงคิดทําธุรกิจไอศกรีม เขาและสมาชิกครอบครัวเห็นพองวาหนทางที่งายสุ ด
คือการซื้อแฟรนไชสแไอศกรีมแมกโนเลีย แดรี่ โดยเปิดรานจําหนาย 2 รานดวยกัน แตเมื่อเปิดรานขาย
ไอศกรี มกลั บกลายเป็ น วาลู กคามักถามถึงเมนูอาหารคาว ทางรานจึงตอบสนองดว ยการเพิ่มเมนู
แซนดแวิช และอาหารรอน ผลปรากฏยอดขายแซงหนาไอศกรีม โทนี่เปิดรานไอศกรีมควบคูก ารขาย
Wikipedia, "San Miguel Corporation,"
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_Corporation#Food_and_beverage.
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อาหารอยู 3 ปี ก็ไดรับคําแนะนําจากมานูเอล ลัมบา ที่ปรึกษาทางธุรกิจใหหันไปเนนการขายอาหาร
จานดวน เนื่องจากตลาดธุรกิจอาหารจานดวนมีขนาดใหญกวาและความตองการในตลาดสูงกวา โทนี่
จึงยกเลิกแฟรนไชสแไอศกรีมแมกโนเลีย แลวหันมาทุมเทใหธุรกิจอาหารจานดวนทันที จนเกิดเป็น
“Jolibee” ในปี 1978 จอลลิบีเปิดตัวครั้งแรกในเมืองเกซอน อาหารที่จําหนายเป็นประเภทเบอรแ
เกอรแ ฮอตดอก อาหารฟิลิปปินสแบางเมนู เครื่องดื่ม และมีแผนกเบเกอรีเป็นของตัวเอง ในปีแรกที่เปิด
ขาย ทํายอดขายไดมากกวา 2 ลานเปโซ ในปีถัดมา ทางรานเพิ่มเมนูสปาเกตตี และเริ่มขายแฟรนไชสแ
เพื่อขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนเป็นครั้งแรก ณ ชวงเวลานั้น ยังไมมีบรรษัทขามชาติเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันอยางแมคโดนัลดแเขามาในฟิลิปปินสแ ดังนั้นจอลลิบีจึงเติบโตรวดเร็ว
ขยายไป 10 สาขา ในระยะเวลาอันสั้น
ตอมาเมื่อแมคโดนัลดแเปิดตัวในฟิลิปปินสแ ในปี 1981 สงครามธุรกิจอาหารจานดวนระหวาง
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันอยางแมคโดนัลดแกับเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบ
รนดแเจาถิ่นอยางจอลลิบี ก็เริ่มตน ขึ้นอยางเป็นทางการ จอลลิบีใชวิธีเพิ่มเมนูใหมๆ ปรับรสชาติให
เป็นไปตามความชื่นชอบของผูบริโภคทองถิ่น เพิ่มการโฆษณา และถือโอกาสเปิดตัว “Smiling Red
Bee” แมสคอตสัญลักษณแของราน ซึ่งเป็นผึ้งสีแดงหนาตาเป็นมิตร เหตุผลที่ใชผึ้ง เพราะผึ้งเป็น
สัญลักษณแของการทํางานหนัก และผลลัพธแของการทํางานนํามาซึ่งน้ําผึ้งอันเป็นความหอมหวานใน
ชีวิต การตอสูกันระหวางเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นและแบรนดแอเมริกันดังกลาว
สงผลทําใหจอลลิบีสามารถเอาชนะแมคโดนัลดแและขึ้นแทนเจาตลาดอาหารจานดวนฟิลิปปินสแดวย
สวนแบงตลาดที่มากถึงรอยละ 31 กอนจะขยับมาครองมากกวารอยละ 50 ซึ่งถือวามากกวาครึ่ง นับ
จากนั้นเป็นตนมา จอลลิบีก็เติบโตอยางตอเนื่อง จนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ เริ่มแตกขยาย
สาขาอาหารไปยังประเภทอื่นๆ เชน พิซซา และอาหารจีน
ในชวงที่ขึ้นสูจุดสูงสุดทางธุรกิจภายในประเทศตัวเองแลว จอลลิบีก็เริ่มบุกขยายเครือขาย
ธุรกิจของตนเองไปยังตลาดต างประเทศ โดยเริ่มขยายอาณาจักรอาหารจานดวนออกนอกฟิลิปปินสแ
ครั้งแรกในปี 1985 ที่ประเทศสิงคโปรแและไตหวันในเวลาใกลเคียงกัน โดยเป็นการรวมทุนกับนักลงทุน
และผูจัดการรานทองถิ่น แตไมประสบความสําเร็จและตองปิดสาขาทั้งสองประเทศไป ปัญหาสําคัญ
จากการรวมทุนคือการปลอยอํานาจการควบคุมการบริหารสาขาใหแกผูรวมลงทุนและผูจัดการราน
ทองถิ่น ทําใหไมสามารถตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงานและความโปรงใส อีกทั้งผูรวมทุนยัง
ไมใหความรวมมือในการทําตามระบบปฏิบัติการกอใหเกิดความผิดพลาดในการจัดการการผลิตและ
การดํา เนิ น งานซึ่งเป็ น หั ว ใจสํ าคัญ ในการดําเนิน กิจการ เป็นสาเหตุ ให สิ้ นเปลื องวั ตถุดิบจากการ
ดําเนินงาน นับเป็นบทเรียนสําคัญในการขยายธุรกิจออกไปตางประเทศ จอลลิบีจึงไดปรับกลยุทธแใน
การบุกตลาดตางประเทศครั้งใหมในประเทศบรูไนโดยเนนการคัดเลือกหุนสวนและใหความสําคัญกับ
การบริหารโดยเขาไปควบคุมการดําเนินงานโดยตรง จอลลิบีไดเริ่มการคัดเลือกหุนสวนในประเทศ
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บรูไนที่มีความเขาใจในการบริหารงานรานอาหารจานดวนที่จําเป็นตองควบคุมคุณภาพและตนทุน
ควบคูกันเพื่อรักษาคุณภาพและบริการตามมาตรฐานราน นอกจากนี้ยังเขามาควบคุมการดําเนินงาน
ในสาขาดวยตนเอง โดยการส งผูจัดการรานจากฟิลิปปินสแที่มีประสบการณแในการบริหารรานอาหาร
จานดวนและหุนสวนมีหนาที่เป็นเพียงฝุายสนับสนุน การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารรานใน
ประเทศบรูไนทําใหการเปิดสาขาในตางประเทศของ ประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกนอกประเทศ
ฟิลิปปินสแและยังคงดําเนินธุร กิจในประเทศบรูไนถึงปัจจุบัน 162 ตอจากนั้นจึงคอยมีพัฒนาการไปยัง
กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่นๆ กอนขามไปสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในเอเชีย
และตะวันออกกลาง และมีแผนรุกเขาออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ โอมาน เป็นตน จอลลิบี เป็นหนึ่ง
ในแบรนดแที่อยูภายใตการบริหารของ Jollibee Foods Corporation (JFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นเจาของ
ธุรกิจอาหารอื่นๆ เชน Greenwich Pizza รานพิซซาและสปาเกตตี Chowking รานอาหารจีน ยังไม
รวมอีกหลายแบรนดแ เชน Red Ribbon, MangInasal, Bee Happy, Yumburger, Chickenjoy,
Amazing Aloha รวมถึง Hongzhuangyuan, San Pin Wan, Yonghe King ซึ่งเป็นธุรกิจในจีน ผล
สํารวจลาสุดระบุ JFC เป็นบริษัทฟิลิปปินสแแหงเดียวที่ติดอันดับท็อป 20 นายจางดีเดนของเอเชีย โดย
อยูในลําดับที่ 16 และติดอันดับ 3 บริษัทเอเชียที่ไดรับความชื่นชมมากที่สุดเมื่อปี 2000 เมื่อเทียบกับ
แมคโดนั ล ดแที่มีส าขาในฟิลิ ป ปิ น สแ 400 กวาแห ง แตจอลลิ บีมีส าขากวา 750 แหง ดังนั้นจอลลิ บี
สามารถครองตลาดเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในประเทศไดถึงรอยละ 56 เฉพาะหมวดหมูอาหาร
ประเภทเบอรแเกอรแมีสวนแบงสูงถึงรอยละ 75
ยิ่งไปกวานั้นในสวนของความนิยมดานการดื่มกาแฟในฟิลิปปินสแ Jolibee ยังไดเปิดตัวราน
กาแฟ Caffe Ti-amo ในปี 2010 เป็นคาเฟุใหลูกคาไดนั่งพักผอน รับประทานของหวานและอาหาร
เย็นแบบงายๆกัน ในขณะเดียวกัน แมคโดนัลดแก็ไดเขามาเปิด McCafe แขงขันในธุรกิจคาเฟุราน
กาแฟและเป็นกลยุทธแที่จะแยงชิงสวนแบงทางการตลาดนั้นๆไป เรียกไดวา เป็นการเปิดการแขงกัน
สวนแบงตลาดกันอยางดุเดือด ในขณะที่แบรนดแอื่นๆอยาง Pizza Hut KFC ไดชะลอตัวในดานการ
เปิดสาขาและการลงทุนลงตั้งแตปี 2008 ดวยวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย ดวยกลยุทธแการเพิ่มผลิตภัณฑแ
อาหารที่หลากหลาย
โดยปัจจัยที่ทําใหจอลลิบีประสบความสําเร็จในการแพรขยายสาขาธุรกิจอาหารจานดวนจน
กลายเป็นเจาแหงวงการอาหารจานดวนฟิลิปปินสแ
ที่เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันหรือ
เครือขายอื่นๆไมสามารถลมไดนั้นมีปัจจัยมาจาก
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1. การปรับรสชาติใหเขากับความชื่นชอบของคนทองถิ่น (Customized to local tastes) แมจอลลิ
บีจะจําหนายอาหารจานดวนในรูปแบบอเมริกัน เชน เบอรแเกอรแ ไกทอด แตรสชาตินั้นปรับตามใจ
รสนิยมของผูบริโภคในทองถิ่น จอลลิบีเขาใจตลาดและรูวาผูบริโภคชอบหรือไมชอบอะไร จึง
สนองความตองการไดตรงจุด เชน แฮมเบอรแเกอรแที่ปรุงดวยกระเทียมและซอสถั่วเหลือง และยังมี
เมนูทางเลือกสําหรับคนที่ไมชอบขนมปัง เชน กเวยเตี๋ยว และขาวเสิรแฟพรอมเมนูปลา ฟิลิปปินสแ
ขึ้นชื่อเรื่องปลาบังงุส หรือปลานวลจันทรแทะเลที่รสชาติดี ถือเป็นปลาประจําชาติของประเทศ
จอลลิบีไดทําการปรับสูตรอาหารเพื่อใหมีรสชาติที่ชาวฟิลิปปินสแคุนเคย ซึ่งกลยุทธแการปรับรสชาติ
ไดกลายเป็นจุดแข็งสําคัญในการครอบครองสวนแบงทางการตลาดในเวลาตอมา การเติบโตของ
จอลลิบีจึงมาจากอาหารที่มีรสชาติอรอยถูกปาก สงผลตอความพึงพอใจที่ลูกคามีตอแบรนดแ
2. การตั้งราคาที่เหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย (Affordable price) จะเห็นไดวาแทบทุกเมนูของจอลลิ
บินั้น เมื่อราคาเทียบเทากับปริมาณแลว จะมีความคุมคาและมีราคาต่ํากวาคูแขง เชน เมื่อแมค
โดนัลดแมี Big Mac เป็นอาวุธหลักในการบุกตลาด จอลลิบีตอบโตดวยการสราง Champ163 ซึง่
เป็นแฮมเบอรแเกอรแที่มีขนาดใหญกวาปกติสองเทาเพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมการบริโภคของชาว
ฟิลิปปินสแที่นิยมรับประทานอาหารจานใหญและ

จอลลิบียังมีการบริหารกิจการโดยเนนการ

ควบคุมตนทุน ทําใหอาหารของจอลลิบีมีราคาที่ผูบริโภคสามารถจายได
3. มาตรฐานการบริการ (Service standard) นอกจากความสะอาดของอาหาร และสถานที่ จอลลิ
บียังเนนสภาพแวดลอมการทํางานแบบครอบครัวสรางวัฒนธรรมองคแกรที่ปลูกฝังใหพนักงานมี
ความสามัคคี ปฏิบัติตอกัน และตอลูกคาเสมือนสมาชิกในครอบครัว เมื่อลูกคาเดินเขารานจึง
ไดรับการตอนรับอยางอบอุนและเป็นมิตร จึงไมแปลกที่จอลลิบีจะขึ้นแทนหนึ่งในแบรนดแที่ไดรับ
การจดจํามากที่สุด และเป็นแบรนดแยอดนิยมในฟิลิปปินสแ
4. ธุรกิจเครือขายสาขา

(Franchising)

ธุรกิจจอลลิบีเติบโตอยางรวดเร็วสวนหนึ่งเป็นผลจาก

ระบบแฟรนไชสแ โดยกวาครึ่งของจํานวนสาขาทั้งหมดเป็นรานแฟรนไชสแ ขอดีของแฟรนไชสแคือมี
หุนสวนมาชวยทําใหธุรกิจขยายโดยที่บริษัทไมตองลงทุนมาก จอลลิบีดูแลดานการออกแบบและ
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ตกแตงราน ควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ สวนผูซื้อแฟรนไชสแลงทุนเม็ดเงิน และเป็นแขนขา
ในการบริหาร เรียกวาตางสมประโยชนแดวยกันทั้งสองฝุาย164
ปฏิเสธไมไดเลยวา อาหารแบบดั้งเดิมสวนใหญของ American fast food นั้นจะเป็นพวก
แฮมเบอรแเกอรแ ไกทอด ก็ยังคงเป็นสิ่งยอดนิยมครองใจประชาชนอยูเสมอ แมวาตอมาจะเพิ่มประเภท
รานอาหารจานดวนใหมๆอยางเชน โดนัท รานกาแฟ เบเกอรี่ ก็ตาม Jolibee ยังใชกลยุทธแเพิ่มเติมใน
การครองใจชาวฟิลิปปินสแโดยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารจานดวน ผสมผสานความเป็นพื้นเมืองและ
เพิ่มเติมชนิดอาหารอื่นๆใหเขากับรสชาติและความชื่นชอบของชาวฟิลิปปินสแ แตไมวาจอลลิบีนั้นจะ
ผลิตเมนูใหมมากมายเพียงใด หากแตความสํ าเร็จของจอลลิบีที่เกิดขึ้นก็ยังคงอางอิงอยูกับการใช
นโยบาย นโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ อยางเขมแข็งและปรับไดจริง กลาวคือ แบรนดแจอลลิบีนั้นจะเอา
ใจฐานลูกคาที่ตนเองมี ดวยการปรับสูตรและรสชาติเมนูผลิตภัณฑแอาหารใหเขากับรสนิยม ความชอบ
และใหถูกกับลิ้น ของคนในประเทศที่แบรนดแตัวเองเขาไปเปิดสาขา มากกวาที่จะทําตัว เองใหเป็น
“เครือขายอาหารจานดวนนานาชาติ ” (International fast food chains) ยกตัวอยาง เชน ชาว
ฟิ ลิ ป ปิ น สแ ช อบรั บ ประทาน beef
tapa (เนื้ อ รมควั น ) ก็ มี สู ต รเบอรแ เ กอรแ เ นื้ อ รมควั น และ
165
longganisa ซึ่งเป็ น อาหารประจําชาติ ของชาวฟิลิ ป ปินสแ บรรจุอยูใ นเมนูดว ย เมนูไอศกรีมรส
มะม ว ง หรื อ แฮมเบอรแ เ กอรแ ที่ ป รุ ง รสด ว ยเกลื อ และพริ ก ไทยจนออกรสชาติ เ ผ็ ด รวมทั้ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบราคาอาหารระหวาง Jolibee แบรนดแสัญชาติฟิลิปปินสแ กับ แมคโดนัลหรือ KFC แลวนั้น
พบวา Jolibee มีราคาที่ต่ํากวาและปริมาณมากกวาทั้งที่เป็นอาหารชนิดเดียวกัน ธุรกิจนี้กําลังเติบโต
ไปไดเรื่อยๆ เพราะลักษณะนิสัยการชอบรับประทานอาหารนอกบานของคนสมัยนี้ อีกทั้งการแผนการ
ขยายตัวของหางสรรพสินคาและซูเปอรแมารแเก็ตทั่วประเทศก็เป็นปัจจัยเสริมในการขยายของสาขา
ธุรกิจอาหารจานดวนนี้ ออกไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งการตั้งราคาที่ถูกลง และมีโปรโมชั่น
ดึงดูดลูกคาก็เป็นกลยุทธแทางการตลาดของบริษัทเหลานี้ ในสวนของการขยายแบรนดแและขยายสาขา
นั้น Jollibee Foods Corporation ยังคงใชนโยบาย multiple-branding คือสรางหลายแบรนดแ ใน
หลายชนิดอาหารไว ใกลกันหรือ อยูรวมพื้นที่กันเพื่อทางเลือกของผูบริโภค และพยายามที่จะรวมแบ
รนดแกัน (Co-branding) เชน การรวมของหวานของแบรนดแหนึ่ง ไวกับอาหารจานหลักอีกแบรนดแหนึ่ง
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ภายใตบริษัทเดียวกัน นอกเหนือไปจากนั้นก็คือ การปรับปรุงบริการและเพิ่มบริการที่ดี อยาง Free
Wifi และนิตยสารใหลูกคา รับจัดงานเลี้ยงสังสรรคแ
แนวโนมและทิศทางความเป็นไปของบริษัทอาหารจานดวนยักษแใหญอยาง Jollibee Foods
Corporation ดูจะเจริญเติบโตไดดีในฟิลิปปินสแตามเปูาหมายที่ไดตั้งไวในแตละปี ในขณะที่แมค
โดนัลดแวางแผนการขยายสาขาอยูที่ 20-30 สาขาตอปีในทุกๆปี แนวโนมของการรับประทานอาหาร
นอกบานและ การใชจายที่เพิ่มขึ้นในเรื่องนี้ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เรงรีบ การทํางานหนักของคนแขงขันกับ
เวลาที่เหลือนอย การไมทําอาหารเพื่อรับประทานเอง สงผลใหการเติบโตทางธุรกิจนี้เป็นไปไดดวยดี
หากจะมีปัญหาและอุปสรรคอยูบางคือ อาหารจานดวนเหลานี้เป็นภัยตอสุขภาพ คุณ Ysmael Baysa
ตําแหนง JFC chief financial officer166 ไดใหสัมภาษณแไวถึงเปูาหมายการขยายธุรกิจของ JFC ไว
วา ยักษแใหญของแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนฟิลิปปินสแนั้นจะตองเติบโตไปไดทุกที่ ใน
บรรดาธุรกิจอาหารจานดวนของเอเชียนั้น Jolibee สามารถยิ่งใหญที่สุดไดและกลายเป็นสาขา
รานอาหารที่มีมากที่สุดในเอเชียในปี 2020 ได เพราะ JFC ประกอบไปดวยแบรนดแตางๆมามากมาย
ถึง 2121 สาขาดวยกัน ประกอบไปดวย Jollibee, Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Mang
Inasal and Burger King . นอกจากความเขมแข็งทางธุรกิจภายในประเทศของตนเองดวยสาขาที่
มากมายแลว JFC ยังขยาย 575 สาขา ไปสูจีน และสนใจเป็นหุนสวนครึ่งหนึ่งในกิจการรวมตางๆของ
ประเทศเพื่อนบานในเอเชีย เชน Highlands Coffee (เวียดนาม, ฟิลิปปินสแ) เฝอ24 (เวียดนาม ,
ฟิลิปปินสแ , อินโดนีเซีย , ญี่ปุน) ตามกลยุทธแทางการตลาดของ JFC Ysmael Baysa เชื่อมั่นวาจะ
สามารถประสบความสําเร็จไดโดยการรวมมือกันกับแบรนดแที่นาเชื่อถือแลวทําใหแข็งแรงขึ้นโดยที่ไม
ตองบุกเบิกเขาสูตลาดใหมเอง JFC มองวา การขยายสาขาออกไปอยางกวางขวางกับกลุมประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นเป็นตลาดที่นาสนใจ เชน เวียดนาม บรูไน และสิงคโปรแ เพราะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศกําลังเติบโตขึ้นอยางกาวกระโดดสงผลทําใหประชาชนมีอํานาจซื้อมากขึ้นและ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนสามารถเจริญเติบโตไดดี
จะเห็นไดวา คูแขงที่สําคัญอันจะละเลยมิไดเลยของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
สําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลวนั้น คือแบรนดแธุรกิจอาหารจานดวนของทองถิ่นเอง ที่
ไดรับความนิยมไมแพกัน มีสาขาหลากหลายกวา และที่สําคัญคือ การอุดหนุนสินคาทองถิ่นนั้น ทําให
ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตเองภาคภูมิใจและสามารถตอบโจทยแในเรื่องของรสนิยมความชื่นชอบใน
รสชาติของคนทองถิ่นไดมากกวาอาหารตางชาติ
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3.3 สรุป
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันแบรนดแยักษแใหญทั้งแมคโดนัลดแและเคเอฟซีถือวาเป็น
หนึ่งในบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ เป็นผลพวงจากการมาถึง อยางรวดเร็ว
ของโลกาภิวัตนแ เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันจึงสามารถที่จะขยายการเติบโตและรักษา
ระดับการเจริญเติบโต เชนเดียวกับการดําเนินการตอไป จุดเริ่มตนของ อุตสาหกรรมอาหารจานดวน
นั้น เริ่มจากการพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา แลวคอยๆแพรหลายมายังประเทศขางเคียง ขาม
ภูมิภาคไปยังยุโรป ออสเตรเลีย แลวจึงมาเป็นเอเชีย โดยเริ่มตนที่จีนและอินเดีย และมาถึงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยจะเห็นไดวา เมื่อกาวขามผานอาณาเขตทางภูมิภาค ความแตกตางหลากหลาย
ดานสังคมและวัฒนธรรม ทางบริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันเองเพียงใชแนวคิดในการ
พัฒนาธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันดวยกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแเพียงอยางเดียวคง
ไมเพียงพอและนอยเกินไปนั้น ดังนั้นการเสริมเพิ่มเติมวิสัยทัศนแและกลยุทธแทางธุรกิจแบบ ธุรกิจ
ทองถิ่นภิวัตนแ โดยอาศัยการปรับตัวและวางนโยบายทางธุรกิจอีกทั้งสินคาและบริการใหสอดคลอง
และเป็นไปตามความตองการของทองถิ่นนั้นๆเพื่อความอยูรอดและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
เครือขายที่จะสืบขยายตอไปยังภูมิภาคตางๆในโลกอีกหลายที่ โดยแสดงออกทางกลยุทธแที่เชื่อมโยง
ทางธุรกิจและวัฒนธรรมกับประเทศทองถิ่นที่ตนเองไปเปิดแฟรนไชสแสาขา ยกตัวอยางเชน การให
ความสําคัญกับตลาดใหม มุงเนนการวิจัยและการพัฒนาเพื่อใหตอบสนองรสนิยมความชื่นชอบของคน
ทองถิ่นในทุกประเทศที่เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันเขาไปทําตลาด การปรับรสชาติของ
ผลิตภัณฑแสินคาใหเป็นที่ถูกใจของลูกคาทองถิ่น การใหโอกาสจางคนทองถิ่นมาทํางานและใหโอกาส
เติบโตในระดับผูบริหาร เป็นตน จนกระทั่งเครือขายธุรกิจดังกลาวเติบโตและถือวาเป็นผูชนะในหลาย
สมรภูมิแหงวิกฤติเศรษฐกิจ เหมือนดังที่ Kaufman167 ชี้ใหเห็นวา “วัฒนธรรมดานอาหารของแมค
โดนัลดแเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ แมจะมีสาขาไปถึงทั่วโลก แตแมคโดนัลดแไมไดเสิรแฟอาหารแบบ
เดียวกันทั่วโลก สิ่งที่ครัวของแมคโดนัลดแใหความสําคัญเป็นลําดับตนๆ เลยก็คือ ‘การปรุงรสขาม
วัฒนธรรม’ กลาวคือ แมคโดนัลดแจะมีเมนูพิเศษสําหรับผูคนในทองถิ่นเสมอ แมในเอเชียดวยกันเอง
เมนูแมคโดนัลดแ ในญี่ปุนและอินเดียก็มีความแตกตางกันมาก แมคโดนัลดแในกรุงนิวเดลีมีเมนูพิเศษ
อยางแซนดแวิชมันฝรั่งซึ่งหากินไดยากในประเทศอื่นๆ ในขณะที่เมนูที่ขายในญี่ปุนอยางเบอรแเกอรแสเต็ก
กุงและสลัดนั้นก็ไมไดมีขายในอินเดีย กลาวอีกอยางคือ แมคโดนัลดแนั้นไมไดสงออกวัฒนธรรมเบอรแ
เกอรแแบบอเมริกันดังที่เคยเชื่อกันอีกตอไปแลว หากแตขายเบอรแเกอรแทองถิ่นในราคาที่ผูคนสวนใหญ
ยอมรับได”
167
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อยางไรก็ตามจากการผานรอนผานหนาวดวยกลยุทธแและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตนแทําให
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้นยังคงมีความแข็งแกรงและครองตลาดสอดคลองกับความ
พึงพอใจของผูบริโภค จนกระทั่งไดแพรขยายสาขาเขามาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งถือวา
เป็นผูรับเอาทั้งการลงทุนและวัฒนธรรมอเมริกันเขามาดวย การแบงแยกกลุมประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศออกใหเห็นในแตละประเทศ ไมวาจะเป็น สิงคโปรแ ไทย มาเลเซีย
กัมพูชา เวียดนาม เมียนมารแ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินสแ และ บรูไน ถึงแมวาจะเป็นประเทศที่อยูใน
กลุมภูมิภาคเดียวกันและใกลเคียงกัน แตก็มีความแตกตางหลากหลายอยางเป็นลักษณะเฉพาะตัวของ
ทั้ง 10 ประเทศนั้นๆ ในทุกดาน ไมวาจะเป็น จํานวนและลักษณะประชากร รายไดตอหัวประชากรตอ
ปี ผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศตอปี ศาสนา ระบบการเมืองการปกครองภายใน ในความแตกตาง
หลากหลายดังกลาวที่เกิดขึ้นนี้ แสดงใหเห็นถึง เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้น สามารถมี
กลยุทธแและการดําเนินการตลาดที่ดี เหมาะสม มีการแพรขยายตัวในเชิงรุกล้ํา มีการขยายสาขา
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และสามารถปรับตัวเองใหสามารถเขาไปอยูรวมกันผสมผสานและกลมกลืนไปกับ
วัฒนธรรมการบริโภคของทองถิ่นไดดีกับประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถึงแมวาจะ
มีความแตกตางหลากหลายในทุกดานแตก็ไมไดเป็นอุปสรรค จึงสามารถสรุปไดวา ความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และการเมืองในแตละประเทศไมไดเป็นปัญหาสําคัญในการขยายตัว
ของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อยางไรก็ตามยังมีจุดสังเกตที่ไดเห็นความแตกตางอยูคือ บรูไน เป็นประเทศที่มีรายไดตอหัว
ของประชากรสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 (รองจากสิงคโปรแ) ในบรรดากลุมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เรียกไดวาเป็นประเทศหนึ่งที่ประชากรมีกําลังซื้อคอนขางสูงเมื่อเทียบรายไดตอหัว
กับประชากรในประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน
แตทวาการเจริญเติบโตและการแพรขยายของ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันยังเป็นไปไดไมดีนัก จากจํานวนสาขาที่นอย และไมแพรหลาย
เป็นสิ่งที่นาวิเคราะหแและตั้งคําถามเป็นอยางยิ่งวา สําหรับ ประเทศบรูไนแลว การที่เครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนอเมริกันนั้นไมไดรับความนิยมมากเทาที่ควร และการแชรแสวนแบงทางการตลาดได
พายแพตอใหกับแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตแทนอยางจอลลิบี (Jolibee) ของฟิลิปปินสแ
นั้น เนื่องดวยสาเหตุใด กระบวนการโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธแกับเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนอเมริกันในบรูไนนั้นเป็นอยางไร ? การใชกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแ ผสมผสาน
กับ ธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ ที่บริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันปรับใชกับทองถิ่นนั้น ไม
ประสบผลสําเร็จ หรือไม ? อยางไร ? โดยอาจจะมีผลจากองคแประกอบทั้งทาง 2 ฝั่ง นั่นคือ ฝั่งทาง
ผูประกอบการอยางบริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันที่เป็นผูใชนโยบายและอีกฝั่งคือ ทาง
ฝั่งผูบริโภค ที่จะตองพิจารณาวา นโยบายที่ผูประกอบการนั้นจะปรับสินคาและบริการใหตรงตาม
ความตองการของผูบริโภคทองถิ่นนั้น มีความตรงใจ เขาถึง พฤติกรรม ไลฟสไตลแ ตลอดจนรสนิยม
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ความชื่นชอบของคนในทองถิ่นที่เขาไปเปิดธุรกิจ และคนทองถิ่นนั้นใหการยอมรับ หรือ ความนิยม
ชมชอบจากนโยบายดังกลาวหรือไม อยางไร? ซึ่งจะหาคําตอบไดจากบทตอไป ซึ่งผูวิจัยไดลง
ภาคสนามเพื่อเก็บขอมูล สํารวจ ศึกษา สัมภาษณแชาวบรูไนทองถิ่นเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงสําหรับ
ประเด็นคําถามคําถามวิจัยดังกลาว
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บทที่ 4
โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมกับการแพร่ขยายของเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนใน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
โลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในกระบวนการแผขยายอํานาจออนจากรัฐสู
รัฐในโลก หนึ่งในนั้นคือวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน ที่แผขยายเขาสูประเทศตางๆโดยผานทางการ
เปิดสาขาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน การแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนอเมริกันไปยังนานาประเทศ ถือเป็นกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแที่มีประสิทธิภาพ และ
สวนมากมีความสัมพันธแกับกระบวนการทําใหเป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรม ในหลายประเทศทั่วโลก
ดังจะเห็นไดจากการกลาวถึงในบทที่ 2 และ 3 ที่ผานมา วาบรรดาบริษัทเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนอเมริกันนั้น เริ่มตนจากสหรัฐอเมริกา และแพรกระจายสู ประเทศรอบขาง ละตินอเมริกัน
ภูมิภาคยุโรป ออสเตรเลีย ตลอดจนมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีการดําเนินการแผขยายสาขา
ทางการตลาดเขาไปสูนานาประเทศในโลกอยาง รุกล้ํา รวดเร็ว โดยการใชกลยุทธแและนโยบาย
ทางการตลาดทั้งแบบกระบวนแมคโดนัลดาภิวัตนแเองและผสมผสานกับกลยุทธแธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ ที่
ปรับรูปแบบแนวสินคาและบริการของตัวเองใหเป็นไปตามรสนิยม ความชื่นชอบ และสอดคลองกับ
ทองถิ่นที่เขาไป จนสงผลทําใหสามารถเขาไปเปิดตลาด ขยายสาขา สามารถเอาชนะใจประชาชน
ทองถิน่ ในกลุมประเทศผูรับการลงทุนไดแทบจะทั่วโลก มีทั้งกลุมตัวอยางประเทศที่ยากและงายในการ
เขาถึง
และสามารถทําใหธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันนั้นสามารถดําเนินตอไปในนานา
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
การวิจัยในบทนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา รูปแบบและความสัมพันธแของกระบวนการโลกาภิ
วัตนแทางวัฒนธรรมกับการแพรขยายของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในกรณีศึกษาประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ตลอดจนศึกษาถึงการรับและการตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม
ผานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศดังกลาว เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัย
ไดเลือกกรณีศึกษาประเทศบรูไนดารุสซาลามเนื่องจากเห็นวา เป็นประเทศที่มีภาพลักษณแเขาถึงยาก
มีสังคมที่คอนขางปิด เป็นรัฐอิสลามที่เครงครัดดวยกฏทางศาสนา และยังมีระบบการปกครองแบบสม
บูรณาญาสิทธิราช ผูวิจัยจึงไดเขาไปทําการวิจัยตรวจสอบสมมติฐานดังกลาวขางตนในประเทศบรูไน
โดยใชวิธีวิจัยแบบลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลแบบวิจัยจากการสังเกต การสัมภาษณแกลุมตัวอยาง และการ
ตอบแบบสอบถาม และนําขอมูลที่ไดรับจากการลงภาคสนามมารวบรวมและประมวลผลเพื่อเขียน
บรรยายตอบสมมติฐานที่ตั้งไว
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กอนเริ่มตนการเดินทาง
สมมติฐานและชุดขอมูลเดิมอางอิงตามการอานงานเขียนตางๆ
เกี่ยวกับประเทศบรูไนและความรูดั้งเดิมของผูวิจัย เรามองเห็นวา บรูไนเป็นประเทศเล็กๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่มักจะเป็นประเทศที่ถูกมองขามในการศึกษาวิจัยหรือแมแตในมิติของการ
ทองเที่ยวก็ยังไมคอยนาสนใจเทาที่ควร เป็นรัฐที่คอนขางมีความลึกลับ มีภาพลักษณแเขาถึงยาก มี
สังคมที่คอนขางปิด เป็นรัฐอิสลามที่เครงครัดดวยกฏทางศาสนา และเครงครัดในระบบจารีตประเพณี
และวัฒนธรรม ทั้งยังมีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเพียงแคประเทศเดียวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีพระมหากษัตริยแหรือสุลตานเป็นประมุขสูงสุดและเป็นผูปกครองที่มีสิทธิ์ขาดใน
การบริหารประเทศและสิทธิ์ขาดทางการเมือง โดยการใชกฏหมายที่มาจากกฏทางศาสนา หรือ กฏ
ชารีอะหแ (Sharia/Shari'ah) ในการควบคุมดูแลบริหารประชาชนภายในประเทศ มีระบบเศรษฐกิจที่มี
รายไดพึ่งพาการคาน้ํามันเป็นหลัก และการแพรขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในการ
สํารวจแรก พบวามีแมคโดนัลดแ เพียงแค 2 สาขาเทานั้นในบรูไน ซึ่งเป็นจํานวนนอยมาก เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและในโลก และยังพบวาในบรูไนมีกฏหามโฆษณาอาหารจาน
ดวน(Fast Food or Junk Food) กอนเวลา 22.00 น. ของทุกวัน เพื่อปูองกันไมใหเด็กๆ ติดอาหาร
เหลานั้นและเพื่อสงเสริมการรับประทานอาหารเชิงสุขภาพ168 ดังนั้นในภาพแรกที่ผูวิจัยมองสูบรูไน
คือ การแพรขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันไมนาจะมีประสิทธิภาพในบรูไน และ
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันไมนาจะไดรับการตอนรับจากประชาชนชาวบรูไนผูเครงครัดทางขนม
ธรรมเนียมจารีตประเพณีและศาสนาสูง
อีกทั้งผูวิจัยยังมีชุดขอมูลของกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแของ Ritzer นักสังคมวิทยาชาว
อเมริกันที่เป็นกระบวนการสําคัญในการขับเคลื่อนเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใหเป็นไปได
อยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันไปยังนานา
ประเทศทั่วโลกนั้น
ถือเป็นกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแที่มีประสิทธิภาพ
และสวนมากมี
ความสัมพันธแกับกระบวนการทําใหเป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรมในหลายประเทศทั่วโลก
ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีสมมติฐานเบื้องตนจํานวนหนึ่งไวตามขอมูลดังกลาว เมื่อผูวิจัยจะไปลงพื้นที่สํารวจเกี่ยวกับ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศบรูไน เราจึงไดนําเอาชุดขอมูลดังกลาวไปรวมดวย
เพื่อพิสูจนแวาแทจริงแลว กระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแในบรูไนนั้นเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการทํา
ใหเป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรมเฉกเชนเดียวกันกับประเทศอื่นๆสวนมาก หรือกระบวนการแมค
โดนัลดาภิวัตนแในบรูไนนั้นจะสามารถเป็นลูกผสมผสานและอยูรวมกันไดแบบ
Cultural
hybridization ภายในสังคมพหุวัฒนธรรม

168

ศูนยแขอมูลขาวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธแ, "อาหารและมารยาทในการรับประทานอาหารบรูไนฯ".
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รูปที่ 2 ทาอากาศยานและเครื่องบินสายการบินแหงชาติบรูไน Royal Brunei Airline
เมื่อเครื่องบินเทียบลงทาอากาศยานนานาชาติบันดาเสรีเบกาวัน (BSB) เมืองหลวงของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม นครแหงความสงบสุข เราก็รูสึกตื่นเตนในดินแดนแหงใหมที่เราเพิ่งไดเคย
ไปเยี่ยมเยียน แนนอนวาการเดินทางครั้งนี้ของเราไมไดมาเพื่อทองเที่ยวคนหาประสบการณแใหมๆแต
เพียงอยางเดียว แตเรามาทํางาน เราเดินทางมาไกลเพื่อสํารวจและเก็บขอมูลงานวิจัยวิทยานิพนธแเพื่อ
ประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโท ผูวิจัยไดมีโอกาสเดินทางไปบรูไนทั้งสิ้นเป็นจํานวน 2 ครั้ง
ดวยกัน คือ ครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. 2559 รวมกับนิสิตภาควิชาและคณะ
อื่นๆของจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ภายใตโครงการศึกษาดูงานระยะสั้นในกลุมประเทศอาเซียน
ประจําปี 2559 ภายใตแนวคิด “เสริมสรางศักยภาพเยาวชนเพื่อการพัฒนาความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนแในอาเซียนอยางยั่งยืน” ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่จัดขึ้นโดย ศูนยแ
อาเซียนศึกษาแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย การเดินทางในครั้งแรกนั้น เป็นการเดินทางเพื่อไปเรียนรู
จักประเทศบรูไนเป็นครั้งแรก และไดมีโอกาสไปสํารวจ ศึกษา ทองเที่ยว คนหาประสบการณแใหมๆ ณ
สถานที่สําคัญตางๆ เชน มหาวิทยาลัยแหงชาติบรูไนดารุสซาลาม (University of Brunei
Darrussalam - UBD) พิพิธภัณฑแกษัตริยแและพระราชวงศแแหงบรูไน (Royal Regalia Museum)
หมูบานน้ํากัมปงอาเยอร (Kampong Ayer Head Village) มรดกทางสังคมและวัฒนธรรมอันล้ําคา
ของประเทศบรูไน มัสยิด Sultan Omar Ali Saifuddin และ มัสยิด Jame'Asr Hassanil Bolkiah
สัญลักษณแประจําชาติของบรูไน และ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําบรูไนดารุสซาลาม อีกทั้งยังมี
โอกาสที่ดีที่ไดรับประทานอาหารรวมกันและฟังบรรยายขอมูลทั่วไปพอสังเขปเกี่ยวกับความสัมพันธแ
ระหวางบรูไน ไทยและอาเซียนกับ ทาน พีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม
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ในสวนของการเดินทางครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 21 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผูวิจัยเดินทาง
ไปเพียงคนเดียวเพื่อลงไปสํารวจ เก็บขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับหัวของานวิจัยที่ทํา คือ โลกาภิวัตนแทาง
วัฒนธรรมกับการแพรขยายของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยผาน
ทางความชวยเหลือและดูแลจากเจาถิ่น ดร. รุงโรจนแ ชอบหวาน อาจารยแประจํามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
จ.ปัตตานี ซึ่งในขณะนั้นกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแหงชาติบรูไนดารุสซาลาม
ผูวิจัยไดมีการตั้งเปูาหมายถึงการลงพื้นที่สํารวจดวยตัวเอง เป็นการเก็บขอมูลวิจัยแบบ การสังเกต
แบบมีสวนรวม (Participant observation research) โดยเขาไปสังเกตการณแถึงลักษณะราน การ
จัดการราน ลักษณะของอาหาร ทดลองสั่งอาหาร ชิมรสชาติ ดูการบริการของพนักงาน ตลอดจน
พฤติกรรมของผูบริโภคในการบริโภค การใชราน ในรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในประเทศ
บรูไนดารุสซาลามหลากหลายสาขา เป็นจํานวนทั้งสิ้น 6 แบรนดแดวยกัน โดยแบงออกเป็น 2 เจาใหญ
คือ
1. แบรนดแเครือขายธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกัน ประกอบดวย แมคโดนัลดแ
(McDonald’s) เคเอฟซี (KFC) เบอรแเกอรแคิง (Burger King) และ 2. แบรนดแเครือขายธุรกิจเครือขาย
อาหารจานดวนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย จอลลิบี (Jolibee) ชูการแบัน (Sugar Bun)
และ อะยัมกู (Ayamku) ในสวนการใหคําจํากัดความของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในวิทยานิพนธแฉบับนี้ หมายถึง เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนที่แบรนดแมีตนกําเนิด
มาจากกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Original Southeast Asia) แมวาเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนจะไดทําการแพรขยายสาขาและธุรกิจเครือขายออกไปเป็นบรรษัทขามชาติ ใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ก็ยังคงถือวา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนดังกลาวนั้น เป็นเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต

รูปที่ 3 ตราสินคาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทั้ง 6 แบรนดแ
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โดยผูวิจัยมีการเตรียมตัวในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไปทั้งสิ้น 2 รูปแบบดวยกัน นั่นคือ
ในรูปแบบแรก เป็นการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 31 ขอ169 เพื่อสํารวจถึงทัศนคติของ
ผูบริโภคชาวบรูไนที่มีตอเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจํานวน 100 คน โดยแบงแยกยอยออกเป็น 2
กลุม คือ 50 คนจากกลุมตัวอยางแรก คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยแหงชาติบรูไนดารุสซาลาม ที่มีอายุ
ตั้งแต 17-25 ปี และกลุมตัวอยางที่เหลืออีก 50 คน มาจากกลุมผูบริโภคซึ่งคละเพศและอายุที่ผูวิจัย
ไปพบเจอจากการสังเกตภายในรานที่กําลังใชรานอยูในสถานที่จริงและกลุมตัวอยางเหลานั้นใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามของผูวิจัย
สวนในรูปแบบที่สองเป็นการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณแ170 ตามแบบการสัมภาษณแแบบกึ่ง
โครงสราง โดยเป็นการสัมภาษณแที่มีการวางแผนการสัมภาษณแไวกอนลวงหนาอยางเป็นขั้นตอนแบบ
กึ่งเขมงวดพอประมาณและขอคําถามในการสัมภาษณแมีโครงสรางแบบหลวมและยืดหยุนได
โดย
มุงเนนเปูาหมายกลุมสัมภาษณแไปที่ 2 กลุมหลัก คือ กลุมประชาชนชาวบรูไนผูบริโภครานเครือขาย
อาหารจานดวน และ พนักงานบริษัทขามชาติรานอาหารจานดวนทั้งจากแบรนดแของอเมริกันและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีสาขาในบรูไน และสวนเสริมเป็นสื่อมวลชนชาวบรูไนที่อยูในแวดวงการ
โฆษณาหรือสิ่งพิมพแดานการโฆษณารานอาหารจานดวนอเมริกัน โดยผูวิจัยไดเตรียมของที่ระลึกจาก
ประเทศไทยไปมอบใหแกกลุมตัวอยางที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลดวย
อนึ่ง การลงพื้นที่ศึกษาวิจัยลวนแลวแตมีขอจํากัดตางๆที่เกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเป็นในสวน
ของภาษาและการสื่อสาร ที่ชาวทองถิ่นบางทานไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดหรือสื่อสารไดไมดี
มีความจําเป็นจะตองใชภาษาบาฮาซามลายูซึ่งผูวิจัยไมมีความสามารถในการสื่อสารภาษานั้นได จึง
จําเป็นที่จะตองเลือกกลุมผูใหขอมูลเป็นกลุมวัยรุนหรือวัยทํางานที่มีลักษณะคอนขางเป็นกลุมบุคคล
สมัยใหม สวนขอจํากัดอีกประการหนึ่ งคือ กลุมตัวอยางชาวบรูไนที่คอนขางรักษาความเป็นสวนตัว
ไมใหความรวมมือในการมีปฏิสัมพันธแกับชาวตางชาติเชนผูวิจัยทําใหไมไดมาซึ่งการเขาถึงขอมูล ทั้ง
ขอจํากัดในดานเวลาและงบประมาณในการลงพื้นที่เก็บขอมูลในตางประเทศซึ่งตองใชงบประมาณ
เป็นจํานวนมากในการเดินทางและดํารงชีวิตอยูในตางประเทศทําใหไมสามารถใชเวลาไดนาน ซึ่งจาก
กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดเลือกสรรมาดวยขอจํากัดที่มีอยู ทําใหในเนื้องานวิจัย มีความชัดเจนตั้งแตแรก
วา งานวิจัยชิ้นนี้นั้นเป็นเพียงแคกลุมตัวอยาง หรือ ตัวแทน คือเป็นภาพที่สะทอนของกระบวนการ
โลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมกับการแพรขยายของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในประเทศบรูไนดารุ
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สซาลามมากกวาชุดคําตอบที่ตายตัว ที่จะทําใหผูศึกษา พอเห็นภาพคราวๆถึงการสะทอนในบางสวน
มากกวาที่จะไดเห็นทั้งหมด
4.1 แมคโดนัลดาภิวัตน์สาเร็จได้โดยเมื่อไม่เป็นไปตามต้นแบบดั้งเดิมในสหรัฐอเมริกา แต่ก็สาเร็จ
การศึกษาถึงรูปแบบการตอบสนองโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมโดยสังคม ในกรณีประเทศบรูไน
และเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันที่ไดเขาไปเปิดและขยายเครือขายสาขาเป็นจํานวนมากนั้น
ถือไดวาเป็นไปในรูปแบบของ วัฒนธรรมลูกผสม หรือ ลูกผสมระหวางวัฒนธรรม171 ที่ Ritzer172 ได
ใหคํานิยามถึงการพิจารณาและแบงแยกถึงผลกระทบและการตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตนแใน
สังคมโดยอาศัยเงื่อนไขการพิจารณาจากกําแพงกีดกันกระแสโลกาภิวัตนแ ของแตล ะรัฐวามีความ
แข็งแรง ปานกลาง หรือ ออนตัว ในกรณีวัฒนธรรมลูกผสมดังกลาวที่ เกิดขึ้นในบรูไน คือผลของการ
เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันของวัฒนธรรมที่มากกวา2วัฒนธรรมหรือสองพื้นที่นั่นคือวัฒนธรรมปฺอป
จากอเมริกัน และวัฒนธรรมอิสลามแบบมาเลยแ (Malay Islamic Culture) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทองถิ่น
ของบรูไน เป็นปรากฏการณแที่กําแพงกีดกันกระแสโลกาภิวัตนแ ของรัฐนั้นมีความแข็งแรงระดับปาน
กลาง จึงไมมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถปิดกั้นกระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมจากภายนอก
ได หากแตวัฒ นธรรมทองถิ่น นั้นก็ยังคงแข็งแรงอยูในดินแดนเดิม และยังเขมแข็งพอที่จะตอบโต
กระแสโลกาภิ วั ต นแ จ ากภายนอกได ส ง ผลก อ ให เ กิ ด เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม (Unique hybrid cultures) หรือ โลกาเทศาภิวัตนแ ขึ้น
จากการลงพื้น ที่สํ า รวจเครื อขายธุร กิจอาหารจานดว นในประเทศบรูไ นดารุส ซาลาม ได
ผลการวิจัยซึ่งสามารถตอบคําถามวิจัยที่ตั้งตนไวไดวา “การแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนอเมริกันในประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมแบบแมคโดนัลดาภิ
วัตนแ” โดยกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแนั้นถือวา เป็นสวนหนึ่งของกระบวนการลูกผสมระหวาง
วัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมลูกผสม ที่มีความหมายในเชิงวา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้น
สามารถปรั บ ตัวเอง (Adapt) โดยการกาวขามผ านกําแพงของความแตกตางทางดานวัฒ นธรรม
ระหวางอเมริกันและบรูไน ใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่นและสามารถผสมผสานกันออกมาไดเป็นอยาง
ดี โดยผู วิจั ย ไดล งภาคสนามไปศึกษากระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแ ตามกรอบโลกาภิวัตนแทาง
วัฒนธรรมในประเทศบรูไน แลวพบวา กระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแในบรูไนนั้น มีทั้งบางสวนที่
เป็นไปตามทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแและมีอีกหลายสวนที่มีความเหนือยิ่งขึ้นไปกวากระบวนการแมค
โดนัลดาภิวัตนแแบบดั้งเดิมตามตํารับทฤษฏีของ Ritzer เพราะถึงแมวาตามกรอบแนวคิดทฤษฏีแมค
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โดนัลดาภิวัตนแ ของ Ritzer นั้นจะเป็นหลักวิธีการหรือระบบที่ดีและเอื้อตอการประกอบกิจการขยาย
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนมากเทาใดก็ตาม แตก็เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมอิงกับบริบทที่ธุรกิจ
เครือขายอาหารจานดวนที่กอกําเนิดขึ้นมาในอเมริกาและประเทศรอบขางอยางแคนาดา แตถาหากวา
จะทําการขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใหออกนอกขอบเขตพื้นที่ไปเป็นบรรษัทขาม
ชาติ กาวขามผ านอาณาเขตประเทศแมผู กอตั้งแบรนดแ กาวขามภูมิภ าค และความแตกตางทาง
วัฒนธรรมนานาชาติ ลําพังเพียงแคแนวคิดทฤษฏีแมคโดนัลดาภิวัตนแของ Ritzer นั้นคงจะไมเพียงพอ
หรือนอยเกินไปที่จะประสบความสําเร็จ หรืออาจไมไดเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแ
ดังกลาวทั้งหมดทีเดียว มีทั้งบางสวนที่เป็นไปตามทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแและมีอีกหลายสวนที่มี
ความเหนือยิ่งขึ้นไปกวากระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแแบบดั้งเดิม เหมือนดังที่ Shannon Peters
Talbott173เสนอแนะ
จากขอมูลการลงพื้นที่สํารวจ แบบสอบถาม และการสัมภาษณแ แบบการวิจัยเชิงชาติพันธุแ
วรรณา (Ethnographic research) ของการเปิดตัวและแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ทําใหผูวิจัยไดศึกษาและตรวจสอบประเด็นแมคโดนัลดาภิวัตนแ
ภายในรานอาหารจานดวนแบรนดแตางๆในบรูไน แลวพบวา มีทั้งความเป็นไปตามกระบวนการแมค
โดนัลดแดาภิวัตนแอยูบางสวน และมีอีกหลายสวนที่มีความเหนือกวา (Beyond) กระบวนการแมค
โดนัลดแดาภิวัตนแ และก็มีอีกบางสวนที่มีความยอนแยงกับแนวคิดแมคโดนัลดาภิวัตนแดั้งเดิมของ Ritzer
กลาวคือ
ในประเด็นของเรื่อง ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่หมายถึง "การเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให
ไดผลลัพธแที่ดีที่สุด" ซึ่งจะมีผลตอทั้งในสวนของทั้งฝุายผูผลิตคือรานอาหารจานดวนเอง และผูบริโภค
ซึ่งเป็นลูกคา รานสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนนั้น กลาวคือ ในสวนของฝั่งผูผลิต
ระบบการจัดการภายในรานและพนักงานรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน จะตองมีการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติตามระบบและกฎระเบียบที่ทางองคแกรไดวางไว อยาง
ถูกตอง รวดเร็ว ชัดเจน เรียบงาย และปรากฏความผิดพลาดใหนอยที่สุด ทําใหสงผลถึงประสิทธิภาพ
ที่ผูบริโภคจะไดรับจากรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน เพราะเมื่อผูบริโภคมีความพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพของพนักงานและรานอาหารจานดวนแลวการคาก็สามารถดํารงอยูได ผูบริ โภคเมื่อไป
ถึงรานคาแลวก็จะสามารถสั่งเมนูที่ตนเองตองการไดเลยทันที ก็จะไดอิ่มทองอยางรวดเร็วที่สุด ใน
รสชาติ ที่ ผู บ ริ โ ภคชื่ น ชอบ
เครื อ ข า ยธุ ร กิ จ อาหารจานด ว นในประเทศบรู ไ นยั ง คงความมี
ประสิทธิภาพตามแบบฉบับของกระบวนการแมคโดนัลดแดาภิวัตนแอยู อางอิงจากแบบสอบถามในขอที่
4 ที่ถามถึง “ความรูสึกสวนตัวของกลุมตัวอยางวามีความรูสึกอยางไรตอการบริโภครานอาหารจาน
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ดวน” จากแบบสอบถามพบวา ไมมีใครตอบคําถามวาไมชอบอาหารจานดวนเลย ในขณะที่ กลุ ม
ตัวอยางจํานวนมากกวาครึ่ง คือ รอยละ 56 ชื่นชอบในการบริโภครานอาหารจานดวน และกลุ ม
ผูบริโภคอีกรอยละ 44 รูสึกยอมรับกับอาหารจานดวน และ อางอิงจากแบบสอบถามในขอที่ 6 กลุม
ตัวอยางคนบรูไนนั้น พึงพอใจทั้งรานอาหารจานดวนและรานอาหารประเภทอื่นๆดวย คอนขางมากถึง
รอยละ 68 ที่ชอบทั้งคู เมื่อนําผลมารวมกับรอยละ 24 ที่ชื่นชอบรา นอาหารจานดวนเพียงอยางเดียว
รวมทั้งสิ้นเป็นรอยละ 92 ของกลุมตัวอยางซึ่งมีจํานวนมากเกือบทั้งหมด และกลุมตัวอยางชื่นชอบใน
รานอาหารประเภทอื่นที่ไมใชรานอาหารจานดวนเพียงแค 8 คนเทานั้น ซึ่งถือวามีจํานวนนอยมาก
อยางไมมีนัยยะสําคัญ ผลจากแบบสอบถามทั้ง 2 ขอนี้นั้น อาจอนุมานไดวากลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดเขา
ไปสํารวจทัศนคติของผูบริโภคในประเทศบรูไนนั้นมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพอาหารจานดวน
และสิ่งที่เป็นองคแประกอบของระบบรานอาหารจานดวน นั่นคือความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
แมคโดนัลดาภิวัตนแที่ผูบริโภคยอมรับได รวมกับการสนับสนุนดวยการสัมภาษณแปากเปลากับกลุม
ตัวอยางในรานแมคโดนัลดแ คือคูสามี -ภรรยา วัย 30-40 ปี ที่เขามาบริโภคแมคโดนัลดแในชั้น 2 สาขา
Gadong ซึ่งเป็นรานแรกตั้งอยูใจกลางเมืองบันดาเสรีเบกาวัน เป็นลักษณะรานเดี่ยวขนาดใหญใกลกับ
ยานศูนยแการคา พวกเขาใหความเห็นวาทั้งสองคนชื่นชอบในการรับประทานอาหารจานดวนมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งแมคโดนัลดแ เพราะวาอาหารมีคุณภาพดี สะอาด แสดงใหถึงความเนนย้ําในเรื่อง
ประสิทธิภาพของกระบวนการแมคโดนัลดแดาภิวัตนแในภัตตาคารอาหารจานดวนของบรูไน

รูปที่ 4 บรรยากาศรานแมคโดนัลดแสาขา Gadong และการสัมภาษณแลูกคา
สวนในเรื่องประเด็นของราคาจากผลสํารวจตามรานสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนนั้น
พบวาราคาของอาหารจานดวนนั้นมีราคาถูกกวาอาหารประเภทอื่นประมาณ 20 เปอรแเซ็นตแ กลาวคือ
ผูบริโภคหนึ่งคนสามารถอิ่มทองกับชุดอาหารจานดวนไดในราคาเฉลี่ยประมาณ 5 – 6 ดอลลารแบรูไน
หรือ ประมาณ 125 – 150 บาท แตในขณะที่รานอาหารทั่วไปจะเริ่มตนเมนูอาหารในราคามากกวา 7

100
ดอลลารแบรูไน หรือประมาณ 175 บาทขึ้นไป และกลุมตัวอยางผูบริโภคก็สนับสนุนในแบบสอบถาม
ขอ 21 วา “ในการเลือกรานอาหารจานดวนหนึ่งรานเพื่อบริโภค กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปัจจัย
ดานใดมากที่สุ ด ” ไดผ ลลั พ ธแอ อกมาว า กลุ มตั ว อยางผู บ ริโ ภคให ความสํ าคั ญกับ ทางดา นราคาที่
สามารถซื้อหารับประทานไดมากที่สุดกวาปัจจัยอื่นมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นจํานวนรอยละ 42 รองลงมา
เป็นเรื่องของคุณภาพของสินคาอาหารรอยละ 30 แลวจึงตามมาดวยความรวดเร็วในกระบวนการผลิต
อาหารรอยละ 20 ซึ่งเห็นพองตองกันกับการสัมภาษณแปากเปลากลุมตัวอยางลูกคาในรานแมคโดนัลดแ
จอลลิบี และ เคเอฟซี โดย กลุมตัวอยางสัมภาษณแนักเรียนหญิงมัธยมปลาย จํานวน 2 คนที่ มานั่ง
รับประทานแมคโดนัลดแสาขาแรก ในชั้น 2 สาขา Gadong ซึ่งเป็นรานแรกตั้งอยูใจกลางเมืองบันดา
เสรีเบกาวัน เป็นลักษณะรานเดี่ยวขนาดใหญใกลกับยานศูนยแการคา พวกเธอสนับสนุนเหตุผลหลักใน
การมารับประทานแมคโดนัลดแวาเป็นเพราะราคาถูกกวารานอาหารประเภทอื่นและเหมาะกับเวลาที่
อยากหาอะไรง า ยๆรั บ ประทาน ในขณะที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งสั ม ภาษณแ คู รั ก ชายหญิ ง วั ย ทํ า งานที่ ม า
รับประทานอาหารกลางวันวันศุกรแที่จอลลิบี ภายในหางสรรพสินคาขนาดใหญสาขา Yayasan พวก
เขาก็ยืนยันวา ปัจจัยเรื่องราคานั้นสําคัญ จอลลิบีมีราคาถูก คุณภาพอาหารดีและยังตั้งอยูใกลที่ทํางาน
ของพวกเขาทําใหสะดวกในการมารับประทานที่นี่ สวนลูกคารานเคเอฟซีคูรักชายหญิงวัยประมาณ
25-30 ปีที่มาดินเนอรแดวยกันก็เป็นกลุมตัวอยางสัมภาษณแของเราก็ยืนยันเชนกันวา ชื่นชอบเคเอฟซี
เพราะมี ร าคาถู ก กว า ร า นอาหารประเภทอื่ น สะอาดและเมนู อ าหารของเคเอฟซี ถู ก ใจพวกเขา
สวนประกอบตางๆเหลานี้ที่นํามาอางอิงถึงยังคงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีในดานการทําราคา
ของบริ ษั ทเครื อ ขา ยธุ ร กิ จ อาหารจานด ว นที่ม าเปิ ดตลาดในประเทศบรู ไ น และการตั้ งราคาของ
รานอาหารจานดวนนั้น ไมไดถือวาแพงเกินไปสําหรับผูบริโภคเชนกลุมตัวอยาง นั้นสามารถเขาถึงการ
รับประทานอาหารจานดวนไดดวยราคาที่พวกเขาเอื้อมถึง และยังมองวาราคาแปรผันตามคุณภาพ
การยืนยันของลูกคายังสงผลตอดีตอพนักงานของราน เมื่อลูกคาพึงพอใจในสินคาและบริการ ยอม
แสดงใหเห็นวาพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการราน
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รูปที่ 5 บรรยากาศรานเคเอฟซีสาขา Jerudong และการสัมภาษณแลูกคาเคเอฟซีสาขา The Mall
ในประเด็นของเรื่อง การคาดการณแได (Predictability) ที่หมายถึง การคาดการณแถึงสิ่งที่
ผูบริโภคจะตองไดรับลวงหนาไดในรานอาหารจานดวน ในเรื่องของการคาดการณแไดนั้น รานเครือขาย
ธุ ร กิ จ อาหารจานด ว นอเมริ กั น ในบรู ไ นนั้ น สามารถที่ จ ะคาดการณแ ไ ด เ พี ย งแค ใ นระดั บ ท อ งถิ่ น
ภายในประเทศบรูไนเทานั้น กลาวคือภายในรานอาหารจานดวนอเมริกันไมวา แมคโดนัลดแ 2 สาขา
หรือ เคเอฟซี 15 สาขา หรือ เบอรแเกอรแ คิง 7 สาขาภายในประเทศนั้นมีการคาดการณแไดถึงสิ่งที่
ผูบริโภคจะตองไดรับลวงหนาไดในรานอาหารจานดวน หากแตวายังไมมีการคาดการณแไดในระดับ
สากล จากการสํารวจภาคสนามในเรื่องของเมนูในรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนนั้น
พบวา แมคโดนัลดแในบรูไนนั้นไมมีเมนูที่เป็นลายเซ็นตแที่แมคโดนัลดแเกือบทุกประเทศทั่วโลกมี นั่นก็คือ
บิ๊กแมค หรือ ซามูไรเบอรแเกอรแหมู เนื่องดวยติดเงื่อนไขทางดานฮาลาล และยังไมมีเฟรนชแฟรายมัน
ฝรั่งแทงทอดขายดวย พบแตมี Hash brown หรือมันฝรั่งขูดทอดขาย แตแมคโดนัลดแยังคงมีเมนูใน
ลักษณะของเบอรแ เกอรแ ปลาที่คลายแมคฟิชอยู อีกทั้งในแมคโดนัล ดแบรูไนนั้นไมมีขายแมคไกทอด
เหมือนอีกในหลายประเทศ (เพิ่งเริ่มมีขายไกทอดในปีค.ศ. 2018 ซึ่งถือวาคอนขางชาหากเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆที่แมคโดนัลดแมีการแพรขยายสาขาเขาไป) แตจะเนนเพียงขายแตเบอรแเกอรแและขนม
ที่มีลักษณะคลายขนมทองถิ่น อยาง Cakoi ที่มีลักษณะเป็นแปูงทอดฟูคลายปาทองโกเและจิ้มซอส
เทานั้น และตอนนั้นยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑแใหมของรานที่เรียกวา Bubur Ikan หรือ ขาวตมปลา ใส
ผักและเครื่องเทศทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยไดมีโอกาสลองชิมรสชาติดู พบวาอรอยและนาจะถูกใจคนทองถิ่น
เพราะเป็นลักษณะอาหารเอเชียไมใชอเมริกัน ในสวนของรานจอลลิบีในบรูไน เมนูที่เป็นจุดเดน ก็คือ
ไกทอด หรือ Chickenjoy ที่มีลักษณะทั้งเดี่ยวและเซ็ตคูกับขาว เฟรนชแฟรายหรือสปาเกตตี้ จุดสังเกต
อีกหนึ่งเมนูที่เหนือความคาดการณแไดของจอลลิบี นั่นคือ จอลลิบีมีเมนูสปาเกตตี้ขาย และพยายาม
ผลักดันเมนูนี้ใหเป็นที่นิยมในบรูไน รานอาหารจานดวนในบรูไนดังกลาวนี้ มิใชจะโดดเดนเพียงแคการ
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จําหนายไกทอดเทานั้น หากแตวายังมีเมนูสปาเกตตี้หลากหลายแบบซึ่งไดรับความนิยมไมแพกันอีก
ดวย

รูปที่ 6 ตัวอยางเมนูรานอาหารจานดวน Bubur Ikan และสปาเกตตี้ไวทแซอส
อางอิงจากการสัมภาษณแนักเรียนหญิงชั้นม.ปลาย 2 คน ในรานแมคโดนัลดแสาขาแรก ยาน
Gadong ซึ่งเป็นรานเดี่ยวยานการคาใจกลางเมืองบรรดาเสรีเบกาวัน พวกเธอยืนยันชัดเจนวา ถาหาก
คิดวาจะรับประทานแฮมเบอรแเกอรแ พวกเธอจะคิดถึงแมคโดนัลดแเป็นอันดับแรก แตถาหากอยาก
รับประทานไกทอด พวกเธอจะคิดถึงจอลลิบีเป็นอันดับแรกเชนเดียวกัน จากขอมูลภาคสนามและการ
อางอิงนั้นสามารถตีความได ในประเด็นเรื่องความคาดการณแไดในกระบวนการณแแมคโดนัลดแดาภิวัตนแ
สําหรับเครือขายรานอาหารจานดวนในบรูไนนั้น ยังถือไดวา ผูบริโภคยังไมสามารถคาดการณแได
(Unpredictability) เนื่องจากเมื่อลูกคาเขามารับประทานอาหารที่แมคโดนัลดแในกรุงบันดาเสรีเบกา
วันนั้น เมนูมาตรฐานหลายรายการของแมคโดนัลดแที่เคยมีในอเมริกาหรือประเทศอื่นนั้นไมมีบริการใน
แมคโดนัลสาขาบรูไน แตกลับเป็นมีอาหารเมนูที่ถูกปรับเปลี่ยนตามรสชาติที่ถูกใจและความนิยมของ
คนบรูไนเอง เชน ขนมเบเกอรี่ทองถิ่น ขาวตม พัฟ สินคาและบริการจะไมเหมือนกันกับทุกสาขาใน
ตางประเทศ จึงไมสามารถทําใหลูกคาไมสามารถคาดการณแในสิ่งที่ลูกคาจะไดรับ
ในประเด็นเรื่อง การคํานวนได (Calculability) คือ การเนนคุณสมบัติดานปริมาณของสินคา
และความรวดเร็วในการบริการ ขนาดและปริมาณไดกลายเป็นสิ่งสําคัญที่เทียบเทากับคุณภาพ สินคา
ที่มีปริมาณมาก หรือขนสงไดรวดเร็ว หมายความวา สินคานั้นคือสินคาที่ดี จากการสํารวจ
แบบสอบถาม และสัมภาษณแ ประเด็นการคํานวนไดถึงคุณสมบัติดานปริมาณและความรวดเร็วของ
สินคาและบริการ พบวา ผูบริโภคชาวบรูไนนั้นไมคอยใหความสําคัญในเรื่องของการคํานวนความ
รวดเร็วของการบริการมากนัก จากแบบสอบถามในขอที่ 21 ที่ถามวา “อะไรคือปัจจัยที่สําคัญที่สุด
ในการเลือกบริโภครานอาหารจานดวนในความคิดเห็นของกลุมตัวอยางชาวบรูไนทองถิ่น” ไดผลลัพธแ
มาวา ในการเลือกรานอาหารจานดวนหนึ่งรานเพื่อบริโภค กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่องของ
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ความรวดเร็วในกระบวนการผลิตอาหารเป็นลําดับคอนขางทายซึ่งมีคนตอบเพียงแครอยละ
20
ในขณะที่ความสําคัญลําดับตนคือเรื่องของราคาและคุณภาพสินคา ที่ไดไปอยางรอยละ 42 และรอย
ละ 30 ตามลําดับ การไมคอยใหความสําคัญเรื่องเวลาความรวดเร็วของสินคาและบริการสงผลเป็น
ภาพสะทอนวาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนนั้น
ไมสามารถคํานวนไดในสวนของเวลา
(Incalculability) ในสวนคุณสมบัติทางดานปริมาณของสินคา ผูบริโภคเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนในบรูไนใหความเห็นจากการการที่ผูวิจัยไดเขาไปสัมภาษณแ ครอบครัวชาวบรูไนครอบครัวหนึ่งที่
ประกอบดวยพอ แม ลูกสาว 2 คน ที่เบอรแเกอรแคิง สาขาทาอากาศยานนานาชาติบันดาเสรีเบกาวันขา
ออก ที่มีลักษณะเป็นรานอาหารขนาดกลางในสนามบิน พบขอมูลวา ทั้งตัวคุณพอและลูกสาว ให
ความคิดเห็นที่ตรงกันถึงปริมาณของอาหารในรานเบอรแเกอรแคิง วาขนาดของเบอรแเกอรแนั้น คอนขาง
จะเล็กไปสําหรับการบริโภคตอหนึ่งคนอิ่ม พวกเขาอยากใหเบอรแเกอรแคิงมีการเพิ่มขนาดของเบอรแ
เกอรแใหใหญขึ้นกวานี้ ซึ่งสอดคลองกันกับกลุมตัวอยางคูรักในรานจอลลิบีที่มานั่งรับประทานอาหาร
มื้อบาย ภายในรานจอลลิบีชั้น1 สาขาหางสรรพสินคายาน Yayasan พวกเขาทั้งสองมีความตองการ
ใหจอลลิบีมีการปรับปรุงเรื่องการเพิ่มปริมาณอาหารใหมากขึ้นในทุกๆเมนูของรานเชนเดียวกัน การที่
กลุมตัวอยางคือผูบริโภคนั้น พบวาสินคายังมีปริมาณนอยในสายตาของผูบริโภค สงผลถึงการไม
สามารถคํานวนได (Incalculability) ที่ยอนแยงในกระบวนการแมคโดนัลดแดาภิวัตนแแบบดั้งเดิมของ
Ritzer ที่กลาวไววา สินคาที่มีปริมาณมาก หรือขนสงไดรวดเร็ว หมายความวา สินคานั้นคือสินคาที่ดี

รูปที่ 7 สัมภาษณแครอบครัวชาวบรูไนที่รานเบอรแเกอรแคิงสาขาทาอากาศยาน
อางอิงจากขอมูลดิบในแบบสอบถามขอที่ 29 ที่ถามวา “กลุมตัวอยางคิดวา รานเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนสาขาใน มีความเหมือนกันในแงของรูปแบบอาหาร ปริมาณรานคา หรือ รสชาติ
กับสาขาอื่นๆที่อยูในตางประเทศหรือไม ” กลุมตัวอยางพบวา ผูบริโภคชาวบรูไนมองวา รานอาหาร
จานดวนสาขาในบรูไนนั้น มีความแตกตางกันในแงของ รูปแบบอาหาร ปริมาณรานคา หรือ รสชาติ
กับสาขาตางๆที่อยูในตางประเทศ มากถึงรอยละ 73 ในขณะที่ลูกคาอีกกลุมหนึ่งก็มองวาสาขาใน
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บรูไนเหมือนกันกับสาขาที่อยูตางประเทศ จํานวนรอยละ 27 ซึ่งถือวานอยกวาหลายเทาตัว ในที่นี้
สามารถตีความไดวา การแพรขยายสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนนั้น มีความเหนือขึ้น
ไปมากกวากระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแแบบดั้งเดิมของ ritzer คือ ไมสามารถเป็นไปตามความ
คาดการณแได และ การคํานวนได เมื่อออกจากพื้นที่อเมริกันไปแลวธุรกิจตางๆเหลานี้มีความจําเป็นที่
จะตองปรับตัวไปตามใหเขาไดกับทองถิ่นที่ตนเองขยายสาขาออกไป ดวยนโยบาย ธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ
การทําตามนโยบายดังกล าว ยั งส งผลทําให เครือขายธุรกิจอาหารจานดว นในแตล ะสาขามีความ
แตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ ไมวาจะเป็นในดานรสชาติ หรือ ปริมาณ เป็นตน
ในประเด็นเรื่อง การควบคุมได (Great control) หมายถึง การควบคุมมนุษยแโดยใช
เทคโนโลยี และ การควบคุมโดยผานทางเทคโนโลยีที่ไมใชมนุษยแ รานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
นั้นจะมีมิติตางๆในการควบคุมทั้งลูกคาและพนักงานอยูในทุกจุด เพื่อความตองการที่จะควบคุมให
รานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนมีการหมุนเวียนของลูกคาสูง คือจะมีลูกคาหนาใหมมารับประทาน
ตลอดเวลา ลูกคาเกาเมื่อรับประทานเสร็จแลวก็จะเดินทางออกจากรานไป ผลกําไรของรานคาจะมี
มากขึ้นจากการซื้อสินคาและการบริโภคที่รวดเร็วของลูกคา แตจากการลงพื้นที่สํารวจ แบบสอบถาม
และสัมภาษณแกลุมตัวอยางชาวบรูไนนั้น คนพบวา ประเด็นเรื่องการควบคุมได ไมสามารถใชไดกับ
กรณีของรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไน กลาวคือ จากการสํารวจการใชรานอาหารจาน
ดวนของผูบริโภคชาวบรูไน พบวาผูบริโภคมักจะมาใชรานอาหารจานดวนเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
มากกวาการกินอาหารอยางรวดเร็วตอ1มื้ออาหาร อางอิงจากคําตอบในแบบสอบถามขอ 15 ที่ถามถึง
“ระยะเวลาการใชรานอาหารจานดวนของกลุมตัวอยางลูกคาชาวทองถิ่นบรูไน” ผลสํารวจพบวา เวลา
การอยูในรานของลูกคากลุมตัวอยางในการเขารานอาหารจานดวนตอครั้ง กลุมตัวอยางที่ตอบคําถาม
ของเรา ใชเวลาอยูรานนานกวา 1 ชั่วโมง คิดเป็นรอยละ 23 ใชเวลาอยูในรานระหวาง 30 นาทีถึง
1 ชั่วโมง รอยละ 56 และใชเวลาอยูในรานนอยกวา 30 นาที จํานวนรอยละ 21 จากการคําตอบของ
แบบสอบถามแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของผูบริโภคใชเวลาในการอยูในรานเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนคอนขางมากกวาเวลาที่ใชในการรับประทานจริง ผสมกับการเก็บขอมูลจากการสังเกตของ
ผูวิจัย สังคมในบรูไนนั้นคอนขางเป็นสังคมที่ใชชีวิตในรูปแบบชาๆไมเรงรีบ (Slow life society)
พบวาลูกคามักจะมานั่งบริโภคกันอยางปกติธรรมดา ไมไดดูรีบเรง คอนขางใชเวลาในการรับประทาน
อาหารที่คอนขางปราณีต มีการพูดคุย ทํากิจกรรมอื่นๆไปดวย ทําใหระยะเวลาในการอยูใน
รานอาหารจานดวนแตละครั้งคอนขางนาน
และยิ่งไปกวานั้นคือ
เปูาประสงคแของการใชราน
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารแลว
ผูบริโภคกลุมตัวอยางยังมีความนิยมที่จะใชรานเพื่อทํา
กิจกรรมอยางอื่นดวย อางอิงจากการตอบแบบสอบถามในขอ 27 ที่ผูวิจัยตั้งคําถามวา “นอกจากการ
รับประทานอาหารแลว กลุมตัวอยางทองถิ่นทํากิจกรรมอะไรบางในรานอาหารจานดวน” ซึ่งเป็นการ
สํารวจถึงกิจกรรมตางๆที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางทําในราน นอกเหนือไปจากการรับประทานอาหาร ได
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ผลลัพธแออกมาดังนี้ มีกลุมตัวอยางผูบริโภคมาใชรานในการปารแตี้และใชเวลารวมกับพูดคุยกับเพื่อนๆ
รอยละ 33 รองลงมาคือมาใชรานในการประชุมกลุมและทํางานรอยละ 28 ใชเวลาอานหนังสือใน
รานรอยละ 3 และอื่นๆคือเขารานเพื่อใชบริการไวไฟอินเตอรแเน็ตอีกรอยละ 3 ที่เหลือคือไมไดทํา
อะไรนอกเหนือไปจากการตั้งใจเขามารับประทานอาหารเทานั้น ซึ่งตรงกับการใหสัมภาษณแของลูกคา
กลุมตัวอยางที่เป็นคูรักวัยทํางานในรานชูการแบันภายในหางสรรพสินคา Times Square และลูกคา
กลุมวัยรุนสตรีที่เราพบในแมคโดนัลดแสาขาแรก ใจกลางยานศูนยแการคา Gadong พวกเขาให
ความเห็นจากการสัมภาษณแวา “นอกจากการรับประทานอาหารแลวพวกเราก็นิยมมารานอาหารจาน
ดวนเพราะมีสถานที่ที่สะดวกสบายเหมาะแกการมาสังสรรคแ พูดคุยกันกับกลุมเพื่อน และผอนคลาย
จากการทํางาน”
นอกจากนั้น จากการสังเกตรานอาหารจานดวนสาขาใหญ เชน จอลลิบีสาขาในหาง
ทามกลางยานศูนยแการคา Yayasan หรือ แมคโดนัลดแสาขาใหญยาน Jerudong ผูวิจัยยังพบวา ยังมี
การจัดทําหอง และ สถานที่แยกสวนไวเป็นพิเศษสําหรับการปารแตี้วันเกิดหรือในเทศกาลสําคัญตางๆ
อยางเป็นสัดสวน และจากการสอบถามพนักงานที่รานดังกลาว พบวาจากการมีสถานที่แยกสวนไว
ปารแตี้โดยเฉพาะเลยนั้น ทางรานพยายามเอาใจผูบริโภคและจับกลุมฐานลูกคาที่เป็นเด็กใหผูปกครอง
พาเด็กๆมาจัดปารแตี้ฉลองวันเกิดที่รานอาหารจานดวนดังกลาว และยังเผื่อไวสําหรับการสังสรรคแปารแตี้
ในแบบของลูกคาผูใหญที่ตองการความเป็นสวนตัวในรานอาหารจานดวนดังกลาวดวย ซึ่งผูวิจัยมองวา
เป็นการทําการตลาดที่เหมาะสม เนื่องจากประเทศบรูไนนั้นเป็นประเทศอิสลามที่มีวัฒนธรรมคอนขาง
เครงครัด ไมมีไนทแคลับหรือสถานที่ทองเที่ยวยามค่ําคืนไวสําหรับพักผอนหยอนใจ และไมสามารถดื่ม
เหลาไดดวยกฏขอบังคับของทางศาสนา ดังนั้นการใชเวลารวมกับเพื่อนๆในรานอาหารจานดวนเพื่อ
การบริโภคและพูดคุยสนทนากันในพื้นที่ๆเป็นสวนตัวเฉพาะกลุมจัดวาเป็นสิ่งที่คอนขางตอบโจทยแกับ
ความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคชาวบรูไน
จากขอมูลกลุมตัวอยางดังกลาวและการ
สังเกตการณแ สามารถตีความไดวา ผูบริโภคชาวบรูไนยังคงเนนย้ําการเขารานอาหารจานดวนเพื่อการ
บริโภคเป็นหลัก
ซึ่งอาจจะมีสวนเสริมคือการประชุมทํางานและสังสรรคแปารแตี้กับเพื่อนฝูงใน
รานอาหารจานดวน และยังเป็นแนวรานอาหารสไตลแครอบครัวที่ผูปกครองพาเด็กๆมารับประทาน
รวมกัน ซึ่งเป็นการยืนยันถึงพฤติกรรมการใชราน ในแบบที่ไมสามารถควบคุมได (Uncontrolable)
คือไมสามารถควบคุมใหรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนมีการหมุนเวียนของลูกคาสูง
และไม
สามารถควบคุมพฤติกรรมของผูบริโภคใหลูกคามาเพื่อกินอยางเดียวแลวก็กลับ ตามแบบทฤษฎีแมค
โดนัลดาภิวัตนแดั้งเดิมของ Ritzer แตลูกคากลับใชรานเป็นอีกสถานที่หนึ่งในการทํางานและพบปะ
สังสรรคแกับเพื่อนฝูงเป็น เปรียบเหมือนรานอาหารทั่วไป ที่ไมรีบเรงในการบริโภค และสามารถดื่มด่ํา
กับอาหารเครื่องดื่ม ใชระยะเวลานานไดในการนั่งอยูในราน แทนที่จะเป็นการบริโภคที่รวดเร็วตาม
หลักการเดิมที่ตั้งไววาเป็นรานอาหารจานดวน
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รูปที่ 8 หองสําหรับจัดงานปารแตี้ในราน Jolibee สาขา Yayasan
ผลสรุ ปจากการลงพื้น ที่ แบบสอบถาม และการสั มภาษณแกลุมตัว อยางผู บริโ ภคในบรูไน
พบวากรณีศึกษารานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนนั้น มีเพียงแคในเรื่องของหลักการความมี
ประสิทธิภาพเทานั้นที่ยังคงมีประสิทธิภาพและไดรับความเชื่อถือจากกลุมตัวอยางผูบริโภคที่ไดให
ขอมูลกับผูวิจัย ดวยคุณสมบัติที่ดี คุณภาพที่ดี และราคาถูกใจผูบริโภคอยู นั้นจึงเป็นไปตามหลัก การ
แนวคิดแมคโดนัลดาภิวัตนแ ในสวนของกรณีอื่น คือ การคาดการณแได การคํานวนได การควบคุมได
ทั้งหมด ลวนมีความยอนแยงและฉีกกฏแนวคิดแมคโดนัลดาภิวัตนแเดิมเป็นอยางมาก หรืออาจกลาว
อีกนัยยะหนึ่งไดวา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนนั้นสามารถที่จะดําเนินการไปไดอยางดี มีประสิทธิ์
ภาพและประสบความสําเร็จในการขยายเครือขายสาขาออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก ก็ตอเมื่ออยูใน
เงื่อนไขที่ไมเป็นไปตามทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแดั้งเดิมของ Ritzer สาเหตุที่เป็นเชนนี้เพราะ ราน
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนนั้นตองทําใหถูกใจผูบริโภคท องถิ่นในบรูไน จึงจะสามารถ
ดําเนินกิจการบรรษัทขามชาติอยูไดทามกลางโลกของทุนนิยมในปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นรานเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในบรูไนนั้น จึงมีความแตกตางจากรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันที่เปิดสาขาในอเมริกา
ในสวนการตีความผลการวิจัยจากการลงภาคสนามในพื้นที่บรูไนที่สัมพันธแกันกับนิยามของ
แมคโดนัลดาภิวัตนแนั้นจะตรงกับนิยามที่2 จะเห็นวาแมคโดนัลดาภิวัตนแในความหมายที่กวางขึ้นกวา
ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวน สิ่งนั้นคือ แมคโดนัลดาภิวัตนแในความหมายของการเป็น “วัฒนธรรม
การบริโภคอาหาร” ตามแบบอเมริกันโดยทั่วไป (McDonaldization as food consumption
culture) ที่ไดรับอิทธิพลมาจากการแพรขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันมาสูบรูไน ในแงนี้ถูก
ตีความไดวา ประสบความสําเร็จในดานหนึ่ง คือดานของรูปแบบอาหารแบบอเมริกัน (Form) เพราะ
ไมวาแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันหรือแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียง
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ใตไมวาเจาใดก็ตาม ยังจําหนายอาหารตามรูปแบบอเมริกันเป็นหลัก เชน เบอรแเกอรแ ไกทอด หรือ มัน
ฝรั่งทอดหรืออบ และยังมีกระบวนการสั่งอาหาร (Process) ที่เคาเตอรแ รูปแบบและเอกลักษณแการจัด
รานและนั่งรับประทานที่รานตามแบบอเมริกัน แตในดานของลักษณะวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ของชาวบรูไนนั้น ยังไมเป็นไปตามแบบวัฒนธรรมอเมริกันซะทีเดียว ยังมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ทองถิ่นของชาวบรูไนเองเขามารวมอยูในวัฒนธรรมการบริโภคดวย เชน การคํานึงถึงลักษณะของ
วัฒนธรรมการบริโภคของคนทองถิ่นบรูไน ไมวาจะเป็น ดานรสชาติที่ปรับใหเป็นเอเชี่ยนตามความชื่น
ชอบของคนทองถิ่น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อเอาใจวัฒนธรรมการบริโภคของคนบรูไนที่คอนขางจะบริโภค
เป็นจํานวนมากตอมื้ออาหาร และ การลักษณะการบริโภคอาหารแบบชาๆตามสไตลแการใชชีวิตอยาง
ไมเรงรีบตามแบบวัฒนธรรมของบรูไนเอง
4.2 การบริโภควัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่ (ยัง) ไม่เป็นเรื่องการเมือง
ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนถึงนิยามของวัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน
ตามความหมายของ Popular culture คําๆนี้มีการแปลออกมาในภาษาไทยหลากหลายคํา ตั้งแต
วัฒนธรรมสมัยนิยม หรือ วัฒนธรรมมวลชน หรือ วัฒนธรรมประชานิยม หรือวัฒนธรรมปฺอป แตตอ
จากนี้ในวิทยานิพนธแเลมนี้จะขอใชคําวา “วัฒนธรรมสมัยนิยม” เป็นหลัก วัฒนธรรมสมัยนิยมนั้นคือ
วัฒ นธรรมที่เป็ น ที่นิ ย มของผู คนในสมัยนั้นๆ ที่เกิ ดจากการสื่ อสารของบุคคล ความตองการของ
วัฒนธรรมในจังหวะชวงเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นและแสดงเป็นภาพลักษณแออกมา วัฒนธรรมสมัยนิยมนั้น
เชื่อกันอยางไมเป็นทางการวาเป็นสิ่งที่ชื่นชอบของสังคมในทามกลางวัฒนธรรมกระแสหลัก เป็น
เรื่องราวของวัฒนธรรมที่มุงเนนภาคปฏิบัติการในชีวิตประจําวันอันทําให วัฒ นธรรมสมัยนิยมนั้น
สามารถศึกษาไดทุก เรื่ อง 174 แตในวิทยานิพนธแฉ บับนี้ เนนย้ํา ไปที่ก ารศึกษาวัฒ นธรรมสมัยนิย ม
อเมริกันในดานการบริโภค (American food consumption culture) ในบริบทของการแพรขยาย
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันกับวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันดานการบริโภคที่มีผลกระทบ
ตอประเทศบรูไนดารุสซาลาม และจะเห็นไดวาการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันในกรณีศึกษา
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นไปตามหลักการนิยามวัฒนธรรมสมัย
นิยมโดย Storey John175 ซึ่งมองวาวัฒนธรรมสมัยนิยมคือวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบของ
คนจํานวนมาก การบริโภคแบบอเมริกันหรือธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกันก็ไดรับการยอมรับ
และชื่นชอบจากคนบรูไนเป็นจํานวนมาก มองวัฒนธรรมสมัยนิยมวาหมายถึงวัฒนธรรมมวลชนเป็น
174
175
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วัฒนธรรมเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน จากมุมมองของการผลิ ตสินคาตามระบบทุนนิยม ในแงนี้คือ
วัฒนธรรมการบริโภคและการเปิดรานอาหารแฟรนไชสแสาขา วัฒนธรรมมวลชนจากมุมมองของคน
กลุมนี้ มักถูกตีความในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการครอบงําทางวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกซึ่ง
วั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มอเมริ กั น ก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในนั้ น มองว า วั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มมี แ หล ง กํ า เนิ ด มาจาก
ประชาชน เป็นวัฒนธรรมของชาวบานทั่วไป ในที่นี่หมายถึงวัฒนธรรมการบริโภคที่มีตนแบบมาจาก
วัฒนธรรมการบริโภคของมวลชนอเมริกันโดยทั่วไปที่แพรขยายเขามาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและหนึ่งในนั้นคือประเทศบรูไนดารุสซาลาม และสุดทายคือ วัฒนธรรมสมัยนิยมรูปแบบตางๆ เป็น
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมเมือง โลกของความทันสมัยในสังคมแบบโลกาภิวัตนแสงผลกอใหเกิด
รูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหมที่บริโภคกันในชุมชนเมืองขนาดใหญ ซึ่งเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันก็เป็นหนึ่งในนั้น
ในดานของความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันกับการเมืองระหวางประเทศ ที่
ไดศึกษาจากบทความเรื่อง So, How does popular culture relate to world politics?176 ที่
กลาวไววา เมื่อพูดถึงกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันนั้น ไมใชเป็นเพียงแคเรื่องของวัฒนธรรม
เทานั้น หากแตวาเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับการเมืองดวย เพราะ กระแสของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน
นั้นคือสวนประกอบที่สําคัญของกระแสการแขงขัน ที่ประกอบไปดวย ผูคนบางกลุมที่มองวา กระแส
วัฒนธรรมที่ไหลเวียนอยูในโลกนั้นถูกดูดกลืนโดยวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน เป็นจักรวรรดินิยมทาง
วัฒนธรรม จนกระทั่งวัฒนธรรมมีความเป็นเนื้อเดียวกัน แตในอีกมุมหนึ่ง ผูคนบางกลุมที่เหลือจะมอง
วา กระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันนั้น เป็นวัฒนธรรมลูกผสม และ พหุวัฒนธรรม ที่มีความ
หลากหลาย อยางไรก็ตามกระแสวัฒนธรรมนั้นก็ยังมีความเกี่ยวของในทางการเมือง เพราะ ผูคน
จํานวนมากในแตละพื้นที่นั้นจะบริโภคและตีความสินคาและผลิตภัณฑแนั้นๆดวยบริบทที่แตกตางกัน
ออกไป พวกเขาจะสามารถอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑแสินคาที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันไดอยาง
แตกตางไปตามความหมายอันหลากหลายที่ถูกตีความโดยตนเอง
ดังนั้น จากกรณีศึกษาโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมกับเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบบลงภาคสนามเพื่อศึกษา พบวาวัฒนธรรม
สมัยนิยมอเมริกันที่แผขยายเขามาในบรูไนนั้นไมไดมีความเกี่ยวของกับระบบการเมืองระหวางประเทศ
ในบรูไน กระบวนการแมคโดนัลดาภิวัต นแซึ่งเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน และการ
พยายามตีความของผู วิจั ยวาวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่แผ ขยายเขามาในบรูไนกับวัฒนธรรม
ทองถิ่นดั้งเดิม มีลักษณะของการผสมผสานที่ไปในทิศทางใด สิ่งแรกที่เห็นไดคือวา การผสมผสาน
ดังกลาวที่เกิดขึ้น นั้ นไมไดถื อวามีลั กษณะของการผสมผสานทางวัฒนธรรมและสั งคมจนเป็นเนื้อ
176
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เดี ย วกั น ไม ไ ด ถื อ ว า วั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มอเมริ กั น พยายามที่ จ ะทํ า ลายหรื อ คุ ก คามหรื อ ครอบงํ า
วัฒนธรรมทองถิ่น หรือ เป็นจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม และความแข็งแรงของกําแพงกีดกันกระแส
โลกาภิวัตนแ ในบรูไนเองก็ถือวาไมไดแข็งแรงมากเกินไปจนไมเปิดรับกระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม
ภายนอกจากสหรัฐอเมริกา ชาวบรูไนเองก็ไมไดมองวาวัฒนธรรมสมัยนิยมจากอเมริกันนั้นมีความผิด
แผก แปลกแยกและแตกตางทางวัฒนธรรม จนตอตานและไมยอมรับแตอยางใด หากแตวาจาก
กรณีศึกษาโลกาภิวัตนแ ทางวัฒนธรรมกับเครือขายธุรกิจอาหารจานดว นอเมริกันในประเทศบรูไน
สามารถจัดอยูในกระแสโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม แบบกระบวนการลูกผสมระหวางวัฒนธรรม โดย
ผานทางการอางอิงสนับสนุนจากขอมูลที่ผูวิจัยไดไปลงสังเกตภาคสนาม จากการตอบแบบสอบถาม
และสัมภาษณแกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
จากแบบสอบถามขอที่ 30 ที่ถามถึง “ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอวัฒนธรรมสมัยนิยม
อเมริกันที่แผขยายเขามาในบรูไนผานทางรูปแบบของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน” พบวา ทั้งกลุม
ตัวอยางผูบริโภคชาวบรูไนในรานอาหารจานดวนและนักศึกษานั้นมีความชื่นชอบกับวัฒนธรรมสมัย
นิยมอเมริกันมากถึงรอยละ 67 เและ ไมชอบ นอยกวาเทาตัวคือรอยละ 32 และ เฉยๆอีกเพียงรอยละ
1 จากขอมูลดังกลาวสามารถตีความไดวา กลุมตัวอยางคนบรูไนจํานวนมากมีทัศนคติที่คอนขางดีตอ
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่แผขยายเขามาในบรูไน พวกเขาไมไดมองวาแปลกแยกหรือแตกตาง
หรือ มีอคติตอวัฒนธรรมดังกลาว ในขณะที่ยังมีกลุมตัวอยางชาวบรูไนอีกสวนหนึ่งไมชื่นชอบ
วัฒนธรรมอเมริกันแตก็เป็นจํานวนนอยกวามาก และสามารถอนุมานวาพวกเขาอาจเป็นสวนนอยที่
เป็นกลุมเดียวกันกับกลุมที่ไมนิยมบริโภคอาหารจานดวนอเมริกัน
จากขอมูลดิบอีกขอของแบบสอบถามขอ 31 ที่ผูวิจัยถาม “กลุมตัวอยางเกี่ยวกับทัศนคติของ
วั ฒ นธรรมอเมริ กั น ว า พวกเขามองว า วั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มอเมริ กั น ถื อ ว า เป็ น จั ก รวรรดิ นิ ย มทาง
วัฒนธรรมที่จะเขามาดูดกลืนวัฒนธรรมอิสลามแบบมาเลยแ ที่มีมาอยางเครงครัดตั้งแตสมัยโบราณของ
บรูไนโดยผานทางการแพรขยายตัวของรานธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนในบรูไนที่เพิ่มขึ้นหรือไม ”
ผลลัพธแที่ไดคือ กลุมตัวอยางคนบรูไนไมไดคิดวาวัฒนธรรมอเมริกันกําลังจะมาดูดกลืนวัฒ นธรรม
อิสลามแบบมาเลยแ มากถึงรอยละ 58 เกินกวาครึ่งของทั้งหมด ซึ่งอาจสามารถตีความไดวา อาหาร
จานดวนหรือฟาสตแฟูดนั้นเป็นแคตัวเลือกหนึ่งของการบริโภคของคนบรูไนเทานั้น ไมไดเกี่ยวของกับ
เรื่ องของการดูดกลื น ทางวัฒ นธรรมหรือการเมืองใดๆเลย ในขณะที่ส ว นนอยรอยละ 28 มองว า
วัฒนธรรมอิสลามแบบมาเลยแในบรูไน กําลังถูกดูดกลืนโดยตะวันตกอยางอเมริกัน โดยผานทางโลกาภิ
วัตนแทางวัฒนธรรมที่เขามา แตก็มีกลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งมองไปในทิศทางกลางๆ เป็นจํานวนนอย
ที่สุด คือ รอยละ 14 เราอาจอนุมานไดวา กลุมตัวอยางที่เฉยๆตอวัฒนธรรมอเมริกัน อาจจะมองวา
โลกกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมที่ทําใหวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่แพรหลายเขามาในบรูไนนั้น สามารถ
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ที่จะเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมอิสลามแบบมาเลยแ (Malay Islamic Culture) อันเครงครัดของ
บรูไนไดเป็นอยางดี โดยไมไดเป็นปัญหา
ทั้งขอมูลดิบจากแบบสอบถามขอที่ 9 ที่ถามวา “ถาไมมีความแตกตางระหวางอาหารจาน
ดวนแบรนดแอเมริกันและอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่น กลุมตัวอยางผูบริโภคจะเลือกบริโภคฝุายใด”
เป็ น คํ า ถามที่ จ ะอ า งอิ ง ได ถึ ง ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งรสชาติ แ ละราคาที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งผู บ ริ โ ภคที่ ใ ห
ความสําคัญคอนขางมากกับรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน จากคําตอบที่ไดมาคือ หากไมมีความ
แตกตางในดานรสชาติและราคาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทั้งสองฝุายแลว กลุมตัวอยาง
ผูบริโภคจะเลือก รานอาหารจานดวนอเมริกันรอยละ 14 รานอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออก
เฉียงใตรอยละ 10 และเลือกทั้งสองรอยละ 76 จากคําตอบในขอนี้แสดงใหเห็น วามีกลุมตัวอยางเพียง
รอยละ 10 เทานั้นที่จะไมบริโภคอาหารจานดวนอเมริกัน แมราคาจะคุมคาหรือรสชาติจะถูกปาก
อยางไร ก็จะไมกิน เนื่องดวยวาอาจอนุมานไดถึงทัศนคติของกลุมตัวอยางหรืออาจเป็นความไมชื่น
ชอบสวนตัวของคนเหลานั้นแตอยางไรก็เป็นจํานวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับทั้งหมด นํามาซึ่งผลสรุ ปใน
ขอนี้ไดวา กลุมตัวอยางสวนมากถึงรอยละ 90 ไมไดมีความรังเกียจวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่เขา
มาอยูในบรูไนในรูปแบบของอาหารจานดวน
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแบบสอบถามขอที่ 26 ที่ถามวา “ถาหากรานอาหารจานดวน
แบรนดแอเมริกันมีสถานที่ตั้งที่สะดวกตอผูบริโภคมากกวารานอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่น พวกเขา
จะเลือกเดินทางไปรับประทานอาหารที่รานใด” จะอางอิงไดถึงเรื่องความสะดวกในการเขาถึงสถานที่
(Location) ที่ตั้งรานอาหารจานดว นคอนขางเป็นปัจจัยที่มีผ ลตอการเลื อกรับประทานของกลุ ม
ผูบริโภค เนื่องจากคําถามวา ถาหากรานอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันมีสถานที่ตั้งที่สะดวกตอ
ผู บ ริ โ ภคมากกว า ผู บ ริ โ ภคกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ห ข อ มู ล ในการทํ า แบบสอบถามก็ ยั ง ยิ น ดี ที่ จ ะไปเข า
รานอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันมากถึงรอยละ 71 ในขณะที่อีกกลุมตัวอยางที่เหลือเป็นสวนนอย
ยังมีความจงรักภักดีและชื่นชอบในรานอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นแมวาสถานที่ตั้งจะเดินทางไม
สะดวกจํานวนรอยละ 8 และอีกกลุมตัวอยางที่เมื่อมีเรื่องของการเขาถึงสถานที่ไมสะดวกเป็นหลักแลว
พวกเขาก็ไมเลือกบริโภคอาหารจานดวนเลยเป็นจํานวนรอยละ 21 สามารถตีความไดวา กลุมตัวอย าง
ผูบ ริโ ภคที่ตอบแบบสอบถามคอนขางจะยึดโยงการเลื อกสิ่ งที่พวกเขาบริโ ภคให เป็นไปตามความ
สะดวกในการเขาถึงรานอาหารจานดวนเป็นหลัก ถาสะดวก เขาไปรับประทานไดไมวาจะเป็นแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจากทางฝั่งไหนก็เขาไปรับประทานไดหมด ไมไดมองถึงนัยยะอื่ นในแง
ของความอคติตอวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน หรือการไมยอมรับโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมแตอยางใด
ซึ่งสอดคล องกัน กับ ขอมูล ในการตอบแบบสอบถามขอ 12 วา “ถาหากในบรูไ นนั้นมีแ ต
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน แตไมมีแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจากทางเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเลย ผูบริโภคกลุมตัวอยางจะยังคงรับประทานอาหารจานดวนบอยเชนเดิมหรือไม? ”
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ผลลัพธแที่ได คําตอบคือใช ร อยละ 46 ไมใช รอยละ 21 และ ไมแนใจรอยละ 33 ซึ่งจากคําตอบ
สามารถตีความไดวา กลุมตัวอยางผูบริโภคชาวบรูไนยังคงรับประทานอาหารจานดวนอเมริกันไดอยู
มากเป็นจํานวนมากเกือบครึ่งแมวาจะไมมีแบรนดแอาหารจานดวนทองถิ่น แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง
ที่ยังชื่นชอบอาหารจานดวนไมวาจะไมมีแบรนดแทองถิ่น หรือมีแตแบรนดแอเมริกันก็ยังรับประทานแบ
รนดแอเมริกันได โดยที่ไมไดมีอคติในแงวาเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่แพรขยายเขามาในรูปแบบ
โลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม คืออาหารยังคงเป็นอาหาร ไมไดมีนัยยะของการครอบงําทางการเมือง หรือ
แพรขยายทางวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ
และจากขอมูลขางตนจากทั้งแบบสอบถามขอ 9 ขอ 16 และขอ 12 ดังกลาวขางตน แสดงให
เห็นวา กลุมตัวอยางผูบริโภคชาวบรูไนที่ใหขอมูลกับผูวิจัยนั้น คอนขางใหความสําคัญกับเรื่องรสชาติ
ราคา ความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ในการเลือกบริโภครานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจากทั้ง
ทางฝั่งอเมริกันและทางฝั่งทองถิ่น มากกวาการใหความสําคัญกับการตอตานหรือมีอคติตอวัฒนธรรม
ตะวันตกหรือวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน บางทีปัจจัยการเมืองระหวางประเทศหรือวัฒนธรรมสมัย
นิ ย มอเมริ กั น ที่ แ ผ ข ยายเขา มาในโลกยุค โลกาภิวั ตนแ นั้ นไม มีส ว นต อ ผู บ ริ โ ภคอย า งมี นั ยยะสํ า คั ญ
วัฒนธรรมและการเมืองไมมีผลตอการบริโภค บางทีแคเหตุผลพื้นฐานวา สะดวกและอยากกินเทานั้น
ที่เพีย งพอ ในกรณีศึกษาเรื่ องนี้ วัฒ นธรรมสมัยนิยมอเมริกันไมไดมีความเกี่ยวของกับ การเมืองใน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ซึ่งผลลัพธแจากแบบสอบถามนั้นเป็นขอมูลที่เห็นพองตองกันกับการสัมภาษณแ กลุมตัวอยาง
ผูบริโภคภายในรานอาหารจานดวน เชน กลุมผูบริโภคในรานแมคโดนัลดแสาขาแรก ในยานศูนยแการคา
Gadong ใจกลางเมืองบันดาเสรีเบกาวัน ที่ผูวิจัยได เขาไปสัมภาษณแเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายและคูรักวัยทํางานไดใหความเห็นที่นาสนใจเกี่ยวกับทัศนคติในการมองวัฒนธรรมสมัยนิยม
อเมริกันของคนบรูไนไววา “จริงๆแลวคนบรูไนก็คอนขางชอบวัฒนธรรมตะวันตก และไมไดมีอคติ
อะไร การที่มีกระบวนการโลกาภิวัตนแเกิดขึ้นภายในโลกของเรานั้น เป็นขอไดเปรียบของทุกๆประเทศ
ไมเวนแมแตประเทศเล็กๆอยางบรูไน การที่เราไดเขาไปในวัฒนธรรมที่แตกตางจากของทองถิ่นของ
เราเองนั้นลวนแตเป็นขอไดเปรียบและเป็นสิ่งที่ดี เพราะทําใหใหเกิดการเรียนรูในวัฒนธรรมตางๆที่
แปลกใหมไมเหมือนกับ วัฒนธรรมทองถิ่นของเรา ไดทดลองสิ่งใหมๆในชีวิต เชนการรับประทาน
อาหารตามแบบตะวันตกหรือการชมสื่อภาพยนตแ ฟังเพลง ตามแบบตะวันตก” ในขณะที่คูรักวัย
ทํางานก็เสริมประเด็นขึ้นไปอีกวา “ในเรื่องการเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศ พวกเขาอยากให
อเมริกันหยุดพูดเรื่องการกอการรายกับโลกของมุสลิม จริงๆแลวสําหรับมุสลิมคนบรูไนจํานวนมากก็มี
ทัศนคติที่ดีกับอเมริกาและชื่นชอบวัฒนธรรมที่แผขยายเขามา ในทางกลับกันพวกเขาก็ยังรูวา มีคน
อเมริกันอีกจํานวนหนึ่งเหมือนกันที่ยังมีอคติกับมุสลิมและไมชอบเนื่องจากเหตุการณแความไมสงบ
ระหวางประเทศที่เคยเกิดขึ้น” อีกหนึ่งความเห็นของลูกคารานชูการแบัน รานอาหารจานดวนทองถิ่น

112
ภายในชั้น1หางสรรพสินคา Times square ที่เราไดเขาไปสัมภาษณแ เป็นคูรักวัยเรียนมหาวิทยาลัยซึ่ง
ไดมารั บประทานอาหารเย็นร วมกันในวันหยุดสุดสัปดาหแ พวกเขากลาววา “คนทองถิ่นบรูไนเอง
รวมถึงพวกเราทั้งสองคนก็ชื่นชอบในวัฒนธรรมสมัยนิยมของอเมริกันที่แพรขยายเขามาอยูแลว แต
หากจะมองในแงของความแตกตางระหวางวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมอิสลามของบรูไนนั้น ก็
คอนขางที่จะมีความแตกตางกันมากอยู แตก็ไมไดตางกันจนหมายความวาจะอยูรวมกันไมไดนะ ยัง
สามารถอยูรวมกันไดดีในบรูไน” เชนเดียวกันกับผูบริโภคกลุมตัวอยางของเราในรานเคเอฟซีเป็นคูรัก
วัยทํางานเชนเดียวกัน ยืนยันวา “จริงๆแลวคนบรูไนคอนขางชอบวัฒนธรรมอเมริกันและไมไดมีอคติ
ใดๆกับอเมริกัน เหมือนกับที่พวกเขาชอบเคเอฟซีที่เป็นอาหารแบบไลฟสไตลแอเมริกันจึงเลือกที่จะมา
รับประทาน” ในขณะที่ก็ยังมีอีกความคิดเห็นที่ขัดแยงกันจากลูกคากลุมตัวอยางที่มาเป็นครอบครัวใน
รานเบอรแเกอรแคิงภายในสาขาทาอากาศยานนานาชาติบันดาเสรีเบกาวัน พวกเขาใหความเห็นกับ
ผูวิจัยวา “เราไมคอยชอบวัฒนธรรมอเมริกันมากนัก เพราะบางครั้งวิถีและสไตลแแบบอเมริกันมันดูจะ
สังคมจัดมากจนเกินไป มีการปารแตี้สังสรรคแ ราเริง อิสระเสรีมากจนเกินไป แตกตางจากวัฒนธรรม
ดั้งเดิมแบบเอเชียของเราที่ยังมีกรอบประเพณีและความเชื่อใหยังตองปฏิบัติตามกันอยู แตในเรื่องของ
อาหารจานดวนอเมริกันนั้น คนบรูไนจํานวนมากชอบรับประทานแตเป็นคนละเรื่องกันกับการชื่นชอบ
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน คนบรูไนอยากจะทําตามวัฒนธรรมอเมริกันประมาณรอยละ 35 แตรอย
ละ 65 ก็ไมอยากทําตาม นี่คือความคิดเห็นสวนตัวของเขา”

รูปที่ 9 บรรยากาศราน Sugarban สาขา Times Square และการสัมภาษณแลูกคา
จากการที่ผูวิจัยเขาถึงขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวามีเพียงกลุมตัวอยางคนบรูไนเพียงสวนนอย
เทานั้นที่ไมชอบวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันอยางไมไดมีนัยยะสําคัญอะไร แตคนบรูไนสวนมากไมไดมี
อคติสวนตัวหรือตอตานกับการรับวัฒนธรรมสมั ยนิยมอเมริกันผานทางกระบวนการโลกาภิวัตนแทาง
วัฒนธรรมที่เขามาในปัจจุบัน อีกทั้งกลุมตัวอยางยังมองเห็นวา การผสมผสานทางวัฒนธรรมผาน
กระบวนการโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม สงผลทําใหวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันกับวัฒนธรรมอิสลาม
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แบบมาเลยแทองถิ่นดั้งเดิมของบรูไน มีลักษณะเป็นกระบวนการลูกผสมระหวางวัฒนธรรม คือแมวาจะ
แตกต างแตยั งสามารถที่จ ะผสมผสานและอยู รว มกั นได ในพื้น ที่แห งนี้ และสามารถตีค วามไดว า
กระบวนการแมคโดนัลดแดาภิวัตนแเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการลูกผสมระหวางวัฒนธรรม เนื่องจาก
สามารถปรับใชไดในหลายบริบททั้งของสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและแตกตางกัน
และกลุมตัวอยางคนบรูไนมองวามันสามารถผสมผสานกลมกลืนกันไดดี และจะเขามาเป็นวิถีใหมแหง
การบริโภคที่สรางความหลากหลายใหกับวัฒนธรรมการบริโภคในหลายสังคม อีกทั้งแมคโดนัลดาภิ
วัตนแ ก็ยังไปไดดีกับหลายบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือทําใหวิถีใหมแหงการบริโภค
แบบอเมริกัน ไดเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของคนในสังคมที่แตกตางไปจากวิถีการบริโภคแบบทองถิ่น
ดั้งเดิม และจากการเขาถึงขอมูลดังกลาวทั้งการสัมภาษณแและตอบแบบสอบถามของกลุมผูบริโภค
ทองถิ่น ชาวบรู ไน สามารถเป็น สิ่ งที่ยืนยั นไดอยางชัดเจนวา ในกรณีศึกษานี้ วัฒนธรรมสมัยนิยม
อเมริกันที่เขามาในบรูไนผานทางการเปิดสาขาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้น ไมไดมี
ความความเกี่ยวของสัมพันธแกันกับเรื่องของการเมืองระหวางประเทศ ปัจจัยการเมืองระหวางประเทศ
ในโลกยุคโลกาภิวัตนแนั้นไมมีสวนตอผูบริโภคอยางมีนัยยะสําคัญในบรูไน วัฒนธรรมและการเมืองไมมี
ผลตอการบริโภค เพราะกลุมตัวอยางผูบริโภคชาวบรูไน ไมไดคิดมากในเรื่องนี้ เพราะถาหากมีความ
พึงพอใจในวัฒนธรรมบางอยาง เชน การบริโภค หรือ รสชาติอาหาร แลว คนก็จะไมคอยสนใจในเรื่อง
อื่น ๆ เชน นั ยยะทางการเมืองและความมั่นคง คนบรูไนทองถิ่นไมไดมองวา กระแสวัฒ นธรรมที่
ไหลเวียนอยู ในโลกนั้ น ถูกดูดกลื นโดยวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน หรือเป็น
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม แตชาวบรูไนทองถิ่นกลับมองวา กระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่
เขามาแพรขยายในบรูไนในรูปแบบของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้น เป็นวัฒนธรรม
ลูกผสม และ พหุ วัฒ นธรรม ที่มีความหลากหลายและปรับตัว เขากันไดดีกับวัฒ นธรรมและสั งคม
ทองถิ่นบรูไนเอง
ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช
โดยมีพระมหากษัตริ ยแห รือสุล ตานเป็นประมุขสู งสุ ดและเป็นผู ปกครองที่มีสิทธิ์ขาดในการบริห าร
ประเทศและสิทธิ์ขาดทางการเมือง ดังนั้น ระบบสถาบันกษัตริยแ พระราชวงศแ ขุนนาง และ ขาราชการ
คอนขางเขมแข็งมาก จากการสอบถามมัคคุเทศกแทองถิ่น ประชาชนสวนมากนิยมประกอบอาชีพรับ
ราชการ มากถึงรอยละ 70 จากทั้งหมดของประชากรในประเทศ เพราะเป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได
ประจํา และมีรัฐสวัสดิการดีมาก มีลักษณะสังคมภายในประเทศแบบปิตาธิปไตย (Patriarchy) หรือ
สังคมชายเป็นใหญ ใหสิทธิ์และอํานาจผูชายมากกวาผูหญิงในเรื่องของการทํางานและการมีสวนรวม
ทางการเมือง ปัจจุบันบรูไนมีชาวมลายูมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี (Sunni) ราวรอยละ 67
และมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติที่มีบทบาทสูงที่สุดในบรูไน ถือเป็นสวนหนึ่งของปรัชญา
แห ง ชาติ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การปกครอง กฏหมาย จนนํ า มาปรั บ ใช เ ป็ น กฏหมายชารี อ ะหแ
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(Sharia/Shari'ah) ในการปกครองประเทศ การศึกษา สถาปัตยกรรม และเทศกาลสําคัญตางๆ 177
ศาสนจักรคอนขางมีอํานาจเทาเทียมกันกับอาณาจักร ระยะหางทางการเมืองในความสัมพันธแของ
องคแการศาสนาและรัฐชาติมีนอยในบรูไนจนเกือบเสมอเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเห็นไดวาในสวน
ประเด็นดานการเมืองการปกครอง กฏหมาย ศาสนา และจารีตประเพณีนั้น บรูไนมีเอกลักษณแและ
ความยึดมั่นในความเป็นตัวเองสูง ไมนิยมใหความเป็นตะวันตกมาผนวกรวมกันในดานดังกลาว
ดังนั้นหากมองในอีกนัยยะหนึ่งจะกลาวไดวา ประเทศบรูไนดารุสซาลามคอนขางเป็นประเทศ
ที่ “ชางเลือกสรร” (Selective) วัฒนธรรมตะวันตกที่จะนํามาผสมผสานและปรับประยุกตแใชให
เหมาะสมเขากับประเทศของตนเอง เหมือนดังที่ Narayan178 ไดกลาวไววา “Selective labeling”
คือการเลือกสรรทางวัฒนธรรมโดยผูที่มีอํานาจทางสังคมเป็นผูกําหนดคานิยมและเลือกสรรวา อะไร?
หรือ ใคร? หรือ เมื่อใด? ที่วัฒนธรรมภายนอกนั้นจะสอดคลองเหมาะสมกับการดํารงรักษาวัฒนธรรม
ทองถิ่น (Cultural preservation) และในบางครั้งก็กําหนดคานิยมและการปฏิบัติที่ละทิ้งบาง
วัฒนธรรมที่ไมสอดคลอง ไมเหมาะสมและสามารถจะทําลายวัฒนธรรมทองถิ่นได เฉกเชนเดียวกับใน
สวนของประเทศบรูไนดารุสซาลาม “ผูเลือก” (Selector) ก็คือ สุลตาน พระราชวงศแ และชนชั้นสูงใน
บรูไน พวกเขาเหลานั้นถือวาเป็นผูมีอํานาจในการจะทําการเลือกสรรที่จะเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตก
และพิจารณาวาสิ่งใดในวัฒนธรรมตะวันตกที่จะสามารถออมชอมใหเขามาในบรูไนไดโดยที่ไมขัดแยง
กับจารีตประเพณีวัฒนธรรมหลักและการเมืองการปกครองของตนเอง เชนในสวนของวัฒนธรรมใน
ชีวิตประจําวันทางสังคมที่ไมไดสงผลกระทบตอระบบการเมืองการปกครอง กฏหมาย จารีตประเพณี
และศาสนา จะมีความยืดหยุนมากกวาในการที่จะสามารถยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาผสมผสาน
ได ยกตัวอยางเชน ในเรื่องของการบริโภคในชีวิตประจําวัน เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
เองก็มีความพยายามในการปรับตัวเองเพื่อเอาใจกลุมชนชั้นสูงที่เป็นผูเลือกรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก
เขามาในประเทศใหเลือกวาเป็นวัฒนธรรมการกินในชีวิตประจําวันที่ไมไดสงผลกระทบตอวัฒนธรรม
หลักจารีตประเพณีและระบบการเมืองการปกครองของประเทศ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีวัฒนธรรม
ภายนอกที่แพรขยายเขามาแมจะไมใชวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง ถาหากวาชาวทองถิ่นมีความพึง
พอใจในวัฒนธรรมตางๆเหลานั้น เชน การพึงพอใจในรสชาติ ระบบการดําเนินการของราน การ
บริการ ความสะดวกสบายในการบริโภคของรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน คนเหลานั้นก็
จะไมคอยสนใจในเรื่องอื่นๆแลว ไมวาจะเป็นอคติตางๆหรือนัยยะทางการเมือง จากการวิเคราะหแใน
ประเด็นดังกลาวขางตน สงผลทําใหบรูไนดารุสซาลามนั้นกลายเป็นประเทศอิสลามที่มีความเครงครัด
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ดานการเมืองการปกครอง ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรม และศาสนาที่นอยกวาประเทศ
อิสลามในกลุมตะวันออกกลางแตมากกวาในกลุมประเทศอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเอง อยาง
มาเลเซียและอินโดนีเซีย
การบริโ ภควัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันของชาวบรูไนเป็นไปอยางตรงไปตรงมา คํานึงถึ ง
รสชาติ ราคา ความสะดวก มากกวาที่จะมองสินคาที่บริโภคในสัญลั กษณแของอะไรบางอยางทาง
วัฒนธรรม หรือเรียกไดวา ในการบริโภคนั้นไมมีประเด็นทางการเมืองแอบแฝงและไมไดเป็นประเด็นที่
ทาทายทางการเมือง บรูไนดารุสซาลามในอดีตนั้นเคยเป็นอาณานิคมทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศอังกฤษ แลวจึงแยกตัวออกมาเป็นอิสระ ในบางกรณีประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมมากอน
นั้นจะมีการตอตานการเมืองการปกครองหรือวัฒนธรรมกับประเทศเจาอาณานิคม แตในกรณีของ
บรูไนภายหลังอังกฤษปลดปลอยอาณานิคมแลวไมปรากฏถึงความชัดเจนของการตอตานวัฒนธรรม
ตะวันตก เหตุผ ลอีกประการหนึ่งคือสังคมและวัฒนธรรมของบรูไนเองนั้นยังไมคอยไดรับการรบกวน
หรือแทรกแซงจากวัฒนธรรมตะวันตกดวย เรียกไดวาวัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิมและวัฒนธรรมตะวันตก
ยั ง สามารถอยู ร ว มกั น ได ใ นสั ง คมบรู ไ นอย า งประนี ป ระนอม ยั ง ไม ไ ด เ กิ ด การแข ง ขั น กั น
(Contestation) ยกตัวอยางเชน เมื่อครั้งที่ผูวิจัยไดไปเยี่ยมชม มัสยิด Sultan Omar Ali Saifuddien
และ มัสยิด Jame’s Asr Hassanil Bolkiah ซึ่งเป็นสัญลักษณแประจําชาติบรูไน มัคคุเทศกแทองถิ่นได
ภูมิใจนําเสนอวา สวนประกอบตางๆที่นํามาสรางมัสยิดนั้นเป็นของดี ราคาแพง ที่นําเขามาจากทาง
ตะวันตก เชน หิ นออนจากอิตาลี แชนเดอเลี ยจากฝรั่งเศส เป็นตน นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให ถึงแมแต
สัญลักษณแประจําชาติบรูไนอยางมัสยิดซึ่งเป็นที่พระราชวังที่อยูของสุลตานและที่ประกอบพิธีกรรม
ศาสนาอิสลาม ก็ยังมีวัฒนธรรมตะวันตกเขามาผสมผสานกลมกลืนไดและคนทองถิ่ นบรูไนก็มีความ
ภาคภูมิใจที่จะกลาวถึง ตรงกันขามในอีกกรณีหนึ่ง คือ สตรีชาวบรูไนจําเป็นตองคลุมผาโพกศรีษะหรือ
“ฮิญาบ” ถาหากใครไมคลุมนั้นถือวาผิดกฎทางศาสนาอิสลาม ไมสามารถทําตามแบบอยางสตรีในโลก
ตะวันตกที่แตงตัวเปิดเผยรางกายได ตัวอยางเหลานี้ ลวนแสดงให เห็นอยางชัดเจนวา “ผูเลือก” คือ
ชนชั้นนําในบรูไนนั้นเป็นคนกําหนดวา อะไร? หรือ ใคร? หรือ เมื่อใด? ที่จะเป็นหรือไมเป็นความเป็น
บรูไน วัฒนธรรมและความเป็นบรูไนอยูภายใตการกําหนดเลือกสรรของชนชั้นนํา จึงยังไมเกิดการ
แขงขันกันระหวางวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม ถาหากในกรณีเบื้องตนที่
สามารถทําใหเกิดการแขงขันขึ้นระหวางวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันในนัยยะ
ของความเป็นการเมืองคือ 1.) ถาหากกลุม “ผูเลือก” หรือชนชั้นนําในสังคมบรูไนเกิดขอพิพาทหรือ
ประเด็นไมล งรอยกันทางการเมืองกับตะวั นตก วัฒ นธรรมสมัยนิยมอเมริกันก็อาจถูกดึงมาใชเป็น
เครื่ อ งมือที่ ช นชั้ น นํ าจะกีดกั ดออกจากสั งคมบรูไ น หรื อประชาชนบรู ไนก็อ าจจะไมส นใจบริโ ภค
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันดวยนัยยะความอคติทางการเมืองได หรือ 2.) การเกิดเหตุการณแบางอยาง
ที่ทําใหสถานการณแพลิกผันไปจากเดิม เช น วิกฤติการเมือง หรือ กลุมเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
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อเมริกันนั้นพลาด ไดกระทําผิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอยางชัดเจนในประเทศบรูไน ยอม
ทําใหเกิดการแขงขันทางวัฒนธรรมขึ้น ชาวบรูไนนั้นสามารถไมบริโภควัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันได
อยางไรก็ตามคําตอบเบื้องตนในกรณีดังกลาวถือวาเป็นคําตอบเฉพาะกาลไมใชทั้งหมด เนื่องจากความ
เป็นจริงแลว การแขงขันทางวัฒนธรรม ยังไมไดเกิดขึ้นจริงในบรูไน วัฒนธรรมสมัยนิยมยังไมไดเกิด
การแขงขันกับอํานาจของชนชั้นนํา
เมื่อมาวิเคราะหแถึงสาเหตุของความไมตอตานวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันในประเทศบรูไนดา
รุสซาลาม ผูวิจัยพบวา การแพรขยายเขามาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในบรูไนนั้น
ไม ไ ด เ ข า มาแบบยั ด เยี ย ด บั ง คั บ หรื อ มุ ง เน น ในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของชาวท อ งถิ่ น เดิ ม ให
เปลี่ ยนแปลงไปตามแบบอเมริกันโดยสิ้ นเชิง หรือไมไดเป็นไปตามแบบทฤษฎีแมคโดนัล ดาภิวัตนแ
ดั้งเดิมของ Ritzer ที่ใชกับรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนภายในประเทศอเมริกาเอง หากแตวา
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในบรูไนนั้นเขามาในลักษณะของการใชนโยบายธุรกิจทองถิ่นภิ
วัตนแ คือมีการปรับตัวเอง ไมวาจะเป็นในดานของผลิตภัณฑแ รสชาติอาหาร ลักษณะการจัดการราน
และการบริการ ปรับตัวใหเขากับผูคนทองถิ่นที่ไดเขามาเปิดสาขา จนทําใหชาวทองถิ่นเกิดการยอมรับ
และไมรูสึกแบงแยกหรือตอตานวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่เขามาในรูปแบบของเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวน เพราะไมเกิดการยัดเยียดวัฒนธรรมและชาวทองถิ่นบรูไนก็ยังรูสึกไดถึงความเป็น
ตัวเอง สาเหตุที่เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันตองมีการปรับตัวนั้น เป็นเพราะ “วัฒนธรรม
ทุนนิยม” ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจซึ่งเจาของเอกชนเป็นผูควบคุมการคา อุตสาหกรรมและวิถีการผลิต
โดยมีเปู าหมายเพื่อทํากําไรในเศรษฐกิ จแบบตลาด ทุนนิยมจะไมมีอารยธรรมเป็นของตัว เอง จึง
สามารถดํารงอยูไดควบคูกับอารยธรรมและวัฒนธรรมอื่นๆได และสามารถแทรกตัวอยูไดในทุกที่ ทุก
สิ่งทุกอยางในระบบทุนนิยมตองพึ่งพิงตลาดในการดํารงอยู เพราะเปูาหมายคือการทํากําไรใหธุรกิจ
ของตนเองสามารถดํารงอยูไดในตลาดโลก ดังนั้น เพราะโลกแหงทุนนิยมเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนอเมริกันจึงจะตองพยายามปรับตัวใหผูบริโภคชาวทองถิ่นยอมรับโดยเปูาหมายหลักคือผลกําไร
และทําใหธุรกิจดํารงอยูได
4.3 แมคโดนัลด์ล้มเหลว แต่แมคโดนัลดาภิวัตน์สาเร็จ !?!
ในชวงเริ่มตน จากการทบทวนวรรณกรรม สํารวจและวิจัยจากการสังเกตในเบื้องตนจะพบวา
พัฒนาการของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันจากสหรัฐอเมริกาสูประเทศบรูไน ตั้งแตในอดีต
จนถึงปัจจุบันถือวายังไมมีความโดดเดนมากเทากับประเทศอื่นๆในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต จาก
การคาดการณแเบื้ องตนเป็ นไปไดว า สาเหตุดังกลาว คือบรูไนเป็นตลาดเล็กในมุมมองของนายทุน
ภายนอก เนื่ องจากมีป ระชากรน อย จํานวนสาขาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดว นอเมริกันใน
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ประเทศบรูไนดารุส ซาลามนั้น จึงมีคอนขางนอย โดยจํานวนสาขาของแมคโดนัลดแพบวามีเพียง 2
สาขา เคเอฟซีมี 15 สาขา และ เบอรแเกอรแคิ ง มี 7 สาขา ซึ่งถือวามีจํานวนนอยมากในประเทศหนึ่ง
เมื่อเทียบกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในบรูไนที่มีจํานวนสูงมากที่สุดเป็นอันดับสองในกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตรองจากสิงคโปรแ แสดงใหเห็นวาตลาดในบรูไนยังมีกําลังซื้อคอนขาง
สูง อยางไรก็ตาม ในสวนนโยบายการวางแผนหรือพยายามขยายเพิ่มสาขาของเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนอเมริกันนั้น จากการคาดการณแความเป็นไปไดของการเจริญเติบโตและแผขยายเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในบรูไนดารุสซาลาม ในรูปแบบของการอางอิงจากการลงพื้นที่สํารวจ
และคาดการณแจากความนาจะเป็นของแนวโนมการขยายสาขาในบรูไน จะเห็นไดวา การเปิดสาขา
ของแมคโดนั ลดแส าขาแรกในบรูไน บริษัทแมคโดนัลดแไดเขามาเปิดสาขาในบรูไนไดเพียง 2 สาขา
เทานั้น สาขาแรกถูกเปิดดําเนินการในปี 1992 และเพิ่งจะมาเปิดอีกสาขาหนึ่งในปี 2016 ที่ผานมานี้
ความหางของระยะเวลาในการเปิดสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันของแมคโดนัลดแนั้น
คิดเป็น 24 ปี ซึ่งถือวามีความหางของระยะเวลาในการเปิดสาขาหนึ่งๆคอนขางมาก รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบัน ปี 2018 แมคโดนัลดแถือกําเนิดขึ้น 28 ปีในบรูไนและมีสาขาเพียงแค 2 สาขา
ดังนั้นอาจคาดการณแไดวา บริษัทแมคโดนัลดแอาจพึงพอใจในการเปิดสาขาในบรูไนเพียงแคนี้ ไมไดมี
ความบุกตลาดรุกล้ําที่จะเปิดตลาดในบรูไนหรือเพิ่มจํานวนสาขาใหมากกวานี้ อาจดวยเหตุผลที่บรูไน
จํานวนประชากรนอยและมีตลาดเล็กไมคุมคาตอการลงทุนและยังมีเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เป็นคูแขงสําคัญ อยางไรก็ตาม ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงของการขยายสาขา
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันก็อาจคาดการณแไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยาง
รวดเร็ว หรือการเพิ่มขึ้นของชาวตางชาติในประเทศบรูไน อาจจะเป็นปัจจัยการเปิดตลาดขยายในสวน
ภาคธุรกิจและตองการแรงงานเพิ่มขึ้น หรือ การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทางดานการทองเที่ยว ก็อาจ
เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนขยายสาขาเพิ่มขึ้นของเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนอเมริกันแบรนดแแมคโดนัลดแ
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รูปที่ 10 บรรยากาศหนารานแมคโดนัลดแสาขา Jerudong
อยางไรก็ตาม
พัฒนาการของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันจากสหรัฐอเมริกาสู
ประเทศบรูไน ตั้งแตในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ไมมีความโดดเดนและจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นนอยเมื่อเทียบ
กับจํานวนเวลา สงผลทําใหมีความสงสัยวาเพราะเหตุใด? เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันถึง
ไมไดเจริญเติบโตในบรูไนไดมากกวาที่เป็นอยู แลวเราก็ไดพบคําตอบคือ ยังมีอาหารจานดวนอีก
ตระกูลหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากประชาชนผูบริโภคชาวบรูไนทองถิ่นอยางมากมายนั่นก็คือ เครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งถือวาเป็นคูแขงสําคัญของเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันที่มีความโดดเดนยิ่ง
เพราะแบรนดแทองถิ่นนั้นยอมรูใจคนทองถิ่น
สามารถปรับตัวเองใหเขากับประชาชนทองถิ่นไดเป็นอยางดี และมีการบุกดําเนินการเปิดตลาดใน
บรูไนในเชิงรุก จนกระทั่งมีอัตราการแพรขยายเครือขายธุรกิจสาขาที่เป็นไปอยางรวดเร็วกาวกระโดด
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนที่แพรขยายตัวอยูในบรูไน จึงสามารถแบงแยกยอยออกไปเป็น
2 ฝุายใหญคือ แบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน เชน แมคโดนัลดแ เคเอฟซี เบอรแเกอรแคิง
และ แบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจากทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน จอลลิบี อะยัมกู
และ ชูการแบัน ในสวนการใหคําจํากัดความของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออก
เฉียงใตในวิทยานิพนธแฉบับนี้ หมายถึง เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนที่แบรนดแมีตนกําเนิดมาจากกลุม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Original Southeast Asia) แมวาเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนจะไดทําการแพรขยายสาขาและธุรกิจเครือขายออกไปเป็นบรรษัทขามชาติ ในระดับภูมิภาค
หรือระดับโลก ก็ยังคงถือวา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนดังกลาวนั้น เป็นเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากการลงพื้นที่สํารวจเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทั้งสองฝุาย
พบวาแบรนดแอเมริกันมีราคาเมนูอาหารที่สูงกวาแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตประมาณ 15
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เปอรแเซ็น และทั้งสองฝั่งตางใชรูปแบบกระบวนการในการทําธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนในรูปแบบ
ที่คลายคลึงกันทั้งคู หากแตวาจากผลลัพธแของการหาคําตอบในกระบวนการแมคโดนัลดแดาภิวัตนแใน
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนบรูไนแลว พบวาลําพังเพียงแคแนวคิดทฤษฏีแมคโดนัลดาภิวัตนแดั้งเดิม
คงจะไมเพียงพอหรือนอยเกินไป หรืออาจไมไดเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแดังกลาว
ทั้งหมดทีเดียว มีทั้งบางสวนที่เป็นไปตามทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแและมีอีกหลายสวนที่มีความยอน
แยง ฉีกกฏ และเหนือยิ่งขึ้นไปกวากระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแแบบดั้งเดิม เนื่องจากวากลยุทธแ
การทําธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนที่จะตองแพรขยายไปยังนานาประเทศจะตองมีการปรับตัวให
เขากับวัฒนธรรมและสังคมของทองถิ่นนั้นๆดวย ธุรกิจจึงจะไดรับความนิยมจากผูบริโภคชาวทองถิ่น
และสามารถเจริญเติบโตทําผลประกอบการตอไปไดดีเรื่อยๆ
นอกเหนือไปจากกระบวนการแมค
โดนัลดแดาภิวัตนแดังเดิมแลว
ผูประกอบการเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจึงจําเป็นที่จะตองลงสู
ทองถิ่น (Go local) โดยนําเอากลยุทธแ ธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ มาเลือกรับและปรับใชใหเหมาะสมกับ
รสนิยม สังคม และวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นที่ตนเองเขาไปเปิดแพรขยายสาขาธุรกิจ โดยการ
มุงเนนทั้งสองทิศทาง ทั้งโลกาภิวัตนแผสมทองถิ่นนิยม ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนทั้ง 2 ฝุาย
อาจจะเป็นบริษัทระดับโลกที่มีสาขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศ แตอยางไรก็ตามการปรับตัว
เพื่อใหสามารถอยูรอดไดในตลาดโลกถือเป็นสิ่งที่สําคัญ พวกเขาจะตองจัดหาสินคาและบริการใหตรง
กับรสนิยมและความตองการของทองถิ่นดวยเชนกัน เพราะเมื่อสินคาหรือบริษัทตางๆนั้นตองการที่
จะเป็นตัวแทน “ผลิตภัณฑแโลก” (World products) นั้นบรรษัทขามชาติตางๆนั้นจะตองทําการ
ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่นที่จะเขาไปและปรับตัวใหเขากับตลาดทองถิ่นที่จะทําให
คนในทองถิ่นนั้นมองวาบรรษัทขามชาติเป็นกลุมคนในที่ไมดูแปลกแยก
ถึงแมวาบรรษัทเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนนั้นจะเป็นบรรษัทขามชาติ แตธุรกิจทุกธุรกิจนั้นจะตองเป็น ธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ
กระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแที่ไมคอยเป็นไปตามแนวคิดดั้งเดิมของ Ritzer ผนวกรวมกับ
การใชกระบวนการทําธุรกิจแบบทองถิ่นภิวัตนแ ทําใหเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนทั้ง 2 ฝุาย
ตองนํากลยุทธแดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการรานอาหารจานดวนของแบรนดแตนเอง ทั้งสองฝุ ายดู
เหมือนวาเป็นคูแขงกันทางดานธุรกิจ เพราะทั้งหมดลวนเป็นรานอาหารจานดวนที่มีสาขาอยูมากมาย
ในบรูไน ดังนั้น ผูวิจัยจึงเกิดคําถามขึ้นในสมมติฐานตั้งตนวา แบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
ฝุายใดจะเป็นผูปรับตัวและใชนโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแไดดีมากกว ากัน จนสามารถทําการตลาดได
ถูกใจ ถูกปาก และเหมาะสมกับรสนิยมของผูบริโภคชาวทองถิ่นจนเป็นที่ชื่นชอบและไดรับความนิยม
แต เมื่ออางอิงจากขอมูลจํานวนสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนตามปีปัจจุบัน (ค.ศ.
2017) จากการลงพื้นที่สํารวจ แบรนดแอเมริกัน แมคโดนัลดแ มี ทั้งสิ้น 2 สาขา เคเอฟซี มี 15 สาขา
เบอรแเกอรแคิง มี 7 สาขา แบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต จอลลิบีมีทั้งสิ้น 13 สาขา ชูการแบัน
8 สาขา และ อะยัมกู 14 สาขา จากจํานวนสาขาแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนตางๆที่มีอยูใน
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บรูไนสามารถคาดการณแไดวา แบรนดแเครือขายรานอาหารจานดวนจากทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ไดรับความนิยมมากกวา เนื่องจากมีจํานวนการเปิดสาขามากกวาแบรนดแอเมริกัน การตอบคําถาม
วาแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนฝุายใดจะเป็นผูใชนโยบายแมคโดนัลดแดาภิวัตนแและธุรกิจ
ทองถิ่นภิวัตนแไดดีเหมาะสมกับผูบริโภค จะสามารถดูไดจาก 2 ฝั่งดวยกันที่ผูวิจัยไปเก็บขอมูล คือ ทาง
ฝั่งผูผลิต คือพนักงานหรือผูจัดการรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน และทางฝั่งผูบริโภค คือกลุม
ลูกคาที่เขามาบริโภคภายในรานอาหารจานดวน
เริ่มตนดวยขอมูลจากการสัมภาษณแพนักงานระดับผู จัดการรานเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนที่ใหขอมูลกับผูวิจัยทั้งสิ้น 6 แบรนดแดวยกัน พวกเขาตางลวนมีความจงรักภักดีตอองคแกรของ
ตนเอง โดยผูวิจัยไดตั้งคําถามแรกปลายเปิดใหพูดถึงขอดีของแบรนดแของตนเองที่ทําใหลูกคาเขามา
เลือกบริโภค เริ่มจากทางพนักงานแบรนดแ อาหารจานดวนอเมริกัน โดยพนักงานรานแมคโดนัลดแ ให
ความเห็นวา คนบรูไนคอนขางใหความเชื่อถือกับแบรนดแแมคโดนัลดแเลยมากิน เพราะแมคโดนัลดแมี
วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ดีและเชื่อถือไดในความเป็นฮาลาล พนักงานรานเคเอฟซี เชื่อมั่นถึง
เรื่องความรวดเร็ว ในระบบการประกอบอาหารของทางราน วามีความรวดเร็วเหมาะสมที่จะเป็น
รานอาหารจานดวนเพราะไดมีระบบมาตรฐานการเตรียมอาหารทุกอยางไวแลว ทางพนักงานเบอรแ
เกอรแคิงคิดวา จุดเดนของรานเขาคือ อาหารที่มีราคาถูก ราคาเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผูบริโภคใหเขาราน
เบอรแเกอรแคิงของเขา ในขณะที่ ทางฝั่งพนักงานรานอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อยางจอลลิบี คิดวาจุดเดนสําคัญของจอลลิบีคือเรื่องของราคาถูก และสมเหตุสมผลกับปริมาณสินคาที่
ลูกคาไดรับ ทําให ลูกคาเขามาร านเพื่อกินจอลลิบีเป็นจํานวนมาก พนักงานรานชูการแบัน บอกวา
จุดเดนของรา นเขาคือ เป็นตน ตํารั บของอาหารจานดว นที่ทําโดยคนบอรแเนียวและมีเมนูอาหารที่
หลากหลายเป็นเอกลักษณแ เมื่อลูกคาเขามาในชูการแบันสามารถเลือกรับประทานอาหารไดทั้งอาหาร
ตะวันตกและอาหารพื้นเมือง สวนพนักงานรานอะยัมกู คิดวาจุดเดนรานของเธอคือ ราคาถูก และคน
บรูไนสวนมากชอบรับประทานไกเป็นหลักซึ่งไกของอะยัมกูรสชาติอรอย การบริการก็ทําไดรวดเร็ว
เพราะรานมีสต฿อกวัตถุดิบสินคาที่ไดรับความนิยมจากลูกคาไวเป็นจํานวนมากเมื่อเวลาเรงดวนที่ลูกคา
เขารานเยอะจะมีปริมาณที่เพียงพอสามารถทําไดเร็ว และยังมีโปรโมชั่นในชวงกลางเดือน
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รูปที่ 11 สัมภาษณแพนักงานราน Sugarbun และ Jolibee สาขา Times Square
เมื่อผูวิจัยถามถึงการเปรียบเทียบระหวางรานตนเองกับรานของอีกฝุายหนึ่ง
พนักงาน
รานอาหารจานดวนอเมริกัน คอนขางจะมีคําตอบไปในทิศทางเดียวกันวา พวกเขาเชื่อวาผูบริโภคมา
รับประทานรานอาหารจานดวนอเมริกันเพราะวา อาหารมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน และคนนิยม
ชมชอบวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน อาหารจานดวนอเมริกันก็เป็นหนึ่งในนั้น
และยังบริการดี คาดการณแถึงสิ่งที่จะไดรับไดงาย สวนพนักงานรานอาหารจานดวนทองถิ่น ก็กลาวถึง
ขอดีของรานตัวเองที่มีดีไมแพรานอาหารจานดวนอเมริกันไวหลายขอดวยกัน เชน ผูบริโภคชาวบรูไน
สวนมากมีความคุนเคยกับรสชาติของทองถิ่นตัวเองเป็นอยางดี
และรานอาหารจานดวนทองถิ่นก็
สามารถทํารสชาติที่คนบรูไนชื่นชอบได เพราะตนตํารับคือคนทองถิ่นอื่น บริษัทแบรนดแทองถิ่นยอมรู
ใจคนทองถิ่นไดมากกวา
ที่สําคัญคือราคาอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นมีราคาที่ถูกกวาแบรนดแ
อาหารจานดวนอเมริกัน
และมีปริมาณที่เยอะกวาเหมาะสมกับการบริโภคของคนบรูไนซึ่งนิยม
รับประทานอาหารตอมื้อเป็นจํานวนเยอะ บางก็กลาวชูจุดเดนในเรื่องของจํานวนสาขาที่มีมากกวา ทํา
ใหสะดวกในเรื่องของการเดินทางมารับประทาน
ในสวนระบบและนโยบายการฝึกหัดพนักงาน
พนักงานจากทุกๆรานตางบอกเป็นเสียง
เดียวกันวา รานตัวเองมีมาตรฐานในการฝึกฝนพนักงาน โดยทุกที่ตางเนนย้ําที่สุดทั้งในเรื่องของระบบ
อาหารปลอดภัย (Safety food) ระบบอาหารฮาลาล (Halal food system) ตามมาดวย ความมี
มาตรฐานในการทํางานของราน (Work standard) การใหบริการลูกคา (Customer service) สอน
ขั้นตอนการจัดการงาน (Work management) และระบบการฝึกหัดพนักงานมีตั้งแตเริ่มตนเป็น
พนักงานขั้นตนไปจนถึงผูจัดการราน และมีการประเมินผลพนักงานเป็นระยะ
สุดทายทางผูวิจัยไดเปิดโอกาสใหตัวแทนพนักงานของแตละแบรนดแแสดงทัศนคติของตนเอง
วาพวกเขาคิดวารานอาหารจานดวนแบรนดแของตนเองนั้น มีความเหมือน หรือ ตางกัน อยางไรกับ
สาขาอื่นๆ ผูจัดการรานแมคโดนัลดแสาขาJerudong ใหความเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการเคาทแเตอรแ
สั่งอาหาร (Counter system) ที่เหมือนกันทุกที่ที่เป็นแมคโดนัลดแและเป็นระบบที่ดีมาก แตพอผูวิจัย
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ถามผูจัดการวารูจักคําวา McDonaldization หรือไม เขาตอบอยางเต็มคําวา ไมรูจักและไมเคยไดยิน
คํานี้มากอนเลย พนักงานเคเอฟซี กลาววา คุณภาพไกทอดของเคเอฟซีนั้นไดมาตรฐานเหมือนกัน แต
รสชาติตางกันในแตละที่ ความเผ็ด กรอบ นุม ของไกมีความแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน กรณีไกเค
เอฟซีในฟิลิปปินสแนั้นมีรสชาติแตกตางจากบรูไนเมื่อเก็บไวขามวันจะรสชาติเปลี่ยนทันที เขาคิดวาเป็น
เพราะวัตถุดิบไมเหมือนกัน พนักเบอรแเกอรแคิงใหความเห็นวา เบอรแเกอรแคิงทุกที่นั้นสถานที่ตกแตง
คลายกันไปในสไตลแเดียวกัน อาหารเหมือนกันเพราะวัตถุดิบในการประกอบอาหารของเบอรแเกอรแคิง
ลวนมีมาตรฐานและนําเขาจากสหรัฐอเมริกา ในขณะที่พนักงานทางฝั่งรานอาหารจานดวนทองถิ่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อยาง จอลลิบี แสดงทรรศนะวา จอลลิบีมีการตกรานสไตลแคลายๆกัน แต
อาหารยังคงมีความแตกตางกันอยูในแตละสาขาของแตละประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบและการปรับ
รสชาติใหเขากับคนในทองถิ่น พนักงานรานชูการแบัน ใหความเห็นวา ชูการแบันในบรูไน 8 สาขานั้น
เหมือนกัน แตเขาไมทราบถึงสาขาตางประเทศ และ พนักงานรานอะยัมกูใหความเห็นวา ทุกๆสาขามี
ความเหมือนกันทั้งในดานการตกแตงรานและรสชาติของอาหาร สิ่งที่แตกตางกันคือการบริการของ
พนักงานในแตละสาขาที่ดีและไมดีขึ้นอยูกับบุคคล และอีกประการที่แตกตางกันคือ ชื่อเรียก อะยัมกู
สาขาในมาเลเซียจะเรียกชื่อรานแทนรานตัวเองวา “My Chicken”

รูปที่ 12 สัมภาษณแผูจัดการรานแมคโดนัลดแสาขา Jerudong
เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแพนักงานมาเปรียบเทียบและสรุปผล ในทรรศนะทางดาน
ฝุายผูผลิต สามารถกลาวไดวา แบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นั้นมีความสามารถในการใชนโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแไดประสบความสําเร็จในบรูไนมากกวาแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน ไมวาจะเป็นในเรื่องของจํานวนสาขาที่มีมากกวา และการมี
ระบบระเบี ย บแบบแผนการจั ด การร า นอาหารจานด ว นที่ ดีเ ป็ น ไปตามแบบแมคโดนั ล ดาภิ วั ต นแ
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ผสมผสานกับการใชนโยบายทองถิ่นภิวัตนแที่แบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นนั้นใชขอ
ไดเปรี ย บในฐานะที่คนท องถิ่น เป็ นเจาของตนตํ ารับ บริษัท แบรนดแทองถิ่นยอมรูใจคนทองถิ่นได
มากกวา ทําใหรังสรรคแรสชาติของอาหารออกมาไดถูกใจผูบริโภค และอีกประเด็นที่สําคัญคือ เรื่อง
ของราคาและปริมาณ ราคาอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นมีราคาที่ถูกกวาแบรนดแอเมริกัน และมี
ปริมาณที่เยอะกวาเหมาะสมกับการบริโภคของคนบรูไนซึ่งนิยมรับประทานอาหารตอมื้ อในปริมาณ
มาก ประเด็นสุดทายคือเรื่องความสะดวกในการเดินทาง จํานวนสาขาที่เยอะและกระจายดวยของ
รานเครื อขายธุร กิจ อาหารจานดว นทองถิ่นนั้นมีจํานวนมากกวาแบรนดแอเมริกัน และกระจายตัว
ออกไป ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย ทั้งหมดนี้ทําใหมีลูกคาเขามาใชบริการในรานเป็นจํานวน
มากในเวลาตามมื้ออาหาร ทําใหรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นนั้นไดรับความนิยม
มากกวารานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันในประเทศบรูไน ในเงื่อนไขที่ไมไดเป็นไป
ตามทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแดั้งเดิมของ Ritzer ซึ่งจากการสังเกตการณแของผูวิจัยเองพบวา เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
ในสวนขอมูลอีกฝุายดานฝั่งผูบริโภค ที่เป็นฝั่งตอบรับการใชนโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแของ
ทั้งแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันและทั้งแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
ทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต วาจะมีการตอบรับอยางไรตอโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมและการใช
นโยบายดังกลาวขางตน และจะทําใหสามารถตัดสินไดวา ฝั่งแบรนดแอเมริกันหรือทองถิ่นใดสามารถ
ประสบความสําเร็จในการใชนโยบายดังกลาวไดดีกวากัน
อางอิงจากการตอบแบบสอบถามและ
สัมภาษณแกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา จากขอมูลในแบบสอบถามขอ 7 ที่ผูวิจัยสุมถามกลุมตัวอยาง
ผูบริโภควา
“พวกเขามีความชื่นชอบรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจากทางฝั่งอเมริกันหรือ
ทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตแบบใดมากกวากัน” พบวากลุมตัวอยางมีความชื่นชอบเฉพาะราน
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันรอยละ 19 และ เฉพาะรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
ทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตรอยละ 7 ในจํานวนกลุมตัวอยางพบวาที่ชอบทั้งคู คือรอยละ 74
สามารถตีความไดวา
ความแตกตางของความชื่นชอบในกลุมตัวอยางของแบรนดแอาหารจานดวน
อเมริกันและทองถิ่น ไมไดมีความแตกตางกันมากอยางมีนัยยะสําคัญ เพราะมีกลุมตัวอยางที่ชอบทั้งคู
มากถึงรอยละ 74 ตองอาศัยขอมูลอื่นรวมประกอบดวย
จากขอมูลในแบบสอบถามขอ 8 ถึงเรื่องของ “ความแตกตางหลักที่ผูบริโภคคิดวาสําคัญที่สุด
ระหวางรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันและรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใตคืออะไร” ไดผลลัพธแวา กลุมตัวอยางผูบริโภคมองวาความแตกตางหลักเรื่อง
ของ รสชาติ มากที่สุดถึงรอยละ 75 ราคาและความคุมคารอยละ 60 ปริมาณอาหารรอยละ 24 ความ
สะดวกในการเขาถึงสถานที่รอยละ 12 คน แตกตางนอยที่สุดในเรื่องของความรวดเร็วในการบริการ
รอยละ 16 คน และอื่นๆอีกรอยละ 6 จากขอมูลดังกลาวสามารถตีความไดวา กลุมตัวอยางผูบริโภค
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มองวารสชาติ คือ ความแตกตางอยางมากที่สุดระหวางรานอาหารจานดวนอเมริกันและรานอาหาร
จานดวนทองถิ่น อันดับสองรองลงมาเป็นราคาและความคุมคา และตามมาดวยอันดับสามคือปริมาณ
อาหาร อันดับที่สี่ คือ ความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ และสุดทายเป็นเรื่องของความรวดเร็วที่มอง
วาไมแตกตางกัน
และในแบบสอบถามขอที่ 9 ผูวิจัยจึงพยายามเนนย้ําคําถามเพื่อใหเกิดความชัดเจนลงไปอีก
ว า “ถ า หากไม มี ค วามแตกต า งในเรื่ อ งดั ง กล า วข า งต น แล ว ผู บ ริ โ ภคกลุ ม ตั ว อย า งจะเลื อ กเข า
รานอาหารจานดวนฝุายใด” จากคําตอบที่ไดมาคือ หากไมมีความแตกตางในดานรสชาติและราคา
ของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทั้งสองฝุายแลว กลุมตัวอยางผูบริโภคจะเลือก รานอาหารจานดวน
อเมริกันรอยละ 14 รานอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตรอยละ 10 และเลือกทั้งสอง
รอยละ 76 ซึ่งสามารถอนุมานจากคําตอบไดวา กลุมตัวอยางผูบริโภคยังคงใหความสําคัญในเรื่องของ
รสชาติคือยังถือวาพึงพอใจไดในรสชาติของแบรนดแอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต แต
ในกรณีที่ถาแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันสามารถใชนโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ
ปรับปรุงผลิตภัณฑแอาหารใหมีรสชาติอรอยถูกปากผูบริโภคชาวบรูไนมากกวานี้ หรือมากเทากับแบ
รนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่น ผูบริโภคก็จะหันไปรับประทานอาหารจานดวนแบรนดแ
อเมริกันมากขึ้นกวาเดิม หรือมากพอๆกับแบรนดแอาหารจานดวนทองถิ่น
สอดคลองกันกับการตอบแบบสอบถามขอ 13 ซึ่งเป็นการยืนยันวา “ถาหากอาหารจานดวน
จากแบรนดแอเมริกันนั้นมีรสชาติที่ดีกวาอาหารจานดวนในแบรนดแทองถิ่น กลุมตัวอยางผูบริโภคนั้นจะ
เลือกฝุายใด” คําตอบก็คือ กลุมตัวอยางผูบริโภคก็เลือกแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันมากถึงรอยละ 61 เลือกแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตรอยละ 5 ไมแนใจรอยละ 34
จากขอมูลดังกลาวเป็นขอยืนยันไดวา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้นยังไมสามารถที่จะใช
นโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแในการที่จะสามารถปรับรสชาติใหเหมาะสมและถูกใจผูบริโภคชาวทองถิ่น
ได แตเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นสามารถทําไดดีกวา ดวย
เหตุผลที่เนื่องจากกลุมตัวอยางผูบริโภคชาวบรูไนสวนมากไมไดมีการตอตานกับแบรนดแอเมริกันหรือมี
อคติตอการแพรขยายวัฒนธรรมสมัยนิยมของอเมริกันเขามาในบรูไน ทําใหเมื่อแบรนดแเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนอเมริกันสามารถทํานโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแโดยการปรับรสชาติใหเขากับผูบริโภค
ไดดี ชาวบรูไนก็ยินดีที่จะเลือกรับประทานอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกัน
สนับสนุนดวยขอมูลในการตอบแบบสอบถามขอ 18 ที่ถามวา “ราคามีอิทธิพลสําหรับคุณ
หรือไมตอการเลือกบริโภคอาหารจานดวน และแบบสอบถามขอ 19 ที่ถามวา “ถาอาหารจานดวนแบ
รนดแอเมริ กัน นั้ นมีร าคาที่ถูกกวาอาหารจานดว นแบรนดแทองถิ่น ผู บริโ ภคจะเลื อกอะไร” ผลจาก
แบบสอบถามพบวา ราคามีผลตอการเลือกรานอาหารจานดวนของผูบริโภคกลุมตัวอยางทุกครั้งมาก
ถึงรอยละ 46 และ มีผลบางครั้งรอยละ 54 ไมมีกลุมตัวอยางคนใดที่จะตอบวาราคาไมมีผลตอการ
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เลื อกร านอาหารจานดว นเลย แสดงว าราคาเป็ นปัจจัยสํ า คัญหนึ่งในการเลื อ กบริโ ภค แล ว ยิ่งถ า
เครือขายรานอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันมีราคาถูกลงกวาเครือขายรานอาหารจานดวนแบรนดแ
ทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลุมตัวอยางผูบริโภคก็จะเลือกแบรนดแอเมริกันมากถึงรอยละ 77 แต
ก็ยังมีกลุมผูบริโภคที่ยังจงรักภักดีตอแบรนดแอาหารจานดวนทองถิ่นอยูรอยละ 9 และไมบริโภคอาหาร
จานดวนเลยรอยละ 14 จากผลขอมูลดังกลาวสามารถตีความไดวา ผูบริโภคยังคงยึดถือเรื่องราคาเป็น
หลัก และการไมสามารถปรับราคารานอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันใหถูกเทียบเทากับแบรนดแ
ทองถิ่น ทําใหเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันยังไมคอยไดรับความนิยมและการเจริญเติบโต
พายแพเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในอีกนัยยะหนึ่งสามารถมองได
วา การใชกระบวนการทองถิ่นภิวัตนแของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้นยังทําไดไมดีพอ
คือ ไม ส ามารถปรั บ ราคาให จู ง ใจและเหมาะสมในการที่ ผู บ ริ โ ภคจะพึง พอใจในการเข า มาซื้ อ หา
ผลิ ตภัณฑแของตนเองไดมากเทากับการทําราคาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่สามารถตอบสนองกลุมตัวอยางผูบริโภคในเรื่องของราคาที่เหมาะสมไดดีกวา
และสนับสนุนดวยผลลัพธแจากแบบสอบถามขอ 22 ที่ถามวา “ถาหากมีการเปิดสาขาของ
ธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันที่มากกวานี้ และสาขาของธุรกิจเครือขายอาหารจาน
ดวนแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ลดนอยลง กลุมผูบริโภคจะเลือกฝั่งใด” เป็นการแสดง
ความคิดเห็นถึงประเด็นเรื่องความสะดวกของการเขาถึงสถานที่ (Location) ของกลุมตัวอยาง
ผูบริโภค กลุมตัวอยางตอบผลออกมาวา เลือกบริโภครานอาหารจานดวนอเมริกันรอยละ 55 เลือก
บริโภครานอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นรอยละ 18 เลือกบริโภคทั้งคูรอยละ 2 และสุดทายคือเลือก
บริโภครานอาหารประเภทอื่นๆจํานวนรอยละ 24 สามารถอนุมานจากขอมูลดิบไดวากลุมตัวอยาง
ผูบริโภคชาวบรูไนจํานวนมากกวาครึ่งก็ยังคงเลือกรับประทานอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันถาหาก
มีสาขาเยอะและสามารถเขาถึงไดดีกวานี้ และอีกรอยละ 42 ที่ถึงแมวาแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนอเมริกันมีเพิ่มมากขึ้นพวกเขาก็จะไมเลือกบริโภคเลย ในประเด็นนี้แสดงใหเห็นวาแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกายังไมสามารถใชกระบวนการธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแเพื่อปรับตัวเอง
ใหมีสาขาที่เยอะขึ้นและสถานที่ตั้งที่ดีอํานวยความสะดวกในการเขาถึงของผูบริโภคได แตกลับกันแบ
รนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตดําเนินการทําไดดีกวา อยางไรก็
ตามหากกลาวถึงเรื่องความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ ในสังคมของชาวบรูไนแลวนั้น เรียกไดวาเป็น
สังคมที่ใชรถสวนตัวเป็นหลัก เนื่องจากน้ํามันมีราคาถูก เพราะเป็นแหลงขุดเจาะน้ํามันภายในพื้นที่
ประเทศเอง ไมตองมีการนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ ทําใหแปรผันตามตอราคาของรถยนตแสวน
บุคคลที่มีราคาถูกตาม ดังนั้น ความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ของรานอาหารจานดวนนั้น มีความ
จําเป็นที่จะตองเป็นรานที่มีการเดินทางไปไดสะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ และไมเสียคาจอด
รถยนตแ
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จากขอมูลดิบแบบสอบถามหลากหลายขอในดานบน จะมีความสอดคลองตรงกันกับการให
สัมภาษณแของกลุมตัวอยางลูกคาคูรักวัยนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มาดินเนอรแวันสุดสัปดาหแ ในรานชูการแ
บัน สาขาหางสรรพสินคา Times square ชั้น 1 พวกเขาไดใหความเห็นกับผูวิจัยวา เขาทั้ง2คนชอบ
รับประทานชูการแบัน เพราะวามีรสชาติอรอยเป็นเอกลักษณแของความเป็นเอเชี่ยนที่ถูกใจพวกเขา และ
พวกเขาชอบรับประทานอาหารเอเชียมากกวาอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกัน ซึ่งตรงกับสโลแกนของ
ชูการแบันที่วา เป็นอาหารที่ดีที่สุดของหมูเกาะบอรแเนียวในเอเชีย (The Best Borneo Asian Food)
ทั้งยั งสอดคลองตรงกันกับ การให สัมภาษณแของกลุมตัวอยางลูกคาคูรักวัยทํางานที่มารับประทาน
อาหารมือกลางวันที่รานจอลลิบีสาขาในหางสรรพสินคายาน Yayasan ชั้น 1 ไดใหความเห็นกับเราวา
พวกเขาชอบรับประทานจอลลิบีมากกวาอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันเพราะรสชาติมีความเป็นเอ
เชี่ยนดี ถูกปากและถูกใจคนทองถิ่นอยางพวกเขา และยังมีราคาที่ถูกกวาอาหารจานดวนแบรนดแ
อเมริกัน สถานที่อยูใกลที่ทํางานเดินทางสะดวก ลูกคาอีกกลุมคือผูใชแรงงานชาวฟิลิปปินสแที่ผูวิจัย
บังเอิญไดไปสัมภาษณแพวกเขาในรานจอลลิบีสาขาหางสรรพสินคายาน Yayasan เชนเดียวกัน เขาก็
ใหการสนับสนุนวา มีความชื่นชอบจอลลิบีมากกวาอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกัน เพราะมีไกที่ราคา
ถูกเหมาะสมกับรายไดของพวกเขาที่ไมมากนักเมื่อเทียบกับคนสัญชาติบรูไน ทั้งยังสอดคลองตรงกัน
กับการใหสัมภาษณแของกลุมตัวอยางลูกคานักธุรกิจทั้ง 2 คนชายหญิง ที่ผูวิจัยไดไปสัมภาษณแขณะนั่ง
รับประทานอาหารรานอะยัมกู สาขาใกลกับโรงแรม Grand City Hotel ซึ่งมีลักษณะเป็นรานตึกแถว
เดี่ยวในยานการคาปลีก พวกเขากลาววา ชอบรับประทานอะยัมกูเพราะวารสชาติที่ถูกใจเป็นหลัก มี
ไกทอดที่รสชาติอรอยกวาของแบรนดแอเมริกันในความคิดของเขา ที่สําคัญคือไมเผ็ด ในขณะที่รานแบ
รนดแอื่นๆเผ็ด ในสวนเรื่องราคานั้น อะยัมกูและรานอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตแบ
รนดแอื่นๆมีราคาถูกกวารานอาหารจานดวนอเมริกันและทําเวลาในการรีบกินรี บออกไปทํางานตอได
เพราะพวกเขาเป็นนักธุรกิจที่เวลามีความสําคัญมาก ในขณะที่แมแตลูกคารานเบอรแเกอรแคิงซึ่งเป็นแบ
รนดแอเมริกันเอง กลุมตัวอยางเป็นครอบครัวใหญที่มารับประทานกันที่เบอรแเกอรแคิงสาขาทาอากาศ
ยานนานาชาติบรูไนที่มีลักษณะเป็นรานอาหารภายในเทอมินัลสนามบิน พวกเขายังใหสัมภาษณแและ
รับสารภาพกับเราวา ที่จริงแลวนี่คือการรับประทานเบอรแเกอรแคิงครั้งแรกของพวกเขา เขาไมไดอยาก
มากินเบอรแเกอรแคิง อยากกินจอลลิบีมากกวา แตเนื่องจากวาในขณะนั้นจอลลิบียังไมเปิดอยางเป็น
ทางการ และการรับประทานอาหารในสนามบินมีทางเลือกนอยจึงตองเลือกกินเบอรแเกอรแคิง จากการ
สังเกตการณแของผูวิจัยเอง รานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในทาอากาศยานนานาชาติบันดาเสรีเบ
กาวัน ขณะที่ไปนั้ น เปิ ดทํ าการเพีย งแค เคเอฟซีและเบอรแเกอรแคิงเทานั้นซึ่ งเป็นร านขนาดเล็ กใน
เทอมินัล สวนจอลลิบีกําลังจะทําการเปิดร านใหมที่มีสาขาใหญอยูนอกเทอมินัลในระยะที่เดินถึงได
(แตในขณะที่ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลนั้นจอลลิบีสาขาสนามบินยังไมเปิดบริการอยางเป็นทางการ)
และผูวิจัยก็ไดถามคําถามตอไปใหกลุมตัวอยางแสดงทัศนะของตนเองเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ตั้งและ
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จํานวนสาขาของรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดว นของทั้งฝั่ งอเมริกันและฝั่ งทองถิ่น วาแบรนดแ
อาหารจานดวนอเมริกันนั้น ไดรับความนิยมในบรูไนหรือไม อยางไร? กลุมลูกคาจํานวนมาก คอนขาง
เห็นดวยวาแบรนดแอาหารจานดวนอเมริกันนั้นคอนขางไดรับความนิยมในบรูไน บางก็บอกวาไดรับ
ความนิยมพอๆกันกับแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตกลุม
ตัวอยางผูบริโภครานเบอรแเกอรแคิงเป็นครอบครัวที่เราสัมภาษณแไดใหความเห็นจําเพาะลงไปอีกวา
แมวาแบรนดแธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนจะไดรับความนิยมและคอนขางโดงดัง แตวาการมีสาขาที่
นอยของพวกเขานั่นคือจุดออนและอุปสรรคสําคัญที่ทําใหคนบรูไนยังเขาถึงไดยาก ซึ่งตรงกับความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางลูกคาคูรักวัยทํางานชายหญิง ที่มาออกเดทกันในรานอาหารเคเอฟซีสาขา
ภายในหางสรรพสินคา The Mall พวกเขาไดใหสัมภาษณแกับผูวิจัย เนนย้ําถึงสิ่ งที่อยากใหเคเอฟซี
ปรับปรุงมากกวานี้ คือการเพิ่มเติมและขยายสาขาใหเพิ่มมากขึ้น จะไดสะดวกตอการเดินทางเขา
มาถึงรานเพื่อบริโภค แลวทางผูวิจัยจึงไดถามคําถามตอไปที่เชื่อมโยงกันวา ถาเชนนั้นแลว ทําไมแบ
รนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันถึงแพรขยายตัวไดคอนขางชา และมีสาขานอยกวาแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่น กลุมตัวอยางผูบริโภคครอบครัวใหญรานเบอรแเกอรแคิงสาขา
ภายในทาอากาศยานนานาชาติบันดาเสรีเบกาวันที่เราสัมภาษณแไดบอกถึงความคิดเห็นของเขาวา
พวกเขาเชื่อวา เป็นเพราะการขอประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพอาหารฮาลาล (Halal Certificate)
นั้นเป็นไปไดคอนขางยาก และรานอาหารทุกรานในบรูไนไมเวนแมแตเครือขายสาขารานอาหารจาน
ดวนก็มีความจําเป็นจะตองขอดวย ซึ่งในความเห็นของผูวิจัยมองวาไมนาจะเป็นเหตุผลที่ดีในการ
สนับสนุนวาแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันถึงแพรขยายตัวไดคอนขางชาในบรูไน
เนื่องจากรัฐบาลบรูไนไดประกาศกฎระเบียบฮาลาลของบรูไนซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
ปี 2017 ใหทุกธุรกิจของสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในประเทศจําเป็นตองไดรับการ
รับรองฮาลาล มิเชนนั้นจะตองถูกระวางโทษปรับสูงสุด 8,000 ดอลลารแบรูไน โดยหนวยงานที่เป็นผู
พิจารณาในการออกประกาศนียบัตรรับรองอาหารฮาลาล (Halal certificate) ในบรูไนเป็นสภา
ศาสนาอิสลามแหงบรูไน (Islamic Religious Council - MUIB) และกองควบคุมอาหารฮาลาล (The
Halal Food Control Division) โดยการออกประกาศนียบัตรรับรองอาหารฮาลาล จะตองไดรับการ
ชําระเงิน 90 ดอลลารแบรูไนตอสถานที่ของธุรกิจแตละแหง ในขณะที่ตราอนุญาตฮาลาลในผลิตภัณฑแ
ตองชําระคาดําเนินการ 50 ดอลลารแบรูไนตอผลิตภัณฑแแตละประเภท (ใบอนุญาตมีอายุการใชงาน
ตลอดอายุ การใชงาน) การออกใบรั บรองและใบอนุญาตเหล านี้จะใชเวลา 45 วัน 179 และการขอ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพอาหารฮาลาลนั้นจะตองทําทั้งในทุกๆสาขาและแบรนดแเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวน ไมวาจะเป็นแบรนดแทองถิ่นหรืออเมริกันก็ตาม จึงไมไดเป็นเหตุผลที่ทําใหเกิดความ
179
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ตางกันหรือไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางสองฝั่ง กลุมตัวอยางอีกหลายกลุมของเราที่ไดตอบคําถาม
สัมภาษณแนี้ไมวาจะเป็นลูกคารานแมคโดนัลดแ รานชูการแบัน รานจอลลิบี ตางลงความเห็นเป็นเสียง
เดียวกันวา เพราะบรูไนเป็นประเทศเล็ก มีประชากรนอย แมคนอาจมีกําลังซื้อ บริโภคแตวาโดยเฉลี่ย
แลว ก็ยั งถือวากําลังซื้อต่ํา ตลาดเล็ กและขยายตลาดไดยาก ทําใหเครือขายธุรกิจอาหารจานดว น
อเมริกันที่ตองลงทุนซื้อแฟรนไชสแเครือขายสาขาที่มีราคาแพง อาจจะลงทุนแลวไมคุมทุน จึงเลือกที่จะ
ไมเปิดสาขามากมายนักในบรูไน ทําใหแบรนดแเครือขายธุรกิ จอาหารจานดวนอเมริกันถึงแพรขยายตัว
ไดคอนขางชา นอกจากนั้นก็ยังเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นในคําถามนี้จากกลุมตัวอยางลูกคากลุ ม
นักเรียนหญิงวัยมัธยมปลาย ที่มารับประทานอาหารรานแมคโดนัลดแสาขาแรกในยาน Gadong พวก
เธอเพิ่มเติมในเรื่องของวัฒนธรรมบรูไนที่มีความเป็ นอิสลามคอนขางเครงครัดอาจจะเป็นอีกสวนหนึ่ง
ที่ทําใหการแพรขยายของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันซึ่งเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัย
นิยมอเมริกันที่เป็นไปไดอยางคอนขางชา แตไมนาจะใชประเด็นหลัก นาจะเป็นเรื่องของธุรกิจและ
ตลาดมากกวา ในขณะที่กลุมตั วอยางที่ผูวิจัยสัมภาษณแดวยคําถามเดียวกันในรานอะยัมกูและรานเค
เอฟซี พวกเขาไมเห็นดวยวาแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันแพรขยายตัวไดคอนขาง
ชาในบรูไน พวกเขามองวามันไมชาเลย เพราะวาก็ยังพบเห็นไดทั่วไปวาคนบรูไนจํานวนมากก็ยัง
รับประทานเคเอฟซี พิซซา เบอรแเกอรแเป็นประจํา และไมไดตอตานวัฒนธรรมสมัยนิยมของอเมริกัน
แบบชัดเจน

รูปที่ 13 บรรยากาศราน Ayamku สาขาใกลโรงแรม Grand City Hotel และการสัมภาษณแลูกคา
จากการสัมภาษณแสามารถสรุปตรงกันกับแบบสอบถามคือกลุมตัวอยางผูบริโภคมองวาขอ
แตกตางสําคัญระหวางรานอาหารจานดวนอเมริกันและรานอาหารจานดวนทองถิ่น มีประเด็นเรื่อง
รสชาติของอาหารเป็นหลักสําคัญในการตัดสินใจเลือกรานบริโภค ซึ่งกลุมตัวอยางผูบริโภคจํานวนมาก
ชื่นชอบในรสชาติของอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่นมากกวาแบรนดแอเมริกัน และในเรื่องราคาตามมา
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เป็นอันดับที่สอง คือ กลุมตัวอยางผูบริโภคมองวาแบรนดแรานอาหารจานดวนทองถิ่นนั้นมีราคาถูกมี
ความคุมคามากกวา เมื่อเทียบกับปริมาณที่ถูกกวาแบรนดแรานอเมริกัน และรองลงมาคือเรื่องของ
ความสะดวกในการเขาถึงสถานที่
ที่แปรผันตามจํานวนรานสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันในบรูไนถือวาเป็นประเด็นที่มีผลตอผูบริโภค เนื่องดวยสาขาอาจใกลกับสถานที่ทํางานของคน
ทองถิ่นมาก ทายที่สุดเรื่องของความรวดเร็วในการเสริฟและใหบริการรานอาหารจานดวนแบรนดแ
ทองถิ่นก็ยังคงทําไดดีตอบโจทยแผูบริโภค
สงผลทําใหเป็นที่มาของรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนที่ครองใจกลุมตัวอยางผูบริโภค
ชาวบรูไนโหวตใหดังปรากฏในแบบสอบถามขอ 10 วา “รานอาหารจานดวนที่คุณโปรดปรานมาก
ที่สุดคือรานอะไร” โดยกลุมตัวอยางผูบ ริโภคไดใหผลลัพธแวา อันดับหนึ่งของแบรนดแเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนในบรูไนที่คนชื่นชอบมากที่สุดคือ แบรนดแจอลลิบี มากถึงรอยละ 34 ตามติดมาดวย
แมคโดนัลดแรอยละ 29 อันดับที่สามคือ เคเอฟซีรอยละ 11 พิซซาฮัทรอยละ 8 และ ในขณะที่อะยัมกู
และเบอรแ เ กอรแ คิ ง เท า กั น คื อ ร อ ยละ 7 รั้ ง ท า ยด ว ยแบรนดแ ชู ก า รแ บั น ร อ ยละ 4 แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการเอาชนะใจผูบริโ ภคของแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอยางจอลลิบี ที่มีความสามารถในการใชกระบวนการกลยุทธแธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแใน
การทําการตลาดใหมาเป็นอันดับหนึ่งในการครองใจกลุมตัวอยางผูบริโภคอาหารจานดวนชาวบรูไนได
เป็นอยางดี
จากการวิเคราะหแในสวนการเขามาแผขยายเครือขายธุรกิจและสาขาเพื่อทําการตลาดของ
จอลลิบีซึ่งเป็นเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายหลังตอจากการเขา
มาของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในประเทศตางๆทั่วโลกนั้น มีทั้งขอเสียเปรียบและขอ
ไดเปรียบ กลาวคือ ในบางประเทศอาจเป็นอุปสรรค เพราะมีการเปิดสาขาและบุกตลาดทีหลังและชา
กวาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน สงผลทําใหเป็นฝุายตาม เพราะคนทองถิ่นอาจจะเคยชิน
และนิยมชมชอบกับแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันที่เขามาเปิดกอน
และมองวามี
ความเป็นตนตํารับของอาหารจานดวนตามแบบตะวันตกมากกวา
แตทวาในสถานการณแของ
ประเทศบรูใน การเขามาเปิดสาขาของจอลลิบี ไดมีการตั้งขึ้นครั้งแรกในบรูไนตั้งแตปี 1997 และถือ
วาเป็นสาขาแรกในตางประเทศที่แพรขยายมาจากฟิลิปปินสแ แตถือวายังมาทีหลังแบรนดแเครือขาย
ธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันอยางแมคโดนัลดแที่เกิดขึ้นครั้งแรกในบรูไนปี 1992 สิ่งเหลานี้กลับเป็น
ขอไดเปรียบ เนื่องจากจอลลิบีไดเห็นตัวอยางของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันที่เขามาเปิด
สาขาในบรูไนแลววามีจุดออน จุดแข็ง อยางไรบาง คนทองถิ่นบรูไนนั้นมีรสนิยมและความชื่นชอบ
อาหารจานดวนในรูปแบบอยางไร พรอมทั้งมีการใชกระบวนการดําเนินธุรกิจแบบแมคโดนัลดาภิวัตนแ
ตามแบบอเมริกันและปรับกลยุทธแการดําเนินธุรกิจแบบทองถิ่นภิวัตนแใหสอดคลองกับคนในทองถิ่นได
สงผลใหคอนขางประสบความสําเร็จในบรูไน
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อยางไรก็ตาม การศึกษากระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
ในประเทศบรูไนดารุสซาลามนั้น ลําพังเพียงแคศึกษาจากกรณีแบรนดแอาหารจานดวนอเมริกันอาจยัง
ดูไมชัดเจนวากระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแจะทําใหการแพรขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนอเมริกันจะมีประสิทธิภาพและดําเนินการไปไดดวยดี หากแตวาจะตองศึกษาอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่
นาสนใจมากกวา คือ การศึกษากระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแในเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบ
รนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นจะดูเห็นผลลัพธแที่ชัดเจนกวา เพราะเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนแบรนดแทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นสามารถแพรขยายเครือขายสาขาของตนเองไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วอยางกาวกระโดดภายในบรูไน ทั้งยังไดรับความนิยมและการยอมรับจาก
ผูบริโภคกลุมตัวอยางเป็นจํานวนมาก ในเงื่อนไขที่ไมไดเป็นไปตามทฤษฎีแมคโดนัลดาภิวัตนแดั้งเดิม
ของ Ritzer
ตามขอมูลทั้งหมดสามารถสรุปไดคอนขางชัดเจน
ในการตอบคําถามจากสมมติฐานเชิง
เปรียบเทียบที่วาแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต เป็นผูที่ใช
นโยบายธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแไดดีมากกวาแบรนดแอเมริกัน ในดานของการปรับรสชาติผลิตภัณฑแอาหาร
ของตนเองใหเหมาะสมกับความชื่นชอบของคนทองถิ่นบรูไน ในดานของราคาที่ปรับมาใหเหมาะสม
กับกําลังซื้อของคนทองถิ่นบรูไนและผูบริโภคเห็นวาคุมคา ทั้งในดานของปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับ
ความตองการในการกินของผูบริโภคกลุมตัวอยาง และ สุดทายคือ เรื่องสถานที่ในการตั้งรานและ
จํานวนสาขาที่เหมาะสม ที่กลุมตัวอยางผูบริโภคชาวบรูไนใหการตอบรับที่ดีตอการใชนโยบายดังกลาว
ทําใหคนทองถิ่นชื่นชอบและเลือกที่จะบริโภคและใชรานอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตอยางแบรนดแจอลลิบีเป็นจํานวนมากกวา แตนั่นไมใชเพราะวา คนบรูไนปฏิเสธกระบวนการแมค
โดนัลดาภิวัตนแ หรือ วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน หรือความเป็นตะวันตก คนบรูไนจากกลุมตัวอยาง
ไมไดคิดเชนนั้น แตเป็นเพราะเหตุผลทางดานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นอยางจอลลิบีนั้น
สามารถใชกระบวนการดําเนินการทางธุรกิจผสมผสานกับทองถิ่นภิวัตนแไดอยางเหมาะสมและเป็นที่
ชื่นชอบของคนบรูไน ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการพิสูจนแจากสมมติฐานดังกลาวใหเห็นดวย
หลักฐานวา ชาวบรูไนยอมรับเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแตชื่นชอบทางดานฝั่งแบรนดแทองถิ่น
มากกวาแบรนดแอเมริกัน
สวนการตีความผลการวิจัยจากการลงภาคสนามในพื้นที่บรูไนที่สัมพันธแกันกับนิยามของแมค
โดนัลดาภิวัตนแนั้นจะตรงกับนิยามที่1 คือ ตามรูปแบบในความหมายที่แคบที่สุดในที่นี้คือแมคโดนัล
ดาภิวัตนแที่เป็นระบบธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนระดับโลก (McDonaldization as global fast
food business) คือ แบบแผนการทําธุรกิจเชิงการแพรขยายของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนที่มี
ตนแบบมาจากอเมริกันนั้น แมคโดนัลดาภิวัตนแในความหมายการดําเนินเครือขายธุรกิจอาหารจาน
ดวนตามรูปแบบอเมริกันนั้นถือไดวาสําเร็จในบรูไนอยางตรงไปตรงมา แตสําเร็จในแงของระบบและ
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ตัว กระบวนการ แบบแผนการทําธุรกิจเชิ งการแพรขยายของเครือข ายธุรกิจอาหารจานดว นที่ มี
ตนแบบมาจากอเมริกันนั้นเป็นไปไดดวยดีและประสบความสําเร็จในบรูไน แตในสวนของตัวแบรนดแ
ธุร กิจ แมคโดนั ล ดแห รื อแบรนดแเครื อขายธุรกิจอาหารจานดว นอเมริกันอื่นๆนั้นยังถือวาไมประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน ไดรับความนิยมนอยกวาแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือในบางครั้งอาจเรียกไดวาแบรนดแ
เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตสามารถนําเอากระบวนการแมคโดนัล
ดาภิวัตนแรวมกับระบบการดําเนินธุรกิจแบบอื่นๆมาปรับใชใหไดผลดีกับแบรนดแของตนเอง จนทําให
แบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นไดรับความนิยมมากกวาแบ
รนดแอเมริกัน
อยางไรก็ตามยังเหลือในสวนของการตีความผลการวิจัยจากการลงภาคสนามในพื้นที่บรูไนที่
สั ม พั น ธแ กั น กั บ นิ ย ามของแมคโดนั ล ดาภิ วั ต นแ ใ นนิ ย ามที่ 3 แมคโดนั ล ดาภิ วั ต นแ กั บ สั ง คม ( The
McDonaldization of Society) ที่เป็นแมคโดนัลดาภิวัตนแในความหมายที่กวางที่สุ ด คือ การนําเอา
หลักการที่มีคุณคาในการทําธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนอเมริกัน มาประยุกตแใชกับภาคสวนอื่นๆ
ของสังคมบรูไน ในนิยามนี้ไมสามารถตีความ วิพากษแหรือแสดงความคิดเห็นจากผลการวิจัยไดวาแมค
โดนัลดาภิวัตนแในนิยามของการนําหลักการดังกลาวมาประยุกตแใชกับสังคมบรูไนนั้นจะสําเร็จหรือไม
เพราะการศึกษาในวิทยานิพนธแฉบับนี้ไมไดเนนการศึกษานิยามของแมคโดนัลดาภิวัตนแในความหมาย
ของการประยุกตแใชในสังคมเป็นหลัก เพราะอยูนอกเหนือขอบเขตการศึกษาของวิทยานิพนธแฉบับนี้
และจะตองไดรับการศึกษามากกวานี้จึงจะสามารถบอกได เนื่องจากแนวคิดนี้ยังไมไดแพรหลายใน
สังคมบรูไนมากนัก ผูวิจัยสามารถที่จะอนุมานไดจากการลงพื้นที่สํารวจในบรูไน ในเรื่องของการ
ควบคุมระบบและกระบวนการทางสังคมในบรูไน มีอีกหลายปัจจัยที่ทําหนาที่ควบคุมและมีพลั ง
อํานาจในการควบคุมสังคมบรูไนอยู เชน ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ ที่อํานาจการดําเนินการตางๆ
ในสังคมยังคงอยูในมือของสุลตานและพระราชวงศแเป็นหลัก เป็นรัฐที่เครงครัดในกรอบของศาสนา
อิสลาม การควบคุมประชาชนโดยใชกฏหมายชารีอะหแ รูปแบบวิถีชีวิตแบบชาๆ เรียกไดวาบรูไนยังมี
อํานาจและการควบคุมอยูในหลายบทบาทของสังคม มากไปกวาที่จะใชตรรกะของการทําธุรกิจหรือ
คุณคาในแบบทุนนิยม หรือ การควบคุมรัฐดวยกลไกทางการตลาดตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบ
ทุนนิยมตามแบบประเทศทุนนิยมอื่นๆ
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การดําเนินกิจการรานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน ที่มีตนกําเนิดในราวกลางศตวรรษที่ 20
และบุกเบิกแบรนดแผลิตภัณฑแที่เรารูจักกันดี เชน แมคโดนัลดแ (McDonald's) , เคเอฟซี หรือ
Kentucky Fried Chicken - KFC , เบอรแเกอรแคิง (Burger King) เป็นตน จนกระทั่งสืบทอดขยาย
กิจการกลายเป็นบรรษัทขามชาติ (Multinational Corporations - MNCs ) และขยายสาขาพรอม
ทั้งระบบรูปแบบกระบวนการผลิตอาหารจานดวนและรูปแบบทางธุรกิจอาหารจานดวน ตามแบบ
ทฤษฎีแมคโดนัลดแดาภิวัตนแ (McDonaldization) ที่เปรียบไดวาเป็น “แผนธุรกิจ (Business
Model)” ในรูปแบบหนึ่ง เป็นพื้นฐานของวิธีคิดเรื่องระบบการทํางานในองคแกรขนาดใหญสมัยใหมให
เป็นกระบวนการที่มีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เป็นการใชหลักวิธีการดังกลาวมาเปรียบเปรย
กับกระบวนการจําหนายและใหบริการของรานอาหารจานดวนแมคโดนัลดแ บรรษัทขามชาติยักษแใหญ
แหงสหรัฐอเมริกา ที่มีผลกระทบตอทั้งในสวนของทั้งฝุายผูผลิตและผูบริโภค และสามารถนําไป
ประยุกตแใชไดกับหลากหลายธุรกิจ โดยจะมีวิธีการที่ประกอบไปดวย ประสิทธิภาพ (Efficiency) การ
คาดการณแได (Predictability) การคํานวณได (Calculability) และ การควบคุมได (Great control)
ที่ถูกกลาวไวโดย George Ritzer นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน การเผยแพรดังกลาวนั้นมิใชเป็นเพียงแค
กิจกรรมทางธุรกิจ หรือ เผยแพรกรรมวิธีในการประกอบอาหาร เทานั้น แตยังถือไดวาเป็นหนึ่งในการ
เผยแพรทางวัฒนธรรมจากอเมริกันไปสูประเทศอื่นๆทั่วโลก การขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนอเมริกันไปนานาประเทศ ถือเป็นกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแที่มีประสิทธิภาพ และมักจะ
ถูกเขาใจวาสวนมากกลายเป็นกับกระบวนการทําใหเป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรม
(Cultural
homogenization) และเป็นการแพรขยายอํานาจออน (Soft power) คือ อํานาจที่ทําใหประเทศ
หนึ่งประเทศใดนั้นมีความนาดึงดูด นาสนใจ นาปฏิบัติตาม และสงผลทําใหอีกหลายๆประเทศรูสึก
นิยมชมชอบหรือปฏิบัติตามอํานาจนั้นๆ โดยไมรูสึกวาถูกบังคับ ในที่นี้ อํานาจออนที่สําคัญยิ่ง คือ
“วัฒนธรรม”
การแพรขยายทางวัฒนธรรมจากที่หนึ่งของโลกไปสูอีกที่หนึ่งนั้น
ถือไดวาเป็น
กระบวนการโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรม (Cultural globalization) และในอีกนัยยะหนึ่งยังสามารถ
มองไดวา การทําใหเป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรมโดยอํานาจออนดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้นสวนมากยังถือ
เป็น จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural imperialism) ดวย สงผลทําใหเกิดการตอตานแมค
โดนัลดาภิวัตนแในหลายประเทศ ยกตัวอยางเชน กรณีศึกษาแมคโดนัลดแในโบลิเวีย และแมคโดนัลดแใน
กัมพูชา
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จากการกลาวถึงภาพรวมในบทที่2 และ 3 ถึงพัฒนาการของการแพรขยายเครือขายธุรกิจ
อาหารจานดวนอเมริกันโดยเริ่มตนจากประเทศตนกําเนิดอยางสหรัฐอเมริกา แมคโดนัลดแนั้นเป็นผู
บุกเบิกและเปลี่ยนแปลงวิธีการใหมๆของรานอาหาร ตั้งแตปลายปีค.ศ. 1940 สวนของการพัฒนาและ
ขยายสาขาไปยังตางประเทศของแมคโดนัลดแนั้นเริ่มตนตั้งแตในปี ค.ศ. 1965 ที่เรยแ คร็อค ผูบริหาร
บริษัทแมคโดนัลดแ คอรแเปอเรชั่น นําบริษัทแมคโดนัลดแเขาสูตลาดหลักทรัพยแและ ในอีก 2 ปีตอมา
คือปี ค.ศ. 1967 แมคโดนัลดแก็ไดเปิดสาขาตางประเทศเป็นสาขาแรกที่เมืองริชมอนดแ ในรัฐบริติช
โคลัมเบีย ของประเทศแคนาดา และจากนั้นก็ขยายสาขาของแมคโดนัลดแไปในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
จนมีจํานวนสาขามากกวา 36,900 สาขาทั่วโลก (ค.ศ.2016) สวนเคเอฟซี ที่บริหารงานโดย บริษัท
ยัม เรสเตอรองตแ อินเตอรแเนชั่นแนล ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานพอกับแมคโดนัลดแและเป็นคูแขง
ทางการคากันมาโดยตลอด เริ่มตนกอกําเนิดขึ้นในปีค.ศ. 1955 พันเอกฮารแแลนดแ เดวิด แซนเดอรแส
หรือ “ผูพันแซนเดอรแส กับสูตรลับไกทอด เคนทักกีไดกอตัวขึ้นในรูปบริษัท จนไดเริ่มออกเดินทางเพื่อ
ขายสาขาแฟรนไชสแ เคเอฟซีเป็นหนึ่งในธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลกโดยเปิด
ใหบริการในแคนาดาสหราชอาณาจักรเม็กซิโกและจาเมกาภายในชวงกลางทศวรรษที่ 1960 ตลอด
ชวงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 มีประสบการณแในการทําธุรกิจหลากหลายรูปแบบในตางประเทศ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจาของกิจการ จนกระทั่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ที่เคเอฟซี
กลายเป็นเครือขายธุรกิจรานอาหารจานดวนสัญชาติอเมริกันยักษแใหญของโลก โดยมีรานที่ใหบริการ
อาหารและของวางมากกวา 30,000 แหง ในกวา 123 ประเทศทั่วโลก โดยผานการใช วิสัยทัศนแ และ
กลยุทธแในการดําเนินการทางการตลาด อยางไรก็ตามการแพรขยายสาขาดังกลาวที่เกิดขึ้น ยอมตองมี
กรณีศึกษาที่เครือขายธุรกิจอาหารดวนอเมริกันแพรขยายเขาไปไดอยางยากลําบากแตก็สามารถ
ประสบความสําเร็จไดดวยการใชหลักการทางธุรกิจที่มุงเนนปรับตัวเขาหาผูบริโภคทองถิ่น
อยาง
ประเทศอินเดีย และ ประเทศจีน
จนกระทั่งมาถึงกลุ มประเทศในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศที่ผูวิจัยมี
ความสนใจศึกษาในแถบภูมิภาคนี้ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่แตละประเทศมีความเป็นตัวของตัวเองสูง
(Identity) และมีความแตกตางหลากหลาย (Diversity) ทั้งทางวัฒนธรรม สังคม และการเมือง โดย
ศึกษาผานการมองการแผขยายเชิงรุกอยางกวางขวางของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใน
พื้นที่นั้น การกอกําเนิดสาขา วิสัยทัศนแ นโยบายการขยายสาขาในตางประเทศอยางรวดเร็วและมีการ
เปิดสาขาเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ในกรอบของการที่เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันใชนโยบาย
แมคโดนัลดาภิวัตนแผสมผสานกับธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ คือการที่ธุรกิจนั้นพยายามปรับตัวและพัฒนา
ตอไปดวยกลยุทธแการปรับผลิตภัณฑแ สินคาและบริการ ใหเหมาะกับบริบทของทองถิ่นที่ไดแผขยาย
เขาไป เพื่อทําการขยายเครือขายสาขาในกลุมประเทศตางๆในโลกใหไดอยางรุกล้ําและรวดเร็ว ดังจะ
เห็นไดจากการที่บริษัทธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันนั้น มี นโยบายในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
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(Research and development) อยางหนักในภูมิภาคที่บริษัทนั้นปรารถนาที่จะเปิดสถานที่ใหมๆ มี
การศึกษาคนควาหาขอมูลตางๆเกี่ยวกับตลาด วัฒนธรรมการบริโภค ไลฟสไตลแของชุมชนพื้นเมือง
รวมทั้งวิจัยและพัฒนาอาหารซึ่งถือวาเป็นสินคา และบริการ ใหสอดคลองกับ รสนิยม ความชื่นชอบ
และความตองการที่แตกตางกันของผูบริโภคคือประชากรในทองถิ่นนั้นๆ อีกทั้งความแตกตางทาง
วัฒ นธรรมของผู ค นแต ล ะท อ งถิ่ น ทั่ ว โลก โดยผ า นทางนโยบายและวิ สั ย ทั ศ นแใ นรู ป แบบ การให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกเชื้อชาติและภาษาที่ไดไปเปิดทํา
การ โดยผ า นทางหลั ก การการกระจายมอบหมายงานกํ า หนดแนวทางระหว า งประเทศ ที่ ใ ห
ความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรมและภาษาของทองถิ่นเป็นอยางมาก เพราะบริษัทธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันนั้นจะตองมีความเขาใจและเรียนรูวัฒนธรรมของตลาดใหมที่เขาไปเปิดสาขานั้นใหไดเป็น
อยางดี โดยผานทางหลากหลายวิธีการดวยกัน ไมวาจะเป็น การจางงานประชาชนในทองถิ่นในการ
บริหารจัดการเครือขายสาขารานอาหาร เพื่อใหไดรับการยอมรับจากคนในทองถิ่นของประเทศนั้นๆ
การเพิ่มบริการสงอาหารถึงสถานที่ (Delivery) ที่เป็นการทําใหเรียนรูกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
ทองถิ่นดั้งเดิม การใหโอกาสซื้อสินคาจากผูประกอบการทองถิ่น (Outsources) เพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบ
ในการประกอบกิจ การ หรื อ การนําเอาอาหารทองถิ่นมาประยุกตแและจัดจําหนายตอ และ การ
ประสานพลังกับผลเมืองทองถิ่นและชวยเหลือสังคมเพื่อที่จะเพิ่มภาพลักษณแที่ดีใหกับแบรนดแธุรกิจ
อาหารจานดวนอเมริกันตอคนในทองถิ่นนั้น อีกทั้งยังมีการออกเมนูเฉพาะประจําทองถิ่นต างๆและ
ปรั บ รู ป แบบสิ น ค าให มี ค วามหลากหลายชนิ ดเพื่ อเอาใจลู ก ค าท องถิ่น ให ถู กต องตรงตามรสนิ ย ม
ความชอบ เพื่อผลประกอบการที่ดีของบริษัท
จากกรณีศึกษาขางตนที่ยกมา แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน
อเมริกันแบรนดแตางๆนั้นคอนขางที่จะ แพรขยายเขามาอยางรวดเร็วและรุกล้ํา โดยที่แบรนดแเครือขาย
ธุร กิจ อาหารจานดว นอเมริ กั น นั้ น พยายามปรับ เปลี่ ย นตั ว เองเพื่อ ที่จ ะลงสู ทอ งถิ่ นในกรอบของ
นโยบายแมคโดนัลดาภิวัตนแผสมผสานกับธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ ธุรกิจนั้นพยายามปรับตัวและพัฒนาให
ตอไปดวยกลยุทธแการปรับผลิตภัณฑแ สินคาและบริการ ใหเหมาะกับบริบทของทองถิ่นที่ไดแผขยาย
เขาไป และปรับ ตามผูบ ริโภคให ผูบริโภคไดรับความพึงพอใจ ในบางครั้งก็ไดมีความพยายามที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคบางสวนใหคลอยตาม การยกตัวอยางกรณีศึกษากลุมประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉีย งใต เพื่อแสดงใหเห็นวาเปรียบเทียบวา เครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกัน
นั้น สามารถที่จะปรับตัวเองและไปไดดีกับประเทศตางๆมากมายในกลุ มเอเชียตะวันออกเฉียงใต
แมวาจะเป็นกลุมประเทศที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม ประชากร ศาสนา เชื้อ
ชาติ และการเมือง มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่คอนขางมีลักษณะเฉพาะ แตทั้งหมดก็ไมไดเป็นอุปสรรค
สําคัญในการขยายตัวอยางรวดเร็วของเครือขายธุรกิจอุ ตสาหกรรมอาหารจานดวนอเมริกันเลย แบ
รนดแอเมริกันยังคงสามารถทําไดดี และกาวขามพนปัจจัยในความแตกตางหลากหลายเหลานั้นได
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ในวิท ยานิ พนธแ ฉบั บ นี้ มีกรณีศึก ษาเจาะจงเป็ นประเทศบรูไ นดารุส ซาลามในฐานะที่เป็ น
ประเทศหนึ่งในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เป็นผูรับวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันโดยผานทาง
รานเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน การเลือกกรณีศึกษาเป็นประเทศดังกลาว เนื่องจากผูวิจัยมีความ
สนใจศึกษา และเมื่อมองดวยมุมมองจากภายนอก บรูไนเป็นประเทศที่มีภาพลักษณแที่เขาถึงยาก มี
สังคมคอนขางปิด เป็นรัฐอิสลามที่เครงครัดดวยกฏทางศาสนา และยังมีระบบการปกครองแบบสม
บูรณาญาสิทธิราชที่เหลืออยูเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตจากการสํารวจเบื้องตน
ผูวิจัยคนพบวาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนรานแมคโดนัลดแในบรูไนเพียงแค 2 สาขา โดยสาขา
ลาสุดเพิ่งเปิดเมื่อปี 2016 ที่ผานมา จํานวนสาขาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในบรูไนที่มี
คอนขางนอย แปรผกผันเมื่อเทียบกับจํานวนรายไดตอหัวของประชากร (Gross National Income :
GNI per capita) ที่มีจํานวนมากเป็นอันดับสอง (รองจากสิงคโปรแ) ในกลุมประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต แสดงใหเห็นวา ประชากรบรูไนมีอํานาจการจับจายซื้อสูง นั่นเป็นสิ่งที่นาสนใจวา
เพราะเหตุใดการเจริญเติบโตของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในบรู ไนถึงเป็นไปไดคอนขาง
ชา?
อยางไรก็ตาม ปรากฎการณแการแพรขยายเขามาของโลกาภิวัตนแทางวัฒนธรรมในรูปแบบของ
วัฒนธรรมอเมริกันสมัยนิยมผานทางเครือขายรานอาหารจานดวนในประเทศตางๆทั่วโลก สวนใหญ
แลวมักจะถูกตีความไปในเชิงวา กระบวนการดังกลาวเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการทําใหเป็นเนื้อ
เดียวกันทางวัฒนธรรม หรือ จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม ผูวิจัยจึงไดเขาไปทําการวิจัยตรวจสอบ
สมมติฐานดังกลาวขางตนในประเทศบรูไนในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตที่เป็นผูรับวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันโดยผานทางเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนซึ่งเป็นประเทศ
กรณีศึกษาในวิทยานิพนธแฉบับนี้วา รูปแบบและความสัมพันธแของการแพรขยายเครือขายธุรกิจอาหาร
จานดวนในบรูไนผานทางการใชกระบวนการแมคโดนัลดแดาภิวัตนแนั้น
ถือวาเป็นสวนหนึ่งของ
กระบวนการทําใหเป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรม หรือ มีความเป็นพหุวัฒนธรรม
จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลและสํารวจ ไดแก การลงศึกษาพื้นที่ (Fieldwork) ภายในกรุงบัน
ดาเสรีเบกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไน ในจังหวัด Muara เป็นการเก็บขอมูลแบบ วิจัยจากการ
สังเกต โดยการเขารวมสังเกตการณแรานอาหารจานดวนในบรูไนหลากหลายสาขา สัง เกตพฤติกรรม
ของผูบริโภคทองถิ่น การใหบริการของพนักงานในราน และ การสัมภาษณแ ตามแบบการสัมภาษณแ
แบบกึ่งโครงสราง โดยมุงเนนเปูาหมายกลุมสัมภาษณแไปที่ กลุมตัวอยางผูบริโภคชาวบรูไนทองถิ่นใน
รานอาหารจานดวนสาขาตางๆ จํานวน 10 กลุมตัวอยาง พนักงานระดับผูจัด การในรานอาหารจาน
ดวนทั้งสิ้น 6 แบรนดแ จํานวน 6 คน การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 31 ขอ เพื่อสํารวจถึง
ทัศนคติของผูบริโภคชาวบรูไนที่มีตอเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนจํานวน 100 คน โดยแบงแยกยอย
ออกเป็น 2 กลุม คือ 50 คนจากกลุมตัวอยางแรก เป็นนักศึกษามหาวิท ยาลัยแหงชาติบรูไนดารุสซา
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ลาม ที่มีอายุตั้งแต 17-25 ปี และกลุมตัวอยางที่เหลืออีก 50 คน มาจากกลุมผูบริโภคซึ่งคละเพศและ
อายุ ที่ ผู วิ จั ย ไปพบเจอจากการสั ง เกตภายในร า นและให ค วามร ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา
1.) กระบวนการแมคโดนัลดแดาภิวัตนแที่เกิดขึ้ นในบรูไน ไมใชเป็นกระบวนการทําใหเป็นเนื้อ
เดียวกันทางวัฒนธรรมแตถือเป็นพหุวัฒนธรรมในบรูไน เนื่องจากกลุมตัวอยางคนบรูไนจํานวนมากมี
ทัศนคติที่คอนขางดีตออาหารจานดวนอเมริกันและวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่แผขยายเขามาใน
บรู ไ น จากข อ มู ล กลุ ม ตั ว อย า งผู บ ริ โ ภคชาวบรู ไ นในร า นอาหารจานด ว นและนั ก ศึ ก ษาที่ ต อบ
แบบสอบถามนั้นมีความชื่นชอบกับวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันมากถึงรอยละ 67 เและ ไมชอบ นอย
กวาเทาตัวคือรอยละ 32 และ เฉยๆอีกเพียงรอยละ 1 พวกเขาไมไดมองวาแปลกแยกหรือแตกตาง
หรือ มีอคติตอวัฒนธรรมดังกลาว โลกกาภิวั ตนแทางวัฒนธรรมที่ทําใหวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันที่
แพรห ลายเขามาในบรู ไนนั้ น สามารถที่จะเขามาผสมผสานกับวัฒ นธรรมอิสลามแบบมาเลยแ อัน
เครงครัดของบรูไนไดเป็นอยางดี โดยไมไดเป็นปัญหา และอยูรวมกันไดเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม
ที่ ยื น ยั น โดย กลุ ม ตั ว อย า งผู บ ริ โ ภคในร า นแมคโดนั ล ดแ ที่ ผู วิ จั ย ได เ ข า ไปสั ม ภาษณแ เ ป็ น นั ก เรี ย น
มัธ ยมศึ กษาตอนปลายและคู รั ก วัย ทํ า งานได ใ ห ความเห็ น ที่ น า สนใจเกี่ ยวกั บ ทั ศนคติ ใ นการมอง
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันของคนบรูไนไววา “จริงๆแลวคนบรูไนก็คอนขางชอบวัฒนธรรมตะวันตก
และไมไดมีอคติอะไร การที่มีกระบวนการโลกาภิวัตนแเกิดขึ้นภายในโลกของเรานั้น เป็นขอไดเปรียบ
ของทุกๆประเทศไมเวนแมแตประเทศเล็กๆอยางบรูไน การที่เราไดเขาไปในวัฒนธรรมที่แตกตางจาก
ของทองถิ่นของเราเองนั้นลวนแตเป็นขอไดเปรียบและเป็นสิ่งที่ดี เพราะทําใหใหเกิดการเรียนรูใน
วัฒนธรรมตางๆที่แปลกใหมไมเหมือนกับวัฒนธรรมทองถิ่นของเรา ไดทดลองสิ่งใหมๆในชีวิต เชนการ
รับประทานอาหารตามแบบตะวันตกหรือการชมสื่อภาพยนตแ ฟังเพลง ตามแบบตะวันตก” อีกทั้งกลุม
ตัวอยางยังมองเห็นวา การผสมผสานทางวัฒนธรรมผานกระบวนการโลกาภิวัตนแทางวัฒ นธรรม สงผล
ทําใหวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกันกับวัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิมของบรูไน มีลักษณะเป็นกระบวนการ
ลูกผสมระหวางวัฒนธรรม คือแมวาจะแตกตางแตยังสามารถที่จะผสมผสานและอยูรวมกันไดในพื้นที่
แหงนี้ และสามารถปรับใชไดในหลายบริบททั้งของสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและ
แตกตางกันหรือ พหุวัฒนธรรม ยืนยันไดโดย อีกหนึ่งความเห็นของลูกคารานชูการแบันรานอาหารจาน
ดวนทองถิ่นที่เราไดเขาไปสัมภาษณแ เป็นคูรักวัยมหาวิทยาลัยซึ่งไดมาดินเนอรแกันในวันหยุดสุดสัปดาหแ
พวกเขากลาววา “คนทองถิ่นบรูไนเองรวมถึงพวกเราทั้งสองคนก็ชื่นชอบในวัฒนธรรมสมัยนิยมของ
อเมริกันที่แพรขยายเขามาอยูแลว แตหากจะมองในแงของความแตกตางระหวางวัฒนธรรมตะวันตก
และวัฒนธรรมอิสลามแบบมาเลยแทองถิ่น นั้น ก็คอนขางที่จะมีความแตกตางกันมากอยู แตก็ไมได
ตางกันจนหมายความวาจะอยูรวมกันไมไดนะ ยังสามารถอยูรวมกันไดดีในบรูไน” และกลุมตัวอยาง
คนบรูไนมองวาอาหารจานดวนอเมริกันจะเขามาเป็นวิถีใหมแหงการบริโภคที่สรางความหลากหลาย
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ใหกับวัฒนธรรมการบริโภคไดในหลายสังคม และในสวนของทางฝั่งผูผลิตก็พยายามปรับนโยบาย
ทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโ ภคทองถิ่น ทําใหวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน
สามารถผสมผสานและดําเนินรวมกันไดดีกับวัฒนธรรมทองถิ่น
2.) กระบวนการแมคโดนัลดแดาภิวัตนแที่เกิดขึ้นในบรูไนคอนขางตรงขามกับทฤษฎีเดิม จาก
การสังเกตการณแตอบคําถามและสัมภาษณแกลุมตัวอยางผูบริโภครานธุรกิจเครือขายอาหารจานดวนใน
บรูไน พบวา มีความตรงขามกับหลักการเกือบทั้งหมด เชน คาดการณแไมได แมคโดนัลดแในบรูไนนั้นไม
มีเมนูที่เป็นลายเซ็นตแที่แมคโดนัลดแเกือบทุกประเทศทั่วโลกมี นั่นก็คือ บิ๊กแมค หรือ ซามูไรเบอรแเกอรแ
หมู เนื่องดวยติดเงื่อนไขทางดานฮาลาล และยังไมมีเฟรนชแฟรายมันฝรั่งแทงทอดขายดวย และยังไมมี
ขายแมคไกทอดเหมือนอีกในหลายประเทศทั่วโลก
แตจะเนนเพียงขายแตเบอรแเกอรแและขนมที่มี
ลักษณะคลายขนมทองถิ่น และอาหารอีกหลายเมนูที่มีแตเฉพาะในบรูไน เชน Bubur Ikan หรือ
ขาวตมปลา ใสผักและเครื่องเทศทองถิ่น ขนม Cakoi ที่มีลักษณะเป็นแปูงทอดฟูคลายปาทองโกเจิ้ม
ซอส
ดังนั้นเมื่อผูบริโภคตางถิ่นเขาไปอาจจะใหความรูสึกของการไมสามารถคาดการณแได
(Unpredictability) เนื่องจากเมื่อลูกคาเขามารับประทานอาหารที่แมคโดนัลดแในกรุงบรรดาเสรีเบกา
วันนั้น เมนูมาตรฐานหลายรายการของแมคโดนัลดแที่เคยมีในอเมริกาหรือประเทศอื่นนั้นไมมีบริการใน
แมคโดนัลสาขาบรูไน แตกลับเป็นมีอาหารเมนูที่ถูกปรับเปลี่ยนตามรสชาติที่ถูกใจและความนิยมของ
คนบรูไนเอง สินคาและบริการจะไมเหมือนกันกับทุกสาขาในตางประเทศ จึงไมสามารถทําใหลูกคาไม
สามารถคาดการณแในสิ่งที่ลูกคาจะไดรับดวยอาหารที่เคยมีไมมีและอาหารแปลกๆทองถิ่นมีขายในแมค
โดนัลดแ คํานวนไมได (Incalculability) การคํานวนความรวดเร็วในกระบวนการผลิตอาหารและการ
บริการถือเป็นเรื่องที่กลุมตัวอยางชาวบรูไนสวนใหญไมคอยใหความสําคัญ สวนเรื่องของการคํานวน
ปริมาณก็ไมไดเชนกัน เพราะจากการสํารวจกลุมตัวอยางไมพึงพอใจตอปริมาณอาหารตอมื้อในเบอรแ
เกอรแคิงที่เบอรแเกอรแมีขนาดเล็กเกินไป สุดทายคือ ไมสามารถควบคุมได (Uncontrol) จากการสํารวจ
รานอาหารจานดวนในบรูไน พบวาคนทองถิ่นมีลักษณะการใชชีวิตแบบชาๆและใจเย็น ลักษณะของ
การใชรานอาหารจานดวน มักจะมาใชรานอาหารจานดวนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากกวาการกิน
อาหารอยางรวดเร็ว และใชรานอาหารจานดวนเหมือนรานอาหารทั่วไป รวมทั้งมีการทํากิจกรรมอยาง
อื่นรวมไปดวยนอกจากการบริโภค เชน สังสรรคแ ทํางาน ประชุม ไมไดเหมือนกับในอเมริกา และไม
สามารถควบคุมเวลาในการใชรานได
3.) แบรนดแอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับความนิยมมากกวาแบรนดแ
อาหารจานดวนตนตํารับอเมริกัน สามารถตัดสินไดโดยความชื่นชอบและพึงพอใจของกลุมผูบริโภค
ตัวอยางที่ยืนยันวา พวกเขานั้นพึงพอใจในรสชาติของแบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นมา
เป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากมีรสชาติที่มีความเป็นเอเชี่ยนมีเครื่องเทศ และปรับสูตรรสชาติเขาหา
ผูบริโภคไดอยางตรงใจ ลําดับรองลงมาคือพึงพอใจในราคา เพราะราคารานอาหารจานดวนทองถิ่นนั้น
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ถูกกวารานอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกันประมาณ 20 เปอรแเซ็นตแ และยังมีปริมาณอาหารที่ใหตอ
คนจํานวนมากกวา ผูบริโภคที่เห็นถึงความคุมคาจึงชื่นชอบ และสุดทายคือพึงพอใจในการเขาถึง
สถานที่ของรานอาหารจานดวนทองถิ่น เพราะเนื่องจากวามีสาขาเป็นจํานวนมากกวารานอาหารจาน
ดวนอเมริกัน และกระจายตัวออกไปหลายพื้นที่ ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสถานที่ไดงายกวาและ
พึงพอใจ สิ่งตางๆเหลานี้ แสดงใหเห็นวา แบรนดแเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนทองถิ่นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนั้น แมวาอาจจะไมไดทําตามรูปแบบกระบวนการแมคโดนัลดาภิวัตนแดั้งเดิมของ
Ritzer ทั้งหมดทีเดียว แตพวกเขากลับทําสิ่งที่เหนือไปกวานั้น นั้นคือ กลยุทธแธุรกิจทองถิ่นภิวัตนแ ใน
การปรับตัวเขาหาเพื่อครองใจผูบริโภคทองถิ่น และรานอาหารจานดวนทองถิ่นสามารถใชกระบวน
แมคโดนัลดแดาภิวัตนแผนวกทองถิ่นภิวัตนแไดดี ตรงใจ เหมาะสมกับชาวทองถิ่นมากกวารานอาหาร
อเมริกัน เนื่องดวยอาจเป็นเพราะวา คนทองถิ่นยอมรูใจคนทองถิ่นดวยกันเอง มากกวาชาวตะวันตกที่
มีความแตกตางทางวัฒนธรรมและการใชชีวิต
และคนทองถิ่นใหการยอมรับในการปรับตัวทาง
การตลาดของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแทองถิ่น จนพวกเขาพึงพอใจในรสชาติ ราคา
ปริมาณ และการเขาถึงสถานที่ที่มากกวาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนแบรนดแอเมริกัน แตอยางไรก็
ตาม ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน กลุมตัวอยางยืนยันไดวาพวกเขาไมไดมีอคติหรือตอตานกับวัฒนธรรม
สมัยนิยมอเมริกัน
และพวกเขาไมไดรูสึกวาการกินอาหารจานดวนอเมริกันเป็นสวนหนึ่งของลัทธิ
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม
จากผลการวิจัยดังกลาวมีลักษณะยอนแยงกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีแมคโดนัลดแดาภิวัตนแ
ของ Ritzer ไมวาจะเป็นความไมสามารถคาดการณแได ไมสามารถคํานวนได และไมสามารถควบคุมได
ถึงแมวาตามกรอบแนวคิดทฤษฏีแมคโดนัลดาภิวัตนแ ของ Ritzer นั้นจะเป็นหลักวิธีการหรือระบบที่ดี
และเอื้อตอการประกอบกิจการขยายเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนมากเทาใดก็ตาม แตธุรกิจอาหาร
จานดวนกาวขามผานพื้นที่ทางวัฒนธรรมและสังคมไปแพรขยายไปเป็นระดับนานาชาติแลว ลําพัง
เพีย งแคทฤษฏีแมคโดนั ล ดาภิวัตนแ นั้นไมเพียงพอ การทําให เป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒ นธรรมของ
อเมริกันและทองถิ่นก็ยังมีชองวางใหวิจารณแได กรณีศึกษาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในประเทศ
บรูไนมีลักษณะที่คลายคลึงไปในทิศทางเดียวกันกับกรณีศึกษาการเปิดตัวแมคโดนัลดแในรัสเซียของ
Talbott เพราะเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในบรูไนนั้นถูกทําใหถูกใจผูบริโภคทองถิ่น ดังนั้นจึง
แตกตางกันกับสาขาในสหรัฐอเมริกา
จึงทําใหสามารถอภิปรายไดวากรณีศึกษาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนอเมริกันในบรูไน
ไมไ ดมี ลั ก ษณะเป็ น การผสมผสานของวั ฒ นธรรมและสั ง คมจนทํา ให เป็ นเนื้อ เดี ยวกัน (Cultural
homogenization) แตไปตรงกับหลักการแนวคิด โลกาเทศาภิวัตนแ (Glocalization) คือ มุงเนนทั้ง
สองทิศทาง คือทองถิ่นนิยมและโลกาภิวัตนแ( Global + local) การปรับตัวทางผลิตภัณฑแสินคา การ
จัดการและธุรกิจ ใหเขากับวัฒนธรรมและสังคมในทองถิ่นนั้นๆเพื่อใหสามารถอยูรอดไดในตลาดโลก
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ได และทั้งหมดคือภาพที่แสดงใหเห็นวาทั้ง Global และ Local สามารถที่จะรวมสงเสริมซึ่งกันและ
กันในแบบพหุวัฒนธรรม (Cultural pluralization)
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ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างชาวบรูไนจานวน 100 คน
Questionnaires
Fast food restaurants and customer preferences in Brunei
I am a student from Chulalongkorn University in Thailand. I am conducting a
survey on customer's perception on fast food restaurants in Brunei Darussalam. This
survey is a part of my master‖s thesis entitled “CULTURAL GLOBALIZATION AND THE
EXPANSION OF AMERICAN POPULAR CULTURE : A CASE STUDY OF FAST FOOD
CHAINS IN BRUNEI DARUSSALAM”. There are 27 questions in total. The information
will be used for academic purposes only. Please kindly answer all of following
questions. Thank you for your time.
 Personal Information
1. What is your gender?
 Male

Female

2. How old are you?
 16 and below
 17-25
 26-35
 36-45
 45 and above
3. On average how much your household income per month ?
 Below $2000
 $2000- $3500
 $3500- $5000
 $5000 – 6500
 $6500 and above
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 Questionnaires
4. How do you personally feel about fast food?
 I like it
 I‖m okay with it
 I don‖t like it
5. What food do you first think of when you hear the word “fast food or junk
food”?
 Fried food (e.g. steak, fried chicken)
 Pizza
 Potato chips and snacks
 Ice cream, cakes or others sweets
 Carbonated soft drinks (e.g. Coca cola, Pepsi)
6. Do you prefer to eat at a fast food restaurant compared to other types of
restaurant?
 Yes
No
Equally
7. Do you prefer to eat at an American fast food restaurant (such as
McDonald's, KFC,or Pizza Hut) or at a South East Asian fast food restaurant (such as
Jolibee , Sugar bun , or Ayamku)?
 American fast food restaurant
 South East Asian fast food restaurant
 Both equally
8. What do you think are the main differences between American fast food
restaurants and South East Asian fast food restaurants ? (answer more than one if
applicable)
 Price and value for money
 Taste and flavor
 Portion of the food
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 Restaurant location
 Quick service
 other, please specify ...........................
9. If there are no differences between American fast food restaurant (such as
McDonald's, KFC,or Pizza Hut) and South East Asian fast food restaurant (such as
Jolibee , Sugar bun , or Ayamku) , which would you choose to eat?
 American fast food
 South East Asian fast food
 Both equally
10. Please rate your favorite fast food restaurant number 1 – 7 (1 as the most
and 7 as the least)
 McDonald's
 KFC
 Pizza hut
 Burger King
 Jollibee
 Sugar bun
 Ayamku
 Other, please specify : ………………….
11. Why do you like the following restaurants? Rate your response (Select all
that apply to you)
Strongly agree Agree
Disagree
They‖re quick (service)
They‖re inexpensive / promotion
I like the taste
They use quality product
They offer a variety of dishes
Nice restaurant environment
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Convenient
12. If Brunei has only American fast food restaurants (such as McDonald's,
KFC, or Pizza Hut) and no South East Asian fast food restaurants (such as Jolibee ,
Sugar bun , or Ayamku), would you eat fast food as often as you do now?
 Yes
No
I’m not sure
13. If American fast food (such as McDonald's, KFC,or Pizza Hut) have better
taste than South East Asian fast food (such as Jolibee , Sugar bun , or Ayamku) ,
which would you choose to eat?
 American fast food
 South East Asian fast food
 I’m not sure
14. On average how often do you eat fast food per month?
 None
 1 time
 2 - 4 times
 5-7 times
 More than 7 times per month
15. On average how long do you spend time at fast food restaurant per meal
(1 time)
 Below 30 minutes
 30 minutes – 1 hour
 1 hour – 2 hours
 2 hours and above
16. Who do you go to fast food restaurant with?
 Alone
 Lover
 Friends / Colleagues
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 Family
17. Which kind(s) of fast food do you eat frequently? (answer more than one
if applicable)
 Fried food(chicken or beef)
 Potato chips and snacks
 Hamburger
 Pizza
 Light fast food or dessert
18. Do prices influence the chosen fast food?
 Yes
Sometimes
No
19. If American fast food (such as McDonald's, KFC,or Pizza Hut) is less
expensive than South East Asian fast food (such as Jolibee , Sugar bun , or Ayamku),
which would you choose to eat?
 American fast food
 South East Asian fast food
 Neither
20. On average how much do you spend per meal at a fast food restaurant?
 Below $5
 $6-10
 $11-15
 More than $15 per meal
21. What is the most important factor when picking a fast food restaurant?
 Affordability/price
 Quality of the product
 Quantity/portion of the product
 Quick service
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 Good advertisement and promotion
 Convenience
 Other, please specify : ……………………….
22. If there are more American fast food restaurants and fewer South East
Asian fast food restaurants, where would you choose to eat?
 American fast food restaurants
 South East Asian fast food restaurants
 Other types of restaurant
23. How do you get information about fast food ? (answer more than one if
applicable)
 Internet / social media
 Words of mouth
 Newspapers / Magazines
 Television
 Advertising billboards / Brochures
 Other, please specify : ………………….
24. If American fast food (such as McDonald's, KFC,or Pizza Hut) has more
attractive advertisement than South East Asian fast food (such as Jolibee , Sugar bun
, or Ayamku) and if you get more information about American fast food than South
East Asian fast food, which would you choose to eat?
 American fast food
 South East Asian fast food
 Neither
25. What type of service do you use most ?
 Dine in
 Takeaway
 Delivery
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 Drive-through
26. If the location makes it more convenient to eat at American fast food
restaurants than at South East Asian fast food restaurants, which would you choose
to eat?
 American fast food
 South East Asian fast food
 Neither
27. Aside from eating, what else do you do in a fast food restaurant?
 Group conference
 Working
 Party with friends
 Reading book
 None
 Other, please specify : ……………………….
28. Do you think Management system of a fast food restaurant is better than
any other restaurant?
 Yes
No
Equally
29. Do you think Fast food chains in Brunei are similar to other branches in
foreign countries? (in terms of food patterns, Portion of the food, Taste and flavor,
Restaurant decoration and service)
 Yes
No
30. What do your think about American popular culture that expands in
Brunei as American fast food?
 I like it
 Indifference
 I don’t like it
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31. Do you think that American popular culture are going to homogenize your
Islamic culture in Brunei through the expansion of the fast food chains?
 Yes
 Indifference
 No
-:- Thank you -:-
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างคาถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
Interview customer
1. Please describe reasons. Why do you eat fast food here? compared to other
types of restaurant?
2. Please describe reasons for eating American fast food instead of South East Asian
fast food ?
3. Please describe your purpose of coming in fast food restaurant , aside from eating
?
4. Do you think American fast food are very popular in Brunei ? Why ? (South East
Asian fast food)
5. Do you know why American fast food chains expanded in Brunei slower
other country ?
6. Is there any improvement that you need American fast food company to do.
, in order to increase number of customer? (South East Asian fast food)
7. In term of International Relations what should the USA do
, in order to increase number of American culture lover? (South East Asian Culture
lover)
8. In your opinion , What are the advantages / disadvantages of American culture?
9. What do you think about “All Mcdonald‖s branches are the same” ?
For example “You need Mcdonald’s do more business localization in Brunei” ?
10. What ever you want to tell me about American fast food or South East Asian
food ? ...
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Interview Staff
1. Do you know Why your customer eat fast food here? Why they don’t go to eat
other types of restaurant
2. Do you know Why your customer eat American fast food ? Why they don’t eat
South East Asian fast food?
3. Does your company always do offer training? What do you learn in a company
training course?
4. The most important thing for restaurant management is efficiency .
(For example do the best thing in fastest time and get best result.)
Is there anything that management team apply to improve efficiency in this
restaurant?
5. In your opinion , What are the advantages / disadvantages of American fast food in
Brunei?
6. Is there any improvement that you need your company to do.
, in order to increase number of customer?
7. Is there any improvement that you need your company to do.
, in order to develop human resources and make your life getting better?
8. What do you think about “All Mcdonald‖s branches are the same” ?
For example “You need Mcdonald’s do more business localization in Brunei” ?
9. What ever you want to tell me about your restaurant?
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ภาคผนวก ค Letter of Informed Consent
Pichayasuda Polasen , (Bowling)
Masters in International Relations.
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand.
beauling.pp@gmail.com
Purpose of Study
The purpose of this study is to understand the Cultural Globalization and the
expansion of American popular culture in Brunei Darussalam. By understanding this,
the study hopes to understand the McDonaldization in fast food chains and The
impact of McDonaldization to Brunei customer staff and community.
Interview Procedures
The interview will take 30 minutes - 1 hour maximum.
It will be conducted in English, with the help of a translator when necessary.
Audio recording devices will be used for the purpose of documenting the
proceedings of the procedure.
Interview Risks
If situations arise where the security of any or all people in the interview may be
compromised, the researcher or the interview participant(s) may choose to end the
interview at any time. Interview participants may also choose to speak off the record,
or decline from answering any of the questions.
Interview Benefits
Participating in this interview will give you an opportunity to share experiences and
knowledge relevant to the research.
Though participation will have no direct benefit to the respondent, I hope that the
information obtained from this interview will contribute to opening a new door into
academic research and Cultural Globalization process in Southeast Asia.
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Confidentiality
Every effort will be made by the researcher to maintain confidentiality such as:
- Pseudonyms: the researcher will assign code names for participants to their
liking
- Notes, interview transcriptions, and other identifying participant information
will be kept in the personal possession of the researcher and will be
destroyed upon publication of the research
Contact Information
If you have any questions after the interview session, you may email
beauling.pp@gmail.com
Voluntary Participation
Your participation in this study is voluntary. It is up to you to decide whether or not
to take part in this study. After you understand the consent , you are still free to
withdraw at any time and without giving a reason. Withdrawing from this study will
not affect the relationship you have, if any, with the researcher. If you withdraw from
the study before data collection is completed, your data will be destroyed.

Consent
I have read and understood the provided information and have had the opportunity
to ask questions. I understand that my participation is voluntary and that I am free to
withdraw at any time, without giving a reason and without cost. I voluntarily agree to
take part in this study.
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผูเ ขียนวิทยา นิพ นธแ

นางสาว พิ ช ญสุ ด า พลเสน เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 8 ธั น วาคม ณ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
แรกเริ่ มมีความสนใจในการศึกษารายวิช าดา นภาษาและสั งคมศาสตรแจนจบการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน ภาษา-เยอรมัน จากนั้นจึง
เลื อกศึกษาตอระดับ ปริ ญญาตรี ในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะศิล ปศาสตรแ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ จนสําเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2555 พิชญสุดามีความสนใจเกี่ยวกับ
ภูมิภาคศึกษา ความสัมพันธแระหวางประเทศ รัฐศาสตรแ ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรมศึก ษา สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ภายหลังจบการศึกษาไดมีประสบการณแทํางานที่โรงเรียนนานาชาติโชรแ
เบอรี กรุงเทพฯ และงานสอนอิสระ จนกระทั่งในปีการศึกษา 2557 ไดตัดสินใจศึกษาตอระดับ
ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าความสั ม พั น ธแ ร ะหว า งประเทศ คณะรั ฐ ศาสตรแ จุ ฬ าลงกรณแ
มหาวิท ยาลั ย และได ทํา วิทยานิ พนธแเรื่ อง “โลกาภิวั ตนแท างวัฒ นธรรมกับการแพรขยายของ
วัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน : กรณีศึกษาเครือขายธุรกิจอาหารจานดวนในประเทศบรูไนดารุสซา
ลาม” ฉบับนี้เป็นสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว พิชญสุดาไดสงบทความวิจัยที่เป็น
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธแ ฉบับนี้เขารวมบรรยายและตีพิมพแในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 14 (GRC 2018) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
และไดรับรางวัล “บทความวิจัยระดับดีมาก”

