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McDonald มีสิทธิเจงหรือไม?

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ธรุกจิอาหาร "แดกดวน ยัดเร็ว" (Fast Food) กลายเปนหัวขอสนทนาสํ าคัญใน 
วงวชิาการการบริหารธุรกิจ เมื่อ McDonald ยักษใหญในธุรกิจนี้ประสบ ภาวะขาดทุนในไตรมาส
สุดทายของป 2545 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546) โดยมียอดขาดทุนทั้งสิ้น 344 ลานดอลลารอเมริกัน 
เทยีบกบัยอดกํ าไร 272 ลานดอลลารอเมริกันในไตรมาสสุดทายของป 2544

 McDonald มรีานอาหารประมาณ 30,000 รานในขอบเขตทั่วโลก ในปจจุบัน  
นบัเปนเครือขายธุรกิจบริการ อาหาร "แดกดวน ยัดเร็ว" ที่ใหญที่สุดในโลก

 McDonald มเีสนทางประวัติศาสตรธุรกิจอันยาวไกล เร่ิมตนจากสองพี่นองแหง
ตระกูล McDonald อันประกอบดวย มอริส แมก็โดนัลด (Maurice McDonald) และริชารด  
แมก็โดนัลด (Richard McDonald) เปดรานอาหารบารบีคิว ณ เมืองซาน เบอร นาดิโน (San 
bernadino) มลรัฐแคลฟิอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2483

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง McDonald เร่ิมปรับยุทธศาสตรทางธุรกิจดานหนึ่ง 
ดวยการลดรายการอาหารในเมนู อีกดานหนึ่งดวยการปรับปรุงการประกอบการโดยเนนความ 
รวดเรว็ในการใหบริการ จากจุดเริ่มตนที่เปนรานบารบีคิว McDonald คอยๆปรับตัวไปเนนการขาย 
แฮมเบอรเกอร นอกจากนี้ การเนนความรวดเร็วในการใหบริการทํ าให McDonald กลายเปน 
หวัหอกของธุรกิจ Fast Food

นวัตกรรมสํ าคัญที่ McDonald กอใหเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรานอาหาร ก็คือ  
การขบัเคลื่อนการผลิตอุปกรณบริการอาหาร  ในเรื่องนี้  พี่นองตระกูล McDonald ได เรย คร็อก 
(Ray Hroc) เปนพนัธมติรธุรกิจในป 2498 ราน Fast Food ที่มีอุปกรณอันทันสมัยเริ่มเปดในมลรัฐ
อิลลิ นอยส  และขยายตัวอยางรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและตอมาในประเทศอื่นๆ

 มอริส แมก็โดนลัด หรือที่เพื่อนสนิท เรียกชื่อวา "Mac" เปนจักรกลสํ าคัญในการ 
ขับเคลือ่น McDonald จวบจนวาระสุดทายแหงชีวิตในป 2514 ริชารด แม็ก โดนัลด รับหนาที่ 
สืบตอมา จวบจนสิ้นอายุขัยในป 2541 ในปจจุบัน จิม แคนตาลูโป (Jim Cantalupo) เปน CEO 
ของ Mc Donald
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McDonald เขาสูกระบวนการโลกานุวัตรในยุคที่ริชารด แมก็โดนัลด เปนผูบริหาร  
มกีารประดิษฐ Golden Arches เปนเครื่องหมายการคา ผูบริโภคเห็น Golden Arches ที่ไหน  
จะทราบโดยทนัที วา McDonald อยูที่นั่น พรอมกันนั้นก็มีปาย "Millions Served" ซึ่งตอมา 
แปรเปน "Billions Served" อันสื่อความหมายวา  พลโลกนับพันลานไดรับบริการจาก McDonald

 McDonaldisation เปนกระแสโลกานุวัตรที่สํ าคัญยิ่ง เพราะ McDonald เปลี่ยน
แปลงวัฒนธรรมการบริโภคของพลโลก ในอีกดานหนึ่ง McDonaldisation เผยแพรระบบการ
บริหารธรุกจิอยางเปนวิทยาศาสตร ทั้งในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และกระบวนการ
เตบิโต การควบคุมคุณภาพการผลิต (Quality Control) การลดตนทุนการผลิต และการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการใหบริการลูกคา  นับเปนหัวใจสํ าคัญของการบริหารแบบ McDonald

 การขยายตัวของ McDonaldisation จน McDonald มีสาขาในประเทศตางๆ 
มากกวา 100 ประเทศ มีผลเทากับการขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันในการครอบงํ า 
มนุษยพิภพ เมื่อกํ าแพงเบอรลินพังทลายและอาณาจักรโซเวียตลมสลายนับต้ังแตตนทศวรรษ 
2530 เปนตนมา McDonaldisation ขยายตัวในอัตรากาวกระโดด

 ในทามกลางการเติบโตของกระบวน การ McDonaldisation การตอตานกระแส 
โลกานวุตัรกอเกิดเปนกระบวนการ และเติบโตอยางรวดเร็ว McDonald เปนเปาหมายอันแจมชัด
ของการตอตาน ดวยเหตุดังนั้นจึงกอเกิด Anti-McDonald Movement เพราะ McDonald เปน
สัญลักษณของโลกานุวัตร

 McDonald ถูกตอตานเกือบทุกแหงหน กลุมตอตานไดผลิตเอกสาร What's 
Wrong with McDonald's? กลาวหาวา McDonald ผลิตอาหารที่เปนพิษแกลูกคา จายคาจาง
อัตราตํ่ า กระทํ าทารุณกรรมแกสัตว และเอาเปรียบเด็กและเยาวชนในการรณรงคโฆษณา  
McDonald ฟองผูแจกจายเอกสารดังกลาวนี้ จนกอคดี McLibel อันอื้อฉาวในสหราชอาณาจักร 
โดยทีค่ดยีงัคางคาในศาล  และ McDonald ตองใชจายเงินนับสิบลานปอนดสเตอลิงในการดํ าเนิน
คดีนี้

 ในฝรั่งเศส ผูนํ าเกษตรกรจัดตั้งกระบวนการตอตาน McDonald เมื่อสหรัฐ 
อเมริกาเก็บอากรขาเขาในอัตรา 100% จากสินคาเกษตรหลายรายการจากประเทศฝรั่งเศสในป 
2542 เพื่อตอบโตที่ฝร่ังเศสหามนํ าเขาเนื้อวัวที่เลี้ยงดวยสารเรงฮอรโมน (Growth Hormones)  
โจเซ บัฟ (Jose Bove) กลายเปน McHero เมือ่ประสบความสํ าเร็จในการขับเคลื่อนขบวนการ
ตอตาน McDonald ในประเทศนั้น
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 McDonald ตองถอยรนในเกือบทุกแนวรบ ไมเพียงแตตองเสียคาปรับในฐาน 
ใชแรงงานเดก็เทานั้น หากยังตองปรับตัวอยางสํ าคัญ ดังเชนการเลิกใชเนื้อสัตวที่เลี้ยงดวยอาหาร
สัตวทีม่กีารตกแตงพันธุกรรม (GM-Fed Meat) การเปลี่ยนนํ้ ามันที่ใชทอดมันฝร่ัง เปนตน การ
เปลีย่น แปลงดงักลาวนี้สะทอนใหเห็นวา ขบวน การตอตาน McDonald จับตามอง McDonald 
ชนิดตาไมกะพริบ

 ในขณะที่ขบวนการตอตาน Mc Donald มอิาจลม McDonald ได แต McDonald 
ตองซวนเซเมื่อเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา ในป 2545 
McDonald ตอง ปดสาขามากกวา 200 แหง สวนใหญเปนสาขาในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน อีกทั้ง
ตองถอนตัวออกจากโบลิเวยี ปารากวัย และทรนิแิดด ในป 2546 McDonald มีแผนที่จะเลิกกิจการ
อีก 517 ราน

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมิใชเหตุผลประการเดียวที่ทํ าให McDonald เสื่อมทรุด 
ความเขมขนในการแขงขันในธุรกิจ Fast Food นับเปนเหตุปจจัยที่มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนกวา
บรรดาคูแขงขันของ McDonald ไมวาจะเปน Burger King, Wendy's และ Taco Bell ลวนแลว 
แตตองการรักษาพื้นที่ตลาดของตนทั้งสิ้น

 ภาวะถดถอยทางธุรกิจของ Mc Donald กอใหเกิดคํ าถามพื้นฐานวา McDonald 
มสิิทธิเจงหรือไม ?

 ฟล เล็มเปรต (Phil Lempert) ผูช ํานญัการดานการตลาดอาหาร ใหคํ าตอบ 
คํ าถามขางตนอยางชัดเจนยิ่งวา หาก McDonald และ Burger King มิไดปรับแบบจํ าลองการ
ประกอบธรุกจิ โอกาสที่จะถึงแกกรรมมีอยูสูงยิ่ง คํ าตอบดังกลาวนี้มาจากผลการสํ ารวจความเห็น
ของผูบริโภค

 ความนิยม Fast Food ตกตํ่ าลงอยางรวดเร็ว ยี่หอและเครื่องหมายการคา 
McDonald และ Burger King มิอาจดึงดูดผูบริโภคไดอีกตอไป ผูบริโภคตองการรายการอาหาร 
อันหลากหลายที่ผลิตอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ  มีไขมันและแคลอรีต่ํ าและมีโซเดียมตํ่ า

แตแทนทีธุ่รกิจ Fast Food จะปรับยุทธศาสตรธุรกิจเพื่อสนองตอบความตองการ
ของผูบริโภคที่แปรเปลี่ยนไป กลับยึดยุทธวธิกีารท ําสงครามราคาดังเดิม ยักษใหญในธุรกิจนี้ยังคง
หัน่ราคาสูกนั จน McDonald เร่ิมประสบการขาดทุน และ Burger King กํ าลังเขาสูกระบวนการ
ลมละลาย
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 หากเรียนรูจากประวัติศาสตรธุรกิจ ยอมตองซึมซาบวา ธุรกิจอาหารมียุครุงเรือง
และยคุเสือ่มถอย ในสหรัฐอเมริกา กอนที่ธุรกิจ Fast Food จะยางสูยุครุงเรือง Howard Johnson 
เปนยกัษใหญในธุรกิจรานอาหาร รานอาหารของ Howard Johnson มักตั้งอยูในสถานทองเที่ยว  
มีหลังคาสีสมเปนสัญลักษณ และมีชื่อเสียงในการขายไอศกรีมหลากรส ในป 2518 Howard 
Johnson มรีานอาหารประมาณ 1,000 แหง แตอาณาจักรของ Howard Johnson ตองลมสลาย 
เมือ่มิอาจแขงขันกับธุรกิจ Fast Food ได

 บัดนี้ ธุรกิจ Fast Food กํ าลังเผชิญกับวิกฤติการณดุจเดียวกับที่ Howard 
Johnson เผชิญเมื่อสามทศวรรษที่แลว

 McDonald เปนหวัหอกของกระบวนการโลกานุวัตร แตกลับเสื่อมถอยเนื่องจาก 
มอิาจจัดการกับกระแสโลกานุวัตร
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