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HIVE คืืออะไร ?
	 HIVE	เป็น็แพลตฟอร์์ม	Food	Ecosystem	
ท่ี่�สมบููร์ณ์์ท่ี่�สุดร์ายแร์กของป็ร์ะเที่ศไที่ย	 เพร์าะ					
เร์ามุ�งม่�นท่ี่�จะสร้์างชุุมชุนท่ี่�ด่ให้้แก�อุตสาห้กร์ร์ม					
อาห้าร์	(Food	Industry)	ท่ี่�งร์ะบูบู	ภายใต้แนวคิิด

	 เร์าไม�เพ่ยงแต�เป็น็ผูู้ใ้ห้้บูริ์การ์แพลตฟอร์์ม
เพ่ยงเที่�าน่�น	แต�เร์าคิำานึงห้ล่ก	3P	 ได้แก�	Profit,	
People	และ	Planet	 เพร์าะเร์ามองว�าส่งคิมคิวร์
ได้ร่์บูป็ร์ะโยชุน์และเติบูโตไป็พร้์อมก่น	เร์าจึงมุ�งเน้น
ให้้คิวามรู้์ด้านต�างๆ	 ท่ี่�เก่�ยวข้องก่บูอุตสาห้กร์ร์ม	
อาห้าร์ตลอดซ่ัพพลายเชุน	 ไม�ว�าจะเป็็นผูู้้ผู้ลิต	
ซ่ัพพลายเออร์์	ร้์านอาห้าร์	ไป็จนถึึงผูู้้บูริ์โภคิ	โดย
เร์าม่พ่นธมิตร์จากห้ลายฝ่่ายท่ี่�พร้์อมใจร์�วมก่น				
ผู้นึกกำาล่ง	เพ่�อสร้์างชุุมชุนท่ี่�แข็งแกร์�ง

	 แพลตฟอร์์มของ	HIVE	แตกต�างจาก	POS	
ท่ี่�วไป็	 โดยเร์าให้้บูริ์การ์คิร์อบูคิลุมทุี่กฟงัก์ชุ่นการ์	
ใชุ้งาน	ต่�งแต�ร์ะบูบูบูริ์ห้าร์ร้์านอาห้าร์อ่จฉริ์ยะ	(HIVE	
RI)	 ท่ี่�ร์วบูร์วมร์ะบูบูจ่ดการ์ห้น้าร้์าน	 ร์ะบูบูจ่ดการ์	
สินค้ิาคิงคิล่ง	ร์ะบูบูจ่ดการ์บุูคิลากร์และบู่ญชุ่เงิน
เด่อน	ไว้ในแพลตฟอร์์มเด่ยว	ร์วมท่ี่�งเร์าย่งม่ร์ะบูบู
บูริ์ห้าร์ลูกค้ิาส่มพ่นธ์	 (HIVE	 CRM)	 ท่ี่�ชุ�วยให้้										
ผูู้้บูริ์โภคิสามาร์ถึเข้าถึึงร้์านอาห้าร์ได้ง�ายขึ�น	 และ
ร์ะบูบูตลาดออนไลน์	 (HIVE	 Market)	 ท่ี่�ร์วบูร์วม
ซ่ัพพลายเออร์์ไวทุ้ี่กป็ร์ะเภที่	เพ่�อชุ�วยให้้เห้ล�าผูู้้ผู้ลิต
และเกษตร์กร์สามาร์ถึเข้าถึึงร้์านอาห้าร์ได้โดยตร์ง
ด้วยรู์ป็แบูบู	Farm	to	 table	 โดยเร์าเปิ็ดบูริ์การ์
ทุี่กฟงัก์ชุ่นฟร่์!	ไม�ม่คิ�าใชุ้จ�าย.

“หลายชีีวิิตจะดีข้ึ้�นได้ด้วิย HIVE”



สแกน QR Code เพืื่�อเข้้าส่�  
เว็็บไซต์์ข้อง HIVE



บทนำา

“ หากคุุณเป็นคุนหน้�งที�อยาก
มีีร้านอาหารเป็นขึ้องตัวิเอง 
แต่ยังไมีร้้่ว่ิาจะเริ�มีจากตรงไหน 
คุุณลองอ่านบทคุวิามีนี�ด้ก่อน 
แล้วิอาจจะพบกบัคุำาตอบที�คุุณ
กำาลังมีองหาอย่้ก็ได้ “
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	 สำาห้ร่์บูมุมของร้์านอาห้าร์	 จะเห็้นได้ว�า	
สมาร์์ที่โฟน	 เป็็นสิ�งท่ี่�น�ากล่วมากห้ากผูู้้ป็ร์ะกอบู				
การ์ไม�ม่คิวามเข้าใจเก่�ยวก่บูพฤติกร์ร์มของคิน	
รุ์�นให้ม�	 ร์วมท่ี่�งคิวามก้าวห้น้าที่างเที่คิโนโลย่													
ท่ี่� ม่การ์เป็ล่�ยนแป็ลงมากมายเห้ล�าน่� 	 ด่งน่�น									
เจ้าของร้์านอาห้าร์จึงต้องที่ำาคิวามเข้าใจเก่�ยว				
ก่บูสิ�งท่ี่�เกิดขึ�น	 และเตร่์ยมกลยุที่ธ์เพ่�อร่์บูม่อก่บู		
การ์เป็ล่�ยนแป็ลงและการ์แข�งข่นท่ี่�เกิดขึ�น

	 เร์ามาดูก่นว�า	 เม่�อชุ�วง	 1-2	 ป็ี	 ท่ี่�ผู้�านมา					
พฤติกร์ร์มของผูู้้บูริ์โภคิม่การ์เป็ล่�ยนแป็ลงไป็	
อย�างไร์บู้าง?	 ร์วมถึึงเที่ร์นด์อาห้าร์ท่ี่�มาแร์ง	
และน�าลงทุี่น	 ตลอดจนถึึงการ์นำาเที่คิโนโลย่											
เข้ามาชุ�วยให้้การ์บูริ์ห้าร์ร้์านอาห้าร์น่�นง�ายขึ�น	
นอกจากน่� 	 ย่งม่เ ร่์�องกลยุที่ธ์พ่� นฐานท่ี่�ชุ�วย		
พ่ฒนาสินค้ิาให้้ตร์งใจผูู้้บูริ์โภคิ	 ร์วมท่ี่�งบูริ์การ์			
ให้ม�ๆ	 ท่ี่�ชุ�วยอำานวยคิวามสะดวกให้้ท่ี่�งเจ้าของ					
ร้์านและลูกค้ิา	

ต้										องยอมร่์บูว�า	 ในป็ัจจุบู่นเที่คิโนโลย่เข้ามาม่				บูที่บูาที่สำาค่ิญต�อชุ่วิตป็ร์ะจำาว่นของเร์ามาก								
ขึ�น	 โดยเฉพาะก่บูคินรุ์�นให้ม�ท่ี่�เกิดมาพร้์อมก่บู																
สมาร์์ที่โฟน	 เพร์าะถ่ึอได้ว�าเป็็นเคิร่์�องม่อท่ี่�ชุ�วย					
อำานวยคิวามสะดวกให้้ก่บูชุ่วิตได้อย�างด่เย่�ยม							
และสามาร์ถึที่ำาทุี่กสิ�งทุี่กอย�างได้ผู้�านม่อถ่ึอ						
เพ่ยงเคิร่์�องเด่ยว

	 อ่กป็ัจจ่ยสำาค่ิญท่ี่�ที่ำาให้้ผูู้้บูริ์โภคิต่ดสินใจ	
เล่อกซ่ั�ออาห้าร์ร้์านน่�นๆ	น่�นค่ิอ	เร่์�องของสุขภาพ	
เน่�องด้วยสภาวะท่ี่�เร์�งร่์บู	จึงไม�ม่เวลาดูแลสุขภาพ
ต่วเอง	 เพร์าะฉะน่�นอาห้าร์เพ่�อสุขภาพ	 จึงกลาย
เป็็นต่วเล่อกแร์กๆ	 ท่ี่�ที่ำาให้้ผูู้้บูริ์โภคิต่ดสินใจซ่ั�อ	
และร์าคิาก็ต้องไม�แพงจนเกินไป็	อยู�ในมาตร์ฐานท่ี่�
ลูกค้ิาจ่บูต้องได้

	 นอกจากน่� 	 เที่คิโนโลย่ ย่งส� งผู้ลต�อ	
‘ไลฟ์สไตล์’	 ของผูู้้บูริ์โภคิ	 ไม�ว�าจะเป็็นเร์่�อง	
การ์เล่อกซ่ั�ออาห้าร์	 ห้ร่์อการ์ต่ดสินใจท่ี่�จะเดินเข้า									
ร้์านอาห้าร์ส่กแห้�ง	ซึั�งในสม่ยน่�	ม่การ์เป็ล่�ยนแป็ลง	
เกิดขึ�นจากเม่�อก�อนอย�างมาก	ท่ี่�งเร่์�องคิวามเร์�ง	ร่์บู	
คิวามคิล�องต่ว	 และคิวามสะดวกสบูาย	 สิ�งเห้ล�าน่�	
กลายเป็น็สิ�งท่ี่�ถูึกนึกถึึงเป็น็อย�างแร์กเสมอ	ด่งน่�น	
อาห้าร์ท่ี่�สามาร์ถึตอบูโจที่ย์	ท่ี่�งคิวามสะดวกสบูาย	
และคิวามคิล�องต่ว	ม่กจะได้ร่์บูคิวามนิยมสูง
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	 โดยคิุณ์สามาร์ถึนำาข้อมูลเห้ล�าน่�	 ไป็ป็ร่์บู			
ใชุ้	 และพ่ฒนาธุร์กิจให้้ป็ร์ะสบูคิวามสำาเร็์จ	 เพ่�อ					
ตอบูโจที่ย์คิวามต้องการ์ของผูู้้บูริ์โภคิได้อย�าง	
คิร์อบูคิลุม.



สารบัญ

พฤติกร์ร์มของ						
ผูู้้บูร์ิโภคิในป็่จจุบู่น02.

บูที่นำา01. 1
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9

11

17

ภาพร์วมธุร์กิจร์้านอาห้าร์														
ในป็่	2018-201903.

04. เที่ร์นด์ธุร์กิจร์้านอาห้าร์
ป็่	2020

05. ร์้านอาห้าร์น�าลงทีุ่นป็่	2020
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07.

06. 19

21

27

29

การ์ป็ร์่บูต่วของ
Food	Delivery08.

09. กลยุที่ธ์ท่ี่�ร้์านอาห้าร์
ยุคิน่�ต้องใชุ้

ร์ะบูบูดิจิที่่ล
ในธุร์กิจร์้านอาห้าร์

กร์ะแสธุร์กิจร์้านอาห้าร์
ท่ี่�กำาล่งมาแร์ง
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พื่ฤติ์กรรมข้องผู้่้บริโภคืในปััจจุบัน

	 ทุี่กว่นน่�กร์ะแสของผูู้้บูริ์โภคิม่คิวามแตกต�างจากเม่�อก�อนมาก	ห้าก
มองย้อนกล่บูไป็ตามวิว่ฒนาการ์ของมนุษย์	ผู้�านยุคิต�างๆ	ต่�งแต�ยุคิเห้ล็ก	
ยุคิอุตสาห้กร์ร์ม	 ยุคิเที่คิโนโลย่	 เร์าจะเห็้นถึึงคิวามต้องการ์ท่ี่�เป็ล่�ยน	
แป็ลงตามยุคิสม่ย	ก�อนท่ี่�จะมาถึึงยุคิป็จัจุบู่นท่ี่�เร่์ยกว�า	‘ยุุคืดิิจิทััล’. 
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ห้ากผูู้้บูริ์โภคิต้องการ์ห้าร้์านอาห้าร์ด่ๆ	 ส่กร้์าน	
สิ�งแร์กท่ี่�นึกขึ�นมาท่ี่นท่ี่	 ค่ิอ	 การ์เชุ็กข้อมูล	 ห้ร่์อ				
ดูร่์วิวร้์านอาห้าร์ในอินเที่อร์์เน็ต	 ว�าร้์านอาห้าร์ท่ี่�				
เร์าเล่อกน่�น	ได้ร่์บูคิวามนิยมมากน้อยแคิ�ไห้น	ห้าก	
เป็็นการ์ร่์วิวจากเว็บูไซัต์	 ห้ร่์อเฟซับุู�กเพจท่ี่�						
น�าเชุ่�อถ่ึอ	 ก็จะง�ายต�อการ์ต่ดสินใจซ่ั�อได้มากขึ�น

รีวิ็ว็ และหาข้้อม่ลก�อนตั์ดิสินใจ

ถ้ึาร้์านอาห้าร์ท่ี่�เร์าจะไป็ที่านม่เฟซับุู�กเพจเป็็นของ
ต่วเอง	และม่การ์ให้้ข้อมูลท่ี่�ด่ก่บูลูกค้ิา	ก็ยิ�งสร้์าง
คิวามน�าเชุ่�อถ่ึอมากขึ�นไป็อ่กข่�น	 ด่งน่�น	 เจ้าของ				
ร้์านคิวร์ให้้คิวามสนใจเก่�ยวก่บูการ์ร่์วิว	 และการ์				
เป็ร่์ยบูเท่ี่ยบูข้อมูลร้์านอาห้าร์ของลูกค้ิา	เพร์าะเร่์�อง	
พวกน่�	 เป็็นต่วชุ�วยสำาค่ิญท่ี่�ที่ำาให้้ร้์านอาห้าร์ของ	
คุิณ์น่�นได้ไป็ต�อ.
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การ์เข้าถึึงโลกออนไลน์ไม� ใชุ� เ ร่์�องยาก					
อ่กต�อไป็	เพร์าะลูกค้ิาส�วนให้ญ�ม่สมาร์์ที่โฟน								
อยู�ในม่อ	ที่ำาให้้พวกเขากลายเป็น็เจ้าของส่�อ
ออนไลน์ของต่วเอง	 ด้วยการ์อ่ป็เดตเร่์�อง	
ร์าวต�างๆ	 ร์วมถึึงแสดงคิวามคิิดเห็้นใน	
เร่์�องท่ี่�ชุอบู	 และไม�ชุอบูผู้�านโซัเชุ่�ยลม่เด่ย	
ซึั�งอาจเป็็นไป็ได้ว�า	 ลูกค้ิาของคุิณ์จะพูด					
ถึึงร้์านอาห้าร์ของคุิณ์	 ท่ี่�งในแง�ด่และไม�						
ด่	ซึั�งเป็น็กร์ะบูอกเส่ยงท่ี่�เชิุญชุวนให้้คินอ่�น	
เ ข้ ามา ใ ชุ้บู ริ์การ์ท่ี่� ร้์ านของคุิณ์	 ห้ร่์อ	
อาจไม�มาเลยก็ได้	 เพร์าะฉะน่�นคุิณ์ไม�คิวร์				
ท่ี่�จะมองข้ามส่�อออนไลน์เห้ล�าน่�	 เป็็นอ่น					
ขาด	 เพร์าะถ่ึอเป็็นอ่กชุ�องที่างสำาค่ิญ	 ท่ี่�	
ชุ�วยให้้คุิณ์สามาร์ถึโป็ร์โมที่ร้์านอาห้าร์	 และ	
เชิุญชุวนให้้คินเข้ามาร้์านอาห้าร์ของคิุณ์				
และย่งเป็็นพ่�นท่ี่�ท่ี่�คุิณ์จะได้สร้์างคิวามส่ม			
พ่นธ์อ่นด่ก่บูลูกค้ิาป็ร์ะจำาของคุิณ์อ่กด้วย.

เวลาเร์าไป็ซ่ั�อของตามร้์านสะดวกซ่ั�อ											
ต�างๆ	 เก่อบูทีุ่กร้์านจะม่ร์ะบูบูชุำาร์ะเงินผู้�าน	
ชุ�องที่างออนไลน์เป็็นของต่วเอง	 ไม�ว�าจะ	
เป็็นร์ะบูบูพร้์อมเพย์	 (PromptPay)	 ห้ร่์อ	
สแกน	ผู้�าน	QR	Code	นอกจากน่�	ธนาคิาร์	
ต�างๆ	 ย่งเปิ็ดให้้บูริ์การ์ชุำาร์ะเงินผู้�าน	
แอป็พลิเคิชุ่นของต่วเองก่นมากขึ�น	 และ			
คิาดว�าในอนาคิตผูู้้บูริ์โภคิม่การ์ถ่ึอเงินสด	
ก่นน้อยลง	ด่งน่�น	ห้ากร้์านอาห้าร์ของคุิณ์
ย่งไม�ม่ร์ะบูบูชุำาร์ะเงิน	ห้ร่์อการ์ส่�งซ่ั�ออาห้าร์
ผู้�านชุ�องที่างออนไลน์แล้วละก็	ร่์บูป็ร์ะก่นได้
เลยว�าร้์านของคุิณ์อาจจะม่ยอดขายลดลง	
และไม�สามาร์ถึสร์้างกำาไร์ได้สูงกว�าคูิ�แข�ง	
อย�างแน�นอน.

แชร์ทุักอยุ�างลงบน
โซเชี�ยุลมีเดีิยุ 

ชำาระเงินผู้�าน
ช�องทัางออนไลน์

7 แหล่่งท่ี่�มา : https://www.brandingchamp.com



เม่�อร้์านอาห้าร์ร้์านใดร้์านห้นึ�งเกิดเป็็น	
กร์ะแสนิยมขึ�นมา	 ไม�ว�าจะเป็็นเร่์�องการ์	
ตกแต�งร้์าน	การ์บูริ์การ์	ห้ร่์อแม้กร์ะท่ี่�งเมนู	
อาห้าร์	 ก็ม่จะลูกค้ิาจำานวนมากพร์้อมใจก่น	
เข้าไป็ใชุ้บูริ์การ์อย�างแน�นห้นา	เพ่�อต้องการ์	
เข้าไป็ถึ�ายรู์ป็	 และแชุร์์ให้้ส่งคิมออนไลน์ได้			
รู้์ว�าเร์ามาใชุ้บูริ์การ์ท่ี่�น่�เร่์ยบูร้์อยแล้ว	ถึึงแม้	
ว�าผูู้้คินเห้ล�าน่�น	อาจไม�ได้สนใจร์สชุาติของ						
อาห้าร์ว�าชุอบูห้ร่์อไม�ชุอบูก็ตาม	แต�ขอให้้ได้
เป็็นส�วนห้นึ�งในกร์ะแสท่ี่�เกิดขึ�น	 แคิ�น่�นก็	
พอใจแล้ว.

เกาะกระแสสังคืม

อิทัธิิพื่ลข้อง Influencer

ป็ัจจุบู่นเห้ล�า	 Youtuber,	 Blogger	 ห้ร่์อ																						
Influencer	 ถ่ึอได้ว�าม่อิที่ธิพลต�อธุร์กิจ				
ต�างๆ	เป็็นอย�างมาก	ท่ี่�งสินค้ิาอุป็โภคิบูริ์โภคิ			
สินค้ิาป็ร์ะเภที่คิวามงาม	ร์วมไป็ถึึงธรุ์กิจร้์าน	
อาห้าร์	เน่�องจากบุูคิคิลเห้ล�าน่�	ม่สมาชิุกท่ี่�ติด	
ตามจำานวนมาก	เพร์าะไม�ว�าพวกเขาเห้ล�าน่�น	
จะลงคิลิป็วิด่โอห้ร่์อแชุร์์ข้อมูลอะไร์ก็ตาม								
ผูู้้ติดตามก็พร้์อมใจก่นเชุ่�อห้ร่์อออกไป็								
ตามห้าสิ�งของห้ร่์อไป็ตามสถึานท่ี่�น่�นๆ						
เสมอ	 ซึั�งคิลิป็วิด่โอป็ร์ะเภที่ร่์วิวอาห้าร์น่�น	
ถ่ึอว�าได้ร่์บูคิวามนิยมสูง	 และสร้์างแร์ง							
จูงใจให้้ก่บูผูู้้ชุมอยากตามไป็ที่านร์า้นอาห้าร์	
น่�นๆ	ได้ในท่ี่นท่ี่.
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ภาพื่รว็มธุิรกิจร้านอาหารในปีั 2018-2019

ในชุ�วง	1-2	ปี็	ท่ี่�ผู้�านมา	
จะเห็้นได้ว�าธุร์กิจร้์านอาห้าร์	ย่งม่
แนวโน้มท่ี่�จะเติบูโตได้อย�างต�อเน่�อง	
ถึึงแม้ว�าพฤติกร์ร์มการ์บูริ์โภคิย่ง	
ไม�เป็ล่�ยนไป็มาก	แต�สิ�งท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลง
อย�างเห็้นได้ชุ่ด	น่�นค่ิอต่วเล่อก	
ในการ์ต่ดสินใจ	และสินค้ิาในตลาดท่ี่�	
ม่ให้้เล่อกมากขึ�น	เร์ามาดูก่นว�า	
ตลอดป็ท่ีี่�ผู้�านมา	

มีอะไรเปัลี�ยุนแปัลงบ้าง?

ผูู้้บูริ์โภคิห่้นมาร่์บูป็ร์ะที่านอาห้าร์ท่ี่�ม่ป็ร์ะโยชุน์ต�อ	
สุขภาพมากขึ�น	 สาเห้ตุห้ล่กมาจากสภาพส่งคิมท่ี่�	
ต้องใชุ้ชุ่วิตแบูบูเร์�งร่์บูจนไม�ม่เวลาดูต่วเอง	เพร์าะ	
ฉะน่�น	 สิ�งท่ี่�ที่ำาได้ทุี่กว่นมากท่ี่�สุด	 น่�นค่ิอการ์เล่อก	
ที่านอาห้าร์ท่ี่�ม่ป็ร์ะโยชุน์	 เร์าจะเห็้นได้ชุ่ดว�าชุ�วงน่�		
เที่ร์นดอ์าห้าร์เพ่�อสุขภาพกำาล่งมาแร์ง	เพร์าะนอก	
จากจะได้ร่์บูป็ร์ะที่านอาห้าร์ท่ี่�ม่ป็ร์ะโยชุน์แล้ว	ย่งได้	
คุิณ์ป็ร์ะโยชุน์	ท่ี่�งในเชิุงสุขภาพร์�างกาย	และสุขภาพ	
จิตด้วย.
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ผูู้้บูริ์โภคิม่กใชุ้บูริ์การ์ส่�งซ่ั�ออาห้าร์แบูบูเดลิเวอร่์�						
(Delivery)	มากขึ�น	และคิาดว�าจะได้ร่์บูคิวามนิยม
สูงขึ�นเร์่�อยๆ	 เน่�องจากร์ูป็แบูบูการ์ใชุ้ชุ่วิตของ							
ผูู้้คินเป็ล่�ยนแป็ลงไป็	 ท่ี่�งการ์ใชุ้ชุ่วิตอย�างเร์�งร่์บู	
ม่ข้อจำาก่ดด้านเวลา	 ต้องการ์คิวามสะดวกสบูาย	
ร์วมถึึงต้องการ์ห้ล่กเล่�ยงการ์จร์าจร์ท่ี่�ติดข่ด	 ซึั�ง
การ์ส่�งอาห้าร์ผู้�านชุ�องที่างออนไลน์	 ท่ี่�งที่าง	
เว็บูไซัต์ห้ร่์อแอป็พลิเคิชุ่นต�างๆ	 น่�น	 สะดวกและ			
ร์วดเร็์วกว�าออกไป็ซ่ั�อที่านเองอย�างแน�นอน.

ผูู้้บูริ์โภคิป็ร์ะห้ย่ดคิ�าใชุ้จ�ายมากขึ�น	 เน่�องจาก		
ภาวะเศร์ษฐกิจท่ี่�ม่คิวามไม�แน�นอน	จึงเริ์�มป็ร์ะห้ย่ด	
คิ�าใชุ้จ�ายต�างๆ	ร์วมถึึงคิ�าใชุ้จ�ายในการ์ร่์บูป็ร์ะที่าน				
อาห้าร์นอกบู้าน	อย�างไร์ก็ตามผูู้้บูริ์โภคิก็ย่งม่ที่าง
เล่อกในการ์ร่์บูป็ร์ะที่านอาห้าร์ท่ี่�ห้ลากห้ลาย	 และ		
สามาร์ถึลดคิ�าใชุ้จ�ายท่ี่�ไม�จำาเป็็น	 ด้วยการ์ซ่ั�อ	
อาห้าร์พร์้อมป็ร์ุงสำาเร์็จ	 ห้ร่์ออาห้าร์พร์้อมที่าน	
จากแผู้งลอยท่ี่�วไป็	 ร้์านสะดวกซ่ั�อ	 และซูัเป็อร์์	
มาร์์เก็ต.

10แหล่่งท่ี่�มา : www.brandingchamp.com, kasikornresearch.com,
   www.brandbuffet.in.th, www.bizbug.co, www.prachachat.net 



เทัรนด์ิธุิรกิจร้านอาหาร
ปีั 2020

แม้ว�าสภาวะเศร์ษฐกิจในป็ัจจุบู่นจะม่คิวามผู่้นผู้วนก็ตาม	 แต�ร้์านอาห้าร์ก็ย่งคิง	
เติบูโตต�อเน่�อง	 โดยปั็จจ่ยห้ล่กมาจากโคิร์งสร้์างป็ร์ะชุากร์ท่ี่�ม่ขนาดคิร์อบูคิร่์ว	
เล็กลง	 (ร์ายได้เห้ล่อมากขึ�น)	ร์วมถึึงการ์ขยายต่วของเม่อง	 (Urbanization)	
ท่ี่�มาพร้์อมก่บูศูนย์การ์ค้ิาขนาดให้ญ�	 และไลฟส์ไตล์ท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็	 ห้ากคุิณ์	
เป็น็คินห้นึ�งท่ี่�ต้องการ์จะเป็ดิร้์านอาห้าร์	ก็ต้องมองภาพกว้างของธุร์กิจ	และต่โจที่ย์	
ให้้แตกว�าจะนำาเสนออะไร์	ท่ี่�ตอบูโจที่ย์คิวามต้องการ์ของลูกค้ิาให้้มากท่ี่�สุด.
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อาหารเพืื่�อสุข้ภาพื่

ในป็	ี2020	เร์ากย่็งคิงพูดถึึงเร์่�อง	
กร์ะแสร่์กสุขภาพ	 เพร์าะคินส�วน	
ให้ญ�	 อยากม่สุขภาพด่ท่ี่�ย่�งย่น	
(Sustainable	Health)	ซึั�งจร์งิๆ	
แล้วสามาร์ถึที่ำาได้ไม�ยากด้วย	
การ์เป็ล่�ยนไลฟ์สไตล์และสร้์าง	
ชุ่วิตให้้ม่สุขภาพด่	 ท่ี่�งด้านอา					
ห้าร์คิวบูคูิ�ก่บูการ์ออกกำาล่งกาย	
สำาห้ร่์บูเร์่�องอาห้าร์น่�น	 ก็ต้อง	
คิำานึงถึึงปั็จจ่ย	5	ป็ร์ะการ์	ได้แก�	
ม่ป็ริ์มาณ์นำ�าตาลน้อย	 ไขม่นอิ�ม
ต่วตำ�า	 ไขม่นร์วมตำ�า	 ม่กากใย
อาห้าร์	 ได้ร่์บูโป็ร์ต่นท่ี่�เพ่ยงพอ	
และม่การ์คิวบูคุิมป็ริ์มาณ์ท่ี่�ที่าน

สำาห้ร่์บูกลยุที่ธ์ของร้์านอาห้าร์	ก็							
ต้องม่การ์ป็ร่์บูเป็ล่�ยนมาใชุ้ว่ตถุึ	
ดิบูท่ี่�สดให้ม�และป็ลอดภ่ย	 โดย	
อาห้าร์ชุนิดน่�	 ย่งไม�ถ่ึอว�าเป็็น											
อาห้าร์ท่ี่�แป็ลกให้ม�แต�อย�างใด						
เ พ่ยงแต�จ ะ เ น้น ว่ต ถุึ ดิบู ท่ี่� ใ ห้้	
โภชุนาการ์เต็มท่ี่�มากกว�า	ซึั�งร์วม	
ถึึงการ์ใชุ้การ์กินแบูบู	 Plant-	
Based	Diet	ท่ี่�เน้นอาห้าร์ท่ี่�ที่ำามา	
จาก	 พ่ชุ	 ไม�ว�าจะเป็็นผู่้ก	 ผู้ลไม้	
และธ่ญ	พ่ชุ	ห้ร่์อโป็ร์ต่นท่ี่�มาจาก	
พ่ชุ	 และ	 พยายามที่านเน่�อส่ตว์			
ให้้น้อยลง	 โดยเคิล็ดล่บูการ์				
กินแบูบู	Plant-Based	Diet	น่�น	
ในห้นึ�งจานต้องม่	โป็ร์ต่นจากพ่ชุ	
ไข�ขาว	 ห้ร่์อโป็ร์ต่น	 จากเน่�อป็ลา	
ธ่ญพ่ชุไม�ข่ดส่	 ผู่้ก	 และผู้ลไม้	
และคิวร์ด่�มนำ�า	 เป็ล�าคิวบูคูิ�ก่น		
ท่ี่�งห้มดน่�ค่ิอ	 ม่�ออาห้าร์ท่ี่�เต็มไป็	
ด้วยคุิณ์ป็ร์ะโยชุน์	 ซึั�งการ์ที่าน	
แบูบูน่�นอกจากจะด่ต�อสุขภาพ		
แล้ว	 ย่งด่ต�อโลกเพร์าะเป็็น												
ส�วนห้นึ�งท่ี่�ชุ�วยลดการ์ป็ล�อย	
ก�าซัเร่์อนกร์ะจกอ่กด้วย.
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เพิื่�มทัางเลือกใหม�

เม่�อผูู้้บูริ์โภคิอยากได้ร่์บูสาร์อาห้าร์ท่ี่�ม่ป็ร์ะโยชุน์	
คิร์บูถ้ึวน	 แม้ห้น้าตาของอาห้าร์ห้ร่์อวิธ่การ์ที่านจะ	
เป็ล่�ยนไป็	 สิ�งเห้ล�าน่�จึงเกิดเป็็นแนวคิิดการ์ใชุ้	
อาห้าร์ที่ดแที่น	 แต�ย่งคิงคุิณ์ป็ร์ะโยชุน์แบูบูเด่ยว	
ก่น	 ห้ร่์อคุิณ์ภาพด่ขึ�นกว�าเดิม	 เน่�องจากปั็จจุบู่น	
ม่กลุ�มคินร่์กสุขภาพมากขึ�น	 ที่ำาให้้ม่คิวามต้อง	
การ์อาห้าร์ที่างเล่อกท่ี่�ห้ลากห้ลาย	 ท่ี่�งผู้ลิตภ่ณ์ฑ์์	
ที่างเล่อก	เชุ�น	 เน่�อ	นม	โป็ร์ต่น	และสาร์ให้้คิวาม	
ห้วาน	 โดยกร์ะแสโป็ร์ต่นที่างเล่อกจากพ่ชุกำาล่ง	
ได้ร่์บูคิวามนิยมสูง	 แต�ย่งม่อ่กเร่์�องท่ี่�ทุี่กคินคิวร์รู้์	
ไว้ว�า	การ์เป็ล่�ยนชุนิดว่ตถุึดิบูอาห้าร์น่�น	ส�วนให้ญ�				
เกิดจากคิวามตอ้งการ์ลดป็ร์มิาณ์พล่งงาน	แต�ย่ง	
ต้องคิงรู์ป็แบูบูอาห้าร์ห้ล่ก	5	ห้มู�ไว้อย�างเดิม	เพ่�อ
ชุ�วยเสริ์มสร้์างสุขภาพท่ี่�ด่ในทุี่กๆ	ว่น.   
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สร้างคืว็ามแปัลกใหม�

คืว็ามชอบเฉพื่าะตั์ว็

การ์เป็ล่�ยนแป็ลงของโลก	 ห้ร่์อ	 ‘โลกาภิว่ตน์’	 ม่				
ส�วนกร์ะตุ้นให้้ผูู้้คินออกไป็แสวงห้าอาห้าร์แนวให้ม�	
ที่ำาให้้ร้์านอาห้าร์ต�างๆ	 พยายามเพิ� มลูกเล�น	
ไม�ว�าจะเป็็นการ์ใชุ้ส่	 กลิ�น	 ร์สชุาติ	 และเน่�อส่มผู่้ส	
ของอาห้าร์ท่ี่�ห้ลากห้ลาย	เพ่�อสร้์างป็ร์ะสบูการ์ณ์์ให้ม�	
ให้้ก่บูลูกค้ิา	อย�าง	ไอเด่ยฟวิชุ่น	ก็ย่งชุ�วยดึงดูดใจ
ให้้ลูกค้ิาเกิดคิวามอยากรู้์อยากลอง	 โดยใชุ้ห้ล่ก		

อาห้าร์เห้ล�าน่�	 ม่กจะถูึกออกแบูบูมาให้้เห้มาะสม								
ก่บูกลุ�มเป้็าห้มายท่ี่�ม่คิวามต้องการ์	 และคิวาม												
ชุอบูส�วนบุูคิคิลท่ี่�แตกต�างก่นออกไป็	 ซึั�งสิ�งน่�ม่																							
อิที่ธิพลอย�างมากต�อการ์คิิดสูตร์อาห้าร์ให้ม�ๆ								
เพร์าะต้องม่การ์ป็ร่์บูว่ตถุึดิบูอาห้าร์ให้้เข้าก่บู	
คิวามชุอบูเฉพาะบูุคิคิล	 ห้ร่์อ	 ‘Personalized’							
ห้ร่์อม่บูริ์การ์วิเคิร์าะห้์สูตร์อาห้าร์ท่ี่�เห้มาะสม											

และตร์งก่บูคิวามต้องการ์ของผูู้้บูริ์โภคิ	 พร้์อม				
บูอกร์ายการ์ของว่ตถุึดิบูท่ี่�ต้องใชุ้ในการ์ที่ำาอาห้าร์
ม่�อน่�นๆ	 เพ่�อให้้ตร์งก่บูเป้็าห้มายในด้านต�างๆ	
ท่ี่�ลูกค้ิาต้องการ์	เชุ�น	ด้านโภชุนาการ์	การ์ลดนำ�าห้น่ก	
เพิ� มนำ�าห้น่ก	 และร่์กษานำ�าห้น่ก	 ห้ร่์ออ่�นๆ	 ท่ี่�	
เก่�ยวข้องก่บูโร์คิป็ร์ะจำาต่ว.

การ์เล่อกว่ตถุึดิบูห้ล่กท่ี่�ต�างจากเดิมห้ร่์อเล่อกใชุ้	
ว่ตถุึดิบูที่ดแที่น	 แต�ย่งคิงร่์กษาร์สชุาติอาห้าร์ไว้	
แบูบูเดิม	 เพ่�อเพิ�มคิวามน�าสนใจของอาห้าร์	 และ	
ร์สส่มผู่้สจากว่ตถุึดิบูให้ม�ๆ	 ร์วมท่ี่�งการ์เล่อกวิธ่	
การ์จ่ดเสิร์์ฟท่ี่�แป็ลกให้ม�	 และการ์นำาเสนอวิธ่การ์	
กินท่ี่�น�าสนใจมากขึ�น. 
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เพิื่�มข้้อม่ลทัางโภชนาการ

เมน่จากเชฟมืออาชีพื่

การ์ให้้ข้อมูลของสินค้ิาด้วยการ์ใส�คิำาอธิบูาย										
เพ่� อให้้ ผูู้้บูริ์โภคิเห็้นว�าอาห้าร์ท่ี่�พวกเขาที่าน										
เข้าไป็	 ป็ร์ะกอบูด้วยอะไร์บู้าง	 ซึั�งข้อมูลเห้ล�าน่�									
คินรุ์�นให้ม� ใ ห้้คิวามสนใจก่นมาก	 โดยเฉพาะ	
‘สาร์อาห้าร์ห้ล่ก’	 5	 ห้มู�	 ป็ร์ะกอบูไป็ด้วย	 คิาร์์โบู	
ไฮเดร์ต	 ไขม่น	 โป็ร์ต่น	 วิตามิน	และแร์�ธาตุ	นอก	
จากน่�	 ผูู้้บูริ์โภคิย่งให้้คิวามสนใจเก่�ยวก่บูส�วน							
ผู้สมของอาห้าร์	 (Food	 Ingredients)	 มากขึ�น															
เน่�องจากพวกเขาม่กจะสงส่ยว�า	 สิ�งท่ี่�ที่านเข้าไป็	
ม่ป็ร์ะโยชุน์ต�อต่วเองห้ร่์อไม�	 ม่ส�วนป็ร์ะกอบู						
อะไร์บู้าง	 ม่การ์ป็รุ์งและการ์เก็บูร่์กษาอย�างไร์	
ว่นผู้ลิตและว่นห้มดอายุเม่�อไห้ร์�	 ห้ร่์อแม้กร์ะที่่�งม่	
การ์ใชุ้สาร์ห้ร่์อว่ตถุึเจ่อป็นชุนิดใด	 เพร์าะฉะน่�น							
เจ้าของร้์านอาห้าร์จึงต้องให้้คิวามสำาค่ิญในส�วนน่�			
เพิ�มมากขึ�นเพ่�อสร้์างคิวามโดดเด�นให้้ก่บูอาห้าร์.

ในชุ�วง	2-3	ป็ท่ีี่�ผู้�านมา	ร์ายการ์โที่ร์ท่ี่ศน์ในบู้านเร์า	
เต็มไป็ด้วยร์ายการ์แข�งข่นที่ำาอาห้าร์	 ท่ี่�งจากเชุฟ	
ม่ออาชุ่พ	 คินธร์ร์มดาท่ี่�ฝ่ันอยากเป็็นเชุฟ	 ห้ร่์อ					
แม้แต�เด็กๆ	 ก็อยากเป็็นจูเน่ยร์์เชุฟด้วยเชุ�นก่น	
ที่ำาให้้ภาพล่กษณ์์ของอาชุ่พน่�	 เป็ล่�ยนไป็จากเดิม	
และเพิ�มคิวามน�าสนใจมากขึ�น	 และเม่�ออาห้าร์ใน					
ร์ายการ์แข�งข่นเห้ล�าน่�น	 ถูึกนำามาถึ�ายที่อดให้้ก่บู					
ผูู้้ชุมท่ี่�งภาพท่ี่�สวยงาม	ร์วมท่ี่�งข้อมูลจากผูู้้ดำาเนิน	

ร์ายการ์	 และคิณ์ะกร์ร์มการ์ท่ี่�บูร์ร์ยายถึึง	
ร์สชุาติได้อย�างน�าลิ�มลอง	 ที่ำาให้้คินท่ี่�ดูเกิดคิวาม	
อยากลองจานพิเศษเห้ล�าน่�	ซึั�งอาห้าร์จากฝ่ม่ีอเชุฟ		
ร์วมท่ี่�งร้์านอาห้าร์ท่ี่�ได้ร่์บูการ์การ่์นต่จากน่กชิุม			
ห้ร่์อร้์านอาห้าร์โบูร์าณ์ท่ี่�ถึ�ายที่อดมาจากรุ์�นสู�รุ์�น	แม้
ว�าจะอยู�ในรู์ป็แบูบูสตร่์ที่ฟู้ดก็ตาม	 ห้ากได้ร่์บู									
ร์างว่ลจากมิชิุลินไกด์แล้ว	 ก็เตร่์ยมต่วต้อนร่์บู	
ลูกค้ิาจำานวนมห้าศาลได้เลย.
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อร�อยุจริงไม�ต้์องมีหน้าร้าน 

ด้วยบูริ์การ์ส�งอาห้าร์แบูบูเดลิเวอร่์�ท่ี่�ม่						
แนวโน้มเติบูโตเพิ�มขึ�นอย�างต�อเน่�อง		และ
การ์ส่�อสาร์ยุคิดิจิท่ี่ลท่ี่�ที่ำาให้้เร์าร่์บูรู้์เร่์�อง		
ร์าวต�างๆ	 น�าสนใจได้	 ที่ำาให้้เร์าเห็้นว�าร้์าน	
อาห้าร์	ออนไลน์ม่การ์เติบูโตอย�างมาก	แต�			
สิ�งท่ี่�ท้ี่าที่ายมากท่ี่�สุดค่ิอ	 เม่�อขายได้แล้ว			
ที่ำาอย�างไร์ให้้ลูกค้ิากล่บูมาซ่ั�อซัำ�าก่บูเร์า							
เพร์าะการ์แข�งข่นท่ี่�สูงสำาห้ร่์บูร้์านอาห้าร์																				
ออนไลน์	ห้ากไม�ม่ห้น้าร้์าน	แต�ย่งม่การ์ร่์กษา	
มาตร์ฐานคิวามอร์�อย	 เพ่ยงเที่�าน่�ลูกค้ิาก็							
ไม�เป็ล่�ยนใจจากร้์านคุิณ์อย�างแน�นอน.

16แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com, www.salika.com, Innova Market Insights, www.bangkokbanksme.com,  
  brandinside.asia, www.thaismescenter.com, marketeeronline.co, www.scbeic.com



ร้านอาหารน�าลงทุันปีั 2020

ป็ัจจุบู่นธุร์กิจร้์านอาห้าร์ม่การ์แข�งข่นมากขึ�น	 จากผู้ลสำาร์วจพฤติกร์ร์มผูู้้บูริ์โภคิของไที่ย	
ในป็	ี 2017	 พบูว�าม่การ์ที่ำากิจกร์ร์มนอกบู้านมากถึึง	 68%	 โดยการ์ร่์บูป็ร์ะที่านอาห้าร์นอก			
บู้านเป็น็กิจกร์ร์มท่ี่�ได้ร่์บูคิวามนิยมมากถึึง	65%	และ	76%	ของผูู้้บูริ์โภคิม่การ์ใชุ้จ�ายนอก	
บู้านเพิ�มขึ�นอ่กด้วย.

ผู้ลสำารว็จการทัำากิจกรรมนอกบ้านข้องผู้่้บริโภคื

แนวโน้มการ์ใชุ้ชุ่วิตนอกบู้าน กิจกร์ร์มนอกบู้านท่ี่�นิยมที่ำามากท่ี่�สุด

มากขึ�น เที่�าเดิม น้อยลง

68%
76%

22%
15% 12% 10%

ที่ำากิจกร์ร์มนอกบู้าน

ใชุ้จ�ายนอกบู้าน 65%

62%

33%

ที่านอาห้าร์

ชุ้อป็ป็ิ� ง

ที่�องเท่ี่�ยว
ในป็ร์ะเที่ศ
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อาหารเอเชียุมาแรง

เพร์าะปั็จจุบู่นผูู้้บูริ์โภคินิยมร่์บูป็ร์ะที่านร้์าน	
อาห้าร์ญ่�ป็ุ่นและเกาห้ล่ก่นมากขึ�น	 ร้์านอาห้าร์			
ป็ร์ะเภที่น่�	 จึงม่การ์ขยายสาขาเป็็นจำานวนมาก							
พร้์อมท่ี่�งย่งม่ ผูู้้ป็ร์ะกอบูการ์ร์ายให้ม� เ ข้ามา									
แข�งข่นในตลาดน่�ด้วยเชุ�นก่น	ที่ำาให้้ผูู้้บูริ์โภคิม่ที่าง	
เล่อกท่ี่�ห้ลากห้ลายมากขึ�น	 ซึั�งเที่ร์นด์ท่ี่�น�าจ่บูตา	
มองในตอนน่�	 ค่ิอ	 อาห้าร์ท่ี่�ม่คิวามพร่์เม่ยม	 โดย			
เน้นกลุ�มลูกค้ิาท่ี่� ม่กำาล่งซ่ั�อสูงเป็็นห้ล่กอย�าง	
Omakase	ท่ี่�จะเน้นว่ตถุึดิบูชุ่�นด่	เป็น็ต้น. คืาเฟแ่ละชานมไข้�มุก

จากคิวามนิยมของการ์บูร์ิโภคิชุาและกาแฟท่ี่�สูง			
ขึ�น	 ที่ำาให้้เจ้าของร้์านบูางร์ายได้ขยายตลาด	
เพ่�อเจาะลูก	 ค้ิาให้ม�ๆ	 ท่ี่�งการ์แตกแบูร์นด์ออกมา	
เป็็นแบูบูแมสและแบูบูพร่์เม่ยม	 เพ่�อตอบูโจที่ย์	
คิวามต้องการ์ในแต�ละที่ำาเล	นอกจากน่�	ตลาดชุานม	
ไข�มุก	ย่งเป็น็อ่กห้นึ�งธุร์กิจท่ี่�กำาล่งมาแร์ง	และม่ผูู้้เล�น					
ร์ายให้ม�เข้ามาแข�งข่นในตลาดไม�น้อย	ซึั�งก็คิงต้อง	
จ่บูตามองเที่ร์นด์การ์ด่�มชุานมไข�มุกของผูู้้บูริ์โภคิ	
ต�อไป็ว�าจะเป็น็กร์ะแสนิยมร์ะยะส่�น	ห้ร่์อร์ะยะยาว. 

ร้านสะดิว็กซื�อ
ป็ั จ จุ บู่น ผูู้้บู ริ์ โภคิ นิยม ซ่ั� ออ าห้าร์สำา เ ร็์ จ รู์ป็																						
จากร้์านสะดวกซ่ั�อก่นมากขึ�น	 ที่ำาให้้ร้์านม่การ์					
พ่ฒนารู์ป็แบูบูบูริ์การ์ให้ม�ๆ	 เชุ�น	 เพิ�มโซันที่าน			
อาห้าร์	 บูร์ิการ์อาห้าร์ป็ร์ุงสด	 และมุมกาแฟท่ี่�	
ตอบูโจที่ย์	ลกูค้ิาในชุ�วงเวลาเร์�งร่์บู	จากข้อมูลของ																						
Euromonito	 พบูว�ายอดขายอาห้าร์ของร์้าน									
สะดวกซ่ั�อในไที่ยม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นอย�างต�อเน่�อง	
สะท้ี่อนให้้	เห็้นว�า	ร้์านสะดวกซ่ั�อสามาร์ถึตอบูโจที่ย์
พฤตกิร์ร์มของผูู้บู้ริ์โภคิยุคิให้ม�ได้อย�างด่	ผู้�านการ์	
นำาเสนออาห้าร์สำาเร็์จรู์ป็ท่ี่�ม่ให้้เล่อกห้ลากห้ลาย.

18แหล่่งท่ี่�มา : marketeeronline.co



กระแสธุิรกิจร้านอาหารทีั�กำาลังมาแรง

ร้์านอาห้าร์ท่ี่�ตอบูโจที่ย์คินยุคิให้ม�ท่ี่�ต้องการ์คิวาม	
ร์วดเร์็ว	 ขณ์ะเด่ยวก่นย่งต้องม่คิุณ์ภาพอาห้าร์	
คิวบูคูิ� ก่นไป็	 โดยร์้านอาห้าร์	 Fast	 Casual	
เป็น็การ์ผู้สมผู้สานร์ะห้ว�าง	Fast	Food	ท่ี่�เน้นคิวาม	
ร์วดเร็์วก่บู	Casual	Dining	 ท่ี่�เน้นคุิณ์ภาพ	และ	
ม่เมนูอาห้าร์ให้้เล่อกห้ลากห้ลาย	 ซึั�งร้์านอาห้าร์	
แบูบูน่�	คิาดว�าจะได้ร่์บูคิวามนิยมมากขึ�นท่ี่�วโลก.

ร้านอาหาร Fast Casual 

ผูู้้บูริ์โภคิยุคิน่�	 ม่กมองห้าป็ร์ะสบูการ์ณ์์ให้ม�อยู�			
ตลอดเวลา	 และการ์ออกไป็ที่านอาห้าร์นอกบู้าน					
ถ่ึอเป็็นห้นึ�งในกิจกร์ร์มท่ี่�ชุ�วยสร์้างป็ร์ะสบูการ์ณ์์	
ให้ม�ได้เป็น็อย�างด่	ด่งน่�น	นอกจากร์สชุาติอาห้าร์ท่ี่�	
เป็็นห้ล่กแล้ว	 บูร์ร์ยากาศแป็ลกให้ม�ก็น่บูเป็็นจุด	
ขายสำาค่ิญ	สำาห้ร่์บูการ์แข�งข่นในธุร์กิจร้์านอาห้าร์
อ่กด้วย	 อย�างร้์านป็ร์ะเภที่	 Plant	 Based	 ห้ร่์อ	
Local	Ingredient	ท่ี่�บูริ์เวณ์ร์อบูร้์านเป็น็สวนผู่้ก	
ห้ร่์อ	 ผู้ลไม้	 ที่ำาให้้ผูู้้บูริ์โภคิสามาร์ถึเล่อกว่ตถุึดิบู	
ท่ี่�ต้องการ์ใส�ในเมนูน่�นๆ	ได้ท่ี่นท่ี่.

สร้างปัระสบการณ์์ใหม� 
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จากผู้ลสำาร์วจของ	EIC	เก่�ยวก่บู
ส่�อท่ี่�ม่อิที่ธิพลต�อการ์ต่ดสินใจใชุ้
บูริ์การ์ร้์านอาห้าร์พบูว�าผูู้้บูริ์โภคิ	
58%	 มองว�าโซัเชุ่�ยลม่เด่ยและ	
ร่์วิวม่อิที่ธิพลต�อการ์ต่ดสินใจ	
ร์องมา	 ค่ิอ	 การ์บูอกต�อและส่�อ	
โฆษณ์า	 แสดงให้้เห็้นว�าบูที่บูาที่	

การ์ส่�งอาห้าร์ออนไลน์เป็็นอ่ก	
ห้นึ�งชุ�องที่างสำาค่ิญท่ี่�เจ้าของ	
ร้์านอาห้าร์ไม�คิวร์มองข้าม	 จาก	
มูลคิ�าตลาด	 Food	Delivery	 ท่ี่�	
ขยายต่วต�อเน่�องร์าว	 10%	ต�อป็	ี
ม่ป็ัจจ่ยสน่บูสนุนสำาค่ิญมาจาก	
การ์เข้าถึึงเที่คิโนโลย่	 และใชุ้งาน	
ม่อถ่ึออย�างแพร์�ห้ลาย	ขณ์ะเด่ยว	

Foodie Influencer  

ร้านอาหารออนไลน์   

ของ	Foodie	Influencer	ม่อิที่ธิ	
พลต�อผูู้้บูริ์โภคิอย�างมาก	 โดย					
ลูกค้ิาส�วนให้ญ�ม่กให้้คิวามสำาค่ิญ
ก่บูร่์วิวร้์านอาห้าร์	ท่ี่�งด้านคุิณ์ภาพ	
และบูร์กิาร์	โดยแพลตฟอร์์มท่ี่�ร์วบู	
ร์วมร้์านอาห้าร์และร่์ววิต�างๆ		พร้์อม	
ก่บูม่โป็ร์โมชุ่�นส�วนลดกำาล่งม่บูที่

บูาที่สำาค่ิญมากขึ�น	 เชุ�นเด่ยวก่บู	
โซัเชุ่�ยลม่เด่ยอย�างเฟซับุู�กและ	
อินสตาแกร์ม	 ก็เป็็นอ่กชุ�องที่าง	
สำา ค่ิญ ท่ี่� เ จ้ า ข อ ง ร้์ า น ม่ ก ใ ชุ้					
โป็ร์โมที่ร้์านอาห้าร์ของต่วเอง	
ให้้เป็น็ท่ี่�รู้์จ่กมากขึ�น.

ก่น	 แอป็พลิเคิชุ่นส�งอาห้าร์	
ก็ม่ผูู้้ให้้บูริ์การ์มากขึ�น	 ปั็จจุบู่น	
บูางแพลตฟอร์์มอย�าง	Line	Man	
ม่ผูู้้ใชุ้งานมากกว�า	 3	 ล้านร์าย	
แสดงให้้เห็้นว�าพฤติกร์ร์มของ	
ผูู้้บูริ์โภคิม่คิวามต้องการ์คิวาม	
สะดวกสบูาย	 ที่ำาให้้ม่ผูู้้เล�นห้น้า	
ให้ม�เข้ามาแข�งข่นในตลาด	Food	

Deliver	 ก่นอย�างดุเด่อด	 โดย				
ส� วนให้ญ�จะแข�ง ก่นท่ี่�จำานวน															
ร้์านอาห้าร์	ร์วมถึึงการ์บูริ์การ์ขน	
ส�งท่ี่�ร์วดเร็์ว	และร์าคิาคิ�าส�งท่ี่�ถูึก	
กว�า	 เพ่�อสร้์างแร์งจูงใจให้้ม่คิน	
เข้ามาใชุ้บูริ์การ์เพิ�มมากขึ�น.

สื�อทีั�มีอิทัธิิพื่ลต์�อการตั์ดิสินใจใช้บริการข้องผู้่้บริโภคื

โซเชี�ยุลมีเดีิยุ
58%

ปัากต์�อปัาก
23%

โฆษณ์าผู้�านทีัวี็
19%

ท่ี่�มา	:	ข้อมูลของ	EIC	ณ์	เด่อนกุมภาพ่นธ์	2017

20แหล่่งท่ี่�มา : www.hooninside.com, www.prachachat.net, www.brandbuffet.in.th, www.bangkokbangkok.net



ระบบดิิจิทััล
ในธุิรกิจร้านอาหาร

ในยุคิดิจิท่ี่ลทุี่กว่นน่�	เร์าใชุชุ่้วิตด้วยการ์พึ�งพา
เที่คิโนโลย่	 อย�างอินเที่อร์์เน็ต	 สมาร์์ที่โฟน				
ร์วมท่ี่�งการ์ส่�อสาร์ผู้�านชุ�องที่างออนไลน์	ห้ร่์อ	
AI	กดู็เห้ม่อนจะเป็น็เร์่�องป็กต	ิซึั�งในห้ลาย		ห้น�
วยงานได้เริ์�มนำาเอาเที่คิโนโลย่เห้ล�าน่�	มาผู้นว
กร์วมไวใ้นร์ะบูบูก่นอย�างจร์งิจ่ง	โดยใน							ธุ
ร์กิจร้์านอาห้าร์เองก็ ม่ เที่คิโนโลย่ต�างๆ	
เกิดขึ�นมากมาย	เพ่�ออำานวยคิวามสะดวกในการ์	
บูริ์ห้าร์จ่ดการ์ให้้ง�ายขึ�น	และน่�ค่ิอเห้ตุผู้ลห้ล่ก
ท่ี่�เจ้าของธุร์กิจร้์านอาห้าร์จำาเป็็นต้องนำา	
เที่คิโนโลย่เข้ามาป็ร่์บูใชุ้	เพ่�อชุ�วยเพิ�มป็ร์ะสิที่ธิ
ภาพในการ์ที่ำางานและบูริ์ห้าร์จ่ดการ์ธุร์กิจร้์า
นอาห้าร์ของต่วเอง

ระบบดิิจิทััล

ทุี่กว่นน่�เร์าใชุ้ชุ่วิตด้วยการ์พึ�งพาเที่คิโนโลย่	 อย�างอินเที่อร์์เน็ตและสมาร์์ที่โฟน	
ร์วมท่ี่�งการ์ส่�อสาร์ผู้�านชุ�องที่างออนไลน์	 ห้ร่์อ	 AI	 ก็ดูเห้ม่อนจะเป็็นเร์่�องป็กติ					
สำาห้ร่์บูธุร์กิจร้์านอาห้าร์เอง	 ก็ม่การ์ป็ร่์บูใชุ้เที่คิโนโลย่ต�างๆ	 เพ่�อให้้การ์ที่ำางาน	
เป็น็ไป็อย�างร์าบูร่์�น	และชุ�วยเพิ�มป็ร์ะสิที่ธิภาพในการ์ที่ำางานให้้ด่ยิ�งขึ�น.

ในธุิรกิจร้านอาหาร
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ทัำาไมร้านอาหารต้์องใช้เทัคืโนโลยีุ?

เพิื่�มโอกาสในการโปัรโมทั

ปัรับเปัลี�ยุนได้ิทัันใจ

ผูู้้บูริ์โภคิมากมายม่กใชุ้อินเตอร์์เน็ตในการ์เสาะห้า	
ร้์านอาห้าร์	 ห้ากคุิณ์ที่ำาห้น้าตาเว็บูไซัต์ของร้์านให้้	
ดูด่	 ม่การ์อ่ป็เดตโซัเชุ่�ยลม่เด่ยอยู�ตลอดเวลา	
ห้ร่์อที่ำาให้้การ์เสิร์์ชุห้าร้์านจาก	 Google	 ง�ายขึ�น	
ด้วยการ์ที่ำา	SEO	ก็จะชุ�วยให้้ธุร์กิจของคุิณ์เข้าถึึง
ผูู้้บูริ์โภคิยุคิให้ม�ได้ด่ยิ�งขึ�น.

การ์เกิดขึ�นของ	 ‘เมนูดิจิท่ี่ล’	 	 นอกจากจะแสดง	
ห้น้าตาของอาห้าร์ตามจริ์งได้แล้ว	 เมนูดิจิท่ี่ลย่ง	
อ่ป็เดตแบูบูนาท่ี่ต�อนาท่ี่	 เพร์าะเมนูดิจิท่ี่ลสามาร์ถึ
ตร์วจสอบูได้ว�าส�วนผู้สม	 ห้ร่์อว่ตถุึดิบูใดห้มดไป็	
แล้วบู้าง	 ที่ำาให้้คุิณ์ห้ร่์อพน่กงานเสิร์์ฟสามาร์ถึนำา	
เอาร์ายชุ่�ออาห้าร์ท่ี่�ป็ร์ากฏอยู�บูนเมนูดิจิท่ี่ล	
ออกจากเมนูได้ในท่ี่นท่ี่.
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ลดิคืว็ามผิู้ดิพื่ลาดิ
จากการรับออเดิอร์ 

เพิื่�มคืว็ามสะดิว็กในการชำาระเงิน 

จัดิการสต๊์อกสินค้ืา 

การ์นำาร์ะบูบูการ์ส่�งอาห้าร์แบูบูดิจิท่ี่ลเข้ามาใชุ้ภาย
ในร้์าน	 นอกจากจะชุ�วยลดคิวามผิู้ดพลาดในการ์	
ร่์บูออเดอร์์ของพน่กงานเสิร์์ฟแล้ว	 ลูกค้ิาย่ง								
สามาร์ถึตร์วจสอบูร์ายละเอ่ยดของเมนูท่ี่�ส่�งไป็	
ว�าคิร์บูถ้ึวนห้ร่์อไม�	 โดยสามาร์ถึตร์วจเช็ุกข่�นตอน
ของอาห้าร์แต�ละจานได้จากห้น้าจอ	 ร์วมถึึงแก้ไข	
เมนูคิำาส่�งด้วยต่วเองได้. 

สำาห้ร่์บูร้์านอาห้าร์การ์เปิ็ดให้้ชุำาร์ะเงินผู้�านร์ะบูบู	
ดิจิท่ี่ล	 นอกจากจะเป็็นการ์เพิ�มที่างเล่อกให้้ก่บู	
ลูกค้ิาแล้ว	 ย่งม่ป็ร์ะโยชุน์ในด้านการ์ติดตามและ	
การ์ที่ำาบู่ญชุ่อ่กด้วย	 โดยคุิณ์สามาร์ถึติดตามร์าย	
ร่์บู	และร์ายจ�ายท่ี่�งห้มดได้	ขณ์ะเด่ยวก่นก็ชุ�วยลด					
คิวามเส่�ยงของเงินสูญห้ายได้อ่กด้วย.

จ่ดการ์สต�อกสินค้ิาอย�างไร์ให้้ม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพ	
แม้กร์ะท่ี่�งเจ้าของร้์าน	 และผูู้้จ่ดการ์ร้์านท่ี่�ม่คิวาม	
ชุำานาญเป็็นอย�างมากห้ลายคิน	 ก็ย่งเจอป็ร์ะสบู			
การ์ณ์์น�าป็วดห่้วน่�ก่นมาแล้ว	 น่�นจึงเป็็นชุ�องว�าง		
ให้้เกิดแอป็พลิเคิชุ่นและโป็ร์แกร์มต�างๆ	 ท่ี่�เข้า								
มาชุ�วยในส�วนของร์ะบูบูการ์จ่ดการ์ข้อมูลให้้ม่	
ป็ร์ะสิที่ธิภาพสูงสุดขึ�น.
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การรว็มตั์ว็ข้องเทัคืโนโลยีุกับ 
ร้านอาหาร

เม่�ออาห้าร์เป็็นห้นึ�งในป็ัจจ่ย	 4	 ของมนุษย์					
ที่ำาให้้เกิดการ์พ่ฒนาอุตสาห้กร์ร์มอาห้าร์	
อยู�ทุี่กยุคิทุี่กสม่ย	 เพ่�อตอบูโจที่ย์คิวามต้อง	
การ์ด้านการ์บูริ์โภคิ	 ป็ัจจุบู่นจึงม่การ์นำา	
เที่คิโนโลย่เข้ามาใชุ้	 เพ่�อพ่ฒนาอาห้าร์	 ให้้	
เกิดเป็็น	Food	Technology	ขึ�น	ซึั�งไม�เพ่ยง	
แต�พ่ฒนาด้านคุิณ์ภาพเที่�าน่�น	แต�ย่งม่ส�วน	
ชุ�วยโลกของเร์าได้อ่กด้วย

ป็ัจจุบู่นเที่คิโนโลย่ม่การ์พ่ฒนา	 และเติบูโต	
แบูบูก้าวกร์ะโดด	 ท่ี่�งแอป็พลิเคิชุ่นต�างๆ	 ท่ี่�	
เก่�ยวข้องก่บูร้์านอาห้าร์	 ร์วมถึึงนว่ตกร์ร์ม	
ให้ม�ๆ 	ท่ี่�กำาล่งจะเกดิขึ�นในอนาคิต	ซึั�งสิ�งเห้ล�าน่�	
จะเชุ่�อมต�อร์ะบูบู	Ecosystem	แบูบูคิร์บูวงจร์	
ท่ี่�งผูู้้บูริ์โภคิก่บูร์า้นอาห้าร์	และซ่ัพพลายเออร์์	
ก่บูผูู้้ผู้ลิตโดยตร์ง.
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Agricultural
Intelligence 

Online Food Delivery 

เป็น็เที่คิโนโลย่พลิกโฉมวงการ์เกษตร์ให้้เป็น็	Smart	
Farming	 ห้ร่์อเกษตร์อ่จฉริ์ยะ	 โดยเป็็นรู์ป็แบูบู	
การ์ที่ำาเกษตร์แนวให้ม�	 ท่ี่�ชุ�วยให้้พ่�นท่ี่�ที่ำาไร์�และนา	
สามาร์ถึร์องร่์บูต�อการ์เป็ล่�ยนแป็ลง	 ของสภาพ	
ภูมิอากาศ	 โดยการ์นำาเอาข้อมูลของภูมิอากาศ	
ท่ี่�งในร์ะด่บูพ่�นท่ี่�ย�อย	 ร์ะด่บูไร์�	 และร์ะด่บูมห้ภาคิ	
มาใชุ้ดูแลพ่�นท่ี่�เพาะป็ลูก	 เพ่�อให้้ตร์งก่บูสภาพ	
อากาศในปั็จจุบู่น	 และเตร่์ยมร่์บูม่อก่บูสภาพ	
อากาศท่ี่�จะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในอนาคิต.

ไม�ใชุ�แคิ�เที่คิโนโลย่จะเข้ามาสร้์างคิวามสะดวก								
สบูายให้้ก่บูลูกค้ิาในส�วนบูริ์การ์ห้น้าบู้านเที่�าน่�น	
แต�คิวามห้มายของ	 Digital	 of	 	 Restaurants	
ย่งคิร์อบูคิลุมถึึง	 ‘ร์ะบูบูบูริ์ห้าร์จ่ดการ์ห้ล่งบู้าน’	
(Restaurant	Management)	ด้วย	เพร์าะสิ�งสำาค่ิญ	
ของการ์ที่ำาธุร์กิจร้์านอาห้าร์	ย่งร์วมถึึงการ์ส่�งว่ตถุึ	
ดิบู	 การ์น่บูสต�อก	 การ์บูริ์ห้าร์และคิวบูคุิมต้นทุี่น	
การ์ที่ำาการ์ตลาด	 การ์บูริ์ห้าร์พน่กงาน	 และการ์	
คิวบูคุิมคุิณ์ภาพอ่กด้วย.

ป็ัจจุบู่นการ์ส�งอาห้าร์ถึึงม่อผูู้้บูริ์โภคิได้ร่์บู	
คิวามนิยมอย�างมาก	 และม่การ์ใชุ้เวลาจ่ด	
ส�งท่ี่�เร็์วขึ�น	ซึั�งธุร์กิจร้์านอาห้าร์ส�วนให้ญ�ได้ม่	
การ์ป็ร่์บูมาใชุ้บูริ์การ์ออนไลน์มากขึ�น	 และ	
คิาดว�าจะม่จำานวนเพิ�มขึ�นอย�างต�อเน่�อง.

Digitization of Restaurants 
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Blockchain
สำาห้ร่์บูวงการ์	Food	Supply	Chain		Blockchain	
ถูึกนำามาใชุเ้พ่�อชุ�วยตร์วจสอบู	และตดิตามยอ้นห้ล่ง	
ถึึง	 ‘ต้นที่าง’	 ของอาห้าร์น่�นๆ	 ว�ามาจากท่ี่�ไห้นม่	
แห้ล�งผู้ลิตจากท่ี่�ใด	 ร์วมท่ี่�งย่งสามาร์ถึตร์วจสอบู
คุิณ์ภาพของว่ตถุึดิบู	 เพ่�อสร้์างคิวามป็ลอดภ่ย	
ที่างอาห้าร์	และลดของเส่ยอ่กด้วย.

ระบบ e- Payment 

สื�อดิิจิทััล 

ระบบจัดิการคิืว็

ร์ะบูบูการ์จ�ายเงินท่ี่�ไร้์เงินสดไม�	
เพ่ยงแคิ�อำานวยคิวามสะดวกให้้ก่บู	
ลูกค้ิาเที่�าน่�น	 แต�ย่งชุ�วยให้้ร้์าน	
อาห้าร์ได้เพิ�มโอกาสที่างธุร์กิจ			
มากขึ�น	เชุ�น	การ์เป็น็พาร์์ที่เนอร์์	
ร์ะห้ว�างร้์านอาห้าร์ก่บูธนาคิาร์	ห้ร่์อ	
e-Wallet	และ	e-Payment		ท่ี่�ชุ�วย	
ลดการ์ทุี่จริ์ตได้	เพร์าะเป็น็การ์จ�าย	
เงินจากลูกค้ิาเข้าบู่ญชุ่ของร้์าน.

ป็ัจจุบู่นร์ะบูบูจ่ดการ์คิิวสามาร์ถึที่ำาได้	
มากกว�าร์ะบุูจำานวนลูกค้ิา	ห้ร่์อคิวามต้องการ์	
ว�าจะน่�งที่านท่ี่�ร้์านห้ร่์อส่�งกล่บู	 ร์วมท่ี่�งย่ง	
สามาร์ถึเชุ่�อมต�อก่บูข้อมูลส�วนต่ว	เพ่�อแจ้ง	
คิิวผู้�าน	ข้อคิวาม	SMS	ห้ร่์อ	Line	และท่ี่�สำาค่ิญ	
ย่งสามาร์ถึให้้ลูกค้ิาเล่อกเมนูท่ี่�จะส่�งไว้	
ล�วงห้น้าได้อ่กด้วย.

ป็า้ยร้์านเมนูห้ร่์อโป็สเตอร์์โป็ร์โมชุ่�นต�างๆ	เริ์�มอยู�ใน	
รู์ป็แบูบูดิจิท่ี่ลมากขึ�น	โดยร์ะบูบูท่ี่�นำามาใชุ้งานอย�าง	
‘Digital	Signage’	สามาร์ถึนำาเสนอเมนู	ห้ร่์อโป็ร์โม	
ชุ่�นต�างๆ	ผู้�านห้น้าจอโที่ร์ท่ี่ศน์	ห้ร่์อม่อถ่ึอ	ซึั�งนอก
จากม่ล่กษณ์ะและลูกเล�นท่ี่� ดึงดูดใจแล้ว	 ย่ง												
สามาร์ถึป็ร่์บูเป็ล่�ยนข้อมูลได้ร์วดเร์็ว	 เพ่�อสอด							
คิล้องก่บูการ์แข�งข่นในป็จัจุบู่นอ่กด้วย.

26แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com, dv.co.th, www.marketingoops.com, new.storehub.com



การปัรับตั์ว็ข้อง Food Delivery

เที่ร์นด์การ์เติบูโตของ	‘Food	on	Demand’	ห้ร่์อ	‘Food	Delivery’	ม่ส่ญญาณ์เชิุงบูวกมาป็ร์ะมาณ์	
2-3	 ป็ท่ีี่�ผู้�านมา	 ที่ำาให้้การ์ส่�งอาห้าร์ผู้�านแพลตฟอร์์มออนไลน์	 กลายเป็น็ผูู้้ม่บูที่บูาที่สำาค่ิญในการ์	
ข่บูเคิล่�อนธุร์กิจให้้เติบูโต	 ร์วมท่ี่�งชุ�วยเพิ�มศ่กยภาพด้านการ์แข�งข่นและเข้าถึึงลูกค้ิา	 ด่งน่�น	
การ์ส่�งซ่ั�ออาห้าร์แบูบูเดลิเวอร่์�	 (Food	 Delivery)	 จึงเป็็นอ่กห้นึ�งชุ�องที่างท่ี่�ผูู้้ป็ร์ะกอบูการ์ร้์าน	
อาห้าร์ไม�คิวร์มองข้าม. 

ข้้อดีิข้องการใช้ 
Food Delivery 	 ร้์านอาห้าร์สามาร์ถึเข้าถึึงลูกค้ิาได้	

มากขึ�น	และย่งเป็น็การ์สร้์างแบูร์นด์	(Brand)	
เพ่�อนำาไป็สู�ยอดขายท่ี่�เพิ�มขึ�นอ่กด้วย.

	 เจ้าของร้์านนำาข้อมูลมาวิเคิร์าะห์้ว�า	
เมนูไห้นขายด่	ห้ร่์อชุ�วงเวลาไห้นท่ี่�ม่ลูกค้ิาส่�ง
อาห้าร์จำานวนมาก	 และโป็ร์โมชุ่�นไห้นได้ร่์บู	
คิวามนิยม	 ที่ำาให้้สามาร์ถึวางแผู้นการ์ขาย	
ล�วงห้น้าได้.

	 เจ้าของร์้านไม�จำาเป็็นต้องก่งวลเร์่�อง
การ์จ่ดส�งอาห้าร์อ่กต�อไป็	 เพร์าะม่ต่วกลาง		
เข้ามาชุ�วยจ่ดส�งอาห้าร์ให้้ลูกค้ิาป็ลายที่าง	
ซึั� งชุ� วยลดภาร์ะและสามาร์ถึโฟก่สก่บู	
การ์ที่ำาอาห้าร์ได้เต็มท่ี่�.

1.

2.

3.

27



ข้้อแนะนำาในการใช้ Food Delivery 

เล่อกใชุ้แอป็พลิเคิชุ่นให้้เห้มาะก่บูรู์ป็แบูบู								
ธุร์กิจและต้นทุี่นของร้์านอาห้าร์	 โดยดูจาก	
โคิร์งสร้์างและรู์ป็แบูบูของธุร์กิจ	 ร์วมถึึง	
ต้นทุี่นท่ี่� ต้องเ ส่ยไป็	 เ ม่� อ เ ท่ี่ยบูก่บูร์าย	
ได้ห้ร่์อโอกาสท่ี่�จะเข้ามา.

เพิ�มคิวามย่ดห้ยุ�นของการ์ที่ำางานในร้์านอา		
ห้าร์ให้้สามาร์ถึร์องร่์บูบูริ์การ์เดลิเวอร่์�ได้มาก
ขึ�น	 โดยอาจย้ายพน่กงานบูางส�วนมาชุ�วย	
งานในคิร่์ว	ชุ�วงท่ี่�ม่ออเดอร์์เขา้มาจำานวนมาก.

เพิ�มป็ร์ะเภที่อาห้าร์ในบูริ์การ์ส�งเดลิเวอร่์�	
ให้้ก่บูลูกค้ิาเฉพาะกลุ�ม	 อย�างกลุ�มลูกค้ิาท่ี่�	
นิยมที่านอาห้าร์เพ่�อสุขภาพ	 ห้ร่์อม่งสวิร่์ติ	
เป็น็ต้น.

ใชุ้บูร์ร์จุภ่ณ์ฑ์์ท่ี่�ม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพ	 ท่ี่�ชุ�วยคิงคุิณ์	
ภาพของร์สชุาติอาห้าร์	 ร์วมถึึงว่สดุท่ี่�ใชุ้ย่ง		
ต้องเป็น็มิตร์ต�อสิ�งแวดล้อมอ่กด้วย.

คิวบูคุิมร์สชุาติอาห้าร์	 เพ่�อแก้ป็ญัห้าร์สชุาติ
อาห้าร์ท่ี่�อาจจะแตกต�างไป็เม่�อเท่ี่ยบูก่บู	
การ์น่�งที่านในร้์าน.

28แหล่่งท่ี่�มา : www.disruptignite.com, mgronline.com, www.sme.go.th, mgronline.com



กลยุุทัธ์ิทีั�ร้านอาหารยุุคืนี�

การ์เปิ็ดบูริ์การ์ร้์านอาห้าร์แบูบู	24	
ชุ่�วโมง	 ย่งคิงได้ร่์บูคิวามนิยม						
เพร์าะเป็็นการ์จ่บูไลฟส์ไตล์คินใชุ้
ชุ่วิตกลางค่ินห้ร่์อพน่กงานห้้าง	
สร์ร์พสินค้ิา	และน่กที่�องเท่ี่�ยว.

โลกกำาล่งก้าวเข้าสู� ยุคิดิจิ ท่ี่ล	
อย�างเต็มต่ว	 การ์ส่�งอาห้าร์ผู้�าน	
แอป็พลิเคิชุ่นเป็็นเที่ร์นด์ท่ี่� ไ ด้								
ร่์บูคิวามนิยมสูง	 ด้วยการ์ให้้บูริ์	
การ์อาห้าร์และเคิร์่�องด่�มท่ี่�ตอบู		
โจที่ย์ ใ ห้้ ก่บู ลูกค้ิา ท่ี่� ต้องการ์																
คิวามสะดวก	และร์วดเร็์วอ่กด้วย. เพิ�มชุ�องที่างส่�งซ่ั�ออาห้าร์ออน	

ไลน์ผู้�านแอป็พลิเคิชุ่นท่ี่�ห้ลาก			
ห้ลาย	 ร์วมถึึงเมนูอาห้าร์ก็ต้อง	
ม่ให้้เล่อกห้ลากห้ลาย	 เพ่�อเพิ�ม	
ที่างเล่อกให้้ก่บูลูกค้ิาท่ี่�ต้องการ์	
ส่�งซ่ั�ออาห้าร์จากร้์านของคุิณ์.

24 Hours

Delivery

One click
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ผูู้้บูริ์โภคิในปั็จจุบู่นม่แนวโน้ม						
การ์อยู�อาศ่ยและใชุ้ชุ่วิตเพ่ยง															
คินเด่ยวมากขึ�นส�งผู้ลให้้แนว						
โน้มอาห้าร์ท่ี่�สำาห้ร่์บู	1	คิน/	1	ม่�อ	
ห้ร่์อร้์านท่ี่�ม่มุมสำาห้ร่์บู	 1	 คิน	 จะ	
ได้ร่์บูคิวามนิยมสูง.

อาห้าร์ท่ี่�ที่ำาออกมาต้องสามาร์ถึ	
อวดคิวามสวยงาม	 ที่ำาให้้ลูกค้ิา		
อยากถึ�ายรู์ป็และแชุร์์คิวามป็ร์ะท่ี่บู
ใจให้้ก่บูคินร์อบูข้าง	 ส�งผู้ลให้้	
การ์ที่ำาอาห้าร์ในปั็จจุบู่น	ไม�ได้สนใจ	
แคิ�ร์สชุาติอร์�อยเพ่ยงอย�าง	เด่ยว	
แต�ร์วมถึึงภาพล่กษณ์์ท่ี่�สวยงาม	
และคิวามคิิดสร้์างสร์ร์ค์ิ	นอกจากน่�	
ย่งได้โฆษณ์าไป็ในต่วอ่กด้วย. 

นอกจากอาห้าร์จะม่ร์สชุาตอิาห้าร์
ท่ี่�อร์�อยแล้ว	ย่งต้องม่เอกล่กษณ์์	
ห้ร่์อคิวามเป็็นล่กษณ์ะเฉพาะให้้	
ก่บูที่างร้์าน	 ต่�งแต�ชุ่�อเมนูอาห้าร์	
โดยม่คิอนเซ็ัป็ต์ท่ี่�น�าสนใจ	ม่เร่์�อง	
เล�า	 ร์วมท่ี่�งม่ล่กษณ์ะการ์บูริ์การ์	
ท่ี่�ม่คิวามเป็็นต่วเอง	 เพ่�อสร้์าง	
การ์จดจำา	 แต�ไม�จำาเป็็นจะต้อง	
เด�นทุี่กอย�าง	 เพ่ยงต้องห้ากลุ�ม	
ลูกค้ิาของเร์าให้้เจอ	และดวู�าจะวาง	
ให้้เอกล่กษณ์์ของร้์านอาห้าร์	
ให้้ออกมาเป็น็รู์ป็แบูบูไห้น. 

Choose 
and share

Signature

All for one
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ห้ากเร์าต้องการ์ให้้สินค้ิาในร้์านม่	
คิวามห้ลากห้ลายมากขึ�น	การ์จ่บู
คูิ�ถ่ึอว�าเป็น็ต่วเล่อกท่ี่�น�าสนใจ	เชุ�น	
การ์จ่บูคูิ� ร้์ านอาห้าร์และร์้ าน	
เคิร่์�องด่�มมาร์�วมต่วก่น	โดยท่ี่�ง	2	
ร้์านจะต้องม่ฐานลูกค้ิาอยู�แล้ว					
วิธ่น่�จึงเป็น็เที่คินิคิท่ี่�ชุ�วยเพิ�มยอด	
ขายได้มากขึ�น. 

Mix
and match

คิวามป็ร์ะท่ี่บูใจแร์กมาจากป็ร์ะสาที่	
ส่มผู่้สแร์ก	 ค่ิอ	 สายตา	 ด่งน่�น	
การ์จ่ดร้์านอาห้าร์จึงต้องม่คิวาม	
สวยงาม	 ห้ร่์อม่มุมยอดฮิตท่ี่�ใคิร์	
มาถึึงก็ต้องถึ�ายรู์ป็	โดยเที่คินิคิน่�
อาจจะไม�ต้องลงทุี่นมาก	แต�ต้องให้้	
คิวามสำาค่ิญก่บูการ์จ่ดองค์ิป็ร์ะ	
กอบูท่ี่� ง เ ร่์� องแสงห้ร่์อส่ ใ ห้้ ม่	
คิวามโดดเด�น	และน�าดึงดูด. 

คิวามสามาร์ถึในการ์จ�าย	 เป็็น							
ส�วนห้นึ�งท่ี่�ลูกค้ิาจะเล่อกใชุ้บูริ์				
การ์ร์้านอาห้าร์ของคิุณ์	 ด่งน่�น				
เ จ้าของร้์านอาห้าร์จึงต้องม่	
คิวามรู้์เร่์�องการ์ต่�งร์าคิาม่การ์				
คิวบูคุิมต้นทุี่นเพ่� อให้้ต่�งร์าคิา																
ขายให้้ ผูู้้ ชุ่�อสามาร์ถึจ�ายเ งิน	
แล้วรู้์สึกว�าคุ้ิมคิ�า. 

First
impression

Affordability
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เกี�ยวิกับผู้้้เขีึ้ยน

	 คุิณ์ศิโร์ร่์ตน์	 เถึาว์โที่	 (เชุฟฝ่้าย)	 ม่ป็ร์ะสบูการ์ณ์์ด้านธุร์กิจ	
อาห้าร์มานานกว�า	 20	 ป็ี	 โดยร์�วมงานก่บูบูริ์ษ่ที่อุตสาห้กร์ร์มอาห้าร์	
ร้์านอาห้าร์ค้ิาป็ล่ก	โร์งแร์ม	และร้์านอาห้าร์ชุ่�นนำามากมาย	นอกจากน่�	
เชุฟฝ่้ายย่งเป็็นผูู้้พ่ฒนานว่ตกร์ร์มให้ม�จากผูู้้ผู้ลิตถึึงผูู้้ป็ร์ะกอบูการ์	
และจากผูู้้ป็ร์ะกอบูการ์สู�ลูกค้ิา	 ร์วมท่ี่�งร่์งสร์ร์ค์ิเมนูให้ม�ๆ	 ด้วยการ์				
ผู้สมผู้สานร์ะห้ว�างศาสตร์์ที่างศิลป็์และวิที่ยาศาสตร์์เข้าด้วยก่น	 ภาย	
ใต้มาตร์ฐานต้นทุี่นและกลยุที่ธ์ที่างการ์ตลาด.

	 คุิณ์นาร่์ร่์ตน์	ม่ที่า	(บูอม)	ม่ป็ร์ะสบูการ์ณ์์การ์ที่ำางานด้านวิจ่ย
และพ่ฒนาผู้ลิตภ่ณ์ฑ์์	 (กลุ�มอาห้าร์)	 มากว�า	 12	 ป็ี	 ด้วยผู้ลงานอ่น					
โดดเด�นของคุิณ์บูอม	 ที่ำาให้้เธอได้ใบูป็ร์ะกาศน่ยบู่ตร์ด้านเที่คินิคิ							
การ์พ่ฒนาผู้ลิตภ่ณ์ฑ์์ให้ม�	 จากสถึาบู่นอาห้าร์	 ร์วมท่ี่�งจาก	 Moody									
International,	 Goumet	 Primo	 และสำาน่กงานคิณ์ะกร์ร์มการ์	
อาห้าร์และยา	ปั็จจุบู่น	คุิณ์บูอมดำาร์งตำาแห้น�ง	Assistant	Research	
and	Development	Manager	จาก	Goumet	Primo.

	 คุิณ์อาสยา	พิท่ี่กษ์ศิริ์พร์ร์ณ์	(เชุฟห้มู)	เชุฟรุ์�นให้ม�ท่ี่�ม่ป็ร์ะสบู				
การ์ณ์์มากมายท่ี่�งด้านอาห้าร์และเบูเกอร่์�จาก	Diplome	De	Cuisine	
Le	Cordon	Bleu	และอด่ตเชุฟจากโร์งแร์ม	Four	Seasons,	Anatara	
Siam,	Dean	&	Deluca	และ	Gourmet	Primo	ก�อนจะผู่้นต่วไป็เป็น็	
อาจาร์ย์สอนที่ำาอาห้าร์และเบูเกอร่์�โร์งเร่์ยน	The	V	School	ร์วมถึึงการ์	
ศึกษาเพิ�มเติมที่างด้านอาห้าร์จาก	 Kai	 Ping	 Culinary	 School	
โร์งเร่์ยนแห้�งเด่ยวใน	ไต้ห้ว่น	ท่ี่�ได้ร่์บูการ่์นต่จาก	World	Association	
of	 Chefs’	 Societies	 (WACS)	 และ	 CerialTech	 School	 of									
Backing	 Technology	 ปั็จจุบู่นเชุฟห้มูเป็็นท่ี่�ป็รึ์กษาด้านเมนูอาห้าร์	
ของร้์าน	My	Backyard	Farm	&	Bistro	(Sansiri	Backyard).

“

“

“
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