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เคล็็ดลั็บบริิหาริต้้นทุุนท่ี่�ควริร้้ิ 
ก่่อนเริิ�มเปิิดร้ิานอาหาริ



HIVE คืออะไริ ?
	 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.

“หลายชีีวิิตจะดีีข้ึ้�นได้ีด้ีวิย HIVE”



สแก่น QR Code เพืื่�อเข้้าส่้  
เว็บไซต์้ข้อง HIVE



บทนำา
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การ์เป็ิดร้์านอาห้าร์ถ่ึอเป็็นการ์ลงทุี่น																																																																										
อย�างห้นึ�ง	 ท่ี่�ม่คินให้้คิวามสนใจเป็็น																	

จำานวนมาก	 โดยป็ัจจุบู่นเร์าพบูว�าม่ร้์านอาห้าร์																																				
ท่ี่�งขนาดเล็กและให้ญ�เป็ิดให้้บูริ์การ์เพิ�มมากขึ�น																																																																													
ซึั�งห้ลายคินอาจคิิดว�าเป็็นเร่์�องง�ายแคิ�ที่ำาอาห้าร์																																																																										
อร์�อยๆ	 บูริ์การ์ด่ๆ	 แคิ�น่�	 ก็ได้กำาไร์จากธุร์กิจ																																																																	
น่�แล้ว	 แต�แท้ี่จริ์งแล้ว	 กลเม็ดเคิล็ดล่บูในการ์	
เป็ิดร้์านอาห้าร์ให้้ป็ร์ะสบูคิวามสำาเร็์จน่�น	 ย่งม่	
อ่กห้ลายสิ�งห้ลายอย�างซั�อนอยู�	 ท่ี่�คินคิิดอยาก	
จะเป็ดิร้์านอาห้าร์	ต้องศึกษาอย�างลึกซึั�ง

คุิณ์ลองคิิดดูว�า	 ถ้ึาห้ากร้์านอาห้าร์สามาร์ถึ
ป็ร์ะมาณ์การ์ยอดขาย	 ห้ร่์อจำานวนลูกค้ิาเข้า
ร้์านในแต�ละว่นได้	 ก็จะสามาร์ถึส่�งซ่ั�อว่ตถุึดิบู																																																																																													
ได้ตร์งก่บูคิวามต้องการ์	 โดยไม�จำาเป็็นต้อง
ซ่ั�อว่ตถุึดิบูตุนไว้	 ที่ำาให้้คิ�าใชุ้จ�ายไม�เกินต้นทุี่น																																																													
คิ�าอาห้าร์ต�อจาน	 และจำานวนการ์ขายต�อว่น																
ส�งผู้ลให้้ชุ�วยลดคิวามสูญเส่ยท่ี่�เกิดจากว่ตถุึ																																																					
ดิบูเห้ล่อทิี่�ง	 เม่�อม่การ์นำา ว่ตถุึดิบูออกมาใชุ้																																																																																					
เจ้าของร์้านห้ร่์อผูู้้จ่ดการ์ร์้านต้องม่การ์ตร์วจ
น่บูอย�างสมำ�าเสมอ	 โดยเจ้าของร้์านต้องต่�ง																																						
สูตร์มาตร์ฐาน	 เพ่�อใชุ้ในการ์ตร์วจน่บูว�าการ์																																																							
ที่ำาอาห้าร์ห้นึ�งจานต้องใชุ้ว่ตถุึดิบูอะไร์บู้าง	 เพ่�อ																																																																															
ท่ี่�จะได้ต่ดสต๊อกสินค้ิาได้ง�ายขึ�น	 ซึั�งห้ล่กที่ฤษฎ่ี
เห้ล�าน่�	 ฟงัดูเห้ม่อนเป็็นเร่์�องง�ายก่บูการ์ท่ี่�เร์าแคิ�
คิวบูคุิมคิ�าใชุ้จ�ายต�างๆ	แต�สำาห้ร่์บูในที่างป็ฏิิบู่ตน่ิ�น	
จะที่ำาก่นได้มากน้อยแคิ�ไห้น?



ก�อนท่ี่�จะเริ์�มเป็ิดร้์านอาห้าร์	 อ่นด่บูแร์กท่ี่�เจ้าของ																																																																																				
ร้์านคิวร์คิำานึงถึึงค่ิอ	 ต้องรู้์จ่กสินค้ิาของต่วเอง																																																												
ร์วมถึึงรู้์จ่กลูกค้ิาและคูิ�แข�งให้้มากเส่ยก�อน																																																																																
ถึึงแม้ว�า	 เร่์�องร์สชุาติจะถูึกยกให้้เป็็นเร่์�องสำาค่ิญ																																																															
ก็ตาม	 แต� ย่งม่อ่กห้นึ�งสิ� งท่ี่�สำา ค่ิญไม�แพ้ก่น																																																												
น่�นค่ิอ	 การ์บูร์ิห้าร์ต้นทุี่น	 ซึั�งเร์าต้องเข้าใจว�าพ่�น
ฐานของร้์านอาห้าร์น่�น	 ม่คิ�าใชุ้จ�ายส�วนใดบู้างและ
จะใชุ้วิธ่การ์อย�างไร์	 ท่ี่�จะคิวบูคุิมคิ�าใชุ้จ�ายเห้ล�าน่�น
โดยคิ�าใชุ้จ�ายห้ล่กๆ	 ในร้์านอาห้าร์ม่	 2	 แบูบู	 ค่ิอ
คิ�าใชุ้จ�ายห้ล่ก	 (Direct	Cost)	 ค่ิอ	คิ�าใชุ้จ�ายของ
ว่ตถุึดิบูในอาห้าร์ท่ี่�งห้มด	ร์วมถึึงบูร์ร์จุภ่ณ์ฑ์์	และ
คิ�าใชุ้จ�ายโสหุ้้ย	(Overhead	Cost)	ค่ิอ	คิ�าใชุ้จ�าย																	
อ่�นๆ	 ท่ี่�งห้มดท่ี่�เก่�ยวข้องก่บูร้์านอาห้าร์	 เชุ�น	 คิ�า																																							
จ้างพน่กงาน	คิ�านำ�า	 คิ�าไฟ	และคิ�าขนส�ง	 ซึั�งห้าก
เร์าสามาร์ถึคิวบูคุิมป็จัจ่ยเห้ล�าน่�ได้ด่	โอกาสท่ี่�ร้์าน
อาห้าร์ของคุิณ์จะป็ร์ะสบูคิวามสำาเร็์จก็ม่มาก.
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ต้นทุี่น	 ค่ิอ	 คิ�าใชุ้จ�ายท่ี่� เป็็นท่ี่�งต่วเงิน																																																										
และไม�ใชุ�ต่วเงินของผูู้้ป็ร์ะกอบูการ์ในการ์
ผู้ลิตสินค้ิาและบูริ์การ์	 และเม่�อสินค้ิาได้ถูึก
บูริ์โภคิ	 ห้ร่์อบูริ์การ์ได้ถูึกเสนอให้้ก่บูลูกค้ิา
แล้ว	สิ�งเห้ล�าน่�	จึงเร่์ยกว�า	‘ต้นทุี่น’	ซึั�งถูึกว่ด
ออกมาเป็น็ห้น�วยต�างๆ	เชุ�น	กิโลกร่์ม	ขวด																																																									
แก้ว	จาน	ห้ร่์อคิ�าแร์งท่ี่�เป็น็ชุ่�วโมงเป็น็ต้น.

ต้้นทุุนคืออะไริ?

แหล่่งท่ี่�มา : duangkamol13.blogspot.com 



สารบัญ

จะที่ำาธุร์กิจร์้านอาห้าร์	
ต้องรู้์อะไร์เก่�ยวก่บูต้นทุี่นบู้าง?02.

บูที่นำา01. 1

5

9

15

โคิร์งสร์้างต้นทีุ่นธุร์กิจ
ร้์านอาห้าร์ท่ี่�คุิณ์ต้องรู้์03.

04. ร์ู้จ่กก่บู	Profit	and	Loss	
(P&L)	ห้ร์่องบูกำาไร์ขาดทีุ่น
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05. 19เร์่ยนร์ู้การ์บูร์ิห้าร์ข้อมูล
ด้วยร์ะบูบูดิจิที่่ล
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07.

06. 21

23

27เพร์าะอะไร์ร์้านอาห้าร์เป็ิดให้ม�ถึึง	
ไม�ป็ร์ะสบูคิวามสำาเร์็จ?08.

ข้อคิวร์ร์ู้ห้ากอยากลดต้นทีุ่น	
ในร์้านอาห้าร์

ข้อด่ของการ์บูร์ิห้าร์ข้อมูล
ด้วยร์ะบูบูดิจิที่่ล
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จะทุำาธุุริกิ่จร้ิานอาหาริ 
ต้้องร้้ิอะไริเก่่�ยวกั่บต้้นทุุนบ้าง?

ร้้ิต้้นทุุนร้ิานอาหาริทัุ�งหมด

ก่ำาหนดมาต้ริฐานต้้นทุุน

ต้องวิเคิร์าะห้์ต้นทุี่นท่ี่�เก่�ยวข้องท่ี่�งห้มดออกมา
ให้้ได้ว�าม่อะไร์บู้าง	 ซึั�งห้ล่กๆ	 ต้นทุี่นแบู�งออกเป็็น												
2	แบูบูค่ิอ	คิ�าใชุ้จ�ายห้ล่ก	(Direct	Cost)	ซึั�งเป็น็																																																	
คิ�าใชุ้จ�ายของว่ตถุึดิบูในอาห้าร์ท่ี่�งห้มด	 ร์วมท่ี่�ง																																																		
บูร์ร์จุภ่ณ์ฑ์์ท่ี่�ใชุ้	 และคิ�าใชุ้จ�ายโสหุ้้ย	 (Overhead																																																														
Cost)	 เป็็นคิ�าใชุ้จ�ายท่ี่�เก่�ยวข้องก่บูร้์านอาห้าร์																								
ท่ี่�งห้มด	 ได้แก�	 คิ�าจ้างพน่กงาน	 คิ�านำ�า	 คิ�าไฟ																																																																															
คิ�าขนส�ง	และคิ�าเชุ�าสถึานท่ี่�	(ในกร์ณ่์ท่ี่�ม่)	เจ้าของ																																																																											
ร้์านต้องห้าส่ดส�วนท่ี่�งห้มดออกมาให้้ได้ว�า	 ร้์าน
อาห้าร์ของคุิณ์	ม่ต้นทุี่นด้านใดบู้าง.

ข่�นตอนน่�อาจจะยากสำาห้ร่์บูม่อให้ม�	 แต�ก็เป็็นสิ�ง
ท่ี่�ร้์านอาห้าร์ต้องพยายามเร่์ยนรู้์	 และกำาห้นดเอง
ว�าในอาห้าร์	 1	 จาน	 จะขายเที่�าไห้ร์�?	 ซึั�งร์าคิาขาย
น่�ต้องร์วมก่บูต้นทุี่นอ่�นๆ	 ท่ี่�กำาห้นดไว้แล้ว	 โดย
ยกต่วอย�าง	 ถ้ึาคุิณ์จะขายข้าวต้มห้มูส่บู	ป็ริ์มาณ์																																											
200	 กร่์ม	 ต้องม่ต้นทุี่นอะไร์บู้าง	 และจะต่�งร์าคิา
ขายก่�บูาที่?.

ข้อผิู้ดพลาดสำาค่ิญท่ี่�ที่ำาให้้ร้์าน																																																	
อาห้าร์จำานวนไม�น้อยต้องป็ร์ะสบู																																																																				
ก่บูภาวะขาดทุี่นห้ร่์อต้องป็ิด																																																																								
กิจการ์ลงภายในเวลาไม�นาน																													
เป็็นเพร์าะเจ้าของร้์านไม�ม่การ์													
วางแผู้น	 ห้ร่์อไม�รู้์โคิร์งสร้์างต้น																																											
ทุี่น	 ด่งน่�น	 การ์ที่ำาร้์านอาห้าร์																																				
เจ้าของร้์านจำาเป็็นต้องที่ำาคิวาม																																																																				
เข้าใจก�อนว�าแผู้นธุร์กิจโคิร์ง																																																																																						
สร้์าง	 และต้นทุี่นห้ล่กของร้์าน
คุิณ์น่�นเป็น็แบูบูไห้น?.
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ถ้้าต้้องก่าริข้ายข้้าวต้้มหม้สับ 1 ถ้้วย คุณควริจะข้ายก่่�บาทุด่?

ต้้นทุุนวัต้ถุ้ดิบ

ค่าแริง

ค่าสาธุาริณ้ปิโภค

ต้นทุี่นว่ตถุึดิบูในการ์ที่ำาอาห้าร์	
ร์วมถึึงบูร์ร์จุภ่ณ์ฑ์์ท่ี่�ใชุ้

คิ�าแร์งในการ์จ้างพน่กงานท่ี่�งห้มด

คิ�าดำาเนินการ์,คิ�านำ�า,คิ�าไฟ,คิ�าร์ถึ,	
คิ�าขนส�ง,โฆษณ์า

มาต้ริฐานต้้นทุุน

มาต้ริฐานต้้นทุุน
มาต้ริฐานต้้นทุุน

ต้้นทุุน

ต้้นทุุน
ต้้นทุุน

35%

10%
20%

*10 B

2.8 B

ค่าเช่่าสถ้านทุ่� 
ร์ายจ�ายท่ี่�ต้องจ�าย	ต�อเด่อน	
จำานวนจะคิงท่ี่�
มาต้ริฐานต้้นทุุน ต้้นทุุน

15% 4.2 B

5.7 B

ต้้นทุุนทัุ�งหมด
ร์วมร์ายการ์ต้นทุี่นท่ี่�งห้มดท่ี่�	
เกิดขึ�น
มาต้ริฐานต้้นทุุน ต้้นทุุน
80% 22.7 B

ก่ำาไริจาก่ยอดข้าย  

ริวมข้าย  

มาต้ริฐานต้้นทุุน

มาต้ริฐานต้้นทุุน

ต้้นทุุน

ต้้นทุุน

20%

100%

5.7 B

28.4 B

ห้มายเห้ตุ:	ต้องใส�เป็า้ห้มายคิาดห้ว่ง	เพร์าะห้ากดูแล้วว�ากำาไร์จากต้นทุี่นท่ี่�งห้มดแคิ�	
20%	เม่�อเท่ี่ยบูก่บูท้ี่องตลาด	ร์าคิาย่งตำ�าไป็	ก็สามาร์ถึเพิ�มได้	ตามกลไกร์าคิาปั็จจุบู่น
ห้ร่์อถ้ึาห้ากม่ป็จัจ่ยอ่�นแฝ่งอยู�มาก	และไม�สามาร์ถึคิวบูคุิมได้	ก็สามาร์ถึ	Mark	up	
คิ�าคิวามคิาดห้ว่งเข้าไป็ได้.

เป้ิาหมายคาดหวัง 30% (0.3 เทุ่า)

เป้ิาหมายคาดหวัง 50% (0.5 เทุ่า)

จากต้นทุี่นร์วม	=	28.4	x	30%	=	37	B

จากต้นทุี่นร์วม	=	28.4	x	50%	=	43	B

ขายจานละ	37	บูาที่

ขายจานละ	43	บูาที่

แหล่่งท่ี่�มา : makrohorecaacademy.com
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เทุคนิคก่ำาหนดริาคาข้าย

เจ้าของร้์านต้องพิจาร์ณ์าข้อเห้ล�าน่�	
เพ่�อต่�งร์าคิาขายให้้เห้มาะสม
และลูกค้ิายินด่ท่ี่�จะจ�าย

Profit	oriented	>	Margin?	ค่ิอ	การ์กำาห้นดร์าคิาบูนพ่�นฐานของกำาไร์

Cost	oriented	>	%	ค่ิอ	การ์ต่�งร์าคิาบูนพ่�นฐานของต้นทุี่น

Customer	 oriented	 >	 Satisfaction?	 ค่ิอ	 คิวามคุ้ิมคิ�าก่บู	
สิ�งท่ี่�ลูกค้ิาจ�าย

Competitor	oriented	>	Market	ค่ิอ	การ์ต่�งร์าคิาจากคูิ�แข�ง

Product,	Location,	Economic,	Promotion

1

2

3

4

5

แหล่่งท่ี่�มา : duangkamol13.blogspot.com
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ตั้วช่่วยในก่าริบริิหาริจัดก่าริร้ิาน

ป็จัจุบู่นม่เที่คิโนโลย่ท่ี่�ท่ี่นสม่ยถูึกพ่ฒนามากขึ�น	เพ่�อเป็น็ต่วชุ�วย
ให้้ก่บูธุร์กิจร้์านอาห้าร์	ซึั�งเที่คิโนโลย่เห้ล�าน่�	ได้เข้ามาชุ�วยในการ์
คิวบูคุิมต้นทุี่นของว่ตถุึดิบูและสต๊อก	ผู้�านการ์เชุ่�อมต�อก่บูร์ะบูบู
ขายห้น้าร้์าน	 ร์วมท่ี่�งย่งม่สูตร์การ์ผู้ลิต	 (Bill	 of	 Material)	
สำาห้ร่์บูร้์านท่ี่�ม่คิร่์วกลางผู้ลิตเอง	 ซึั�งร์ะบูบูน่�	 จะชุ�วยวิเคิร์าะห์้
การ์ซ่ั�อว่ตถุึดิบูได้อย�างละเอ่ยด	 เพร์าะม่การ์ใส�สูตร์การ์ผู้ลิต	
ที่ำาให้้ชุ�วยจ่ดการ์ต่ดสต๊อกได้อย�างถูึกต้อง	ซึั�งทุี่กคิร่์�งท่ี่�ม่ยอด
ขายอาห้าร์	 ร์ะบูบูจะม่การ์ต่ดว่ตถุึดิบูตามสูตร์การ์ผู้ลิต	 ที่ำาให้้
สามาร์ถึต่ดสต๊อกได้อย�างแม�นยำา	 และอ่ป็เดตข้อมูลได้แบูบู													
เร่์ยลไที่ม	์โดยท่ี่�เจ้าของร้์านไม�ต้องป็วดห่้วก่บูการ์บูร์หิ้าร์สต๊อก
ผู้�านร์ะบูบู	Excel	อ่กต�อไป็	นอกจากน่�	ร์ะบูบูย่งสามาร์ถึเชุ่�อม
ต�อก่บูร์ะบูบูจ่ดการ์ห้น้าร้์าน	POS	(Point	of	Sales)	เพ่�อชุ�วย
อำานวยคิวามสะดวกในการ์ที่ำางานให้้ร์วดเร็์วยิ�งขึ�น	 ร์วมท่ี่�งย่ง
ลดการ์ที่ำางานท่ี่�ซัำ�าซ้ัอนอ่กด้วย.
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ต้้นทุุนวัต้ถุ้ดิบ

โดยท่ี่�วไป็แล้วต้นทุี่นว่ตถุึดิบูอาห้าร์จะร์วมก่บู							
บูร์ร์จุภ่ณ์ฑ์์ท่ี่�ใชุ้บูร์ร์จุอาห้าร์สำาห้ร่์บูเสิร์์ฟ	 ถ้ึา										
ห้ากเป็็นร์้านอาห้าร์ป็ร์ะเภที่จานเด่�ยว	 ต้นทุี่นว่ตถุึ	
ดิบูจะถึูกกำาห้นดมาตร์ฐานไว้ท่ี่�	 30-35%	 สำาห้ร่์บู	
ร้์านเคิร่์�องด่�มต้นทุี่นจะอยู� ท่ี่� 	 25-30%	 และ															
ร้์านอาห้าร์ป็ร์ะเภที่บุูฟเฟต์ต้นทุี่นอยู�ท่ี่�	 45-50%	
สมมุติถ้ึาเร์าขายอาห้าร์ตามส่�ง	 ได้ยอดขายว่นละ	
10,000	 บูาที่	 และต้องการ์กำาไร์เพิ�มอ่ก	 50%	
แสดงว�ายอดขายห่้กกำาไร์	 ต้นทุี่นต้องไม�เกิน	
5,000	บูาที่	และต้นทุี่นว่ตถุึดิบู	35%	ของ	5000	
น่�นห้้ามเกิน	1,750	บูาที่.

โคริงสร้ิางต้้นทุุน
ธุุริกิ่จร้ิานอาหาริทุ่�คุณต้้องร้้ิ
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ตั้วอย่าง ต้าริางแสดงก่าริคิดต้้นทุุนสินค้า 
ข้้าวก่ริะเพื่ริาหม้ นำ�าหนัก่ข้าย 250 ก่รัิม ต้้นทุุนริวม 23.86 บาทุ

ส่วนปิริะก่อบ % Yield ส้ต้ริสินค้า ริาคาวัต้ถุ้ดิบ ริาคาต้้นทุุนปิริิมาณวัต้ถุ้ดิบ
ทุ่�ใช้่จริิง

ข้้าวก่ริะเพื่ริาหม้ (ก่ริัม) (บาทุ/จาน)(ส้ต้ริสินค้า / yield)
x100%

พริ์กข่�ห้นูแดงบูด 98 10 10.20 100 1.02

20 33.33 50 1.67

30 30.61 35 1.07

15 15.31 30 0.45

25 25.51 40 1.02

3 3.06 40 0.12

10 10.20 35 0.36

5 5.10 24 0.12

100 105.26 100 10.53

100 100.00 25 2.50

18.86

18.86

5

23.86

318

250

กล�อง,	ชุ้อน,	จาน,	เคิร่์�องป็รุ์ง	ห้ร่์ออ่�นๆ	ท่ี่�ให้้พร้์อมก่บูอาห้าร์

%	Yield	=	%	ใชุ้จริ์งของว่ตถุึดิบู	เชุ�น	ชุ่�อพริ์กข่�ห้นู	100	กร่์ม	ห้ล่งเด็ดข่�ว,	บูดแล้ว	เห้ล่อ	90	กร่์ม	ด่งน่�น	%	Yield	=	90%

60

98

98

98

98

98

98

95

100

ใบูกร์ะเพร์าเด็ด	

นำ�าม่นป็าล์ม

ซ่ัอิ�วขาว

ซัอสห้อยนางร์ม

ซ่ัอิ�วดำา

ซัอสป็รุ์งร์ส

นำ�าตาลที่ร์าย

เน่�อห้มูส่นนอกบูด

ข้าวสวย

รวิม

หลังผััดี

ราคาต้นทุน

บรรจุภััณฑ์์

รวิมต้นทุน
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วิธุ่ก่าริคำานวณต้้นทุุนวัต้ถุ้ดิบ ผ่่านโปิริแก่ริม Excel ง่ายๆ 
แค่ก่ริอก่ข้้อม้ล็ต้ามน่�

กร์อกส�วนป็ร์ะกอบู																								
ว่ตถุึดิบูท่ี่�ใชุ้ท่ี่�งห้มด1

2

3

4

%	Yield	ค่ิอ	%	ของท่ี่�ใชุ้ได้จริ์ง	ห้ล่งจากการ์ต่ดแต�ง	ต้อง
เช็ุคิได้จากการ์ชุ่�งนำ�าห้น่กเที่�าน่�น	 แล้วนำามาคิำานวณ์กล่บู	 ค่ิอ																																																																															
(นำ�าห้น่กเริ์�มต้น	-	นำ�าห้น่กห้ล่ง	ต่ดแต�ง)/100%	=	%	Yield

ใส�สูตร์อาห้าร์ว�า	อาห้าร์	 1	จาน	 ม่เคิร่์�องป็รุ์งป็ริ์มาณ์เที่�าไห้ร์�
โดยข้อมูลเห้ล�าน่�	 ก็มาจากการ์ชุ่�งตวง	ซึั�งห้น�วยคิวร์แป็ลงให้้
ตามห้ล่กท่ี่�ขายจริ์ง	ค่ิอ	กร่์ม	ห้ร่์อ	กิโลกร่์ม

ใส�ป็ริ์มาณ์ว่ตถุึดิบูท่ี่�ใชุ้จริ์ง	เชุ�น	พริ์กบูด	100	กร่์ม	ห้ล่งเด็ด
ข่�วและบูดจะได้แคิ�	90	กร่์ม	โดยชุ�องน่�ก็จะเป็น็การ์ผูู้กสูตร์ของ	
Excel	(สูตร์สินค้ิา	/	yield)x100%
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5

6

ใส�ร์าคิาว่ตถุึดิบู	ห้ากเป็น็ว่ตถุึดิบูป็กติท่ี่�ไม�ได้เป็ล่�ยนแป็ลงต�อป็	ี
ก็จะไม�ม่ปั็ญห้า	แต�ถ้ึาเป็น็ว่ตถุึดิบูท่ี่�เป็ล่�ยนตามฤดูกาล	ร์าคิาท่ี่�
นำามาใส�คิวร์เป็น็กลาง	เพร์าะทุี่กฤดูท่ี่�ม่การ์เป็ล่�ยนแป็ลง	ร์าคิา
จะไม�กร์ะที่บูก่บูต้นทุี่นมาก	

ใส�ร์าคิาต้นทุี่นท่ี่�แท้ี่จริ์งท่ี่�ใชุ้ในอาห้าร์	 1	 จาน	 ซึั�งชุ�องน่�ก็จะ
เป็น็การ์ผูู้กสูตร์ของ	Excel	(ป็ริ์มาณ์ว่ตถุึดบิูท่ี่�ใชุ้จริ์ง	x	ร์าคิา
ว่ตถุึดิบู)	/100	โดยห้ล่กง�ายๆ	ของชุ�องน่�	ค่ิอ	เท่ี่ยบูบู่ญญ่ติ	
ไตร์ยางค์ิ	เชุ�น	นำ�าตาล	1	กิโลกร่์ม	(1,000	กร่์ม)	ร์าคิา	24	บูาที่	
ถ้ึาในสูตร์ใชุ้นำ�าตาล	15	กร่์ม		=	(15x24)/1000	=	0.36	บูาที่

7
เม่�อเร์าได้ร์าคิาต้นทุี่นแล้ว	อย�าล่มบูวกร์าคิาคิ�าถุึง
กล�อง	ชุ้อน	ส้อม	เคิร่์�องป็ร์งุ	ท่ี่�แถึมให้้ลูกค้ิาเวลา
ส่�งกล่บูบู้านลงไป็ด้วย	
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ต้้นทุุนค่าแริงพื่นัก่งาน

ธุร์กิจร้์านอาห้าร์ของคิุณ์จะไม�ป็ร์ะสบูคิวามสำาเร็์จ
ห้ากป็ร์าศจากพน่กงาน	 ท่ี่�งพน่กงานแบูบูป็ร์ะจำา
(Full	time)	และแบูบูชุ่�วคิร์าว	(Part	time)	โดย
ต้นทุี่นคิ�าแร์งพน่กงาน	 ป็ร์ะกอบูด้วย	 เงินเด่อน
สว่สดิการ์	และผู้ลป็ร์ะโยชุน์อ่�นๆ	 เชุ�น	คิ�าเซัอร์์วิส
ชุาร์์จ	คิ�าอาห้าร์ท่ี่�พน่กงานไดร่้์บู	ซึั�งต้นทุี่นแร์งงาน
น่�	 ถ่ึอเป็็นคิ�าใชุ้จ�ายก้อนให้ญ�ร์องลงมาจากต้นทุี่น
อาห้าร์	โดยคิ�าใชุ้จ�ายส�วนน่�	จะเฉล่�ยอยู�ท่ี่�ป็ร์ะมาณ์											
20–25%	 ของยอดขาย	 ท่ี่�งน่�	 การ์บูริ์ห้าร์จ่ดการ์
ต้นทุี่นแร์งงานสามาร์ถึที่ำาได้ห้ลายวิธ่	 ด้วยการ์
วางแผู้นกำาล่งคินตามยอดขายในแต�ละชุ�วงเวลา.

ต้นทุี่นคิ�าแร์ง	 โดยเฉล่�ยจะอยู� ท่ี่�	
ป็ร์ะมาณ์	20–25%	ของยอดขาย	ด่ง
น่�น	ถ้ึายอดขายว่นละ	35,000	บูาที่																																											
ต้องการ์กำาไร์	 50%	 แสดงว�า	 ยอด
ขายห่้กกำาไร์	 ต้นทุี่นต้องไม� เ กิน																																							
17,500	บูาที่	และต้นทุี่นคิ�าแร์ง	20%	
ของ	 17,500	 ค่ิอ	 ห้้ามเกิน	 3,500	
บูาที่/ว่น.

ตั้วอย่าง ต้าริางแสดงก่าริคิดต้้นทุุนค่าแริง 1 วัน
ข้องร้ิานอาหาริ  

บุคคล็

ริายจ่ายริวม 105,000 3,500

เงินเดือน บาทุ/วัน

เจ้าของร้์าน 40,000 1,333 B

B

B

B

B

B

B

ผู้จก.ร้์าน 25,000 833

นาย	A 12,000 400

นาย	B 10,000 333

นาย	C 9,000 300

นาย	D 9,000 300
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ต้้นทุุนค่าเช่่าทุ่�

ค่าดำาเนินก่าริต่้างๆ 

สำาห้ร่์บูต้นทุี่นคิ�าเชุ�าท่ี่�	เป็น็ได้ท่ี่�งแบูบูคิงท่ี่�	(Fixed	
Rate)	 เพร์าะคิ�าเชุ�าสถึานท่ี่�เป็็นคิ�าใชุ้จ�ายคิงท่ี่�ใน																				
ทุี่กๆ	เด่อน	อาจม่มากขึ�นห้ร่์อน้อยลง	ขึ�นอยู�ก่บูคิ�า									
นำ�าและคิ�าไฟ	 แต�ไม�ได้เป็็นส่ดส�วนท่ี่�มากเที่�าไห้ร์�																																																																
เพร์าะคิิดตามตาร์างเมตร์ท่ี่�เชุ�า	ซึั�งป็กติแล้วส่ดส�วน																																																						
คิ�าใชุ้จ�ายเห้ล�าน่�	 จะร์วมคิ�านำ�า	 คิ�าไฟและคิ�าแก๊ส
ป็ร์ะมาณ์	10-20%	ของยอดขาย	และอ่กแบูบูค่ิอ
คิิดตามส่ดส�วนร์ายได้ของร้์าน	 ห้ร่์อท่ี่�เร่์ยกก่นว�า														
GP	อาจเริ์�มท่ี่�	 15%	ไป็จนถึึง	30%	ขึ�นอยู�ก่บูผูู้้ให้้
เชุ�า	 ซึั�งกำาห้นดจากคิ�าเชุ�าท่ี่�แล้ว	 และย่งม่พวกคิ�า
ป็ร์ะก่นภ่ย	 คิ�าภาษ่โร์งเร่์อนร์วมอยู�ในต้นทุี่นส�วนน่�
ด้วย	เพร์าะฉะน่�น	ยิ�งคิ�าเชุ�าสถึานท่ี่�สูงเที่�าไร์	คุิณ์ก็
ต้องที่ำายอดขายให้้สูงขึ�นตามไป็ด้วย.

ต้นทุี่นการ์จ่ดการ์คิวร์ม่ส่ดส�วนไม�เกิน	 10%	 โดย
คิ�าดำาเนินการ์เห้ล�าน่�	 ป็ร์ะกอบูไป็ด้วย	 คิ�านำ�า																																																									
คิ�าไฟ	 คิ�าแก๊ส	 คิ�าเดินที่าง	 คิ�าว่สดุสิ�นเป็ล่อง	 คิ�า																																																																					
อุป็กร์ณ์์ที่ำาคิวามสะอาด	 คิ�าที่ำาโป็ร์โมชุ่�นและการ์	
ตลาด	เป็น็ต้น	ซึั�งคิิดเป็น็ส่ดส�วนป็ร์ะมาณ์	5-10%	
ของยอดขาย	 โดยแต�ละร์้านอาจจำาแนกต้นทุี่น
การ์จ่ดการ์น่�ไม�เห้ม่อนก่น	 ร์วมถึึงการ์บูร์ิห้าร์
จ่ดการ์ต้นทุี่นส�วนน่�ด้วย	เชุ�น	คิ�าที่ำาการ์ตลาดและ
โฆษณ์า	 โดยเร์าอาจกำาห้นดงบูป็ร์ะมาณ์แบูบูคิงท่ี่�
ในแต�ละเด่อน	 ห้ร่์ออาจต่�งงบูเป็็นเป็อร์์เซ็ันต์ตาม																																																									
ส่ดส�วนร์ายได้ในแต�ละเด่อน	 ซึั�งต้องคิวบูคุิมไม�ให้้
เกิน	10%	ของยอดขาย.

แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com, makrohorecaacademy.com
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ร้้ิจัก่กั่บ Profit and Loss (P&L) 

ห้ล่งจากท่ี่�เร์ารู้์ห้ล่กการ์คิิดต้นทุี่นแล้ว	สิ�งต�อมาท่ี่�เร์าต้องมาดูก่นน่�นค่ิอ	งบูกำาไร์ขาดทุี่น	ห้ร่์อ	Profit	
And	Loss	(P&L)	ซึั�งเป็น็งบูการ์เงินท่ี่�แสดงผู้ลการ์ดำาเนินงาน	ท่ี่�งร์ายร่์บูและร์ายจ�ายของกิจการ์
ในชุ�วงร์ะยะเวลาใดเวลาห้นึ�ง	 แต�จะต้องไม�เกิน	 1	 ป็	ี เพ่�อว่ดผู้ลการ์ดำาเนินงานของธุร์กิจว�าม่ร์ายได้
และคิ�าใชุ้จ�ายในร์อบูร์ะยะเวลาน่�นเที่�าใด	 และเม่�อนำาร์ายได้ห่้กคิ�าใชุ้จ�ายแล้ว	 จะเป็็นกำาไร์สุที่ธิ	 (Net	
Income	ห้ร่์อ	Net	Profit)	ห้ร่์อขาดทุี่นสุที่ธิ	(Net	Loss)	มากน้อยเพ่ยงใด	เพ่�อให้้ที่ร์าบูผู้ลกำาไร์
ห้ร่์อขาดทุี่นเห้ล�าน่�นว�า	มาจากส�วนใด	เพ่�อเจ้าของร้์านจะได้เอาข้อมูลส�วนน่�	ไป็วิเคิร์าะห์้และวางแผู้น
ดำาเนินธุร์กิจต�อไป็.
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ก่าริคำานวณงบก่ำาไริข้าดทุุน

ใช้่ส้ต้ริ : ริายได้ - ค่าใช้่จ่าย = ก่ำาไริ (ข้าดทุุน) สุทุธิุ 

	 ร์ายได้	 ม่	 2	 ป็ร์ะเภที่	 ค่ิอ
ร์ายได้จากการ์ขายและบูริ์การ์	 เป็็น
ร์ายได้ห้ล่กจากการ์ดำาเนินธุร์กิจ	 ซึั�ง
การ์วิเคิร์าะห์้งบูการ์เงินอยากให้้เน้น
ตร์งส�วนน่�	 และร์ายได้อ่�นๆ	 ค่ิอร์าย
ได้ท่ี่� ไม� ไ ด้ เ กิดจากการ์ดำาเ นินงาน																																															
ตามป็กติ	 และไม�ได้มาจากธุร์กิจห้ล่ก																												
ของกิจการ์	 ซึั�งเจ้าของร์้านไม�คิวร์ให้้
นำ�าห้น่กก่บูร์ายได้ส�วนน่�จนเกินไป็.

	 คิ�าใชุ้จ�ายท่ี่�เกิดจากการ์ขาย
สินค้ิาตามร์ายการ์	 4	 ป็ร์ะเภที่	 ได้แก�																																																			
ต้น ทุี่น	 คิ� าแร์ง	 คิ� า เชุ� า 	 และคิ� า														
ดำาเนินการ์.

1. 2.

แหล่่งท่ี่�มา : www.mrlikestock.com
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เม่�อนำาต่วเลขมาใส�สูตร์การ์คิำานวณ์งบูกำาไร์/ขาดทุี่นแล้ว	 เร์าก็จะได้รู้์ว�าร้์านม่คิวามสามาร์ถึในการ์ที่ำากำาไร์
ห้ร่์อขาดทุี่นเที่�าไห้ร์�	 โดยเร์าม่การ์แบู�งร์ะด่บูกำาไร์ได้	 3	 ร์ะด่บู	 ซึั�งการ์ว่ดผู้ลของแต�ละร์ะด่บูจะแตกต�างก่น
ออกไป็	ด่งน่�

ก่ำาไริขั้�นต้้น ก่ำาไริจาก่ก่าริ
ดำาเนินงาน 

ก่ำาไริสุทุธิุ

กำาไร์ท่ี่� ห่้กจากคิ�าใชุ้จ�ายว่ตถุึ																																																														
ดิบู	 และการ์ดำาเนินงาน	 ร์วม
ก่บูการ์ห่้กต้นทุี่นเ งินเ ด่อน																																					
พน่กงาน	 คิ�าเชุ�า	 คิ�านำ�า	 คิ�า
ไฟ	 คิ�าโที่ร์ศ่พท์ี่	 และคิ�านำ�าม่น																																																																		
ฯลฯ	 ซึั�งกำาไร์ส�วนน่�	 นำามาว่ด											
ป็ร์ะสิที่ธิภาพการ์ดำาเนินงาน
ของธุร์กิจได้.

กำาไร์ท่ี่�ห่้กจากต้นทุี่นว่ตถุึดิบู
เที่�าน่�น	 โดยเม่�อนำามาคิำานวณ์																																																																								
อ่ตร์าส�วนกำาไร์ข่�นต้นต�อยอด																																																																								
ขายแล้ว	 ก็จะสามาร์ถึว่ดป็ร์ะ																																																																													
สิที่ธิภาพการ์บูริ์ห้าร์ต้นทุี่น	และ
การ์ผู้ลิตของธุร์กิจได้.

กำาไร์ท่ี่�ห่้กจากคิ�าใชุจ้�ายที่กุอย�าง
แล้ว	ร์วมถึึงคิ�าเส่�อม	คิ�าดอกเบู่�ย
เงินกู้ร์ะยะยาว	 และคิ�าภาษ่	 ซึั�ง
กำาไร์ส�วนน่�สะท้ี่อนให้้เห็้นถึึงผู้ล																																			
กำาไร์ท่ี่�งห้มดของธุร์กิจ	 ว�าผู้ล
ป็ร์ะกอบูการ์ม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพห้ร่์อ																																																	
ไม�	ซึั�งการ์ท่ี่�ม่กำาไร์สุที่ธิน่�น	ต้อง
ม่ร์ายได้ท่ี่�มากกว�าต้นทุี่นขาย.
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	 ต้องม่ข่�นตอนท่ี่�ใชุ้ในการ์
ดำาเนินการ์	ท่ี่�งการ์วางกฎีร์ะเบู่ยบู
ห้ร่์อสร้์างข้อจำาก่ดต�างๆ	 ในร้์าน	
อาห้าร์	เพ่�อให้้บูร์ร์ลุเป็า้ห้มายตาม
ท่ี่�กำาห้นดไว้.

	 วิธ่การ์ท่ี่� เ จ้าของร้์านใชุ้
คิวบูคุิมการ์ผู้ลิตทุี่กข่�นตอน	 เพ่�อ
ให้้สินค้ิาและบูริ์การ์น่�น	เป็น็ไป็ตาม
มาตร์ฐาน	 ห้ร่์อเกินกว�ามาตร์ฐาน
ท่ี่�กำาห้นดไว้	ต้องใชุ้ต้นทุี่นตำ�าสุด.

ก่าริควบคุมต้้นทุุน ปิริะโยช่น์ข้องงบก่ำาไริข้าดทุุน

นอกจากน่�	เร์าย่งได้ที่ร์าบูเก่�ยวก่บูอ่ตร์ากำาไร์ข่�นต้น
และกำาไร์สุที่ธิ	ท่ี่�แสดงถึึงป็ร์ะสิที่ธิภาพของการ์ดำา																							
เนินงาน	และคิวามสามาร์ถึของเจ้าของร้์านในการ์
คิวบูคุิมต้นทุี่นร้์านอาห้าร์	 ร์วมท่ี่�งเร์าย่งได้เห็้นถึึง
กำาไร์-ขาดทุี่นท่ี่�เกิดขึ�นในแต�ละงวด	 ที่ำาให้้ม่การ์																																																																																							
เป็ล่�ยนแป็ลงของกำาไร์สะสม	 และคิาดการ์ณ์์เงิน																																																																																																				
ป็ันผู้ลท่ี่�จะได้ร่์บู	 ซึั�งห้ากนำางบูการ์เงินห้ลายงวด
มาวิเคิร์าะห์้	 ที่ำาให้้ที่ร์าบูแนวโน้มของร์ายได้	 ยอด
ขาย	ต้นทุี่นขายและคิ�าใชุ้จ�าย	ร์วมท่ี่�งอ่ตร์าการ์ที่ำา
กำาไร์	และการ์คิาดการ์ณ์์ยอดขายล�วงห้น้า	เพ่�อใชุ้
ในการ์วางแผู้นที่างธุร์กิจ	ห้ร่์อป็ร์ะกอบูการ์ต่ดสิน
ใจลงทุี่นขยายกิจการ์.

สำาห้ร่์บูผู้ลป็ร์ะโยชุน์ของงบูกำาไร์ขาดทุี่นน่�น	เพ่�อให้้
เร์าได้เห็้นถึึงผู้ลป็ร์ะกอบูการ์ในชุ�วงร์ะยะเวลาห้นึ�ง	
ร์วมถึึงร์ายละเอ่ยดท่ี่�เก่�ยวก่บูร์ายได้และคิ�าใชุ้จ�ายท่ี่�
เกิดขึ�นท่ี่�งห้มด	สุที่ธิแล้วม่กำาไร์ห้ร่์อขาดทุี่นเที่�าไห้ร์�

1.

2.

แหล่่งท่ี่�มา : duangkamol13.blogspot.com



19

เร่ิยนร้้ิก่าริบริิหาริข้้อม้ล็
ด้วยริะบบดิจิทัุล็

เที่คิโนโลย่ถ่ึอเป็็นเคิร่์�องม่อท่ี่�ผูู้้ป็ร์ะกอบูการ์สามาร์ถึนำามาใชุ้	เพ่�อเพิ�มข่ดคิวามสามาร์ถึในการ์แข�งข่นได้	และ
ถ้ึาห้ากเที่คิโนโลย่ท่ี่�นำามาใชุ้ชุ�วยให้้ร์ะบูบูบูริ์ห้าร์จ่ดการ์ม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพมากขึ�นแล้วละก็	 เจ้าของร้์านม่�นใจได้
เลยว�าร้์านอาห้าร์ของคุิณ์ได้เป็ร่์ยบูเห้น่อคูิ�แข�งอย�างแน�นอน.

ป็ัจจุบู่นร์ะบูบูบูร์ิห้าร์จ่ดการ์ร้์านอาห้าร์น่�น	 ม่ให้้
เล่อกใชุ้อยู�ห้ลากห้ลายฟงัก์ชุ่น	 เชุ�น	 ร์ะบูบูการ์ร่์บู
ออเดอร์์	 ห้ร่์อร์ะบูบูบูริ์ห้าร์งานส�วนต�างๆ	 ท่ี่�ชุ�วย
ให้้การ์ขายห้น้าร้์านน่�นง�ายขึ�น	 ร์วมถึึงการ์ที่ำางาน
ท่ี่�เก่�ยวข้องก่บูการ์ขาย	 เชุ�น	 เคิร่์�องคิิดเงิน	 การ์
ออกใบูเสร์็จ	 การ์บู่นทึี่กข้อมูลการ์ขาย	 ร์ายร่์บู									
ร์ายจ�าย	 และการ์จ่ดการ์สต๊อกสินค้ิา	 เป็น็ต้น	 ถ้ึา
พูดถึึงร์ะบูบูบูริ์ห้าร์จ่ดการ์ห้น้าร้์าน	 ห้ลายคินอาจ
จะย่งนึกไม�ออก	แต�ถ้ึาพูดถึึงเที่คิโนโลย่อย�างร์ะบูบู													
POS	เชุ่�อว�าห้ลายคินคิงต้องรู้์จ่กอย�างแน�นอน.

ริะบบบริิหาริจัดก่าริหน้าร้ิาน
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ริะบบ POS คืออะไริ
POS	ย�อมาจาก	Point	of	sale	เป็น็ร์ะบูบูขาย
ห้น้าร้์าน	 ซึั�งใชุ้สำาห้ร่์บูจุดขาย	 ห้ร่์อจุดชุำาร์ะ
เงินท่ี่�แคิชุเชุ่ยร์์	โดย	POS	พ่ฒนามาจากห้ล่ก
การ์ของเคิร์่�องคิิดเงิน	 (Cash	 Register)	
ที่ำาให้้ม่คิวามสามาร์ถึเพิ�มเติมนอกเห้น่อจาก
เคิร่์�องเก็บูเงิน	 โดยม่ฟังก์ชุ่นการ์ใชุ้งานท่ี่�
ชุ�วยให้้ธุร์กิจร้์านอาห้าร์ดำาเนินไป็ได้อย�างร์าบู
ร่์�นและม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพมากขึ�น.

ป็จัจุบู่นร์ะบูบู	POS	ม่ให้้เล่อกใชุม้ากมายห้ลายเจา้	ซึั�งแต�ละเจา้ม่คุิณ์สมบู่ติการ์ใชุง้าน	ร์วมถึึงคิวามสามาร์ถึ
ในใชุ้งานท่ี่�แตกต�างก่นไป็	 เพร์าะฉะน่�น	 เจ้าของร้์านอาห้าร์จึงต้องเล่อกใชุ้ร์ะบูบูให้้เห้มาะสมก่บูร้์านของต่ว
เอง	ด่งน่�

วิธุ่ก่าริเลื็อก่ริะบบ POS

	 เล่อกร์ะบูบูท่ี่�ม่ฟงัก์			
ชุ่นท่ี่�ตอบูโจที่ย์และร์องร่์บู	
การ์ใชุ้งานห้น้าร้์าน.
1. 	 เล่อกจากร์าคิาท่ี่�

เห้มาะสม	 โดยคิำานึงถึึง								
คุิณ์ภาพของฟงัก์ชุ่นท่ี่�ได้
ร่์บูคิวบูคูิ�ก่นไป็ด้วย.

	 เล่อกจากแห้ล�งจ่ด
จำาห้น�ายท่ี่�ม่คุิณ์ภาพ	 น�า
เชุ่�อถ่ึอ	 สามาร์ถึให้้ข้อมูล	
ได้อย�างตร์งไป็ตร์งมาร์วม
ท่ี่�งม่การ์บูริ์การ์ห้ล่งการ์
ขายท่ี่�ด่.

2. 3.

แหล่่งท่ี่�มา : vayoit.com
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ข้้อด่ข้องก่าริบริิหาริข้้อม้ล็
ด้วยริะบบดิจิทัุล็

ช่่วยล็ดต้้นทุุน

ง่ายต่้อก่าริจัดก่าริ
ข้้อม้ล็

เพิื่�มข่้ดความสามาริถ้ 
ในก่าริให้บริิก่าริ

อ่กห้น้าท่ี่�สำาค่ิญของร์ะบูบูดิจิท่ี่ล																																									
ค่ิอ	 เป็็นพ่�นท่ี่�จ่ดเก็บูข้อมูลทุี่ก																																												
อย�างของร้์านอาห้าร์ไว้ในแพลต																													
ฟอร์์มเด่ยว	 ท่ี่�งข้อมูลสินค้ิาคิง																																																			
คิล่ง	ยอดว่ตถุึดิบูคิงเห้ล่อ	เมนู																																																					
ขายด่	และยอดขายแต�ละว่น	ซึั�ง							
คุิณ์สามาร์ถึนำาข้อมูลเห้ล�าน่�	มา																				
วางแผู้นบูริ์ห้าร์ร้์านอาห้าร์ใน													
อนาคิตให้้ม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพยิ�งขึ�น.

ด้วยการ์ที่ำางานของร์ะบูบูดิจิท่ี่ล																																																																
ท่ี่�ใชุ้งานสะดวกและร์วดเร็์ว	ที่ำาให้้
การ์บูริ์ห้าร์จ่ดการ์ร้์านอาห้าร์ทุี่ก																					
ข่�นตอนม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพมากขึ�น																														
ต่�งแต�การ์ร์อคิิว	 ส่�งอาห้าร์	 ร่์บู																																																				
ออเดอร์์	และการ์ชุำาร์ะเงิน	นอก																																																
จากน่�	ย่งชุ�วยลดคิวามผิู้ดพลาด																																								
ในการ์ส่�งอาห้าร์เพร์าะเมนูท่ี่�																																				
ลูกค้ิาส่�งจะถูึกส�งไป็ย่งห้้องคิร่์ว																																													
โดยตร์ง.

ร์ะบูบูดิจิท่ี่ลจะชุ�วยให้้คุิณ์บูริ์ห้าร์
จ่ดการ์งานทุี่กอย�างได้ง�ายขึ�น																																																							
โดยท่ี่�คุิณ์ไม�จำาเป็็นต้องใชุ้พน่ก																																																																						
งาน	เพ่�อที่ำางานในร์ะบูบู	Manual																																																								
อ่กต�อไป็	ไม�ว�าจะเป็น็การ์ที่ำาบู่ญ	
ชุ่	ห้ร่์อการ์ดูแลสต๊อกสินค้ิา	ซึั�ง
แน�นอนว�า	ข้อมูลเห้ล�าน่�	ม่คิวาม
ถูึกต้องและแม�นยำา	 และคุิณ์ย่ง
สามาร์ถึตร์วจสอบูข้อมูลเห้ล�า
น่�ได้แบูบูเร่์ยลไที่ม์อ่กด้วย.



22

จัดก่าริข้้อม้ล็พื่นัก่งาน      
ได้แม่นยำา 

ด้วยคิวามอ่จฉริ์ยะของร์ะบูบู																																																																		
ดิจิท่ี่ลน่�	 ย่งชุ�วยลดการ์ทุี่จริ์ต																																																																									
ของพน่กงาน	 เน่�องจากร์ะบูบู
สามาร์ถึตร์วจสอบูข้อมูลของ																																						
พน่กงานท่ี่�เข้า-ออกงาน	 ร์วม																																										
ท่ี่� ง เ วลา ท่ี่� ใ ชุ้ ง านป็ร์ะจำา จุด
แคิชุเชุ่ยร์์	 ซึั�งเจ้าของร้์านจะรู้์
ได้เลยว�าพน่กงานคินไห้นเป็็น
ผูู้้ใชุ้งาน.

สามาริถ้ควบคุม
ธุุริกิ่จทัุ�งหมด

นอกจากร์ะบูบูบูริ์ห้าร์จ่ดการ์
ห้น้าร้์าน	 จะชุ�วยให้้การ์ดำาเนิน
กิจการ์ของคิุณ์ง�ายขึ�นแล้ว
ร์ะบูบูน่�ย่งชุ�วยให้้คุิณ์สามาร์ถึ	
คิวบูคุิมกิจการ์ทุี่กธุร์กิจและทุี่ก																		
สาขาได้อย�างง�ายดาย	 ผู้�าน			
ชุ�องที่างออนไลน์เพ่ยงแพลต																		
ฟอร์์มเด่ยว.

สร้ิางภาพื่ลั็ก่ษณ์ทุ่�ด่

แน�นอนว�าการ์เล่อกใชุ้เที่คิโน																																				
โลย่ท่ี่�ท่ี่นสม่ย	 จะชุ�วยเพิ�มป็ร์ะ																																
สิที่ธิภาพในการ์บูริ์การ์ลูกค้ิา
ให้้ด่ยิ�งขึ�น	 และลดคิวามเส่�ยง																														
ท่ี่�ก�อให้้เกิดคิวามผิู้ดพลาดใน																																														
การ์ให้้บูริ์การ์	สิ�งเห้ล�าน่�	ย�อมส�ง																																											
ผู้ลให้้เกิดภาพล่กษณ์์ท่ี่�ด่ต�อ																																									
ธุร์กิจร้์านอาห้าร์ของคุิณ์	 และ
สร้์างคิวามม่�นใจให้้ก่บูลูกค้ิา
อยากเข้ามาใชุ้บูริ์การ์คิร่์�งต�อไป็
อย�างแน�นอน. 

ต้ริวจสอบ
ข้้อม้ล็ได้ง่ายๆ

เน่�องจากร์ะบูบูข้อมูลท่ี่�งห้มด
สามาร์ถึเชุ่�อมต�อไ ด้ภายใน
แพลตฟอร์์มเด่ยว	 ที่ำาให้้คุิณ์
สามาร์ถึตร์วจสอบูข้อมูลต�างๆ																																					
เห้ล�าน่�	 ได้อย�างง�ายดายทีุ่กท่ี่�
ทุี่กเวลา.

ปิรัิบปิรุิง/
พัื่ฒนาบริิก่าริ
ข้องร้ิานได้ต้ริงจุด

ใคิร์ว�าร่์วิวและการ์แสดงคิวาม
คิิดเห็้นของลูกค้ิาน่�นไม�สำาค่ิญ	
ห้ากต้องการ์ให้้ธุร์กิจร้์านอาห้าร์
ของคุิณ์น่�นอยู�ร์อด	 คุิณ์ต้องรู้์	
จ่กนำาคิอมเมนต์ของลูกค้ิาตาม
โซัเชุ่�ยลม่เด่ยต�างๆ	 มาป็ร่์บูใชุ้
ท่ี่�งในแง�ของบูร์ร์ยากาศร์า้น	ร์ส									
ชุาติ	 ร์าคิา	 ร์วมท่ี่�งบูริ์การ์ของ																																							
พน่กงาน	 เพ่�อพ่ฒนาและป็ร่์บู																																		
ป็รุ์งคุิณ์ภาพบูริ์การ์ให้้ด่ยิ�งขึ�น.

แหล่่งท่ี่�มา : www.bostonglobe.com, vayoit.com
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ข้้อควริร้้ิหาก่อยาก่ล็ดต้้นทุุน 
ในร้ิานอาหาริ

เจ้าของร้์านอาห้าร์ส�วนให้ญ�ม่ก
ซ่ั�อว่ตถุึดิบูมาตุนไว้	 เพร์าะห้าก
ของห้มดจะได้ม่เห้ล่อใชุ้	 แต�ใน
คิวามเป็็นจริ์งแล้ว	 เป็็นคิวามคิิด
ท่ี่�ผิู้ด	 เพร์าะห้ากของห้มดอายุ																																									
ห้ร่์อเน�าเส่ยขึ�นมา	ก็ต้องทิี่�งอยู�ด่						
ซึั�งเที่�าก่บูว�า	 ต้องเส่ยเงินเป็ล�า																																														
ด่งน่�น	 ก�อนซ่ั�อว่ตถุึดิบูต้องม่
การ์วางแผู้นให้้ร์อบูคิอบู	 ด้วย																																						
การ์คิำานวณ์สูตร์ของแต�ละเมนู																																																					
ว�าต้องใส�ว่ตถุึดิบูอะไร์บู้าง	จำานวน
เที่� า ไห้ร์� 	 และแต�ละ ว่นจะขาย
ท่ี่�งห้มดก่�จาน	แคิ�น่�ก็ห้มดป็ญัห้า
เร่์�องของเห้ล่อทิี่�งแล้ว.

วางแผ่นก่าริซื�อวัต้ถุ้ดิบ
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ด้วยการ์ใชุ้แนวคิิด	 FIFO	 (First	 in	 First	 out)																																																										
ซึั�งถ้ึาแป็ลให้้เข้าใจง�ายก็ค่ิอ	ว่ตถุึดิบูไห้นมาก�อน	ก็
เอาไป็ใชุ้ก�อน	โดยอาจจะที่ำาฉลากกำาก่บูว่ตถุึดิบูทุี่ก
ชิุ�นร์�วมด้วย	เชุ�น	 ว่ตถุึดิบูน่�ร่์บูเข้ามาว่นไห้น	ห้มด
อายุเม่�อไห้ร์�	 เพ่�อชุ�วยให้้ห้ยิบูใชุ้ว่ตถุึดิบูได้ง�ายขึ�น	
และพน่กงานท่ี่�นำาไป็ใชุ้จะได้ที่ร์าบูว�าว่ตถุึดิบูไห้นมา
ส�งก�อน	 ก็จะได้เอาใชุ้ก�อน	 ส�วนว่ตถุึดิบูชิุ�นไห้นมา
ท่ี่�ห้ล่ง	 ก็จะถูึกห้ยิบูไป็ใชุ้คิร่์�งถ่ึดไป็	 เพ่�อคิวามสด
ให้ม�ของอาห้าร์.

วิธ่การ์คิำานวณ์สูตร์อาห้าร์ในทุี่กเมนู	ว�าต้องใส�ส�วน																																																							
ป็ร์ะกอบูห้ร่์อว่ตถุึดิบูอะไร์บู้าง	และใชุ้ว่ตถุึดิบูจำานวน																																																																
เที่�าไห้ร์�	 ท่ี่�งห้มดน่�ม่คิ�าใชุ้จ�ายเที่�าไห้ร์�	 ซึั�งถ้ึาห้าก
กำาห้นดว�าแต�ละว่นจะขายท่ี่�งห้มดก่�จาน	ก็ต้องคูิณ์
เข้าไป็ในสูตร์สำาเร์จ็ด้วย	เพร์าะวธ่ิน่�จะชุ�วยให้้คุิณ์ใชุ้
ต้นทุี่นได้อย�างคุ้ิมคิ�าและม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพสูงสุด.

การ์ตร์วจสอบูว่ตถุึดิบูก�อนจ�ายเงินทุี่กคิร่์�ง	 นอก																														
จากจะชุ�วยดูว�าของคิร์บูตามจำานวน	ห้ร่์อตร์งตาม
ท่ี่�ส่�งแล้วห้ร่์อไม�	 เจ้าของร้์านย่งต้องตร์วจสอบู
คุิณ์ภาพของว่ตถุึดิบูเห้ล�าน่�น	ว�าสดให้ม�จริ์ง	และ
ไม�ม่ว่ตถุึดิบูท่ี่�เส่ยห้ายห้ร่์อเน�าเส่ย	 เพ่�อท่ี่�คุิณ์จะ				
ได้ไม�ต้องเส่ยท่ี่�งเงินและเวลา.

ต้ริวจสอบวัต้ถุ้ดิบทุุก่ครัิ�ง

ทุำาฉล็าก่แสดงวันเดือนปีิ

สร้ิางส้ต้ริต้้นทุุนอาหาริในทุุก่เมน้
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ต้นทุี่นของร์้านอาห้าร์ไม�ได้ม่แคิ�เร่์�องอาห้าร์เที่�าน่�น	
แต�ย่งม่เร่์�องต้นทุี่นอ่�นแฝ่ง	ด่งน่�น	เจ้าของร้์านจึง										
ต้องกำาห้นดงบูป็ร์ะมาณ์ให้้ชุ่ดเจนว�าในแต�ละเด่อน																																																																									
แต�ละส่ป็ดาห์้	 ห้ร่์อแต�ละว่นน่�น	 ม่ต้นทุี่นคิ�าใชุ้จ�าย
อะไร์บู้าง	 เสร็์จแล้วก็นำาไป็ใส�ไว้ในร์ะบูบูบู่ญชุ่เพ่�อ
คุิณ์จะได้เห็้นถึึงสภาพคิล�อง	 และเงินสดท่ี่�จะต้อง								
เตร่์ยมใชุ้จ�าย	 แล้วเม่�อเอามาร์วมก่บูร์ายได้คุิณ์ก็
สามาร์ถึคิาดการ์ณ์์ร์ายได้และกำาไร์ท่ี่�จะได้ในอนาคิต.

ชุ�วงน่� เที่ร์นด์การ์สร้์างสร์ร์ค์ิเมนูอาห้าร์จาก																																																
ว่ตถุึดิบูท้ี่องถิึ�นกำาล่งมาแร์ง	ร้์านอาห้าร์ห้ลายแห้�ง																																																								
จึงจ่บูเที่ร์นด์น่�มาเป็็นกลยุที่ธ์เพ่�อดึงดูดลูกค้ิา																													
เข้าร้์าน	 ข้อด่ของว่ตถุึดิบูเห้ล�าน่�	 ส�วนให้ญ�เป็็น																										
สินค้ิาม่มาตร์ฐาน	 ไร้์สาร์เคิม่	 และร์าคิาถูึกเพร์าะ																													
ไม�ต้องบูวกร์าคิาคิ�าขนส�งจากต่วกลางเพิ�ม	 ซึั�ง																																																													
สิ�งน่�เป็น็ต้นทุี่นท่ี่�ต้องแบูกเชุ�นเด่ยวก่น.

ก่ำาหนดงบปิริะมาณ

ใช้่วัต้ถุ้ดิบในทุ้องถิ้�น
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เน่�องจากว่ตถุึดิบูแต�ละชุนิดม่วิธ่การ์เก็บูร่์กษาท่ี่�	
แตกต�างก่น	และคิวร์จ่ดเก็บูอยู�ในอุณ์ห้ภูมิท่ี่�เห้มาะ
สม	เพ่�อย่ดอายุการ์ใชุ้งาน	ซึั�งการ์ใส�ใจเร่์�องเล็กๆ	
น้อยๆ	เห้ล�าน่�	นอกจากจะชุ�วยลดคิ�าใชุ้จ�ายในการ์
ซ่ั�อว่ตถุึดิบูเพิ�มเล้ว	 ย่งชุ�วยลดอ่ตร์าการ์เกิดของ	
เส่ยไป็ได้มากเลยท่ี่เด่ยว.

ห้ากม่ว่ตถุึดิบูเห้ล่อจำานวนมาก	 และใกล้ห้มดอายุ
แล้ว	 แต�ของพวกน่�ย่งม่คุิณ์ภาพด่อยู�	 อย�างเชุ�น
เส้นบูะห้ม่�	 เจ้าของร้์านอาจจะต้องคิร่์เอที่เมนูให้ม�
ขึ�นมา	 โดยม่เส้นบูะห้ม่�เป็น็ส�วนป็ร์ะกอบู	 และใชุ้วิธ่
ลดร์าคิาเมนูอาห้าร์น่�นๆ	 ห้ร่์อโป็ร์โมที่เมนูผู้�านโซั																				
เชุ่�ยลม่เด่ย	ซึั�งการ์สร้์างเมนูให้ม�จากว่ตถุึดิบูเห้ล่อ
ใชุ้	 นอกจากจะชุ�วยให้้ว่ตถุึดิบูห้มดไวขึ�นแล้ว	 ย่ง
ชุ�วยสร์า้งป็ร์ะสบูการ์ณ์์ให้ม�ให้้ก่บูลูกค้ิา	จากการ์นำา
เสนอเมนูให้ม�ท่ี่�ไม�ซัำ�าซัากจำาเจอ่กด้วย.

เก็่บวัต้ถุ้ดิบให้เหมาะสม

สร้ิางสริริค์เมน้ใหม่จาก่วัต้ถุ้ดิบเดิม 

แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com, cheechongruay.smartsme.co.th



ปัิญหาก่าริทุุจริิต้

คนเจ้าปัิญหา

ริะบบก่าริทุำางาน
ไร้ิปิริะสิทุธิุภาพื่ 

เร่์�องทุี่จริ์ตถ่ึอเป็็นป็ัญห้าให้ญ�สำาห้ร่์บูเจ้าของร้์าน																																
เป็น็อย�างมาก	เพร์าะป็ญัห้าเร่์�องเงินน่�น	ไม�เข้าใคิร์																																				
ออกใคิร์	และยากท่ี่�จะไว้ใจใคิร์ท่ี่�จะมาบูริ์ห้าร์จ่ดการ์																																																																																							
เร่์�องน่�ท่ี่�งห้มดได้	 ซึั�งบูางร้์านยอดขายด่	 แต�ไม�ได้																																																																																																																										
กำาไร์	สาเห้ตุส�วนห้นึ�งเกิดจากการ์ถูึกโกง	ซึั�งกว�า															
คุิณ์จะรู้์ต่วก็สายเกินไป็เส่ยแล้ว.
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เพื่ริาะอะไริร้ิานอาหาริเปิิดใหม่ถึ้ง 
ไม่ปิริะสบความสำาเร็ิจ?
จะเป็ดิร้์านอาห้าร์ท่ี่�งท่ี่	ม่ป็ญัห้าอะไร์บู้าง?	ท่ี่�เจ้าของร้์านม่อให้ม�ต้องเจอ
และต้องวางแผู้น	เพ่�อร่์บูม่อก่บูสิ�งท่ี่�กำาล่งจะเกิดขึ�น

ป็ญัห้าอ่นด่บูห้นึ�งของร้์านอาห้าร์เลย	ค่ิอ	เร่์�องการ์
บูริ์ห้าร์จ่ดการ์	‘คิน’	ซึั�งพน่กงานทุี่กตำาแห้น�งของ
ร้์านอาห้าร์	 ถ่ึอเป็็นฟันเฟืองสำาค่ิญท่ี่�ที่ำาให้้ธุร์กิจ
น่�นอยู�ร์อด	ต่�งแต�ร์ะด่บูผูู้้จ่ดการ์	พ�อคิร่์ว	แม�คิร่์ว
ไป็จนถึึงพน่กงานเสิร์์ฟ	 ซึั�งเจ้าของร้์านจำานวนไม�
น้อย	 ม่กฝ่ากคิวามห้ว่งไว้ก่บูบุูคิลากร์เห้ล�าน่�	 ซึั�ง
ห้ากใคิร์คินใดคินนึงเกิดสร้์างปั็ญห้าขึ�นมา	อาจจะ
ส�งผู้ลกร์ะที่บูต�อชุ่�อเส่ยงร์ะยะยาวให้้ก่บูร้์านอาห้าร์
ของคุิณ์ก็เป็น็ได้.

การ์วางร์ะบูบูที่ำางานให้้ด่ต่�งแต�
เริ์�มต้น	 จะชุ�วยแบู�งเบูาภาร์ะให้้
ก่บูเจ้าของร้์านอาห้าร์ได้เป็็น
อย� างมาก	 เพร์าะห้ากร์ะบูบู
ที่ำางานไม�ม่คิุณ์ภาพ	 ท่ี่�งเร์่�อง
การ์คิวบูคุิมต้นทุี่น	การ์ตร์วจเช็ุก																																																						
สต๊อกว่ตถุึดิบู	 ร์วมถึึงร์สชุาติ
อาห้าร์ไม�คิงท่ี่�	 และบูริ์การ์ล�าชุ้า			
ทุี่กสิ�งทุี่กอย�างล้วนเกิดจากการ์																																						
ขาดการ์วางแผู้นร์ะบูบูที่ำางาน																																			
ท่ี่�งสิ�น.



พื่นัก่งานคือคนสำาคัญ วางริะบบก่าริทุำางานให้ชั่ดเจน
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เจ้าข้องร้ิานมือใหม่ อยาก่สร้ิางก่ำาไริ 
ล็องทุำาต้ามน่�

พน่กงานเป็น็แร์งข่บูเคิล่�อนห้ล่กของร้์านอาห้าร์	ท่ี่�
เจ้าของร้์านต้องให้้คิวามสำาค่ิญไม�น้อยไป็กว�าส�วน
อ่�น	 เม่�อร่์บูคินเข้ามาที่ำางาน	คิวร์ม่การ์เที่ร์นด์งาน
ให้้เข้าใจในห้น้าท่ี่�อย�างชุ่ดเจน	 ร์วมท่ี่�งม่สว่สดิการ์
และคิ�าตอบูแที่นท่ี่�เห้มาะสม	 นอกจากน่�	 เจ้าของ
ร้์านย่งต้องแสดงคิวามจร์ิงใจให้้ก่บูลูกน้อง	 และ
สร้์างคิวามส่มพ่นธ์ท่ี่�ด่ให้้แก�ท่ี่มงาน	เพร์าะนอกจาก
จะเป็น็การ์สร้์างขว่ญและกำาล่งใจในการ์ที่ำางานแล้ว	
ย่งชุ�วยลดปั็ญห้าการ์ลาออกบู�อยอ่กด้วย.

ร้์านอาห้าร์จะไป็ร์อดห้ร่์อไม�	 ขึ�นอยู�ก่บูการ์วาง
ร์ะบูบูจ่ดการ์ร้์านอาห้าร์	 ซึั�งร์ะบูบูท่ี่�ด่ต้องสามาร์ถึ
คิร์อบูคิลุมการ์ที่ำางานทุี่กแผู้นกภายในร้์านได้เป็็น
อย�างด่	เพ่�อเป็น็แนวที่างให้้พน่กงานป็ฏิิบู่ติงานได้
ตามข่�นตอน	และห้ากเกิดข้อผิู้ดพลาดตร์งไห้น	จะ
ได้ย้อนกล่บูไป็แก้ไขได้ตร์งจุด	 โดยท่ี่�ไม�ต้องก่งวล
ว�าห้ากพน่กงานลาออกกร์ะท่ี่นห่้นแล้ว	 จะสร้์าง
คิวามเส่ยห้ายจนถึึงข่�นเป็ดิร้์านไม�ได้.
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ริะบบจัดซื�อต้้องต้ริวจสอบได้

นำาเทุคโนโล็ย่เข้้ามาช่่วย

จะซ่ั�อว่ตถุึดิบู	เคิร่์�องป็รุ์ง	ห้ร่์ออุป็กร์ณ์์อะไร์ก็ตาม	
ต้องม่ใบูเสร็์จท่ี่�เป็น็มาตร์ฐานถูึกต้องและคิร์บูถ้ึวน	
โดยท่ี่�เจ้าของร้์านจะสามาร์ถึตร์วจสอบูได้ว�าซ่ั�อจาก
ท่ี่�ไห้น	ซ่ั�ออะไร์บูา้ง	ห้ร่์อสินค้ิาตร์งตามสเป็คิห้ร่์อไม�	
เพร์าะแคิ�เป็ล่�ยนย่�ห้้อก็ที่ำาให้้ร์สชุาตอิาห้าร์ผู้ดิเพ่�ยน
ไป็จากเดิมได้	ซึั�งเอกสาร์ต�างๆ	น่�	นอกจากใชุ้เป็น็
ห้ล่กฐานในการ์จ่ดที่ำาบู่ญชุ่แล้ว	ย่งลดโอกาสเส่�ยง
ต�อการ์ถูึกโกงอ่กด้วย.

ป็ัญห้าต้นทุี่นพุ� ง	 บูริ์ห้าร์ว่ตถุึดิบูไม�เป็็นที่ำาให้้
เห้ล่อทิี่�งห้ร่์อไม�พอต�อการ์ใชุ้งาน	 ร์วมไป็ถึึงเงิน
ร่์�วไห้ลท่ี่�คุิณ์อาจไม�ที่ร์าบูสาเห้ตุ	 สิ�งเห้ล�าน่�เป็็น
เร่์�องท่ี่�จ่ดการ์ยากสำาห้ร่์บูเจ้าของร้์านม่อให้ม�																																	
ด่งน่�น	 เที่คิโนโลย่อย�างร์ะบูบู	 POS	 ก็ถ่ึอเป็็นต่ว
ชุ�วยสำาค่ิญ	 ท่ี่�จะชุ�วยให้้คุิณ์ห้มดป็ัญห้าเพร์าะ																								
ร์ะบูบู	 POS	 เป็็นฐานข้อมูลทุี่กอย�างเก่�ยวก่บู																																														
ร้์านอาห้าร์	 ซึั�งคุิณ์สามาร์ถึตร์วจสอบูข้อมูลย้อน																																																
ห้ล่ง	 ห้ร่์อดูยอดขายว่นต�อว่น	 ห้ร่์อแม้กร์ะท่ี่�ง	
วิเคิร์าะห์้ข้อมูล	เพ่�อชุ�วยลดต้นทุี่นให้้ก่บูร้์านอาห้าร์																																															
ของคุิณ์ได้.

แหล่่งท่ี่�มา : taokaemai.com



เกีี่�ยวิกัี่บผ้้ัเขีึ้ยน

	 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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