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HIVE คืออะไร ?
	 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”



สแกนิ QR Code เพืื่�อเข้้าสู�  
เว็็บไซต์ข้อง HIVE



บทนำา
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จาก	e-Book	No.	1-2	เร์าได้ม่การ์พูดถึึง
ข้อมูลพ่�นฐานสำาห้ร่์บูผูู้้ท่ี่�ต้องการ์เปิ็ด		

ร้์านอาห้าร์ว�า	 ต้องม่การ์เตร่์ยมต่วศึกษาข้อมูล		
เก่�ยวก่บูอะไร์บู้าง	 ด่งน่�น	 เล�มน่�เร์าจะมาลงร์าย
ละเอ่ยดเก่�ยวก่บูการ์ค่ิดเล่อกร์ายการ์อาห้าร์	 ร์วม
ท่ี่�งการ์ออกแบูบูเมนูอาห้าร์	 การ์สร้์างคิอนเซ็ัป็ต์
ของเมนูให้้เป็็นท่ี่�จดจำา	 การ์เป็ล่�ยนเมนูอาห้าร์		
ธร์ร์มดาให้้ดูแตกต�างกว�าเดิม	 ตลอดจนถึึงการ์
สร้์างคิวามโดดเด�นให้้ก่บูร้์านอาห้าร์	 ซึั�งมาถึึงเล�ม
น่�	 เร์าเชุ่�อว�าทุี่กคินม่เมนูอาห้าร์ท่ี่�จะขายอยู�แล้ว					
แต�ไม�แน�ใจว�าเม่�อเป็ดิร้์านแล้วจะ...

‘ข้ายได้้ หรือได้้ข้าย’ กันิแนิ�?
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เม่�อคุิณ์ม่เมนูอาห้าร์ท่ี่�ชุอบูอยู�ในใจ	 ลองกล่บูมา												
คิิดดูว�า	 ที่ำาไมคุิณ์ถึึงชุอบูไป็ร้์านน่�?	 เพร์าะอะไร์?																																															
ซึั�งคุิณ์เองก็ม่คิำาตอบูอยู�แล้วว�าเห้ตุผู้ลท่ี่�เล่อก							
ร้์านน่�	 เป็็นร้์านโป็ร์ดเพร์าะอะไร์	 แล้วถ้ึาว่นน่�คุิณ์																										
สวมบูที่บูาที่เป็น็เจ้าของร้์านเอง	ก็ต้องเอาคิำาตอบู
ของคุิณ์มาเป็็นแนวที่างในการ์ที่ำาให้้ร้์านอาห้าร์																																																										
ของคุิณ์เข้าไป็อยู�ในใจ	 และเป็็นร้์านโป็ร์ดของ																																		
ลูกค้ิาให้้ได้	 แต�แคิ�น่�นเพ่ยงพอแล้วห้ร่์อไม�?	 ใน																																																									
การ์เป็ิดร้์านอาห้าร์ห้ร่์อ	 คุิณ์คิิดว�าย่งขาดอะไร์																																																						
อ่กไห้ม?

เพร์าะเป็้าห้มายของทีุ่กร้์านอาห้าร์	 ค่ิอ	 ยอดขาย
และกำาไร์จากการ์ขาย	 ด่งน่�น	 การ์ท่ี่�คุิณ์จะไป็ถึึง
จุดน่�นได้	 คุิณ์ก็ต้องม่การ์เริ์�มต้นวางแผู้นด้วย										
การ์น่บูห้นึ�งอ่กคิร่์�ง	 ซึั�ง	 e-Book	 เล�มน่�	 จะพา																																																																							
คุิณ์ไป็ถึึงเป็้าห้มายได้อย�างแน�นอน	 เร์าขอแคิ�
คุิณ์ลองเป็ิดใจ	 และนำาข้อมูลท่ี่�ให้้มาไป็ป็ร่์บูใชุ้																																																										
โดยข่�นแร์กท่ี่�ต้องที่ำา	 ค่ิอ	 กำาห้นดแนวที่างร้์าน
อาห้าร์ให้้ชุ่ดเจน	 ซึั�งวิธ่น่�	 ถ่ึอเป็็นการ์เริ์�มต้นท่ี่�																																													
ถูึกต้องท่ี่�สุด.
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ก�าหนิด้แนิว็ทางข้อง
รา้นิอาหารตามหลกั

5W 1H

Who = ใคร คือ ลูกค้าร้านิคุณ กลุ�มเป้้าหมายคือคนิ
กลุ�มไหนิ? เรารู้จักพื่ฤติกรรมเข้าดี้หรือยัง?

ในการ์ที่ำาธุร์กิจ	‘ร้์านอาห้าร์’	น่�น	ห้ากไม�ม่กลุ�มเป็า้
ห้มายท่ี่�ชุ่ดเจน	 ห้ร่์อการ์บูอกว�าอาห้าร์ของคิุณ์	
อร์�อยเห้มาะก่บูลูกค้ิาทุี่กป็ร์ะเภที่	 น่�นเป็็นคิวามคิิด
ท่ี่�เป็็นผิู้ดอย�างแร์ง	 เพร์าะเป็็นไป็ไม�ได้เลยว�าร้์าน
อาห้าร์ของคุิณ์จะเห้มาะก่บูทุี่กคิน	ด่งน่�น	การ์จะที่ำา
ร้์านอาห้าร์ให้้ป็ร์ะสบูคิวามสำาเร็์จได้	 คุิณ์จะต้อง	
โฟก่สกลุ�มเป็้าห้มายให้้ชุ่ดเจน	 และออกแบูบูทุี่ก	
อย�างให้้เข้าก่บูกลุ�มลูกค้ิามากท่ี่�สุด	 สำาห้ร่์บูการ์	
เล่อกกลุ�มเป้็าห้มายน่�น	 ก็ใชุ�ว�าคุิณ์จะคิิดขึ�นมา						
เองได้เลย	 แต�จำาเป็็นต้องคิำานึงถึึงป็ัจจ่ยสำาค่ิญ								
อย�างน้อย	3	ข้อด่งน่�.

01.
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1.1. เป้้าหมายอยู�ท�าเลไหนิ

การ์เล่อกกลุ�มเป้็าห้มายสำาห้ร่์บู	 ‘ร้์านอาห้าร์’	 ทุี่ก	
คิร่์�งต้องเล่อกที่ำาเลท่ี่�เห้มาะตามห้ล่กยุที่ธศาสตร์์
ก�อน	 แล้วจึงคิ�อยมาวิเคิร์าะห์้ว�า	 คินท่ี่�อาศ่ยอยู�ใน
ย�านน่�น	 ม่ล่กษณ์ะนิส่ยอย�างไร์	 ม่พฤติกร์ร์มแบูบู
ไห้น	เชุ�น	ห้ากที่ำาเลอยู�ที่องห้ล�อ	ก็มาดูว�าพฤติกร์ร์ม
ของคินในย�านที่องห้ล�อม่ไลฟส์ไตล์แบูบูไห้น	 ชุอบู
ที่านอาห้าร์ป็ร์ะเภที่อะไร์	เป็น็ต้น.
1.2. ใครที�สามารถเด้ินิเข้้าร้านิได้้ 

1.3. รูป้แบบร้านิอาหาร 

ร์าคิาอาห้าร์เป็็นอ่กป็ัจจ่ยท่ี่�ที่ำาให้้คุิณ์รู้์ได้ว�า	 คิน				
กลุ�มไห้นท่ี่�ยอมจ�ายคิ�าอาห้าร์ได้	 เพร์าะไม�ใชุ�ลูกค้ิา
ทุี่กคินท่ี่�จะส่�งอาห้าร์ร์าคิาแพงมาที่าน	ด่งน่�น	การ์
เล่อกกลุ�มเป็้าห้มายจึงไม�อาจสุ�มได้เลย	 แต�ต้องดู	
ร์าคิาอาห้าร์	 เพ่�อให้้สอดคิล้องก่น	 เชุ�น	 ห้ากคุิณ์
เป็ิดร์้านอาห้าร์ป็ร์ะเภที่ป็ิ� งย�าง	 โดยใชุ้เน่�อนำาเข้า	
จากต�างป็ร์ะเที่ศ	 ที่ำาให้้ร์าคิาต�อคินท่ี่�เข้าร้์านตกท่ี่�	
999	 บูาที่แต�ร์้านอาห้าร์กล่บูต่�งอยู�ในย�านชุุมชุน	
ร์าคิาน่�จึงสูงเกินไป็ท่ี่�กลุ�มลูกค้ิาเข้ามาที่านได้.

ต�อให้้เล่อกที่ำาเลท่ี่�คิิดว�าใชุ�	 ห้ร่์อต่�งร์าคิาท่ี่�คิิดว�า	
เห้มาะสมแลว้	แต�กล่บูวางร์ปู็แบูบูร์า้นไม�เข้าตากลุ�ม
เป็า้ห้มาย	ก็อาจที่ำาให้้ไม�ม่ลูกค้ิาเข้าร้์านอาห้าร์ของ
คุิณ์เลยก็ได้	ด่งน่�น	ในการ์เล่อกกลุ�มเป็า้ห้มาย	จึง
คิวร์เล่อกอย�างร์อบูคิอบู	 เชุ�น	 ออกแบูบูร้์านให้้ม่
คิวามห้รู์ห้ร์าดูแพง	 แต�ร้์านกล่บูต่�งอยู�ใกล้แห้ล�ง												
มห้าวิที่ยาล่ย	น่กศึกษาท่ี่�คิวร์จะเป็น็ลูกค้ิาห้ล่ก	อาจ
จะเข้าไม�ถึึงร์าคิาพวกน่�ได้.

แหล่่งท่ี่�มา : www.เพ่ื่�อนแท้ี่ร้้านอาหาร้.com 
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เม่�อคุิณ์รู้์แล้วว�า	 สถึานท่ี่�ท่ี่�คุิณ์เล่อกน่�น	 เห้มาะสม
ก่บูลูกค้ิากลุ�มไห้น	 จากน่�นก็ต้องพิจาร์ณ์าเร่์�อง
คิวามสะดวกสบูายในการ์เดินที่างมาใชุ้บูริ์การ์	ร์วม
ถึึงสถึานท่ี่�จอดร์ถึให้้ม่คิวามเห้มาะสม	เพ่ยงพอ	และ
ง�ายต�อการ์คิ้นห้าห้ร่์อไม�?	 เพร์าะห้ากเข้าถึึงยาก	
ลูกค้ิาอาจจะไม�อยากมาร้์านอาห้าร์คุิณ์เลยก็ได้.

ห้ล่งจากท่ี่�คุิณ์ม่กลุ�มเป้็าห้มาย	 และที่ำาเลท่ี่�ต่�งร้์าน
อาห้าร์ชุ่ดเจนแล้ว	 ต�อมาคุิณ์ก็ต้องห้าคิวามต้อง	
การ์ของลูกค้ิาว�า	 กลุ�มคินท่ี่�อาศ่ยอยู�ในที่ำาเลน่�น		
ต้องการ์อาห้าร์ป็ร์ะเภที่ไห้น?	ม่พฤติกร์ร์มการ์เล่อก
ร้์านอาห้าร์อย�างไร์?	 ร์วมถึึงดูว�าอาห้าร์ของคุิณ์
เห้มาะก่บูลูกค้ิาห้ร่์อไม�	 เชุ�น	 คุิณ์ได้สถึานท่ี่�ขายใน
ป็ั� มนำ�าม่นคุิณ์ก็ต้องรู้์ว�าคินท่ี่�มาเข้าป็ั� ม	ค่ิอ	คินเดิน
ที่างมาจอดพ่กร์ถึ	และกินอาห้าร์ไม�นาน	ด่งน่�น	ร้์าน
อาห้าร์ท่ี่�เป็ดิคิวร์ให้้บูริ์การ์ร์วดเร็์ว	และง�ายต�อการ์
ต่ดสินใจซ่ั�อ	และร์าคิาไม�แพง.

Where = ท�าเลที�ตั้งร้านิอาหาร
คว็รเปิ้ด้ที�ไหนิ?

02.

What = คุณจะข้ายอะไร ลูกค้ากลุ�มเป้้าหมาย
ข้องคุณชอบกินิอะไร? 

03.



8

ลูกค้ิาทุี่กคินม่การ์ต่ดสินใจเข้าร้์านอาห้าร์ในแต�ละ
ป็ร์ะเภที่	 แตกต�างก่นตามโอกาส	 เจ้าของร้์านจึง
ต้องวิเคิร์าะห์้ชุ�วงเวลาท่ี่�ลูกค้ิาเข้าร้์าน	 ไม�ว�าจะหิ้ว
ห้ร่์อมาพบูป็ะส่งสร์ร์คิ	์ส�วนมากจะมาในชุ�วงเวลาใด
ที่างร์้านจะได้จ่ดเตร่์ยมสินค้ิาและบูริ์การ์ให้้ตร์ง			
ก่บูเวลาน่�นๆ.

นอกจากร์สชุาติอาห้าร์ซึั�งเป็็นห่้วใจห้ล่กแล้ว									
คุิณ์ต้องคิิดต�อด้วยว�า	 ที่ำาอย�างไร์ให้้พวกเขา						
อยากมาใชุ้บูริ์การ์ท่ี่�ร้์านคุิณ์ซัำ�า	 เพร์าะลูกค้ิาแต�ละ
ร์ายม่ห้ล่กเกณ์ฑ์์ในการ์เล่อกร้์านอาห้าร์ท่ี่�แตกต�าง
ก่นไป็	 บูางคินดูจากร์าคิา	 บูางคินดูจากคุิณ์ภาพ
และร์สชุาติอาห้าร์	 ห้ร่์อบูางคินดูจากชุ่�อเส่ยงและ
การ์บูริ์การ์	 ด่งน่�น	 คุิณ์จะต้องรู้์ให้้ได้ว�าลูกค้ิาใชุ้	
ห้ล่กเกณ์ฑ์์ใด	 ท่ี่�เล่อกมาร้์านอาห้าร์ของคุิณ์	แล้ว
นำาข้อน่�นมาพ่ฒนาให้้โดดเด�นมากขึ�น	ซึั�งเที่คินิคิก็
ค่ิอ	 ที่ำาแบูบูสอบูถึามเลยว�า	 พวกกเขาเล่อกใชุ้		
บูริ์การ์ร้์านอาห้าร์ของคุิณ์เพร์าะอะไร์?	 วิธ่น่�จะ					
ที่ำาให้้คุิณ์รู้์คิำาตอบูได้ง�ายขึ�น.

When = เมื�อไหร�ที�ลูกค้าจะมากินิ? 

Why = ท�าไมลูกค้าต้องมาร้านิคุณ?

04.

05.
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ลำาพ่งการ์มากินอาห้าร์ของ
ลูกค้ิาห้นึ�งคิน	 แล้วเกิดการ์	
บูอกต�อห้นึ�งคิน	 ก็ย่งไม�เพ่ยง
พอต�อการ์สร์้างคิวามรู้์จ่กให้้
ก่บูลูกค้ิาอ่กห้ลายคิน	 ด่งน่�น	
คุิณ์ต้องม่การ์ส่�อสาร์ข้อมูล	
ร้์านอาห้าร์ไป็ถึึงกลุ�มลูกค้ิา				
ให้้ได้มากท่ี่�สุด	โดยห้ล่กๆ	ค่ิอ	
การ์โฆษณ์า	 ผู้�านการ์ใชุ้ส่�อ	
ต�างๆ	 ซึั�งที่างร์้านต้องเล่อก	
วิธ่ท่ี่�เข้าถึึงผูู้้บูริ์โภคิให้้ได้มาก	
ท่ี่�สุด	 และม่คิ�าใชุ้จ�ายไม�มาก		
เกินไป็	 เพ่�อให้้เกิดคิวามสนใจ	
ท่ี่�อยากเขา้มาที่ดลองชุมิอาห้าร์
ในร้์านของคุิณ์	 อย�างการ์ที่ำา
เพจใน	 Facebook	 ห้ร่์อการ์	
Live	สดร์วมไป็ถึึงการ์ที่ำาคิลิป็
วิด่โอ			เก่�ยวก่บูเมนใูนร้์าน	เพ่�อ
เร่์ยกคิวามสนใจจากลูกค้ิา.

ห้ล่กการ์	‘5W	1	H’	ท่ี่�เร์าเสนอมาน่�	เป็น็ต่วกำาห้นดว�า
ร้์านอาห้าร์ของคุิณ์ท่ี่�จะเปิ็ด	 คิวร์ม่ทิี่ศที่างเป็็นแบูบู
ไห้น	 และถ้ึาตอบูโจที่ย์ได้ท่ี่�ง	 6	 ข้อแล้ว	 และม่คิวาม
สอดคิล้องก่นท่ี่�งห้มด	น่�นห้มายคิวามว�า	คุิณ์คิิดถูึก
ในข่�นตอนแร์ก	ด่งน่�น	มาดูข่�นตอนต�อไป็ก่นเลย....

How = วิ็ธีีการสื�อสารกับลูกค้า 
ท�าได้้อย�างไร?

06.
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ออกแบบรายการ
อาหารให้โด้นิใจลูกค้า 

ห้ล่งจากท่ี่�คุิณ์เล่อกป็ร์ะเภที่ร์า้นอาห้าร์ท่ี่�อยากเป็ดิได้แล้ว	ต�อไป็มาดเูร่์�องการ์ออกแบูบูเมนอูาห้าร์ก่น	สำาห้ร่์บู
ร้์านอาห้าร์แล้ว	เมนูห้ร่์อร์ายการ์อาห้าร์ถ่ึอเป็็นสิ�งสำาค่ิญท่ี่�สุด	เน่�องจากเป็น็สิ�งท่ี่�ลูกค้ิาคิาดห้ว่งต่�งแต�แร์ก
และเม่�อเดินเข้ามาในร้์านอาห้าร์แล้ว	จะพบูก่บูเมนูอาห้าร์อะไร์บู้าง?	สมก่บูคิวามคิาดห้ว่งของเขาห้ร่์อไม�	ซึั�ง
การ์ออกแบูบูเมนูอาห้าร์น่�	 ก็ต้องม่คิวามสอดคิล้องก่บู	5W	1H	เห้ม่อนก่น	บูวกก่บูองค์ิป็ร์ะกอบูเพิ�มเติม
ด่งต�อไป็น่�.
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Clear concept (แนิว็คิด้ที�ชัด้เจนิ)
01.

สิ�งน่�ร์วมไป็ถึึงรู์ป็แบูบูการ์ให้้บูริ์การ์	อาห้าร์ท่ี่�จะขาย
และสไตลก์าร์ตกแต�งร้์าน	ซึั�งคิอนเซัป็็ต์ร้์านอาห้าร์
ท่ี่�ด่	 ต้องมาจากการ์สำาร์วจคิวามต้องการ์ตลาดท่ี่�
ถูึกต้อง	และให้้จำาไว้เสมอว�า	‘ร์สชุาติอาห้าร์’	ไม�ใชุ�
จุดขายเสมอไป็	 เพร์าะไม�ม่ร์้านอาห้าร์ไห้นบูอกว�า
อาห้าร์ของต่วเองไม�อร์�อยแน�นอน	เพร์าะฉะน่�น	ใน
เม่�อจุดขายของร้์านไม�ใชุ�ร์สชุาติอาห้าร์	คุิณ์ก็ต้อง
ตอบูต่วเองให้้ได้ว�า	 ลูกค้ิาอยากมาร้์านของคุิณ์																																																																																																																		
เพร์าะอะไร์?	 โดยสิ�งเห้ล�าน่�	 จะเป็็นต่วกำาห้นด												
อ่ตล่กษณ์์แบูร์นด์ของร้์าน	 ด่งน่�น	 คุิณ์คิวร์เล่อก
คิอนเซ็ัป็ต์ร้์านให้้เป็น็ท่ี่�น�าจดจำา	จะที่ำาให้้ลูกค้ิาอยาก
กล่บูมาใชุ้บูริ์การ์อ่ก	เชุ�น	ห้ากร้์านอาห้าร์ของคุิณ์
ใชุ้คิอนเซัป็็ต์ร้์านอาห้าร์ไที่ยต้นตำาร่์บู	การ์ออกแบูบู
ร้์าน	เมนู	อุป็กร์ณ์์	ชุุดพน่กงานท่ี่�งห้มด	ก็ต้องส่�อ
ออกมาให้้ตร์งก่บูคิอนเซ็ัป็ต์ร้์านด้วยเชุ�นก่น.

ถ้ึาคุิณ์ต้องการ์เป็็นผูู้้นำาเที่ร์นด์	 ก็คิวร์ห้ล่กเล่�ยง
การ์สร้์างเมนูตามกร์ะแสป็จัจุบู่น	 และต้องคิิดเมนู
อาห้าร์ให้้ม่เอกล่กษณ์์	และสามาร์ถึเร่์ยกกร์ะแสได้
ด้วยต่วเอง	 ท่ี่�สำาค่ิญอาห้าร์ท่ี่�เสิร์์ฟในร้์านคิวร์ใชุ้
เวลาเตร่์ยมเพ่ยงส่�นๆ	เพ่�อไม�ให้้เกิดป็ญัห้าในชุ�วง
เวลาท่ี่�ม่คินแน�นร้์าน	นอกจากน่�	คุิณ์ย่งต้องห้าข้อ
แตกต�างให้้ก่บูอาห้าร์	 เพ่�อสร์้างจุดแข็งให้้ก่บูร้์าน
อาห้าร์ของคุิณ์ให้้ได้.

คอนิเซ็ป้ต์ร้านิอาหาร

คอนิเซ็ป้ต์เมนิู

แหล่่งท่ี่�มา : www.ajinomotofoodservicethailand.com
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Menu survey
(ส�ารว็จเมนูิอาหาร)
ห้ล่งจากกำาห้นดคิอนเซ็ัป็ต์ร้์านอาห้าร์
เร่์ยบูร้์อยแล้ว	 การ์สำาร์วจเมนูท่ี่�จะขาย					
ในร้์านก็เป็็นสิ�งท่ี่�ต้องที่ำาในลำาด่บูต�อไป็				
ว�าเมนูไห้นได้ร่์บูคิวามนิยม?	 พร้์อมก่บู		
ร์าคิาขายโดยป็ร์ะมาณ์	ร์วมไป็ถึึงคิวามยาก
ง�ายในการ์ที่ำา	 อุป็กร์ณ์์	 เคิร์่�องม่อท่ี่�ใชุ้				
ร์วมไป็ถึึงท่ี่กษะของเชุฟท่ี่�ม่	 เพ่�อท่ี่�คุิณ์จะ
เอามาคิิดต�อว�า	 คิวร์จะออกเมนูอะไร์ใน			
ร้์านอาห้าร์ด่?.

02.
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Creative Name (ชื�อเมนูิต้องโด้ด้เด้�นิ)
03.

ห้ล่กการ์สำาค่ิญของการ์ต่�งชุ่�อเมนู	 ค่ิอ	 ส่�นและเข้าใจง�ายท่ี่�สุด	 แต�อย�าห้้วนจน
เกินไป็	และต้องพยายามดึงดูดใจลูกค้ิาให้้ส่�งอาห้าร์ให้้ได้	พูดง�ายๆ	ว�า	แคิ�อ�าน
เมนูแล้วนึกภาพตาม	ก็รู้์สึกอยากกินแล้ว	นอกจากน่�	อาจจะต้องบูอกส�วนป็ร์ะกอบู
ห้ล่กของเมนูเพิ�มเติม	 เพ่�อสร้์างคิวามน�าสนใจให้้เมนูมากขึ�น	 ห้ากคุิณ์ย่งนึกไม�
ออกเร์าม่เที่คินิคิด่ๆ	มาฝ่ากตามน่�.

ต้องแป็ลกให้ม�และเชุ่�อมโยงก่บูเมนู	โดย
เป็็นการ์บูร์ร์ยายคุิณ์สมบู่ติของอาห้าร์	
เพ่�อให้้คินอ�านจนิตนาการ์ตาม	เชุ�น	ต้มยำา
ที่ะเลเด่อด	เป็น็ต้มยำาที่ะเล	แต�เพิ�มคิำาว�า
เด่อดเข้าไป็	เพ่�อให้้ดูน�ากินมากขึ�น	ห้ร่์อ
ต้มเป็ร์ต	 ซึั�งเป็็นอาห้าร์อ่สานท่ี่�นำาป็ลา
ไห้ลท่ี่�งต่วลงมาต้มในแกงร้์อน	 แต�ข้อ
คิวร์ร์ะว่งของการ์ใชุ้ภาษาท่ี่�แป็ลกให้ม�	
ค่ิอ	 คิวร์เล่อกใชุ้เฉพาะเมนูห้ล่กเที่�าน่�น	
ห้ากใชุ้ชุ่�อแป็ลกให้ม�ท่ี่�งห้มด	ลูกค้ิาอาจ
จะจดจำาชุ่�อเมนูไม�ได้ท่ี่�งห้มด	และย่งยาก
ต�อการ์ส่�งอ่กด้วย.

ภาษาที�ใช้
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บอกแหล�งก�าเนิิด้หรือ 
แหล�งที�มา 
การ์ใส�ชุ่�อสถึานท่ี่�เข้าไป็ในอาห้าร์	 ชุวนให้้
ลูกค้ิาอยากรู้์ว�า	 ร์สชุาติของท่ี่�น่�จะแตก
ต�างจากท่ี่�อ่�นอย�างไร์	เชุ�น	ไก�อบูโอ�งร์าชุบูรุ่์
ห้ร่์อข้าวห้ลามห้นองมน	เป็น็ต้น.

สามาร์ถึใชุ้ชุ่�อตามภาชุนะท่ี่�ใส�	 อย�างวุ้น	
ลูกมะพร้์าว	ห้ร่์อป็ลาชุ�อนห้ลามกร์ะบูอก
ก็น�าดึงดูด	และฟงัติดหู้ด้วยเห้ม่อนก่น.

ห้ากเป็็นคินด่ง	 ห้ร่์อเป็็นต้นตำาห้ร่์บูของ
อาห้าร์น่�	ถ้ึาเพิ�มชุ่�อลงไป็ในเมนูก็อาจสร้์าง
คิวามน�าเชุ่�อถ่ึอให้้ก่บูอาห้าร์เมนูน่�ได้	อย�าง
ขนมห้ม้อแกงแม�กิมไล้	เป็น็ต้น.

ต้ังชื�อตามภาชนิะที�ใส�

ใส�ชื�อบุคคลที�เกี�ยว็ข้้อง  
กับเมนูิ

แหล่่งท่ี่�มา : www.facebook.com 



15

เมนูอาห้าร์	ก็ต้องม่คิวามสอดคิล้องก่บู
ว่ตถุึดิบูห้ล่กของร์้าน	 และว่ตถุึดิบูท่ี่�ใชุ้				
ก็ต้องผู้ลิตเมนูออกมาได้ห้ลากห้ลาย
อย�าง	 เพ่�อลดต้นทุี่นและง�ายต�อการ์
จ่ดการ์สต๊อกว่ตถุึดิบู	เชุ�น	ว่ตถุึดิบูห้ล่ก
ค่ิอ	 เน่�อแกะ	 ด่งน่�น	 ในเมนูก็ต้องม่เน่�อ
แกะ	ข่�นตำ�า	5	เมนู	นอกจากน่�	ว่ตถุึดิบู
ห้ล่กท่ี่�ใชุ้	ก็ต้องง�ายต�อการ์จ่ดเก็บู	และ			
เน�าเส่ยได้ยาก	ด่งน่�น	เวลาออกแบูบูเมนู
จำาเป็น็ต้องคิำานึงถึึงสิ�งเห้ล�าน่�ด้วย.

Variety in one
(เลือกใช้วั็ตถุดิ้บหลัก)

04.
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เมนูพิเศษท่ี่�เป็็นเอกล่กษณ์์ของเชุฟ			
ห้ร่์อเมนูเฉพาะท่ี่�ม่ขายร้์านน่�เที่�าน่�น	 ห้า	
กินท่ี่�อ่�นไม�ได้	 ห้ร่์อแคิ�เห็้นภาพก็รู้์ท่ี่นท่ี่	
ว�า	เมนูน่�มาจากร้์านไห้น	ซึั�งเอกล่กษณ์์
อาจจะเป็น็ดา้นร์สชุาต	ิห้ร่์อการ์ตกแต�ง
ท่ี่�เป็น็รู์ป็แบูบูเฉพาะ	ซึั�งเมนู	Signature	
ถ่ึอเป็็นส่�อการ์ตลาดอย�างด่	 เพ่�อสร้์าง
คิวามแตกต�างให้้แก�ร้์าน	 จนที่ำาให้้เกิด
การ์นึกถึึง	และการ์บูอกต�อผู้�านชุ�องที่าง
ต�างๆ.

คุิณ์ต้องค่ิดเล่อกคินท่ี่�ม่ท่ี่กษะคิวาม
สามาร์ถึในการ์ที่ำาอาห้าร์ท่ี่�สอดคิลอ้งก่บู
คิอนเซ็ัป็ต์ร้์านอาห้าร์	 เชุ�น	 ถ้ึาร้์านของ
คุิณ์เน้นขายอาห้าร์ร์สชุาตต้ินตำาร่์บูเชุฟ
ก็คิวร์เข้าใจอาห้าร์น่�นๆ	 ตามแบูบูสูตร์
แท้ี่ๆ	แต�ถ้ึาร้์านของคุิณ์เน้นคิวามแป็ลก
ให้ม�	 เชุฟก็ต้องม่คิวามคิิดสร้์างสร์ร์ค์ิ	
เป็น็ของต่วเอง	ร์วมท่ี่�งรู้์จ่กพลิกแพลง
ว่ตถุึดิบู	เพ่�อสร้์างส่ส่นให้้ก่บูม่�ออาห้าร์
และขณ์ะเด่ยวก่น	เชุฟก็คิวร์ตร์ะห้น่กถึึง
คิวามต้องการ์ของลูกค้ิาเป็็นอย�างด่		
ด้วยการ์ป็ร์ะยุกต์เมนูให้ม�ๆ	 ร์วมถึึงแก้
ป็ัญห้าเร่์�องร์สชุาติให้้ได้	 และท่ี่�สำาค่ิญ
สูตร์อาห้าร์ก็ต้องม่การ์คิวบูคุิมฝ่ีม่อใน
การ์ที่ำา	 เพ่�อให้้อาห้าร์ออกมาแต�ละคิร่์�ง	
ย่งคิงห้น้าตาและร์สชุาติเห้ม่อนเดิม					
ทุี่กคิร่์�งท่ี่�ส่�ง.

Chef and Recipe           
(ทักษะและสูตรอาหาร)

Signature Dish      
(เมนูิเฉพื่าะร้านิ)

05.

06.
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ต้นิทุนิว็ัตถุด้ิบ 
(Food costs)

ต้นิทุนิอื�นิๆ
(Other costs)

ก�อนท่ี่�จะต่�งร์าคิาอาห้าร์	เจ้าของร้์านต้องพิจาร์ณ์า
ป็ัจจ่ยเห้ล�าน่�ไว้ด้วย	 เพ่�อต่�งร์าคิาให้้เห้มาะสม	 ไม�
แพง	และไม�ขาดทุี่น.

01.

02. นอกจากต้นทุี่นอาห้าร์ที่่�คิุณ์
ต้องที่ร์าบูแล้ว	 คุิณ์ย่งต้อง
รู้์ต้นทุี่นด้านอ่�นๆ	ด้วยเชุ�นก่น
เพร์าะเป็็นสิ�งจำาเป็็นสำาห้ร่์บู
การ์ต่�งร์าคิา	 ไม�ว�าจะเป็น็คิ�า
เชุ�า	 คิ�าแร์งงาน	 ร์วมถึึงคิ�า
การ์ตลาดด้วย.

คุิณ์จะต่�งร์าคิาอาห้าร์ไม�ได้
เลย	 ห้ากคุิณ์ย่งไม�รู้์ต้นทุี่น
ของอาห้าร์ในแต�ละม่�อ	 ด่ง
น่�น	ในการ์ต่�งร์าคิาคุิณ์ต้อง
ดูต้นทุี่นอาห้าร์ของแต�ละเมนู
ก�อน	 เพ่�อไม�ให้้ต่�งร์าคิาขาด	
ทุี่นจนเกินไป็.

Attractive price             
(ราคาดึ้งดู้ด้ใจ)

07.
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ฐานิลูกค้า
(Customers) 

การแข้�งข้ันิ
(Competitors) 

04.

05.

ไม�ว�าร้์านอาห้าร์คุิณ์จะจ่บู
ลูกค้ิากลุ�มไห้นก็ตาม	 พวก
เขาย�อมอยากได้ร่์บูคิวาม			
คุ้ิมคิ�า	 ในทุี่กๆ	 บูาที่ท่ี่�เขา			
จ�ายไป็	 ด่งน่�น	 คุิณ์ก็ต้อง
คิำานึงถึึงกลุ�มลูกค้ิาของร์า้น
ก�อนท่ี่�จะต่�งร์าคิาอาห้าร์	ด้วย
เชุ�นก่น.
การ์ที่ำาร้์านอาห้าร์ย�อมม่คูิ�	
แข�งมากมาย	ท่ี่�งคูิ�แข�งท่ี่�อยู�
ในที่ำาเลเด่ยวก่น	 และคูิ�แข�ง	
ท่ี่� เป็็นร้์านอาห้าร์ป็ร์ะเภที่				
เด่ยวก่นซึั�งคุิณ์สามาร์ถึใชุ้					
กลยุที่ธ์การ์ต่�งร์าคิาได้ห้ลาย
วิธ่	 อย�าง	 ‘Offer	 Better	
Price’	ค่ิอ	สู้ด้วยร์าคิาท่ี่�ถูึก
กว�า	 แต�คิุณ์ภาพใกล้เค่ิยง
ก่น.

การเป้ลี�ยนิแป้ลง
ข้องตลาด้
(Market changes) 

03. ร์าคิาว่ตถุึดิบูเป็็นสิ�งท่ี่�คิวบู	
คุิมได้ยาก	ด่งน่�น	ก�อนจะต่�ง
ร์าคิาอาห้าร์	คุิณ์ต้องดูร์าคิา
ตลาดของว่ตถุึดิบูด้วย	โดย
เฉพาะว่ตถุึดิบูท่ี่�แป็ร์ผู่้นตาม
สภาพภูมิอากาศ	 ก็คิวร์จะ	
ต่�งร์าคิาไว้ให้้สูงห้น�อย	 เผู่้�อ
ร์าคิาว่ตถุึดิบูม่การ์เป็ล่�ยน	
แป็ลง.

แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com



หลักการต้ังราคาสินิค้า มี 3 วิ็ธีีหลัก
โด้ยต้ังจาก ต้นิทุนิ – ตลาด้ – ลูกค้า
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การ์ต่�งร์าคิาแบูบูน่�	 เป็็นการ์ต่�ง
ร์าคิาจากพ่�นฐานข้อมูลว่ตถุึดิบูท่ี่�
ม่การ์ใชุ้ต�อ	1	จานจริ์ง	โดยเร่์ยก
วิธ่น่�ก่นว�า	‘Cost	Plus’	ซึั�งเป็น็การ์
คิำานวณ์ต้นทุี่นสินค้ิาให้้ได้ก�อน			
ห้ล่งจากน่�น	 คิ�อยคิิดว�าต้องการ์
กำาไร์เที่�าไห้ร์�	 คิ�อยบูวกเพิ�มเข้าไป็
เป็็นร์าคิาอาห้าร์	 โดยท่ี่�วไป็แล้ว	
ต้นทุี่นว่ตถุึดิบูจะอยู�	30-35%	เชุ�น
ต้นทุี่นข้าวม่นไก�จานละ	 10	 บูาที่			
=	 35%	 ด่งน่�น	 คุิณ์คิวร์ต่�งร์าคิา
ขาย	29	บูาที่	ซึั�งข้อด่ของวิธ่น่�	ค่ิอ
ม่คิวามตร์งไป็ตร์งมา	สามาร์ถึจ่บู
ต้องได้ง�าย	 ร์วมไป็ถึึงม่ป็ร์ะโยชุน์
ในเชิุงกลยุที่ธ์	ท่ี่�จะป็ร่์บูขึ�นห้ร่์อป็ร่์บู
ลดร์าคิาสินค้ิาได้.

01.
ต้ังราคาสินิค้าจากต้นิทุนิ
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เม่�อคุิณ์รู้์	วิธ่ต่�งร์าคิาแล้ว	สิ�งท่ี่�คิวร์ที่ำาต�อมา	ค่ิอ	ต่�งร์าคิาสินค้ิาและบูริ์การ์จาก
	3	วิธ่ป็ร์ะกอบูก่น	ได้แก�	นำาร์าคิาท่ี่�ได้มาเป็ร่์ยบูเท่ี่ยบู	ห้าจุดท่ี่�เห้มาะสมท่ี่�สุด	และ
ให้้นำ�าห้น่กก่บูลูกค้ิามากท่ี่�สุด	ลำาด่บูต�อมา	ค่ิอ	ตลาด	และต้นทุี่น	โดยคุิณ์ไม�จำาเป็น็
ต้องตรึ์งกำาไร์ให้้คิงท่ี่�.

วิธ่น่�เป็น็วิธ่ท่ี่�ใชุ้ก่นมากเชุ�นก่น	และ
เป็็นวิธ่ท่ี่�ไม�ซ่ับูซ้ัอนอ่กด้วย	 โดย
ห้ล่กการ์ง�ายๆ	 ค่ิอ	 คุิณ์ต้องไป็
สำาร์วจร์าคิาอาห้าร์ท่ี่�ม่ล่กษณ์ะใกล้
เค่ิยงก่บูร้์านของคุิณ์	ห้ล่งจากน่�น
ก็มาต่�งร์าคิาให้้สอดคิล้องก่บูตลาด
โดยอาจจะม่การ์ป็ร่์บูเพิ�ม-ลดร์าคิา
นิดห้น�อย	เพ่�ออิงก่บูคิณุ์ภาพสินค้ิา
ในท้ี่องตลาด	ซึั�งข้อด่ของวิธ่น่�	ค่ิอ
เป็น็วิธ่ท่ี่�ง�าย	และร์าคิาท่ี่�ได้	ม่กจะ
สอดคิล้องก่บูการ์ขายมากกว�า	
การ์คิำานวณ์จากต้นทุี่น	 แต�โดย
ท่ี่�วไป็แล้ว	 ผูู้้ป็ร์ะกอบูการ์ก็ต้อง
คิำานวณ์ร์าคิาต้นทุี่นก�อนอยู�ด่. 

วิธ่น่�ถ่ึอเป็็นวิธ่ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดและตอบู
โจที่ย์ก่บูสภาพตลาดป็ัจจุบู่นมาก
ท่ี่�สุด	ค่ิอ	การ์ต่�งร์าคิาสินค้ิา	โดย
อ้างอิงจากคิวามรู้์สึกของลูกค้ิาว�า
เขาจะยอมซ่ั�อสินค้ิาและบูริ์การ์น่�ท่ี่�
ร์าคิาเที่�าไห้ร์�	แน�นอนว�าอาจจะจ่บู
ต้องได้ยากกว�าวิธ่อ่�น	 แต�ถ้ึาเร์า
เข้าใจลูกค้ิาเพ่ยงพอ	เชุ�น	ที่ำาการ์
วิจ่ยตลาดห้ร่์อร์าคิาสินค้ิาใกล้เค่ิยง
คุิณ์	ก็จะป็ร์ะมาณ์ร์าคิาท่ี่�เห้มาะสม
ได้แล้ว	โดยข้อด่ของวธ่ิน่�	ค่ิอ	ชุ�วย
ให้้คุิณ์ขายสินค้ิาได้กำาไร์มากขึ�น.

02. 03.
ต้ังราคาสินิค้าจากตลาด้ ต้ังราคาสินิค้าจากลูกค้า

แหล่่งท่ี่�มา : www.investerest.co
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เคล็ด้ลับการคัด้เลือก
และจัด้การวั็ตถุดิ้บ
ในิร้านิ

‘ว่ตถุึดิบู’	 เป็็นสิ�งท่ี่�สำาค่ิญมากท่ี่�คุิณ์จะต้อง	
ใส�ใจในการ์เล่อกสร์ร์	 เพ่�อให้้ได้อาห้าร์ท่ี่�ด่				
ท่ี่�สุดมอบูให้้แก�ลูกค้ิาของคุิณ์	 ร์วมไป็ถึึงไม�
กร์ะที่บูต�อผู้ลกำาไร์ของการ์ที่ำาธุร์กิจด้วย							
โดยการ์วางแผู้นจ่ดซ่ั�อว่ตถุึดิบู	 น่บูเป็็นข่�น	
ตอนท่ี่�ม่คิวามสำาค่ิญมาก	 เพร์าะห้ากไม�ม่การ์
วางแผู้น	 คุิณ์จะไม�สามาร์ถึบูริ์ห้าร์จ่ดการ์ใน
ส�วนน่�ได้	 โดยการ์วางแผู้นจ่ดซ่ั�อว่ตถุึดิบูจะ
ต้องม่การ์จ่ดการ์	ด่งน่�.
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การ์กำาห้นดร์ายการ์ว่ตถุึดิบูท่ี่�ใชุ้	ป็ร์ะกอบูด้วย
รายการว็ัตถุดิ้บ	 คุิณ์จะต้องที่ร์าบูว�าจะต้องใชุ้
ว่ตถุึดิบูอะไร์บู้าง	ซึั�งจะต้องกำาห้นดว่ตถุึดิบูให้้เห้มาะ
สมก่บูอาห้าร์
ป้ริมาณที�ต้องการใช้	 คุิณ์ต้องที่ร์าบูป็ริ์มาณ์
การ์ใชุ้ว่ตถุึดิบูต�อว่น	ห้ร่์อต�อส่ป็ดาห์้.

การ์เล่อกแห้ล�งว่ตถุึดิบู	 เป็็นสิ�งสำาค่ิญในป็ัจจุบู่น	
เพร์าะไม�เพ่ยงแคิ�การ์เล่อกแห้ล�งว่ตถุึดิบูท่ี่�จำาห้น�าย
สินค้ิาสด	สะอาด	และป็ลอดภ่ยเที่�าน่�น	คุิณ์ย่งต้อง
คิำานึงถึึงเร่์�องของร์าคิา	การ์จ่ดส�ง	และป็จัจ่ยอ่�นๆ
ท่ี่�เก่�ยวข้องก่บูคิวามสะดวกและต้นทุี่นอ่กด้วย.

ก�าหนิด้รายการวั็ตถุดิ้บที�ใช้

เลือกแหล�งวั็ตถุดิ้บ

01.

02.
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ต้องม่ผูู้้ร่์บูผิู้ดชุอบูในการ์จ่ดซ่ั�อว่ตถุึดิบู	และ
ค่ิดเล่อกว่ตถุึดิบูท่ี่�ม่คุิณ์ภาพ.
ม่การ์จ่ดซ่ั�ออย�างเป็็นร์ะบูบู	 โดยม่ข่�นตอนท่ี่�
ชุ่ดเจน	ม่เอกสาร์การ์ส่�งซ่ั�อท่ี่�ติดตามได้ถึึงท่ี่�มา
ของว่ตถุึดิบู	 และสามาร์ถึตร์วจสอบูที่างบู่ญชุ่
ได้.
ม่ผูู้้ตร์วจร่์บูว่ตถุึดิบูให้้ได้ตามป็ริ์มาณ์และ			
คุิณ์ภาพตามท่ี่�กำาห้นดไว้ในใบูส่�งซ่ั�อ	 และ						
สามาร์ถึจ่ดเก็บูได้อย�างเห้มาะสม.
ม่ร์ะบูบูบูริ์ห้าร์จ่ดการ์สินค้ิาในสต๊อกได้	 ว�าร่์บู
สินค้ิาเข้าเที่�าไห้ร์�	 คิงเห้ล่อเที่�าไห้ร์�	 ร์วมถึึงการ์
จ่ดเก็บูสินค้ิาสามาร์ถึย่ดอายุสินค้ิาได้นาน								
เที่�าไห้ร์�.

ก�าหนิด้ข้ั้นิตอนิในิการจัด้ซ้ือวั็ตถุดิ้บ
03.
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สามาร์ถึตร์วจร่์บูว่ตถุึดิบูได้	ท่ี่�งการ์ตร์วจ
สอบูคุิณ์ภาพคิวามเร่์ยบูร้์อย	 และคิวาม
ถูึกต้องของสินค้ิาน่�นๆ.
ม่ท่ี่กษะในการ์ดูแลและจ่ดเก็บูว่ตถุึดิบูใน
การ์ป็ร์ะกอบูอาห้าร์	ร์วมท่ี่�งสามาร์ถึกำาจ่ด
ของเส่ยได้.
รู้์จ่กคุิณ์สมบู่ติของว่ตถุึดิบูในการ์ป็ร์ะกอบู
อาห้าร์	สามาร์ถึแยกป็ร์ะเภที่ของว่ตถุึดบิู
ร์วมท่ี่�งของสดของแห้้ง	 และดูแลเร่์�อง
คิวามสะอาดได้เป็น็อย�างด่.
สามาร์ถึคิวบูคุิมคิ�าใชุ้จ�ายในการ์จ่ดซ่ั�อ
ว่ตถุึดิบูได้.

สามาร์ถึตร์วจสอบูมาตร์ฐานของว่ตถุึดิบู
ได้.
สามาร์ถึกำาห้นดคุิณ์ภาพของว่ตถุึดิบู
อาห้าร์	เชุ�น	ห้มูส่นนอกสด	ซึั�งอ่นด่บูแร์ก
ต้องรู้์ส�วนต�างๆ	 ของเน่�อห้มูก�อน	 และรู้์
ว�าเน่�อสดเป็น็อย�างไร์	โดยผูู้้เล่อกซ่ั�อต้อง
ม่คิวามรู้์พ่�นฐานเห้ล�าน่�ก�อน.

ผูู้้เล่อกซ่ั�อว่ตถุึดิบู	ร์วมถึึงผูู้ท่้ี่�ม่ส�วนเก่�ยวขอ้ง
ในการ์จ่ดการ์ว่ตถุึดิบู	คิวร์ม่คิณุ์สมบู่ต	ิด่งน่�

ผูู้้เลือกซ้ือวั็ตถุดิ้บและ       
รับผิู้ด้ชอบวั็ตถุดิ้บ

04.

การจัด้เก็บวั็ตถุดิ้บ
05.

แหล่่งท่ี่�มา : vayoit.com

ในการ์จ่ดเก็บูว่ตถุึดิบูร้์านอาห้าร์จะต้องม่
พ่�นท่ี่�ท่ี่�เห้มาะสมในการ์จ่ดเก็บู	ซึั�งแต�ละท่ี่�จะ
แตกต�างก่นออกไป็	เพ่�อให้้เห้มาะก่บูว่ตถุึดิบู
แต�ละป็ร์ะเภที่	เชุ�น	ใบูกะเพร์าห้้ามแชุ�เย็นจ่ด
เพร์าะจะที่ำาให้้เกิดใบูชุำ�า	 โดยม่อุณ์ห้ภูมิท่ี่�		
8-10	 C	 ส�วนเน่�อส่ตว์ต้องเก็บูแชุ�เย็นได้					
แคิ�	3	ว่น	เน่�องจากว่ตถุึดิบูอาห้าร์ส�วนให้ญ�
ต้องการ์จ่ดเก็บูในท่ี่�ท่ี่�เห้มาะสม	 และอยู�ใน
อุณ์ห้ภูมท่ิี่�เห้มาะสม	เพ่�อให้้ว่ตถุึดบิูย่งคิงสด
สะอาด	ป็ร์าศจากเชุ่�อโร์คิและนำามาป็ร์งุอาห้าร์
ได้อร์�อยท่ี่�สุด.
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กลยุทธ์ีสะกด้ใจต้ังแต�
นัิ�งในิร้านิจนิก้าว็ออก
จากร้านิ

การสะกด้ใจด้้ว็ยเมนูิ
‘เมนู’	ถ่ึอว�าเป็น็ส�วนสำาค่ิญในการ์ดึงคิวามสนใจของลูกค้ิา	ด่ง
น่�น	การ์ออกแบูบูเมนูให้้ดูน�าสนใจจึงเป็น็สิ�งสำาค่ิญ	เพร์าะห้ลาย
คิร่์�งท่ี่�ลูกค้ิาเดินเข้าไป็ในร้์านอาห้าร์	 เม่�อเป็ิดเมนูดูแล้วรู้์สึกว�า
แต�ละเมนดููน�ากินไป็ห้มด	ในขณ์ะเด่ยวก่น	บูางร์า้นแคิ�เห็้นเมนก็ู
ไม�รู้์สึกอยากกินไป็เลย	น่�นเป็น็เพร์าะเมนูเห้ล�าน่�น	ไม�ได้ใชุ้เที่คินิคิ
การ์ออกแบูบูเมนูท่ี่�ด่น่�นเอง.

01.
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ใช้สีให้เป็้นิป้ระโยชน์ิ ให้เมนูิเด็้ด้อยู�บนิสุด้ข้องเมนูิ

ใช้ทฤษฎีีสามเหลี�ยม เทคนิิคการต้ังราคาให้ดึ้งดู้ด้

ใช้ค�าอธิีบายเพิื่�มคว็ามนิ�าสนิใจ ยิ�งเยอะยิ�งเลือกยาก 

เน่�องจากส่ม่อิที่ธิพลต�ออาร์มณ์์คิวามรู้์สึก	ด่งน่�น	การ์
เล่อกใชุ้ส่ในเมนูอาห้าร์จึงเป็็นเร่์�องสำาค่ิญ	 เพร์าะส่	
สามาร์ถึกร์ะตุ้นคิวามรู้์สึกอยากอาห้าร์ของมนุษย์ได้	เชุ�น
ส่แดง	 ชุ�วยกร์ะตุ้นการ์อยากกินอาห้าร์	 และส่จริ์งของ
อาห้าร์จะที่ำาให้้เกิดการ์จินตนาการ์ถึึงร์สชุาติ	 และชุ�วย
ดึงดูดให้้ม่การ์อยากส่�งเมนูน่�นๆ.

ส�วนให้ญ�แล้วเวลาจะส่�งอาห้าร์	เร์าม่กไม�คิ�อยสนใจเมนู
แร์กๆ	แต�จะเล่อกดูไป็เร่์�อยๆ	จนห้มด	แต�สุดท้ี่ายก็วก
กล่บูมาท่ี่�ห้น้าแร์กแล้วส่�งเมนูท่ี่�อยู�ด้านบูนแที่น	 ด่งน่�น	
เจ้าของร้์านอาห้าร์จึงคิวร์เล่อกเมนูเด็ดท่ี่�ต้องการ์ขาย
และม่กำาไร์มากไวด้้านบูนสุดของเมนู	เพ่�อให้้ร์วดเร็์วและ
ง�ายต�อการ์ต่ดสินใจ.

ในการ์ออกแบูบูเมนูอาห้าร์	การ์จ่ดองค์ิป็ร์ะกอบูก็สำาค่ิญ
ไม�แพ้ก่น	เพร์าะป็กติแล้วเวลาท่ี่�เร์ามองเมนูอาห้าร์	สายตา
ของเร์าม่กจะเล่อกมองบูริ์เวณ์กึ�งกลางของเมนูก�อน
เป็น็จุดแร์ก	แล้วจึงคิ�อยๆ	เล่�อนขึ�นมามองบูริ์เวณ์ขวา
บูน	และซ้ัายบูนตามลำาด่บูเป็น็รู์ป็สามเห้ล่�ยมกล่บูห่้ว	ด่ง
น่�น	จึงคิวร์จ่ดวางเมนูท่ี่�ต้องการ์ขายห้ร่์อเมนูท่ี่�โดดเด�น
ไว้บูริ์เวณ์สามจุดน่�.

คิิดว�าห้ลายคินคิงเคิยได้เห็้นร้์านอาห้าร์ห้ลายร้์าน	 ต่�ง
ร์าคิาท่ี่�ลงท้ี่ายด้วยเลข	 9	 โดยเฉพาะเมนูเด็ดห้ร่์อเมนู
ท่ี่�ที่างร้์านต้องการ์ขาย	เพร์าะร์าคิาท่ี่�ลงท้ี่ายด้วยเลข	9	
น่�น	ชุวนให้้ลูกค้ิารู้์สึกว�าเมนูอาห้าร์น่�นๆ	ไม�แพง.

ถ้ึาอยากจะที่ำาเมนูเด็ดให้้ดูเด็ดขึ�นไป็อ่ก	 ก็แคิ�เข่ยนคิำา
อธิบูายเพิ�มเติม	เชุ�น	‘จ่ดจ้าน’	‘ต้องลอง’	‘เมนูแนะนำา’	
ห้ร่์อคิำาอ่�นๆ	ท่ี่�ชุ�วยให้้อาห้าร์ดูน�าสนใจมากขึ�น.

การ์ม่ร์ายชุ่�อเมนูอาห้าร์เยอะๆ	 ก็จะที่ำาให้้ลูกค้ิาม่ต่ว				
เล่อกมากขึ�น	 ซึั�งบูางท่ี่ก็อาจจะดูเยอะจนเกินไป็	 ที่ำาให้้
ลูกค้ิาเล่อกไม�ถูึก	ที่างท่ี่�ด่	ค่ิอ	พยายามให้้ม่เมนูอาห้าร์
มากท่ี่�สุดแคิ�	 7	 เมนูต�ออาห้าร์แต�ละป็ร์ะเภที่	 แคิ�น่�นก็	
เพ่ยงพอแล้ว.
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สร้างเรื�องราว็ให้เมนูิ เลือกวั็สดุ้คุณภาพื่มาใช้ท�าเมนูิ 

ตกแต�งจานิอาหารช�ว็ยได้้ อธิีบายเมนูิเพิื่�มเติม

ว็างเมนูิเด็้ด้ไว้็บนิพ้ืื่นิที�โล�ง

เมนูอาห้าร์ธร์ร์มดาจะไม�ธร์ร์มดาอ่กต�อไป็	 ห้ากลองใส�
เร่์�องร์าวคิวามเป็น็มาของเมนูให้้ดูม่อะไร์	 เชุ�น	 โอมากา
เสะ	 ท่ี่�ม่เร่์�องร์าวท่ี่�มาของอาห้าร์ในแต�ละคิำา	 ห้ร่์อเคิล็ด
ล่บูเฉพาะเชุฟ	และว่ตถุึดิบูท่ี่�ห้ายาก	ซึั�งสิ�งเห้ล�าน่�	จะชุ�วย
ให้้ร์าคิาขายสูงขึ�น	และเป็น็ท่ี่�ต้องการ์มากขึ�น.

การ์เล่อกว่สดุท่ี่�นำามาใชุ้ที่ำาเมนูคิวร์เล่อกเป็็นกร์ะดาษ	
แข็งคุิณ์ภาพสูง	เพ่�อคิวามที่นที่าน	แข็งแร์ง	ห้ร่์อเล่อก
เป็็นแผู้�นห้น่ง	 เพ่�อให้้เมนูดูด่ม่ร์ะด่บูและชุ�วยเสริ์มภาพ				
ล่กษณ์์ของร้์านอาห้าร์ให้้มากขึ�น. 

ขนาดข้าวผู่้ดธร์ร์มดา	 ย่งใส�แตงกวา	 ห้ร่์อมะเข่อเที่ศ
แว�นเลย	แคิ�ผู่้กส่สวยๆ	ห้ร่์อซัอสท่ี่�วาดแบูบูอาร์์ตๆ	เพ่ยง
เที่�าน่�	ก็ชุ�วยเพิ�มมูลคิ�าและคิวามน�ากินได้	ด่งน่�น	อย�าล่ม
ว�า	นอกจากร์สชุาติจะต้องอร์�อยแล้ว	การ์ตกแต�งก็ต้อง
ดูด่	สวยงาม	เพร์าะนอกจากจะชุ�วยให้้ดูน�ากินแล้ว	ย่ง
สามาร์ถึเพิ�มร์าคิาให้้สูงขึ�นได้ด้วย.

การ์ต่�งชุ่�อเมนูอาห้าร์แป็ลกๆ	ก็เป็น็เที่คินิคิท่ี่�ผูู้้ป็ร์ะกอบู
การ์ร้์านอาห้าร์ห้ลายคินนิยมใชุ้ก่น	 เพร์าะการ์ต่�งชุ่�อ
แป็ลกๆ	 ก็เห้ม่อนเป็น็การ์สร้์างคิวามแตกต�าง	 และย่ง
ที่ำาให้้ลูกค้ิาจดจำาเมนนู่�นไดเ้ร็์วขึ�น	เพร์าะคิวามแป็ลกของ
ชุ่�อ	 แต�ก็ไม�คิวร์ล่มใส�คิำาอธิบูายเพิ�มเติมให้้ก่บูเมนู								
น่�นๆ	ด้วย	เพ่�อท่ี่�ลูกค้ิาจะได้รู้์ว�าเมนูชุ่�อแป็ลกน่�ค่ิออะไร์	
ม่ส�วนผู้สมอะไร์บู้าง	และชุ�วยให้้ลูกค้ิาต่ดสินใจส่�งอาห้าร์
ได้เร็์วขึ�น	เชุ�น	แกงร่์ญจวนห้มู	ค่ิอ	แกงห้มูท่ี่�พริ์กแกง	
เป็น็นำ�าพริ์กกะป็.ิ

การ์เล่อกเมนูเด็ดห้ร่์อเมนูท่ี่�ต้องการ์ขายมาวางไว้ตร์ง
พ่�นท่ี่�โล�งๆ	ในเมนูอาห้าร์	ก็เป็น็อ่กเที่คินิคิท่ี่�ชุ�วยดึงคิวาม
สนใจจากลูกค้ิาได้	 เพร์าะการ์วางเมนูท่ี่�ต้องการ์ขายไว้
บูนพ่�นท่ี่�โล�งจะชุ�วยให้้ลูกค้ิาส่งเกตเห็้นเมนูน่�นได้ง�าย		
ขึ�น.

แหล่่งท่ี่�มา : riccoprint.com
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ตกแต�งอาหารให้นิ�าป้ระทับใจ 

อิ�มเอมกับการนัิ�งทานิ

นอกจากห้น้าตาอาห้าร์ท่ี่�สวยและน�าร่์บูป็ร์ะที่าน			
แล้ว	สิ�งท่ี่�ต้องที่ำาอ่นด่บู	1	ของคินยุคิดิจิท่ี่ล	น่�นค่ิอ
ก�อนจะกินอาห้าร์ทุี่กคิร่์�ง	 ต้องยกม่อถ่ึอขึ�นมา						
ถึ�ายรู์ป็อาห้าร์	ด่งน่�น	อาห้าร์ท่ี่�จ่ดเสิร์์ฟออกมา	ต้อง
ม่การ์ตกแต�งจานให้้เกิดคิวามป็ร์ะท่ี่บูใจต่�งแต�					
แร์กเห็้นเพร์าะเม่�อถึ�ายรู์ป็เสร็์จแล้ว	 ก็จะแชุร์์ลงใน						
โชุเชุ่�ยลม่เด่ย	ถ่ึอเป็น็การ์ชุ�วยโฆษณ์าให้้ร้์านอาห้าร์
อ่กที่าง.

ป็ัจจุบู่นร้์านอาห้าร์ได้กลายเป็็นสถึานท่ี่�พ่กผู้�อน	
ห้ย�อนใจของคินยุคิน่�ไป็แล้ว	 ซึั�งลูกค้ิาต้องการ์		
ชุ่�นชุมบูร์ร์ยากาศร้์าน	 และการ์ตกแต�งจาน	 ก�อน	
จะได้ลิ�มร์สชุาติของอาห้าร์เส่ยอ่ก	 เพร์าะฉะน่�น									
การ์ตกแต�งร้์านจึงเป็็นวิธ่การ์สร้์างบุูคิลิกให้้ร้์าน						
อาห้าร์ของคุิณ์แตกต�าง	 และสร้์างการ์จดจำาได้ด่
กว�าร้์านอ่�น	แม้อาห้าร์จะเห้ม่อนก่นก็ตาม	แต�ร้์านท่ี่�
ตกแต�งสวยงามบูร์ร์ยากาศด่	 ก็ถ่ึอเป็็นการ์มอบู
คิวามคุ้ิมคิ�าเพิ�มให้้ก่บูลูกค้ิา	และการ์ตกแต�งร้์านท่ี่�
ด่ไม�ได้ห้มายคิวามว�า	 ร้์านสวยน�าน่�งเที่�าน่�น	 แต�
เป็็นการ์ให้้บูร์ร์ยากาศร้์านเล�าเร่์�องร์าวด่ๆ	 ท่ี่�ที่าง
ร้์านมอบูให้้	 ห้ร่์อให้้ลูกค้ิาได้ร่์บูป็ร์ะสบูกาณ์์ให้ม�				
ผู้�านการ์นำาเสนอจากที่างร้์าน.

02.

03.
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บริการด้้ว็ยคว็ามจริงใจ

สิ�งท่ี่�ผูู้้บูริ์โภคิส�วนให้ญ�คิาดห้ว่งเป็น็อ่นด่บูต้นๆ	เม่�อเข้าไป็ใชุ้บูริ์การ์ร้์านอาห้าร์	ค่ิอ	การ์ให้้บูริ์การ์
พวกเขาไม�สนว�า	ร้์านจะตกแต�งสวยงามห้รู์ห้ร์าแคิ�ไห้น	ห้ร่์ออาห้าร์จะอร์�อยเพ่ยงใด	แต�ถ้ึาบูริ์การ์
แย�	ทุี่กอย�างกจ็บู	เพร์าะนอกจากจะไม�ป็ร์ะท่ี่บูใจในม่�ออาห้าร์น่�นๆ	แล้วพวกเขาอาจจะไม�อยากกล่บู
มาใชุ้บูริ์การ์อ่กเลย	ด่งน่�น	เร์าลองมาดูเที่คินิคิเล็กๆ	น้อยๆ	ก่นด่กว�าว�า	การ์บูริ์การ์ในร้์านอาห้าร์
ท่ี่�ด่	คิวร์เป็น็อย�างไร์.

04.

ใส�ใจรายละเอียด้เล็กๆ 
น้ิอยๆ ข้องลูกค้า
ป้ระจ�า

ใช้สื�อโซเชี�ยลมีเดี้ยให้
เป็้นิป้ระโยชน์ิ 

บริการที�ดี้ ต้องดี้แบบ
ครบว็งจร

รู้วิ็ธีีจัด้การกับลูกค้าที� 
‘มีปั้ญหา’ 

ลูกค้าถูกเสมอ

สอบถามคว็ามพึื่ง
พื่อใจจากลูกค้าเสมอ 

ร้์านอาห้าร์ห้ลายร้์านคิงม่		
ลูกค้ิาป็ร์ะจำาท่ี่�มาร้์านบู�อยๆ	
อ่นด่บูแร์ก	 ต้องสอนให้้พน่ก	
งานจำาชุ่�อลูกค้ิาท่ี่�มาป็ร์ะจำาให้้
ได้	พร้์อมก่บูส�งร์อยยิ�ม	เพ่�อ
แสดงให้้เขาเห็้นว�า	คุิณ์จำาเขา
ได้และใส�ใจในต่วลูกค้ิา.

ห้ากร้์านอาห้าร์ของคุิณ์ม่เพจ
ใน	Facebook	ห้ร่์อ	Instagram	
ก็ลองใ ชุ้ชุ�องที่างน่�ส ร้์าง					
ส่มพ่นธ์ก่บูลูกค้ิา	 เชุ�น	 เม่�อ
ลูกค้ิาลงรู์ป็ภาพท่ี่�เก่�ยวก่บู	
ร้์านอาห้าร์ของคุิณ์	 ก็คิวร์
เข้าไป็ขอบูคุิณ์	 ห้ร่์อกดไลค์ิ	
และแชุร์์ลงเพจ	เพ่�อให้้ลูกค้ิา
รู้์สึกป็ร์ะท่ี่บูใจ.

ต่�งแต�พน่กงานตอ้นร่์บู	ท่ี่�เป็น็
เห้ม่อนห้น้าตาของร้์านอาห้าร์
ร์วมไป็ถึึงพน่กงานเสิร์์ฟ	และ
พน่กงานในคิร่์ว	 ซึั�งทุี่กคินใน
ร้์านอาห้าร์ต้องเต็มใจบูริ์การ์	
ม่มนุษย์ส่มพ่นธ์ท่ี่�ด่	 และที่ำา
ห้น้าท่ี่�ของต่วเองให้้ด่ท่ี่�สุด		
เพ่�อสร้์างคิวามป็ร์ะท่ี่บูใจให้้
ลูกค้ิา.

ต้องม่การ์ฝ่กึอบูร์มพน่กงาน
ทุี่กคินให้้สามาร์ถึร่์บูม่อก่บู
ป็ญัห้าท่ี่�ไม�คิาดคิิดได้	 เพ่�อไม�
สร้์างคิวามลำาบูากใจให้้ก่บู
ลูกค้ิาคินอ่�นๆ.

น่�ค่ิอกฎข้อสำาค่ิญในการ์ที่ำา
ธุร์กิจทุี่กป็ร์ะเภที่	แม้ว�าลูกค้ิา
จะผิู้ดจริ์งๆ	ก็ตาม	คุิณ์ไม�คิวร์
พูดอะไร์ท่ี่�ไม�ด่ออกไป็	 เพร์าะ
น่�นอาจส�งผู้ลเส่ยต�อร้์าน
โดยตร์ง.

ทุี่กคิร่์�งท่ี่�ลูกค้ิาเร่์ยกเก็บูเงิน	
คิวร์สอบูถึามคิวามพึงพอใจ
จากพวกเขา	 เชุ�น	 ร์สชุาติ
อาห้าร์เป็็นอย�างไร์บู้าง	 ห้ร่์อ
การ์บูริ์การ์เป็็นอย�างไร์	 และ
อยากให้้ป็ร่์บูป็รุ์งอะไร์เพิ�มเติม
ห้ร่์อเป็ล�า?.

แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com
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บริการด้้ว็ยราคามิตรภาพื่ 

ข้อ	 1-4	 ท่ี่�ที่ำามาท่ี่�งห้มดน่�น	จะมาตกม้า
ตายด้วยอาห้าร์ร์าคิาแพงไม�ได้	 ด่งน่�น	
ร์าคิาท่ี่�ลูกค้ิาจ�ายต้องเป็น็ร์าคิาคุ้ิมคิ�า	ไม�
แพงจนเกิดคิำาพูดท่ี่�ว�า	‘มาร้์านน่�คิร่์�งเด่ยว
เที่�าน่�น’	 ซึั�งร์าคิาก็เป็็นต่วว่ดสุดท้ี่ายว�า	
ลูกค้ิาจะมากนิท่ี่�ร้์านอ่กห้ร่์อไม�	เพร์าะร์าคิา
ก็ต้องมิตร์ภาพเห้ม่อนนางงามนะจ๊ะ.

05.
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แนิว็ทางการพัื่ฒนิา
สูตรอาหาร เมื�อยอด้
ข้ายเริ�มคงที�-ลด้ลง

ห้ล่งจากเป็ิดร้์านไป็แล้ว	 เจ้าของร้์านก็ต้องมา
พิจาร์ณ์าดูต�อว�ายอดขายเป็น็อย�างไร์บู้าง	 ‘คิงท่ี่�-
ลดลง’	เพ่�อจะได้ห้าแนวที่างการ์ป็ร่์บูป็รุ์ง	ห้ร่์อเร่์ยก
ว�าการ์พ่ฒนาเมนูอาห้าร์น่�นเอง	ซึั�งการ์พ่ฒนาเมนู
อาห้าร์น่�น	จะแบู�งออกเป็น็	2	ส�วนค่ิอ.
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Improve product

New product

01.

02.

ค่ิอ	 การ์พ่ฒนาอาห้าร์เดิมท่ี่�ม่จำาห้น�าย
อยู�แล้วให้้ด่ขึ�น	 ท่ี่�งเร่์�องร์สชุาติ	 ต้นทุี่น
ตำ�าลง	ห้ร่์อใชุ้ว่ตถุึดิบูที่ดแที่น	แต�ย่งคิง
ชุ่�อเมนูเดิม	 เชุ�น	 กร์ะเพร์าห้มูสูตร์ให้ม�	
จ่ดจ้านในย�านน่�	 ซึั�งป็ร่์บูให้ม�โดยการ์ใชุ้
พริ์กข่�ห้นูสวนเที่�าน่�น	และใชุ้ใบูกร์ะเพร์า
แดงท่ี่�จะห้อมกว�าป็กติ	 ที่ำาให้้เมนูเดิมม่
การ์พ่ฒนาท่ี่�ด่ขึ�น.

เป็้าห้มายในการ์ที่ำาเมนูให้ม�น่�น	 ที่ำาเพ่�อ
ดึงดูดลูกค้ิาเก�าให้้กล่บูมาใชุบู้ริ์การ์	ห้ร่์อ
เพิ�มคิวามถ่ึ�ในการ์ใชุ้บูริ์การ์	 เน่�องจาก
ห้ากเป็ิดร์้านอาห้าร์ไป็ส่กร์ะยะเวลาห้นึ�ง
แล้ว	 ม่แต�เมนูเดิมๆ	 อาจจะที่ำาให้้กลุ�ม
ลูกค้ิาขาป็ร์ะจำาเบู่�อก็เป็็นได้	 และที่ำาให้้
พวกเขาอยากไป็ที่ดลองที่านอาห้าร์ท่ี่�	
ร้์านอ่�นแที่น. 



เพืื่�อเป็้นิการเพิื่�มคว็ามนิ�าสนิใจ และดึ้งดู้ด้ให้กลุ�ม  
ลูกค้าเข้้ามาใช้บริการร้านิข้องคุณให้มากข้ึ้นิ
มาดู้กันิว็�าปั้จจัยที�คุณต้องค�านึิงถึง
มีอะไรบ้าง?

ดูคิวามตอ้งการ์ของลกูค้ิา
เป็็นอ่นด่บูแร์ก	 อาจจะใชุ้
แบูบูสอบูถึามชุ�วย	แต�การ์
ใชุ้แบูบูสอบูถึามต้องเป็็น
แบูบูป็ลายปิ็ด	ค่ิอ	ม่คิำาตอบู
ให้้เล่อกแคิ�	 2	 ที่าง	 เพ่�อ
กร์อกข้อมูลใ ห้้ เจา ะจง									
ห้ล่งจากน่�น	คิ�อยถึามคิวาม
คิิดเห็้นว�าม่คิวามต้องการ์				
อย�างไร์เพิ�มเติม.

ดูการ์ศ่กยภาพการ์จ่ดการ์ในคิร่์วว�า	คิร่์วของ
คุิณ์สามาร์ถึเพิ� มเมนูให้ม�ได้ห้ร่์อไม�	 และ												
ม่พน่กงาน	 ห้ร่์อม่อุป็กร์ณ์์เพ่ยงพอห้ร่์อ									
เป็ล�า?.

เล่อกสร้์างเมนูให้ม�จากข้อมูลท่ี่�ม่	เชุ�น	อาห้าร์
ในห้มวดไห้นของร้์านอาห้าร์ย่งที่ำายอดขายได้
น้อยอยู�.
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สร้์างเมนูตามกร์ะแสบู้าง	เชุ�น	ตอนน่�เมนูอาห้าร์
เกาห้ล่กำาล่งมา	 อาจจะเพิ�มเมนูเกาห้ล่ตาม
กร์ะแส	ขายเพ่ยง	1	เด่อน	ห้ร่์อขายตามกร์ะแส
เฉพาะชุ�วงน่�นๆ.

สร้์างเมนูให้ม�จากว่ตถุึดิบูตามฤดูกาล	 เชุ�น	
ข้าวแชุ�	ม่ขายเฉพาะเด่อนเมษา	ห้ร่์อ	ข้าวเห้น่ยว
ทุี่เร่์ยนก้านยาว	ขายเฉพาะ	2	เด่อนเที่�าน่�น.

34แหล่่งท่ี่�มา : www.siammakro.co.th



แนิว็ทางการ 
ออกแบบเมนูิอาหาร
ในิยุคดิ้จิทัล

ในยุคิน่�ต้องยอมร่์บูว�า	 การ์ป็ร์ะยุกต์ใชุ้เที่คิโนโลย่
สม่ยให้ม�เข้ามาม่บูที่บูาที่ก่บูทุี่กๆ	 วงการ์	 ไม�เว้น
แม้แต�วงการ์อาห้าร์	ซึั�งป็จัจบุู่นการ์เล่อกร่์บูป็ร์ะที่าน
อาห้าร์ของผูู้้บูริ์โภคิไม�ได้ห้ยุดเพ่ยงแคิ�	กลิ�นท่ี่�ชุวน
ลิ�มร์ส	ร์สชุาติอร์�อย	ห้น้าตาอาห้าร์สวยงาม	ห้ร่์อ
แม้แต�การ์บูริ์การ์ท่ี่�ด่เที่�าน่�น	 แต�สิ�งท่ี่�จะดึงดูดผูู้้
บูริ์โภคิในยุคิน่�ได้	 น่�นก็ค่ิอ	ป็ร์ะสบูการ์ณ์์อ่นน�าต่�น
เต้นและแป็ลกให้ม�ในการ์ร่์บูป็ร์ะที่านอาห้าร์น่�นเอง.

เพ่�อให้้เกิดการ์จดจำา	สร้์างคิวามป็ร์ะท่ี่บูใจ	และเป็น็
ท่ี่�พูดถึึงมากท่ี่�สุด	 ค่ิอ	 ‘Digital	Delicious’	 ท่ี่�นำา
อาห้าร์และดจิิท่ี่ลอาร์์ตมาร์วมไวด้้วยก่น	ก่บูรู์ป็แบูบู
การ์นำาเสนอท่ี่�น�าตร์ะการ์ตา	 โดยบูริ์ษ่ที่	 Doozy	
Digilab	 ผูู้้นำาด้านการ์สร้์างสร์ร์ค์ิป็ร์ะสบูการ์ณ์์
ดิจิท่ี่ลรู์ป็แบูบูให้ม�	 ท่ี่�ได้นำาอาห้าร์และดิจิท่ี่ลอาร์์ต	
มาร์วมไว้ด้วยก่น	มาในรู์ป็แบูบูของอาห้าร์ป็ร์ะเภที่	
Fine	 Dining	 ซึั�งน่บูว�าเป็็นเที่ร์นด์ให้ม�ท่ี่�น�าสนใจ	
ซึั�งใชุ้เที่คินิคิแบูบู	 4D	 Mapping,	 Multi	 touch	
screen,	 Interactive	Multi	Media	ที่ำาให้้ได้ท่ี่�ง
ภาพ	แสง	ส่	เส่ยง	กลิ�น	ร์ส	และส่มผู่้ส	มาแบูบู
คิร์บูถ้ึวน	 ถ่ึอเป็็นการ์เป็ิดป็ร์ะสบูการ์ณ์์แบูบู										
Interactive	Dining	Experiences	เต็มรู์ป็แบูบู
คิร่์�งแร์กในเม่องไที่ย.

35 แหล่่งท่ี่�มา : www.digitaldelicious.net



36

เคล็ด้ลับการ
ออกแบบเมนูิ     
สูตรเด็้ด้ข้องร้านิ
จริ์งๆ	สูตร์เด็ดก่บูเมนู	Signature	ก็ดูจะเห้ม่อนเป็น็เร่์�อง
เด่ยวก่นแต�	Signature	ค่ิอ	สิ�งท่ี่�คินนึกภาพแล้วจะร้์อง
อ๋อ!	 ส�วนสูตร์เด็ดของร้์าน	 ค่ิอ	 ต้องมาชิุม	 แล้วจะรู้์ว�า
แตกต�างจากร้์านท่ี่�วๆ	ไป็อย�างไร์	ซึั�งขึ�นอยู�ก่บูแต�ละร้์าน
ว�าจะเล่อกใชุ้เมนูไห้นเป็น็จุดขายของร้์าน.



Story Telling 
(บอกเล�าชีว็ป้ระวั็ติ
คว็ามเป็้นิมา)

พูดถึึงร้์านอาห้าร์ก็ต้องนึกถึึงเมนูในร้์าน	
อาห้าร์	 ซึั�งใคิร์จะรู้์ว�าป็ร์ะว่ติท่ี่�มาของอาห้าร์
น่�น	ม่อิที่ธิพลต�อลูกค้ิาไม�แพ้ร์สชุาติและร์าคิา
เลย	 เพร์าะที่ำาให้้ลูกค้ิารู้์สึกว�าอาห้าร์ท่ี่�ตนร่์บู
ป็ร์ะที่านเข้าไป็น่�น	 ม่คุิณ์คิ�ามากยิ�งขึ�น	 และ
ห้ากม่เร่์�องร์าวลึกซึั�งกินใจมากเที่�าไร์	ก็ยิ�งเข้า
ถึึงได้มากเที่�าน่�น	 โดยปั็จจ่ยในการ์เล่อก
ออกแบูบูเมนูห้ร่์อสูตร์อาห้าร์น่�น	 ขึ�นอยู�ก่บู	
ว�าร้์านอาห้าร์แต�ละร์า้นต้องการ์บูอกเล�าเร์่�อง
ร์าวของต่วเองว�าอย�างไร์?	ให้้ก่บูกลุ�มลูกค้ิา	
ซึั�งม่ร้์านอาห้าร์จำานวนไม�น้อยให้้คิวามสำาค่ิญ
ก่บูการ์เล�าเร์่�องร์าว	ห้ร่์อ	Story	Telling	และ
ป็ร์ะสบูคิวามสำาเร็์จมาแล้วมากมาย	เชุ�น	ร้์าน
โอ้กร์ะจู๋	 ท่ี่�ม่คิอนเซ็ัป็ต์ป็ลูกผู่้กเพร์าะร่์กแม�	
ซึั�งเม่�อเข้าไป็ในร้์านของเขา	 ลูกค้ิาก็จะเห็้น
เร่์�องร์าวท่ี่�มาท่ี่�ไป็ของร้์าน	 ร์วมท่ี่�งท่ี่�มาของ
ว่ตถุึดิบูของแต�ละเมน	ูซึั�งการ์ใชุเ้ร่์�องร์าวเห้ล�า
น่�	ที่ำาให้้เมนูเกิดคิวามน�าสนใจ	และม่การ์ที่ดลอง
ส่�งมากินเพิ�มขึ�น.

01.

โด้ยหลักการในิการสร้าง 
Story Telling แบ�งตามน้ีิ

ตอบูคิำาถึามให้้ได้ว�าจะที่ำาอย�างไร์	 เพ่�อ			
สร้์างคิวามแตกต�าง	 เพ่�อให้้ลูกค้ิาจดจำา
ร้์านอาห้าร์ของคุิณ์.
สร้์างเร่์�องร์าว	ห้ร่์อสโลแกน	เชุ�น	โอ้กะจู๋	
ป็ลูกผู่้กเพร์าะร่์กแม�.
กำาห้นดกลุ�มเป็้าห้มายให้้ชุ่ดเจน	 และให้้
เห้มาะสมก่บูร้์านอาห้าร์ของคุิณ์.
สร้์างคิอนเที่นตใ์ห้้เป็น็ท่ี่�จดจำา	ม่การ์บูอก
ต�อ	และชุวนติดตาม.
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Award
(รสชาติดี้การันิตี
ระดั้บโลก)

สำาห้ร่์บูธุร์กิจร้์านอาห้าร์น่�น	 สิ�งท่ี่�ตอบูโจที่ย์
ลูกค้ิาท่ี่�มาร่์บูป็ร์ะที่านอาห้าร์ท่ี่�ร้์านมากท่ี่�สุด	
น�าจะเป็็นเร่์�องของร์สชุาติอาห้าร์ว�าถูึกป็าก
ห้ร่์อไม�และย่งร์วมถึึงคิวามสดให้ม�ของว่ตถุึดิบู
ด้วย	ซึั�งม่ร้์านอาห้าร์ห้ลายร้์านท่ี่�ไม�ได้เน้นการ์
ตกแต�งร้์านอาห้าร์เลย	 แถึมย่งไม�ได้เน้นถึึง
ห้น้าตาอาห้าร์เป็น็สำาค่ิญด้วยซัำ�า	แต�ก็ย่งคิง
ม่ลูกค้ิามาต�อคิิวอย�างเน่องแน�นทุี่กว่น	 ซึั�ง
ร้์านอาห้าร์เห้ล�าน่�	ม่การ์บูอกแบูบูป็ากต�อป็าก
โดยส่�อต�างๆ	ร์วมท่ี่�งม่การ์ยอมร่์บู	และเป็น็
ท่ี่�รู้์จ่กอย�างกว้างขวาง	โดยท่ี่�เจ้าของร้์านย่ง
ยึดคิอนเซ็ัป็ต์การ์ขายอาห้าร์ตามเดิม	โดยไม�
สนใจที่ำาการ์ตลาด	 ห้ร่์อไม�สนใจเที่คิโนโลย่
ให้ม�ๆ	ท่ี่�เข้ามาอำานวยคิวามสะดวก	เพร์าะว�า
พวกเขาน่�น	ม่�นใจในร์สชุาตอิาห้าร์ของต่วเอง
มาก	 ซึั�งตร์งน่�ถ่ึอว�าเป็็นจุดแข็งของร้์าน	
เน่�องจากเป็็นการ์สร้์างคิวามม่�นใจให้้ลูกค้ิา
ท่ี่�มาใชุ้บูริ์การ์และคินท่ี่�ที่ำาอาห้าร์ก็จะเป็็นคิน
เด่ยวก่บูคินท่ี่�สร้์างชุ่�อเส่ยงให้้ร้์านมาต่�งแต�
แร์กเริ์�มจนถึึงปั็จจุบู่น	ต่วอย�างร้์านอาห้าร์	ท่ี่�
ถูึกยอมร่์บูในเชุิงร์สชุาติด่	 ม่ร์างว่ลการ่์นต่		
อย�างร้์านเจ๊ไฝ่	 และร์้านห้น�องริ์มคิลอง	 ซึั�ง
ร้์านอาห้าร์เห้ล�าน่�	 ไม�ม่ท่ี่�จอดร์ถึ	 ไม�ได้ม่การ์
ตกแต�งสวยห้รู์	แต�กล่บูม่คินเข้าร้์านอย�างไม�
ขาดสาย.

02.

38



39

ปั้ญหาตัว็ดี้กับ
เจ้าข้องร้านิมือใหม�

ถ้ึาห้ากคุิณ์เป็น็เจ้าของร้์านอาห้าร์ม่อให้ม�	และคิิดว�าม่การ์
ศึกษาห้าวิธ่ป็้องก่นและร่์บูม่อก่บูป็ัญห้าท่ี่�จะเกิดขึ�นมาก
พอแลว้	แต�ก็ย่งกล่บูม่ป็ญัห้าตามมา	แม้คินม่ป็ร์ะสบูการ์ณ์์
การ์เป็ดิร้์านอาห้าร์มาแล้ว	ก็ย่งพบูก่บูปั็ญห้าให้ม�ๆ	เข้า
มาเสมอ	แต�ป็ร์ะสบูการ์ณ์์ของพวกเขาน่�น	จะชุ�วยให้้ป็ญัห้า
ท่ี่�เกิดขึ�นคิล่�คิลายได้อย�างร์วดเร็์ว	 ด่งน่�น	 ส�วนน่�เร์าจึง
นำาเสนอปั็ญห้าท่ี่�เจ้าของร้์านม่อให้ม�ต้องเจอ	เพ่�อห้าที่าง
ร่์บูม่อก่บูป็ญัห้าท่ี่�คิาดว�าจะเกิดขึ�น	ซึั�งเร์าขอเร่์ยกป็ญัห้า
ต่วร้์ายเห้ล�าน่�	ว�า	‘ปั็ญห้า	4M’.
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เม่�อ	 ‘พ�อคิร่์วและท่ี่มกุ๊ก’	ลาออกไป็เป็ดิ
กิจการ์เป็็นของต่วเอง	 แล้วม่การ์แอบู
เอาสูตร์อาห้าร์ของร้์านคุิณ์ไป็ใชุ้อ่ก	ซึั�ง
วิธ่การ์แก้ไข	ค่ิอ	คิวร์ม่การ์ที่ำาส่ญญาท่ี่�
ชุ่ดเจน	เพ่�อป็อ้งก่นไม�ให้้สูตร์อาห้าร์ของ
ร้์านถูึกนำาไป็ใชุ้ท่ี่�อ่�น.

ลูกค้ิาตำาห้นิ	 ที่ะเลาะก่นเอง	ห้ร่์อลาออกเป็น็ว�า
เล�น	เร่์�องพวกน่�คินเป็น็เจ้าของร้์านก็ต้องที่ำาใจ
ยอมร่์บูเอาไว้เลย	 เพร์าะแที่บูทุี่กร้์านต้องเจอ
เห้ตุการ์ณ์์แบูบูน่�	ซึั�งพอจะม่ที่างแก้อยู�บู้าง	ค่ิอ
ต้องสร์้างร์ะบูบูการ์ที่ำางานให้้ชุ่ดเจน	 อาจจะม่
ร์ะบูบูลงเวลาเข้า-ออก	 ร์ะเบู่ยบูการ์ลา	 ห้ร่์อม่
การ์จ่ดฝ่ึกอบูร์มการ์ที่ำางาน	 เพ่�อป็้องก่นการ์
ที่ำางานไม�ให้้เกิดคิวามผิู้ดพลาด	 ร์วมท่ี่�งม่		
สว่สดิการ์ท่ี่�ด่	 ม่คิ�าตอบูแที่นท่ี่�เห้มาะสม	 เพ่�อ
ดึงดูดให้้พวกเขาอยากอยู�ก่บูเร์านานๆ.

ดั้งแล้ว็แยกว็ง ข้าด้ ลา มา สาย ท�างานิผิู้ด้พื่ลาด้ 

Man (เชฟ/พื่นัิกงานิในิร้านิ)

01.



Method (วิ็ธีีการ/ระบบที�ใช้)

02.
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ถ่ึอเป็็นต่วชุ�วยสำาค่ิญท่ี่�ที่ำาให้้คุิณ์ไม�ต้องเห้น่�อยเข้าร้์านทุี่กว่นส่งเกตง�ายๆ	 ค่ิอ	
ร้์านอาห้าร์ไห้นท่ี่�ไม�วางร์ะบูบูการ์ที่ำางาน	 เจ้าของร้์านก็ต้องวิ�งวุ�นเข้าร้์านทุี่กว่น	
เพ่�อคิอยคิวบูคิมุการ์ที่ำางานของพน่กงาน	ซึั�งห้ากไม�ม่ร์ะบูบูน่�	พน่กงานอาจที่ำางาน
ข้ามข่�นตอน	ห้ร่์อที่ำางานผิู้ดพลาดจนเกิดคิวามเส่ยห้ายได้	แต�ห้ากม่ร์ะบูบูท่ี่�เป็น็
มาตร์ฐาน	ก็จะที่ำาให้้พน่กงานที่ำางานได้อย�างม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพมากขึ�น.
เร่์�องเงินถ่ึอเป็็นเร่์�องท่ี่�คุิณ์จะไว้ใจใคิร์ไม�ได้เลย	 ยิ�งธุร์กิจร้์านอาห้าร์แล้ว	 ยิ�งม่	
ชุ�องที่างให้้เงินร่์�วไห้ลได้ทุี่กจุด	 ต่�งแต�ร์ะบูบูที่ำางานห้ล่งบู้าน	 ด่งน่�น	 ที่างแก้ท่ี่�ด่
ท่ี่�สุด	ค่ิอ	การ์นำาเที่คิโนโลย่เข้ามาชุ�วย	อย�างร์ะบูบู	POS	ท่ี่�สามาร์ถึเก็บูข้อมูลการ์
ขาย	ร์วมท่ี่�งร์ะบูบูบู่ญชุ่ออนไลน์	ท่ี่�แสดงยอดขายว่นต�อว่นได้อย�างชุ่ดเจน	ก็จะ
ชุ�วยอุดร์อยร่์�วต�างๆ	ได้อย�างด่เย่�ยม.
ส�วนให้ญ�เกิดจากพ�อคิร่์วไม�ม่สูตร์มาตร์ฐานในการ์ป็รุ์งอาห้าร์	 เพ่�อไม�ให้้ร์สชุาติ
ผิู้ดเพ่�ยน	ห้ร่์อที่ำาตามคิวามเคิยชิุน	เพร์าะฉะน่�น	คุิณ์จึงต้องม่สูตร์อาห้าร์ท่ี่�ชุ่ดเจน
เพ่�อให้้ร์สชุาติอาห้าร์น่�นเป็น็ไป็ตามมาตร์ฐานของร้์าน.

เร่์�องการ์บูริ์การ์	เจ้าของร้์านอาห้าร์ก็ไม�คิวร์มองข้ามด้วยเชุ�นก่น	เพร์าะถ้ึาบูริ์การ์
ไม�ด่นอกจากจะเส่ยลูกค้ิาแล้ว	 ด่ไม�ด่อาจจะเส่ยลูกน้องด้วย	 ด่งน่�น	 ต้องม่การ์
อบูร์มพน่กงานให้้เข้าใจเก่�ยวก่บูการ์บูริ์การ์อย�างชุ่ดเจน.

การ์ไม�ม่โป็ร์โมชุ่�นพิเศษ	ห้ร่์อที่ำาการ์ตลาดด่ๆ	ร์วมถึึงที่ำาการ์ตลาดออนไลน์	ก็จะ
ที่ำาให้้ร้์านอาห้าร์ท่ี่�เป็ดิให้ม�	ยอดขายจะคิ�อยๆ	ตกลง	เน่�องจากม่คูิ�แข�งจำานวนมาก
ท่ี่�พร้์อมแย�งลูกค้ิาตลอดเวลา	 ป็ร์ะกอบูก่บูป็ัจจ่ยภายนอกท่ี่�คิวบูคุิมไม�ได้	 เชุ�น	
พฤติกร์ร์มผูู้้บูริ์โภคิเป็ล่�ยนไป็	และเศร์ษฐกิจไม�ด่ที่ำาให้้ใชุ้จ�ายน้อยลง.

ระบบบริหารจัด้การที�ดี้

เงินิรั�ว็ไหล

รสชาติเพ้ีื่ยนิ

เอาใจลูกค้าไม�ถูก

โป้รโมชั�นิ
หรือการท�าการตลาด้
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Material (วั็ตถุดิ้บ/คนิ/นิ�้า/ไฟ) 

Machine (เครื�องจักร/อุป้กรณ์) 

03.

04.
ต้นิทุนิ ของร์าคิาอาห้าร์ต�อจานเพิ�มจากเดิม	30-
35%	 ซึั�งต้นทุี่นในท่ี่�น่�	 ห้มายถึึงต้นทุี่นคิ�าอาห้าร์	
ต้นทุี่นคิ�าแร์ง	คิ�านำ�า	คิ�าไฟ	ซึั�งร้์านอาห้าร์ส�วนให้ญ�
ม่กป็ร์ะสบูป็ญัห้าต้นทุี่นพุ�งจนคิวบูคุิมไม�ได้	ต่�งแต�
การ์จ้างพน่กงานท่ี่�มากเกินไป็	 ห้ร่์อต้องจ�ายคิ�าโอ
ท่ี่โดยไม�จำาเป็็น	 ร์วมไป็ถึึงการ์จ่ดการ์ว่ตถุึดิบูไม�ม่
ป็ร์ะสิที่ธิภาพ	ที่ำาให้้ม่ว่ตถุึดิบูเห้ล่อทิี่�งห้ร่์อม่ไม�เพ่ยง
พอต�อการ์ป็รุ์ง	 จนพน่กงานต้องไป็ซ่ั�อป็ล่ก	 ซึั�ง
ร์าคิาสูงกว�า.

ห้ากที่ำาอาห้าร์อยู�ด่ๆ	 แล้วแก๊สห้มด	 ห้ร่์อห้ม้อหุ้ง
ข้าวเกิดพ่งขึ�นมา	 คุิณ์จะแก้ป็ัญห้าอย�างไร์?	 ซึั�ง
เร่์�องพวกน่�	 คุิณ์ต้องม่แผู้นสำาร์องไว้เสมอ	 ว�าจะ
ร่์บูม่อก่บูอุป็กร์ณ์์ท่ี่�พ่งกะท่ี่นห่้นได้อย�างไร์บู้าง.

แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com



จะยิง ADS อย�างไร
ถ้าลูกค้าไม�ออนิไลน์ิ

เน่�องจากผูู้้คินส�วนให้ญ�ต�างม่คิอมพิวเตอร์์และอินเตอร์์เน็ตใชุ้ก่นทุี่กบู้าน	โซัเชุ่�ยลม่เด่ยจึงเข้ามาม่อิที่ธิพล
ต�อพฤติกร์ร์มของผูู้้บูริ์โภคิในทุี่กๆ	ว่น	แต�ถ้ึาห้ากผูู้้บูริ์โภคิท่ี่�ไม�ใชุ้โซัเชุ่�ยลม่เด่ย	คุิณ์จะเข้าถึึงผูู้้บูริ์โภคิเห้ล�า
น่�	 ได้อย�างไร์?	 โดยชุ�วงยุคิต้นของการ์ที่ำาการ์ตลาดน่�น	 น่กการ์ตลาดส�วนให้ญ�จะแยกร์ะห้ว�างการ์ที่ำาการ์
ตลาดบูนดจิิท่ี่ล	ก่บูการ์ที่ำาการ์ตลาดในส่�อแบูบูด่�งเดิมออกจากก่น	และเม่�อม่การ์เป็ล่�ยนแป็ลงที่างผูู้บู้ริ์โภคิ
เกิดขึ�น	ป็จัจุบู่นน่กการ์ตลาดส�วนให้ญ�	ก็จะห่้นมาเที่งบูป็ร์ะมาณ์ลงในส่�อดิจิท่ี่ลอย�างมาก	ขณ์ะเด่ยวก่น	ใน
ต�างป็ร์ะเที่ศ	การ์ตลาดท่ี่�ได้ผู้ลมากท่ี่�สุด	ไม�ใชุ�การ์เที่เงินลงไป็ในส่�อใดส่�อห้นึ�งจนห้มด	แต�เป็น็การ์พยายาม
ใชุ้ส่�อให้้สามาร์ถึชุ�วยส�งเสริ์มก่นได้	 ห้ร่์อเชุ่�อมโยงก่นร์ะห้ว�างส่�อ	 ให้้เข้าไป็แที่ร์กต่วอยู�ในชุ่วิตป็ร์ะจำาว่นผูู้้
บูริ์โภคิได้ขึ�นมา	 ซึั�งที่ำาให้้การ์เชุ่�อมร์ะห้ว�างส่�อด่�งเดิมก่บูส่�อดิจิท่ี่ลเข้าด้วยก่น	 จึงม่คิวามจำาเป็็นท่ี่�น่กการ์
ตลาดจะต้องเร่์ยนรู้์	และสามาร์ถึเอาไป็ป็ร่์บูใชุ้ในการ์ที่ำางานได้.

43



44

เป็น็การ์ที่ำาการ์ตลาดแบูบูห้นึ�งท่ี่�ง�ายท่ี่�สุดท่ี่�สามาร์ถึ
เชุ่�อมโลกด่�งเดิมให้้เข้าก่บูยุคิดิจิท่ี่ลให้้เข้าก่นได้	น่�น
ค่ิอ	การ์ใชุ้ส่�อท่ี่�ทุี่กคินมองข้ามอย�าง	ป้็ายบิูลบูอร์์ด
(Billboard)	ห้ร่์อ	OOH	(Out	of	Home)	ท่ี่�วาง
ตามถึนนห้ร่์อป็้ายตามท่ี่�ต�างๆ	 น่�น	 มาที่ำาให้้เป็็น
ป็ร์ะโยชุน	์ด้วยเที่คิโนโลย่ในปั็จจุบู่นท่ี่�สามาร์ถึสร์า้ง
กลุ�มเป้็าห้มายในร์ะด่บูพ่�นท่ี่�ได้	 ที่ำาให้้การ์เชุ่�อมโยง
ร์ะห้ว�างป็า้ยโฆษณ์าตามท่ี่�ต�างๆ	ก่บูพ่�นท่ี่�เป็า้ห้มาย
น่�น	สามาร์ถึที่ำาการ์ตลาดได้สะดวกยิ�งขึ�น	เชุ�น	ป้็าย
บิูลบูอร์์ดตามแนวร์ถึไฟฟา้	ซึั�งแต�ละสถึาน่ก็กำาห้นด
เน่�อห้าโฆษณ์าท่ี่�แตกต�างก่นออกไป็.

Billboard + Geo-location

Magazine + Digital Content

01.

02.

ป็ัจจุบู่นคิวามนิยมในกลุ�มนิตยสาร์ก็ลดลงแที่บูจะ
ไม�เห้ล่อเลย	เพร์าะส่�อออนไลนน่์�น	ขึ�นมาแที่นส่�อสิ�ง
พิมพ์พวกน่�	แต�คิวามเป็น็จริ์งแล้ว	ในต�างป็ร์ะเที่ศ
น่�น	ส่�อสิ�งพิมพ์ห้ลายๆ	แห้�ง	ก็ย่งอยู�ได้ด้วยร์ะบูบู
สมาชิุกและเน่�อห้าท่ี่�ห้าอ�านท่ี่�ไห้นไม�ได้	 ที่ำาให้้ส่�อสิ�ง
พิมพ์พวกน่�	 กลายเป็็นส่�อท่ี่�สำาค่ิญอย�างมากใน			
การ์เข้าถึึงกลุ�มเป็้าห้มายท่ี่�ม่เงินและม่คิวามเป็็น
เฉพาะเจาะจงอย�างมาก	เชุ�น	สมาชิุกกลุ�มห้น่งส่อ
ที่ำาอาห้าร์	 ห้ร่์อสมาชิุกเห้ล�าแม�บู้านท่ี่�นิยมการ์อ�าน
จากนิตยสาร์มากกว�า.



เชุ�นเด่ยวก่บูส่�อสิ�งพิมพ์ท่ี่�ห้ลายคินบูอกว�าตายแลว้	การ์ใชุ้ห้น่งส่อพิมพ์น่�น	กล่บู
กลายเป็็นท่ี่�ลดลงอย�างมาก	 สำาห้ร่์บูน่กการ์ตลาดในปั็จจุบู่นท่ี่�ใคิร์ๆ	 ก็ห่้นไป็ห้า
อ�านข�าวในชุ�องที่างออนไลน์ก่นห้มด	แต�ในคิวามเป็น็จริ์งน่�น	ย่งม่ห้น่งส่อพิมพ์
อ่กห้ลากห้ลายร์ูป็แบูบูท่ี่�สามาร์ถึเอามาเชุ่�อมก่บูส่�อดิจิท่ี่ลได้เชุ�นก่น	 อย�างกลุ�ม
น่กธุร์กิจสูงอายุ	 ย่งนิยมการ์อ�านข้อมูลข�าวสาร์จากห้น่งส่อพิมพ์อยู�	 ด่งน่�น	
สินค้ิาท่ี่�เห้มาะก่บูคินกลุ�มน่�	ก็ย่งสามาร์ถึใชุ้ส่�อเห้ล�าน่�บูอกข้อมูลได้.

Newspaper + Online Ads
03.

45



46

ร์ายการ์วิที่ยุท่ี่� ผูู้้คินน่�นห่้นไป็ฟัง	 Streaming							
Service	เพิ�มขึ�น	ก็สามาร์ถึเชุ่�อมการ์ที่ำาโฆษณ์าท่ี่�ง
ในร์ายการ์วิที่ยุ	 และ	Streaming	Service	ที่ำาให้้
ส่�อโฆษณ์าของคุิณ์น่�นสามาร์ถึแที่ร์กต่วเข้าไป็อยู�
ในร์ะห้ว�างการ์เดินที่างในร์ถึ	 จนถึึงในการ์ใชุ้ชุ่วิต
ป็ร์ะจำาว่นของผูู้้ท่ี่�ชุอบูฟังร์ายการ์คิล่�นวิที่ยุน่�นๆ					
ได้อ่กด้วย.

Radio + Streaming Ads

TV + Video Ads

05.

04.

ร์ายการ์โที่ร์ท่ี่ศน์ก็ย่งได้ร่์บูคิวามนิยมอยู�	 แต�					
ป็ัจจุบู่นผูู้้บูริ์โภคิได้ใชุ้เคิร่์�องม่อดิจิท่ี่ลพร์้อมก่บู					
การ์ดูโที่ร์ท่ี่ศน์มากขึ�น	 ขณ์ะเด่ยวก่น	 การ์โฆษณ์า
ผู้�านร์ายการ์โที่ร์ท่ี่ศน์	 ที่ำาให้้เข้าถึึงผูู้้บูริ์โภคิได้มาก	
กว�า	 ด่งน่�น	 การ์เล่อกใชุ้โที่ร์ท่ี่ศน์ในการ์ส่�อสาร์ก็	
ย่งคิงใชุไ้ด้อยู�	แต�เน่�อห้าตอ้งชุ่ดเจน	ดึงดูดใจ	และ
เป็น็ท่ี่�น�าจดจำามากขึ�น.

แหล่่งท่ี่�มา : www.marketingoops.com



เกีี่�ยวิกัี่บผู้้้เขีึ้ยน

	 คุิณ์นาร่์ร่์ตน์	ม่ที่า	(บูอม)	ม่ป็ร์ะสบูการ์ณ์์การ์ที่ำางานด้านวิจ่ย
และพ่ฒนาผู้ลิตภ่ณ์ฑ์์	 (กลุ�มอาห้าร์)	 มากว�า	 12	 ป็ี	 ด้วยผู้ลงานอ่น					
โดดเด�นของคิุณ์บูอม	 ที่ำาให้้เธอได้ใบูป็ร์ะกาศน่ยบู่ตร์ด้านเที่คินิคิ							
การ์พ่ฒนาผู้ลิตภ่ณ์ฑ์์ให้ม�	 จากสถึาบู่นอาห้าร์	 ร์วมท่ี่�งจาก	 Moody									
International,	Goumet	Primo	และสำาน่กงานคิณ์ะกร์ร์มการ์	อาห้าร์
และยา	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	ร์วมถึึง
การ์	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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