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หน่วยท่ี 9 

การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร 

อาจารย์ดวงพร ทรงวิศวะ

ชื่อ 	 อาจารย์ดวงพร	ทรงวิศวะ
วุฒิ  M.A. (Gastronomy) Le Cordon Blue and 
 Adelaide University, Australia
ต�าแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการร้านโบลานอาหารไทย	
หน่วยที่เขียน	 หน่วยที่	9
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9-2 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา	 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

หน่วยที่ 9	 การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

ตอนที่
9.1		แนวคิดเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร
9.2		การบริหารจัดการในร้านอาหารและภัตตาคาร
9.3		การพัฒนาธุรกิจร้านอาหารให้เกิดความยั่งยืน

แนวคิด
1.			ร้านอาหารมีการจ�าแนกได้หลายประเภท	 แต่ละประเภทมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะ	 การด�าเนิน

ธรุกิจร้านอาหารให้ประสบความส�าเรจ็ต้องมแีผนธรุกจิทีด่	ีและควรจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร	 รวมทั้งปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด

2.			การจัดการรายการอาหารและการก�าหนดราคาอาหาร	 การจัดการทรัพยากรบุคคลในร้าน
อาหารและภัตตาคาร	 การควบคุมคุณภาพอาหาร	 คุณภาพบริการ	 และควบคุมการเงิน	 เป็น
เรือ่งทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อการอยูร่อดและประสบความส�าเร็จของธรุกจิร้านอาหารและ
ภัตตาคาร	

3.			การพัฒนาธุรกิจร้านอาหารให้เกิดความยั่งยืนต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร	การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	เพื่อวางแผนและการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์	และวางแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	9	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารได้
2.		อธิบายการบริหารจัดการในร้านอาหารและภัตตาคารได้
3.		บอกวิธีการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารให้เกิดความยั่งยืนได้
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9-3การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	9
2.	 ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	9.1-9.3
3.		ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.		ชมวีดิทัศน์ประจ�าชุดวิชา
5.		ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	9

สื่อการสอน
1.		เอกสารการสอน
2.		แบบฝึกปฏิบัติ
3.		วีดิทัศน์ประจ�าชุดวิชา

การประเมินผล
1.	 ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.	 ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.	 ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 9 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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9-4 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ตอนที่ 9.1

แนวคิดเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	9.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง 
9.1.1			ประเภทของร้านอาหารและปัจจัยที่ก�าหนดรูปแบบการบริการ
9.1.2		การเขียนแผนธุรกิจส�าหรับร้านอาหารและภัตตาคาร
9.1.3		กฎหมายที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารควรรู้

แนวคิด 
1.			ร้านอาหารมกีารจ�าแนกได้หลายประเภท	อาจจ�าแนกตามหน่วยงานของรัฐ	จ�าแนกตาม

ลักษณะของการให้บริการ	 และจ�าแนกตามลักษณะของอาหารที่ให้บริการ	 ร้านอาหาร
แต่ละประเภทมเีอกลกัษณ์โดยเฉพาะ	ปัจจยัทีก่�าหนดรปูแบบของการให้บรกิารของร้าน
อาหารแต่ละประเภท	 ได้แก่	 ลักษณะของอาหาร	 เวลาที่ใช้ในการรับประทานอาหาร	
จ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ	และท�าเลที่ตั้ง

2.			การด�าเนินธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความส�าเร็จได้เกิดจากแผนธุรกิจที่ดี	 แผนธุรกิจที่
จะต้องครอบคลุมสาระส�าคัญ	มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจร้านอาหาร	โดย
รวมถึง	 การต้ังวิสัยทัศน์ของธุรกิจและการใช้ส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจ
บริการ

3.			ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารควรจะต้องมีความรู้และท�าความเข้าใจกับกฎหมายและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินงานไปอย่างราบร่ืน	 ไม่ขัดต่อกฎหมาย	
และ	เป็นธรรมต่อทัง้ลกูจ้างและผูท้ีม่าใช้บรกิาร	กฎหมายทีผู่ด้�าเนนิธรุกจิร้านอาหารและ
ภัตตาคารควรจะต้องรู้	 ได้แก่	 กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพ่ือการจัดต้ังธุรกิจ	
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรส�าหรับธุรกิจ	 กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน	 กฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีป้าย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ�าหน่ายอาหาร



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

9-5การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่	9.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ	
1.		จ�าแนกประเภทของของร้านอาหารและภัตตาคารตามลักษณะการให้บริการได้
2.		อธิบายเอกลักษณ์ของร้านอาหารแต่ละประเภทได้	
3.		เขียนแผนธุรกิจเพื่อประกอบการร้านอาหารได้
4.		อธิบายและยกตัวอย่างส่วนประสมทางการตลาดได้	
5.		บอกปัจจัยหลักที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนได้
6.				อธิบายกฎหมายที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารควรรู้และความส�าคัญของ 

การรู้กฎหมายได้
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9-6 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

เรื่องท่ี 9.1.1

ประเภทของร้านอาหารและปัจจัยท่ีก�าหนดรูปแบบการบริการ 

ภัตตาคารหรือร้านอาหาร	 (restaurant)	 เป็นร้านที่ให้บริการอาหารตามความต้องการของลูกค้า	
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2525	 หมายถึง	 อาคารที่จ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม	 
ค�าว่า	 “restaurant”	มากจากภาษาฝรั่งเศส	หมายถึง	การให้ก�าลังงาน	 (restorer	of	energy)	ค�านี้มีใช้
มาตั้งแต่ต้นศริสต์ศักราช	1700	(ประมาณ	พ.ศ.	2243)	เพื่ออธิบายถึงสถานที่ให้บริการซุปและขนมปัง	ใน
ปัจจุบันค�าว่าภัตตาคารเป็นค�าทีใ่ช้เรยีกสถานทีส่าธารณะทีม่กีารเตรียมอาหารส�าหรับผูบ้ริโภคหรืออาหาร 
นอกสถานที่	

การจัดแบ่งประเภทของร้านอาหารสามารถท�าได้โดยมีหลักการจ�าแนกหลายอย่าง	 เช่น	 จ�าแนก
ตามการตกแต่งสถานที่เป็นหลัก	 จ�าแนกตามลักษณะการให้บริการ	 จ�าแนกตามลักษณะของอาหาร 
เป็นหลกั	 ในประเทศไทยมหีน่วยงานของรฐัแบ่งประเภทของร้านอาหารทีค่ล้ายคลงึกนั	 ในทีน่ีจ้ะได้กล่าวถึง
การแบ่งร้านอาหารเป็น	3	ประเภทดังนี้	

1.  ประเภทของร้านอาหารแบ่งตามหน่วยงานของรัฐ
1.1  กระทรวงพาณิชย์ แบ่งประเภทของร้านอาหารเป็น	 4	 แบบโดยจ�าแนกตามการตกแต่ง 

เป็นหลัก	ได้แก่	
1.1.1  ร้านอาหารระดับหรู (fine dining)	หมายถึง	ร้านอาหารทีม่กีารตกแต่งอย่างประณตี

สวยงาม	ใช้วัสดุและอุปกรณ์ราคาแพง	จัดอาหารอย่างหรูหรา	และการบริการตามมาตรฐานสากล
1.1.2 ร้านอาหารระดับกลาง (casual dining)	เป็นร้านอาหารที่มีการออกแบบตกแต่งพอ

สมควร	เน้นบรรยากาศสบายๆ	เป็นกันเอง	ราคาอาหารปานกลาง	และการบริการไม่มีพิธีรีตองมากนัก	
1.1.3 ร้านอาหารทั่วไป (fast dining)	 เป็นร้านอาหารที่มีการออกแบบตกแต่งแบบเรียบ

ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	ทันสมัย	เน้นบริการอาหารจานด่วน	มีรายการอาหารจ�ากัด	และหมุนเวียนลูกค้าได้
ปริมาณมาก	

1.1.4 ร้านริมบาทวิถี (kisok)	เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบง่ายๆ	เน้นอาหารจาน
เดียว	สามารถปรุงได้ง่ายและรวดเร็ว	โดยเป็นธุรกิจขนาดย่อยที่มีเจ้าของร้านเป็นพ่อครัวเอง	

1.2  กระทรวงสาธารณสุข	 ส�านักงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร	 กรมอนามัย	กระทรวง
สาธารณสุข	ได้ให้ความหมายของร้านอาหารประเภทต่างๆ	โดยจ�าแนกเป็น	5	ประเภท	คือ

1.2.1  ห้องอาหารในโรงแรม	หมายถึง	ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรม
1.2.2  ภัตตาคาร	หมายถึง	ร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่	2	คูหาขึ้นไป	ที่รับประทานอยู่ภายใน

อาคาร	พนักงานแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
1.2.3 สวนอาหาร	หมายถึง	ร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่	ส่วนใหญ่รับประทานอาหารอยู่นอก

อาคาร	บรรยากาศเป็นแบบธรรมชาติ	พนักงานแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
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9-7การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

1.2.4 ร้านอาหารทั่วไป	หมายถึง	ร้านอาหารขนาดเล็ก	1-2	คูหา	ที่รับประทานอาหารอยู่
ภายในอาคาร	 ส่วนใหญ่เป็นอาหารประจ�าถิน่หรอืเป็นอาหารเฉพาะอย่าง	 เช่น	ข้าวแกง	ก๋วยเตีย๋ว	ข้าวมนัไก่ 
ข้าวหมูแดง	ส้มต�า	

1.2.5 ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน หรือไอศกรีม	หมายถึง	 ร้านที่จ�าหน่ายเฉพาะเครื่องดื่ม 
ขนมหวาน	หรือไอศกรีม	เท่านั้น

2.  ประเภทของร้านอาหารตามลักษณะของการให้บริการ 
ร้านอาหารจ�าแนกตามลักษณะของการให้บริการได้เป็น	4	ประเภท	คือ
2.1  ร้านอาหารท่ีมีการบริการแบบเต็มรูปแบบ (fine dining)	 ร้านอาหารประเภทนี้จะมีการให้

บรกิารตามมาตรฐานสากล	และบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่คีวามพเิศษ	ลกัษณะของอาหารจะเป็นอาหาร
ชาติใดก็ได้	 ไม่จ�ากัดว่าจะต้องเป็นอาหารตะวันตกเท่านั้น	 ทั้งการบริการและอาหารในร้านประเภทนี้จะ 
บ่งบอกถงึคุณภาพทีด่	ีโดยจะตกแต่งอย่างหรหูรา	ใช้วสัดุอย่างดมีคีณุภาพ	เครือ่งใช้ในการรบัประทานอาหาร	
เช่น	ช้อน	ส้อม	จาน	แก้ว	ท�าจากวัสดุที่มีคุณภาพ	ร้านอาหารประเภทนี้จะมีพนักงานจ�านวนมากคอยให้
บริการตั้งแต่ต้อนรับเมื่อลูกค้ามาถึง	 พาลูกค้าไปยังโต๊ะซึ่งจะมีการส�ารองที่นั่งไว้ล่วงหน้า	 พนักงานจะมี
ความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นในการบรกิาร	ไม่ว่าจะเป็นความรูเ้รือ่งอาหารหรอืความรูเ้รือ่งเครือ่งดืม่	สามารถ
อธบิายความเป็นมาของอาหาร	เครือ่งปรงุทีใ่ช้ในอาหาร	และมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งของเครือ่งดืม่ต่างๆ	
การบริการมีพิธีรีตองและธรรมเนียมปฏิบัติตามแต่ละประเภทของอาหารอย่างเคร่งครัด	 ส่วนมากลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการจะมาในโอกาสพิเศษ	เช่น	วันคล้ายวันเกิด	วันส�าคัญต่างๆ	หรือเมื่อต้องเลี้ยงรับรอง	ราคา
ส�าหรับอาหารและบริการในร้านอาหารประเภทนี้จะค่อนข้างสูง	และมีการคิดค่าบริการ	(service	charge)	
ร้อยละ	10	เนื่องจากมีต้นทุนการด�าเนินงานที่สูงและใช้บุคลากรจ�านวนมาก	ร้านอาหารแบบนี้ส่วนใหญ่จึง
อยู่ในโรงแรม	ปัจจุบันมีร้านอาหารประเภทนี้ที่เป็นลักษณะเป็นร้านเดี่ยว	(stand-alone)	คือ	เนื้อที่ใช้งาน
ไม่อยู่ภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	มากขึ้นเรื่อยๆ	

2.2  ร้านอาหารท่ีมีการบริการแบบก่ึงเต็มรูปแบบ (casual dining)	 ร้านอาหารประเภทนี้จะให้
บริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ	 มีพนักงานคอยบริการเช่นเดียวกับร้านอาหารท่ีมีการบริการแบบเต็มรูปแบบ	
แต่คุณภาพของการบริการและความพิเศษของอาหารด้อยกว่า	กล่าวคือ	ผู้ให้บริการมีความเป็นกันเองกับ
ลูกค้า	ไม่เคร่งครดัในพธิรีตีอง	และธรรมเนยีมปฏบิตัมิากนกั	ส่วนมากอาหารเป็นประเภททีล่กูค้ารูจ้กัด	ีไม่
ต้องการค�าอธิบายจากผู้ให้บริการ	 การแต่งร้านจะท�าเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายและเข้าถึงได้ง่าย	 เหมาะ
กับการพาเด็กและครอบครัวไป	 ร้านอาหารแบบนี้จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่า	 และลูกค้าสามารถมาใช้
บริการได้บ่อยกว่าร้านอาหารที่มีการบริการแบบเต็มรูปแบบ	การตกแต่งร้านใช้วัสดุที่ราคาไม่แพงมากแต่
เน้นทีค่วามคงทนถาวร	เพราะปรมิาณการใช้งานจะสงูกว่าร้านอาหารทีม่กีารบรกิารแบบเตม็รปูแบบ	ราคา
ส�าหรบัอาหารและบรกิารในร้านอาหารประเภทน้ีเป็นระดบักลางๆ	ราคาจะไม่ต�า่มากเพราะยงัต้องมค่ีาใช้จ่าย
ในการด�าเนินงาน	 ตัวอย่างของร้านอาหารที่มีการบริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ	 ได้แก่	 สวนอาหาร	 หรือ	 
ร้านอาหารที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า	
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9-8 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ร้านอาหารประเภทนี้อาจจะหมายรวมถึง	 คาเฟ่	 (cafe)	 ถ้าแปลความหมายตรงตัวหมายถึงร้าน
กาแฟ	 แต่	 คาเฟ่	 สามารถหมายถึง	 ร้านอาหารแบบกึ่งเต็มรูปแบบ	 แต่ให้บริการเน้นเคร่ืองดื่มเป็นหลัก
มากกว่าความหลากหลายของรายการอาหาร	ร้านอาหารประเภทนีเ้ปิดบรกิารให้ลกูค้าเข้าไปใช้บรกิารและ
นั่งนานเท่าไหร่ก็ได้	

2.3  ร้านอาหารแบบบริการอย่างรวดเร็ว (quick service หรือ fast casual restaurant)	 ร้าน
อาหารประเภทน้ีเป็นร้านอาหารที่มีการตกแต่งแบบพื้นๆ	 และธรรมดา	 ส่วนใหญ่ลูกค้าจะต้องเดินไปสั่ง
อาหารท่ีเคาน์เตอร์	ส่วนรายการอาหารจะตดิไว้ด้านบนกระดานเหนอืเคาน์เตอร์	รายการอาหารจะมจี�านวน
ค่อนข้างจ�ากัด	 แต่เป็นอาหารที่ลูกค้าคุ้นเคย	 ลักษณะเด่นคือ	 ความรวดเร็วในการปรุงอาหาร	 อาหารบาง
ส่วนมีการท�าไว้ก่อนแล้ว	และราคาของอาหารไม่แพง	ส�าหรบัอาหารตะวนัตกส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภท
แซนด์วิชหรือแฮมเบอร์เกอร์	 ส่วนร้านอาหารตะวันออกจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว	 ร้านขายข้าวแกง	 ร้าน
อาหารแบบนี้จะมีพนักงานบริการจ�ากัด	ดังนั้นจึงเน้นให้ลูกค้าบริการตนเอง	

2.4  ร้านอาหารแบบเคล่ือนย้ายได้ (mobile restaurant)	มีได้หลายรูปแบบ	เช่น	ร้านอาหารริม
บาทวถิ	ีร้านอาหารทีเ่ป็นเรอืในตลาดน�า้	ร้านอาหารในตลาดนดั	ร้านอาหารแบบนีเ้ป็นสถานทีบ่รกิารอาหาร
และเครื่องดื่มที่ไม่ยึดติดกับสิ่งปลูกสร้างถาวร	 ประเทศไทยมีร้านอาหารริมบาทวิถีที่ท�าอาหารอย่างง่ายๆ	
ให้บรกิารบคุคลทัว่ไปทีผ่่านไปมา	อาจจะมโีต๊ะและทีน่ัง่ไว้บริการลกูค้าหรือไม่กไ็ด้	ร้านอาหารสามารถเกดิ
ขึน้บนเรอืเหมือนร้านอาหารทีเ่ป็นเรอืในตลาดน�า้	ส่วนใหญ่ครวัจะอยูบ่นเรอืและลกูค้านัง่รบัประทานบนบก	
ในประเทศตะวันตกนิยมรถบรรทุกขายอาหาร	(food	truck)	ซึ่งเป็นรถบรรทุกที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์
ครัว	 ท�าอาหารได้หลากหลายรูปแบบ	 ลูกค้าจะซื้ออาหารจากหน้าต่างด้านข้างของรถและส่วนใหญ่จะยืน
รบัประทานอยูบ่นบาทวถิ	ีร้านอาหารแบบเคลือ่นย้ายได้ยงัมอีกีหนึง่ประเภท	คอื	ร้านอาหารชัว่คราว	หรอื
ที่เรียกว่า	pop-up	restaurant	ร้านอาหารแบบนี้เปิดขึ้นชั่วคราว	และใช้สถานที่ที่แปลกออกไปเพื่อดึงดูด
ลูกค้า	เช่น	ในห้องแสดงงานศิลปะ	ในพิพิธภัณฑ์	ร้านอาหารอาจจะถูกจัดขึ้นเพียง	1	วัน	หรือ	1	สัปดาห์	
และย้ายไปให้บริการในสถานที่อื่นๆ	ต่อไป	

ปัจจยัหลกัในการจ�าแนกประเภทร้านอาหาร	คอื	ลกัษณะของการบรกิาร	ลกัษณะของอาหารหรอื
สินค้าที่ขาย	ซึ่งจะสะท้อนในเรื่องของท�าเลที่ตั้ง	การก�าหนดราคา	การตกแต่งร้าน	และกลุ่มลูกค้าที่จะเข้า
มาใช้บริการ	
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9-9การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

ตารางที่ 9.1 ปัจจัยหลักในการจ�าแนกประเภทร้านอาหาร

ประเภทร้านอาหาร ราคาขาย
กลุ่ม

ลูกค้าหลัก
การด�าเนินงาน

ต้นทุน

คงที่

ต้นทุน

ผันแปร

จ�านวนบุคลากรท่ีใช้

ในการด�าเนินงาน

ร้านอาหารแบบ
เต็มรูปแบบ

สูง A+ ซับซ้อนและ
ยุ่งยาก

สูง สูง ใช้บุคลากรจ�านวนมาก	

ร้านอาหารแบบ
กึ่งเต็มรูปแบบ

สูงถึง
ปานกลาง

B+ ค่อนข้างยุ่งยาก ปานกลาง ปานกลาง ใช้บุคลากรค่อนข้างมาก

ร้านอาหารแบบ
บริการอย่างรวดเร็ว	

ปานกลาง
ถึงต�่า

B-C เรียบง่าย ปานกลาง ต�่า ใช้บุคลากรน้อย	

ร้านอาหารแบบ
เคลื่อนย้ายได้	

ปานกลาง
ถึงต�่า

B	และ	C เรียบง่าย ต�่า ต�่า ใช้บุคลากรน้อยมาก	

3.  ประเภทของร้านอาหารตามลักษณะของอาหารท่ีบริการ 
ร้านอาหารตามลักษณะของอาหารที่ให้บริการมี	5	ประเภท	ดังนี้	
3.1  ร้านอาหารที่ขายอาหารทั่วไปของแต่ละชาติ	 เช่น	 ร้านอาหารไทย	 ร้านอาหารฝรั่งเศส	 

ร้านอาหารอิตาลี	ร้านอาหารญี่ปุ่น
3.2  ร้านอาหารประจ�าถิ่น (ethnic cuisine)	 จะเน้นอาหารประจ�าท้องถ่ิน	 อาหารพื้นเมือง	 เช่น	

ร้านอาหารปักษ์ใต้	 ร้านอาหารเมืองเหนือ	 ร้านอาหารอิตาลีแบบโรม	 หรือร้านอาหารฝรั่งเศสแบบทาง 
ตอนใต้	เป็นร้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงพื้นที่	และมีความโดดเด่น

3.3  ร้านอาหารพิเศษเฉพาะทาง (specialty food)	 จะเน้นอาหารที่มีการจัดเตรียมแตกต่างจาก
อาหารทั่วไป	เช่น	มังสวิรัติ	อาหารเจ	อาหารทะเล	อาหารชีวจิต	หรือแมคโครไบโอติกส์	ร้านขายเนื้อย่าง	
หรือสเต๊กโดยเฉพาะ	

3.4  ร้านอาหารทีแ่บ่งตามวธิกีารปรงุอาหาร	 เช่น	 ร้านสกุี	้ ร้านป้ิงย่าง	และร้านอาหารทีน่�าความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ขัน้สงูมาประยกุต์กบัการปรุงอาหารทีเ่รียกว่า	อาหารโมเลกลุ	(molecular	gastronomy)

3.5  ร้านอาหารนานาชาติ เป็นอีกประเภทหน่ึงของร้านอาหารที่เปิดให้บริการกันอยู่ทั่วไป	 ร้าน
อาหารนานาชาติมักจะเลือกการบริการแบบบุฟเฟ่ต์	ซึ่งเป็นการบริการตนเองและคิดราคาเหมาจ่าย	ราคา
เดียวให้กับลูกค้า	

4.  ปัจจัยที่ก�าหนดรูปแบบของการให้บริการของร้านอาหารแต่ละประเภท
การเลือกลักษณะการบริการให้กับธุรกิจเพื่อให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนต้องค�านึงถึงปัจจัย

ดังต่อไปนี้
4.1  ลักษณะของอาหาร	รายการอาหารทีใ่ห้บรกิารในร้านเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัทีเ่ป็นตวัก�าหนด

ลักษณะและรูปแบบการบริการ	 ลักษณะอาหารบางอย่างไม่เหมาะสมกับการบริการแบบเต็มรูปแบบ	 เช่น	
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9-10 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

สุกี้หรือชาบู	 เพราะลูกค้าที่ไปใช้บริการร้านอาหารแบบเต็มรูปแแบบจะมีความคาดหวังการได้รับบริการ
อย่างเต็มท่ี	 แต่อาหารอย่างสุกี้หรือชาบู	ลูกค้าจะต้องท�าอาหารให้สุกบนโต๊ะในหม้อไฟด้วยตนเองซึ่งจะ
เหมาะสมกับการบริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบมากกว่า

4.2  เวลาท่ีใช้ในการรับประทานอาหาร	ส่วนใหญ่อาหารมือ้เช้าและมือ้กลางวนัลกูค้าจะใช้เวลาใน
การรับประทานอาหารไม่นานมาก	 รูปแบบการบริการจะเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเวลาที่มีอยู่อย่าง
จ�ากัด	 ถ้าเป็นอาหารมื้อค�่าจะใช้เวลารับประทานนานขึ้น	 เพราะลูกค้ามาเพื่อได้รับประสบการณ์การรับ
ประทานอาหารที่มีการบริการอย่างมีพิธีรีตองและธรรมเนียมปฏิบัติ	

4.3  จ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ	 ภัตตาคารท่ีมีรูปแบบการบริการที่หรูหราและมีพิธีรีตองมาก	 
ผู้ให้บริการจะต้องใช้เวลาในการให้บริการลูกค้าแต่ละโต๊ะตามสมควร	 จึงเหมาะกับการให้บริการแบบเต็ม
รูปแบบเพื่อให้การบริการเป็นไปได้อย่างใกล้ชิดและสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง	 แต่ในกรณีที่มีลูกค้า
จ�านวนมากเข้ามาใช้บริการพร้อมๆ	 กัน	 ผู้ประกอบการก็ควรปรับเปล่ียนรูปแบบให้เหมาะสม	 เพื่อให้การ
ด�าเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น	

4.4  ท�าเลที่ตั้ง	ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในท�าเลที่มีราคาแพง	เช่น	อยู่บนอาคารสูง	มีทิวทัศน์ที่สวยงาม	
เป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถก�าหนดราคาอาหารทีส่งูได้	 เมือ่ราคาอาหารถูกก�าหนดไว้สงู	
ลักษณะการบริการก็ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

สรุปร้านอาหารควรจะมีแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนท่ีจะสามารถก�าหนดประเภทของ
ธุรกิจการให้บริการอาหารให้มีความเฉพาะตัวเพื่อสร้างความแตกต่างในตลาด	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการ
ก�าหนดรูปแบบ	ลักษณะการบริการเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น	เพื่อให้เกิดความสม�่าเสมอในการด�าเนิน
งานและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

กิจกรรม 9.1.1

1.		จงจ�าแนกประเภทของร้านอาหารและภตัตาคารตามลกัษณะการให้บรกิาร	และอธบิายลกัษณะ
เด่นของร้านอาหารแต่ละประเภท	

2.		จงบอกปัจจัยที่ก�าหนดรูปแบบของการให้บริการอาหารของธุรกิจอาหารแต่ละประเภท

แนวตอบกิจกรรม 9.1.1 

1.	 ร้านอาหารจ�าแนกตามลักษณะของการให้บริการได้เป็น	4	ประเภท	คือ
1.1		 ร้านอาหารที่มีการบริการแบบเต็มรูปแบบ	 เป็นร้านอาหารที่มีลักษณะการให้บริการที่

เคร่งครดักบัธรรมเนยีมปฏบิตั	ิมีการตกแต่งอย่างหรหูรา	อาหารมคุีณภาพทีด่มีาก	ใช้บคุลากรจ�านวนมาก
ในการด�าเนินงาน	ราคาของอาหารจัดอยู่ในระดับสูง	

1.2		 ร้านอาหารทีม่กีารบรหิารแบกึง่เตม็รปูแบแบ	ผูใ้ห้บรกิารมคีวามเป็นกนัเองกบัลกูค้า	ไม่
เคร่งครดัในพิธีรตีอง	ส่วนมากอาหารเป็นประเภททีล่กูค้ารูจ้กัด	ีการแต่งร้านส่วนมากจะท�าเพือ่ให้เกดิความ 
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9-11การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

รู้สึกสบายและเข้าถึงได้ง่าย	 เหมาะกับการพาเด็กและครอบครัวไปรับประทานอาหารได้	 ราคาของอาหาร
อยู่ในระดับปานกลางเข้าถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ได้	

1.3		 ร้านอาหารแบบบรกิารอย่างรวดเร็ว	เป็นร้านอาหารทีมี่การตกแต่งแบบพืน้ๆ	และธรรมดา
มากๆ	ส่วนใหญ่ลูกค้าจะต้องเดินไปทีเ่คาน์เตอร์เพือ่สัง่อาหาร	ส่วนรายการอาหารจะตดิไว้ด้านบนกระดาน
เหนอืเคาน์เตอร์	รายการอาหารมจี�านวนค่อนข้างจ�ากดั	แต่เป็นอาหารทีล่กูค้าคุน้เคย	ลกัษณะเด่นของร้าน
อาหารแบบนีค้อื	ความรวดเรว็ในการปรงุอาหาร	อาหารบางส่วนมกีารท�าไว้ก่อนแล้ว	และราคาของอาหาร
ไม่แพงมากนัก	

1.4		 ร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้	เช่น	ร้านริมบาทวิถีอาจจะมีโต๊ะและที่นั่งไว้บริการลูกค้า
หรือไม่ก็ได้	 ร้านอาหารสามารถเกิดขึ้นบนเรือเหมือนร้านอาหารท่ีเป็นเรือในตลาดน�้า	 ส่วนใหญ่ครัวจะอยู่
บนเรือและลูกค้านั่งรับประทานบนบก	 ในประเทศตะวันตกนิยมรถบรรทุกขายอาหารซ่ึงเป็นรถบรรทุกที ่
ครบครันไปด้วยอุปกรณ์ครัว	ท�าอาหารได้หลากหลายรูปแบบ	ลกูค้าจะซือ้อาหารจากหน้าต่างด้านข้างของ
รถและส่วนใหญ่จะยืนรับประทานอยู่บนบาทวิถี	

2.	 ปัจจัยทีก่�าหนดรปูแบบของการให้บรกิารอาหารของธรุกจิอาหารแต่ละประเภท	ได้แก่	ลกัษณะ
ของอาหาร	เวลาที่ใช้ในการรับประทานอาหาร	จ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ	และท�าเลที่ตั้ง

เรื่องท่ี 9.1.2

การเขียนแผนธุรกิจส�าหรับร้านอาหารและภัตตาคาร 

หัวใจของการท�าธุรกิจที่จะประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนคือ	 การเขียนแผนธุรกิจที่ดี	 โดยเฉพาะ
การเขียนแผนธุรกิจส�าหรับร้านอาหารและภัตตาคาร	 แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือส�าหรับผู้ประกอบการทั้งที่
รเิริม่ก่อตัง้กิจการ	และผูป้ระกอบการทีก่�าลงัจะขยายกจิการโดยประสงค์จะกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิและหา
ผู้ร่วมลงทุน	 แผนธุรกิจจะช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจ	 ท�าให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและ
ก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานที่ชัดเจน	ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

แผนธุรกิจส�าหรับร้านอาหารและภัตตาคารควรจะต้องมีส่วนประกอบดังนี้	

1.  บทสรุปผู้บริหาร 
เนื้อความท่ีอยู่ในส่วนของบทสรุปผู้บริหาร	 (executive	 summary)	 จะต้องรวมถึงภาพรวมและ

โอกาสทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร	 รูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ	 เป้าหมาย
ทางการเงิน	วิธีระดมทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ	รวมไปถึงกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน
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9-12 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

2.   พันธกิจร้านอาหารและภัตตาคาร และวิสัยทัศน์ของร้านอาหารและภัตตาคาร 
พันธกิจ	 (mission)	 ร้านอาหารและภัตตาคาร	 หมายถึง	 หน้าที่โดยรวมของร้านอาหารและ

ภตัตาคาร	เป็นการตอบค�าถามท่ีว่า	“ร้านอาหารและภตัตาคารต้องการบรรลอุะไร”	ตวัอย่างเช่น	ร้านอาหาร	
ก	ต้องการเป็นร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการเมื่อมาถึงเชียงใหม่

วสิยัทศัน์	(vision)	คอื	เป้าหมายของร้านอาหารและภตัตาคารในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว	
(ประมาณ	 3-10	 ปี)	 โดยมีการค�านึงถึงต�าแหน่งของร้านอาหารและภัตตาคารในตลาดและช่วงเวลาท่ี 
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลส�าเร็จ

ตวัอย่างเช่น	ในระยะเวลา	3	ปีร้านอาหาร	ก	จะเป็นท่ีรู้จกัอย่างดใีนหมู่ท่องเทีย่วโดยผ่านการตลาด
ด้านต่างๆ	ร้านอาหาร	ก	จะให้บรกิารอาหารพืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและรกัษาไว้ซึง่มรดกทางวัฒนธรรมอย่าง
ครบถ้วน	โดยการให้บริการเทียบเท่ามาตรฐานสากล	

3.  ขอบเขตของธุรกิจ และค�าจ�ากัดความ 
ขอบเขตของธรุกิจ	หมายถงึ	ธรุกิจทีจ่ะเกดิข้ึนในการด�าเนนิงานตามการแบ่งประเภทการจดับริการ

อาหารและเครือ่งดืม่	ตัวอย่างเช่น	ร้านอาหาร	ก	จดัเป็นร้านอาหารทัว่ไปทีใ่ห้บริการอาหารประจ�าถ่ิน	และ
มีการขายของที่ระลึกร่วมด้วย	อาหารสามารถบริโภคได้ทั้งในสถานที่และน�าออกนอกสถานที่	

ค�าจ�ากัดความ	 คือ	 ค�าอธิบาย	 หรือค�านิยามของคุณสมบัติของธุรกิจร้านอาหารที่ร้านอาหารและ
ภัตตาคารต้องการจะเป็น	 ตัวอย่างเช่น	 มีการท�าอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ	 หมายรวมถึงอาหารที่สามารถ
หาได้ในจังหวัดดังต่อไปนี้	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 น่าน	พะเยา	 แพร่	 แม่ฮ่องสอน	 ล�าปาง	 ล�าพูน	 อุตรดิตถ์	
โดยไม่น�าอาหารประจ�าถิ่นอื่นๆ	เช่น	อาหารใต้	เข้ามาร่วมผสมด้วย

4.  การน�าเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ 
เป็นการน�าเสนอภาพรวมของธุรกิจอย่างย่อ	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางกลยุทธ์ด้านอื่นต่อไป	

ฟิลลปิ	คอตเลอร์	(Philip	Kotler)	นกัการตลาดได้คดิค้นแนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิทีใ่ห้บรกิาร	ซึง่ได้แก่	
ส่วนประสมการตลาด	(marketing	mix)	หรือ	7Ps	ดังนี้	

4.1  ด้านผลิตภัณฑ์ (product)	 ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ�าเป็นและความต้องการของ
มนษุย์ได้	คอื	สิง่ทีผู่ข้ายต้องมอบให้แก่ลกูค้าและลกูค้าจะได้รบัผลประโยชน์และคณุค่าของผลติภณัฑ์นัน้ๆ	
ผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ	ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้	และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้	ในธุรกิจ
ส�าหรับร้านอาหารและภัตตาคารมีผลิตภัณฑ์ทั้งสองลักษณะ	 ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้	ได้แก่	 อาหารและ 
เครื่องดื่ม	และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้	คือ	การให้บริการลูกค้า	

4.2  ด้านราคา (price)	หมายถึง	คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน	การก�าหนดราคาของอาหาร
และการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการกับกลุ่มลูกค้า	 ราคายังส่งผลต่อสถานะและ
ภาพพจน์ทางการตลาดอีกด้วย	
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9-13การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

4.3  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place)	 จะต้องพิจารณาท�าเลที่ตั้งในบริบทของความเป็นร้าน
อาหารโดยค�านึงถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	 เช่น	 ระบบน�้าประปาและ 
น�า้ท้ิง	ระบบไฟฟ้า	ระบบแก๊สหงุต้ม	การแบ่งโซนของหน่วยงานรัฐว่าสามารถจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ได้หรือไม่	 เวลาเปิดบริการ	 โดยทั่วไปท�าเลที่ตั้งควรจะเข้าถึงได้ง่าย	สามารถมองเห็นได้จากริมถนน	และ
อยู่บนเส้นทางท่ีมีรถบริการสาธารณะหรือลานจอดรถ	 ไม่อยู่ใกล้สถานที่ที่น่ารังเกียจหรือไม่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล	ในแผนส่วนนี้ควรจะต้องมีการระบุถึงสถานที่	ท�าเลที่ตั้งของธุรกิจ	และวันเวลาที่ให้บริการ	

4.4  ด้านส่งเสริมการตลาด (promotion)	 เป็นวิธีสื่อสารระหว่างธุรกิจและผู้ใช้บริการ	 โดยมี 
เป้าหมายหลักท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการต่อร้านอาหาร	 รวมถึง 
การวางแนวทางในการท�ากลยุทธ์การตลาด	

4.5  ด้านบุคคล (people)	 หมายถึง	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมลงทุน	
คู่ค้าทางธุรกิจ	ผู้จ�าหน่ายวัตุดิบ	 ลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ	และที่ส�าคัญที่สุดคือ	บุคคลที่ท�างานในร้านอาหาร
และภัตตาคาร	ในส่วนนี้แผนธุรกิจจะต้องแจกแจงจ�านวนผู้ร่วมลงทุนและประวัติโดยย่อ	แสดงรายละเอียด
ของผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในร้าน	 รายละเอียดการติดต่อ	 การวางแผนในการจับกลุ่มลูกค้าเบื้องต้น	
และแบ่งประเภทของลูกค้าตามสัดส่วนทางการตลาด	 เพื่อมุ่งเน้นการท�ากลยุทธ์การตลาดให้ได้ตรง 
เป้าหมาย	 ร้านอาหารและภัตตาคารจะต้องประเมินจ�านวนพนักงานในส่วนต่างๆ	 ของธุรกิจ	 และจัดหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่	เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินงานและบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

4.6  ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (physical evidence and presentation) 

เป็นการสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลกูค้าผ่านการตกแต่งร้าน	เฟอร์นเิจอร์ท่ีใช้ภายในร้าน
และเครือ่งมอืท่ีมไีว้ใช้สอยในร้าน	ลกัษณะของเคร่ืองใช้ในร้านอาหาร	ถ้วยชาม	ช้อนส้อม	แก้วน�า้	ผ้าเช็ดปาก	
กระดาษเชด็ปาก	บรรยากาศ	ลกัษณะของส	ีแสงไฟ	เพลง	รวมถงึเครือ่งแบบพนกังาน	การเลอืกวสัด	ุและ
รปูแบบของการตกแต่งร้านจะสะท้อนภาพลกัษณ์ของธรุกจิ	และเป็นการสร้างสญัลกัษณ์ทางการค้าให้ลกูค้า
จดจ�า	 นอกจากนี้ลักษณะทางกายภาพของร้านอาหารยังเป็นปัจจัยหลักในการสร้างบรรยากาศ	และสร้าง
ประสบการณ์การรับประทานอาหารของลูกค้าซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะท�าให้ร้านอาหารและภัตตาคาร
ประสบความส�าเร็จ

4.7  ด้านกระบวนการ (process)	ก�าหนดระเบยีบวธิกีารและการปฏบิตัใินงานบรกิารทีจ่ะน�าเสนอ
ให้กับลูกค้า	เพื่อส่งมอบการบริการอย่างถูกต้องตามแบบแผนของนโยบายร้านอาหารและภัตตาคาร	และ
ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์และบริการ	

5.  แผนการตลาด 
แผนการตลาดต้องช้ีแจงถึงกลยุทธ์ท่ีใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จักและหรือกลับมาใช้บริการ	

แผนการตลาดควรจะต้องมวัีตถปุระสงค์และงบทางการตลาดทีช่ดัเจน	เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการตลาด
มีประสิทธิภาพสูงสุด	
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6.  แผนการด�าเนินงาน 
แผนการด�าเนนิงานจะกล่าวถงึ	 ระเบยีบแบบแผนวิธกีารและนโยบายของธรุกจิ	 โดยมีเนือ้หาเกีย่วกบั	

โครงสร้างร้านอาหารและภตัตาคาร	ต�าแหน่ง	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการท�างานโดยละเอยีด	จ�านวน
พนักงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรมนุษย์	 เช่น	 การดูแลรักษาความสะอาดส่วนบุคคล	 มี
การก�าหนดนโยบายของส่วนงานต่างๆ	เช่น	ครวัมกีารก�าหนดแผนงานด้านสขุาภบิาลอาหาร	กระบวนการ
จัดการวัตถุดิบ	การจัดซื้อ	การรับสินค้าเข้า	แผนปฏิบัติการในห้องครัวและตารางการท�าความสะอาดของ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว	

ด้านบรกิารมกีารก�าหนดแผนงานในการด�าเนนิงานทัว่ไป	ข้อก�าหนดในการท�าความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์	 ขั้นตอนและวิธีการจัดโต๊ะ	 วิธีการแก้ไขและการป้องกันจุดท่ีอาจเกิดความผิดพลาด	 รวมทั้งแผน
รับมือฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้	

7.  แผนการเงิน 
การวางงบประมาณในการลงทุนเบื้องต้นจะต้องค�านึงถึงจุดคุ้มทุน	ระยะคืนทุน	การก�าหนดราคา

และก�าหนดเป้าหมายก�าไรอย่างชัดเจน	 การวางแผนทางการเงินจะต้องมีการก�าหนดเป้าหมาย	 4	 ด้าน	 
ดังต่อไปนี้	

7.1  การก�าหนดจ�านวนเงินลงทุน และการประเมินเงินลงทุนเบื้องต้น	การประเมินงบประมาณ
ในการลงทุนเบื้องต้นต้องค�านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้	แต่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนอาจแตกต่างกันไปตามขนาด
และลักษณะของกิจการ	

1)	ค่าเช่าอาคารสถานที่และค่ามัดจ�าอาคารสถานที่	
2)	ค่าออกแบบตกแต่งร้านและสิ่งพิมพ์อื่นๆ	เช่น	รายการอาหาร
3)	ค่าก่อสร้างและตกแต่งภายใน	
4)	ค่าอุปกรณ์ห้องครัวตามรูปแบบของรายการอาหารที่จะมีไว้ให้บริการ	
5)	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในส่วนงานบริการ	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 จานชาม	 ช้อนส้อม	 แก้วน�้า	 ถาดเสิร์ฟ	 

ผ้าชนิดต่างๆ	ที่ใช้ในร้าน
6)	ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบในแผนการตลาด	
7)	ค่าวัตถุดิบเข้าคลัง	เช่น	อาหารและเครื่องดื่ม	
8)	ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ใบอนุญาตจากสรรพสามิตเพื่อการ

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	ใบอนุญาตขายอาหาร	
9)	ค่าทรัพยากรมนุษย์ล่วงหน้า
10)		ค่าสาธารณูปโภค	หมายถึง	ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าโทรศัพท์	ค่าอินเทอร์เน็ต	
11)		 ค่าวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง	 หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนกับสิ่งที่ใช้แล้วทิ้ง	 เช่น	 ปากกา	

กระดาษในส�านักงาน	ลวดเย็บกระดาษ	
12)	 เงินทุนหมุนเวียนส�ารองพอเพียงส�าหรับการด�าเนินงานอย่างน้อยหกเดือน	
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13)	ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัท	
14)	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอย่างน้อยหนึ่งเดือนแรก

7.2  การก�าหนดเป้าหมายและระยะเวลาคนืทนุ	ถ้าร้านอาหารได้ท�าการลงทนุไปทัง้หมด	10,000,000	
บาท		โดยประเมินผลตอบแทนในการลงทุนร้อยละ	20	ต่อปี	(ROI	=	20	ต่อปี)	หมายความว่าในแต่ละปี
ธุรกิจจะท�าก�าไรได้	2,000,000	บาทต่อปี	

สูตรการค�านวณ

ระยะเวลาในการคืนทุน = 
จ�านวนเงินลงทุน

ก�าไรสุทธิ

แทนค่าในสูตร	ได้ดังนี้

ธุรกิจนี้จะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่	 =	 10,000,000
2,000,000

	 =	 5	

ดังนั้น	ระยะเวลาในการคืนทุน	5	ปี

การก�าหนดระยะเวลาในการคืนทนุสามารถก�าหนดได้ตามเป้าหมายของผูป้ระกอบการ	และเปลีย่น
ตัวแปรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ถ้าจะก�าหนดระยะเวลาคืนทุนเป็นสามปีครึ่ง	ก็สามารถแทนค่าในสมการได้	
ดังนี้	

ระยะเวลาในการคืนทุน	 =	
จ�านวนเงินลงทุน	

ก�าไรสุทธิต่อปี
   

	 =		 10,000,000

ก�าไรสุทธิต่อปี

ก�าไรสุทธิต่อปี		 =		 10,000,000
3.5

	 =	 2,857,142.86	บาท

ดังนั้น	 ถ้าธุรกิจต้องการจะมีระยะเวลาในการคืนทุนภายในสามปีครึ่ง	 ก�าไรสุทธิที่ควรจะได้ต่อปี	
คือ	 2,857,142.86	 บาท	 หมายถึง	 ผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ	 28	 ต่อปี	 เม่ือได้ผลลัพธ์จากการ
ค�านวณแล้วก็จะต้องประเมินความเป็นไปได้ในการด�าเนินงานต่อไป	 การก�าหนดกรอบระยะเวลาคืนทุนมี
ความจ�าเป็นและส�าคัญต่อผู้ที่จะลงทุนในธุรกิจ	หรือ	การยื่นขอสินเชื่อและเงินกู้จากสถาบันการเงิน

7.3  การก�าหนดผลประกอบการและผลก�าไร	 เม่ือมีจ�านวนเงินในการลงทุนแล้วก็จะต้องมีการ
ค�านวณระยะเวลาในการคืนทุนโดยการประเมินยอดขายและก�าไร	
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การค�านวณจะต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้	
1)	อัตราเฉลี่ยยอดขายของลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาใช้บริการ	(average	guest	check)	โดย

น�าราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ก�าหนดไว้มาหาค่าเฉลี่ยราคาต่อการใช้บริการ
2)	จ�านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อวัน
3)	จ�านวนวันที่เปิดให้บริการ	
4)	จ�านวนรอบที่เปิดให้บริการ

การประเมินยอดขาย =  อัตราเฉล่ียยอดขายของลูกค้าแต่ละคน × จ�านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อวัน 

× จ�านวนวันท่ีเปิดให้บริการ × จ�านวนรอบที่เปิดให้บริการ

ตัวอย่าง 
อัตราเฉลี่ยยอดขายของลูกค้าแต่ละคน		 =		 200	 บาท	
จ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการต่อวัน		 =		 80	 คน	
จ�านวนวันที่เปิดให้บริการ	เปิดทุกวัน		 =		 365	 วัน	
เปิดวันละ	2	รอบ	

การประเมินยอดขายของร้านนี้	=	200	×	80	×	365	×	2	=	11,680,000	ต่อปี	หรือ	973,334	บาท	
ต่อเดือน	 ผู้ประกอบการจะต้องตั้งอัตราก�าไรร้อยละ	 (profit	margin)	 ไว้เป็นเป้าหมายในการด�าเนินงาน	
เช่น	ตั้งอัตราก�าไรไว้ที่ร้อยละ	20	ดังนั้นก�าไรที่ได้จากยอดขาย	คือ	194,667	บาทต่อเดือน	

การประเมินยอดขายควรท�าอย่างน้อย	2	รูปแบบ	คือการประเมินแบบสถานการณ์ที่ดีที่สุด	และ
สถานการณ์ที่เลวร้ายท่ีสุด	 และหาค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด	 เพื่อให้แผนด้านการเงิน	
และแผนงานด้านการด�าเนินงานเป็นไปอย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด	 ค่าท่ีได้จากการประเมิน
ยอดขายนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจของร้านจะสามารถด�าเนินไปได้หรือไม่	
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7.4  การก�าหนดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน และเป้าหมายของจุดคุ้มทุนต่อเดือน	ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิ
ขึ้นในการด�าเนินงานธุรกิจร้านอาหารแสดงในตารางที่	9.2

ตารางที่ 9.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงานธุรกิจร้านอาหาร

รายจ่าย จ�านวนเงิน (บาท) 

ค่าวัตถุดิบในการท�าอาหาร 340,000

ค่าเครื่องดื่มส�าหรับขาย 123,000

ค่าน�้าแข็ง 5,000

ค่าแก๊ส	เชื้อเพลิง 3,000

เงินเดือนและค่าจ้าง 200,500

เงินประกันสังคม 20,500

เงินกองทุนทดแทน 10,000

ค่าบริการซักผ้า 4,000

ค่าน�้าประปา 2,500

ค่าไฟฟ้า 1,200

ค่าโทรศัพท์ 2,300

ค่าเช่าอาคาร-สถานที่ 50,000

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,200

ค่าเบี้ยประกันภัย 8,400

ค่าโฆษณา 15,000

ค่าส่งเสริมการขาย 6,500

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ-จัดท�าบัญชี 4,500

ค่าธรรมเนียมภาษี 12,000

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 5,400

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้ส�านักงาน 3,000

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 23,000

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว 33,000

ค่าเสื่อมราคา-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,200

รวมค่าใช้จ่าย 879,200
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ค่าใช้จ่ายเหล่านีเ้ป็นค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในการด�าเนนิงานธรุกจิร้านอาหาร	ขนาด	ประเภทและรูปแบบ
ของร้านอาหารจะเป็นตวัก�าหนดให้ร้านอาหารมค่ีาใช้จ่ายแตกต่างกนั	ตามมาตรฐานของอตุสาหกรรมธรุกจิ
การบรกิารทัว่ไปจะมกีารควบคมุต้นทนุเพือ่ให้ธรุกจิมผีลก�าไรสงูสดุและบรรลเุป้าหมายของร้านอาหารและ
ภตัตาคาร	เม่ือค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่ากบั	879,200	บาท	หมายความว่าจะต้องมยีอดขายอย่างน้อย	879,200	
บาท	จึงจะคุ้มทุน

8.  แผนในอนาคต
การวางแผนในอนาคตอาจไม่กระทบกบัธรุกจิทีก่�าลงัจะเกดิข้ึนมากนกั	นอกจากจะก�าหนดทศิทาง

ของธรุกจิหลังจากด�าเนนิงานมาได้	3-5	ปี	แต่การวางแผนในอนาคตทีด่จีะท�าให้ธรุกจิมจีดุมุง่หมายทีช่ดัเจน	
และสามารถใช้เป็นแรงจูงใจในการขอสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน	หรือระดมทุนจากบุคคล
ทั่วไปได้	แผนในอนาคตอาจรวมถึงแผนในการขยายร้าน	แผนในการต่อยอดธุรกิจอื่น	เช่น	จากธุรกิจร้าน
อาหารเป็นธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่	 หรือการเปิดโรงเรียนสอนท�าอาหาร	 การบริการจัดเล้ียง	 หรือการ
บริการส่งอาหารถึงที่	 การก�าหนดแผนในอนาคตสามารถท�าได้หลายอย่าง	 เช่น	 ก�าหนดโดยระยะเวลา	
ภายใน	2	ปี	3	ปี	5	ปี	หรือก�าหนดโดยเป้าหมายทางการเงิน	เช่น	เมื่อท�ายอดก�าไรสะสมได้	1	ล้าน	5	ล้าน	
หรือก�าหนดเมื่อมีปัจจัยอื่นๆ	เข้าร่วม	

9.   การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของธุรกิจ 
การวิเคราะห์โอกาส	อุปสรรค	จุดแข็ง	และจุดอ่อนของธุรกิจ	(SWOT	analysis)	ค�าว่า	SWOT	

ย่อมาจาก	ค�าในภาษอังกฤษ	4	ค�า	ได้แก่	
S:		Strength	หมายถึง	 จุดแข็งของร้านอาหารและภัตตาคาร	 วิเคราะห์เฉพาะจุดแข็งภายในร้าน

อาหารและภัตตาคารเท่านั้น
W:	Weakness	 หมายถึง	 จุดอ่อนของร้านอาหารและภัตตาคาร	 วิเคราะห์เฉพาะจุดอ่อนภายใน

ร้านอาหารและภัตตาคารเท่านั้น
O:	Opportunities	หมายถึง	โอกาสภายนอกที่เกิดขึ้นในตลาดและมีผลประโยชน์เอื้อต่อธุรกิจ
T:		Threats	หมายถงึ	อปุสรรคภายนอกทีเ่กดิขึน้ในตลาดและอาจจะก่อให้เกดิความเสีย่งต่อธรุกจิ	

10. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	 (feasibility	 study)	 คือการประเมินความเป็นไปได้ของ

ของธรุกิจ	โดยวเิคราะห์จากปัจจยัหลายอย่างทีเ่ขยีนไว้ในแผนธรุกจิ	ทัง้แผนการเงนิว่าเงนิลงทุนเหมาะสม
หรือไม่	 ใช้เวลาในการคืนทุนยาวเท่าไหร่	 เงินทุนส�ารองหมุนเวียนพอเพียงหรือไม่	 สินค้าจะเป็นที่ยอมรับ
และได้รับความนิยมจากตลาดหรือไม่	 ตลาดจะใหญ่พอที่จะท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้
หรือไม่	 แผนการด�าเนินธุรกิจเป็นไปได้เพียงใด	 รวมไปถึงการวิเคราะห์	 SWOT	 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ค�านวณการคืนทุนของเงินลงทุนเบื้องต้น	 การท�าการวิจัยด้านการตลาด	 และการวิเคราะห์	 SWOT	 
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จะน�ามาประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุน	 การประเมินควรจะท�าอยู่บนข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน	การประเมินแบบมองในแง่ดีเกินไปอาจจะท�าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจได้	แต่ถ้าประเมินแบบมองแง่
ร้ายจนเกินไปอาจจะท�าให้เสียโอกาสทางธุรกิจได้เช่นเดียวกัน	

สรุป	 การเขียนแผนธุรกิจอย่างรอบคอบและลงในรายละเอียดจะส่งผลดีให้กับการลงทุนในธุรกิจ
ร้านอาหารและภัตตาคาร	 เพราะทุกปัจจัยในการด�าเนินงานได้ถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว	 แต่แผนธุรกิจ
ท่ีดีไม่ได้หมายความว่าธุรกิจจะประสบความส�าเร็จเสมอไป	 เพราะมีเหตุและปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจจะ
ควบคุมได้	

กิจกรรม 9.1.2

1.		จงบอกความส�าคัญของแผนธุรกิจส�าหรับร้านอาหารและภัตตาคาร
2.		ส่วนประสมทางการตลาดมีกี่อย่าง	อะไรบ้าง	จงยกตัวอย่างประกอบ
3.		ปัจจัยใดบ้างที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

แนวตอบกิจกรรม 9.1.2

1.		แผนธรุกจิ	เป็นเครือ่งมอืส�าคญัส�าหรบัผูป้ระกอบการทีร่เิริม่ก่อตัง้กจิการ	และผูป้ระกอบการที่
ก�าลังจะขยายกิจการและประสงค์จะขอกู้เงินจากสถาบันการเงินและหาผู้ร่วมลงทุน	 แผนธุรกิจจะช่วย
ประกอบการตดัสนิใจและการด�าเนนิธรุกจิให้มเีป้าหมายและทศิทางในการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน	ซึง่จะท�าให้
ผู้ประกอบการถึงจุดหมายที่ตั้งไว้

2.		ส่วนประสมทางการตลาดที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ	7P’s	นั้นประกอบไปด้วย	
2.1		 ด้านผลิตภัณฑ์	 ในธุรกิจส�าหรับร้านอาหารและภัตตาคารมีผลิตภัณฑ์ทั้ง	2	ลักษณะ	

คือ	ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้	ได้แก่	อาหารและเครื่องดื่ม	เช่น	ข้าวผัดกะเพรา	น�้าอัญชัน	และผลิตภัณฑ์
ที่จับต้องไม่ได้	คือ	การบริการลูกค้า	

2.2	ด้านราคา	 หมายถึง	 คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน	 เช่น	 ข้าวผัดกะเพราราคาจานละ	 
60	บาท	

2.3		ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	จะต้องพจิารณาในด้านท�าเลทีต่ัง้	เช่น	ตัง้อยูใ่นย่านสขุมุวทิ	
และเปิดร้านทุกวันตั้งแต่	10	โมงเช้าถึงสองทุ่ม	

2.4	ด้านส่งเสริมการตลาด	เช่น	การท�ารายการพิเศษต่างๆ	เช่น	กิน	4	จ่าย	3	หรือ	สั่งข้าว
ผัดกะเพรา	ได้รับน�้าตะไคร้ใบเตยฟรี

2.5	ด้านบคุคล	บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิทกุๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นผูร่้วมลงทนุ	คูค้่าทางธรุกจิ	
ผู้จ�าหน่ายวัตุดิบ	ลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ	และที่ส�าคัญที่สุด	คือ	บุคคลที่ท�างานในร้านอาหารและภัตตาคาร	

2.6	ด้านการสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ	เป็นการสร้างและน�าเสนอลักษณะทาง
กายภาพให้กับลูกค้า	 เช่น	 ตกแต่งร้านด้วยไม้ทั้งหมด	 สร้างบรรยากาศแบบธรรมชาติ	 เปิดเพลงเบาๆ	
สบายๆ	
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2.7	ด้านกระบวนการ	ก�าหนดระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินด้านการบรกิารทีน่�าเสนอให้
กบัผูใ้ช้บรกิารเพ่ือมอบการให้บรกิารอย่างถกูต้องตามแบบแผนของนโยบายร้านอาหารและภตัตาคาร	และ
ท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์และบริการ	 เช่น	 เมื่อลูกค้าเดินเข้าร้านจะต้องท�าความ
เคารพโดยการไหว้และกล่าวสวัสดีอย่างสุภาพ	

3.	 ปัจจัยหลักที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	 ได้แก่	 ปัจจัยทางด้านการเงิน	 การ
ค�านวณการคืนทุนของเงินลงทุนเบื้องต้น	การท�าการวิจัยด้านการตลาด	และการวิเคราะห์	SWOT	

เรื่องท่ี 9.1.3 

กฎหมายที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารควรรู้

กฎหมายทีผู่ป้ระกอบการร้านอาหารและภตัตาคารควรรู้	ได้แก่	กฎหมายเกีย่วกบัด้านต่างๆ	ดงันี้	

1.  กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพื่อการจัดต้ังธุรกิจ
การจดทะเบียนเพื่อการจัดตั้งธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น	 2	 ลักษณะใหญ่	 คือ	 การจดทะเบียน

พาณิชย์	 และการจดทะเบียนนิติบุคคล	 ซึ่งแตกต่างกันที่เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแล้วธุรกิจจะมีสถานะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล	

1.1  การจดทะเบียนพาณิชย์ ลักษณะของธุรกิจท่ีจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเป็นการไป 
จดทะเบยีนเพ่ือแจ้งให้รูว่้าเจ้าของธรุกจิได้เริม่ต้นประกอบกจิการอย่างถกูต้องและเปิดเผย	มหีลกัแหล่งและ
สถานที่ตั้งของกิจการชัดเจน	 มีช่ือปรากฏอยู่ในระบบการค้าของประเทศอย่างถูกต้อง	 เร่ืองภาระตาม
กฎหมาย	การท�านิติกรรมสัญญา	และการช�าระภาษีเงินได้ยังคงเป็นไปในนามของเจ้าของกิจการ	การไป 
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบนี้เรียกว่า	จดทะเบียนพาณิชย์	หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าทะเบียนการค้า

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนไม่ยุ่งยากและมีค่าธรรมเนียม	 50	 บาท	 ในกรุงเทพมหานครไปยื่น 
จดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 ฝ่ายปกครอง	 ส�านักงานเขตทุกแห่ง	 ในกรณีที่ไม่ได้
อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปยื่นจดทะเบียนได้ที่ส�านักงานร้านอาหารและภัตตาคารบริหารส่วนจังหวัดของ
จังหวัดที่ตั้งกิจการ	

1.2  การจดทะเบียนนิติบุคคล	ลกัษณะของธรุกจิทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติิบคุคล	เมือ่จดัต้ังกจิการแล้ว
ในทางกฎหมายถือว่าตัวธุรกิจนั้นๆ	 แยกออกโดยเด็ดขาดกับความเป็นบุคคลธรรมดาของเจ้าของกิจการ	
การจะท�าการใดๆ	 เป็นไปในนามกิจการทั้งหมด	 เหมือนว่ากิจการนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เกิดข้ึนมาตาม
กฎหมาย	การจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นนิติบุคคลมี	2	ประเภทคือ	บริษัทจ�ากัด	และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
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สถานทีท่ี่จะไปยืน่จดทะเบยีนบรษิทัจ�ากัดและห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	ถ้าในเขตกรงุเทพมหานครสามารถ
ไปยื่นจดได้ที่ส�านักงานบริการทะเบียนธุรกิจ	หรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ถ.นนทบุรี	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	
ส่วนในต่างจังหวัดติดต่อที่ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด	 ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด	 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	www.dbd.go.th

2.  กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรส�าหรับธุรกิจ 
ภาษอีากรส�าหรบัธรุกจิ	ได้แก่	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	และภาษมีลูค่าเพิม่
2.1  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	กจิการร้านค้าทีจ่ดทะเบยีนพาณชิย์ต้องยืน่แบบ	ภ.ง.ด.	94	ในคร่ึง

ปีแรก	และยื่นแบบ	ภ.ง.ด.	90	อีกครั้งในครึ่งปีหลัง	หากมีรายได้เกิน	 1,200,000	บาทต่อปี	ต้องยื่นช�าระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ	ภ.พ.	30	

2.2  ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 หากธุรกิจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	 ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจ�าตัว 
ผู้เสียภาษีอากรต่อสรรพากรพ้ืนท่ีที่ต้ังของสถานประกอบการ	 ส�าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ธุรกิจท่ีจะ 
จดทะเบยีนเป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดัและบรษิทัจ�ากดัต้องยืน่แบบเสยีภาษปีระจ�าปีและคร่ึงปี	(ภ.ง.ด.	50	และ	
51)	ในครึ่งปีแรกเพื่อประมาณการรายได้	จากนั้นเมื่อสิ้นปีจะยื่นแบบ	ภ.ง.ด.	52	พร้อมส่งงบดุลและมีการ
ตรวจสอบบญัชด้ีวย	หากมรีายได้เกนิ	1,200,000	บาทต่อปี	ต้องยืน่ช�าระภาษมีลูค่าเพิม่ตามแบบ	ภ.พ.	30	

2.3  ภาษีมูลค่าเพ่ิม	 ถ้าเป็นทะเบียนพาณิชย์ที่มีรายได้ทั้งปีไม่ถึง	 1,800,000	 บาทต่อปี	 ไม่ต้อง 
จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่	แต่ถ้ามรีายได้เกนิหรอืเป็นธรุกจิทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล	(ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั
และบริษทัจ�ากดั)	ต้องจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพ่ิม	โดยยืน่ค�าขอจดทะเบยีนตามแบบ	ภ.พ.	01	เพือ่จะสามารถ
ค�านวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

3.  กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารต้องท�าความเข้าใจ	คือ	หลักเกณฑ์

ในการท�าสัญญาจ้าง	หน้าที่ของทั้งลูกจ้างและของนายจ้าง	และการเลิกสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างมีการก�าหนดคู่สัญญาเป็น	 2	 ฝ่ายคือ	 นายจ้าง	 กับลูกจ้าง	 ก�าหนดถึงสิทธิหน้าที่และ

การบอกเลิกสัญญา	 การจ้างลูกจ้างมาท�างานให้แก่ตนในลักษณะเป็นงานประจ�า	 มีการจ่ายค่าจ้างเป็น 
รายระยะเวลาท่ีชัดเจน	 และนายจ้างมีอ�านาจบังคับบัญชา	 ซึ่งถือเป็นการจ้างแรงงานที่ไม่จ�าเป็นต้องท�า
สัญญา	เพียงแต่ทั้ง	2	ฝ่ายได้ตกลงกันก็เกิดสัญญาแล้ว

เมื่อธุรกิจได้รับการจัดตั้งไม่ว่าเป็นรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล	 ธุรกิจต้องไปขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้างที่ส�านักงานประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดที่กิจการตั้งอยู่	 และมีหน้าที่ใน
การน�าส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	 โดยเงินที่น�าส่งแบ่งออกเป็น	 2	 ส่วนคือ	 1)	 ส่วนของลูกจ้าง	 
(ทุกคน)	 โดยหักน�าส่งในอัตราที่ส�านักงานประกันสังคมก�าหนดไว้	 และ	 2)	 ส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบ
เป็นจ�านวนเท่ากับจ�านวนรวมของเงินสมทบในส่วนของลูกจ้าง	 (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ
กระทรวงแรงงาน	www.mol.go.th	และเว็บไซต์ประกันสังคม	www.sso.go.th)
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4.  กฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้าย
ผู้ประกอบธุรกิจที่ติดตั้งป้ายใหม่หรือแสดงป้ายใหม่	 จะต้องช�าระภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงานภายใน	

15	วัน	และจะต้องยืน่ช�าระภาษป้ีายทกุปีทีย่งัมกีารตดิตัง้ป้าย	ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครสามารถยืน่ขอป้าย
ได้	 ณ	 ส�านักงานเขตที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่	 ส�าหรับต่างจังหวัดสามารถย่ืนขอป้ายได้	 ณ	 ส�านักงานเทศบาล	
หรือสุขาภิบาล	หรือส�านักงานร้านอาหารและภัตตาคารบริหารส่วนต�าบล	ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

5.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ�าหน่ายอาหาร 
5.1  การปิดป้ายแสดงราคา	กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศก�าหนดให้ผู้จ�าหน่ายปลกีอาหารและ

เครื่องด่ืมต้องปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการให้เห็นชัดเจนที่เปิดเผย	 ณ	 สถานที่จ�าหน่าย	 การฝ่าฝืนมีโทษ
ปรับไม่เกิน	10,000	บาท	

5.2  การสุขาภิบาลอาหาร	เนือ่งจากการเปิดร้านอาหารหรือร้านขายอาหารเป็นกจิการท่ีอาจก่อให้
เกดิอันตรายต่อสุขภาพผูบ้รโิภค	หรอืก่อให้เกดิความร�าคาญแก่ผูอ้ยูอ่าศยัข้างเคยีงได้	เพือ่ประโยชน์ในการ
ควบคุมหรือก�ากับดูแลร้านอาหาร	 กรุงเทพมหานครจึงได้ออกข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จ�าหน่ายและสถานที่
สะสมอาหาร	พ.ศ.	2545	โดยอาศัยอ�านาจตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น	 (กรุงเทพมหานคร	 เทศบาล	 ร้านอาหารและภัตตาคาร
บริหารส่วนต�าบลและเมืองพัทยา)	 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งร้านอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดเว้นแต่จะได้รับ 
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจากส�านักงานเขต	 ดังนั้นร้านอาหารท่ีตั้ง	 ณ	 พื้นที่ใดๆ	 ก็ตามใน
กรงุเทพมหานครต้องไปแจ้งเรือ่งต่อฝ่ายสิง่แวดล้อมและสุขาภบิาล	ส�านกังานเขต	เพือ่ขอรับหลกัฐานส�าคญั	
ดังนี้

1)	ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน	 200	 ตารางเมตร	 เมื่อเปิดด�าเนินกิจการต้อง
แจ้งต่อพนักงานท้องที่เพื่อขอ	 “หนังสือรับรองการแจ้ง”	 และเมื่อประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนกิจการให้
แก่บุคคลอ่ืนต้องแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบด้วย	 การยื่นค�าร้องเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งมีค่า
ธรรมเนียม	1,000	บาท

2)	ร้านอาหารที่มีพื้นที่มากกว่า	 200	 ตารางเมตรข้ึนไป	 เม่ือได้รับใบอนุญาตแล้วจึงเปิด
ด�าเนินกิจการได้	 ใบอนุญาตจะมีอายุหนึ่งปี	 และการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ	การยื่นค�าขอเพื่อขอรับใบอนุญาตมีค่าธรรมเนียม	3,000	บาท

3)	การยื่นค�าขอใบอนุญาต	 การต่ออายุใบอนุญาต	 และการขอหนังสือรับรองการแจ้งให้ยื่น
ได้ที่ส่วนราชการต่างๆ	ดังนี้	

-		ส�านกังานเขตกรงุเทพมหานคร	(ส�าหรบัร้านอาหารทีต่ัง้อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร)
-		ส�านักงานเทศบาล	(ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล)
-		ส�านักงานร้านอาหารและภัตตาคารการบริหารส่วนต�าบล	 (ส�าหรับอาหารที่ตั้งอยู่

ในเขตร้านอาหารและภัตตาคารการบริหารส่วนต�าบล)
-		ส�านักงานเมืองพัทยา	(ส�าหรับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา)	
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4)	ผูป้ระกอบกจิการร้านอาหารโดยไม่มใีบอนญุาต	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิ	6	เดอืนหรือ
ปรับไม่เกิน	10,000	บาท

5)	ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้งต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	
3	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	5,000	บาท	

6)	ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย	
และเห็นได้ง่ายในบริเวณร้านอาหาร	ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	500	บาท	

ข้อก�าหนดด้านสขุาภบิาลอาหารส�าหรบัร้านอาหารศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีส่�านกัสขุาภบิาล
อาหารและน�้า	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	(www.foodsan.anamai.maph.go.th)

5.3  การเปิดร้านอาหาร	มีขั้นตอนดังนี้
5.3.1  ยืน่ค�าร้องต่อฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสขุาภิบาล	ทีส่�านกังานเขตทีต่ัง้ของร้านอาหาร	เพือ่

ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	 (ตามแบบ	
สอ.1)	ในกรณทีีท่�าต่อเนือ่งต้องขอต่ออายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร	
(ตามแบบ	สอ.5)	ทุกปี

หากมีการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงานร้านอาหาร	 ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารหลักฐาน
ใหม่ในกรณีต่างๆ	ดังนี้

1)	การบอกเลิกกจิการ	ต้องยืน่ค�าขอบอกเลิกการด�าเนนิกิจการสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร	ตามแบบ	สอ.10

2)	การโอนกิจการ	 ต้องยื่นค�าขอโอนการด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร	ตามแบบ	สอ.11

3)	การย้ายสถานทีต่ัง้ของกจิการ	ต้องยืน่ค�าขอแก้ไขใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการ
แจ้งจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	ตามแบบ	สอ.12

5.3.2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและตรวจสุขลักษณะของร้านอาหารตาม

เกณฑ์ด้านสุขลักษณะ	 สรุปผลการตรวจสอบและเสนอให้ผู้อ�านวยการเขตพิจารณาออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง

กรณีหนังสือรับรองการแจ้ง	 เมื่อเจ้าหน้าที่เขตได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้ง	 (สอ.2)	 แก่ผู้
ประกอบการเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการประกอบกจิการตามทีแ่จ้งได้ชัว่คราวในระหว่างเวลาทีเ่จ้าหน้าทีเ่ขต
ยงัไม่ได้ออกหนงัสอืรบัรองการแจ้ง	ถ้าเจ้าหน้าทีเ่ขตตรวจสอบแล้วถกูต้องตามแบบทีก่�าหนด	ให้ออกหนงัสอื
รับรองการแจ้งภายใน	7	วันท�าการ	นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

กรณีใบอนญุาต	เมื่อเจา้หน้าทีเ่ขตได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรือค�าขอต่ออายใุบอนญุาต	ให้
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของหลักฐาน

ในกรณเีจ้าหน้าทีเ่ขตตรวจสอบแล้วพบความไม่ถูกต้องตามแบบทีก่�าหนด	ให้แจ้งผูป้ระกอบการ
ทราบภายใน	 15	 วันท�าการ	 นับแต่วันที่ได้รับค�าขอ	 เจ้าหน้าที่เขตต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง 
ค�าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู ้ขออนุญาตทราบภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันได้รับค�าขอ	 ซ่ึงมี 
รายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อก�าหนดท้องถิ่น
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9-24 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

5.3.3 เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมารับ	พร้อมกบัช�าระค่าธรรมเนียมภายใน	15	วนั	
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	 หากพ้นก�าหนดแล้วไม่มารับใบอนุญาตหรือไม่ช�าระค่าธรรมเนียม	 ให้ยกเลิกการ
อนุญาตนัน้	โดยการช�าระค่าธรรมเนยีมให้เป็นไปตามข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร	เร่ืองค่าธรรมเนยีมส�าหรับ
การด�าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	พ.ศ.	2547

5.3.4 ในกรณทีีใ่บอนญุาตหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้งสูญหาย ถกูท�าลายหรอืช�ารดุในสาระ

ส�าคัญ	 ต้องยื่นค�าขอต่อเจ้าหน้าท่ีที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	 ส�านักเขตนั้นๆ	 เพื่อขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต	 หรือหนังสือรับรองการแจ้งภายใน	 15	 วัน	 นับแต่วันที่สูญหาย	 ถูกท�าลาย	 หรือช�ารุดใน 
สาระส�าคัญพร้อมกับเอกสารแจ้งความ

5.3.5 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องแสดงใบอนุญาตในร้านอย่าง 

เปิดเผยและเห็นได้ง่าย	ตลอดเวลาที่เปิดด�าเนินการ
ค�าเตือน
-	 หนังสอืรบัรองการแจ้ง	ไม่ต้องย่ืนค�าขอต่ออายรุายปี	แต่ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมทกุปี	

ก่อนครบรอบปี
-	 ใบอนุญาต	 ต้องย่ืนค�าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมช�าระค่าธรรมเนียมรายปีก่อนจะ

หมดอายุ
-	 กรณทีีผู่ม้ายืน่ค�าขอใบอนญุาตล่าช้าเลยวนัสิน้อาย	ุเจ้าพนกังานท้องถิน่จะรบัค�าขอ

ต่อไว้โดยถือว่าเป็นการค้างช�าระค่าธรรมเนียม	และจะเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มร้อยละ	20
นอกจากนีห้ากธรุกจิจ�าหน่ายสรุาและบหุร่ีด้วย	กต้็องไปท�าเร่ืองกบัส�านกังานสรรพสามติใน

เขตพื้นที่ท้องที่ที่ธุรกิจจดทะเบียน	 เพื่อท�าเรื่องขอใบอนุญาตจ�าหน่ายสุราประเภทที่	 3	 และใบอนุญาต
จ�าหน่ายยาสูบอีกด้วย

กฎหมายที่กล่าวมานี้เป็นกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารโดยตรง	 
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารควรจะต้องมีความรู้และท�าความเข้าใจกับกฎหมายและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด	เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินงานไปอย่างราบรื่น	ไม่ขัดต่อกฎหมาย	และเป็นธรรมต่อทั้งลูกจ้างและผู้ที่มา
ใช้บริการ	 การละเลยต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะน�ามาซึ่งปัญหาต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินงาน
หรือด้านค่าใช้จ่าย	 เช่น	 ค่าปรับ	 ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการท�างานและส่งผลต่อผลประกอบการของ
ธุรกิจ	

กิจกรรม 9.1.3 

1.		จงอธิบายความส�าคัญของการที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารต้องรู้กฎหมาย	
2.		กฎหมายใดบ้างที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารควรรู้
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แนวตอบกิจกรรม 9.1.3 

1.		ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารควรจะต้องมีความรู้และท�าความเข้าใจกับกฎหมายและปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินงานไปอย่างราบรื่น	ไม่ขัดต่อกฎหมาย	และเป็นธรรมต่อทั้งลูกจ้าง
และผูท้ีม่าใช้บรกิาร	การละเลยต่อข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอาจจะน�ามาซึง่ปัญหาค่าใช้จ่าย	เช่น	ค่าปรบั	ซึง่
จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการท�างานและส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ	

2.	 กฎหมายที่ผู ้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารควรรู ้	 ได้แก่	 กฎหมายเกี่ยวกับการ 
จดทะเบยีนเพือ่การจดัตัง้ธรุกจิ	กฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากรส�าหรบัธรุกจิ	กฎหมายเกีย่วกบัการจ้างแรงงาน	
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้าย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ�าหน่ายอาหาร
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ตอนที่ 9.2

การบริหารจัดการในร้านอาหารและภัตตาคาร

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	9.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง 
9.2.1		การจัดการรายการอาหารและการก�าหนดราคาอาหาร
9.2.2		การจัดการทรัพยากรบุคคลในร้านอาหารและภัตตาคาร
9.2.3		การควบคุมคุณภาพอาหาร	คุณภาพบริการ	และควบคุมการเงิน

แนวคิด 
1.			การก�าหนดรายการอาหารและเคร่ืองดืม่	เป็นส่ิงท่ีส�าคญัทีส่ดุของธรุกจิร้านอาหารเพราะ

เป็นสินค้าหลักที่น�ารายได้เข้าสู่ธุรกิจ	 การก�าหนดรายการอาหารและราคาขายจึงต้อง
กระท�าอย่างเหมาะสม	อยู่บนข้อมูลที่เป็นจริง	และต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	ได้แก่	
ประเภทของธรุกจิร้านอาหารและภตัตาคาร	การเข้าถึงวตัถุดบิ	ราคา	คุณภาพและความ
สม�า่เสมอ	ศกัยภาพของพ่อครวั	และพนกังานบริการ	ลักษณะทางกายภาพของห้องครัว	
และความต้องการของตลาด	

2.			ลักษณะเฉพาะที่ส�าคัญของธุรกิจร้านอาหารอย่างหนึ่ง	 คือ	 การใช้แรงงานคนเพื่องาน
บริการในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการด�าเนินธุรกิจด้านอื่นๆ	 ท�าให้การควบคุม
คุณภาพบริการมีความส�าคัญอย่างมาก	 การจัดการและบริการทรัพยากรบุคลลในร้าน
อาหารและภัตตาคารจึงถือเป็นเรื่องมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการอยู่รอดและประสบ
ความส�าเร็จของธุรกิจ	

3.			การบริหารธุรกิจส�าหรับร้านอาหารและภัตตาคารมีความแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น	
เพราะสินค้าหลักของธุรกิจประเภทนี้สามารถเน่าเสียได้	 จึงต้องมีการบริหารจัดการทีด่ี
เพือ่ให้วัตถดิุบท่ีจะน�ามาผลติเป็นสนิค้านัน้ไม่เสยีหายซึง่จะกระทบกบัผลประกอบการและ
ก�าไรสทุธขิองบรษิทั	การบรหิารสินค้าคงคลงัจงึมคีวามส�าคญัต่อความอยูร่อดและส�าเรจ็
ของธุรกิจ	รวมถึงการควบคุมการบริการผ่านบุคลากรของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่	9.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ	
1.		บอกปัจจัยในการก�าหนดรายการอาหารได้	
2.		อธิบายการตั้งราคาอาหารด้วยวิธีการต่างๆ	ได้	
3.		อธิบายโครงสร้างของทรัพยากรบุคคลในธุรกิจร้านอาหารได้	
4.		อธิบายแนวทางในการควบคุมคุณภาพด้านต่างๆ	ของร้านอาหารได้	
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เรื่องท่ี 9.2.1 

การจัดการรายการอาหารและการก�าหนดราคาอาหาร

การก�าหนดรายการอาหารและเครือ่งดืม่	เป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของธุรกจิร้านอาหารเพราะถือว่าเป็น
สินค้าหลักซึ่งน�ารายได้เข้าสู่ธุรกิจ	 การก�าหนดรายการอาหารและราคาขายจึงต้องกระท�าอย่างเหมาะสม	
อยู่บนข้อมูลที่เป็นจริง	และพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	ดังนี้	

1.  ปัจจัยที่น�ามาพิจารณาในการก�าหนดรายการอาหารและเครื่องด่ืม
1.1  ประเภทของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ความสอดคล้องของประเภทของธุรกิจและ

รายการอาหารทีจ่ะให้บริการ	กล่าวคอื	ในกรณทีีป่ระเภทของธรุกจิเป็นร้านอาหารแบบเตม็รูปแบบ	อาหาร
ทีใ่ห้บรกิารก็ควรจะต้องสะท้อนถงึคณุภาพของอาหาร	ความหรหูรา	วตัถดุบิทีจ่ะใช้	และรปูแบบการจดัจาน	

1.2  การเข้าถึงวัตถุดิบ ราคา คุณภาพและความสม�่าเสมอ	 รายการอาหารต้องขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ
ในการปรงุอาหารเป็นหลกั	วัตถดุบิบางประเภทไม่สามารถหาได้ตลอดปี	หรือมรีาคาทีแ่ตกต่างกนัมากตาม
แต่ละฤดู

1.3  ศักยภาพของพ่อครัวและพนักงานบริการ	การวางรายการอาหารต้องค�านงึถงึศกัยภาพของ
พ่อครวั	 และพนกังานบรกิาร	 ผูป้รงุอาหารควรจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าในการท�าอาหารตามรายการทีจั่ดไว้	
หากรายการอาหารมคีวามสลบัซบัซ้อนหรอืยากเกนิความสามารถของผูป้ฏบิตังิานครัว	จะน�ามาซึง่ปัญหา
ในการด�าเนินงานได้	ส่วนพนกังานบริการกต้็องมคีวามรู้ในรายการอาหารท่ีมไีว้บริการในร้าน	สามารถบอก
เล่าและตอบค�าถามของผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้	

1.4  ลักษณะทางกายภาพของห้องครัว	อปุกรณ์ครัวจะมคีวามสมัพนัธ์กบัรายการอาหารทีจ่ดัวาง	
เช่น	 ถ้าต้องการขายไก่ย่าง	 คอหมูย่าง	 แต่ไม่มีเตาย่างในครัว	 ก็ไม่สามารถปรุงอาหารชนิดนั้นได้	 หรือ	
ต้องการท�าของทอด	เช่น	ทอดมนั	หรอื	เปาะเป๊ียะ	แต่มเีพยีง	2	เตาทีไ่ว้ใช้ท�าผัดไทยและข้าวผดั	ซึง่ท�าให้
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	

การประเมนิจ�านวนรายการอาหารจะต้องท�าให้สอดคล้องกบัความสามารถในการเกบ็วตัถุดบิและ
อุปกรณ์ในการเก็บวัตถุดิบ	เช่น	ตู้แช่เย็น	ตู้แช่แข็ง	ห้องเก็บอาหารแห้ง	

1.5  ความต้องการของตลาด	 กลุ่มลูกค้าเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะมาก�าหนดรายการอาหาร	 เพราะ
กลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บรกิารเป็นเครือ่งมอือย่างดใีนการชีว้ดัความสามารถในการใช้จ่าย	และสะท้อนถึงราคา
ต้นทุนของวัตถุดิบที่จะน�ามาใช้ในการขายและบริการลูกค้า	

2.  วิธีการก�าหนดราคาขายอาหาร 
การก�าหนดราคาขายอาหารท�าได้	2	วิธ	ีคอื	การตัง้ราคาทีไ่ม่ได้น�าปัจจยัภายในธรุกจิมาพจิารณา	

(subjective	 pricing	 approaches)	 และการต้ังราคาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 (objective	 pricing	 
approaches)
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9-28 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

2.1  การตัง้ราคาทีไ่ม่ได้น�าปัจจยัภายในธรุกจิมาพจิารณา	เป็นการต้ังราคาทีไ่ม่ได้น�าปัจจยัภายใน
ธุรกจิมาเป็นตวัตัง้หรอืพจิารณา	ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต้นทนุ	เป้าหมายก�าไร	การตัง้ราคาด้วยวธินีีส้ามารถ
แบ่งออกเป็น	3	ประเภทดังนี้	

2.1.1  ตัง้ราคาตามท้องตลาด	โดยพจิารณาว่าร้านอาหารหรือภตัตาคารแห่งอืน่มีการก�าหนด
สินค้าและบริการที่ราคาเท่าไหร่และตั้งตามราคากลางที่มีอยู่ในท้องตลาด	 เช่น	 ร้านอาหารส่วนใหญ่ใน 
ท้องตลาดก�าหนดราคาข้าวผัดกะเพราไข่ดาวจานละ	40	บาท	ก็ตั้งราคาที่	40	บาท	เป็นต้น	

2.1.2  ตั้งราคาให้ต�่ากว่าหรือสูงกว่าราคาตลาด	 บางครั้งการตั้งราคาให้สูงกว่าราคาตลาด
เพื่อให้แน่ใจว่าราคาจะสูงกว่าต้นทุน	การตั้งราคาแบบนี้ไม่ได้น�าราคาต้นทุนของร้านอาหารและภัตตาคาร
เข้ามาพิจารณาด้วย	ส่วนการตั้งราคาให้ต�่ากว่าราคาตลาดเพื่อน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเรียก
ความสนใจของลูกค้า	การตัง้ราคาทัง้สองอย่างนีเ้ป็นการตัง้ราคาอย่างประมาณ	เพราะผูป้ระกอบการไม่ได้
ค�านวณต้นทุน

2.1.3 ตั้งราคาตามความต้องการของผู้ขาย	เป็นการตัง้ราคาโดยความพงึพอใจของเจ้าของ
ธุรกิจหรือผู้บริหาร	การตั้งราคาวิธีนี้ผู้ที่ท�างานด้านธุรกิจร้านอาหารและบริการไม่แนะน�าให้ใช้	 เพราะเป็น
ราคาลอยๆ	ที่ไม่สามารถชี้วัดผลประกอบการ	หรือใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ในการบริหารธุรกิจได้	

2.2  การต้ังราคาตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เป็นการตั้งราคาที่ถูกต้องและได้รับการแนะน�าให้
ก�าหนดราคาแบบนีอ้ย่างกว้างขวาง	กลยทุธ์การก�าหนดราคาเช่นนีจ้ะมีทศิทางทีช่ดัเจน	และมีอ�านาจควบคมุ
เหนือธุรกิจได้เป็นอย่างดี	

2.2.1  การก�าหนดราคาตามต้นทุนแบบร้อยละ (food cost percentage)	การตั้งราคาตาม
ต้นทุนแบบร้อยละที่ตั้งไว้	เช่น	ตั้งไว้ให้ต้นทุนวัตถุดิบไม่เกินร้อยละ	18	ถึงร้อยละ	28	โดยเฉลี่ย	หากราคา
ของต้นทนุวตัถดิุบสงูเกนิไปอาจจะก่อให้เกดิผลเสยีต่อธรุกจิได้ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาคุม้ทนุ	ผลก�าไรทีค่วร
จะได้รับ	

สูตรการค�านวณต้นทุนค่าวัตถุดิบอาหารแบบร้อยละ

ต้นทุนแบบร้อยละ = 
ต้นทุนวัตถุดิบ × 100% 

ราคาขาย

ตัวอย่าง 
ต้นทุนวัตถุดิบส�าหรับข้าวผัดกะเพราไข่ดาวอยู่ที่	12	บาท	ราคาขายก�าหนดอยู่ที่	50	บาท	ดังนั้น	

ต้นทุนแบบร้อยละ	คือ

ต้นทุนแบบร้อยละ	 =	
ต้นทุนวัตถุดิบ	×	100%	

ราคาขาย
 

	 =	 12	×	100%
50

	 =	 24%	
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9-29การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

หากผลลพัธ์ของต้นทนุแบบร้อยละสงูเกนิไป	เจ้าของธรุกจิหรือผูบ้ริหารจะต้องด�าเนนิการให้
เหมาะสม	การด�าเนินงานสามารถท�าได้หลายรูปแบบ	เช่น	การตรวจสอบราคาวัตถุดิบ	อาจจะต้องท�าการ
หาคูค้่ารายอ่ืนทีมี่ราคาต้นทนุต�า่กว่าคูค้่าในปัจจุบนั	หรอื	มกีารปรบัเปล่ียนสูตรทีใ่ช้ในการปรงุอาหาร	เมือ่
ได้พจิารณาแล้วไม่สามารถท�าได้	 อาจจะต้องปรบัราคาขายของอาหารให้สงูขึน้	 แต่การท�าเช่นนีต้้องค�านงึถงึ
ความยืดหยุ่นของราคากับกลุ่มลูกค้า	

2.2.2 การก�าหนดราคาโดยใช้ผลประกอบการเป็นตัวตั้ง	 การก�าหนดราคาเช่นนี้จะต้องมี
การค�านวณจุดคุ้มทุน	และมีการวางเป้าหมายผลประกอบการหรือผลก�าไรที่ชัดเจน	การก�าหนดราคาแบบ
นี้ต้องท�าความรู้จักกับโครงสร้างต้นทุน	

การค�านวณจุดคุ้มทุนมีสูตรดังนี้	

จุดคุ้มทุน = ยอดขาย - (ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร)

 

จุดคุ้มทนุ	หมายถงึ	จดุท่ีธรุกจิไม่ได้ท�าก�าไรและไม่ขาดทนุ	การค�านวณจดุคุม้ทนุท�าให้ทราบ
ราคาต�่าสุดที่ตั้งได้โดยไม่ขาดทุน	

ต้นทนุ	แบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คอื	ต้นทนุคงที	่(fixed	cost)	และต้นทนุผนัแปร	(	variable	
cost)	

-		ต้นทุนคงที่	 คือ	 ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยอดขาย	 เช่น	 ค่าเช่าอาคารหรือ 
ส่ิงปลูกสร้าง	 ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 ค่าทรัพยากรบุคคลที่ถูกบรรจุเป็นพนักงาน	 ไม่ว่าร้านจะมีลูกค้า 
หรอืไม่	ผู้ประกอบการก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้	

-		ต้นทนุผันแปร	คือ	ต้นทนุทีแ่ปรเปล่ียนไปตามยอดขาย	ถ้าขายได้น้อยต้นทนุกจ็ะต�า่	
ถ้าขายได้มากต้นทุนก็จะสูง	ต้นทุนผันแปรของธุรกิจร้านอาหาร	คือ	ต้นทุนวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม

ตัวอย่าง	ธุรกิจมีต้นทุนคงที่	2,000	บาท	และต้นทุนผันแปร	1,000	บาท	ในแต่ละวันจะต้อง
มยีอดขายอย่างน้อย	3,000	บาท	จงึจะท�าให้ไม่ขาดทนุ	แต่ยอดขายที	่3,000	บาทต่อวนักไ็ม่ได้ให้ผลก�าไร	
เมื่อผู้ประกอบการสามารถพิจารณาเป้าหมายของธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเหล่านี้จะสามารถวางเป้าหมายยอด
ขายให้มากกว่า	3,000	บาท	เช่น	จะขายให้ได้	5,000	บาท	เพือ่ได้ก�าไร	2,000	บาทต่อวนั	เม่ือผูป้ระกอบการ
ทราบถึงจุดคุ้มทุนแล้วจะสามารถพิจารณาก�าหนดเป้าหมายยอดขายเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการ

2.2.3  การก�าหนดราคาโดยใช้โครงสร้างของราคาในธุรกิจ	โดยใช้ข้อมูลธุรกิจดังตัวอย่าง	
ตัวอย่าง	 จ�านวนลูกค้าต่อวัน	 80	 จาน	 ร้านเปิดให้บริการทุกวัน	 ดังนั้นจึงเท่ากับ	 365	 วัน	

และเปิดวันละ	2	จ�านวนรอบ	ส่วนรายจ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ของร้านอาหารต่อเดือนแสดงในตารางที่	9.3	
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9-30 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ตารางที่ 9.3 รายจ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ของร้านอาหารต่อเดือน

รายการต้นทุนคงที่  จ�านวนเงิน (บาท)

เงินเดือนและค่าจ้าง 200,500

เงินประกันสังคม 20,500

เงินกองทุนทดแทน 10,000

ค่าบริการซักผ้า 4,000

ค่าน�้าประปา 2,500

ค่าไฟฟ้า 1,200

ค่าโทรศัพท์ 2,300

ค่าเช่าอาคาร-สถานที่ 50,000

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,200

ค่าเบี้ยประกันภัย 8,400

ค่าโฆษณา 15,000

ค่าส่งเสริมการขาย 6,500

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ-จัดท�าบัญชี 4,500

ค่าธรรมเนียมภาษี 12,000

ค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ 5,400

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้ส�านักงาน 3,000

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 23,000

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว 33,000

ค่าเสื่อมราคา-โปรแกรม+คอมพิวเตอร์ 3,200

รวมต้นทุนคงที่ต่อเดือน 408,200

1)	 ต้นทุนคงที่ต่อปี	=	408,200	×	12	=	4,898,400	บาท
2)	 ประมาณการยอดขายต่อปี	 จ�านวนลูกค้าต่อวัน	 80	 จาน	 ร้านเปิดให้บริการทุกวันจึงเท่ากับ	

365	วัน	เปิดวันละ	2	จ�านวนรอบ
ดังนั้น	ประเมินการขายที่	80	×	365	×	2	=	58,400	จะได้ยอดขายต่อปีที่	58,400	จาน	
3)	 ต้นทุนคงที่ต่อจาน	=	4,898,400/58,400	=	83.8	หรือ	84	บาท	
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9-31การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

4)	 รายจ่ายที่เป็นต้นทุนแปรผันต่อเดือนของร้านแสดงในตารางที่	9.4

ตารางที่ 9.4 รายจ่ายที่เป็นต้นทุนแปรผันต่อเดือนของร้าน

รายการต้นทุนแปรผัน  จ�านวนเงิน (บาท)

ค่าแก๊ส	เชื้อเพลิง 3,000

ค่าวัตถุดิบในการท�าอาหาร 340,000

ค่าเครื่องดื่มส�าหรับขาย 123,000

ค่าน�้าแข็ง 5,000

รวมต้นทุนแปรผันต่อเดือน 471,000

ต้นทุนแปรผันต่อปี		 =	471,000	×	12		 =		 5,652,000	 บาท
ต้นทุนแปรผันต่อจาน	 =	5,652,000/58,400		 =		 96		บาทต่อจาน
ต้นทุนทั้งหมดต่อจาน	 =	84	+	96		 =		 180		บาทต่อจาน	

6)	 ผู้ประกอบการต้องการก�าไรร้อยละ	 30	ของต้นทุนทั้งหมด	ต้นทุนทั้งหมด	 10,550,400	บาท	
ก�าไรร้อยละ	 30	 คือ	 3,165,120	 บาท	 และคิดเป็นก�าไรต่อจานท่ี	 3,165,120/58,400	 =	 54.19	 บาท	 หรือ
ประมาณ	55	บาท	

7)	 ผู้ประกอบกิจการตั้งราคาขายต่อจาน	โดยน�าราคาต้นทุนที่	180	บาทต่อจาน	บวกด้วยก�าไรที่
ต้องการ	55	บาท	ดังนั้นราคาขายที่ต้องการคือ	235	บาทต่อจาน	

นอกจากการค�านวณราคาของอาหารตามต้นทุนและวัตถุประสงค์ทางการค้าแล้ว	ยังมีปัจจัยอื่นๆ	
ทีต้่องน�ามาพจิารณา	เช่น	ความยดืหยุน่ของราคา	ความสามารถในการใช้จ่ายของกลุม่ลกูค้า	ความรนุแรง
ของการแข่งขันในตลาด	และอ�านาจต่อรองของธุรกิจร้านอาหาร

3.  การปรับปรุงรายการอาหารและราคาขาย
เมือ่มกีารจัดรายการอาหารและมกีารด�าเนนิงานแล้ว	ควรตรวจสอบรายการอาหารเพือ่เปลีย่นแปลง

ให้เหมาะสมกับสภาพธรุกจิ	รายการอาหารทีข่ายไม่ดกีค็วรจะน�าออกจากรายการ	รายการทีข่ายดกีค็วรจะ
เก็บไว้แต่อาจจะต้องมีการปรับราคาตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลก�าไรสูงสุด	

การประเมินต้นทุนและก�าไรของรายการอาหาร (menu engineering)	เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญใน
การบรหิารธุรกิจ	เพราะเป็นเครือ่งมอืทีใ่ห้ข้อมลูเกีย่วกบัผลก�าไรทีไ่ด้รับจากแต่ละรายการอาหาร	และความ
นิยมของรายการอาหารแต่ละรายการ	จุดประสงค์หลักของการใช้การประเมินต้นทุนและก�าไรของรายการ
อาหาร	คือ	การส่งเสรมิการขายให้กบัรายการอาหารทีท่�าก�าไรและมคีวามนยิมสงูสดุ	และหลกีเลีย่งรายการ
อาหารที่ให้ก�าไรต�่าและเป็นที่นิยมน้อยที่สุด	 เพ่ือจะบรรลุเป้าหมายนี้	 ร้านอาหารและภัตตาคารจะต้อง
ค�านวณการประเมินต้นทุนและก�าไรของรายการอาหาร	ซึ่งต้องท�าความเข้าใจกับส่วนประกอบต่างๆ	ดังนี้	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

9-32 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ก�าไรผันแปร (contribution margins)	 ธุรกิจร้านอาหารจะนิยมใช้การคิดต้นทุนแบบร้อยละใน
การบรหิารต้นทนุ	แต่ส�าหรบัการค�านวณการประเมนิต้นทนุและก�าไรของรายการอาหารจะใช้หลกัการของ
ก�าไรผันแปรที่น�ามาใช้ในการค�านวณ	 ก�าไรผันแปรเป็นสิ่งที่บอกโดยตรงว่ารายการอาหารแต่ละรายการ 
ท�าก�าไรเท่าไหร่ในค่าของตวัเงนิ	เช่น	ปลากะพงทอดน�า้ปลาราคา	200	บาท	และราคาต้นทนุอยูท่ี	่80	บาท	
ในขณะที่ข้าวผัดหมูมีราคาขายอยู่ที่	 100	 บาท	 แต่มีราคาต้นทุนอยู่ที่	 20	 บาท	หมายความว่าต้นทุนของ
ข้าวผัดอยู่ที่ร้อยละ	20	และ	ต้นทุนของปลากะพงอยู่ที่ร้อยละ	40	จะเห็นได้ว่า	ข้าวผัดหมูท�าก�าไรมากกว่า
ปลากะพงทอดน�้าปลา	 แต่ถ้าใช้ก�าไรผันแปรเป็นตัวค�านวณ	 ก�าไรของปลากะพงทอดน�้าปลาจะอยู่ที่	 120	
บาท	และ	ก�าไรของข้าวผดัหมอูยูท่ี	่80	บาท	เมือ่เป็นเช่นนีก้ารขายปลากะพงทอดน�า้ปลาจะได้ก�าไรมากกว่า	
ดังนั้นธุรกิจจึงควรจะส่งเสริมการขายปลากะพงทอดน�้าปลาเพราะเป็นรายการอาหารที่ท�าผลไรมากกว่า
รายการอื่น	

การประเมินต้นทุนและก�าไรของรายการอาหาร	 ดังแสดงในตารางที่	 9.5	 การค�านวณจะต้องใช้
ข้อมูลดังนี้	

คอลัมน์	A	 รายการอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน	
คอลัมน์	B		จ�านวนของรายการอาหารจานนั้นๆ	ที่ขายได้	เช่น	ขายข้าวผัดได้กี่จานในหนึ่งเดือน	
คอลัมน์	C		ผลลัพธ์ของค่าค�านวณความนิยม	ได้จาก	=	(B/N)	×	100	(ตารางที่	9.5)	
คอลัมน์	D		ราคาต้นทุน	(ราคาวัตถุดิบ)	ของรายการอาหารนั้น	ๆ
คอลัมน์	E	 ราคาขายของรายการอาหารนั้น	
คอลัมน์	F		ก�าไรผนัแปรของรายการอาหาร	ค�านวณได้จากการน�าคอลัมน์	E	มาลบด้วยคอลัมน์	D	
คอลัมน์	G		ต้นทนุรวมของรายการอาหาร	ค�านวณได้จากการน�าคอลัมน์	D	มาคณูด้วยคอลัมน์	B
คอลมัน์	H		ยอดขายรวมของรายการอาหาร	ค�านวณได้จากการน�าคอลัมน์	E	มาคูณด้วยคอลัมน์	B
คอลัมน์	L		ก�าไรผันแปรรวม	ค�านวณได้จากการน�าคอลัมน์	H	มาลบด้วยคอลัมน์	G
คอลัมน์	N		จ�านวนรายการอาหารทั้งหมดที่ขายได้ภายในหนึ่งเดือน
คอลัมน์	M	ยอดรวมทั้งหมดของก�าไรผันแปร	
คอลัมน์	I		 ยอดรวมทั้งหมดของต้นทุน
คอลัมน์	O	 ค่าเฉลี่ยของก�าไรผันแปร	
คอลัมน์	Q	 ค่าเฉลีย่ของความนยิม	ค�านวณได้จาก	(100%/จ�านวนรายการอาหารทีม่อียู)่	คณูด้วย	

70%
คอลัมน์	 P	ประเมินความนิยมของรายการอาหารว่าสูงหรือต�่า	 โดยเทียบคอลัมน์	 C	 กับคอลัมน์	

Q	ถ้าคอลมัน์	C	มีค่าสงูกว่า	Q	หมายความว่า	มีความนยิมสงู	แต่ถ้าคอลมัน์	C	มค่ีาต�า่กว่า	Q	หมายความ
ว่า	มีความนิยมต�่า	

คอลัมน์	R	ประเมินค่าก�าไรผันแปรว่าสูงหรือต�่า	โดยเทียบคอลัมน์	F	กับคอลัมน์	O	ถ้าคอลัมน์	
F	มีค่าสูงกว่า	O	หมายความว่า	มีก�าไรผันแปรสูง	แต่ถ้าคอลัมน์	C	มีค่าต�่ากว่า	Q	หมายความว่า	มีก�าไร
ผันแปรต�่า	
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ตารางที่ 9.5 การประเมินต้นทุนและก�าไรของรายการอาหาร

เมื่อได้ผลความนิยมและค่าก�าไรผันแปรของแต่ละรายการอาหารแล้ว	ก็ต้องน�ามาประเมินและจัด
แบ่งประเภทดังต่อไปนี้	

รายการอาหารที่มีความนิยมสูงและมีก�าไรผันแปรสูงจะถูกจัดประเภทให้เป็น	“ดาว”	
รายการอาหารที่มีความนิยมต�่าและมีก�าไรผันแปรสูงจะถูกจัดประเภทให้เป็น	“ปริศนา”	
รายการอาหารที่มีความนิยมสูงและมีก�าไรผันแปรต�่าจะถูกจัดประเภทให้เป็น	“แม่วัว”	
รายการอาหารที่มีความนิยมต�่าและมีก�าไรผันแปรต�่าจะถูกจัดประเภทให้เป็น	“สุนัข”
ผลประเมินทีไ่ด้จากการประเมนิต้นทนุและก�าไรของรายการอาหารเป็นดงันี	้รายการอาหารทีค่วร

จะเก็บไว้คือรายการอาหารที่ตกอยู่ในประเภท	 “ดาว”	 เพราะมีความนิยมสูงและให้ผลก�าไรสูงซึ่งท�าให้ผล
ประกอบการของธุรกิจไปในทางที่ดี	 ในขณะที่รายการอาหารที่ควรจะจ�าหน่ายออกคือรายการอาหารที่ตก
อยู่ในประเภท	 “สุนัข”	 เพราะไม่ท�าก�าไรให้กับธุรกิจและไม่เป็นที่นิยม	 การท่ียังมีรายการอาหารนี้อยู่จะ
เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับธุรกิจโดยรวม	 ส�าหรับรายการอาหารที่ตกอยู่ในประเภท	 “ปริศนา”	 คือ	
มีผลก�าไรสูงแต่ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้า	จะต้องได้รับการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายและความ
นิยม	 ในขณะท่ีรายการอาหารที่ตกอยู่ในประเภท	 “แม่วัว”	 ควรจะตรวจดูว่าจะท�าอย่างไรเพื่อลดต้นทุน 
การผลิต	เพื่อเป็นการเพิ่มก�าไรผันแปรในรายการอาหารที่ได้รับความนิยมสูง	

การค�านวณตามแนวคิดของก�าไรผนัแปรสามารถบอกได้ว่ารายการอาหารแต่ละรายการท�าผลก�าไร
เท่าใด	ความนิยมของรายการอาหารนั้นจะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อรายได้และก�าไรของธุรกิจ	ปัจจัยทั้งสอง
อย่างนี้จึงมีความส�าคัญกับการจัดการรายการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร	
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กิจกรรม 9.2.1

1.		จงอธิบายปัจจัยในการก�าหนดรายการอาหาร	
2.		การก�าหนดราคาอาหารท�าได้อย่างไรบ้าง	

แนวตอบกิจกรรม 9.2.1 

1.		ปัจจัยในการก�าหนดรายการอาหารในธุรกิจร้านอาหารประกอบด้วย	 ประเภทของธุรกิจร้าน
อาหารและภัตตาคาร	การเข้าถึงวัตถุดิบ	ราคา	คุณภาพและความสม�่าเสมอ	ศักยภาพของคนครัวและคน
บริการ	ลักษณะทางกายภาพของห้องครัว	และความต้องการของตลาด	

2.		การก�าหนดราคาอาหารท�าได้	2	วธิ	ีคอื	การตัง้ราคาทีไ่ม่ได้น�าปัจจยัภายในธรุกจิมาพจิารณา	
และการตั้งราคาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 การตั้งราคาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับ
และถือเป็นวิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารเพราะจะท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	

เรื่องท่ี 9.2.2

การจัดการทรัพยากรบุคคลในร้านอาหารและภัตตาคาร

ทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในส่วนประกอบส�าคัญของความส�าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหาร
และภัตตาคาร	งานทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลจะรวมถึง	การคดัสรรพนกังาน	การฝึกอบรม
พนักงาน	และการรกัษาและสงวนไว้ซึง่พนกังาน	เพ่ือให้ร้านอาหารและภตัตาคารสามารถด�าเนนิงานไปได้
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.  โครงสร้างของการบริหารในร้านอาหารและภัตตาคาร
การจัดบริการอาหารเป็นงานที่จะต้องอาศัยบุคลากรหลายฝ่ายเพราะเป็นงานที่มีขั้นตอนมากและ

มีรายละเอียดที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	 งานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ฝีมือ	 และมีความ
ช�านาญเฉพาะทาง	โครงสร้างบุคลากรในธุรกิจร้านอาหารอาจจะแบ่งได้เป็น	3	ระดับ	ดังภาพที่	9.1	

1.1  ระดับการจัดการ	บคุลากรในระดบันีจ้ะเป็นผูก้�าหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานให้
สอดคล้องกัน	งานระดับนี้จะท�าโดยเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารอาวุโส

1.2  ระดับหัวหน้างาน	 บุคลากรในระดับนี้จะเป็นผู้รับมอบนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
โดยจะดูแลให้การด�าเนินงานอยู่ในทิศทางที่จะน�าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว	 ต�าแหน่งงานระดับนี้	 ได้แก	่ 
ผู้จัดการร้านอาหาร	หัวหน้าพ่อครัว	
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1.3  ระดับปฏิบัติงาน	เป็นผู้ที่ลงมือด�าเนินงานที่หัวหน้าได้มอบหมายไว้ให้	ได้แก่	ผู้ช่วยพ่อครัว	
พนักงานบริการ	พนักงานล้างจาน	

โครงสร้างของทรัพยากรบุคคลจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบและขนาดของร้านอาหาร	 ในร้าน
อาหารขนาดเล็ก	บคุลากรหน่ึงคนอาจจะมหีลายหน้าท่ีและครอบคลมุหลายฝ่าย	ในขณะทีร้่านอาหารขนาด
ใหญ่การแบ่งหน้าที่จะมีความชัดเจนและแบ่งความรับผิดชอบกันโดยสิ้นเชิง	

ผู้บริหาร
หรือเจ้าของ

แผนกบริการ ส�านักงาน แผนกครัว

ผู้จัดการร้าน หัวหน้าบาร์

บาร์เทนเดอร์

ฝ่ายบัญชี
และจัดซื้อ

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์

ฝ่ายการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าพ่อครัว

ผู้ช่วย
ผู้จัดการร้าน

พนักงานเสิร์ฟ

ผู้ช่วยพ่อครัว
พนักงานท�า
ความสะอาด

ภาพที่ 9.1 โครงสร้างของทรัพยากรบุคคลในธุรกิจร้านอาหารและบริการ

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในร้านอาหารและภัตตาคาร
การก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบคุลากรในร้านอาหารอย่างชดัเจนจะท�าให้การด�าเนนิงาน

ของธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้ด้วยดี	 ในที่นี้จะยกตัวอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบบางต�าแหน่งงาน	 ผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงและเนื้องานที่ต้องปฏิบัติ	

2.1  เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารอาวุโส	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานท้ังหมดกับทุก
แผนก	และประสานงานกับทุกหน่วยที่อยู่ในร้านอาหาร	รวมถึงวางแผนและก�าหนดนโยบาย	ไม่มีผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงแต่ต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมลงทุน	และต้องมีความสัมพันธ์กับทุกแผนก

การปฏิบัติงานของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารอาวุโส	คือ	
1)	บริหารและก�ากับดูแลงานทุกอย่างผ่านหัวหน้างานตามสายงานต่างๆ	
2)	ตรวจสอบการปฏบิตังิานของแต่ละฝ่ายโดยจดัการประชมุร่วมกนั	และเดินตรวจงานอย่าง

ทั่วถึง
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9-36 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

3)	ประชุมหารือกับกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นในการวางแผนประมาณการต่างๆ	 เช่น
นโยบายต่างๆ	งบประมาณในการด�าเนินงาน	วิเคราะห์ก�าไรขาดทุน	ควบคุมค่าใช้จ่าย

4)	ให้ข้อเสนอแนะกับหัวหน้างานและฝ่ายปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท�างาน	

5)	ติดต่อและปรึกษาคณะท�างาน	เช่น	ผู้จัดท�าบัญชี	นักกฎหมาย	
6)	ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการจัดซื้อและที่มีไว้บริการลูกค้า	
7)	ประเมินแนวโน้มของธุรกิจ	วางแผนโครงการขยาย	วางแผนการตลาด	และพร้อมรับมือ

กับสถานการณ์ในตลาดที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	
8)	ว่าจ้างพนักงานในร้านอาหารและภตัตาคารพร้อมท้ังประเมินเงนิเดอืน	 ค่าจ้าง	และผลงาน

2.2  หัวหน้าพ่อครัว มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลและประสานงานทัง้หมดทีเ่กีย่วกบั
การผลิตอาหาร	ควบคุมการปฏิบัติงานโดยผ่านผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว	ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือ	ผู้บริหาร
อาวโุสหรอืเจ้าของกิจการ	หวัหน้าพ่อครวัต้องมคีวามสมัพนัธ์กบัฝ่ายอาหารและเคร่ืองดืม่ทีใ่ห้บริการลกูค้า	
แผนกจัดซื้อ	ฝ่ายบุคคล	ฝ่ายช่าง	ฝ่ายบัญชี

การปฏิบัติงานของหัวหน้าพ่อครัว	คือ	
1)	ก�ากับดูแลและประสานงานด้านการเตรียมอาหารทั้งหมด
2)	ส�ารวจและตรวจบรเิวณทีใ่ช้ในการประกอบอาหารและพืน้ทีท่ีอ่ยู่ภายใต้การดแูลของครวั	

เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ	อยู่ในสภาพที่ท�างานได้ดี	และส่งซ่อมเมื่อจ�าเป็น	
3)	สาธิตวิธีการท�าอาหารหรือคิดค้นสูตรอาหาร	และแนะน�าการปรุงอาหารใหม่	ๆ
4)	จดัท�ารายการอาหารโดยใช้อาหารทีม่อียู	่อาหารตามฤดกูาล	และความต้องการของธรุกจิ

หรือเป็นที่นิยมขณะนั้น	
5)	ประชุมกบัแผนกอืน่ๆ	ในการวางแผนงานล่วงหน้าถงึงานเลีย้งรบัรอง	หรอืความต้องการ

พิเศษของลูกค้า	
6)	ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ส่ังซื้อจากตลาด	 และท�างานอย่างใกล้ชิดกับแผนกจัดซื้อ	 

รวมถึงติดตามราคาสินค้าและวัตถุดิบ
7)	สัมภาษณ์พนักงานครัวที่เข้ามาใหม่พร้อมกับฝ่ายบุคคล	
8)	ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานแผนกครัว
9)	รับผิดชอบเกี่ยวกับต้นทุนของอาหารทั้งหมด	
10)	รักษามาตรฐานและควบคุมคุณภาพของอาหารที่ปรุงไว้บริการลูกค้า

2.3  ผูจ้ดัการร้านอาหาร	มหีน้าทีดู่แลและรบัผดิชอบส่วนงานด้านการบรกิารทัง้หมด	ผูบ้งัคบับญัชา
โดยตรง	 คือ	 ผู้บริหารอาวุโส/เจ้าของร้าน	 ต�าแหน่งนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กับแผนกบุคคล	 แผนกบัญช	ี
แผนกครัว	แผนกจัดซื้อ
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9-37การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร

การปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านอาหาร	คือ	
1)	รับผิดชอบเรื่องอาหาร	เครื่องดื่ม	และงานบริการทั้งหมดในห้องอาหาร
2)	ควบคมุดแูลเพือ่ให้แน่ใจว่ามจี�านวนพนกังาน	และอปุกรณ์เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้เพยีงพอต่อ

การให้บริการ
3)	ตรวจบุคลกิภาพของพนักงานในเรือ่งของความสะอาดเรยีบร้อย	และสขุอนามยัส่วนบคุคล	
4)	รับผิดชอบในการฝึกอบรมพนักงานในด้านการบริการ	 และจัดประชุมประจ�าวันในการ

ทบทวนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
5)	ดูแลต้นทนุการให้บรกิารและคิดค้นกลยทุธ์ในการเพิม่การขายและเพิม่ผลก�าไรให้กบัธรุกจิ
6)	จัดท�ารายละเอียดลักษณะงาน	 แนวทางในการปฏิบัติงานส�าหรับต�าแหน่งงานต่างๆ	 ใน

ฝ่ายบริการ	
7)	ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการและนโยบายต่างๆ	 ที่วางไว้เป็นตามหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานที่วางไว้	
8)	วเิคราะห์การด�าเนนิงานเรือ่งอาหารและเคร่ืองดืม่	เสนอแนะวธิกีารเพิม่ยอดขายและเพิม่

ประสิทธิภาพการท�างาน
9)	ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าและเสนอทางแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียน	
10)	คงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างครัวและส่วนบริการ	
11)		 สัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะเข้ามาในส่วนของงานบริการ	
12)	 ให้ก�าลังใจแก่พนักงานที่ท�างานดี	ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อพนักงานท�างานผิดพลาด

2.4  พนักงานบาร์เทนเดอร์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและปฏิบัติหน้าท่ีในการเตียมและการบริการ 
เครือ่งด่ืมทุกชนดิ	ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงคอืผูจ้ดัการร้านอาหาร	พนกังานบาร์เทนเดอร์ต้องมคีวามสมัพันธ์
กับแผนกจัดซื้อและแผนกครัว

การปฏิบัติงานของพนักงานบาร์เทนเดอร์	คือ
1)	ดูแลการเตรียมเปิดบาร์ให้พร้อมที่จะให้บริการ	
2)	ควบคุมการเตรียมเครื่องดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	
3)	ดแูลการเกบ็เครือ่งดืม่ให้ถกูต้องโดยประสานงานกบัผูจ้ดัการร้านอาหารและแผนกจดัซือ้
4)	คิดค้นสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ	และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ	
5)	ดูแลเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวกับการบริการเคร่ืองดื่ม	 โดยเฉพาะ

ความสะอาดของแก้ว	
6)	ตรวจสอบคงคลังของเครื่องดื่มที่มีไว้บริการให้มีอยู่เพียงพอเสมอ	
7)	รักษาระดับต�่าสุดและสูงสุดของคงคลังบาร์
8)	อบรมความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มให้กับพนักงานบริการ	
9)	ผสมเครื่องดื่มด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามสูตรผสม	 และตกแต่งเครื่องดื่มได้อย่าง

ถูกต้อง
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9-38 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

2.5  พนกังานบรกิาร	มหีน้าทีค่วามรับผดิชอบในการบริการลูกค้าอย่างมีประสทิธภิาพ	และถูกต้อง 
ตามนโยบายของทางร้านอาหาร	ผูบ้งัคับบญัชาโดยตรงคอื	ผูจ้ดัการร้านอาหาร	พนกังานบริการต้องมคีวาม
สัมพันธ์กับแผนกครัว	

การปฏิบัติงานของพนักงานบริการ	คือ
1)	เตรียมพื้นที่รับผิดชอบให้พร้อมบริการ
2)	จัดโต๊ะอาหาร
3)	รับค�าสั่งรายการอาหารจากลูกค้า	
4)	ขายและแนะน�ารายการอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า
5)	สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า	
6)	เก็บโต๊ะอาหาร	
7)	เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการบริการ	 ท�าความสะอาด	 เช็ดเคร่ืองแก้ว	 จานชาม	พับผ้า

เช็ดปาก
2.6  พนักงานล้างจาน มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	รวมถึง	การท�าความ

สะอาดพื้นท่ีบริเวณครัว	 อุปกรณ์ครัว	 และภาชนะที่ใช้	 ทั้งในส่วนของครัวและส่วนของฝ่ายบริการ	 
ผูบ้งัคับบญัชาโดยตรงคอื	ผูจ้ดัการร้านอาหาร	และหวัหน้าพ่อครวั	ต�าแหน่งนีต้้องมคีวามสมัพนัธ์กบัแผนก
บริการและครัว

การปฏิบัติงานของพนักงานล้างจาน	คือ	
1)	ดูแลความสะอาดและรักษาสุขลักษณะของพื้นที่ในครัวทั้งหมดและบริเวณที่ล้าง
2)	ดูแลรักษาความสะอาดและสุขลักษณะของอุปกรณ์ครัว	 เตาอบ	 หม้อ	 กระทะ	 เตาทอด	

และเครื่องมืออื่นๆ	ในการท�าอาหาร	รวมถึงการท�าความสะอาดปล่องควันในครัว	
3)	ดูแลรักษาความสะอาดและสุขลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้บริการ	คือ	เครื่องกระเบื้อง	จาน	

ชาม	ช้อนส้อม	
4)	ดูแลการเก็บขยะและแยกขยะ

การคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมงานกับร้านอาหารและภัตตาคารต้องท�าอย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ดีของพนักงานบริการ

3.  คุณลักษณะที่ดีของผู้ที่จะท�างานบริการ 
การพัฒนาบคุลากรมคีวามจ�าเป็นต่อวิชาชพีการบริการ	เพือ่เพิม่พนูศกัยภาพของบคุลากรในร้าน

อาหารและภัตตาคาร	ดังนั้นการบริการที่ดีจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคล	โดยอาศัยทักษะ	ประสบการณ์	ความรู้
ความสามารถต่างๆ	ทีจ่ะท�าให้ผู้รับบรกิารเกดิความพงึพอใจ	และต้องการกลับเข้ามาใช้บรกิารอกี	คณุลกัษณะ
ที่ดีของผู้ที่จะท�างานบริการ	มีดังนี้

3.1  มีจิตใจรักงานบริการ	พนกังานบรกิารจะท�าหน้าทีก่ารงานได้ดกีต่็อเมือ่ท�าด้วยความสมัครใจ	
ความรักและความชอบ	ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ	ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจรักในงานด้านบริการ	(service	
mind)	ซึ่งมีความหมายดังนี้
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S		 =		Smile	 ต้องมีรอยยิ้ม
E		 =		Enthusiasm		 ความกระตือรือร้น	เอาใจใส่ลูกค้า
R		 =		Responsiveness		 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า
V	 =		Value		 ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า
I		 =		 Impression		 ให้บริการอย่างประทับใจ
C	 =		Courtesy		 บริการลูกค้าอย่างสุภาพอ่อนโยน	
E	 =		Endurance		 ความอดทน	การเก็บอารมณ์
M	 =		Make	Believe		 มีความเชื่อ
I	 =		 Insist		 การยอมรับ
N	 =		Necessitate		 การให้ความส�าคัญ
D	 =		Devote		 การอุทิศตน

3.2  มีความรู้ในงานที่ให้บริการ	ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนรับผิดชอบ	สามารถตอบข้อ
ซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นย�าในเร่ืองของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีน�าเสนอ	 รู้และเข้าใจ
ระเบียบ	นโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ	ในร้านอาหารและภัตตาคาร	เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด	และความ
เสยีหาย	นอกจากนีย้งัจะต้องขวนขวายหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้ทีห่ลากหลายเพือ่ให้มคีวามรูเ้พิม่ขึน้อย่าง
สม�่าเสมอ

3.3  มีความช่างสังเกต	 ผู้ท�างานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นคนมีความช่างสังเกต	
เพราะหากรับรู้ว่าการบริการอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริการ	 ก็จะท�าให้เกิดบริการที่ดีและสร้าง
ความประทับใจให้ผู้รับบริการ

3.4  มีความกระตือรือร้น	 ซึ่งแสดงถึงความมีจิตใจในการต้อนรับ	 ให้การช่วยเหลือแสดงความ
ห่วงใย	จะท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือผู้รับบริการ	และท�าให้เกิดความประทับใจ	

3.5  มีกิริยาวาจาสุภาพ	 เป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด	 ความรู้สึก	 และส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพ
ที่ดี	เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะกลับมาติดต่อขอรับบริการ

3.6  สามารถควบคุมอารมณ์ได้ งานบริการเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น	ต้องพบปะผู้คน
มากมายหลายชนชั้น	 มีการศึกษาที่ต่างกัน	 ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะแตกต่างกัน	 เมื่อผู้รับ
บริการไม่ได้รับบริการตามความต้องการ	 อาจต�าหนิ	 พูดจาก้าวร้าวหรือกระท�ากิริยามารยาทที่ไม่ดี	 ผู้ให้
บริการต้องควบคุมสติอารมณ์	และไม่คิดถือเอามาเป็นเรื่องส่วนตัว	หรืออีกในนัยหนึ่งคือสามารถแยกเรื่อง
งานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้	 มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตน	 การวางตนเป็นสิ่งส�าคัญในงาน	
เพราะจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง	

3.7  มีสติในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น	ผูใ้ห้บริการจะต้องสามารถวเิคราะห์ถึงสาเหตแุละ
คดิหาวธิใีนการแก้ไขปัญหาอย่างมสีติ	ผูใ้ห้บรกิารควรจะเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุตามแบบแผนนโยบายของ
เจ้าของกิจการในการให้บริการแก่ลูกค้า

3.8  มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ	การบรกิารเป็นการช่วยเหลอื	ผูท้�างานบรกิารเป็นผูใ้ห้	จงึต้องมี
ความคิดความรู้สึกที่ดีต่องานบริการ	และเต็มใจที่จะให้บริการและให้ความส�าคัญต่องานบริการ	เป็นผลให้
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งานบริการมีคุณค่าและน�าไปสู่ความเป็นเลิศ	 ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการจะท�าให้เกิด
อุปสรรคในการท�างาน	และเกิดความขัดแย้งในหมู่เพื่อนร่วมงาน	

กิจกรรม 9.2.2 

จงแสดงโครงสร้างของทรัพยากรบุคคลในธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร	

แนวตอบกิจกรรม 9.2.2 

ผู้บริหาร
หรือเจ้าของ

แผนกบริการ ส�านักงาน แผนกครัว

ผู้จัดการร้าน หัวหน้าบาร์

บาร์เทนเดอร์

ฝ่ายบัญชี
และจัดซื้อ

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์

ฝ่ายการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าพ่อครัว

ผู้ช่วย
ผู้จัดการร้าน

พนักงานเสิร์ฟ

ผู้ช่วยพ่อครัว
พนักงานท�า
ความสะอาด
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เรื่องท่ี 9.2.3 

การควบคุมคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และควบคุมการเงิน

ธรุกิจร้านอาหารและภตัตาคารถอืเป็นธรุกจิทีเ่กิดขึน้ได้ง่าย	จงึท�าให้การแข่งขนัในตลาดสงู	เพราะ
มีร้านอาหารใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา	 การควบคุมท้ังคุณภาพของอาหารและคุณภาพของบริการให้มีความ
สม�า่เสมอและคงที	่จงึเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้ลกูค้าวางใจและกลบัมาใช้บริการ	มคี�าพดูว่า	“ความยัง่ยนื
ของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารจะเกิดข้ึนได้ก็จากการกลับมาใช้บริการของลูกค้ามากกว่าจะเกิดจาก
ลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ”	 ร้านอาหารและภัตตาคารจึงจะต้องมีแผนปฏิบัติการด้านการควบคุม
คุณภาพอาหารที่ดี	

1.  การควบคุมคุณภาพอาหาร 
ในแผนปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารควรจะกล่าวถึงสิ่งต่างๆ	ดังต่อไปนี้	
1.1		การคัดเลือกบุคลากรด้านงานครัวที่มีประสบการณ์สูงและมีทัศนคติที่ดี	 เปิดใจรับกับนโยบาย

ของทางร้าน	 มีการจัดท�าคู่มือส�าหรับการปรุงอาหารอย่างละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบเพื่อการจัดจาน	
และมีคู่มือนี้อยู่ในครัวอยู่เสมอ

1.2		จัดให้มีทดลองปรุงอาหารรายการอาหารใหม่และจัดประชุมเพื่อติชม	 ลงความเห็นถึงรสชาติ
อาหารและการตกแต่งจานอาหาร

1.3		ให้มีการท�าอาหารให้พนักงานส่วนบริการชิมและได้เห็นรูปแบบการจัดจาน	 เพราะพนักงาน
บรกิารเป็นบคุคลทีจ่ะต้องน�าอาหารไปบรกิาร	เมือ่มคีวามเปลีย่นแปลงหรอืแตกต่างจากอาหารทีเ่คยได้เหน็
หรือชิม	สามารถทักท้วงก่อนอาหารถึงมือลูกค้าได้	

1.4	จัดให้มีการสุ่มชิมจากทางผู้บริหารอยู่เรื่อยๆ	เพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายครัวตื่นตัวอยู่เสมอ	
1.5	จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งเข้ามาใช้ในร้านอาหารเป็นประจ�า	 ตรวจสอบ 

ขั้นตอนการเก็บรักษาวัตถุดิบให้ถูกต้องตามมาตรฐานอยู่เสมอ	
1.6		หัวหน้าพ่อครัวควรจะน�านโยบายมาปฏิบัติ	ติดตามผลและตรวจผลงานอย่างสม�่าเสมอ

2.  การควบคุมคุณภาพด้านการบริการ
คุณภาพบริการเป็นส่ิงทีค่วบคุมได้ยาก	เนือ่งจากงานบริการมคีวามไม่แน่นอนในการผลติงานออก

มาให้ได้มาตรฐาน	 ทั้งนี้เพราะงานบริการส่วนมากเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก	 ไม่สามารถจัดเก็บไว้ได้	 ต้อง
ท�าการผลิตขณะที่ลูกค้ามาซื้อบริการ	 ในขณะที่ลูกค้ามาซื้อบริการและมีการส่งมอบบริการ	 ลูกค้ามักจะ 
ไม่สามารถจับต้องตัวสินค้าบริการได้อย่างแท้จริง	 ดังน้ันลูกค้ามักจะใช้เกณฑ์ในการวัดระดับคุณภาพการ
บริการก่อนการตัดสินใจซื้อบริการ	4	ข้อหลักดังนี้
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2.1  ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ	ผู้ให้บริการจะต้องแสดงความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้	โดยให้
บริการได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามความต้องการของลูกค้าอย่างตรงต่อเวลา	

2.2  การให้ความม่ันใจ ผูใ้ห้บรกิารต้องสร้างมัน่ใจให้ลกูค้าโดยปราศจากความเสีย่งอนัตราย	โดย
การสื่อผ่านการบริการที่มีความสุภาพอ่อนน้อมและมีความรู้ในงานที่ให้บริการ

2.3  การตอบสนองลูกค้า	 การตอบสนองต้องมีความตั้งใจและเต็มใจให้บริการเพื่อแสดงถึงการ
เอาใจใส่ในงานบริการอย่างเต็มที่	ผ่านการให้บริการอย่างรวดเร็วด้วยความยินดี	

2.4  การดูแลเอาใจใส่ การจัดเตรียมดูแลงานทั้งก่อนการขาย	ระหว่างขาย	และหลังการขาย	โดย
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและถือผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ

สาเหตุท่ีท�าให้การส่งมอบการบริการไม่มีคุณภาพ

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการส่งมอบบริการอันเป็นสาเหตุที่ท�าให้ธุรกิจไม่ประสบความส�าเร็จมีอยู่	 5	
ช่องว่าง	ดังแผนภาพในภาคผนวก	

แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพการบริการที่ดีควรจะปฏิบัติดังนี้	
1)	จัดท�าคู่มือขั้นตอนการให้บริการ	 และธรรมเนียมปฏิบัติท่ีทางร้านยึดถืออย่างละเอียด	 

เผยแพร่ให้พนักงานบริการท�าความเข้าใจ	
2)	จัดอบรมด้านการบริการอยู่เสมอ	 การจัดอบรมควรจะควบคุมถึง	 ขั้นตอนการให้บริการ	

ความรู้ของอาหารและเครื่องดื่มที่มีให้บริการในร้าน	 การจัดอบรมด้านภาษา	 ทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือภาพพจน์และการสื่อสารท่ีสุภาพ	 มีไมตรีจิตให้กับลูกค้า	 การอบรมด้านสุขอนามัยส่วน
บคุคล	รวมถงึการสอนแต่งหน้า	การอบรมเรือ่งบุคลกิภาพในสถานทีท่�างานและการประพฤตตินให้เหมาะสม	

3)	ตดิตัง้กล้องวงจรปิด	เป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการปลกุจติส�านกึของพนกังานบริการ	โดย
ใช้ร่วมกับกลยุทธ์การให้รางวัลเมื่อพนักงานบริการสามารถให้บริการได้อย่างดี	

4)	จัดท�าแบบตรวจสอบการเตรียมร้านก่อนเปิดให้บริการ	 เพราะการเตรียมตัวเปิดร้านที่ดี
จะท�าให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น	และอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้ปฏิบัติงานได้

3.  การควบคุมการเงิน 
การควบคมุการเงนิเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยรกัษาผลประโยชน์ของธุรกิจได้	และมีผลกระทบต่อผลประกอบการ

ของร้านอาหารและภตัตาคาร	การควบคมุแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ	คอื	การควบคมุการเงนิโดยใช้ข้อมลูทาง
บัญชี	การควบคุมเงินสด	และการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ

3.1  การควบคุมการเงินโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี เป็นการมองภาพรวมของการใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใน
ธุรกิจ	 การมองภาพรวมนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินสถานภาพด้านรายจ่ายได้	 โดยใช้ 
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่อุตสาหกรรมบริการถือเป็นหลัก	ดังนี้	

•		ต้นทุนของอาหาร	อยู่ระหว่างร้อยละ	18	ถึง	28	ของต้นทุนทั้งหมด	
•		ต้นทุนของเครื่องดื่ม	อยู่ระหว่างร้อยละ	12	ถึง	18	ของต้นทุนทั้งหมด	
•		ต้นทุนของทรัพยากรบุคคล	อยู่ระหว่างร้อยละ	30	ถึง	40	ของต้นทุนทั้งหมด	
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•		ต้นทุนของค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างและอาคารสถานที่	ไม่เกินร้อยละ	7	ของต้นทุนทั้งหมด	
•		ต้นทุนของสาธารณูปโภค	 (ค่าน�้า	 ค่าไฟ	 ค่าโทรศัพท์)	 ไม่เกินร้อยละ	 10	 ของต้นทุน

ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม	 เกณฑ์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดและรูปแบบของธุรกิจ	สิ่งที่ส�าคัญ

คือการก�าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจและมีการติดตามและตรวจสอบสมุดบัญชีอยู่เสมอว่ามีต้นทุน
ด้านใดที่สูงกว่านโยบายที่ตั้งไว้	และหาสาเหตุพร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขต่อไป	

3.2  การควบคุมเงินสด	การควบคมุการเงนิในธรุกจิอาหารเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก	เพราะเป็นธรุกจิ
ที่ใช้เงินสดมากกว่าเงินเชื่อ	 ท�าให้ต้องมีรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้การด�าเนินงานอย่างราบรื่น	
และรายได้ที่ธุรกิจร้านอาหารจะได้รับเป็นรายได้ที่เป็นเงินสด	 ดังนั้นจึงจะต้องมีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่
เคร่งครัด	 เพื่อไม่ให้เงินร่ัวไหลโดยไม่จ�าเป็น	 การควบคุมเงินสดสามารถท�าได้หลายวิธี	 เช่น	 การนับเงิน
แบบท่ีต้องมีพยานอย่างน้อยหนึง่คน	หรอืการน�าบคุคลทีส่ามจากฝ่ายหรอืแผนกอืน่มานบัเงนิสด	และมกีาร
เซ็นชื่อร่วมกัน	การเข้าถึงเงินสดได้มีเพียงแค่บุคคลคนเดียวระหว่างกะที่ให้บริการ	

ปัจจุบันมีการน�าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมเงินสดที่ได้รับจาก 
การขาย	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะช่วยป้องกันการยักยอกเงินและการขโมยได้	 เพราะจ�านวนเงินที่
ได้รับจะต้องเป็นจ�านวนเดียวกับรายได้จากการขายเป็นเงินสดในระบบการขายหรือที่เรียกว่า	 point	 of	
sale	 หรือ	 ระบบ	 POS	 นั่นเอง	 การบันทึกรายการขาย	 การยกเลิกอาหาร	 หรือ	 การเปล่ียนแปลงค�าสั่ง
อาหารแบบเวลาจริง	(real	time)	ยังให้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร	ท�าให้ยากต่อการยักยอกเงินสด	

นอกจากนี้	 หากเป็นระบบเชื่อมต่อกับสินค้าคงคลังจะช่วยฝ่ายจัดซ้ือ	 สินค้าคงคลัง	 และควบคุม
การสั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย	

3.3  การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ	 วัตถุดิบและเคร่ืองปรุงเป็นต้นทุนแปรผันที่มีสัดส่วนสูงในการ
ประกอบธรุกจิร้านอาหาร	การท่ีธุรกิจสามารถดแูลควบคมุต้นทุนวตัถุดบิได้กจ็ะท�าให้สามารถควบคมุต้นทุน
ที่ใช้ในร้านอาหารได้	

3.3.1  การตรวจสอบต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง	การซือ้จากผูจ้ดัส่งสนิค้าควรก�าหนด
ให้มีการเสนอราคาอย่างน้อย	2	–	3	ราย	เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคา	ตลอดจนเงื่อนไขการจัดส่ง	
ระยะเวลาเครดิต	 สินค้าบางชนิด	 เช่น	 ผักสด	 ผลไม้	 ราคาจะขึ้นลงตามฤดูกาล	 มีการเปรียบเทียบราคา	
ต้องมีเอกสารใบสั่งซื้อที่ชัดเจนระบุ	น�้าหนัก	ชนิดประเภทของสินค้า	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมวันและเวลา
ในการส่งสินค้า	 ระยะเวลาการช�าระเงิน	 มีผู้มีอ�านาจลงนามอย่างถูกต้องในการตรวจรับสินค้า	 ผู้มีหน้าที่
ตรวจรับต้องเข้าใจรายละเอียดของสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจรับ	คุณภาพของสินค้าและ
วัตถุดิบจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ร้านอาหารและภัตตาคารได้วางนโยบายไว้	

3.3.2  การควบคุมปริมาณอาหารที่ควรจะใช้ในอาหารหนึ่งจาน	 การก�าหนดน�้าหนักของ
เนื้อสัตว์และปริมาณต่ออาหารหนึ่งที่ส�าหรับบริการลูกค้าต้องเป็นไปอย่างละเอียดและชัดเจน	 เนื่องจาก
วตัถดิุบเป็นรายจ่ายหลกัของธรุกจิประเภทนี	้ความคลาดเคลือ่นทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้อาจจะกระทบกบัผลก�าไร
ของผู้ประกอบการได้	เช่น	จะต้องมีการก�าหนดว่า	ในแกงป่าปลาก�าหนดให้ใส่ปลา	250	กรัม	โดยใช้ปลา
กิโลกรัมละ	 400	 บาท	 ถ้าผู้ประกอบอาหารใส่ปลา	 300	 กรัมซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้	 จะท�าให้
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ต้นทุนต่อจานเพิ่มขึ้นจาก	100	บาท	เป็น	120	บาท	ธุรกิจขาดทุนทันที	20	บาท	เมื่อมีการก�าหนดปริมาณ
อาหารแล้วจะต้องมีการตรวจตราอยู่เสมอว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือไม่	

โดยเฉพาะปรมิาณของทีอ่าจเกิดขึน้จากการเน่าเสยี	การท�าอาหารผดิค�าสัง่	การจดัเกบ็ทีไ่ม่ถูกต้อง	
ผักสด	ผลไม้	และเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ	ท�าให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย	ดังนั้นร้านอาหารและภัตตาคารควรจะ
ต้องมีระเบียบและวิธีการจัดเก็บสินค้าคงคลังชนิดต่างๆ	อย่างชัดเจน	 เพื่อป้องกันวัตถุดิบจากการเน่าเสีย	
นอกจากนี้ฝ่ายครัวยังสามารถแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าทราบถึงอาหารที่มีปริมาณสินค้าคงคลังจ�านวนมาก
เพือ่ให้ฝ่ายบรกิารส่วนหน้าส่งเสรมิการขายรายการอาหารทีม่มีาก	เพือ่ทีจ่ะขายให้ได้ก่อนจะถงึวนัหมดอาย	ุ
การลดปริมาณการทิ้งวัตถุดิบเกิดขึ้นได้จากการบริหารการจัดซื้อที่ดี	การเพิ่ม	ลด	ปริมาณวัตถุดิบคงคลัง
จะต้องประสานงานกันทุกฝ่าย	ทั้งฝ่ายครัว	ฝ่ายบริการ	และ	ฝ่ายจัดซื้อ	

การทิง้วตัถดุบิโดยไม่จ�าเป็นยงัเกดิจากการรบัค�าสัง่รายการอาหารจากลกูค้าทีไ่ม่ถกูต้อง	หรอื	เกดิ
จากความเข้าใจผิดจากฝ่ายครัวหรือฝ่ายบริการหน้าร้าน	 การสื่อสารระหว่างลูกค้า	 ฝ่ายบริการ	 และฝ่าย
ครัวจะท�าให้ธุรกิจสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี	

กิจกรรม 9.2.3 

1.		จงอธิบายแผนปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพอาหาร
2.		การควบคุมการเงินแบ่งออกเป็นกี่ด้าน	อะไรบ้าง	
3.		จงชี้แจงเกณฑ์ในการวัดระดับคุณภาพการบริการก่อนการตัดสินใจซื้อ

แนวตอบกิจกรรม 9.2.3

1.		แผนปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพอาหาร	
1.1		 การคัดเลือกบุคลากรด้านงานครัวที่มีประสบการณ์สูงและมีทัศนคติที่ดี	 เปิดใจรับกับ

นโยบายของทางร้าน	 มีการจัดท�าคู่มือส�าหรับการปรุงอาหารอย่างละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบเพื่อการ
จัดจาน	และมีคู่มือนี้อยู่ในครัวอยู่เสมอ

1.2		จัดให้มีทดลองปรุงอาหาร	 รายการอาหารใหม่และจัดประชุมเพื่อติชมและลงความเห็น
ถึงรสชาติอาหารและการตกแต่งจานอาหาร

1.3		ให้มีการท�าอาหารให้พนักงานส่วนบริการชิมและได้เห็นรูปแบบการจัดจาน	 เพราะ
พนักงานบริการเป็นบุคคลที่จะต้องน�าอาหารไปบริการ	เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากอาหารที่
เคยได้เห็นหรือชิม	สามารถทักท้วงก่อนอาหารถึงมือลูกค้าได้	

1.4		จัดให้มีการสุ่มชิมจากทางผู้บริหารอยู่เรื่อยๆ	เพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายครัวตื่นตัวอยู่เสมอ	
1.5		จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งเข้ามาใช้ในร้านอาหารเป็นประจ�า	 

ตรวจสอบขั้นตอนการเก็บรักษาวัตถุดิบให้ถูกต้องตามมาตรฐานอยู่เสมอ	
1.6		หวัหน้าพ่อครวัควรจะน�านโยบายมาปฏิบตั	ิตดิตามผลและตรวจผลงานอย่างสม�า่เสมอ
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2.		การควบคุมการเงินแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	คือ	การควบคุมการเงินโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี	การ
ควบคุมเงินสด	และการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ

3.		เกณฑ์ในการวัดระดับคุณภาพการบริการก่อนการตัดสินใจซื้อบริการมี	4	ข้อหลักดังนี้
3.1		ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ	 ผู้ให้บริการจะต้องแสดงความน่าเช่ือถือและไว้วางใจได	้

โดยให้บริการได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามความต้องการของลูกค้าอย่างตรงต่อเวลา	
3.2		การให้ความมั่นใจ	 ผู้ให้บริการต้องสร้างความม่ันใจให้ลูกค้าโดยปราศจากความเสี่ยง

อันตราย	โดยการสื่อผ่านการบริการที่มีความสุภาพอ่อนน้อมและมีความรู้ในงานที่ให้บริการ
3.3		การตอบสนองลูกค้า	 การตอบสนองต้องมีความตั้งใจและเต็มใจให้บริการเพื่อแสดงถึง

การเอาใจใส่ในงานบริการอย่างเต็มที่	ผ่านการให้บริการอย่างรวดเร็วด้วยความยินดี	
3.4		การดแูลเอาใจใส่	การจดัเตรียมดแูลงานทัง้ก่อนการขาย	ระหว่างขาย	และหลงัการขาย	

โดยมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและถือผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ
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ตอนที่ 9.3

การพัฒนาธุรกิจร้านอาหารให้เกิดความยั่งยืน

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	9.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง 
9.3.1		การจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร
9.3.2		การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	เพื่อวางแผนและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
9.3.3		ปัญหา	อุปสรรค	ในการด�าเนินงานร้านอาหารและภัตตาคาร	และแนวทางแก้ไข

แนวคิด 
1.			การตลาดและการประชาสมัพนัธ์เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะท�าให้ธรุกจิร้านอาหารประสบความ

ส�าเร็จ	บรรลุเป้าหมายที่ร้านอาหารได้ตั้งไว้	เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารโดยทั่วไปจะไม่มี
งบประมาณจ�านวนมากเพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์	ดังนั้นกลยุทธ์ต่างๆ	ที่จะ
น�ามาใช้ในธุรกิจนี้จึงควรเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ทุนน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง

2.			ในระหว่างการด�าเนินการธุรกิจร้านอาหาร	 แผนและนโยบายที่วางไว้อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน	 ผู้ประกอบการจะต้องคอยติดตาม
การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี	 และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด�าเนินงานให้ทันท่วงที	 เพื่อ 
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ	 ที่เปลี่ยนไป	 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในนั้นท�าได้โดยอาศัยการวิเคราะห์	SWOT	

3.	 	ในการประกอบการธรุกจิร้านอาหารนัน้ย่อมจะต้องมปัีญหาและอปุสรรคของการด�าเนนิ
งาน	 ผู้ประกอบการควรจะมองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและวางแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เป็นการรับมือกับปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	9.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ	
1.		อธิบายเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจร้านอาหารได้	
2.		อธิบายขั้นตอนในการท�าการตลาดแบบออนไลน์ได้	
3.			ประเมนิและวิเคราะห์จุดอ่อน	จดุแขง็	โอกาสและอปุสรรคทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิร้านอาหาร

ได้	
4.		บอกปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในร้านอาหาร	พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขได้
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เรื่องท่ี 9.3.1 

การจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร

1.  การจัดการด้านการตลาด
การจัดการด้านการตลาดมีความส�าคัญต่อการวางแผนและการด�าเนินงานของธุรกิจร้านอาหาร	

การจัดการด้านการตลาดจะต้องมกีารวิจยัทางการตลาดด้านส่วนแบ่งตลาด	(market	segmentation)	การ
แบ่งกลุ่มทางการตลาด	 (segmentation)/กลุ่มเป้าหมาย	 (targeting)/ต�าแหน่งทางการตลาด	 (product	
positioning)

1.1  การแบ่งกลุ่มทางการตลาด	 เป็นกระบวนการที่จะบ่งช้ีถึงกลุ่มลูกค้าที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมาย	
โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ	ดังนี้	

1)	การแบ่งส่วนการตลาดทางภูมิศาสตร์	 เช่น	ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	
หรือจ�ากัดเขตลงแคบกว่าเดิม	 เช่น	 เขตสีลม	 เขตสุขุมวิท	 หรือประชากรที่อาศัยในต่างจังหวัด	 หรือเขต
อ�าเภอเมือง

2)	การแบ่งส่วนตลาดประชากรศาสตร์	โดยใช้เกณฑ์ของเพศ	วยั	การศกึษา	สถานภาพส่วน
บุคคล	 และความสามารถในการใช้จ่ายเงินส�ารอง	 เนื่องจากรายได้เป็นตัวแปรส�าคัญของพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภค	

3)	การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดตามหลกัจติวทิยา	โดยใช้เกณฑ์วดัจากรปูแบบการใช้ชวีติ	
เช่น	กลุ่มทีช่อบรบัประทานอาหารนอกบ้าน	หรอื	กลุม่ทีช่อบรับประทานอาหารในบ้าน	กลุม่ทีช่อบลองร้าน
อาหารใหม่และไม่กลัวที่จะลอง	

4)	การแบ่งส่วนการตลาดตามพฤติกรรมและการแสวงหาผลประโยชน์	 อาจแบ่งเป็นกลุ่มที่
กลบัมาใช้บรกิารบ่อยๆ	หรือ	กลุม่ทีม่องหาการให้บริการอาหารทีใ่ห้ประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่และแตกต่าง	

1.2  การแบ่งกลุ่มลูกค้า จะต้องท�าเพือ่วางแผนและใช้ความพยายามทางการตลาดให้เหมาะสมกบั
แต่ละส่วนตลาด	 เพราะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันทางด้านความชอบ	ความต้องการ	
และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	สนิค้าและบรกิารของร้านอาหารจะต้องสมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมายทัง้ทางด้านความ
ชอบ	 และความสามารถในการใช้จ่าย	 เช่น	 ผู้ประกอบการต้องการเปิดร้านอาหารที่ให้บริการในเวลา 
กลางวัน	เป็นร้านอาหารจานเดียวราคาไม่สูงมากนัก	แต่มีบรรยากาศร้านที่ดี	สะดวกสบาย	ใกล้ส�านักงาน	
กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ	 คือ	 กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตธุรกิจการค้า	 อยู่ในวัยท�างาน	 อายุ
ประมาณ	 25-40	 ปี	 ที่มีรายได้เป็นของตัวเองและมีความสามารถในการใช้จ่ายส�าหรับรับประทานอาหาร	
รักความสะดวกสบาย	 เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นนี้แล้ว	 การท�าการตลาดและประชาสัมพันธ์
ส�าหรับร้านอาหารนี้ก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอน	

1.3  การวิจัยทางตลาดด้านการวิเคราะห์คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม	 คู่แข่งทางการตลาด
สามารถแบ่งได้	2	ประเภทคือ	คู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม	
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คู่แข่งทางตรง	หมายถงึ	คู่แข่งทางการตลาดทีเ่สนอสนิค้าและบรกิารทีเ่หมอืนกนั	และมกีลุม่
เป้าหมายลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน	 ตัวอย่างเช่น	 ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ให้บริการสินค้าแบบเดียวกันกับกลุ่ม 
เป้าหมายเดียวกัน	

คูแ่ข่งทางอ้อม	หมายถงึ	คู่แข่งทางการตลาดท่ีมีการเสนอสนิค้าทีใ่กล้เคยีงกนั	หรือเหมือนกัน
แต่มีกลุ่มลูกค้าหรือเป้าหมายที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ร้านก๋วยเตี๋ยว	 กับ	 ร้านข้าวมันไก่	 ที่จับกลุ่มลูกค้าคนละ
กลุ่มกัน	

นอกจากการประเมินสภาพของตลาดและส่วนแบ่งตลาดแล้ว	 ผู้ประกอบการควรจะวิเคราะห์
ต�าแหน่งทางการตลาดของธุรกิจของตนเองด้วย	 การวิเคราะห์ต�าแหน่งทางการตลาดอาจท�าได้โดยการ
เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของอาหาร	

2.  การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายของร้านอาหารและภัตตาคาร 
เม่ือได้ข้อมลูจากการวิจยัด้านการตลาดแล้ว	ผูป้ระกอบการสามารถใช้ข้อมลูเหล่านีม้าท�าแผนเพือ่

ท�าการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร	 และส่งเสริมการขายอย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบ
ท่ีใช้ท�าประชาสมัพนัธ์	เคร่ืองมอืทางการตลาดทีธ่รุกจิร้านอาหารสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้มหีลายประเภท
ดังนี้	

2.1  การโฆษณา	 หมายถึง	 การสื่อสารที่ต้องเสียเงินจ่ายเพื่อที่จะมีพื้นที่โฆษณาในสื่อชนิดต่างๆ	
สื่ออาจจะเป็นหนังสือพิมพ์	 นิตยสารรายปักษ์	 รายสัปดาห์	 หนังสือคู่มือท่องเที่ยว	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 หรือ	 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 การจะท�าโฆษณาให้ได้ผลต้องมีความถี่ที่กลุ่มลูกค้าจะพบเห็นได้สูง	 นั่นหมายความว่า
จะต้องใช้เงินทุนหรืองบประมาณจ�านวนมาก	การลงโฆษณาเพียงคร้ังเดียวจะท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ	
หนงัสอืพมิพ์เป็นส่ือทีดี่มากส�าหรบัการเจาะกลุ่มคนท้องถ่ินหรือกลุ่มคนท้องที	่การลงโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์
ควรจะต้องมีการวางแผนทีดี่	เพราะโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์มอีายสุัน้	และควรจะมกีารลงอย่างต่อเนือ่งเป็น
เวลาอย่างน้อย	7-10	วัน	หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็มีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน	ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้อง
เลอืกหนงัสอืพมิพ์ฉบบัทีค่าดว่ากลุ่มลกูค้าของร้านอาหารจะอ่าน	ส�าหรบัสือ่สิง่พมิพ์ทีเ่ป็นนติยสาร	คณุภาพ
ของรปูภาพ	และงานกราฟิกดีกว่า	เพราะนิตยสารมอีายกุารใช้งานทีย่าวนานกว่า	การลงโฆษณาในนติยสาร
อาจจะมีอายุแค่หนึ่งเดือน	แต่คนส่วนใหญ่จะเก็บไว้นานกว่าหนึ่งเดือน	ส�าหรับการท�าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์นั้นใช้งบในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง	 จึงไม่เหมาะกับธุรกิจร้านอาหารที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก	 
การส่งเสรมิการขายจะช่วยให้เกดิการซือ้ขายขึน้ทันทรีะหว่างทีย่อดขายชะลอตวัลง	โดยส่วนใหญ่จะสือ่ผ่าน
การโฆษณา	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการส่งเสรมิการขาย	เช่น	คปูอง	ของแถม	ราคาพเิศษ	การสะสมแต้ม	กจิกรรม
ลดแลกแจกแถม	

2.2  การส่งเสริมการขายที่จุดซื้อ	เช่น	มเีมนอูาหารชัว่คราวตัง้อยูบ่นโต๊ะเพือ่ส่งเสรมิการขายทนัท	ี
โปสเตอร์รปูภาพอาหารทีอ่ยูใ่นร้าน	การออกบตัรของขวญั	ของแถมหรอืสนิค้าทีต่ดิชือ่ของร้านอาหาร	เพือ่
กระตุ้นยอดขาย	เช่น	เมื่อกินอาหารครบ	200	บาทจะได้รับแก้วน�้าของทางร้านฟรี	

2.3  การขายตรง	 เป็นการขายที่เผชิญหน้ากันโดยตรง	 เช่น	 มีการเชิญพนักงานที่ท�างานใน
ส�านักงานทีร้่านอาหารตัง้อยูม่ารบัประทานอาหารกลางวนั	หรือแจกแผ่นพบั	ใบปลวิโดยตรงกบัผูท้ีผ่่านไป
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มาแถวน้ัน	หรอืถ้าร้านอาหารมกีารก�าหนดเป้าหมายไปทีน่กัท่องเทีย่ว	กอ็าจไปพบกบัเจ้าหน้าทีใ่นโรงแรม
ทีใ่ห้ค�าแนะน�ากับนกัท่องเทีย่วทีม่าพกั	การขายตรงอาจอยูใ่นรูปแบบของการแจกแผ่นพบัพร้อมกบัการยืน่
บัตรจอดรถในกรณีท่ีร้านอาหารอยู่ในห้างสรรพสินค้า	 การขายตรงยังสามารถท�าได้จากฐานข้อมูลที่ร้าน
อาหารได้จัดท�าไว้	หรือรอฐานข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ	เมื่อมีฐานข้อมูลแล้วก็ส่งข่าวสารต่างๆ	ที่เกี่ยวกับร้าน	
ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายหรือสินค้าและบริการใหม่ๆ	 ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ	 เช่น	 การส่ง
จดหมาย	หรือ	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	การส่งข้อความเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่	การส่งการ์ดวันคล้ายวันเกิด
แสดงความยินดี	เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษ	

2.4  การประชาสัมพันธ์ เป็นการรักษาภาพพจน์ของร้านอาหารกบัสาธารณชนทัว่ไป	สาธารณชน
หมายรวมถึง	 ชุมชน	 รัฐบาล	 ผู้ลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารอาจท�าได้ด้วยตัวธุรกิจเอง
หรือ	ท�าโดยการผ่านตัวแทนที่มีสัมพันธไมตรีที่ดีกับสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อวิทยุ	โทรทัศน์	และสามารถเลือกสื่อที่
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การท�างานประชาสัมพันธ์เป็นการมีพ้ืนที่ที่เล่า
เร่ืองราวของธุรกิจร้านอาหารบนสื่อชนิดต่างๆ	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 เช่น	 การสัมภาษณ์ลงหนังสือนิตยสาร	
หนังสือพิมพ์	เพ่ือเพิม่ความตระหนกัรู้เกีย่วกบัร้านอาหาร	ปัจจบุนัมสีือ่สิง่พมิพ์ทีแ่จกฟรโีดยร้านอาหารและ
ภัตตาคารและหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	ร้านกาแฟ	โรงพยาบาล	การลงเรื่องราวของร้านในสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้	
ไม่ต้องใช้งบประมาณสูง	

2.5  การตลาดแบบพึ่งพาอาศัยกัน	เช่น	ผู้เขยีนบลอ็ก	(blog)	เกีย่วกบัอาหาร	นกัข่าวสายอาหาร	
ผู้ประกอบการอาจจะต้องเชิญคนเหล่านี้ให้มารับประทานอาหารที่ร้าน	 โดยทางร้านเป็นคนดูแลค่าใช้จ่าย	
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ไปเขียนเรื่องอาหารและการบริการของร้านในสื่อต่างๆ	 ที่บุคคลเหล่านี้มีช่องทาง	
นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัสามารถประสานงานกบัคูค้่า	เช่น	จดังานเลีย้งอาหารค�า่พร้อมกบัไวน์	โดยร้าน
อาหารดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร	สถานที่	และบุคลากร	คู่ค้าให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องดื่ม	และ
เชิญสือ่ในสาขาต่างๆ	มาร่วมงาน	ธรุกจิร้านอาหารยงัสามารถท�าการตลาดร่วมกบับตัรเครดติของธนาคาร
ได้	โดยให้สทิธปิระโยชน์และเอกสิทธิก์บัผูถ้อืบตัรของธนาคารนัน้ๆ	เช่น	ลดราคาอาหารและเครือ่งดืม่เป็น
อัตราร้อยละ	โดยที่ธุรกิจร้านอาหารจะได้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่ธนาคารมีอยู่	

2.6  การตลาดออนไลน์ เป็นสิ่งจ�าเป็นที่เจ้าของร้านอาหารและนักการตลาดต้องท�าความเข้าใจ	
และสามารถใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่	 เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันใช้ชีวิตกันแบบ
ออนไลน์	ผ่านทางคอมพิวเตอร์	แทบเลต็	และสมาร์ทโฟน	การท�าการตลาดออนไลน์เพือ่โฆษณาร้านอาหาร
มีขั้นตอนส�าคัญดังนี้	

ขั้นตอนที่ 1	การท�าเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊ก	แฟนเพจ	เพื่อลงข้อมูลของร้าน	เปรียบเสมือนว่า
นี่เป็นรายการแสดงสินค้าและบริการแบบออนไลน์	หรือ	แผ่นพับแสดงรายละเอียดของร้าน	

ขั้นตอนที่ 2	การท�าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต	(search	engine	mar-
keting)	เช่น	Google	และ	Yahoo!	ซึ่งสามารถท�าได้	2	วิธี	คือ	

1) Pay Per Click (PPC) คือ	 ส่วนของพื้นที่โฆษณาซึ่งอยู่ในหน้าแสดงผลการค้นหา	
แต่ต้องจ่ายเงนิเม่ือมกีารคล๊ิกเปิดเข้าไปดเูวบ็ไซต์	สามารถแสดงผลในล�าดบัต้นๆ	ได้ง่ายและรวดเรว็	โดยที่
ไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเว็บไซต์	 เพียงแค่ประมูลค�าค้น	 (keyword)	 ที่ต้องการมา	 PPC	จึงเป็น 
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รปูแบบการโฆษณาบนหน้าแสดงผลการค้นหาซึง่เราต้องประมลูค�าค้น	เพือ่ให้โฆษณาของเราไปปรากฏอยู่
เมือ่มีการค้นหาในเครือ่งมอืค้นหาบนอนิเทอร์เนต็	(search	engine)	ต�าแหน่งของโฆษณานัน้จะถกูก�าหนด
โดยค่าประมูลที่เรียกว่าค่า	CPC	(cost	per	click)	ซึ่งก็คือ	ราคาที่ก�าหนดไว้หากมีผู้คลิ๊กเข้าไปดูเว็บไซต์
ของเราผ่านทางตัวโฆษณา	และต้องจ่ายเงินให้กับ	search	engine

ระบบโฆษณาแบบ	PPC	เป็นที่นิยมทั่วโลก	ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการ	2	แบรนด์หลักๆ	
คือ	Google	หรือชื่อทางการค้าคือ	AdWords	และ	Yahoo!	หรือชื่อทางการค้าคือ	sponsored	search

2) Search Engine Optimization (SEO)	คือการปรับแต่งหน้าเวบ็ไซต์หรือเฟสบุ๊กของ
ร้านอาหารเพื่อให้ขึ้นไปอยู่ในอับดับต้นๆ	(หน้าแรก)	ของ	Google	ซึ่งจะท�าให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย
ค้นหาร้านอาหารได้ง่ายขึ้น	

ขั้นตอนที่ 3	การวางแผนและซื้อสื่อออนไลน์	(online	media	planning	and	buying)	ซึ่ง
ก็คือเว็บไซต์ชื่อดังที่แนะน�าร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถโฆษณาร้านอาหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประเภทนี้นับ	 10	 เว็บไซต์	 ที่สามารถติดต่อเพื่อลงโฆษณาใน 
รูปแบบเขียนบทความเกี่ยวกับร้านอาหารได้ไม่ยาก	แต่อาจจะต้องเสียค่าโฆษณาให้ทางเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 4	 การท�าการตลาดเชิงเนื้อหา	 (content	marketing)	 โดยธรรมชาติของลูกค้า
ในปัจจุบัน	 เมื่อหาข้อมูลจากเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตส�าเร็จแล้ว	 ถ้าสนใจร้านไหนจะเข้าไปค้นหา
ข้อมูลของร้านนั้นต่อจากเว็บไซต์	 เฟสบุ๊ก	 และบทความวิจารณ์ต่างๆ	 ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ขณะนั้น	 
ดังนั้นการเขียนรีวิวร้านอาหารโดยผู้เขียนบล็อกที่มีชื่อเสียงจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของ 
ผู้บริโภค	

ขั้นตอนที่ 5	การท�าการตลาดเชิงสังคม	(social	media	marketing)	เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ในการโฆษณาร้านอาหาร	ซึ่งมีสื่อหลายช่องทาง	เช่น	Facebook,	Twitter,	Instagram,	Google	Plus,	
Foursquare	เพ่ือใช้เป็นช่องทางให้ลกูค้าสามารถแบ่งปันความคดิเหน็หรอืแนะน�าร้านอาหารของคุณไปให้
เพื่อนๆ	 และคนที่รู้จัก	 ทั้งยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการส่งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ	 ของร้านให้ลูกค้าได้
อีกด้วย	

การใช้เคร่ืองมือทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นเพื่อการส่งเสริมการขายหรือเพื่อเพิ่มยอดประกอบการ	
หรอืเพ่ือสร้างความตระหนกัรูใ้ห้กบักลุม่เป้าหมาย	หรอืเพือ่ให้ร้านอยูใ่นกระแส	จะต้องค�านงึถงึงบประมาณ
ทีแ่บ่งไว้เพือ่กิจกรรมทางการตลาด	กลุม่เป้าหมายทีธ่รุกจิต้องการอย่างชดัเจน	และต้องมกีารก�าหนดผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการท�าตลาดอย่างชัดเจนเพือ่ไม่ให้งบประมาณสญูเปล่าโดยใช่เหต	ุการตลาดเป็นปัจจยั
ส�าคัญมากที่จะท�าให้ร้านประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืน	 ผู้ประกอบการจึงไม่ควรมองข้ามการวางแผน
ทางการตลาดท่ีดี	 และมีแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับการปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	
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กิจกรรม 9.3.1

1.		จงบอกเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจร้านอาหารสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้	
2.		จงบอกขั้นตอนในการท�าการตลาดออนไลน์แบบมีประสิทธิภาพ	

แนวตอบกิจกรรม 9.3.1 

1.		เครือ่งมอืทางการตลาดทีธุ่รกจิร้านอาหารสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้	ได้แก่	การโฆษณา	การ
ส่งเสริมการขาย	การขายตรง	การประชาสัมพันธ์	การตลาดแบบพึ่งพาอาศัยกัน	และการตลาดออนไลน์	

2.		ขั้นตอนในการท�าการตลาดออน์ไลน์แบบมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่	1	การท�าเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊กแฟนเพจ	
ขั้นตอนที่	2	การท�าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต	
ข้ันตอนที	่3	การวางแผนและซือ้สือ่ออนไลน์	ซึง่กค็อืเวบ็ไซต์ช่ือดงัทีแ่นะน�าร้านอาหาร	และ

สถานที่ท่องเที่ยว	
ขั้นตอนที่	 4	 การท�าการตลาดเชิงเน้ือหา	 ด้วยการเขียนรีวิวร้านอาหารโดยผู้เขียนบล็อกที่

มีชื่อเสียง
ขั้นตอนที่	5	การท�าการตลาดเชิงสังคม	ผ่านสื่อหลายช่องทาง	เช่น	Facebook,	Twitter	,	

Instagram,	Google	Plus,	Foursquare

เรื่องท่ี 9.3.2 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และ	อุปสรรค	(SWOT	analysis)	เป็นการประเมินปัจจัย
ทั้ง	4	ด้านที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร	

เมือ่ประเมนิจดุแขง็และจดุอ่อนของร้านอาหาร	ผูป้ระกอบการจะต้องประเมนิด้วยความจรงิใจและ
ซือ่ตรง	การประเมนิจดุแขง็และจดุอ่อนแบบทีม่องโลกในแง่ดเีกนิหรือมองในแง่ร้ายเกนิไป	จะท�าให้ได้ข้อมลู
ที่คลาดเคลื่อนและท�าให้วางกลยุทธ์ในการด�าเนินงานผิดพลาดได้	การมองข้ามจุดอ่อนโดยประเมินว่าเป็น
สิง่ท่ีสามารถแก้ไขได้	โดยไม่เผชิญหน้ากบัความเป็นจริงอาจจะก่อให้เกดิความเสยีหายกบัธรุกจิในภายภาค
หน้าได้	
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ภาพที่ 9.2 ภาพแสดงการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของธุรกิจ

1.  จุดแข็งของร้านอาหารและภัตตาคาร 
จุดแข็งของร้านอาหารเป็นปัจจัยภายในของร้านอาหารที่เป็นข้อดีหรือข้อได้เปรียบที่แตกต่างจาก

คู่แข่งและเป็นเอกลักษณ์	ตัวอย่างจุดแข็งของร้านอาหาร	
-		ร้านอาหารและภตัตาคารมที�าเลทีด่	ีทีต่ัง้ของร้านท่ีอยูใ่นแหล่งทีผู้่คนพลกุพล่าน	ใกล้ส�านกังาน

จ�านวนมาก	
-		ร้านอาหารและภตัตาคารมบีคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการด�าเนนิงาน	
-		ร้านอาหารและภัตตาคารมีการตกแต่งร้านที่แตกต่างจากร้านอื่นๆที่เป็นคู ่แข่ง	 สร้าง

ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้าที่ยังไม่เหมือนใคร	
แนวกลยุทธ์ เมือ่มที�าเลทีด่อียูแ่ล้ว	ผูป้ระกอบการควรจะต้องค�านงึถึงระยะเวลาและสญัญาการเช่า	

เพราะถ้าสัญญาไม่รัดกุม	หรือไม่มีการต่อสัญญาที่ชัดเจนอาจจะท�าให้กระทบกับธุรกิจได้	ส�าหรับบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในร้านอาหารและภัตตาคารอยู่แล้ว	 ก็ควรจะวางนโยบายที่เอื้อให้บุคลากรเหล่าน้ี
อยู่กับร้านอาหารและภัตตาคารเป็นระยะเวลายาวขึ้น	

2.  จุดอ่อนของร้านอาหารและภัตตาคาร 
จุดอ่อนของร้านเป็นปัจจยัภายในของร้านทีเ่ป็นข้อด้อยหรือข้อเสียเปรียบทีต้่องการความสนใจเป็น

พิเศษจากผู้บริหาร	และเป็นส่วนที่ต้องปรับปรุง	ตัวอย่างจุดอ่อน	เช่น
-		เนื่องจากเป็นร้านใหม่	ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า	และต้องพึ่งบริษัทอื่นในการท�าตลาด	
-		ความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารและภัตตาคารกับคู่ค้ายังต้องใช้เวลาในการพัฒนา	
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-		บริเวณที่ตั้งของธุรกิจไม่มีที่จอดรถ	
-		การเข้าออกพนักงานระดับปฏิบัติการค่อนข้างสูง
แนวกลยุทธ์ ผู้ประกอบการจะต้องเร่งสร้างสัมพันธไมตรีทั้งกับคู่ค้าและกับลูกค้า	 เม่ือเริ่มด�าเนิน

งานผูป้ระกอบการจะต้องเร่ิมเกบ็ข้อมลูลกูค้าด้วยตนเอง	เพือ่เป็นการพึง่พาตนเองในการท�าประชาสมัพนัธ์/
ส่งเสริมการขายไปยังลูกค้าจากฐานข้อมูลของตนเอง	เมื่อไม่มีที่จอดรถไว้บริการ	ผู้ประกอบการจะต้องหา
พนักงานส�าหรับน�ารถไปจอด	หรือหาที่จอดรถส�ารองที่ไม่ไกลจากตัวร้านอาหารมาก

ทัง้จดุอ่อนและจดุแขง็ของร้านอาหารเป็นปัจจยัภายใน	ดงันัน้การตดัสนิใจขึน้อยูก่บัผูป้ระกอบการ	
เช่น	 อาคารสถานที่ที่ธุรกิจต้องการเช่าเพื่อเปิดให้บริการเรียกเก็บค่าเช่าในราคาที่ค่อนข้างต�่า	 ซึ่งจะเป็น 
จุดแข็งของร้านอาหาร	แต่สิง่ทีม่ากบัค่าเช่าราคาไม่สงูมากคือไม่มทีีจ่อดรถ	ซึง่เป็นข้อเสยีทีส่�าคญั	เมือ่เป็น
เช่นนี้ก็จะต้องเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสีย	 เพราะถ้าการที่ไม่มีที่จอดรถเป็นปัจจัยที่ท�าให้ลูกค้าไม่
มาใช้บริการที่ร้านอาหาร	 ไม่ว่าค่าเช่าอาคารสถานที่จะไม่สูงมาก	 แต่ไม่มีลูกค้าเข้าใช้บริการก็เป็นปัจจัยที่
น�าธุรกิจไปสู่ความล้มเหลวได้	

3.  โอกาสของร้านอาหารและภัตตาคาร 
โอกาส	 คือ	 สถานการณ์ต่างๆ	 ที่อาจจะเกิดขั้นได้และส่งผลในทางบวกให้กับธุรกิจ	 โอกาสถือว่า

เป็นปัจจัยภายนอก	การประเมินโอกาสควรจะอยู่บนกรอบของความเป็นไปได้	และจะต้องค�านึงถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน	 ถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนเป็นการออกมารับประทานอาหารนอกบ้านมาก
ขึ้น	 นับว่าเป็นโอกาสของธุรกิจ	 แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีเห็นโอกาสนี้เช่นเดียวกัน	
ท�าให้มีคู่แข่งในตลาดเพิ่มมากขึ้น	 ผู้ประกอบการจึงต้องมีแผนรองรับในการท�าตลาดเพื่อที่จะคงไว้ซ่ึงส่วน
แบ่งทางการตลาด	

ตัวอย่างโอกาส	เช่น
-		ค่านิยมของผู้บริโภคที่หันมารับประทานอาหารนอกบ้านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	
-		การปรับเงินเดือนขั้นต�่าท�าให้ผู้บริโภคมีเงินในการใช้จ่ายมากขึ้น	
-		ยังมีช่องว่างในตลาดที่จะขายอาหารประเภทนี้	เพราะเป็นอาหารแนวใหม่ที่ยังหาซื้อได้ยาก	
แนวกลยุทธ์ เมื่อมีความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น	 และยังมีผู้ให้บริการน้อยราย	 ท�าให้การ

ขยายธุรกิจเป็นไปได้เพือ่เป็นผู้น�าในส่วนแบ่งการตลาด	อาจจะแตกประเภทของสนิค้าและบริการได้อกีด้วย	

4.  อุปสรรคของร้านอาหารและภัตตาคาร 
อุปสรรค	คือ	 สถานการณ์ต่างๆ	ที่อาจจะเกิดขั้นได้และส่งผลในทางลบให้กับธุรกิจ	 โอกาสถือว่า

เป็นปัจจัยภายนอก	การประเมินปัจจัยภายนอกจะต้องดูทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	เช่น	ปัจจุบันวัตถุดิบ
น�าเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีราคาสูง	แต่มีการท�าข้อตกลงระหว่างประเทศในการลงนามร่วมกันในการ
เปิดเขตการค้าเสรี	 (Free	 Trade	Agreement:	 FTA)	 ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย	 ซึ่งจะท�าให้
ราคาวัตถุดิบน�าเข้าจากออสเตรเลียลดลงและเป็นผลดีกับต้นทุนการผลิต	
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ตัวอย่างอุปสรรค	เช่น
-		ความไม่แน่นนอนของต้นทุน	ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ	หรือเชื้อเพลิง
-		ตลาดเป็นตลาดที่ก�าแพงขวางกั้นผู้เล่นใหม่ค่อนข้างต�่า	 ท�าให้มีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม 

จ�านวนมากสามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่าย
-		การเมืองขาดเสถียรภาพอาจจะท�าให้ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมีจ�านวนลดลง
-		การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสรรพสามิตสุราเพิ่มขึ้น
แนวกลยุทธ์ ความไม่แน่นอนของต้นทุนท�าให้ผู้ประกอบการต้องติดตามข่าวสารและสถานการณ์

อยูเ่สมอ	เช่น	เม่ือรูว่้าจะมีการเปลีย่นแปลงให้มกีารเรียกเกบ็ภาษสีรรพสามติ	ผูป้ระกอบการจะต้องไหวตวั
ให้ทันท่วงที	 เช่น	 การสั่งวัตถุดิบเป็นจ�านวนมากก่อนการเปล่ียนแปลง	 เพ่ือที่ธุรกิจจะได้มีวัตถุดิบต้นทุน
เดิมใช้ไประยะหนึ่งโดยไม่ต้องรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น	

เม่ือท�าการวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรคของธุรกิจแล้ว	 จะต้องน�าแต่ละข้อมา
พิจารณาหาวิธีปรับและเปลี่ยนเพื่อที่จะพัฒนาให้จุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็ง	 ส�าหรับโอกาสจะต้องคอยดูอยู่
ตลอดเวลาเพราะเป็นปัจจยัภายนอกทีไ่ม่ได้อยูใ่นความควบคมุของร้านอาหารและภตัตาคาร	ส่วนอปุสรรค
นั้นจะต้องหาวิธีตั้งรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้	

กิจกรรม 9.3.2 

จงยกตัวอย่างจุดอ่อนและจุดแข็งของร้านอาหาร

แนวตอบกิจกรรม 9.3.2 

ตัวอย่างจุดอ่อนของร้านอาหาร	
-		เป็นร้านใหม่	ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า	และต้องพึ่งบริษัทอื่นในการท�าตลาด	
-		ความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารและภัตตาคารกับคู่ค้ายังต้องใช้เวลาในการพัฒนา	
-		บริเวณที่ตั้งของธุรกิจไม่มีที่จอดรถ	
-		การเข้าออกพนักงานระดับปฏิบัติการค่อนข้างสูง
ตัวอย่างจุดแข็งของร้านอาหาร
-		ร้านอาหารและภัตตาคารมีท�าเลที่ดี	ที่ตั้งของร้านอยู่ในแหล่งที่ผู้คนพลุกพล่าน	 ใกล้ส�านักงาน

จ�านวนมาก	
-		ร้านอาหารและภตัตาคารมบีคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการด�าเนนิงาน	
-		ร้านอาหารและภัตตาคารมีการตกแต่งร้านที่แตกต่างจากร้านอื่นๆ	 ที่เป็นคู ่แข่ง	 สร้าง

ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้าที่ยังไม่เหมือนใคร	
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เรื่องท่ี 9.3.3

ปัญหา อุปสรรค ในการด�าเนินงานร้านอาหารและภัตตาคาร 

และแนวทางแก้ไข

ธรุกิจบรกิารร้านอาหารมลีกัษณะเฉพาะตวั	ซึง่ลักษณะเหล่านีก่้อให้เกดิปัญหาและอปุสรรคในการ
ด�าเนินงานได้	

1.  ลักษณะเฉพาะของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
ธุรกิจบริการร้านอาหารมีลักษณะเฉพาะตัวดังนี้
1.1  ขายสินค้าและบริการที่ไม่อาจจับต้องได้ บรกิารโดยทัว่ไปมลีกัษณะทีค่่อนข้างเป็นนามธรรม	

ไม่มีตัวตน	 ไม่มีรูปร่าง	 ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะสามารถรับรู้ถึงการบริการผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ	 ได้	
ดังนั้นความไม่มีตัวตนของการบริการที่ท�าให้ไม่อาจจับต้องบริการได้ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคคือ	
ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงในการเลือกซื้อบริการได้

1.2  มีคุณภาพไม่คงที่ คุณภาพของการบริการโดยทั่วไปมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง	มักขึ้นอยู่
กบัพนกังานทีเ่ป็นผู้ส่งมอบบริการ	เวลาท่ีให้บรกิารของผูส่้งมอบบริการ	วธิกีารในการให้บริการ	และสถานที่
ที่ให้บริการแก่ลูกค้า

1.3  ไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบรโิภคได้	โดยทัว่ไปบริการมกัจะถูกเสนอขายก่อน	และ
หลงัจากน้ันการผลติและการบรโิภคบรกิารจะเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั	โดยลกูค้าทีเ่ป็นผูซ้ือ้บริการมกัจะต้อง
มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการนั้นด้วย	เช่น	เมื่อลูกค้าตกลงใจซื้อบริการจากร้านอาหาร	การบริการ
จะเริม่ต้นท่ีลูกค้านัง่ลงบนเก้าอีท้ีโ่ต๊ะอาหาร	ในขณะทีพ่นกังานบรกิารถามถงึเครือ่งดืม่และอาหารทีต้่องการ
จะสั่งนั้น	เป็นการที่ลูกค้าได้เริ่มบริโภคบริการไปพร้อมๆ	กัน	

1.4  ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ในธุรกิจร้านอาหารไม่สามารถจะเก็บรักษาบริการไว้ในรูปของ
สินค้าคงคลังได้	ที่นั่งในร้านอาหารไม่สามารถเก็บไว้ได้ถ้าไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ	ร้านอาหารจะเสียโอกาส
ในการขายทีน่ัง่นัน้เมือ่สิน้สดุรอบการบรกิาร	(เปรยีบเหมอืนเก้าอีท้ีน่ัง่บนเครือ่งบิน	เมือ่ไม่สามารถขายใน
เที่ยวบินนั้นๆ	ได้ก็ไม่สามารถเก็บไว้ขายวันหลังได้)	ท�าให้ร้านอาหารและภัตตาคารเสียโอกาสในการขาย
บริการได้เพราะสาเหตมุาจากการไม่สามารถแยกการผลติออกจากการบริโภคของลกูค้าได้	ดงันัน้เมือ่ลกูค้า
มาซื้อในเวลาใด	 ผู้ขายจึงจะเริ่มท�าการผลิตได้เมื่อนั้น	 อาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่มี
เพื่อไว้ให้บริการจะมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น	
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2.  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจร้านอาหารอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ดังนี้	
2.1  ปัญหาทรัพยากรบุคคล	 คุณภาพของการให้บริการและการผลิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของ

ทรัพยากรบุคคล	 และในธุรกิจร้านอาหารการจัดหาพนักงานที่มีคุณภาพท�าได้ยาก	 เน่ืองจากพนักงานมัก
เลือกที่จะท�างานโรงแรมโดยอาจจะเห็นว่ามีความมั่นคงมากกว่า	 การเข้าออกของพนักงานในธุรกิจร้าน
อาหารมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูง	 เพราะไม่มีความจงรักภักดีกับร้านอาหารและภัตตาคาร	 และมีทัศนคติ
ที่คิดว่างานร้านอาหารหาง่าย	 การเข้าออกของตนไม่ได้กระทบต่อร้านอาหารและภัตตาคาร	 แนวทางการ
ปฏิบัติส�าหรับปัญหาทรัพยากรบุคคล	คือ	การจ้างงานที่เหมาะสม	ฝึกอบรมเสริมทักษะการท�างานเพื่อลด
ปริมาณการเข้าออกของพนักงาน	

แนวทางการแก้ไข	 ต้องสร้างทัศนคติท่ีดีต่อต�าแหน่งงาน	 วางนโยบายในการให้ผลประโยชน์
ตอบแทนที่จะเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรท�างานอย่างเต็มความสามารถ	 และสร้างวัฒนธรรมร้านอาหารและ
ภัตตาคารในเรื่องของความจงรักภักดี	ด้วยโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	

2.2  ปัญหาการเงินและเงินทุนหมุนเวียน	 เรื่องเงินทุนหมุนเวียนเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นกับ
ธุรกิจหลายประเภท	แต่ธุรกิจร้านอาหารมีต้นทุนคงที่ค่อนข้างสูง	และรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่ต้อง
ใช้เงินสด	 และยังมีข้อจ�ากัดในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง	 เนื่องจากไม่สามารถเก็บไว้ได้	 ทั้งในเรื่องของ
วัตถุดิบและเรื่องของที่นั่งที่จะขายได้ต่อรอบการเปิดบริการเท่านั้น	

แนวทางการแก้ไข	 ต้องมีการวางแผนเรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่ดี	 และมีแผนส�ารองเมื่อเงินสดขาด
สภาพคล่อง	ค�านึงทางเลือกต่างๆ	ในการกู้เงินและอัตราดอกเบี้ย	นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังจะต้องหมั่น
อ่านรายงานทางบัญชี	 และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ	 ทางบัญชีอย่างเป็นระยะ	 วางแนวทางป้องกัน	 พร้อมทั้ง
แนวปฏิบัติในการแก้ไขตามสถานการณ์ต่าง	ๆ

2.3  ปัญหาการจัดการเอกสาร	 บุคคลทั่วไปจะมองว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีท�าได้ง่าย	 ไม่
ต้องมปีระสบการณ์หรอืความสามารถในการบรกิาร	จงึเป็นผลให้ผูป้ระกอบการไม่ใส่ใจกบังานเอกสารต่างๆ
มากนัก	นอกจากนีร้้านอาหารยังเป็นธรุกจิทีต้่องลงมอืปฏบิตัเิป็นส่วนใหญ่	จงึท�าให้ผูป้ระกอบการหมดเวลา
ไปกบัการปฏบิตังิานในการผลติและบรกิาร	ท�าให้ละเลยในการท�าและจดัการเอกสารต่างๆ	ตัง้แต่	เอกสาร
บัญชี	เอกสารการตลาด	และเอกสารบุคคล	เมื่อเอกสารเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการและบริหาร	จะน�าความ
ยุ่งยากมาให้กับธุรกิจได้	 และยังท�าให้การบริหารจัดการร้านอาหารเป็นไปได้อย่างยากล�าบาก	 เพราะไม่มี
ข้อมูลหรือผลประกอบการที่ชัดเจน	

แนวทางการแก้ไข	ผูป้ระกอบการจะต้องจดัสรรเวลาหรือบคุลากรเพือ่การบริหารจดัการงานเอกสาร	
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดเก็บเอกสารเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล	 หรือข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจต่อไป	
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กิจกรรม 9.3.3 

1.		จงอธบิายลกัษณะเฉพาะตวัของธรุกิจบรกิารร้านอาหารทีส่ามารถก่อให้เกดิปัญหาและอปุสรรค
ในการด�าเนินงานได้	

2.		ปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคัญในการด�าเนนิงานในร้านอาหารและภตัตาคาร	ได้แก่	ปัญหาในเร่ือง
ใดบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.3.3 

1.		ธุรกิจร้านอาหารขายสินค้าและบริการที่ไม่อาจจับต้องได้	 มีคุณภาพไม่คงที่	 ไม่สามารถแยก
การผลิตออกจากการบริโภคได้	และไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้	

2.		ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญในการด�าเนินงานในร้านอาหารและภัตตาคาร	 ได้แก่	 ปัญหา
ทรัพยากรบุคคล	ปัญหาการเงินและเงินทุนหมุนเวียน	และปัญหาการจัดการเอกสาร
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A Conceptual Model of Service Quality

การสื่อสารแบบปากต่อปาก
(Word-of-mouth	
communications)

ผู้รับบริการ

ความต้องการส่วนบุคคล
(Personal	needs)

ประสบการณ์ครั้งก่อน
(Past	experience)

ความคาดหวังใน
การบริการ

(Expected service)

ช่องว่างท่ี 2

บริการที่คิดว่าได้รับ

(Perceived service)

การให้บริการรวมทั้งก่อนและหลัง
(Service	delivery	including	
pre-and-post-contacts)

ช่อง
ว่าง
ที่ 4 การสื่อสารภายนอกกับลูกค้า

(External	communications	
to	consumers)

ช่องว่างที่ 1

ผู้ให้บริการ

ช่องว่างที่ 3

การแปลความทัศนคติสู่ข้อก�าหนดของคุณภาพการบริการ
(Translation	of	perceptions	into	service	

quality	specifications)

ช่องว่างที่ 5

ทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อความคาดหวังของลูกค้า
(Management	perceptions	of	

consumer	expectations)

ท่ีมา:		Lovelock,	1996,	pp.	468-471.

ช่องว่างที่ 1	คอื	ช่องว่างระหว่างความคาดหวงัของลกูค้าและการรบัรูข้องผูบ้ริหารกจิการ	(management	
perception	 gap)	 ช่องว่างนี้ผู้บริหารไม่เข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าเนื่องจากผู้บริหารอาจจะได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	ท�าให้การตีความข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้	
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ตัวอย่าง	ผูบ้รหิารกิจการภตัตาคารเข้าใจว่า	ลกูค้าต้องการอาหารที่ดมีีคณุภาพและรสชาตอิร่อย	ซึง่เป็น
เป็นที่พอใจของลูกค้า	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 ลูกค้าอาจจะให้ความส�าคัญกับการดูแลเอาใจใส่จากพนักงานผู้ให้
บริการรวมถึงวิธีการให้บริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

วิธีแก้ไข	 ผู้บริหารต้องเรียนรู้ถึงความคาดหวังของลูกค้าโดยการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ
ลกูค้าด้วยการท�าวจิยัตลาด	การรบัข้อร้องเรยีน	หรอืหาทางตดิต่อกบัลกูค้าโดยตรงเพือ่ให้ลกูค้าระบคุวามต้องการ	
รวมทั้งปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสารภายในร้านอาหารและภัตตาคาร

ช่องว่างท่ี 2	คือ	มาตรฐานคุณภาพของการบริการที่ก�าหนดขึ้นไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าที่ฝ่าย
บรหิารรับรู	้(quality	specification	gap)	ช่องว่างนีผู้บ้รหิารเข้าใจได้อย่างถกูต้องตามความต้องการของผูบ้รโิภค	
แต่ไม่มีการก�าหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการท�างานท่ีชัดเจน	 รวมท้ังผู้บริหารไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่าง
เพียงพอในการวางแผนคุณภาพของการบริการ

ตัวอย่าง	 ผู้จัดการร้านมีค�าสั่งให้พนักงานที่ให้บริการทราบว่าควรให้บริการท่ีรวดเร็วกับลูกค้า	 แต่ไม่ได้
ก�าหนดขัน้ตอนการท�างานและคณุภาพของงานว่ารวดเรว็อย่างไร	ใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการให้บรกิารแก่ลกูค้า

วิธีแก้ไข	ผู้บริหารต้องเอาใจใส่ในคุณภาพอย่างจริงจัง	มีการฝึกอบรมผู้บริหารในการสั่งการและควบคุม	
มีการวัดผลการท�างานและแจ้งให้พนักงานทราบ	มีการปรับปรุงการท�างานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ช่องว่างท่ี 3	คือ	การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ก�าหนดไว้	(service	delivery	
gap)	 ช่องว่างนี้จะเก่ียวข้องกับพนักงานของธุรกิจบริการโดยตรง	 ซึ่งมาจากวิธีการและวิธีปฏิบัติที่ไม่มีคุณภาพ	
ไม่มีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนความสามารถในการท�างาน	 ซึ่งจะรวมถึงแนวความคิด	 เทคนิคและทักษะในการให้
บริการ	รวมทั้งการตลาดภายในของร้านอาหารและภัตตาคารที่ยังไม่มีประสิทธิผล

ตัวอย่าง	ลกูค้าทีม่าสัง่อาหารในภตัตาคารแต่กลบัไม่ได้รบัการบรกิารทีด่ตีามนโยบายคณุภาพทีท่างร้าน
ก�าหนดไว้	 เช่น	มกีารพูดจาทีไ่ม่สภุาพ	ไม่ให้เกยีรตลูิกค้า	การปฏบิตังิานล่าช้าลกูค้ารอนาน	ผูใ้ห้บรกิารไม่มคีวามรู้
ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ	

วิธีแก้ไข	 มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานที่ชัดเจน	 ปรับปรุงประสิทธิผลการตลาดภายในร้าน
อาหารและภตัตาคาร	เช่น	การคดัเลอืก	การสรรหา	การอบรมพนักงานในเรือ่งของการต้อนรบั	การสร้างระบบการ
ท�างานเป็นทีมและการจูงใจ	

ช่องว่างที่ 4	 การน�าเสนอบริการให้กับลูกค้าไม่ตรงกับที่ได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า	 (marketing	 com-
munication	 gap)	 ช่องว่างนี้เป็นการคาดหวังของผู้บริโภคที่ควรจะได้รับการบริการตามที่ทางร้านอาหารและ
ภตัตาคารได้ลงในสือ่โฆษณาของร้านอาหารและภตัตาคารทีป่รากฏออกมา	แต่เมือ่มารบับรกิารกลบัท�าให้ผูบ้รโิภค
ไม่ได้รับการบริการอย่างที่คาดหวังไว้

ตัวอย่าง	ทางภตัตาคารติดประกาศแจ้งแก่ลกูค้าของร้านว่าเมือ่มกีารสัง่อาหารจากพนกังานแล้วจะได้รบั
อาหารภายในเวลา	15	นาที	แต่ลูกค้าต้องผิดหวัง	เพราะรอนานเกินกว่า	15	นาที	เป็น	20-30	นาที

วิธีแก้ไข	 ให้ฝ่ายปฏิบัติงานบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนการส่ือสารทางการตลาด	 มีการสร้างระบบ
การประสานงานทีด่ใีนร้านอาหารและภตัตาคาร	ควบคมุดแูลการให้บรกิารเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้	รวมถงึ
การสร้างความคาดหวังที่ถูกต้องให้กับลูกค้าโดยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง

ช่องว่างท่ี 5	การบริการที่ลูกค้ารับรู้หรือได้รับไม่ตรงกับบริการที่ลูกค้าคาดหวังไว้	(perceived	service	
quality	gap)	ช่องว่างนีจ้ะปรากฏขึน้ต่อเมือ่ผูบ้รโิภคได้รบัการบรกิารทีแ่ตกต่างกบัการบริการทีไ่ด้คาดหวงัไว้	ซึง่
การบริการต่างๆ	จะอยู่ในช่องว่างที่	1	ถึงช่องว่างที่	4	
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9-62 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ตัวอย่าง	 พนักงานของร้านได้เดินมาคอยดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นระยะๆ	 เพื่อแสดงให้ลูกค้ารับรู้
ถงึการดูแลเอาใจใส่	แต่ลกูค้าอาจคิดว่า	การทีพ่นกังานเดนิมาดูบ่อยๆ	เช่นนีอ้าจแสดงถงึการใช้เวลาอยู่ในร้านนาน
เกินไป	

วิธีแก้ไข	 ในช่องว่างที่	 5	 นี้	 เพ่ือป้องกันความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น	 ผู้บริหารร้านอาหารและภัตตาคารจะ
ต้องน�าการแก้ไขในช่องว่างที	่ 1	ถงึช่องว่างที	่4	มาใช้ในการปรับปรงุคณุภาพของงานบริการก่อนทีจ่ะท�าการส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้าต่อไป

ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพบริการจะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการ	 และ
ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จรงิจากผูใ้ห้บรกิาร	เพือ่เป็นการปิดกัน้ช่องว่างดังกล่าว	และท�าให้ลกูค้าเกดิความพงึพอใจในทีสุ่ด	
ความคาดหวงัของลกูค้าจะมบีทบาทส�าคญัมาก	เพราะคุณภาพเป็นสิง่ทีลู่กค้าสามารถน�ามาเปรียบเทยีบกนัได้	คอื	

คุณภาพที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ 


