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SOCIAL MEDIA 
เ พิ� ม ย อ ด ข า ย ง่ า ย  ๆ  ด้ ว ย

M A R K E T I N G



DIGITAL MARKETING

3. จดัโปรโมชั�นที�คุ้มค่าสาํคัญกวา่ราคาถกู
เทคนิคการทําโปรโมชั�นที�ชว่ยดึงดดูลกูค้าได้ดี จะต้องเป�นโปรที�รูส้กึคุ้มค่า คุ้มกับเงินที�จา่ยไป หรอืมรีาคา
ถกูกวา่รา้นอื�น ทําใหก้ล้าที�จะลอง เชน่ ลดราคาพเิศษ, จดัเซตสดุคุ้ม, โปร 1 แถม 1 เป�นต้น แต่ขอ้สาํคัญ
ก่อนคิดโปรโมชั�น คือ คณุควรจะต้องรู ้ Food Cost หรอื ต้นทนุของแต่ละเมนูก่อน เพื�อที�จะคํานวณได้
ถกูต้องวา่ ต้องทําโปรโมชั�นแบบใดถึงจะอยูใ่นงบที�รบัได้

ในยุคที�แทบทกุคนมสีมารท์โฟน และอินเทอรเ์น็ต ชอ่งทางออนไลน์ อยา่ง Social Media กลายเป�นสว่นหนึ�ง
ของชวีติหลาย ๆ คน และมอิีทธพิลอยา่งมาก จากการศึกษาของ Digital 2021 July Global Statshot
Report พบวา่ คนไทยกวา่ 78% อยูบ่นโลกออนไลน์ และใช ้ Social Media เป�นชอ่งทางหลักในการอัปเดต
ขา่วสารสงูสดุ เป�นอันดับ 1 ของโลก โดยเฉพาะกับธุรกิจรา้นอาหาร Social Media ก็เขา้มามบีทบาทอยา่งมาก
โดยสถิติจาก Social Media Monthly พบวา่

1. สรา้ง Profile ใน Social Media
 ในการเริ�มทําการตลาดออนไลน์ สิ�งที�ทําได้ง่ายที�สดุ คือการสรา้ง Profile ใหกั้บรา้นอาหาร ทําใหร้า้นมตัีวตนใน
Social Media ทั�ง Facebook, Instagram, Twitter และ TikTok ทําใหเ้พจมคีวามเคลื�อนไหว ชว่ยเพิ�ม
Value ใหกั้บรา้นอาหาร รกัษาฐานลกูค้าเก่า เพิ�มฐานลกูค้าใหม ่ๆ ได้

2. สรา้ง Website
 ป�จจุบนั Google ก็ยงัเป�นชอ่งทางหลักที�ใชค้้นหาสิ�งต่าง ๆ รวมถึงรา้นอาหารเชน่เดียวกัน ผูบ้รโิภคคนมกัจะ
ใช ้Google เพื�อหารา้นอาหาร เชน่ ค้นหารา้นอาหารตาม Location ค้นหารา้นอาหารตามประเภทอาหาร ค้นหา
รา้นอาหารแนะนํา เป�นต้น จะทําใหม้โีอกาสที�ลกูค้าค้นหารา้นอาหารและเจอรา้นของคณุ ยิ�งรา้นอาหารที�มเีวบ็
ไซต์หน้าตาสวยงาม มขีอ้มูลครบถ้วน ทั�งภาพอาหาร รายละเอียดเมนู ราคา แผนที�เดินทาง และรวีวิที�ดี จะชว่ย
เพิ�มความน่าเชื�อถือ และเพิ�มโอกาสใหล้กูค้าตัดสนิใจเลือกรา้นของคณุได้

การตลาดออนไลน์

S O C I A L  M E D I A  M A R K E T I N G

การตลาดแบบใหม ่ชว่ยรา้นอาหาร  ลดต้นทนุเพิ�มรายได้

“กว่า 75% ของผู้บริโภคใช้ Facebook เพื� อตัดสินใจว่าจะกินร้านไหนดี ทําให้ Social
Media กลายเป�นช่องทางสําคัญที�จะช่วยทําให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงกลุ่ม

ผู้บริโภคได้ง่ายยิ�งขึ�น”
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4. เพิ�มบรกิาร Delivery สง่ถึงที�
แมว้า่สถานการณ์การล็อกดาวน์จะผอ่นคลายมากขึ�นแล้ว แต่ลกูค้าสว่น
ใหญ่ก็ยงัคงใชบ้รกิารสง่อาหาร Delivery อยา่งต่อเนื�อง เพราะเป�นทาง
เลือกที�ทั�งสะดวกและปลอดภัย ชว่ยเพิ�มยอดขายได้อีกหนึ�งทาง โดยไม่
ต้องรอใหล้กูค้ามาหาถึงที�

5. รา้นอาหารใกล้ฉนั
นอกจากผูค้นจะใช ้Google ในการค้นหารา้นอาหารแบบเจาะจงแล้ว ยงัมี
คนอีกจาํนวนมากที�ใชฟ้�งก์ชนัค้นหา ‘รา้นอาหารใกล้ฉัน’ เพื�อค้นหารา้น
อาหารที�อยูใ่กล้ตัว ในการทําใหร้า้นอาหารปรากฎในคําค้นหา รา้นอาหาร
ใกล้ฉัน จะต้องทําการสมคัร Google My Business เพื�อป�กหมุดรา้น
อาหารใหอ้ยูใ่น Google Maps ซึ�งรา้นอาหารสามารถใสข่อ้มูลต่าง ๆ ทั�ง
เวลาเป�ดป�ด เบอรโ์ทรติดต่อ เวบ็ไซต์ และรูปภาพได้อยา่งครบถ้วน เป�น
ชอ่งทางที�จะชว่ยใหล้กูค้าเจอรา้นอาหารของคณุได้ง่ายขึ�น แบบฟร ีๆ และ
ลกูค้ายงัเขยีนรวีวิได้อีกด้วย

Hungry Hub มฐีานลกูค้าที�ใชบ้รกิารจองโต๊ะแล้วกวา่ 2 ล้านที�นั�ง
รา้นอาหารที�เขา้รว่มกับ Hungry Hub จะมแีอคเคาท์ทั�งหน้าเวบ็ไซต์
และแอปพลิเคชนั รวมภาพอาหาร เมนู รวีวิ รายละเอียดครบถ้วน
มกีารโปรโมทรา้นอาหารบน Fcabook Fanpage : Hungry Hub –

แหล่งรวมบุฟเฟ�ต์อันดับ 1 ของไทย ที�มผีูติ้ดตามมากกวา่ 2 แสน
Followers  

มพีนัธมติร Blogger รวมมากกวา่ 200 เพจ ที�มปีระสทิธภิาพ สง่ไป
รวีวิใหร้า้นอาหารแบบไมม่ค่ีาใชจ้า่ย พรอ้มวดัผลได้

6. ใชบ้รกิารรว่มกับแพลตฟอรม์ 
หากรา้นอาหารกําลังหาทางลัดในการทําการตลาดออนไลน์ การใชบ้รกิาร
แพลต ฟอรม์รา้นอาหาร เป�นทางหนึ�งที�ชว่ยทําการตลาดได้เป�นอยา่งดี
สะดวก และมโีอกาสขายได้สงู เชน่ แพลตฟอรม์บรกิารจองโต๊ะรา้นอาหาร
Hungry Hub ที�นอกจากจะชว่ยรา้นทําโปรโมชั�นดึงดดูลกูค้ากับบรกิาร
Delivery สง่ถึงที�แล้ว ยงัมกีารทําการตลาดใหกั้บรา้นอาหารด้วย และที�
สาํคัญ Hungry Hub จะเก็บค่าคอมมชิชั�นก็ต่อเมื�อมลีกูค้าไปใชบ้รกิาร

S O C I A L  M E D I A  M A R K E T I N G

*อ้างอิงได้จากงานวจิยัของ ศูนยว์จิยักสกิรไทย (KResearch) ป� 2564
ที�ได้เผยถึงมูลค่าตลาดของการสั�งอาหารไปสง่ยงัที�พกั Food Delivery
เติบโตขึ�นกวา่ 46.4%
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Blogger 

จากสถิติ Thailand Digital Stat 2021 ครึ�งป�หลัง โดย We Are Social พบวา่
คนไทยกวา่ 51.3 % ใช ้ Social Media เพื�อหาขอ้มูลเกี�ยวกับแบรนด์ นั�น
หมายความวา่ยิ�งแบรนด์ถกูพูดถึงใน Social Media มากเท่าไหร ่ โอกาสที�ลกูค้า
จะเหน็ก็ยิ�งมากขึ�น สรา้งความได้เปรยีบใหกั้บธุรกิจ

พาเธอไป Journey ประเภท รูฟท็อป (Rooftop)
Aumjumma วาไรตี�..ชวีติป�า ประเภท Hotel, Korean BBQ
อยูด่้วยโปร – Live with Pro / หรอย Rhoi ประเภท สเตเคชั�น (Staycation)
กุ้งจงัตะลอนกิน ประเภท อาหารทะเล (Seafood)
เชื�อก ูกแูดกมาแล้ว ประเภท บุฟเฟ�ต์ (Buffet)
Aumjumma วาไรตี�..ชวีติป�า ประเภท Hotel, Korean BBQ

ตัวอยา่ง Blogger ที� Hungry Hub ใชใ้นการทําการตลาดให้กับแบรนด์
1.

2.
3.
4.
5.
6.

  Hungry Hub ม ี Blogger รวมมากกวา่ 200 เพจ ที�มคีวามถนัดหลากหลาย
ไมใ่ชแ่ค่บล็อกเกอรส์ายกิน แต่ยงัรวมสายไลฟ�สไตล์ สายบวิตี� เพื�อเขา้ถึงฐาน
ลกูค้าใหม ่ ๆ ที�พรอ้มจะชว่ยโปรโมตเพื�อสรา้ง Brand Awareness ไปจนถึง
Consideration ใหกั้บรา้นหรอืโรงแรมได้โดยปกติหากต้องการใหบ้ล็อกเกอรไ์ป
รวีวิจะต้องจา่ยค่าจา้งตามเรทราคาของบล็อกเกอร ์ ตั�งแต่หลักพนั ไปจนถึงหลัก
หมื�นเลยทีเดียว แต่สาํหรบัพนัธมติรบล็อกเกอร ์ ที� Hungry Hub สง่ไปรวีวิรา้น
อาหาร ทั�งหมดนี�ฟร ี ไมม่ค่ีาใชจ้า่ยเพิ�มเติม เพราะรวมอยูใ่นคอมมชิชั�นเรยีบรอ้ย
แล้ว

นอกจากนี� การตลาดบล็อกเกอร ์ของ Hungry Hub ยงัสามารถวดัผลลัพธไ์ด้
โดยมกีารทํา Tracking ที�สามารถติดตามได้วา่ โพสต์รา้นอาหารที�บล็อกเกอรไ์ป
รวีวิ สามารถสรา้งยอดขายได้เท่าไหร ่ทําใหรู้ว้า่รา้นที�เขา้รว่ม Hungry Hub ควร
ใชบ้ล็อกเกอรเ์พจไหน เพื�อใหไ้ด้ผลลัพธด์ีที�สดุ

S O C I A L  M E D I A  M A R K E T I N G

บล็อกเกอร์

หลาย ๆ คนคงรูจ้กั Blogger (บล็อกเกอร)์ วา่เป�นนักเขยีนเล่าประสบการณ์ผา่น
ตัวหนังสอืในเวบ็ไซต์ เวบ็บล็อกต่าง ๆ เชน่ นักรวีวิรา้นอาหาร นักเขยีนไดอารี�รวีวิ
การเดินทาง บวิตี�บล็อกเกอรร์วีวิเครื�องสาํอาง เป�นต้น

“Blogger / Influencer  มอิีทธพิลต่อการตัดสนิใจซื�อ เพราะ
ลกูค้าจะรูส้กึใกล้ชดิมากกวา่ รวีวิด ูReal และเขา้ถึงได้จรงิ”

การตลาดรูปแบบใหม ่ที�ชว่ยใหร้า้นเป�นที�รูจ้กัได้อยา่งรวดเรว็
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Review
รีวิว

S O C I A L  M E D I A  M A R K E T I N G

รวีวิจากลกูค้าจรงิ นับวา่เป�นตัวแปรสาํคัญที�ทําใหเ้กิดการจองจากลกูค้ารายอื�น ๆ เพราะลกูค้าสว่นใหญ่
มกัจะเลือกรา้นอาหารที�มรีวีวิ เพื�อใชใ้นการประกอบการตัดสนิใจในการที�จะไปใชบ้รกิาร เนื�องจากการรวีวิ
เปรยีบเสมอืนการการนัตีจากผูที้�เคยไปใชบ้รกิารมาแล้ว Hungry Hub จงึมรีะบบรวีวิใหกั้บลกูค้าหลังใช้
บรกิาร โดยสามารถใหค้ะแนน และเขยีนเเล่าถึงประสบการณ์ รวมถึงสามารถแนบรูปภาพประกอบ เพื�อให้
รา้นอาหารมรีวีวิจากลกูค้า ที�จะชว่ยกระตุ้นใหเ้กิดการจอง เพิ�มยอดขายใหร้า้นได้

"การรีวิว เปรียบเสมือน
การการันตีจากผู้ที�เคยไป

ใช้บริการมาแล้ว 
ดังนั�นหากร้านที�มีรีวิวน้อย
ๆ โอกาสขายได้ก็จะน้อย

ตามไปด้วย" 

 Why? รวีวิลกูค้าถึงสง่ผลต่อยอดจอง
1.คะแนนดาว จะชว่ยกระตุ้นความสนใจ
การด์รา้นอาหารของ Hungry Hub นอกจากจะ
แสดงชื�อรา้น ประเภทอาหาร ราคา ยงัแสดงถึง
คะแนนรวีวิเฉลี�ย (เต็ม 5 คะแนน) ยิ�งรา้นอาหาร
มคีะแนนสงู ยิ�งดึงดดูใหล้กูค้าเลือกดรูา้นนั�น ๆ ก็
จะชว่ยเพิ�มโอกาสในการขายมากกวา่ ในขณะที�
รา้นอาหารที�มคีะแนนตํ�า โอกาสที�ลกูค้าจะกดดยูิ�ง
น้อยลงไป ยงัไมทั่นดรููป/ดเูมนู ก็ถกูป�ดตกจาก
ตัวเลือกไปแล้ว

2.จาํนวนรวีวิการนัตีคณุภาพ

ยิ�งรา้นอาหารมรีวีวิจากลกูค้าจาํนวนมาก และเป�น
รวีวิในเชงิบวก จะยิ�งชว่ยใหล้กูค้ามั�นใจวา่รา้นอาหาร
นั�นๆ มคีณุภาพ มคีวามคุ้มค่ากับเงินที�จะต้องจา่ยไป
แบบไมต้่องลุ้น ไมต้่องเสี�ยง เพราะถ้าไมด่ีจรงิ คนคง
ไมจ่องเยอะขนาดนี�

3.รูปจากรวีวิ มอิีทธพิลต่อการตัดสนิใจ

รวีวิลกูค้าที�มรีูปภาพประกอบ มอิีทธพิลต่อการ
ตัดสนิใจอยา่งมาก เพราะเป�นภาพที�เกิดจากการไป
ทานจรงิ ไมม่กีารปรบัแต่ง เป�นการการนัตีวา่
รายการอาหารที�ได้ ตรงปก เหมอืนที�โปรโมท เพื�อที�
จะทําใหล้กูค้าที�กําลังจะตัดสนิไปใชบ้รกิารไมผ่ดิหวงั

สรุป รวีวิลกูค้าเป�นสิ�งสาํคัญที�มอิีทธพิลต่อการ
ตัดสนิใจจองอยา่งมาก จะทําใหร้า้นอาหารเป�นที�
สนใจ ชว่ยใหล้กูค้าตัดสนิใจจองได้ง่าย มโีอกาสที�จะ
ถกูเลือกมากกวา่รา้นที�ไมม่รีวีวิ

กลยุทธที์�ชว่ยใหล้กูค้าตัดสนิใจซื�อได้ง่ายและเรว็ขึ�น
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ทําอยา่งไรเมื�อรา้นอาหารได้รบัรวีวิที�ไมดี่

3.หาวธิเีพิ�ม 5 ดาวให้ได้มากที�สดุเพื�อให้ค่าเฉลี�ยสงูขึ�น

วธิกีารเพิ�มรวีวิที�ดี เพิ�มคะแนนรวีวิใหร้า้น ทําได้โดยการออกโปรโมชนัใหม ่ ที�คุ้มมาก ๆ ดึงดดูใหล้กูค้ามา
จองแบบไมลั่งเล เชน่ มา 4 จา่ย 3, Party Pack ราคาคุ้ม, วตัถดุิบ Seasonal ราคาพเิศษ เป�นต้น รวม
ถึงปรบัปรุงการบรกิารเพื�อไมใ่หเ้กิดขึ�นผดิพลาดขึ�นอีก หรอืทําการตลาดแบบขอใหล้กูค้ารวีวิ เชน่ มอบ
สว่นลดให ้เมื�อลกูค้ารวีวิให ้5 ดาว เป�นต้น

1.ไมป่ล่อยผ่าน เคลียรท์กุเคสที�เกิดขึ�น

ทกุความคิดเหน็มคีวามสาํคัญการที�รา้นอาหารได้
รบัรวีวิไมด่ี เกิดจากการที�ลกูค้าได้รบัประสบการณ์
ที�ไมด่ี เชน่ อาหารชา้ อาหารบางรายการหมดโดย
ไมแ่จง้ พนักงานดแูลไมทั่�วถึง เป�นต้น หากรา้น
อาหารรบีติดต่อลกูค้าและพูดคยุถึงขอ้ผดิพลาด
จะทําใหล้กูค้าเกิดความประทับใจในความใสใ่จของ
รา้นอาหาร

2.การให้ขอ้เสนอชดเชยให้

ใชว้ธิกีารเสนอขอ้ชดเชยสิ�งใดสิ�งหนึ�งใหกั้บลกูค้า
เพื�อใหล้กูค้าลบรวีวิที�ไมด่ีของทางรา้น เชน่ มอบ
วอชเชอรส์ว่นลดใหม้าทานในครั�งถัดไป คืนเงิน
อัปเกรดโปรโมชนัในราคาเดิม เป�นต้น แมว้า่รา้น
อาหารจะต้องเสยี Cost เพิ�มขึ�น แต่ถ้าลกูค้า
พอใจก็ถือวา่คุ้มค่า ดีกวา่ปล่อยใหล้กูค้ามองรา้น
ในแง่ลบ อาจสง่ผลกระทบต่อลกูค้าที�กําลังสนใจ
รายอื�น ๆ ได้

"วิธีการเพิ� มรีวิวที�ดี เพิ� มคะแนนรีวิวให้ร้าน ทําได้โดยการออก
โปรโมชันใหม่ ที�คุ้มมาก ๆ ดึงดูดให้ลูกค้ามาจองแบบไม่ลังเล"
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เพิ�มยอดขายง่าย ๆ
แบบทํา ได้ ทัน ที



MOCKTAIL
ม็อกเทล

มอ็กเทล (Mocktail) คือ เครื�องดื�มที�มคีวามคล้ายกับ
ค็อกเทล (Cocktail) มสีว่นผสมของนํ�าผลไม ้ นํ�าเชื�อม นํ�า
หวานเขม้ขน้ โดยมอ็กเทล แตกต่างจากค็อกเทล ตรงที�เครื�อง
ดื�มมอ็กเทลจะไมม่แีอลกอฮอล์เลย เป�น เครื�องดื�ม Non-
alcohol นั�นเอง มอ็กเทลแตกต่างจากนํ�าผลไมทั้�ว ๆ ไป ตรง
วธิทํีาและการพรเีซนท์ โดยวธิกีารทําจะมคีวามเหมอืนกับ
ค็อกเทล คือมกีารใชเ้ชคเกอร ์ เพื�อเชคสว่นผสมใหเ้ขา้กัน และ
หน้าตาของแก้ว ก็มคีวามสวยงาม แฟนซ ี เหมอืนเครื�องดื�ม
ค็อกเทล เชน่ มกีารปาดเกลือที�ขอบแก้ว แต่งกลิ�นด้วยใบ
สะระแหน่ เพิ�มรสชาติปลายลิ�นด้วยเปลือกสม้ เป�นต้น

เครื�องดื�มมอ็กเทล ไมเ่พยีงแต่เพิ�มกําไรใหร้า้นได้ แต่ยงัชว่ย
สรา้ง Brand Awareness ใหร้า้นได้อีกด้วย เพราะมอ็กเทล
เป�น เครื�องดื�ม ที�มหีน้าตาสวยงาม ทั�งสสีนั การตกแต่งแก้ว
และรูปทรงแก้ว มคีวามคล้ายกับเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ ดึงดดู
ลกูค้าที�ชอบถ่ายรูป ใหถ่้ายลงโซเชยีลได้เป�นอยา่งดี

มอ็กเทล เป�นเครื�องดื�มที�มต้ีนทนุตํ�า แมว้า่สว่นผสมจะมหีลาย
อยา่ง ทั�งผลไม ้นํ�าเชื�อม นํ�าหวาน แต่ด้วยหน้าตาที�สวยงามดู
ม ีValue ทําใหส้ามารถตั�งราคาสงูกวา่นํ�าผลไมทั้�ว ๆ ไปได้ แต่
ทั�งนี�ก็ขึ�นอยูกั่บสถานที� บรรยากาศด้วย จงึทําใหม้สีดัสว่น
กําไรสงูกวา่นํ�าผลไมทั้�ว ๆ ไป

ต้นทนุตํ�า สรา้งกําไร เมนูเพิ�ม Brand Awareness 
ใหร้า้นอาหารแบบไมต้่องลงทนุสงู

I N C R E A S E   S A L E S  V O L U M E

ต้นทุนม็อกเทล 1 แก้ว อยู่ที�ไม่ 20% – 30% ของราคาขายเท่านั�น 
หากร้านอาหาร มีเครื�องดื�มม็อกเทล จะช่วยเพิ� มกําไรให้กับร้านได้เป�นอย่างดี
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SEASONAL MENU 

Seasonal Menu คือ หนึ�งในกลยุทธท์างการตลาด ที�จะเกิดขึ�น
ในชว่งเวลาสาํคัญของแต่ละป� โดยมวีตัถปุระสงค์ที�จะดึงดดูลกูค้า
ที�มคีวามต้องการซื�อ หรอื ใชบ้รกิาร รวมไปถึงการเพิ�มยอดขายใน
ชว่งนั�นๆ ยกตัวอยา่งเเมนูตามฤดกูาลในธุรกิจอาหาร คือ เมนู
อาหารคาว หรอื ของหวาน โดยเน้นการเลือกใชว้ตัถดุิบตาม
ฤดกูาล ในกรณีที�เราจะได้พบเหน็กันบอ่ยๆ อยา่ง Swensens ที�
เป�นการต่อยอดจากไอศกรมีที�เป�นเมนูคู่หน้ารอ้น ผสมผสานกับ
ของหวานแบบไทยๆ อยา่งขา้วเหนียวมะมว่ง เป�นต้น

การทํา เมนูประจาํฤดกูาล ไมจ่าํเป�นต้องเป�นวตัถดุิบตามฤดกูาล
เสมอไป อาจจะมาในรูปแบบของการเพิ�มเมนูใหม่ๆ  ที�น่าสนใจ มา
จดัเป�นแพก็เกจใหม ่เพื�อเพิ�มความแปลกใหม ่

5 ป�จจยัสาํคัญที�ทําให้ เมนตูามฤดกูาล/การปรบั
แพก็เกจใหม ่ชว่ยเพิ�มยอดขายให้กับรา้นอาหาร

 
1. เพิ�มความพเิศษด้วยเมนูใหม่ๆ  
ที�ชว่ยดึงดดูลกูค้าใหเ้กิดความสนใจมากยิ�งขึ�น การนํา
เมนูตามฤดกูาล หรอืการเพิ�มเมนูใหม่ๆ  ในแพก็เกจ 

2. Seasonal Menu / ปรบัแพก็เกจ ชว่ยกระตุ้นให้
ลกูค้าเก่ากลับมาจองได้
การสรา้งแพก็เกจใหม่ๆ  หรอืเพยีงแค่เพิ�มเมนูใหม่ๆ  2-
3 เมนู ที�ดมู ีValue และน่าสนใจ จะชว่ยทําใหแ้พก็เกจมี
สดใหม ่ ดแูตกต่างจากเดิม ชว่ยสรา้งความรูส้กึตื�นตา
ตื�นใจใหล้กูค้าเก่า กระตุ้นใหล้กูค้าเก่ากลับมาจองได้

4. ควบคมุต้นทนุอาหาร และลดค่าใชจ้า่ยในแต่ละ
ฤดกูาล
 บางวตัถดุิบที�อยูน่อกฤดกูาลจะกลับมรีาคาที�สงูขึ�น
ดังนั�นการเลือกปรบัแพก็เกจโดยใชว้ตัถดุิบตาม
ฤดกูาลเขา้มาแทน และลดทอนบางเมนูที�ม ี Cost สงู
นอกจากจะชว่ยกระตุ้นความสนใจใหกั้บลกูค้า ยงัชว่ย
ทําใหค่้าใชจ้า่ยในสว่นของวตัถดุิบอาหารลดลงได้ไม่
น้อยเลยทีเดียว

3. เพิ�มยอดขาย ด้วยการต่อยอดจากแพก็เกจที�มอียู่
แล้วได้ดียิ�งขึ�น 
การปรบัแพก็เกจใหม ่ เป�นอีกหนึ�งป�จจยัที�จะชว่ยใหล้กูค้า
กลับมาจองซํ�า หรอืกระตุ้นใหล้กูค้าที�ยงัไมส่นใจแพก็เก
จก่อนหน้านี� กลับมาใหค้วามสนใจแพก็เกจใหมไ่ด้

5. สามารถทําการตลาดได้น่าสนใจยิ�งขึ�น
การปรบัแพก็เกจจงึชว่ยใหร้า้นสามารถโปรโมทแบบ
ใหม่ๆ  ได้ ดสูดใหม ่ น่าสนใจ นอกจากนี� การใชเ้มนู
ประจาํฤดกูาล จะชว่ยกระตุ้นยอดขายใหกั้บรา้นอาหาร
ได้เป�นอยา่งดี เพราะเป�นเมนูหรอืวตัถดุิบที�กําลังเป�นที�
สนใจในขณะนั�น 

ดึงดดูด้วยความ Limited กระตุ้นลกูค้าเก่ากลับมาจองได้

เมนูตามฤดูกาล
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เมนูพรีเมี�ยมแบบมีเงื� อนไข การทําแพ็กเกจ All You Can Eat ของ Hungry
Hub ไม่จาํเป�นต้องนาํทุกเมนูในร้านมาทําแพ็กเกจ แต่เป�นการเลือกเมนูบาง
ส่วนที�น่าสนใจ เพื� อให้คุม Food Cost ได้ง่าย  โดยตั�งเงื� อนไข เพื� อให้ร้านยัง
มีกําไร เช่น ใช้สิทธิ� 4 ท่าน แลกรับเมนูพรีเมี�ยมเป�นเป�ดป�กกิ�ง 1 ตัว หรือ ใช้
สิทธิ� 2 ท่าน แลกรับเมนูล็อบสเตอร์ 1 ตัว เป�นต้น

4.นําเมนูแพงในร้านมาเป�นเมนูพรีเมี�ยมฃ

PREMIUM MENUS

เมนูพรีเมี�ยม (Premium menus) คือ เมนูที�มี Value เมนูที�ดูคุ้ม
ค่า หรือเมนูวัตถุดิบราคาสูง เพิ�มเข้ามาเป�นตัวเลือกให้ลูกค้า โดยมี
เงื� อนไข เช่น จองแพ็กเกจ All You Can Eat เลือกเมนูพรีเมี�ยม
1 รายการ/ท่าน หรือมา 4 ท่าน แลกรับเมนูพรีเมียมสุดพิเศษ 
1 รายการ เป�นต้น ทําให้ลูกค้ารู ้สึกคุ้มค่า และช่วยให้ร้านอาหาร
สามารถเพิ�มยอดขายต่อหัวได้

1.นําวัตถุดิบที�มีอยู่มาทําเป�นเมนูพรีเมี�ยม

การทําเมนูพรีเมี�ยมแบบควบคุมต้นทุนวัตถุดิบที�ง่ายที�สุด คือการนาํวัตถุดิบ
ที�มีอยู่มาทําเป�นเมนูใหม่ ที�ดูพรีเมี�ยมและมี Value เพื� อไม่ให้ Cost ของร้าน
อาหารเพิ�มขึ�น โดยเลือกทําเมนูธรรมดาให้ไม่ธรรมดา เช่น จากพาสต้าซอส
เห็ดธรรมดา เพิ�มซอสทรัฟเฟ�ลให้ดูไม่ธรรมดา หรือ รวมซาชิมิเซ็ตใหญ่
เป�นต้น

กลยุทธ์ข้อนี�ร ้านอาหารจะต้องลองทํารีเสิร์ชดูว่า ร้านส่วนใหญ่ทําเมนู
อย่างไร เพื� อนาํมาคิดเมนูให้มีความแตกต่าง ดูว้าวกว่าเดิม เช่น เมนู
ล็อบสเตอร์ ร้านส่วนใหญ่มักจะทําเป�น ล็อบสเตอร์อบเนย ลองเปลี�ยนเป�น
ล็อบสเตอร์ ซาชิมิ เพื� อดูแตกต่างและน่าสนใจมากขึ�น เป�นต้น เพื� อสร้าง
ความแตกต่างจากร้านค้าทั�วไป

2.ใช้วัตถุดิบเดิม  แต่ดูแตกต่างกว่าร้านอื� น

หากร้านมีวัตถุดิบเมนูชูโรง ที�น่าสนใจอยู่แล้ว ลองนาํมาจับคู่เป�นเมนูใหม่
ช่วยเพิ�ม Value ได้มากกว่าเดิม เช่น เมนูฟ�วกราส์ท็อปเนื� อวากิว , เมนู 3
Kings ซูชิโอโทโร่ ท็อปอูนิและคาร์เวีย ระเบิดความอร่อยในคําเดียว เป�นต้น
ช่วยให้ลูกค้ารู ้สึกว่าได้ถึงความพิเศษ และเพิ�มความน่าสนใจได้เป�นอย่างดี

3.จับคู่ เมนูว้าว ให้ดูว้าวกว่าเดิม

เมนูพรีเมี�ยม
กลยุทธ ์Up-selling เพิ�มยอดขาย แบบไมล่ดราคา ด้วยการทําเมนคูุ้มใหล้กูค้ายอมจา่ย
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การทําสว่นลดแบบมขีั�นตํ�า คือ การทําโปรโมชั�นลด
ราคา โดยกําหนดสว่นลดแบบมเีงื�อนไข ใหม้ยีอดใช้
จา่ยขั�นตํ�าตามที�กําหนดจงึจะมสีทิธิ�ใชส้ว่นลดได้ เชน่
รบัสว่นลด 200 บาท เมื�อมยีอดใชจ้า่ย ขั�นตํ�า
1,000 บาทขึ�นไป 

DISCOUNT WITH CONDITIONS

2. รา้นได้ยอดขายต่อหัวเพิ�มขึ�น 
โปรโมชนัลดราคา เป�นการตลาดที�ชว่ยทําใหร้า้นเป�น
ที�สนใจ ชว่ยดึงดดูใหล้กูค้าตัดสนิใจจองได้ง่าย ซึ�ง
โปรโมชนัสว่นลดแบบมขีั�นตํ�ามกัจะเป�นแพก็เกจที�มี
ราคาสงู เพื�อใหห้กัสว่นลดแล้วรา้นยงัมกํีาไร 

3. เชค็ได้วา่แพก็เกจที�ทํามคีวามน่าสนใจจรงิหรอืไม่
หากแพก็เกจมคีวามน่าสนใจ เมนูมคีวามคุ้มค่ามากพอ
ลกูค้าก็จะตัดสนิใจจองแพก็เกจหรอืสั�งซื�อเมนูนั�นๆ ทําให้
รา้นอาหารสามารถวดัผลได้วา่แพก็เกจใดหรอืเมนูใดเป�นที�
สนใจสาํหรบัลกูค้า นําขอ้มูลไปพฒันาแพก็เกจโปรโมชนัใน
ครั�งต่อไปได้

4. สั�งวตัถดิุบได้มากขึ�น 
ชว่ยลดต้นทนุวตัถดุิบได้ โปรโมชนัลดราคาจะดึงดดู
ใหล้กูค้าใชบ้รกิารมากขึ�น สง่ผลต่อการสต็อกวตัถุ
ดิบที�ต้องสต๊อกมากขึ�นเพื�อรองรบัลกูค้าที�จะมาใช้
บรกิาร

5. ชว่ยเพิ�มยอดขายในชว่งเวลาที�ทําโปรโมชนัในการทํา
โปรโมชนั มกัจะมกีารกําหนดระยะเวลาและจาํนวนสทิธิ�ที�
ใชไ้ด้ ซึ�งการทําโปรโมชนัสว่นลด จะชว่ยใหล้กูค้าตัดสนิใจ
จองได้ง่ายขึ�น เป�นการกระตุ้นใหล้กูค้าตัดสนิใจจองอยา่ง
รวดเรว็เพื�อรกัษาสทิธิ�

1. ทําให้รูย้อดใชจ้า่ยโดยเฉลี�ย หรอื Average Spend
สามารถคาดการณ์ยอดใชจ้า่ยจากลกูค้า หรอืรบัรูร้ายได้
โดยเฉลี�ยล่วงหน้าได้ เนื�องจากลกูค้าที�ทําการจอง
โปรโมชนั และใชส้ว่นลด จะต้องมยีอดใชจ้า่ยขั�นตํ�าตาม
เงื�อนไข 

โปรโมชั�นลดราคาแบบมีเงื�อนไข
เทคนิคการทําโปรแบบเซฟรา้นอาหาร ใหส้ว่นลด โดยที�รา้นยงัได้กําไร

ขอ้ดีของการทําสว่นลดแบบมขีั�นตํ�า

"หากไม่มีเงื�อนไขในการลดราคา จะมีโอกาสเจอลูกค้าที�ตั�งใจใช้ส่วนลดแบบไม่คุ้ม
เช่น ส่วนลด 200 บาท ลูกค้าเลือกเมนูที�มีราคาเพียง 300 บาท เพื� อให้จ่ายส่วนต่าง

เพียง 100 บาท ทําให้ร้านมีโอกาสขาดทุน หรือได้กําไรน้อยกว่าที�ควรจะเป�น"

I N C R E A S E  S A L E S  V O L U M E
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การตั�งราคาขายแบบขั�นบนัไดจากแพก็เกจที�มเีมนูแตกต่างกัน เป�นกลยุทธก์ารเพิ�มยอดขายโดยการทํา
แพก็เกจที�ใหล้กูค้ายอมจา่ยเพิ�มขึ�น เพื�อได้รบับางอยา่งที�เพิ�มขึ�น เชน่ แพก็เกจ A บุฟเฟ�ต์ 60 เมนู
1,099฿ แพก็เกจ B บุฟเฟ�ต์ 60 เมนู รบั 1 เมนูพรเีมยีมและเครื�องดื�มมอ็คเทล 1 แก้ว 1,299฿ และ แพก็
เกจ C บุฟเฟ�ต์ 60 เมนู รบักุ้งแมน่ํ�าไมอั่�น พรอ้มเครื�องดื�มมอ็คเทล Free Flow 1,599฿ เป�นต้น เป�นการ
ทําแพก็เกจราคาอยา่งน้อย 3 Tier โดยใหร้าคาแพก็เกจกลางกับแพก็เกจแพงสดุมคีวามใกล้เคียงกัน
เป�นการชี�นําใหล้กูค้ารูส้กึวา่จา่ยเพิ�มขึ�นเพยีงนิดเดียวก็ได้แพก็เกจดีที�สดุ

I N C R E A S E  S A L E S  V O L U M E

PRICE TIERING MODEL

Tiering Price Model คือ การตั�งราคาแบบระดับขั�นบนัได เป�นการทําแพก็เกจเมนูที�มทีางเลือกใหกั้บลกูค้า
รองรบัความต้องการที�หลากหลาย การทํา Tiering Price Model จะชว่ยใหร้า้นอาหารมโีอกาสขายในราคาที�
สงูขึ�น รองรบักลุ่มลกูค้าเต็มใจจา่ยเพื�อได้รบัความพเิศษที�เพิ�มขึ�น ทําใหม้ยีอดขายต่อหวัที�สงูขึ�นตามไปด้วย

ในหนึ�งสปัดาหม์กัจะมวีนัและชว่งเวลาที�รา้นอาหารขายดีและขายไมด่ี สามารถใชก้ารทํา Tiering Price

Model ชว่ยเพิ�มยอดขายใหกั้บรา้นอาหารได้ ในชว่งเวลาที�ลกูค้ามคีวามต้องการน้อย หรอืม ีDemand

ตํ�า เชน่ วนัธรรมดา หรอื เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สามารถปรบัราคาลง เพื�อดึงดดูใหล้กูค้าตัดสนิใจ
จองได้ เป�นการสรา้งรายได้ใหร้า้นอาหารแทนการปล่อยใหโ้ต๊ะวา่ง ในขณะที�ชว่งเวลาที�ม ี Demand สงู
หรอืลกูค้ามคีวามต้องการซื�อมาก เชน่ วนัเสาร-์อาทิตย ์หรอื ชว่งเวลา 18.00 น. – 21.00 น. เป�นต้น
รา้นสามารถทําแพก็เกจแบบอัพราคาได้ เพราะลกูค้ายอมจา่ย ชว่ยเพิ�มกําไรใหร้า้นอาหารได้

การทําแพก็เกจพเิศษแบบ Bundle คือการรวม Benefit ต่างๆ ไวใ้นแพก็เกจเดียว เชน่ แพก็เกจ
Staycation จองหอ้งพกั รบัคอรส์อาหารพเิศษในราคาพเิศษ เป�นต้น ซึ�ง Case Study ที�เกิดขึ�นจรงิ
และประสบความสาํเรจ็ คือ แพก็เกจ Copper x Banyan Tree จองรา้น Copper Buffet สามารถเขา้
พกัที�โรงแรม Banyan Tree โรงแรม 5 ดาวระดับท็อป 

จากการทําโปรโมชั�นพบวา่ฐานลกูค้าของ Hungry Hub เป�นผูที้�มกํีาลังซื�อสงู ทําใหส้ามารถทําราคาได้
อยา่งหลากหลายตั�งแต่ราคา Standard ไปจนถึงแพก็เกจราคาสงูถึงเก้าพนับาท ชว่ยเพิ�มยอดขายต่อหวั
และเพิ�ม Revenue ใหร้า้นได้จาํนวนมาก

กลยุทธ์การตั�งราคา

2. วนั เวลา ที�มคีวามต้องการสงู

1. แพก็เกจเมนูที�แตกต่างกัน

3 เทคนคิ ในการทํา Tiering Price Model 

3. การ Bundle แพก็เกจพเิศษ

ตั�งราคาแบบขั�นบนัได ทางเลือกใหกั้บลกูค้าที�ต้องการ
ความพเิศษ เพิ�มโอกาสขายใหกั้บรา้นอาหาร
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All You Can Eat แพค็เกจที�ใหล้กูค้าได้อิ�มอรอ่ยได้กับ
เมนูอาหารในรูปแบบต่างๆได้ไมอั่�นในเวลา 2 ชั�วโมง 

Party Pack แพค็เกจที�สามารถเลือกเมนูอาหารในเซต็
เดียวที�สามารถควบคมุงบประมาณได้ เหมาะสาํหรบัการรบั
ประทานอาหารในกลุ่มเพื�อนและครอบครวั
Xperience แพค็เกจที�จะเปลื�ยนการเขา้พกัในโรงแรม
แบบธรรมดา ใหก้ลายเป�น Staycation ควบคู่ไปกับ
แพค็เกจมื�ออาหารจากทางโรงแรม โดยไมบ่วกราคาเพิ�มกับ
ทางลกูค้า 
Buffet Plus แพค็เกจที�จะมอบสทิธิ�พเิศษ ใหส้าํหรบัผูที้�
จองแพค็เกจนี�เท่านั�น อาทิ เมนูพเิศษจากรา้นอาหารที�จะ
ไมม่ใีนรายการปกติ เป�นต้น
Hungry@Home Business Model ในรูปแบบพเิศษที�
จะเป�นการชว่ยผูป้ระกอบการใหม้ชีอ่งทางหารายได้เพิ�มขึ�น
ในยุค New Normal โดยเพิ�มจากการจองใหก้ลายเป�น
ระบบเดลิเวอรี� 

Hungry Hub คือ แพลตฟอรม์จองรา้นอาหารเป�ดตัวครั�งแรก
ในป� 2014 โดยคณุสรุสทิธิ� สจัจะเดว ์(CEO และ Co-

Founder ของ Hungry Hub) ซึ�งในเดิมที Hungry Hub เป�น
แพลตฟอรม์สาํหรบัสรา้งความสะดวกในการสรา้งระบบการจอง
รา้นอาหาร จนเมื�อป� 2016 ได้ก็มกีารเปลื�ยนโครงสรา้งโมเดล
ธุรกิจ (Business Model) ใหเ้ป�นรูปแบบ All you can eat

ซึ�งต้องการทําใหต้อบโจทยทั์�งฝ�� งรา้นอาหาร และ ทางลกูค้า ให้
มากขึ�น โดยป�จจุบนัมรีา้นอาหารและโรงแรมเขา้รว่มมากกวา่ 
 800  รา้น และ Hungry Hub สามารถสรา้งยอดขายใหร้า้น
อาหารได้มากกวา่ 1,000 ล้านบาท

ในป�จจุบนั Hungry Hub ก็ได้ม ีBusiness Model ทั�งหมด 5

รูปแบบที�สามารถสรา้งยอดขายใหกั้บรา้นอาหาร และโรงแรม
รวมไปถึงสรา้งตัวเลือกใหล้กูค้า ได้เลือกแพค็เกจที�ตรงกับ
ความต้องการ อาทิ 

About
Hungry Hub

"เป�าหมายของ Hungry Hub คือ การทําโปรโมชันแบบไม่เน้นการลดราคา
เพื� อช่วยให้ร้านอาหารสามารถเพิ� มยอดขายได้อย่างยั�งยืน 

 เป�นส่วนหนึ�งของการพัฒนาอุตสาหกรรมร้านอาหารและโรงแรม 
ทั�งในด้านการตลาดที�เข้าถึงผู้บริโภค การแลกเปลี�ยนเรียนรู้องค์ความรู้

ระหว่างกันในอุตสาหกรรม"

คณุสรุสทิธิ� สจัจะเดว ์
CEO / Co-Founder Hungry Hub

13


