บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของร้ านอาหาร
( พจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ) ภัตตาคาร หรื อ ร้ า นอาหาร เป็ นร้ านที่
ให้บริ ก ารอาหารตามความต้องการของลู กค้า ตามพจนานุ ก รม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525
หมายถึง อาคารที่จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
( เดนนิ ส เอล ฟอสเตอร์ ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า "restaurant" มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า
"restaurabo" แปลว่า “ ฉันมาเติมให้เต็มหรื ออิ่มหนา ” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ให้คาจากัดความไว้วา่ สถานที่จาหน่ ายเพื่อประกอบอาหารหรื อปรุ งอาหารจนสาเร็ จ และจาหน่ ายให้ผู ้
ซื้ อสามารถบริ โภคได้ทนั ที ทั้งนี้ไม่วา่ จะเป็ นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริ เวณไว้สาหรับการบริ โภค ณ ที่
นั้นหรื อนาไปบริ โภคที่อื่นก็ตาม
( ทอม พาวเวอร์ ) ได้ให้ความหมายไว้วา่ "ภัตตาคาร" หรื อ "restaurant" คาว่า "restaurant" มาก
จากภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งหมายถึ ง การให้กาลังงาน (restorer of energy) โดยมีการเริ่ มใช้คานี้ มาตั้งแต่ตน้
คริ สต์ศกั ราช 1700 หรื อ (ประมาณ พ.ศ.2243) เพื่อใช้ในการอธิ บายสถานที่ให้บริ การซุ ปและขนมปั ง
ในปั จจุบนั คาว่าภัตตาคาร เป็ นคาที่ใช้เรี ยกสถานที่สาธารณะที่มีการเตรี ยมอาหารสาหรับผูบ้ ริ โภคหรื อ
อาหารนอกสถานที่
ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ สถานที่จาหน่ายอาหาร “คือร้านอาหารและที่สาคัญต้องเป็ นร้ านอาหารใน
ส่ วนของเอกชนมิใช่เป็ นที่หรื อทางของสาธารณะ และต้องมีพ้ืนที่ไว้สาหรับปรุ งอาหาร ซึ่ งไม่จาเป็ นว่า
ต้องมีที่รับประทานอาหารหรื อไม่ก็ได้”
ร้านอาหาร ( Restaurant ) หมายถึง อาคารที่จดั ไว้เพื่อประกอบอาหาร หรื อปรุ งอาหาร สาเร็ จ
และจาหน่ าย ให้ผูซ้ ้ื อสามารถบริ โภคได้ทนั ที ซึ่ งครอบคลุมถึงภัตตาคาร ห้องอาหารในโรงแรม ศูนย์
อาหารหรื อสวนอาหาร ( สมพร พานสุ วรรณ, 2550 )

2.2 วิวฒ
ั นาการของร้ านอาหาร
คาว่า Restaurant เป็ นคาที่มาจากภาษาฝรั่งเศส restaurer ซึ่ งแปลว่า Restore มีการใช้ครั้งแรก
เมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่ งร้ านอาหารในสมัยนั้นไม่มีความหลากหลายเหมื อนในสมัยนี้ คือ จะมีแต่
อาหารธรรมดาในราคาปกติ คือจะมีอาหารเพียงชนิ ดเดียว เปิ ดขายอาหารให้กบั พวกนักเดินทางและไม่
มีที่นงั่ รับประทานภายในร้ าน ร้ านอาหารซึ่ งเก่าแก่ที่สุดตามบันทึกสถิ ติโลกกิ นเนสส์ ได้บนั ทึกไว้ว่า
ร้าน Sobrino De Butin ตั้งอยู่ที่กรุ งมาดริ ด ประเทศสเปน เป็ นร้ านอาหารที่ เก่ าแก่ที่สุดโลก เปิ ด
ให้บริ การเมื่อปี ค.ศ. 1725 และยังคงเปิ ดให้บริ การจนถึงในปัจจุบนั ร้านอาหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
จนกระทัง่ มาถึงในปี ค.ศ.1765 ซึ่ งเป็ นช่วงที่มีการปฏิ วตั ิในประเทศฝรั่งเศส มีการปรับปรุ งร้านอาหาร
จากการที่เป็ นที่ที่ขายอาหารที่มีเพียงอย่างเดียวในแต่ละวัน ให้กลายเป็ นร้านอาหารที่มีรายการอาหารให้
เลือกหลากหลายมากขึ้นและสามารถรับประทานอาหารภายในร้านได้ มีโต๊ะ เก้าอี้และ มีการบริ การที่ดี
ขึ้นกว่าเดิม
และที่ ส าคัญ มี เชฟ Auguste Escoffier พัฒนางานด้า นการครั วไปพร้ อมกับ การพัฒนา
ร้านอาหาร เชฟผูน้ ้ ี ได้รับการยกย่องว่าเป็ น "บิดาแห่ งการครัว" เพราะเชฟผูน้ ้ ี เป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มการบริ การ
อาหารแบบใหม่ พัฒนารสชาติ สู ตร และเทคนิ คต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นรากฐานสาหรับร้านอาหารมาถึงปั จจุบนั
นี้
2.3 การแบ่ งประเภทร้ านอาหาร
2.3.1

การแบ่ ง ประเภทตามหน่ ว ยงานของรั ฐ (ส านัก งานโครงการสุ ข าภิ บ าลอาหาร กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข )
2.3.1.1 ส านัก งานโครงการสุ ขาภิ บ าลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ใ ห้
ความหมายของร้านอาหารประเภทต่าง ๆ โดยจาแนกเป็ น 5 ประเภท คือ
1. ห้องอาหารในโรงแรมหมายถึง ร้านอาหารที่ต้ งั อยูภ่ ายในโรงแรม ดังนั้นรายการ
อาหารไทยที่มีบริ การในโรงแรมจาเป็ นต้องมีความประณี ตและมีความใส่ ใจในการหาวัตถุดิบ และการ
ปรุ งอย่างสมแก่ระดับของโรงแรม เช่น ห้องอาหารไทย ในโรงแรมห้าดาวต่างๆ

2. ภัตตาคาร หมายถึง ร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ 2 คูหาขึ้นไป ที่รับประทานอยูภ่ ายใน
อาคารพนักงานแต่งกายในเครื่ องแบบของภัตตาคารนั้นๆ
3. สวนอาหาร หมายถึง ร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ ที่รับประทานอาหารส่ วนใหญ่ อยู่
นอกอาคารบรรยากาศเป็ นแบบธรรมชาติ พนักงานแต่งกายมีเครื่ องแบบ
4. ร้านอาหารทัว่ ไป หมายถึง ร้านอาหารขนาดเล็ก 1-2 คูหา ที่รับประทานอาหารอยู่
ภายในอาคารส่ วนใหญ่เป็ นอาหารประจาท้องถิ่น หรื อเป็ นอาหารเฉพาะพื้นที่น้ นั ๆ เช่น ข้าว
แกง ก๋ วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ส้มตา ฯลฯ
5. ร้านเครื่ องดื่ม ขนมหวาน หรื อไอศกรี ม หมายถึง ร้านที่จาหน่ายเฉพาะ
เครื่ องดื่ม ขนมหวาน หรื อไอศกรี ม เท่านั้น เช่น After you และ Starbucks

2.4.1.2 กระทรวงพาณิ ช ย์ แบ่ ง ประเภทร้ า นอาหารออกเป็ น 4 แบบ โดยจาแนกตามการ
ออกแบบตกแต่งเป็ นหลัก ได้แก่
1. ร้านอาหารระดับหรู ( Fine Dining ) เป็ นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งอย่างประณี ต
สวยงาม ใช้วสั ดุและอุปกรณ์ราคาแพง จัดอาหารอย่างหรู มีการบริ การระดับ 5 ดาว
2. ร้านอาหารระดับกลาง ( Casual Dining ) เป็ นร้านที่มี การออกแบบตกแต่งแบบ
พอสมควร เน้นบรรยากาศแบบสบายๆ เป็ นกันเองราคาอาหารระดับปานกลางพนักงานบริ การแบบเป็ น
กันเองไม่มีพิธีรีตอง
3. ร้านอาหารทัว่ ไป ( Fast Dining ) เป็ นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบเรี ยบง่าย
สะดวก รวดเร็ ว มีความทันสมัย เน้นบริ การอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจากัด และสามารถ
หมุนเวียนลูกค้าได้ในปริ มาณมาก
4. ร้านริ มบาทวิถีหรื ออาหารริ มทาง ( Kiosk ) เป็ นร้ านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบ
ง่ายๆ เน้นอาหาร จานเดียว สามารถปรุ ง ได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยเป็ นธุ รกิจขนาดย่อมที่มีเจ้าของร้านเป็ น
พ่อครัวเอง

2.3.2 การแบ่ งประเภทตามลักษณะการให้ บริการ
การแบ่งประเภทร้านอาหาร ในรู ปแบบอื่นๆ สามารถแบ่งได้ตาม ลักษณะการให้บริ การได้ เช่น
2.3.2.1. Full service เป็ นการบริ การแบบมีพนักงานให้บริ การทุกขั้นตอน ภัตตาคารในประเภท
นี้ จะจัดพนักงาน ซึ่ งผ่านการฝึ กอบรมการในด้านการให้บริ การมาเป็ นอย่างดี หรื ออย่างน้อยได้รับการ
ฝึ กงานจากผูบ้ ริ หารกิจการให้ความรู ้ดา้ นวิธีการต้อนรับลูกค้า การเสิ ร์ฟอาหารและการบริ การอื่นๆ ใน
ภัตตาคาร กิจการภัตตาคารแบบนี้จดั แบ่งออกเป็ น
1. ภัตตาคารแบบกูร์เมต์ ( Gourmet Restaurant ) หรื อภัตตาคารชั้นดี
( Classical Restaurant )
2. ภัตตาคารตามโอกาส ( Occasional Restaurant )
3. ภัตตาคารจาหน่ายอาหารจากัดประเภทหรื อที่เน้นลักษณะเฉพาะตัว
( Specialty Restaurant )
4. ภัตตาคารแบบครอบครัว ( Family Style Restaurant )
5. ภัตตาคารสาหรับสมาชิก ( Member Club/Private Club )
6. ภัตตาคารที่ขายอาหารหลากหลาย ได้แก่ ภัตตาคารทัว่ ไปและร้านกาแฟ (General Restaurant
and Coffee Shop )
2.3.1.2 Semi service เป็ นการบริ การแบบที่ลูกค้าอาจจะต้องไปจ่ายเงินที่แคชเชี ยร์ เอง หรื อไป
สัง่ อาหารที่เคาเตอร์ รับเบอร์ หรื อป้ ายแล้วนัง่ รอที่โต๊ะ เป็ นกิจการภัตตาคารที่มีท้ งั ส่ วนที่ลูกค้าจะบริ การ
ตนเองและส่ วนที่จดั พนักงานไว้บริ การ เช่น ภัตตาคารที่ขายอาหารหลากหลายหรื อภัตตาคารโดยทัว่ ไป
มักจัดมีการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มให้ลูกค้าตามรายการอาหาร ( Menu ) ที่ทางร้านจัดเตรี ยมไว้
ขณะเดียวกันในช่วงกลางวันอาจมีการจัดบริ การบุฟเฟ่ ต์ ( Buffet ) ให้ลูกค้าได้บริ การตนเองด้วย กิจการ
ภัตตาคารหลายแห่ งนิ ย มการทาธุ รกิ จร่ วมกับบริ ษ ทั ท่ องเที่ ย ว เพื่ อจัดบริ การอาหารแบบบุ ฟเฟ่ ต์แก่
นักท่องเที่ยวจานวนมาก เพื่อเป็ นการเพิม่ รายได้แก่ภตั ตาคาร

กิจการภัตตาคารที่ให้บริ การกึ่งรู ปแบบนี้ มีท้ งั ภัตตาคารบุฟเฟ่ ต์ และภัตตาคารแบบเฟรนไซส์ที่
บริ การแบบอาหารจานด่วนหรื อฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) เช่ นในศูนย์การค้าหลายแห่ ง ซึ่ งร้ านอาหาร
ประเภทนี้จะมีท้ งั ที่จดั สถานที่ให้ลูกค้านัง่ รับประทานอาหารในลักษณะการบริ การตนเอง และมีท้ งั ส่ วน
ที่มีพนักงานคอยบริ การให้
2.3.2.3 Self service เป็ นกิ จการภัตตาคารประเภทนี้ มีจุดประสงค์เพื่อขายอาหารมากกว่า
เครื่ องดื่ ม ส่ วนอาหารที่มีไว้สาหรับบริ การนั้นมักเป็ นอาหารที่ มีการจัดเตรี ยมไว้พร้ อมก่อนแล้ว หรื อ
สามารถบริ การแก่ลูกค้าได้ทนั ที หรื อเป็ นอาหารจานด่วนที่เรี ยกว่า ฟาสต์ฟู้ด ที่ใช้เวลาการจัดเตรี ยมการ
บริ การและการบริ โภคในเวลาสั้นเหมาะส าหรั บผูท้ ี่ มีเวลาน้อย เร่ งรี บ เป็ นการบริ ก ารอาหารที่ ไม่ มี
พิธีรีตอง การขายเน้นความสะดวก รวดเร็ วลูกค้าต้องบริ การตนเอง (self service) ลูกค้าสามารถซื้ อและ
นา กลับไปรับประทานที่บา้ นได้ และไม่มีพนักงานเสิ ร์ฟและลูกค้าทาหน้าที่บริ การตนเอง
2.3.3 การแบ่ งประเภทตามลักษณะของอาหารทีใ่ ห้ บริการ
ร้านอาหารตามลักษณะของอาหารที่ให้บริ การมี 5 ประเภท ดังนี้
2.3.3.1 ร้ านอาหารที่ ขายอาหารทัว่ ไปของแต่ละชาติเช่ น ร้ านอาหารไทย ร้ านอาหารเกาหลี
ร้านอาหารอิตาลี ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารฝรั่งเศส
2.3.3.2 ร้านอาหารประจาถิ่น ( ethnic cuisine ) เน้นอาหารประจาท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง เช่น
ร้านอาหารปั กษ์ใต้ ร้ านอาหารเมืองเหนื อ ร้ านอาหารอิตาลี แบบโรม หรื อร้ านอาหารฝรั่งเศสแบบทาง
ตอนใต้ เป็ นร้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงพื้นที่ มีความโดดเด่นและมีความเป็ นเอกลักษณ์
2.3.3.3 ร้านอาหารพิเศษเฉพาะทาง ( specialty food ) จะเน้นอาหารที่มีการจัดเตรี ยมแตกต่าง
จาก อาหารทัว่ ไป เช่น มังสวิรัติอาหารเจ อาหารคลีน ร้านขายเนื้อย่างหรื อสเต็กโดยเฉพาะ
2.3.3.4 ร้ านอาหารที่ แบ่งตามวิธีการปรุ งอาหาร เช่ น ร้ านสุ ก้ ี ร้านปิ้ งย่าง และร้ านอาหารที่ นา
ความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข้ ันสู ง มาประยุ ก ต์ก ับ การปรุ ง อาหารที่ เ รี ย กว่า อาหารโมเลกุ ล (molecular
gastronomy)

2.3.3.5 ร้ านอาหารนานาชาติ เป็ นอีกประเภทหนึ่ งของร้านอาหารที่เปิ ดให้บริ การกันอยู่ทวั่ ไป
ร้านอาหารนานาชาติมกั จะเลือกการบริ การแบบบุฟเฟ่ ต์ ซึ่ งเป็ นการบริ การตนเองและคิดราคาเหมาจ่าย
ราคาเดียวให้กบั ลูกค้า
2.4 รู ปแบบการบริการอาหารและเครื่ องดื่มในโรงแรม
ภัตตาคารในโรงแรม ได้แก่ ภัตตาคารที่มีบริ การในห้องอาหาร ซึ่ งมีการบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มที่มีการจัดสถานที่ต้ งั แน่นอน และมีการไปจัดงานเลี้ยงภายนอกโรงแรม การบริ การอาหารใน
ห้องพัก (Room Service) สาหรับภัตตาคารในโรงแรมนั้นสามารถแบ่งประเภทของกิจการในด้านการ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มได้ดงั นี้
2.4.1 ร้านกาแฟ ( Coffee Shop ) เป็ นระบบอเมริ กนั จาหน่ายอาหารในราคาประหยัดรวดเร็ ว
และมีบรรยากาศที่ทนั สมัย ส่ วนใหญ่จะเปิ ดดาเนิ นการตลอดวัน หรื อบางแห่ งอาจเปิ ดบริ การตลอด 24
ชัว่ โมง ร้านอาหารนี้บางครั้งโรงแรมอาจจะใช้เป็ นสถานที่ให้บริ การอาหารแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาพัก
ในโรงแรมด้วย
2.4.2 ไดนิ่ งรู ม ( Dining Room ) ภัตตาคารประเภทนี้ ที่ให้บริ การแก่ลูกค้าที่มาพักประจาใน
โรงแรมเป็ นส่ วนใหญ่ มีพิธีรีตองในการบริ การอาหารและบรรยากาศหรู หรากว่าร้านกาแฟ ในปั จจุบนั
ไม่พบร้านอาหารประเภทแล้ว ยังคงเหลืออยูเ่ ฉพาะตามโรงแรมในต่างจังหวัด ซึ่ งลูกค้าเหล่านี้ พกั อยูเ่ ป็ น
เวลานาน หรื อราคาอาหารจะรวมอยูใ่ นราคาค่าห้องพักเป็ นต้น ซึ่ งอาหารส่ วนใหญ่ที่นามาบริ การมัก จะ
เป็ นอาหารชุด
2.4.3 ภัตตาคารชนิ ดพิเศษ ( Specialty Restaurant ) ภัตตาคารประเภทนี้ ได้เข้ามามีบทบาท
แทนที่ภตั ตาคารประเภท Dining Room มีการจัดจาหน่ ายอาหารพื้นเมืองเฉพาะแต่ละประเทศ หรื อ
อาหารบางอย่างโดยเฉพาะ เช่น อาหารตะวันตก อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารไทย เป็ นต้น ภัตตาคาร
ประเภทนี้ จะเป็ นที่นิยมของลู กค้ามาก เนื่ องจากสามารถสัมผัสทั้งบรรยากาศ การบริ การที่มีพนักงาน
แต่งกายตามแบบอาหารพื้นเมือง หรื อชุ ดประจาชาติที่จาหน่ายและรวมถึงได้สัมผัสรสชาติของอาหาร
ไปพร้อมๆกัน
2.4.4 กริ ลล์รูม (Grill Room/Rotisserie) คือห้องอาหารที่มีลกั ษณะพิเศษและถือเป็ นภัตตาคาร
ระดับหรู หราและจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มที่มีราคาแพงที่สุด ภัตตาคารประเภทนี้ จะมีที่ต้ งั เตาถ่าน
ไฟฟ้า แก็ส สาหรับย่างเนื้อ และครัวทาอาหารมีลกั ษณะเปิ ดโดยลูกค้าสามารถมองเห็นพ่อครัวกาลังปรุ ง

อาหารให้เห็ นได้อย่า งชัดเจนในห้องที่ มี กระจกกั้นเพื่ อป้ องกันกลิ่ นอาหารรบกวน หรื อมี พ นัก งาน
บริ การนาเอาอาหารมาปรุ งอยู่ขา้ งๆ โต๊ะให้ลูกค้าได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่ งลู กค้าสามารถสั่งและเลื อก
อาหารด้วยตนเอง การบริ การของพนักงานก็จะได้รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดีและค่อนข้างเป็ นทางการ
มากด้วย
2.4.5 ทีรูม ( Tea Room ) เป็ นสถานที่บริ การอาหารว่างประเภทน้ าชา กาแฟ ขนมเค้ก หรื อว่า
อาหารเบาๆ เช่น แซนด์วิช เป็ นต้น ส่ วนใหญ่จะอยู่ในบริ เวณหรื อมีสถานที่ที่ติดกับร้ านจาหน่ ายขนม
เค้กและขนมปั งต่างๆ ปั จจุบนั มีผนู ้ ิยมน้อยมาก ทางโรงแรมจึงปรับเปลี่ยนเป็ นมุมกาแฟแทน
2.4.6 ซัปเปอร์ คลับ ( Supper Club ) สถานที่จาหน่ายอาหารค่า ซึ่ งมีวงดนตรี บรรเลงขับกล่อม
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ โดยที่ลูกค้าสามารถออกไปเต้นราได้ดว้ ยขณะที่กาลังรับประทาน นอกจากนี้ ยงั จะ
จัดให้มีการแสดงต่างๆ เช่ น ร้ องเพลง มายากลและ เต้นรา ให้ลูกค้าได้ชมระหว่างรับประทานอาหาร
การบริ การเป็ นไปอย่างพิถีพิถนั และเป็ นแบบแผนมาก ลูกค้าชายจึงต้องสวมเสื้ อนอกและผูกเน็ทไทจึง
จะสามารถเข้ามาใช้บริ การในร้านอาหารประเภทนี้ได้
2.4.7 การให้บริ การภายในห้องพัก ( Room Service ) เป็ นการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
ภายในห้ อ งพัก ของโรงแรมซึ่ งเป็ นการบริ ก ารพิ เ ศษส าหรั บ ลู ก ค้า ที่ พัก อยู่ ใ นโรงแรมที่ ต้อ งการ
รับประทานอาหารเป็ นส่ วนตัว ลูกค้าสามารถสั่งอาหารและเครื่ องไปรับประทานได้ตามความต้องการ
โดยทางโรงแรมจะคิดราคาอาหารและเครื่ องดื่มสู งกว่าปรกติเล็กน้อย และจะให้บริ การลูกค้าตลอด 24
ชัว่ โมงหรื อตามเวลาที่โรงแรมกาหนด
2.5 การบริการ
งานบริ การคืองานที่สร้างความพึงพอใจและประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ การบริ การที่ดี
และมีคุณภาพพนักงานต้องมีทศั นคติที่ดี มีความพร้อมของงานบริ การ มีความสุ ภาพ อ่อนโยน มีไมตรี ที่
ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในงานบริ การ การให้บริ การเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่ช่วยให้ผูท้ ี่มา
ให้บริ การเกิดความชื่นชอบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีซ่ ึ งจะส่ งผลดีในการให้บริ การครั้งต่อไป
2.5.1 แนวทางที่ควรปฏิบตั ิในการให้บริ การ
- พนักงานบริ การต้องดูแลความสะอาดของตนเองอย่างสม่าเสมอ

- พนักงานบริ การต้องให้ความสนใจและใส่ ใจลูกค้า
- พนักงานบริ การพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้า
- พนักงานบริ การต้องให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
- พนักงานบริ การควรมีความถูกต้องแม่นยาในการให้บริ การ
- พนักงานบริ การต้องรู ้ขอ้ มูลและความสาคัญของสถานที่และบริ การที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร
- พนักงานบริ การควรหาโอกาสในการขายสิ นค้า หรื อบริ การขององค์กร
- พนักงานบริ การต้องแสวงหาความรู ้ตลอดเวลา เพื่อสามารถใช้ในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.5.2 ขั้นตอนและมาตรฐานการบริ การลูกค้า
2.5.2.1 ทักทายลูกค้า
- การต้อนรับ ถือเป็ นก้าวแรกเมื่อลูกค้าเข้ามรในร้าน ซึ่ งอาจจะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรก
เห็น
- การจัดหาโต๊ะที่เหมาะสม จัดหาสิ่ งที่ลูกค้าต้องการเพราะตอบสนองความต้องของแต่ละคน
โดยพนักงานควรถามจานวนลูกค้าและความต้องการ เพื่อที่จะสามารถจัดหาที่นงั่ ได้เหมาะสม
ขั้นตอนการบริ การ
- ทักทายลูกค้าด้วยรอยยิม้ กล่าวคาว่า สวัสดีครับ /ค่ะ พร้อมยกมือไหว้
- ถามลูกค้าว่า สะดวกจะนัง่ ด้านหรื อว่าด้านนอก
- นาลูกค้าไปยังที่นงั่ พร้อมกับเมนูอาหารและเครื่ องดื่ม
2.5.2.2 การแนะนาอาหาร
- พนักงานควรจะถามเครื่ องดื่มของลูกค้าก่อนและจัดหามาให้ลูกค้าก่อนจึงจะแนะนารายการ
อาหารและรับรายกานอาหาร เพราะเป็ นการประหยัดเวลาต่อผูบ้ ริ การและบาร์ เทนเดอร์
- การรั บคาสั่งอาหาร จดรายการอาหารให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อที่ พนักงานท่านอื่นจะได้
สามารถอ่านออก และเมื่อรับคาสั่งอาหารเสร็ จ พนักงานบริ การควรทวนรายการอาหารให้แก่ลูกค้าเพื่อ
ลดความผิดพลาด

ขั้นตอนการบริ การ
- กล่าวขอโทษครับ /ค่ะ พร้อมกับยืน่ รายการอาหารอาหารและเครื่ องดื่มให้แก่ลูกค้า
- รอสักครู่ หลังจากนั้นแนะนาเครื่ องดื่มแก่ลูกค้า
- กล่าวทวนรายการเครื่ องดื่ม
- จัดเตรี ยมเครื่ องดื่มให้ลูกค้า
- รอสักครู่ หลังจากนั้นแนะนารายการอาหารแก่ ลูกค้าพร้ อมกับรั บรายการอาหารและทวน
รายการแก่ลูกค้าอีกครั้ง
- กล่าวขอบคุณครับ/ค่ะ และถอนตัวพร้อมกับเก็บเมนูอาการ
2.5.2.3 การเสิ ร์ฟอาหาร
- การเสิ ร์ฟอาหารที่ดีพนักงานเสิ ร์ฟต้องไม่ใช้มือจับต้องอาหารรวมถึงไม่ให้เครื่ องใช่ส่วนตัว
สัมผัสอาหารและควรตรวจสอบความเรี ยบร้อยและความสะอาดของอาหาร โดยห้ามมีวตั ถุแปลกปลอม
เจือปนในอาหาร
- เสิ ร์ฟอาการให้ทนั เวลา เป็ นสิ่ งที่ สาคัญเพราะลู กค้าส่ วยใหญ่มกั จะกาลังหิ ว และอาการที่
เสิ ร์ฟให้ลูกค้าควรที่จะอยูใ่ นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหาร
ขั้นตอนการบริ การ
- กล่าวขอโทษครับ/ค่ะ พร้อมกับแจ้งชื่ออาหารตอนเสิ ร์ฟให้กบั ลูกค้า
- วางอาหารบนโต๊ะในตาแหน่งที่เหมาะสม
2.5.2.4 การคิดเงินและเก็บโต๊ะ
- เมื่อลูกค้าต้องการที่จะชาระเงิน พนักงานควรตรวจสอบรายการอาหารและเครื่ องดื่มที่ลูกค้า
ได้รับว่าตรงกับในใบเสร็ จหรื อไม่
- การยื่นใบเสร็ จให้ลูกค้าและควรรอสักครู่ ให้ลูกค้าตรวจสอบรายการ หลังตากนั้นแจ้งลูกค้า
เรื่ องโปรโมชัน่ ของทางร้าน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมารับประทานอาหารที่ร้านอีกครั้ง การเก็บโต๊ะ เมื่อ
ลูกค้าชาระเงินเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว พนักงานควรจะวางอุปกรณ์ที่มี ขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก และวาง
ซ้อนกันอย่างเป็ นระเบียบและรวดเร็ ว การส่ งลูกค้า ควรกล่าวคาขอบคุณครับ/ค่ะ และรวดเร็ ว
- การส่ งลูกค้า ควรกล่าวคาขอบคุณครับ/ค่ะ และชักชวนลูกค้าให้กลับมารับประทานอาหารที่
ร้านอีก ด้วยท่าทางที่สุภาพและยิม้ แย้มด้วยหน้าตาที่เต็มใจ

