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1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ในปั จจุ บั น รูป แบบการดําเนิ น ชีวิต ของผู้ ค นเปลียนแปลงไป อีกทังเวลาและสภาพ
อากาศจากภายนอกกลายเป็ นข้ อจํากัดในการดําเนินชีวิต ทําให้ พฤติกรรมต่างๆในแต่ละวันต้ องมี
การปรับเปลียนให้ เหมาะสมกับข้ อจํากัดดังกล่ าวรวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารก็มีการ
เปลียนแปลงไปเช่นกัน นอกจากนีสภาพแวดล้ อมทีมีมลภาวะ รวมถึงภาวะโลกร้ อนและค่าใช้ จ่าย
ด้ านต้ นทุนพลังงานในการเดินทางทีสูงขึน ทําให้ ผ้ ูบริโภคหันมาให้ ความสําคัญกับการรับประทาน
อาหารทีมีทีนังรอทีสะดวกสบาย แต่ยังไม่ ลืมคํานึงถึงรสชาติของอาหารด้ วย ฉะนันแนวโน้ มของ
การบริโภคอาหารทีมีรสชาติอร่ อย ถูกปาก ในสถานทีๆมีความสะดวกสบาย จึงมีแนวโน้ มสูงขึน
ตามเช่นกัน
ดังนันผู้ก่อตังกิจการจึงมองเห็นโอกาสทีได้ รับจากการก่อตังกิจการนี โดยจะเน้ นการใช้
กลยุทธ์ด้านสินค้ าและบริการเพราะเชือมันในรสชาติของอาหารทีอร่อย ถูกปาก ในราคาทียุติธรรม
โดยจะเพิมความสะดวกสบายให้ กับลูกค้ า ด้ วยการเพิมบริการติดแอร์ภายในร้ านเพือเพิมความ
เย็น สบายและบรรยากาศทีดี ขึนกับ ให้ ลู ก ค้ า โดยจะไม่ ล ดคุ ณ ภาพและปริ ม าณของอาหารลง
ผสมผสานกับกลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่ายเข้ ามาสร้ างความได้ เปรียบการแข่งขัน
ธุรกิจร้ านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” เป็ นธุรกิจร้ านอาหารจีน ราคาย่ อมเยา
รสชาติสไตล์ดังเดิม ด้ วยความทีเป็ นคนจีนจึงทําให้ เข้ าใจรสชาติอาหารจีนอย่ างลึกซึง และเมือ
เดินทางมาประเทศไทย ก็ได้ เกิดความคิดทีจะมาเปิ ดร้ านอาหารสําหรับนักศึกษาจีน เนืองจากกลุ่ม
ลูกค้ าทีเป็ นนักศึกษาจีนและคนไทยทีชืนชอบอาหารจีน นิยมการรับประทานอาหารจีนตามสูตรต้ น
ตํารับมากขึน ส่งผลให้ ธุรกิจร้ านอาหารเติบโตขึนอย่างต่อเนือง
แผนธุรกิจร้ านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” ครอบคลุมการวิเคราะห์แนวโน้ มการ
เติบโตของตลาดธุรกิจร้ านอาหารในปัจจุบัน รูปแบบของร้ าน วัตถุดิบ การให้ บริการทีมีมาตรฐาน
ทําเลทีตังทีใกล้ แหล่งชุมชน สถานศึกษาและยังไม่มีการแข่งขันมากนัก การทําการตลาดโดยเน้ น
สือออนไลน์ รวมถึงการเก็บข้ อมู ลเพือวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการจากการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของกิจการ พบว่ากิจการมีระยะเวลาคืนทุน ปี เดือน ซึงตํากว่าเป้ าหมายของกิจการ
ทีตังเป้ าไว้ ไม่เกิน ปี แสดงให้ เห็นว่ามีความน่าสนใจและคุ้มค่าในการลงทุน
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2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 แนวคิดในการจัดตังธุรกิจ
ธุรกิจอาหารนับวันยิงเป็ นธุรกิจทีน่ าสนใจ สําหรับอาหารจีนหรือร้ านอาหารจีนแนว
ใหม่ ทีหันมาเน้ นการให้ บริการทีความรวดเร็ว อร่อย สะอาด แนวโน้ มธุรกิจอาหารจีนในเมืองไทย
ยังมาแรงต่อเนือง และจากการเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปั จจุ บันผู้คนนิยมรับประทาน
อาหารนอกบ้ านมากขึ น เพราะต้ องการความสะดวก ลดความยุ่ ง ยากในการทํา อาหาร
ขณะเดียวกันจากรายงานวิจัยดังกล่าวยังระบุว่า พฤติกรรมการทานอาหารของผู้บริโภคระหว่างวัน
อยู่ทประมาณ
ี
มือ ได้ แก่ อาหารเช้ า อาหารว่างก่อนเทียง มือเทียง หลังมือเทียง อาหารว่างช่วง
บ่าย มือเย็น และอาหารว่างมือดึก เมือพฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลียนไป
ธุรกิจอาหาร เครืองดืมก็ต้องปรับตัว ให้ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้บริโภคให้ ได้ อย่าง
รวดเร็ว
ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังไม่มีร้านอาหารจีนมากนัก เราจึงได้
จัดตังร้ านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” ขึนมา เพือตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคที
เป็ นนักศึกษาจีนและคนไทยทีชืนชอบอาหารจีน โดยทางร้ านเน้ นในเรืองของการคัดสรรวัตถุดิบ
ทําให้ อาหารทีออกมามีรสชาติทีกลมกล่ อมหลังผ่านกรรมวิธีการปรุงด้ วยสูตรลับเฉพาะจากทาง
ร้ าน ก็ยิงส่งเสริมให้ รสชาติอาหารเป็ นทีโดดเด่น อีกทังยังเป็ นเอกลักษณ์ทหาได้
ี ยากจากร้ านอืน
ผู้ก่อตังเล็งจึงเห็นว่าเมือมีความต้ องการของผู้บริโภค กับมีทาํ เลว่างทีเหมาะสมในการ
ทําร้ านอาหาร อยู่ใจกลางชุมชนทีมีผ้ ูคนพลุกพล่าน อีกทังในซอยนียังมีร้านขายอาหารน้ อย มีทนัี ง
ไม่เพียงพอ ถ้ าต้ องการซืออาหารต้ องเดินไปปากซอยระยะทางประมาณ เมตร ขายอาหารตาม
สังมีโต๊ะนังจํานวน โต๊ะและห่ างไปอีกประมาณ
เมตร อี กทังมีการตังราคาทีสูง มีโต๊ะนัง
จํานวน โต๊ะ อากาศภายในร้ านค่อนข้ างร้ อนและฝุ่ นเยอะเพราะเป็ นร้ านแบบเปิ ด จึงมองว่าการ
แข่งขันไม่สงู มาก เมือเทียบกับจํานวนประชากรในละแวกจํานวนมาก จึงต้ องการสร้ างร้ านอาหาร
เพือรองรับความต้ องการทียังไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการของประชากร ด้ วยการให้ บริการด้ าน
คุ ณ ภาพของรสชาติ อ าหาร และสถานที ๆ ดี ก ว่ า ในราคาที สามารถแข่ ง ขั น ได้ แต่ ใ ห้ ความ
สะดวกสบายทีมากกว่า
2.2 แนวคิดในการดําเนินการ
ร้ านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” เป็ นร้ านอาหารทีเพิ งเปิ ดใหม่ แต่ ด้ วยมีการ
พัฒนาและปรับปรุงรสชาติอยู่เสมอ ทําให้ มีการเจริญเติบโตทีมากขึน จะมีลูกค้ ามาทานอยู่ตลอด
โดยอาหารจะมีหลากหลาย เน้ นการให้ บริการทีรวดเร็ว อร่อย สะอาด อีกทังยังตอบรับผู้บริโภคได้
เป็ นอย่ า งดี การตลาดมั ก ใช้ เครื องมื อ ที เป็ นการส่ ง เสริ ม การตลาดได้ แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพั นธ์ การส่งเสริมการตลาด เช่ น การจัดโปรโมชันตามฤดูกาลของอาหาร รวมถึงการ
ให้ บ ริ การทีเป็ นกัน เองของพนั กงานทีถูกปลู กฝังมาจากรากฐานของจีน ว่ า การบริ การและการ



รับประทานแบบครอบครัวใหญ่มีความอบอุ่นและเป็ นกันเองสิงนีถือเป็ นเอกลักษณ์อีกหนึงอย่าง
และการดีไซน์ของร้ านทีมีความทันสมัยตามการเปลียนแปลงยุคสมัยของร้ านอาหารจีน
3. สินค้าและบริการ
ร้ านอาหาร “LIFANG CUISINE” เป็ นร้ านอาหารจีนทีเน้ นรสชาติของอาหารและการ
บริการทีรวดเร็ว ลูกค้ าคือกลุ่มนักศึกษาจีนทีพักอาศัยบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคน
ไทยทีชืนชอบอาหารจีน เพือสร้ างความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ าทีต้ องการลิมลองรสชาติอาหารจีน
แบบต้ น ตํารั บ และราคาถู ก สําหรั บ นั ก ศึ กษา และมี บ ริ ก ารสังจองทางผ่ านช่ องทาง We Chat,
LINE และ Facebook
นอกจากนียังมีเมนู Signature ทีปรุงด้ วยสูตรลับเฉพาะของทางร้ าน พร้ อมทังการสร้ าง
ประสบการณ์ให้ ผ้ ูบริโภคเกิดความรู้สึกสนุ กสนานในการพบปะเพือนฝูงระหว่างการรับประทาน
อาหาร
4. วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
4.1 แนวโน้มการเติบโตของตลาด
ธุรกิจร้ านอาหารยังมีโอกาสเติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีผันผวนโดยอีไอซีคาดว่า
จะขยายตั ว ราว - % ในปี
โดยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากโครงสร้ า งประชากรที
เปลี ยนแปลงไป ทั งจากครั ว เรื อ นที เล็ก ลงการขยายตั ว ของเมื อ ง และไลฟ์ สไตล์ ผ้ ู บ ริ โภคที
เปลี ยนแปลงไป นอกจากนี การขยายตั ว ของนั ก ท่ อ งเที ยวยั ง ช่ ว ยสนั บ สนุ น การเติ บ โตของ
ร้ านอาหาร และประชากรในปั จจุ บันต้ องการความสะดวกสบายมากขึน รวมถึงการขยายตัวของ
เมือง (urbanization) ทีเกิดขึน ส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคมีการปรับเปลียนพฤติกรรมหันมาทานอาหาร
นอกบ้ าน หรือซืออาหารสําเร็จรูปมาทานทีบ้ านมากขึน
ร้ าน อาห าร “LIFANG CUISINE” ถึ ง แม้ จะไม่ ใช่ ร้ าน อาหารจี น ร้ าน แรกใน
อุตสาหกรรมนี แต่เนืองจากรสชาติอาหาร คุณภาพบริการ ราคาทีสมเหตุสมผล และทําเลทีตังของ
ร้ าน ทําให้ ได้ รับ ความสนใจจากลูกค้ าทีเป็ นนั กศึ กษาจีน และคนไทยทีชืนชอบอาหารจีน อย่ าง
ต่อเนือง จึงคาดว่าจะมีการขยายตัวทีเติบโตมากขึน
4.2 ลักษณะทัวไปของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของร้ านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” สามารถแบ่งเป็ นกลุ่ม
ได้ ดังนี
- กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา
เป็ นกลุ่มทีอาศัยอยู่หอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- กลุ่มบุคคลทัวไป



เป็ นกลุ่มทีอาศัยอยู่ในบ้ านพักส่วนตัว หรือหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ และพืนทีใกล้ เคียง
4.3 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม
. ภาวการณ์แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ภาวการณ์แข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้ านอาหารจีนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ถือว่ามีภาวการณ์แข่งขันตํา มีเพียงร้ านอาหารไทยตามสังธรรมดา
. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่
ผู้แข่งขันรายใหม่มีจาํ นวนจํากัด ทําให้ ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่อยู่ในระดับตํา
เนื องจากปั ญ หาด้ านวี ซ่ า ในการทํา งานของคนจี น ทํา ให้ ร้ าน “LIFANG CUISINE” เป็ น
ร้ านอาหารจีนทีตรงตามต้ องการของลูกค้ า
. ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน
ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทนอยู่ในระดับตํา ถึงแม้ ว่าจะมีอาหารจีนสําเร็จรูป แต่เมือ
เทียบกับร้ านอาหารทีปรุงสดใหม่ จึงทําให้ ยังเป็ นทีต้ องการของลูกค้ าอยู่
. อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
อํานาจต่อรองของผู้ขายปั จจัยการผลิตอยู่ในระดับค่อนข้ างตํา เนืองจากประเทศไทย
เป็ นประเทศเกษตรกรรม ทําให้ วัตถุดิบหลักทีใช้ ในการทําอาหาร หาซือได้ สะดวกและมีราคาไม่
แพง ซึงส่งผลให้ ได้ วัตถุดิบทีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้ องการ
. อํานาจต่อรองของผู้บริโภค
อํานาจต่ อรองของผู้บริโภคอยู่ในระดับตํา ถึงแม้ ว่าธุรกิจร้ านอาหารในปั จจุ บันจะมี
จํานวนมาก ทําให้ ผ้ ูบริโภคสามารถเลือกร้ านได้ ตามความต้ องการ แต่ธุรกิจนีสามารถสร้ างความ
โดดเด่นในด้ านของรสชาติ ราคา และการให้ บริการทีมีคุณภาพ ซึงหาได้ น้อยจากร้ านอืนๆ
4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis)
. . การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
- วัตถุดิบในการประกอบการอาหารสะอาด มีคุณภาพ
- การบริหารงานอย่างเป็ นระบบขันตอน เอาใจใส่ทุกรายละเอียดของลูกค้ า
- ราคาถือว่าไม่สงู มากเมือเทียบกับคุณภาพของอาหาร
- มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในร้ าน โดยมีเครืองปรับอากาศทีเปิ ดตลอด และมี
บริการ Free WIFI ให้ แก่ลูกค้ าเล่นระหว่างทีนังรออาหาร
- เมนูทหลากหลาย
ี
รสชาติถูกปาก ปรุงด้ วยสูตรเฉพาะของทางร้ าน
- บรรยากาศภายในร้ า นโล่ ง สบายตา มี ก ารจั ด วางที นั งโดยเว้ น ระยะห่ า งอย่ า ง
เหมาะสม ทําให้ ลูกค้ ารู้สกึ ถึงความสบายและความผ่อนคลาย



จุดอ่อน (Weakness)
- เป็ นร้ านทีเปิ ดมาใหม่อาจยังไม่เป็ นทีรู้จัก ของบุคคลทัวไป
- ยังไม่เป็ นทีรู้จักของผู้บริโภคทีเป็ นคนไทย
. . การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunity)
- อาหารจีนยังคงเป็ นอาหารทีมีผ้ ูบริโภคนิยมรับประทานกันเป็ นอย่ าง และยังเป็ น
ร้ านอาหารจีนเพียงไม่กร้ี านในย่านอยู่ใกล้ กบั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็ นโอกาสทีจะ ทําให้
ติ ด ป้ ายประกาศเพื อสอบถามข้ อมู ล และสํารองทีนั งในการเข้ ามา รั บ ประทานได้ จึงทําให้ ท าํ
การตลาดกับ กลุ่มลูกค้ าดังกล่าวได้ และยังสามารถขยายตลาดสู่ลูกค้ าทีเป็ นคนไทยได้
อุปสรรค (Threat)
- สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทียังไม่ฟืนตัว ทําให้ ผ้ ูบริโภคจะต้ องมีการเก็บเงินให้ มาก
ยิงขึน และซือเฉพาะสินค้ าทีจําเป็ น เนืองจากกลุ่มลูกค้ าหลักคือนักศึกษาจีนทีมาเรียนในประเทศ
ไทย อีกทังยังมีร้านอาหารประเภทอืนๆด้ วย จึงทําให้ เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันสําหรับ
สินค้ าคนไทย
5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ
ทีอยู่/ทีตังกิจการ
รูปแบบการดําเนินการ
ส่วนของเจ้ าของ
5.2 แผนผังองค์กร

ร้ านอาหารจีน “LIFANG CUISINE”
309/1 Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong,
Lak Si, Bangkok 10210
จําหน่ายอาหารจีน ราคาย่อมเยาว์ รสชาติสไตล์ดังเดิม
, บาท

รูปที แผนผังองค์กร



5.3 วิสยั ทัศน์
ธุรกิจร้ านอาหาร “LIFANG CUISINE” เป็ นธุรกิจร้ านอาหารจีน รสชาติสไตล์ดังเดิม
และราคาถูกสําหรับนักศึกษา
5.4 พันธกิจ
รักษาคุณภาพของอาหารและการบริการ เพือให้ ทุกท่านได้ สมั ผัสกับรสชาติอาหารจีน
ต้ นตํารับและด้ วยการบริการทีเป็ นมิตรของพนักงาน เพือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า
6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
. . เป้ าหมายระยะสัน
- ให้ บริการลูกค้ าอย่างทัวถึง
- ประชาสัมพันธ์ร้านให้ เป็ นทีรู้จักภายในระยะเวลา ปี
. . เป้ าหมายระยะกลาง
- คิดค้ นเมนูใหม่ๆ เพือสร้ างจุดเด่น
- ควบคุมมาตรฐานการผลิตและบริการให้ มีประสิทธิภาพ
- เพิมช่องทางการตลาดเพือประชาสัมพันธ์และขยายฐานลูกค้ าให้ มากขึน
. . เป้ าหมายระยะยาว
- ขยายธุรกิจ โดยเพิมสาขาไปยังพืนทีต่างๆ
- ร้ านอาหารประสบความสําเร็จ มีชือเสียงอย่างกว้ างขวางและเป็ นทีรู้จักในลูกค้ า
ทุกกลุ่ม
- เป็ นผู้นาํ ด้ านอาหารจีน ทีมีการจัดส่งหลากหลายช่องทางและเข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่าง
ทัวถึง
- อัตรากําไรสุทธิ % ของรายได้ ในแต่ละปี
6.2 การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย
จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้ เกณฑ์ต่างๆแล้ วทําให้ สามารถจําแนกกลุ่มเป้ าหมาย
หลักได้ แก่ กลุ่ม คือ
- กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา
เป็ นกลุ่มทีอาศัยอยู่หอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และพืนทีใกล้ เคียง
- กลุ่มบุคคลทัวไป
เป็ นกลุ่มทีอาศัยอยู่ในบ้ านพักส่วนตัว หรือหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ และพืนทีใกล้ เคียง
ซึ งจากการทํา แบบสํา รวจกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมาย คน พบว่ า ในกลุ่ ม นั ก เรี ย น นักศึกษา มีผ้ ูทาํ แบบสอบถามร้ อยละ และในกลุ่มบุคคลทัวไปมีผ้ ูทาํ แบบสอบถามร้ อยละ



6.3 กลยุทธ์ทางการตลาด
. . ด้ านสินค้ าและบริการ ทีมุ่งเน้ นเรืองการปรุงแต่งอาหารให้ มีรสชาติที อร่อย ถูก
ปาก ตรงกับความต้ องการของลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมาย รวมไปถึงความรวดเร็วในการให้ บริการทีต้ อง
ทําควบคู่กนั ไป เพือให้ สอดคล้ องและตรงใจลูกค้ ามากยิงขึน
. . ด้ านราคา ใช้ กลยุทธ์การตังราคาตามหลักจิตวิทยา แบบกําหนดราคาตามความ
เคยชินของผู้บริโภคในราคาทียุติธรรม
. . ด้ านการจัดจําหน่าย สถานทีๆตังอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนทีมีคนสัญจรผ่านไปมา
จํานวนมาก ลูกค้ าสามารถนังรับประทานอาหารทีร้ านหรือจะซือกลับบ้ าน มีบริการรับคําสังซือ
อาหารผ่านทางโทรศัพท์และบริการส่งอาหารให้ ถงึ มือลูกค้ า (ในรัศมี . ตารางกิโลเมตร)
. . ด้ านการส่งเสริมการตลาด ใช้ หลักการส่งเสริมการตลาดมาทําการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายช่วง เดือนแรกหลังจากเปิ ดกิจการ ด้ วยการให้ ส่วนลดเพือเป็ น แผนกระตุ้นการ
บริโภคของลูกค้ า ช่วยเพิมยอดขายให้ มากขึน
7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
7.1 สถานทีตังของร้าน
การเลือกทําเลทีตังร้ านอาหารอย่างไรให้ ประสบความสําเร็จ "ธุรกิจร้ านอาหาร"เป็ น
หนึ งในธุ ร กิ จ ทีใครหลายๆคนนั นใฝ่ ฝั น อยากจะเป็ นเจ้ า ของ แต่ ก ารทีจะเปิ ดร้ า นอาหารนั น
ทําเลหรือทีตังร้ านอาหารนันถือว่าเป็ นสิงสําคัญอย่างหนึงต่อการเริมต้ นธุรกิจอาหารเป็ นหลักเลยก็
ว่ าได้ ร้ าน อ าห ารจี น “LIFANG CUISINE” ตั งอ ยู่ ใน ซ อ ย ป ระช าชื น
เข ต ห ลั ก สี
กรุงเทพมหานคร ซึงอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และยังรายล้ อมไปด้ วยหอพักนักศึกษา
จีน ติดถนน สังเกตเห็นได้ ง่าย
7.2 ขันตอนการใช้บริการ
เมือลูกค้ าเข้ ามาในร้ าน ฝ่ ายบริการทําการต้ อนรับและนําลูกค้ าไปทีโต๊ะ แล้ วแนะนํา
เมนูอาหารและรับรายการอาหารจากลูกค้ าก่อนจะนําไปให้ แม่ครัวจัดทําอาหารตามรายการทีลูกค้ า
สัง เมืออาหารเสร็จพนักงานเสิร์ฟจะนําอาหารไปให้ แก่ลูกค้ า และคอยบริการลูกค้ าอยู่ในระยะที
เหมาะสม เมือลูกค้ ารับประทานอาหารเสร็จจะทําเก็บเงินจากลูกค้ า และเร่ งทําความสะอาดโต๊ะ
เพือเตรียมต้ อนรับลูกค้ าท่านต่อไป
8. แผนการเงิน
8.1 เป้าหมายทางการเงิน
- กําหนดระยะเวลาคืนทุนภายใน ปี
- มีผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเป็ นบวก
- มีอตั ราผลตอบแทนของโครงการมากกว่าต้ นทุนทางการเงิน



นอกจากนี เพือทําการประเมินความเป็ นไปได้ ทางธุรกิจผ่านการคํานวณมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกิจการ
8.2 การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
งบประมาณการลงทุนของร้ านอาหาร “LIFANG CUISINE” ใช้ เงินลงทุนในโครงการ
748, บาท โดยเงินลงทุนทังหมดเป็ นของเจ้ าของ แบ่งเป็ นสินทรัพย์ เช่น อุปกรณ์ทาํ ครัว โต๊ะ
เก้ าอี และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ
ปี เดือน
9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
. . กรณีทมีี ผ้ ูใช้ บริการตํากว่าเป้ าหมาย
จัดทําการส่งเสริมการขายมากขึน เพือเพิมจํานวนลูกค้ าและรายได้ ดังนี
. รับส่วนลด % สําหรับลูกค้ าทีใช้ บริการในช่วงเวลา . น. - . น. ใน
วันจันทร์ - ศุกร์ เพือกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาทีไม่ใช่ Prime Time อีกทังยังช่วยถัวเฉลียลูกค้ า
ไม่ให้ กระจุกตัว Peak เฉพาะช่วงเวลา
. รั บ ส่ วนลด % สําหรั บ ลู ก ค้ าทีรั บ ประทานอาหารครบ
บาทขึนไป เพื อ
กระตุ้นยอดขายโดยให้ ลูกค้ ารับประทานอาหารถึงยอดทีทางร้ านกําหนดมากขึน
. รับ ส่วนลด % สําหรับ ผู้ มารั บประทานอาหารเป็ นกลุ่ ม ( ท่านขึนไป) เพื อ
กระตุ้นยอดขายโดยการเชิญชวนให้ ลูกค้ ามารับประทานอาหารเป็ นกลุ่มทีร้ านมากขึน
. . กรณีทมีี ผ้ ูใช้ บริการเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
กิจการจะพิจารณาการให้ บริการภายในร้ านว่าเพียงพอและต้ องการขยายเพิมหรือไม่
โดยจะไม่ให้ ลูกค้ าต้ องรอนาน ร้ านจะเพิมปริมาณวัตถุดิบให้ เพียงพอ จ้ างพนักงานเพิม และจัดหา
โต๊ะ เก้ าอีเพิม เพือให้ เพียงพอกับปริมาณของลูกค้ า
. . กรณีเผชิญปัญหาด้ านบุคลากร
ประชุมผู้ เกียวข้ องทุกฝ่ ายเพื อหาสาเหตุของปั ญหาทีทําให้ บุคลากรน้ อยลง และนํา
ข้ อมูลมาหาทางป้ องกันและแก้ ไขปัญหาทีเกิดขึน
. . กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน
อาจจัดหาแห่ งกู้ยืมเงินระยะสันจากแหล่ งเงินทุนต่ างๆ เพื อนํามาหมุนเวียนภายใน
เพือให้ เกิดผลกระทบต่อกิจการน้ อยทีสุด
. . กรณีเกิดปัญหาขัดข้ องทางเทคนิค
เหตุการณ์เพลิงไหม้
กิจการได้ เตรียมการแก้ ไขเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยเบืองต้ น คือ มีถังดับเพลิงแบบใช้
สารเคมีจาํ นวน ถังประจําร้ า นเพือให้ สามารถควบคุมเพลิงได้ ระดับหนึง และฝึ กอบรมการซ้ อม



ดับเพลิงให้ กบั พนักงาน ถ้ าหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ จนทําให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ กระทัง
ส่งผลให้ กจิ การไม่สามารถดําเนินงานได้ กิจการจึงจําเป็ นต้ องนําเงินทุนส่วนหนึงมาใช้ สาํ หรับการ
ปรับปรุงร้ านและสังซือวัสดุ อุปกรณ์ เข้ ามาทดแทนตามความเสียหายทีเกิดขึน
เหตุการณ์นาท่
ํ วม
กรณี นําท่ วมไม่ ม าก กิจการจะจัด หากระสอบทรายมาวางกันบริ เวณหน้ าร้ านเพื อ
ป้ องกันไม่ให้ นาเข้
ํ ามาท่วมภายในร้ าน และวางกระสอบทรายให้ เป็ นทางเดินเพือให้ ลูกค้ าสามารถ
เข้ ามาใช้ บริการได้ สะดวกขึน
กรณีนาท่
ํ วมมาก เจ้ าของกิจการจะพิจารณาเมือเห็นสมควรถึงความเสียงทีจะเกิดขึน
ให้ มีการปิ ดร้ านชัวคราว และจัดเก็บอุปกรณ์ ขึนสู่ทีสูง เพือไม่ ให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
เมือนําลดแล้ วเร่ งบูรณะสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกร้ านก่อนจะกลับ มาเปิ ดให้ บริการ
ตามปกติ
เหตุการณ์อบุ ัติเหตุรถพุ่งชนร้ าน
หากเกิด เหตุ การณ์ อุบั ติ เหตุ รถพุ่ งชนร้ านจนทําให้ เกิด ความเสีย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิน
กระทังส่งผลให้ กจิ การไม่สามารถดําเนินงานได้ กิจการจําเป็ นต้ องเรี ยกร้ องให้ ผ้ ูก่อเหตุรับผิดชอบ
ค่าเสียหายทีเกิดขึนอย่างเร่งด่วน หากมีความล่าช้ ากิจการจะนําเงินทุนสํารองส่วนหนึงมาใช้ สาํ หรับ
การปรับ ปรุงร้ านและสังซื ออุปกรณ์ เข้ ามาทดแทนตามความเสียหายทีเกิด ขึนไปก่ อนแล้ วหลัง
จากนันจะเร่งรัดให้ ผ้ ูก่อเหตุรีบชดใช้ ค่าเสียหายโดยเร็วทีสุด ทังนีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพุ่งชนร้ าน
ดังกล่ าว ส่ งผลให้ ยอดขายของกิจการไม่ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ของกิจการทีตังไว้ ในกรณี นี
กิจการได้ มีการเตรียมการสําหรับการแก้ ไขเหตุการณ์ดังกล่าวโดยจะทําการประชาสัมพันธ์ให้ ลูกค้ า
ทราบว่า กิจการจะปิ ดทําการกีวันและจะเปิ ดให้ บริการอีกครังเมือใดเพือให้ ลูกค้ าสะดวกในการ
กลับมาใช้ บริการครังต่อไป
9.2 แผนในอนาคต
ร้ านอาหาร “LIFANG CUISINE” ได้ วางแผนธุรกิจในอนาคตโดยหลั งจากทีสาขา
แรกประสบความสําเร็จ จากนันจะขยายกิจการ โดยเพิมสาขาไปยังเมืองใหญ่ ๆทัวประเทศไทย
เพือให้ อาหารจีนเป็ นทีรู้จักอย่างกว้ างขวาง
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จาก https://mgronline.com/china/detail/9620000098339
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