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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 ในปัจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้คนเปลียนแปลงไป อีกทังเวลาและสภาพ
อากาศจากภายนอกกลายเป็นข้อจาํกดัในการดาํเนินชีวิต ทาํให้พฤติกรรมต่างๆในแต่ละวันต้องมี
การปรับเปลียนให้เหมาะสมกับข้อจาํกัดดังกล่าวรวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารกมี็การ
เปลียนแปลงไปเช่นกนั นอกจากนีสภาพแวดล้อมทมีีมลภาวะ รวมถึงภาวะโลกร้อนและค่าใช้จ่าย
ด้านต้นทุนพลังงานในการเดินทางทสีงูขึน ทาํให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสาํคัญกบัการรับประทาน
อาหารทีมีทีนังรอทีสะดวกสบาย แต่ยังไม่ลืมคาํนึงถึงรสชาติของอาหารด้วย ฉะนันแนวโน้มของ
การบริโภคอาหารทีมีรสชาติอร่อย ถูกปาก ในสถานทีๆ มีความสะดวกสบาย จึงมีแนวโน้มสูงขึน
ตามเช่นกนั 

 ดังนันผู้ก่อตังกจิการจึงมองเหน็โอกาสทไีด้รับจากการก่อตังกจิการนี โดยจะเน้นการใช้
กลยุทธด้์านสนิค้าและบริการเพราะเชือมันในรสชาติของอาหารทอีร่อย ถูกปาก ในราคาทยุีติธรรม 
โดยจะเพิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ด้วยการเพิมบริการติดแอร์ภายในร้านเพือเพิมความ
เย็นสบายและบรรยากาศทีดีขึนกับให้ลูกค้า โดยจะไม่ลดคุณภาพและปริมาณของอาหารลง 
ผสมผสานกบักลยุทธด้์านการจัดจาํหน่ายเข้ามาสร้างความได้เปรียบการแข่งขนั  
 ธุรกิจร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” เป็นธุรกิจร้านอาหารจีน ราคาย่อมเยา 
รสชาติสไตล์ดังเดิม ด้วยความทีเป็นคนจีนจึงทาํให้เข้าใจรสชาติอาหารจีนอย่างลึกซึง และเมือ
เดินทางมาประเทศไทย กไ็ด้เกดิความคิดทจีะมาเปิดร้านอาหารสาํหรับนักศึกษาจีน เนืองจากกลุ่ม
ลูกค้าทเีป็นนักศึกษาจีนและคนไทยทชืีนชอบอาหารจีน นิยมการรับประทานอาหารจีนตามสตูรต้น
ตาํรับมากขนึ ส่งผลให้ธุรกจิร้านอาหารเติบโตขึนอย่างต่อเนือง 
 แผนธุรกจิร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” ครอบคลุมการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เติบโตของตลาดธุรกจิร้านอาหารในปัจจุบัน รูปแบบของร้าน วัตถุดิบ การให้บริการทมีีมาตรฐาน 
ทาํเลทตีังทใีกล้แหล่งชุมชน สถานศึกษาและยังไม่มีการแข่งขันมากนัก การทาํการตลาดโดยเน้น
สอืออนไลน์ รวมถึงการเกบ็ข้อมูลเพือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการจากการศึกษาความ
เป็นไปได้ของกจิการ พบว่ากจิการมีระยะเวลาคืนทุน  ปี  เดือน ซึงตาํกว่าเป้าหมายของกจิการ
ทตีังเป้าไว้ไม่เกนิ  ปี แสดงให้เหน็ว่ามีความน่าสนใจและคุ้มค่าในการลงทุน 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ทปีรึกษาหลัก 



2. ความเป็นมาของธุรกิจ
2.1  แนวคิดในการจัดตงัธุรกิจ

ธุรกิจอาหารนับวันยิงเป็นธุรกิจทีน่าสนใจ สาํหรับอาหารจีนหรือร้านอาหารจีนแนว
ใหม่ ทหัีนมาเน้นการให้บริการทคีวามรวดเรว็ อร่อย สะอาด แนวโน้มธุรกจิอาหารจีนในเมืองไทย
ยังมาแรงต่อเนือง และจากการเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบันผู้คนนิยมรับประทาน
อาหารนอกบ้านมากขึน  เพราะต้องการความสะดวก  ลดความยุ่งยากในการทําอาหาร 
ขณะเดียวกนัจากรายงานวิจัยดังกล่าวยังระบุว่า พฤติกรรมการทานอาหารของผู้บริโภคระหว่างวัน
อยู่ทปีระมาณ  มือ ได้แก่ อาหารเช้า อาหารว่างก่อนเทยีง มือเทยีง หลังมือเทยีง อาหารว่างช่วง
บ่าย มือเยน็ และอาหารว่างมือดึก เมือพฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลียนไป 
ธุรกจิอาหาร เครืองดืมกต้็องปรับตัว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้อย่าง
รวดเรว็ 

ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังไม่มีร้านอาหารจีนมากนัก เราจึงได้
จัดตังร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” ขึนมา เพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที
เป็นนักศึกษาจีนและคนไทยทีชืนชอบอาหารจีน โดยทางร้านเน้นในเรืองของการคัดสรรวัตถุดิบ 
ทาํให้อาหารทีออกมามีรสชาติทีกลมกล่อมหลังผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะจากทาง
ร้าน กยิ็งส่งเสริมให้รสชาติอาหารเป็นทโีดดเด่น อกีทงัยังเป็นเอกลักษณท์หีาได้ยากจากร้านอนื 

ผู้ก่อตังเลง็จึงเหน็ว่าเมือมีความต้องการของผู้บริโภค กบัมีทาํเลว่างทเีหมาะสมในการ
ทาํร้านอาหาร อยู่ใจกลางชุมชนทมีีผู้คนพลุกพล่าน อกีทงัในซอยนียังมีร้านขายอาหารน้อย มีทนัีง
ไม่เพียงพอ ถ้าต้องการซืออาหารต้องเดินไปปากซอยระยะทางประมาณ  เมตร ขายอาหารตาม
สังมีโต๊ะนังจาํนวน  โต๊ะและห่างไปอีกประมาณ  เมตร อีกทังมีการตังราคาทีสูง มีโต๊ะนัง
จาํนวน  โตะ๊ อากาศภายในร้านค่อนข้างร้อนและฝุ่ นเยอะเพราะเป็นร้านแบบเปิด จึงมองว่าการ
แข่งขันไม่สงูมาก เมือเทยีบกบัจาํนวนประชากรในละแวกจาํนวนมาก จึงต้องการสร้างร้านอาหาร
เพือรองรับความต้องการทียังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ด้วยการให้บริการด้าน
คุณภาพของรสชาติอาหาร และสถานทีๆ ดีกว่าในราคาทีสามารถแข่งขันได้ แต่ให้ความ
สะดวกสบายทมีากกว่า 

2.2  แนวคิดในการดําเนินการ 
ร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” เป็นร้านอาหารทีเพิงเปิดใหม่ แต่ด้วยมีการ

พัฒนาและปรับปรุงรสชาติอยู่เสมอ ทาํให้มีการเจริญเติบโตทมีากขึน จะมีลูกค้ามาทานอยู่ตลอด 
โดยอาหารจะมีหลากหลาย เน้นการให้บริการทรีวดเรว็ อร่อย สะอาด อกีทงัยังตอบรับผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดี การตลาดมักใช้เครืองมือทีเป็นการส่งเสริมการตลาดได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดโปรโมชันตามฤดูกาลของอาหาร รวมถึงการ
ให้บริการทีเป็นกันเองของพนักงานทีถูกปลูกฝังมาจากรากฐานของจีนว่า การบริการและการ



รับประทานแบบครอบครัวใหญ่มีความอบอุ่นและเป็นกนัเองสงินีถือเป็นเอกลักษณ์อีกหนึงอย่าง 
และการดีไซน์ของร้านทมีีความทนัสมัยตามการเปลียนแปลงยุคสมัยของร้านอาหารจีน 

  
3.  สินคา้และบริการ 
  ร้านอาหาร “LIFANG CUISINE” เป็นร้านอาหารจีนทเีน้นรสชาติของอาหารและการ
บริการทีรวดเรว็ ลูกค้าคือกลุ่มนักศึกษาจีนทพัีกอาศัยบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคน
ไทยทชืีนชอบอาหารจีน เพือสร้างความสะดวกสบายให้กบัลูกค้าทต้ีองการลิมลองรสชาติอาหารจีน
แบบต้นตํารับและราคาถูกสาํหรับนักศึกษา และมีบริการสังจองทางผ่านช่องทาง  We Chat, 

LINE และ Facebook 

  นอกจากนียังมีเมนู Signature ทปีรุงด้วยสตูรลับเฉพาะของทางร้าน พร้อมทงัการสร้าง
ประสบการณ์ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกสนุกสนานในการพบปะเพือนฝูงระหว่างการรับประทาน
อาหาร 
 

4.  วิเคราะหอ์ุตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 
 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 
  ธุรกจิร้านอาหารยังมีโอกาสเติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิทผีันผวนโดยอไีอซีคาดว่า 
จะขยายตัวราว - % ในปี -  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงสร้างประชากรที
เปลียนแปลงไป ทังจากครัวเรือนทีเล็กลงการขยายตัวของเมือง และไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที
เปลียนแปลงไป นอกจากนีการขยายตัวของนักท่องเทียวยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของ
ร้านอาหาร และประชากรในปัจจุบันต้องการความสะดวกสบายมากขึน รวมถึงการขยายตัวของ
เมือง (urbanization) ทีเกิดขึน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการปรับเปลียนพฤติกรรมหันมาทานอาหาร
นอกบ้าน หรือซืออาหารสาํเรจ็รปูมาทานทบ้ีานมากขนึ 

  ร้ านอาหาร  “LIFANG CUISINE” ถึ งแ ม้ จะไม่ ใช่ ร้านอาหารจีน ร้านแรกใน
อตุสาหกรรมนี แต่เนืองจากรสชาติอาหาร คุณภาพบริการ ราคาทสีมเหตุสมผล และทาํเลทตีังของ
ร้าน ทาํให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าทีเป็นนักศึกษาจีนและคนไทยทีชืนชอบอาหารจีนอย่าง
ต่อเนือง จึงคาดว่าจะมีการขยายตัวทเีติบโตมากขนึ 

 4.2 ลกัษณะทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ได้ดังนี 

  -  กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
   เป็นกลุ่มทอีาศัยอยู่หอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

  -  กลุ่มบุคคลทวัไป 



   เป็นกลุ่มทอีาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว หรือหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิ 
   บัณฑติย์ และพืนทใีกล้เคียง 
 4.3  การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม 
  . ภาวการณแ์ข่งขนัภายในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

  ภาวการณ์แข่งขนัภายในอุตสาหกรรมร้านอาหารจีนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑติย์ ถอืว่ามีภาวการณแ์ข่งขนัตาํ มีเพียงร้านอาหารไทยตามสงัธรรมดา  
  . ภัยคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ 

  ผู้แข่งขันรายใหม่มีจาํนวนจาํกดั ทาํให้ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่อยู่ในระดับตาํ 
เนืองจากปัญหาด้านวีซ่าในการทํางานของคนจีน  ทําให้ ร้าน  “LIFANG CUISINE” เป็น
ร้านอาหารจีนทตีรงตามต้องการของลูกค้า 
  . ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน 

  ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนอยู่ในระดับตาํ ถึงแม้ว่าจะมีอาหารจีนสาํเรจ็รูป แต่เมือ
เทยีบกบัร้านอาหารทปีรงุสดใหม่ จึงทาํให้ยังเป็นทต้ีองการของลูกค้าอยู่ 

  . อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 

  อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างตาํ เนืองจากประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม ทาํให้วัตถุดิบหลักทีใช้ในการทาํอาหาร หาซือได้สะดวกและมีราคาไม่
แพง ซึงส่งผลให้ได้วัตถุดิบทมีีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
  . อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค 

  อาํนาจต่อรองของผู้บริโภคอยู่ในระดับตาํ ถึงแม้ว่าธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันจะมี
จาํนวนมาก ทาํให้ผู้บริโภคสามารถเลือกร้านได้ตามความต้องการ แต่ธุรกจินีสามารถสร้างความ
โดดเด่นในด้านของรสชาติ ราคา และการให้บริการทมีีคุณภาพ ซึงหาได้น้อยจากร้านอนืๆ 

 4.4 การวิเคราะห์สถานการณข์องกจิการ (SWOT Analysis) 

  . .  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  จุดแขง็ (Strengths) 

  -  วัตถุดิบในการประกอบการอาหารสะอาด มีคุณภาพ 

  -  การบริหารงานอย่างเป็นระบบขนัตอน เอาใจใส่ทุกรายละเอยีดของลูกค้า 
  -  ราคาถอืว่าไม่สงูมากเมอืเทยีบกบัคุณภาพของอาหาร 
  -  มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในร้าน โดยมีเครืองปรับอากาศทีเปิดตลอด และมี
บริการ Free WIFI ให้แก่ลูกค้าเล่นระหว่างทนัีงรออาหาร 
  -  เมนูทหีลากหลาย รสชาติถูกปาก ปรงุด้วยสตูรเฉพาะของทางร้าน 

  - บรรยากาศภายในร้านโล่ง สบายตา มีการจัดวางทีนังโดยเว้นระยะห่างอย่าง
เหมาะสม ทาํให้ลูกค้ารู้สกึถึงความสบายและความผ่อนคลาย 

 



  จุดอ่อน (Weakness) 

  -  เป็นร้านทเีปิดมาใหม่อาจยังไม่เป็นทรีู้จัก ของบุคคลทวัไป  
  -  ยังไม่เป็นทรีู้จักของผู้บริโภคทเีป็นคนไทย  
  . .  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  โอกาส (Opportunity) 

  -  อาหารจีนยังคงเป็นอาหารทีมีผู้บริโภคนิยมรับประทานกันเป็นอย่าง และยังเป็น
ร้านอาหารจีนเพียงไม่กร้ีานในย่านอยู่ใกล้กบัมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ จึงเป็นโอกาสทจีะ ทาํให้
ติดป้ายประกาศเพือสอบถามข้อมูล และสาํรองทีนังในการเข้ามา รับประทานได้ จึงทาํให้ทาํ
การตลาดกบั กลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้ และยังสามารถขยายตลาดสู่ลูกค้าทเีป็นคนไทยได้  
  อปุสรรค (Threat) 

  -  สถานการณ์ทางเศรษฐกจิทยัีงไม่ฟืนตัว ทาํให้ผู้บริโภคจะต้องมีการเกบ็เงินให้มาก
ยิงขึน และซือเฉพาะสนิค้าทจีาํเป็น เนืองจากกลุ่มลูกค้าหลักคือนักศึกษาจีนทมีาเรียนในประเทศ
ไทย อีกทังยังมีร้านอาหารประเภทอืนๆด้วย จึงทาํให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันสาํหรับ
สนิค้าคนไทย 

 
5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
 5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 
  ชือกจิการ   ร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE”   

  ทอียู่/ทตีังกจิการ  309/1 Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong,  

      Lak Si, Bangkok 10210 

  รูปแบบการดาํเนินการ จาํหน่ายอาหารจีน ราคาย่อมเยาว์ รสชาติสไตล์ดังเดิม 

  ส่วนของเจ้าของ  ,  บาท 

 5.2 แผนผงัองคก์ร 
 

 

รปูท ี  แผนผังองค์กร 
 

 



 5.3  วิสยัทศัน ์
  ธุรกจิร้านอาหาร “LIFANG CUISINE” เป็นธุรกจิร้านอาหารจีน รสชาติสไตล์ดังเดิม
และราคาถูกสาํหรับนักศึกษา 
 5.4  พนัธกิจ 
  รักษาคุณภาพของอาหารและการบริการ เพือให้ทุกท่านได้สมัผัสกับรสชาติอาหารจีน
ต้นตาํรับและด้วยการบริการทเีป็นมิตรของพนักงาน เพือความพึงพอใจสงูสดุของลูกค้า 

 

6.  แผนการตลาด 
 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 
       . .  เป้าหมายระยะสนั 

  -  ให้บริการลูกค้าอย่างทวัถึง 
  -  ประชาสมัพันธร้์านให้เป็นทรีู้จักภายในระยะเวลา  ปี 

      . .  เป้าหมายระยะกลาง 
  -  คิดค้นเมนูใหม่ๆ เพือสร้างจุดเด่น 

  -  ควบคุมมาตรฐานการผลิตและบริการให้มีประสทิธภิาพ 

  -  เพิมช่องทางการตลาดเพือประชาสมัพันธแ์ละขยายฐานลูกค้าให้มากขนึ 

       . .  เป้าหมายระยะยาว 
  -  ขยายธุรกจิ โดยเพิมสาขาไปยังพืนทต่ีางๆ 

  -  ร้านอาหารประสบความสาํเรจ็ มีชือเสียงอย่างกว้างขวางและเป็นทีรู้ จักในลูกค้า
ทุกกลุ่ม 

  -  เป็นผู้นาํด้านอาหารจีน ทมีีการจัดส่งหลากหลายช่องทางและเข้าถึงลูกค้าได้อย่าง
ทวัถึง 
  -  อตัรากาํไรสทุธ ิ % ของรายได้ในแต่ละปี 

 6.2  การกําหนดลูกคา้เป้าหมาย 
  จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้เกณฑต่์างๆแล้วทาํให้สามารถจาํแนกกลุ่มเป้าหมาย
หลักได้แก่  กลุ่ม คือ  
  -  กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
   เป็นกลุ่มทอีาศัยอยู่หอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์และพืนทใีกล้เคียง 
  -  กลุ่มบุคคลทวัไป 

   เป็นกลุ่มทอีาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว หรือหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิ 
   บัณฑติย์ และพืนทใีกล้เคียง 
  ซึงจากการทําแบบสํารวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  คน พบว่าในกลุ่มนักเรียน-
นักศึกษา มีผู้ทาํแบบสอบถามร้อยละ  และในกลุ่มบุคคลทวัไปมีผู้ทาํแบบสอบถามร้อยละ   



 6.3  กลยุทธท์างการตลาด 
  . .  ด้านสนิค้าและบริการ ทมุ่ีงเน้นเรืองการปรุงแต่งอาหารให้มีรสชาติท ีอร่อย ถูก
ปาก ตรงกบัความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงความรวดเรว็ในการให้บริการทต้ีอง
ทาํควบคู่กนัไป เพือให้สอดคล้องและตรงใจลูกค้ามากยิงขนึ 

  . .  ด้านราคา ใช้กลยุทธก์ารตังราคาตามหลักจิตวิทยา แบบกาํหนดราคาตามความ
เคยชินของผู้บริโภคในราคาทยุีติธรรม 

  . .  ด้านการจัดจาํหน่าย สถานทีๆ ตังอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนทมีีคนสญัจรผ่านไปมา
จาํนวนมาก ลูกค้าสามารถนังรับประทานอาหารทีร้านหรือจะซือกลับบ้าน มีบริการรับคาํสังซือ
อาหารผ่านทางโทรศัพทแ์ละบริการส่งอาหารให้ถงึมือลูกค้า (ในรัศมี .  ตารางกโิลเมตร) 

  . .  ด้านการส่งเสริมการตลาด ใช้หลักการส่งเสริมการตลาดมาทาํการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายช่วง  เดือนแรกหลังจากเปิดกจิการ ด้วยการให้ส่วนลดเพือเป็นแผนกระตุ้นการ
บริโภคของลูกค้า ช่วยเพิมยอดขายให้มากขนึ 

 

7.  แผนการผลิตและการดําเนนิงาน 
 7.1 สถานทีตงัของรา้น 
  การเลือกทาํเลทีตังร้านอาหารอย่างไรให้ประสบความสาํเรจ็ "ธุรกิจร้านอาหาร"เป็น
หนึงในธุรกิจทีใครหลายๆคนนันใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของ แต่การทีจะเปิดร้านอาหารนัน            
ทาํเลหรือทตีังร้านอาหารนันถือว่าเป็นสงิสาํคัญอย่างหนึงต่อการเริมต้นธุรกจิอาหารเป็นหลักเลยก็
ว่ า ไ ด้ ร้ าน อ าห ารจี น  “LIFANG CUISINE” ตั งอ ยู่ ใน ซอยป ระช า ชืน   เขต ห ลั ก ส ี
กรุงเทพมหานคร ซึงอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ และยังรายล้อมไปด้วยหอพักนักศึกษา
จีน ติดถนน สงัเกตเหน็ได้ง่าย 

 7.2 ขนัตอนการใชบ้ริการ 
  เมือลูกค้าเข้ามาในร้าน ฝ่ายบริการทาํการต้อนรับและนาํลูกค้าไปทโีต๊ะ  แล้วแนะนาํ
เมนูอาหารและรับรายการอาหารจากลูกค้าก่อนจะนาํไปให้แม่ครัวจัดทาํอาหารตามรายการทลูีกค้า
สัง เมืออาหารเสรจ็พนักงานเสิร์ฟจะนาํอาหารไปให้แก่ลูกค้า และคอยบริการลูกค้าอยู่ในระยะที
เหมาะสม เมือลูกค้ารับประทานอาหารเสรจ็จะทาํเกบ็เงินจากลูกค้า และเร่งทาํความสะอาดโต๊ะ
เพือเตรียมต้อนรับลูกค้าท่านต่อไป 

8.  แผนการเงิน 
 8.1  เป้าหมายทางการเงิน 
  - กาํหนดระยะเวลาคืนทุนภายใน  ปี  
  - มีผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสทุธขิองโครงการเป็นบวก  
  - มีอตัราผลตอบแทนของโครงการมากกว่าต้นทุนทางการเงิน  



  นอกจากนี เพือทาํการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกจิผ่านการคาํนวณมูลค่าปัจจุบัน 
สทุธขิองกจิการ  
 8.2  การวิเคราะหด์า้นการเงิน 
  งบประมาณการลงทุนของร้านอาหาร “LIFANG CUISINE” ใช้เงินลงทุนในโครงการ 
748,  บาท โดยเงินลงทุนทงัหมดเป็นของเจ้าของ แบ่งเป็นสนิทรัพย์ เช่น อุปกรณ์ทาํครัว โตะ๊ 
เก้าอ ีและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) เท่ากบั  
ปี  เดือน 

 

9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 
 9.1  แผนฉุกเฉิน 
  . .  กรณทีมีีผู้ใช้บริการตาํกว่าเป้าหมาย 

  จัดทาํการส่งเสริมการขายมากขนึ เพือเพิมจาํนวนลูกค้าและรายได้ ดังนี  

    . รับส่วนลด  % สาํหรับลูกค้าทใีช้บริการในช่วงเวลา .  น. - .  น. ใน
วันจันทร์ - ศุกร์ เพือกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาทไีม่ใช่ Prime Time อกีทงัยังช่วยถัวเฉลียลูกค้า
ไม่ให้กระจุกตัว Peak เฉพาะช่วงเวลา 
   . รับส่วนลด % สาํหรับลูกค้าทีรับประทานอาหารครบ  บาทขึนไป เพือ
กระตุ้นยอดขายโดยให้ลูกค้ารับประทานอาหารถงึยอดททีางร้านกาํหนดมากขนึ 

   . รับส่วนลด % สาํหรับผู้มารับประทานอาหารเป็นกลุ่ม (  ท่านขึนไป) เพือ
กระตุ้นยอดขายโดยการเชิญชวนให้ลูกค้ามารับประทานอาหารเป็นกลุ่มทร้ีานมากขนึ 

  . .  กรณทีมีีผู้ใช้บริการเพิมขนึอย่างรวดเรว็ 
  กิจการจะพิจารณาการให้บริการภายในร้านว่าเพียงพอและต้องการขยายเพิมหรือไม่  
โดยจะไม่ให้ลูกค้าต้องรอนาน ร้านจะเพิมปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอ จ้างพนักงานเพิม และจัดหา
โตะ๊ เก้าอเีพิม เพือให้เพียงพอกบัปริมาณของลูกค้า 
  . .  กรณเีผชิญปัญหาด้านบุคลากร 
  ประชุมผู้เกียวข้องทุกฝ่ายเพือหาสาเหตุของปัญหาทีทาํให้บุคลากรน้อยลง และนํา
ข้อมูลมาหาทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาทเีกดิขนึ 

  . .  กรณขีาดสภาพคล่องทางการเงิน 

  อาจจัดหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสันจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพือนํามาหมุนเวียนภายใน
เพือให้เกดิผลกระทบต่อกจิการน้อยทสีดุ 

  . .  กรณเีกดิปัญหาขดัข้องทางเทคนิค 

  เหตุการณเ์พลิงไหม้    
   กิจการได้เตรียมการแก้ไขเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยเบืองต้น คือ มีถังดับเพลิงแบบใช้
สารเคมีจาํนวน  ถังประจาํร้านเพือให้สามารถควบคุมเพลิงได้ระดับหนึง และฝึกอบรมการซ้อม



ดับเพลิงให้กบัพนักงาน  ถ้าหากเกดิเหตุเพลิงไหม้จนทาํให้เกดิความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ กระทงั
ส่งผลให้กจิการไม่สามารถดาํเนินงานได้ กจิการจึงจาํเป็นต้องนาํเงินทุนส่วนหนึงมาใช้สาํหรับการ
ปรับปรงุร้านและสงัซือวัสดุ อปุกรณ ์เข้ามาทดแทนตามความเสยีหายทเีกดิขนึ   
   เหตุการณน์าํท่วม  
   กรณีนําท่วมไม่มาก กิจการจะจัดหากระสอบทรายมาวางกันบริเวณหน้าร้านเพือ
ป้องกนัไม่ให้นาํเข้ามาท่วมภายในร้าน และวางกระสอบทรายให้เป็นทางเดินเพือให้ลูกค้าสามารถ
เข้ามาใช้บริการได้สะดวกขึน  
   กรณีนาํท่วมมาก เจ้าของกิจการจะพิจารณาเมือเหน็สมควรถึงความเสียงทจีะเกิดขึน
ให้มีการปิดร้านชัวคราว และจัดเกบ็อุปกรณ์ ขึนสู่ทีสูง เพือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 
เมือนําลดแล้วเร่งบูรณะสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้านก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการ
ตามปกติ 
  เหตุการณอ์บุัติเหตุรถพุ่งชนร้าน 

   หากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพุ่งชนร้านจนทาํให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
กระทงัส่งผลให้กจิการไม่สามารถดาํเนินงานได้ กจิการจาํเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบ
ค่าเสยีหายทเีกดิขนึอย่างเร่งด่วน หากมีความล่าช้ากจิการจะนาํเงินทุนสาํรองส่วนหนึงมาใช้สาํหรับ
การปรับปรุงร้านและสังซืออุปกรณ์เข้ามาทดแทนตามความเสียหายทีเกิดขึนไปก่อนแล้วหลัง
จากนันจะเร่งรัดให้ผู้ก่อเหตุรีบชดใช้ค่าเสยีหายโดยเร็วทสีดุ ทงันีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพุ่งชนร้าน
ดังกล่าว ส่งผลให้ยอดขายของกิจการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการทีตังไว้ ในกรณีนี 
กจิการได้มีการเตรียมการสาํหรับการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวโดยจะทาํการประชาสมัพันธใ์ห้ลูกค้า
ทราบว่า กิจการจะปิดทาํการกีวันและจะเปิดให้บริการอีกครังเมือใดเพือให้ลูกค้าสะดวกในการ
กลับมาใช้บริการครังต่อไป  
 9.2  แผนในอนาคต 
  ร้านอาหาร “LIFANG CUISINE” ได้วางแผนธุรกิจในอนาคตโดยหลังจากทีสาขา
แรกประสบความสาํเรจ็ จากนันจะขยายกิจการ โดยเพิมสาขาไปยังเมืองใหญ่ๆทัวประเทศไทย
เพือให้อาหารจีนเป็นทรีู้จักอย่างกว้างขวาง 
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