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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 ในปัจจุบันรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนเปล่ียนแปลงไป อีกทั้งเวลาและสภาพ

อากาศจากภายนอกกลายเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต ท าให้พฤติกรรมต่างๆในแต่ละวันต้องมี

การปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับข้อจ ากัดดังกล่าวรวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารกมี็การ

เปล่ียนแปลงไปเช่นกัน นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะ รวมถึงภาวะโลกร้อนและค่าใช้จ่าย

ด้านต้นทุนพลังงานในการเดินทางที่สูงข้ึน ท าให้ผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญกับการรับประทาน

อาหารที่มีที่น่ังรอที่สะดวกสบาย แต่ยังไม่ลืมค านึงถึงรสชาติของอาหารด้วย ฉะน้ันแนวโน้มของ

การบริโภคอาหารที่มีรสชาติอร่อย ถูกปาก ในสถานที่ๆมีความสะดวกสบาย จึงมีแนวโน้มสูงข้ึน

ตามเช่นกนั 
 ดังน้ันผู้ก่อต้ังกจิการจึงมองเหน็โอกาสที่ได้รับจากการก่อตั้งกจิการน้ี โดยจะเน้นการใช้

กลยุทธด้์านสนิค้าและบริการเพราะเช่ือม่ันในรสชาติของอาหารที่อร่อย ถูกปาก ในราคาที่ยุติธรรม 

โดยจะเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ด้วยการเพ่ิมบริการติดแอร์ภายในร้านเพ่ือเพ่ิมความ

เย็นสบายและบรรยากาศที่ดีข้ึนกับให้ลูกค้า โดยจะไม่ลดคุณภาพและปริมาณของอาหารลง 

ผสมผสานกบักลยุทธด้์านการจัดจ าหน่ายเข้ามาสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน  

 ธุรกิจร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” เป็นธุรกิจร้านอาหารจีน ราคาย่อมเยา 
รสชาติสไตล์ด้ังเดิม ด้วยความที่เป็นคนจีนจึงท าให้เข้าใจรสชาติอาหารจีนอย่างลึกซ้ึง และเมื่อ

เดินทางมาประเทศไทย กไ็ด้เกดิความคิดที่จะมาเปิดร้านอาหารส าหรับนักศึกษาจีน เน่ืองจากกลุ่ม

ลูกค้าที่เป็นนักศึกษาจีนและคนไทยที่ช่ืนชอบอาหารจีน นิยมการรับประทานอาหารจีนตามสตูรต้น

ต ารับมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกจิร้านอาหารเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 แผนธุรกิจร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” ครอบคลุมการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เติบโตของตลาดธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน รูปแบบของร้าน วัตถุดิบ การให้บริการที่มีมาตรฐาน 

ท าเลที่ต้ังที่ใกล้แหล่งชุมชน สถานศึกษาและยังไม่มีการแข่งขันมากนัก การท าการตลาดโดยเน้น

สื่อออนไลน์ รวมถึงการเกบ็ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการจากการศึกษาความ

เป็นไปได้ของกิจการ พบว่ากิจการมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 2 เดือน ซ่ึงต ่ากว่าเป้าหมายของกจิการ

ที่ต้ังเป้าไว้ไม่เกนิ 2 ปี แสดงให้เหน็ว่ามีความน่าสนใจและคุ้มค่าในการลงทุน 

 
 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**ที่ปรึกษาหลัก 



2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1  แนวคิดในการจดัตั้งธุรกิจ 
  ธุรกิจอาหารนับวันย่ิงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ ส าหรับอาหารจีนหรือร้านอาหารจีนแนว

ใหม่ ที่หันมาเน้นการให้บริการที่ความรวดเรว็ อร่อย สะอาด แนวโน้มธุรกจิอาหารจีนในเมืองไทย

ยังมาแรงต่อเน่ือง และจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้คนนิยมรับประทาน

อาหารนอกบ้านมากขึ้น เพราะต้องการความสะดวก ลดความยุ่งยากในการท าอาหาร ขณะเดียวกนั

จากรายงานวิจัยดังกล่าวยังระบุว่า พฤติกรรมการทานอาหารของผู้บริโภคระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ 

7 ม้ือ ได้แก่ อาหารเช้า อาหารว่างก่อนเที่ยง ม้ือเที่ยง หลังม้ือเที่ยง อาหารว่างช่วงบ่าย ม้ือเยน็ 

และอาหารว่างม้ือดึก เม่ือพฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตของผู้บริโภคเปล่ียนไป ธุรกิจอาหาร 

เคร่ืองด่ืมกต้็องปรับตัว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้อย่างรวดเรว็ 
  ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังไม่มีร้านอาหารจีนมากนัก เราจึงได้

จัดตั้งร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” ข้ึนมา เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็น
นักศึกษาจีนและคนไทยที่ช่ืนชอบอาหารจีน โดยทางร้านเน้นในเร่ืองของการคัดสรรวัตถุดิบ ท าให้

อาหารที่ออกมามีรสชาติที่กลมกล่อมหลังผ่านกรรมวิธกีารปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะจากทางร้าน กย่ิ็ง

ส่งเสริมให้รสชาติอาหารเป็นที่โดดเด่น อกีทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากจากร้านอื่น 
  ผู้ก่อตั้งเลง็จึงเหน็ว่าเมื่อมีความต้องการของผู้บริโภค กับมีท าเลว่างที่เหมาะสมในการ

ท าร้านอาหาร อยู่ใจกลางชุมชนที่มีผู้คนพลุกพล่าน อีกทั้งในซอยน้ียังมีร้านขายอาหารน้อย มีที่น่ัง

ไม่เพียงพอ ถ้าต้องการซ้ืออาหารต้องเดินไปปากซอยระยะทางประมาณ 20 เมตร ขายอาหารตาม

สั่งมีโต๊ะน่ังจ านวน 1 โต๊ะและห่างไปอีกประมาณ 500 เมตร อีกทั้งมีการต้ังราคาที่สูง มีโต๊ะน่ัง

จ านวน 8 โตะ๊ อากาศภายในร้านค่อนข้างร้อนและฝุ่ นเยอะเพราะเป็นร้านแบบเปิด จึงมองว่าการ

แข่งขันไม่สูงมาก เมื่อเทยีบกับจ านวนประชากรในละแวกจ านวนมาก จึงต้องการสร้างร้านอาหาร

เพ่ือรองรับความต้องการที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ด้วยการให้บริการด้าน

คุณภาพของรสชาติอาหาร และสถานที่ๆ ดีกว่าในราคาที่สามารถแข่งขันได้ แต่ให้ความ

สะดวกสบายที่มากกว่า 
 2.2  แนวคิดในการด าเนนิการ 
  ร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” เป็นร้านอาหารที่เพ่ิงเปิดใหม่ แต่ด้วยมีการ
พัฒนาและปรับปรุงรสชาติอยู่เสมอ ท าให้มีการเจริญเติบโตที่มากข้ึน จะมีลูกค้ามาทานอยู่ตลอด 

โดยอาหารจะมีหลากหลาย เน้นการให้บริการที่รวดเรว็ อร่อย สะอาด อกีทั้งยังตอบรับผู้บริโภคได้

เป็นอย่างดี การตลาดมักใช้เคร่ืองมือที่ เป็นการส่งเสริมการตลาดได้แก่ การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดโปรโมช่ันตามฤดูกาลของอาหาร รวมถึงการ

ให้บริการที่เป็นกันเองของพนักงานที่ถูกปลูกฝังมาจากรากฐานของจีนว่า การบริการและการ

รับประทานแบบครอบครัวใหญ่มีความอบอุ่นและเป็นกันเองสิ่งน้ีถือเป็นเอกลักษณ์อีกหน่ึงอย่าง 

และการดีไซน์ของร้านที่มีความทนัสมัยตามการเปล่ียนแปลงยุคสมัยของร้านอาหารจีน 



  

3.  สินคา้และบริการ 

  ร้านอาหาร “LIFANG CUISINE” เป็นร้านอาหารจีนที่เน้นรสชาติของอาหารและการ
บริการที่รวดเร็ว ลูกค้าคือกลุ่มนักศึกษาจีนที่พักอาศัยบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคน

ไทยที่ช่ืนชอบอาหารจีน เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้กบัลูกค้าที่ต้องการล้ิมลองรสชาติอาหารจีน

แบบต้นต ารับและราคาถูกส าหรับนักศึกษา และมีบริการสั่งจองทางผ่านช่องทาง  We Chat, LINE 
และ Facebook 
  นอกจากน้ียังมีเมนู Signature ที่ปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะของทางร้าน พร้อมทั้งการสร้าง
ประสบการณ์ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกสนุกสนานในการพบปะเพ่ือนฝูงระหว่างการรับประทาน

อาหาร 
 
4.  วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 
  ธุรกิจร้านอาหารยังมีโอกาสเติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนโดยอีไอซีคาดว่า 

จะขยายตัวราว 4-5% ในปี 2019-2020 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงสร้างประชากรที่

เปล่ียนแปลงไป ทั้งจากครัวเรือนที่ เล็กลงการขยายตัวของเมือง และไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่

เปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของ

ร้านอาหาร และประชากรในปัจจุบันต้องการความสะดวกสบายมากขึ้ น รวมถึงการขยายตัวของ

เมือง (urbanization) ที่เกิดข้ึน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหันมาทานอาหาร
นอกบ้าน หรือซ้ืออาหารส าเรจ็รูปมาทานที่บ้านมากข้ึน 
  ร้านอาหาร “LIFANG CUISINE” ถึงแม้จะไม่ใช่ร้านอาหารจีนร้านแรกในอุตสาหกรรม
น้ี แต่เน่ืองจากรสชาติอาหาร คุณภาพบริการ ราคาที่สมเหตุสมผล และท าเลที่ต้ังของร้าน ท าให้

ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่เป็นนักศึกษาจีนและคนไทยที่ช่ืนชอบอาหารจีนอย่างต่อเน่ือง จึงคาด

ว่าจะมีการขยายตัวที่เติบโตมากข้ึน 
 4.2 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้
ดังน้ี 
  -  กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
   เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่หอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
 
  -  กลุ่มบุคคลทั่วไป 



   เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว หรือหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิ 

   บัณฑติย์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 4.3  การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม 
  1. ภาวการณ์แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
  ภาวการณ์แข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้านอาหารจีนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ ถือว่ามีภาวการณ์แข่งขันต ่า มีเพียงร้านอาหารไทยตามสั่งธรรมดา  
  2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ 
  ผู้แข่งขันรายใหม่มีจ านวนจ ากัด ท าให้ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่อยู่ในระดับต ่า 

เน่ืองจากปัญหาด้านวีซ่าในการท างานของคนจีน ท าให้ร้าน “LIFANG CUISINE” เป็นร้านอาหาร
จีนที่ตรงตามต้องการของลูกค้า 
  3. ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน 
  ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนอยู่ในระดับต ่า ถึงแม้ว่าจะมีอาหารจีนส าเรจ็รูป แต่เมื่อ

เทยีบกบัร้านอาหารที่ปรุงสดใหม่ จึงท าให้ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าอยู่ 
  4. อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 
  อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างต ่า เน่ืองจากประเทศไทย

เป็นประเทศเกษตรกรรม ท าให้วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการท าอาหาร หาซ้ือได้สะดวกและมีราคาไม่

แพง ซ่ึงส่งผลให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
  5. อ านาจต่อรองของผู้บริโภค 
  อ านาจต่อรองของผู้บริโภคอยู่ในระดับต ่า ถึงแม้ว่าธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันจะมี

จ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกร้านได้ตามความต้องการ แต่ธุรกิจน้ีสามารถสร้างความ

โดดเด่นในด้านของรสชาติ ราคา และการให้บริการที่มีคุณภาพ ซ่ึงหาได้น้อยจากร้านอื่นๆ 
 4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกจิการ (SWOT Analysis) 
  4.4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  จุดแขง็ (Strengths) 
  -  วัตถุดิบในการประกอบการอาหารสะอาด มีคุณภาพ 
  -  การบริหารงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน เอาใจใส่ทุกรายละเอยีดของลูกค้า 
  -  ราคาถือว่าไม่สงูมากเมื่อเทยีบกบัคุณภาพของอาหาร 
  -  มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในร้าน โดยมีเคร่ืองปรับอากาศที่เปิดตลอด และมี

บริการ Free WIFI ให้แก่ลูกค้าเล่นระหว่างที่น่ังรออาหาร 
  -  เมนูที่หลากหลาย รสชาติถูกปาก ปรุงด้วยสตูรเฉพาะของทางร้าน 
  - บรรยากาศภายในร้านโล่ง สบายตา มีการจัดวางที่ น่ังโดยเว้นระยะห่างอย่าง

เหมาะสม ท าให้ลูกค้ารู้สกึถึงความสบายและความผ่อนคลาย 
 



  จุดอ่อน (Weakness) 
  -  เป็นร้านที่เปิดมาใหม่อาจยังไม่เป็นที่รู้จัก ของบุคคลทั่วไป  
  -  ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคที่เป็นคนไทย  
  4.4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  โอกาส (Opportunity) 
  -  อาหารจีนยังคงเป็นอาหารที่มีผู้บริโภคนิยมรับประทานกันเป็นอย่าง และยังเป็น

ร้านอาหารจีนเพียงไม่กี่ร้านในย่านอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็นโอกาสที่จะ ท าให้

ติดป้ายประกาศเพ่ือสอบถามข้อมูล และส ารองที่ น่ังในการเข้ามา รับประทานได้ จึงท าให้ท า

การตลาดกบั กลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้ และยังสามารถขยายตลาดสู่ลูกค้าที่เป็นคนไทยได้  
  อุปสรรค (Threat) 
  -  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ท าให้ผู้บริโภคจะต้องมีการเกบ็เงินให้มาก

ย่ิงข้ึน และซ้ือเฉพาะสินค้าที่จ าเป็น เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าหลักคือนักศึกษาจีนที่มาเรียนในประเทศ

ไทย อีกทั้งยังมีร้านอาหารประเภทอื่นๆด้วย จึงท าให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันส าหรับ

สนิค้าคนไทย 
 
5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

 5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 
  ช่ือกจิการ   ร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE”   
  ที่อยู่/ที่ต้ังกจิการ  309/1 Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong,  
      Lak Si, Bangkok 10210 
  รูปแบบการด าเนินการ จ าหน่ายอาหารจีน ราคาย่อมเยาว์ รสชาติสไตล์ดั้งเดิม 
  ส่วนของเจ้าของ  748,000 บาท 
 5.2 แผนผงัองคก์ร 
 

 
รูปที่ 1 แผนผังองค์กร 

 5.3  วิสยัทศัน ์



  ธุรกิจร้านอาหาร “LIFANG CUISINE” เป็นธุรกิจร้านอาหารจีน รสชาติสไตล์ดั้งเดิม
และราคาถูกส าหรับนักศึกษา 
 5.4  พนัธกิจ 
  รักษาคุณภาพของอาหารและการบริการ เพ่ือให้ทุกท่านได้สัมผัสกับรสชาติอาหารจีน

ต้นต ารับและด้วยการบริการที่เป็นมิตรของพนักงาน เพ่ือความพึงพอใจสงูสดุของลูกค้า 
 

6.  แผนการตลาด 

 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 
       6.1.1 เป้าหมายระยะสั้น 
  -  ให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง 
  -  ประชาสมัพันธร้์านให้เป็นที่รู้จักภายในระยะเวลา 1 ปี 
      6.1.2 เป้าหมายระยะกลาง 
  -  คิดค้นเมนูใหม่ๆ เพ่ือสร้างจุดเด่น 
  -  ควบคุมมาตรฐานการผลิตและบริการให้มีประสทิธภิาพ 
  -  เพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือประชาสมัพันธแ์ละขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น 
       6.1.3 เป้าหมายระยะยาว 
  -  ขยายธุรกจิ โดยเพ่ิมสาขาไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
  -  ร้านอาหารประสบความส าเรจ็ มีช่ือเสียงอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักในลูกค้า

ทุกกลุ่ม 
  -  เป็นผู้น าด้านอาหารจีน ที่มีการจัดส่งหลากหลายช่องทางและเข้าถึงลูกค้าได้อย่าง

ทั่วถึง 
  -  อตัราก าไรสทุธ ิ20% ของรายได้ในแต่ละปี 
 6.2  การก าหนดลูกคา้เป้าหมาย 
  จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้เกณฑ์ต่างๆแล้วท าให้สามารถจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย

หลักได้แก่ 2 กลุ่ม คือ  
  -  กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
   เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่หอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  -  กลุ่มบุคคลทั่วไป 
   เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว หรือหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิ 

   บัณฑติย์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  ซ่ึงจากการท าแบบส ารวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 50 คน พบว่าในกลุ่มนักเรียน-

นักศึกษา มีผู้ท าแบบสอบถามร้อยละ 78 และในกลุ่มบุคคลทั่วไปมีผู้ท าแบบสอบถามร้อยละ 22  
 6.3  กลยุทธท์างการตลาด 



  6.3.1 ด้านสนิค้าและบริการ ที่มุ่งเน้นเร่ืองการปรุงแต่งอาหารให้มีรสชาติที่ อร่อย ถูก

ปาก ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงความรวดเรว็ในการให้บริการที่ต้อง

ท าควบคู่กนัไป เพ่ือให้สอดคล้องและตรงใจลูกค้ามากย่ิงขึ้น 
  6.3.2 ด้านราคา ใช้กลยุทธก์ารตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา แบบก าหนดราคาตามความ

เคยชินของผู้บริโภคในราคาที่ยุติธรรม 
  6.3.3 ด้านการจัดจ าหน่าย สถานที่ๆต้ังอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนที่มีคนสญัจรผ่านไปมา

จ านวนมาก ลูกค้าสามารถน่ังรับประทานอาหารที่ร้านหรือจะซ้ือกลับบ้าน มีบริการรับค าสั่งซ้ือ

อาหารผ่านทางโทรศัพทแ์ละบริการส่งอาหารให้ถึงมือลูกค้า (ในรัศมี 0.5 ตารางกโิลเมตร) 
  6.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ใช้หลักการส่งเสริมการตลาดมาท าการจัดรายการ

ส่งเสริมการขายช่วง 3 เดือนแรกหลังจากเปิดกิจการ ด้วยการให้ส่วนลดเพ่ือเป็นแผนกระตุ้นการ

บริโภคของลูกค้า ช่วยเพ่ิมยอดขายให้มากขึ้น 

 
7.  แผนการผลิตและการด าเนนิงาน 

 7.1 สถานทีต่ั้งของรา้น 
  การเลือกท าเลที่ต้ังร้านอาหารอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ "ธุรกิจร้านอาหาร"เป็น

หน่ึงในธุรกิจที่ใครหลายๆคนน้ันใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของ แต่การที่จะเปิดร้านอาหารน้ัน            

ท าเลหรือที่ต้ังร้านอาหารน้ันถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหน่ึงต่อการเร่ิมต้นธุรกจิอาหารเป็นหลักเลยก็

ว่าได้ร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE” ต้ังอยู่ในซอยประชาช่ืน 12 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และยังรายล้อมไปด้วยหอพักนักศึกษาจีน ติดถนน 

สงัเกตเหน็ได้ง่าย 
 7.2 ขั้นตอนการใชบ้ริการ 
  เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้าน ฝ่ายบริการท าการต้อนรับและน าลูกค้าไปที่โต๊ะ  แล้วแนะน า

เมนูอาหารและรับรายการอาหารจากลูกค้าก่อนจะน าไปให้แม่ครัวจัดท าอาหารตามรายการที่ลูกค้า

สั่ง เม่ืออาหารเสรจ็พนักงานเสิร์ฟจะน าอาหารไปให้แก่ลูกค้า และคอยบริการลูกค้าอยู่ในระยะที่

เหมาะสม เมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จจะท าเกบ็เงินจากลูกค้า และเร่งท าความสะอาดโต๊ะ

เพ่ือเตรียมต้อนรับลูกค้าทา่นต่อไป 
8.  แผนการเงิน 

 8.1  เป้าหมายทางการเงิน 
  - ก าหนดระยะเวลาคืนทุนภายใน 2 ปี  
  - มีผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสทุธขิองโครงการเป็นบวก  
  - มีอตัราผลตอบแทนของโครงการมากกว่าต้นทุนทางการเงิน  
  นอกจากน้ี เพ่ือท าการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกจิผ่านการค านวณมูลค่าปัจจุบัน 

สทุธขิองกจิการ  



 8.2  การวิเคราะหด์า้นการเงิน 

  งบประมาณการลงทุนของร้านอาหาร “LIFANG CUISINE” ใช้เงินลงทุนในโครงการ 
748,000 บาท โดยเงินลงทุนทั้งหมดเป็นของเจ้าของ แบ่งเป็นสนิทรัพย์ เช่น อุปกรณ์ท าครัว โตะ๊ 
เก้าอี้  และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกจิการ มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) เทา่กบั 1 ปี 
2 เดือน 
 
9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  9.1.1 กรณีที่มีผู้ใช้บริการต ่ากว่าเป้าหมาย 
  จัดท าการส่งเสริมการขายมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกค้าและรายได้ ดังน้ี  
    1. รับส่วนลด 10 % ส าหรับลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลา 14.00 น. - 17.00 น. ใน

วันจันทร์ - ศุกร์ เพ่ือกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ Prime Time อีกทั้งยังช่วยถัวเฉล่ียลูกค้า
ไม่ให้กระจุกตัว Peak เฉพาะช่วงเวลา 
   2. รับส่วนลด 10% ส าหรับลูกค้าที่รับประทานอาหารครบ 500 บาทข้ึนไป เพ่ือ

กระตุ้นยอดขายโดยให้ลูกค้ารับประทานอาหารถึงยอดที่ทางร้านก าหนดมากข้ึน 
   3. รับส่วนลด 10% ส าหรับผู้มารับประทานอาหารเป็นกลุ่ม (5 ท่านขึ้ นไป) เพ่ือ

กระตุ้นยอดขายโดยการเชิญชวนให้ลูกค้ามารับประทานอาหารเป็นกลุ่มที่ร้านมากข้ึน 
  9.1.2 กรณีที่มีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ 
  กิจการจะพิจารณาการให้บริการภายในร้านว่าเพียงพอและต้องการขยายเพ่ิมหรือไม่  

โดยจะไม่ให้ลูกค้าต้องรอนาน ร้านจะเพ่ิมปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอ จ้างพนักงานเพ่ิม และจัดหา

โตะ๊ เก้าอี้ เพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอกบัปริมาณของลูกค้า 
  9.1.3 กรณีเผชิญปัญหาด้านบุคลากร 
  ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่ท  าให้บุคลากรน้อยลง และน า

ข้อมูลมาหาทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น 
  9.1.4 กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
  อาจจัดหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสั้นจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพ่ือน ามาหมุนเวียนภายใน

เพ่ือให้เกดิผลกระทบต่อกจิการน้อยที่สดุ 
  9.1.5 กรณีเกดิปัญหาขัดข้องทางเทคนิค 
  เหตุการณ์เพลิงไหม้    
   กิจการได้เตรียมการแก้ไขเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยเบ้ืองต้น คือ มีถังดับเพลิงแบบใช้

สารเคมีจ านวน 2 ถังประจ าร้านเพ่ือให้สามารถควบคุมเพลิงได้ระดับหน่ึง และฝึกอบรมการซ้อม

ดับเพลิงให้กับพนักงาน  ถ้าหากเกดิเหตุเพลิงไหม้จนท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน กระทั่ง



ส่งผลให้กิจการไม่สามารถด าเนินงานได้ กิจการจึงจ าเป็นต้องน าเงินทุนส่วนหน่ึงมาใช้ส าหรับการ

ปรับปรุงร้านและสั่งซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เข้ามาทดแทนตามความเสยีหายที่เกดิข้ึน   
   เหตุการณ์น า้ทว่ม  
   กรณีน ้าท่วมไม่มาก กิจการจะจัดหากระสอบทรายมาวางกั้นบริเวณหน้าร้านเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้น า้เข้ามาท่วมภายในร้าน และวางกระสอบทรายให้เป็นทางเดินเพ่ือให้ลูกค้าสามารถ

เข้ามาใช้บริการได้สะดวกขึ้น  
   กรณีน า้ท่วมมาก เจ้าของกิจการจะพิจารณาเม่ือเหน็สมควรถึงความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน

ให้มีการปิดร้านช่ัวคราว และจัดเกบ็อุปกรณ์ ข้ึนสู่ที่สูง เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 

เมื่อน ้าลดแล้วเร่งบูรณะสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้านก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการ

ตามปกติ 
  เหตุการณ์อุบัติเหตุรถพุ่งชนร้าน 
   หากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพุ่งชนร้านจนท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

กระทั่งส่งผลให้กิจการไม่สามารถด าเนินงานได้ กิจการจ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบ

ค่าเสยีหายที่เกดิข้ึนอย่างเร่งด่วน หากมีความล่าช้ากจิการจะน าเงินทุนส ารองส่วนหน่ึงมาใช้ส าหรับ

การปรับปรุงร้านและสั่งซ้ืออุปกรณ์เข้ามาทดแทนตามความเสียหายที่เกิดข้ึนไปก่อนแล้วหลังจาก

น้ันจะเร่งรัดให้ผู้ก่อเหตุรีบชดใช้ค่าเสียหายโดยเร็วที่สุด ทั้งน้ีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพุ่งชนร้าน

ดังกล่าว ส่งผลให้ยอดขายของกิจการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการที่ต้ังไว้ ในกรณีน้ี 

กจิการได้มีการเตรียมการส าหรับการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวโดยจะท าการประชาสัมพันธใ์ห้ลูกค้า

ทราบว่า กิจการจะปิดท าการกี่วันและจะเปิดให้บริการอีกคร้ังเมื่อใดเพ่ือให้ลูกค้าสะดวกในการ

กลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป  
 9.2  แผนในอนาคต 

  ร้านอาหาร “LIFANG CUISINE” ได้วางแผนธุรกิจในอนาคตโดยหลังจากที่สาขาแรก
ประสบความส าเรจ็ จากน้ันจะขยายกิจการ โดยเพ่ิมสาขาไปยังเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศไทยเพ่ือให้

อาหารจีนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
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