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แผนธุรกจิ  ร้านอาหารวงักุ้ง ซีฟู๊ด 
น ้าทิพย ์ แตงถมยา1 

------------------------------------------------------- 
บทสรุปผู้บริหาร 

 ร้านอาหารวงักุง้ ซีฟู๊ ด เป็นร้านอาหารทะเล และเคร่ืองด่ืม เปิดทุกวนัให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 10:00–22:00 น.มีขนาดพื้นท่ีส าหรับใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน 552 ตารางเมตร โดยมี
พื้นท่ีในส่วนของโซนหนา้ร้านส าหรับให้บริการนัง่รับประทานอาหาร ขนาด 119.5 ตาราง
เมตร รองรับลูกคา้ไดจ้  านวน 15 โต๊ะรวม 72 ท่ีนัง่ โซนถดัไปเป็นศาลาท่ีท่ีนัง่ตกปลาและ
ชมววิสร้างล ้าเขา้ไปในพื้นน ้าขนาบขา้งดว้ยบ่อปล่าและบ่อกุง้ท่ีใชว้สัดุอวนผา้เขียวกนัเป็น
บ่อส าหรับลูกคา้สามารถตกกุง้และปลาไดข้นาดของบ่อประมาณ บ่อละ 16 ตารางเมตร 
และพื้นท่ีลานจอดรถดา้นหนา้ร้าน ขนาด 320 ตารางเมตร สามารถจอดรถไดป้ระมาณ 27 
คนั  
 ร้านอาหารวงักุ๊งซีฟู๊ ด ตั้งอยู่บริเวณ ถ.เลียบทางชนบท สมุทรสาคร เช่ือมต่อกบั
ถนน บางขนุเทียน-ชายทะเล ฝ่ังตรงขา้มของร้านเป็น ท่าเรือ ขนาดเล็ก ลูกคา้จึงสามารถใช้
บริการเรือเช่าเหมาล า ไดใ้นหลายเส้นตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เท่ียวชมหลกัเขต
กรุงเทพฯ แหล่งท่ีจะมีปลาโลมา แวะเวียนมาให้เราเห็นเป็นบางคร้ังคราว ล่องเรือไปชม
ศาลพนัทา้ยนรสิงห์ชมเรือโบราณ และล่องเรือชมห่ิงหอ้ยริมคลองในฤดูน ้าข้ึน   
  ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารนบัวา่ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง และมี
การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเขา้มาในตลาด โดยเฉพาะ
ร้านอาหารรายย่อยอนัเป็นผลมาจากการลงทุนไม่สูงมากนกัและระยะเวลาในการคืนทุน
ค่อนขา้งสั้น โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากพฤติกรรมของคนไทยท่ียงันิยม รับประทานอาหาร
นอกบา้น ใหค้วามสนใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ความตอ้งการบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย และ
การประหยดัค่าใช้จ่าย ท าให้ผูป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ตอ้งมีการปรับกลยุทธ์
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุดอีกดว้ย 
 
 
 
 
__________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 กลุ่มเป้าหมายของร้านอาหารวงักุ้งซีฟู๊ ด การเลือกกลุ่มเป้าหมายของร้านจะใช้
การตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มวยัท างาน ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล และกลุ่มเป้าหมายรอง เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียว  
 ร้านอาหารวงักุง้ซีฟู๊ ด จดทะเบียนในลกัษณะบริษทัจ ากดั โดยเป็นการระดมทุน
จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด สามท่าน รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 3,000,000 บาทถว้น จากประมาณ
การผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมก่อสร้างในเดือน กรกฎาคม 2557 แลว้
เสร็จในเดือน ธันวาคม 2557 เร่ิมด าเนินงานในเดือน มกราคม 2558 กิจการจะเร่ิมมีก าไร
จากการประกอบการตั้ งแต่ปีแรกท่ีเ ร่ิมด าเนินงานและจะเร่ิมจ่ายปันผลได้ในปีท่ี2 
นอกจากน้ี อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 63 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) เท่ากบั 5,507,446.99 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยูท่ี่ประมาณ 2 ปี 6 เดือน 
ค าส าคัญ : แผนธุรกิจ, ร้านอาหารวงักุง้ ซีฟู๊ ด 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ถือว่าเร่ิมมีการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึน จึงส่งผลท าให้มีการลงทุนเป็นจ านวนมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในลกัษณะของร้านอาหารท่ีจ าหน่ายแบบฟู้ ดเซ็นเตอร์ ใน
ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหารขนาดเล็กท่ีขายอาหารนานาชนิดซ่ึงจ าหน่ายอาหารท่ีถูก
กว่าร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นในสภาพเศรษฐกิจท่ีผูบ้ริโภคในเมืองยงัคงเน้นการ
ประหยดัค่าใช้จ่าย แต่ยงัคงนิยมรับประทานอาหารนอกบา้น และท่องเท่ียวผ่อนคลายใน
วนัหยุดอยู่นั้ น ร้านอาหารขนาดกลางและเล็กจึงกลายเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของ
ผูบ้ริโภคในการเขา้ใช้บริการธุรกิจร้านอาหารนบัว่ายงัเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเขา้มาในตลาด 
โดยเฉพาะร้านอาหารรายย่อยอนัเป็นผลมาจากการลงทุนไม่สูงมากนกัและระยะเวลาใน
การคืนทุนค่อนข้างสั้ น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของคนไทยท่ีย ังนิยม
รับประทานอาหารนอกบ้านและการปรับกลยุทธ์ในธุรกิจประเภทร้านอาหารของ
ผูป้ระกอบการให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทั้งในด้านความสนใจในเร่ือง
สุขภาพ บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย และการประหยดัค่าใชจ่้าย ท าให้ผูป้ระกอบการทั้งรายเก่า
และรายใหม่ตอ้งมีการปรับกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดให้ไดม้ากท่ีสุดอีกดว้ย จาก
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของคนไทยท่ีนิยมการบริโภคอาหารนอกบา้นและท่องเท่ียวในวนัหยุด 
ความช่ืนชอบในรูปแบบร้านท่ีมีบรรยากาศแบบผอ่นคลาย 
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 "ย่านบางขุนเทียน" ถือเป็นพื้นท่ีเดียวในเขตกรุงเทพฯ ท่ีติดทะเล มีธรรมชาติน่า
ท่องเท่ียว ดว้ยพื้นท่ีริมทะเลท่ีเต็มไปดว้ยป่าชายเลน แหล่งศึกษาระบบนิเวศของป่า ท าให้
คนกรุงเทพและเขตปริมณฑลพื้นท่ีใกล้เคียงนิยมมาท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจและ
รับประทานอาหารทะเลนอกบา้น การท าธุรกิจร้านอาหารในยา่นบางขุนเทียนจึงเป็นธุรกิจ
ท่ีน่าสนใจยิง่ โดย ร้านวงักุง้ซีฟู๊ ด เนน้การน าวตัถุดิบท่ีสดใหม่ ซ่ึง วตัถุดิบในการประกอบ
อาหารทะเลโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตไดจ้ากบ่อเล้ียง กุง้,ปลา,หอยแครง,และปูทะเล ของ
ครอบครัวกรรมการ รวมทั้งหมดเกา้บ่อซ่ึงท าใหมี้ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีต ่ากวา่ร้านอาหารร้านอ่ืน 
บรรยากาศ และการตกแต่ง ร้านตั้ งอยู่บริเวณริมน ้ าท าเข้าถึงธรรมชาติและดูสบายตา 
บริเวณด้านขา้งร้าน ยงั มีบ่อตกกุ้ง บ่อตกปลาและเรือเช่าเหมาล า การศึกษาในคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจร้านอาหารวงักุง้ซีฟู๊ ดเพื่อพฒันา
ต่อยอดธุรกิจดา้นอาหารทะเลของครอบครัว 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านอาหารวงักุง้ ซีฟู๊ ด 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านอาหารวงั
กุง้ ซีฟู๊ ด 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือน มีนาคม-เดือน สิงหาคม 
2557 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านอาหารวงั
กุง้ ซีฟู๊ ด 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์ 
 1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การ
วิเคราะห์ด้ากการผลิต/การด าเนินการ การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจ
ดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานหรือไม่ 
 2. ร้านอาหารวงักุง้ ซีฟู๊ ด หมายถึง กิจการท่ีจะด าเนินงาน โดยตั้งอยูท่ี่ ตั้งอยูบ่ริเวณ
ถนนเลียบทางชนบท สมุทรสาคร เช่ือมต่อกบัถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล เป็นอาคารชั้น
เดียว ใหบ้ริการอาหารประเภทอาหารทะเล และเคร่ืองด่ืม 
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) 
 4. การวเิคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การก าหนดกลุ่มเป้าหมายการวางต าแหน่ง
ทางการตลาด การก าหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด 
 5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 
 6. การวิเคราะห์ด้านการจัดการและก าลังคน หมายถึงการก าหนดโครงสร้าง
องคก์าร 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิต/ด าเนินงาน 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและก าลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 
 
 
 
 

ความเป็นไปไดใ้นการท า
ธุรกิจร้านอาหารวงักุง้ ซีฟู๊ ด 
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 7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทน 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้
จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 
 1. ท าเลท่ีตั้ง ท าเลท่ีตั้งของร้านและบรรยากาศแบบโปร่งๆ สบายๆ ตกแต่งร้าน
แนวริมทะเล การสัญจรสะดวก มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง 
 2. รสชาติอร่อย และคุณภาพ ความสดใหม่ เน่ืองจากอาหารทะเลนั้นจะตอ้งเนน้ท่ี
ความสดของวตัถุดิบหลกัท่ีน ามาใชจึ้งจะท าให้รสชาติอาหารดี จึงมัน่ใจไดว้า่ ร้าน วงักุง้ ซี
ฟู๊ ด สามารถแข่งขนัในดา้นรสชาติอาหารไดอ้ยา่งแน่นอด เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีสดใหม่ จาก
บ่อเล้ียงธรรมชาติท่ีเราดูแลจดัการเองแบบไม่ใส่สารเคมีในบ่อ  
 3. ดา้นการบริหารตน้ทุน เน่ืองจาก สามารถผลิตวตัถุดิบหลกัไดเ้อง จึงท าให้มัน่ใจ
ไดว้า่มีวตัถุดิบมีคุณภาพและตน้ทุนต ่ากวา่คู่แข่ง 
 4. บริการประทบัใจ ใส่ใจลูกคา้เหมือนคนในครอบครัว “หน้าไม่งอ รอไม่นาน 
คิดเงินไม่ชา้ วาจาอ่อนหวาน ปฏิบติัตนอยา่งนบนอบ ขอบคุณลูกคา้เม่ือจากลา” 
 5. บริการเสริมเพื่อสร้างความแตกต่าง (differentiation) ของทางร้านท่ีเราจะพฒันา
และปรับปรุงไปพร้อมๆ กบัความตอ้งการของลูกคา้ อาทิเช่น บริการบ่อตก กุง้ และ ปลา 
บริการเรือเช่าเหมาล า ชมวิว ในหลายเส้นทางให้ลูกคา้รู้สึกไม่จ  าเจ เช่น เท่ียวชมหลกัเขต
กรุงเทพฯ แหล่งท่ีจะมีปลาโลมาแวะเวียนมาให้เราเห็นเป็นบางคร้ังคราว  ล่องเรือไปชม
ศาลพนัทา้ยนรสิงห์ชมเรือโบราณ และล่องเรือชมห่ิงหอ้ยริมคลองในฤดูน ้าข้ึน  
จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses) 
 1. กุ๊กฝีมือดีและพนกังานท่ีรักองคก์รนั้นหายาก 
 2. เน่ืองจากกลุ่มผูจ้ดัท าโครงการเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่จึงขาดประสบการณ์
ในการบริหารการจัดการร้านอาหารซีฟู้ ด จึงจ าเป็นต้อง มีการจัดหาผู ้จ ัดการร้านท่ีมี
ประสบการณ์ 
โอกาสของกจิการ (Opportunities) 
 1. อาหารถือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของมนุษยโ์ดยแต่ละวนัจะมีการบริโภค 
อาหารม้ือหลกั 3 ม้ือ ซ่ึงความตอ้งการบริโภคอาหารน้ีไม่อาจหมดไป หรือลดลงได ้เพราะ
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ถึงอย่างไรผู ้บริโภคก็จ  าเป็นต้องรับประทานอาหาร เพื่อการด ารงชีวิต ดังนั้ นธุรกิจ
ร้านอาหารจึงมีโอกาสในการท าธุรกิจเพื่อรองรับความจ าเป็นดงักล่าว 
 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเปล่ียนแปลงไป จากท่ีเคยท าอาหารทานเองใน
ครอบครัวเป็นออกไปรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน เน่ืองจากเวลากลายเป็นขอ้จ ากดั
ในการด าเนินชีวติท าใหพ้ฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นเพิ่มมากข้ึน 
 3. คู่แข่งขนัท่ีผลิตวตัถุดิบเอง และ ติดท่าเรือนั้นมีอยูน่อ้ย 
อุปสรรคของกจิการ (Threats) 
 1. ร้าน วงักุง้ ซีฟู๊ ด มีคู่แข่งจ านวนมาก อีกทั้งยงัสามารถเกิดคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีจะ
เขา้มาแข่งขนัในตลาดไดง่้าย 
 2. ท าเลท่ีตั้ง อยูค่่อนขา้งลึก หากลูกคา้ขบัรถมาตามถนนเส้นบางขุนเทียนชายทะเล
นั้นจะพบร้าน คู่แข่งของเราก่อน 
 3. เน่ืองจาก เป็นร้านใหม่ยงัไม่ค่อยมีใครรู้จกั อาจท าให้ลูกคา้เขา้ใจว่าร้านอาหาร
วงักุง้ ซีฟู๊ ด เหมือนกบัร้านอาหารอ่ืนๆทัว่ไป จึงจ าเป็นตอ้งส่ือสารให้ลูกคา้ทราบถึงความ
แตกต่างอยา่งชดัเจน 

 การวเิคราะห์ด้านการตลาด 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (T : Tarket Market) 
กลุ่มเป้าหมายหลกั 
 เป็นลูกคา้ กลุ่มวยัท างานรายไดต้ั้งแต่ 15,001–30,000 บาทต่อเดือน ท่ีพกัอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นชอบทานอาหารนอกบา้นและช่ืนชอบในรสชาติของ
อาหารทะเล 
กลุ่มเป้าหมายรอง 
 เป็นลูกคา้ กลุ่มนกัท่องเท่ียวรายไดต้ั้งแต่ 15,001–30,000 บาทต่อเดือน ท่ีพกัอาศยั
อยูใ่นต่างจงัหวดัและต่างประเทศ เป็นชอบทานอาหารนอกบา้นและช่ืนชอบในรสชาติของ
อาหารทะเล 
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การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพแสดงการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์โดยมีการเปรียบเทียบ ระหวา่งความ
หลากหลายของบริการ และ ดา้นราคาของสินคา้ แสดงให้เห็นว่า ร้านวงักุง้ ซีฟู๊ ด มีความ
หลากหลายของจ านวนประเภทการให้บริการเช่น เรือ บ่อตกกุง้ บ่อตกปลา ท่ีหลากหลาย
กว่า ร้าน Bangkok seaview และในด้านความคุ้มค่ าของราคาสินค้า ท่ี สู งกว่า ร้าน 
Bangkokseaview.ดงักราฟ 
กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy) 
 รายการอาหารของร้านจะเป็นอาหารทะเล เมนูใหญ่พิเศษ สดพิเศษ ในราคา
ยอ่มเยาว และเนน้ความสดโดยลูกคา้สามารถตกกุง้ข้ึนมาจากบ่อไดเ้องเพื่อพิสูจน์ความสด 
ท าใหเ้ป็นจุดเด่นของร้าน 

ด้านราคา ร้านวังกุ้ง ซีฟู๊ ด ใช้กลยุทธ์การตั้ งราคาแบบสุดคุ้ม (Super Value 
Strategy) สืบเน่ืองจากการท่ีสามารถจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบไดใ้นราคาท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาด อีก

ความหลากหลายของบริการ 
(สูง) 

(ต ่า) 

(สูง) (ต ่า) ดา้นราคา ราคา 

ความหลากหลายของบริการ 
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ทั้งการใชโ้ปรแกรมบญัชีเขา้มาควบคุมการจดัการบริหารตน้ทุนและสินคา้คงคลงั ท าให้เรา
สามารถแข่งขนัไดใ้นเร่ืองของการตั้งราคาขายท่ีต ่ากว่าคู่แข่ง แต่คุณภาพท่ีดีกว่าหรือเท่า
เทียมกนัได ้
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
 แบ่งไดเ้ป็น 2 ช่องทางดงัน้ี 
  1. แบบ B2C ช่องทางตรงสู่ผูบ้ริโภค  

 
 
 ร้านวงักุ้ง ซีฟู๊ ด ใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นร้านในรูปแบบร้านเด่ียว (Stand-
alone) ตั้งอยู่ ริมถนน สังเกตเห็นไดง่้าย ลูกคา้สามารถเดินทางมาใช้บริการไดส้ะดวกซ่ึง
ทางร้านยงัมีท่ีจอดรถอยา่งพอเพียง 
  2. แบบ B2B ช่องทางขายผา่นบริษทัทวัร์ 
  

 
 การหาลูกคา้ผา่นกลุ่มบริษทัทวัร์ เป็นผูช้กัน าและพามารับประทานอาหารท่ีใหม่ท่ี
มีบริการใหเ้ช่าเรือเหมาล าส าหรับท่องเท่ียวเชิงอนุรักษด์ว้ย 
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
 1. มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์   
 2. การจดัท าเมนู แนะน าอาหารเรียกน ้ายอ่ย 
 3. การจดัท าป้ายโฆษณาในท่ีสาธารณะ เพื่อติดในมุมต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นซอยใกลเ้คียง 
เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ร้านให้เป็นท่ีรู้จกัในบริเวณใกลเ้คียง ป้ายโฆษณาเป็นแผน่ป้าย
ไวนิล ขนาด 4 x 1.5 เมตร 
 4. การจัดท าแผ่นพบั ใบปลิว เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าว่า ร้านวงักุ้ง ซีฟู๊ ด มีเมนู
แนะน าอะไร ตอนน้ีมีโปรโมชั่นอะไร ร้านอยู่ไหน ในการจดัท าแผ่นพบั ใบปลิวจะใช้
ขนาดเท่า A4 หรือเท่ากบั 210 x 297 มม. 
 5. การจดัท าป้ายช่ือโฆษณาร้านขนาด 2 x 3 เมตร. 
 6. ใหส่้วนลดเพื่อส่งเสริมการขาย  

o บตัร PLATINUM หากสะสมครบ 50 แตม้โดยไม่ใชสิ้ทธ์ส่วนลด 5% 
บตัรสะสมแตม้สามารถเปล่ียนเป็น บตัร Platinum ไดโ้ดยจะไดสิ้ทธ์
ส่วนลด 10% ต่อ1คร้ัง เป็นจ านวน 5คร้ัง ภายใน 1ปี  

ผูผ้ลิต 
ร้านวงักุง้ ซี

ฟู๊ ด 
ร 

ผูบ้ริโภค 

ผูผ้ลิต:ร้านวงักุง้ ซีฟู๊ ด 
 

บริษทัวัร์ ผูบ้ริโภค 
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o บตัรสะสมแตม้ สมคัรสมาชิก 500 บาท จะไดรั้บบตัรสะสมแตม้เพื่อ
ส่วนลดตามโปรโมชัน่ ซ่ึงการสะสมแตม้ จะตอ้งรับประทานให้ครบ 
1,000 บาทจะได้รับ 1 แตม้ เม่ือสะสมครบ 10 แตม้ ทางลูกคา้จะได้
ส่วนลด 5%   

o การให้ส่วนลดส าหรับผูท่ี้แชร์ Facebook page เพื่อเป็นการเพิ่มฐาน
ลูกค้าเก่าท่ีร่วมกด Like และสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้เขา้มากด Like
แชร์ page  

 เง่ือนไขโปรโมชัน่ : กดแชร์หนา้ page แลว้ปร้ินหนา้ท่ีลูกคา้กดแชร์มาเป็นส่วนลด 
ส าหรับทานอาหารได ้10%  
 ระยะเวลา : ในช่วง 6 เดือนแรก และในช่วงเทศกาลพิเศษ 
 จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้บริษทัคาดวา่จะใชง้บประมาณส าหรับการตลาด 
152,600 บาทต่อปีโดยประมาณ 

 การวเิคราะห์แผนการผลติ/ด าเนินงาน 
กระบวนการบริการของร้านอาหารังกุง้ ซีฟู๊ ด มีโครงสร้างดงัน้ี 

1. การตอ้นรับลูกคา้ 
- พนกังานตอ้นรับกล่าวค า สวสัดี(ครับ/ค่ะ) 
- พนกังานตอ้นรับน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊ 

2. การรับค าสั่งอาหาร 
- พนกังานน ารายการอาหารมามอบให้กบัลูกคา้ พร้อมแนะน าเมนู

พิเศษและบริการพิเศษของร้านแล้วถอยออกมานิดหน่ึงรักษาระยะห่างให้
ลูกคา้ไดเ้ลือกอาหารตามเมนู รอค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

- จดรายการอาหารลงในใบรับรายการอาหารซ่ึง 1 ชุดจะมี 3 แผน่ ‘ 
- ทบทวนรายการอาหารทั้ งหมดท่ีลูกค้าสั่งหลังจากจบการสั่ง

อาหารทุกคร้ัง 
- พนกังานส่งรายการอาหารตน้ฉบบัให้แคชเชียร์ ส าเนาใบท่ี 1 ส่ง

ใหห้อ้งครัว ส าเนาใบท่ี2 เก็บไวท่ี้โตะ๊ท่ีช่องเสียบท่ีโตะ๊ลูกค ้
- จดัเตรียมน ้าเสิร์ฟส าหรับลูกคา้ในระหวา่งรอเสิร์ฟอาหาร 

3. การปรุงอาหาร 
- ผูช่้วยแม่ครัว รับส าเนาใบสั่งอาหาร และ เตรียมส่วนประกอบท่ี

ตอ้งใช้ในแต่ละรายการอาหารท่ีไดรั้บ ส่งให้กบัแม่ครัวพร้อมแนบส าเนาใบ
รายการอาหารเตรียมรอไวท่ี้ถาด  
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- แม่ครัวปรุงอาหารตามรายการ 
- ผูช่้วยแม่ครัวน าอาหารท่ีปรุงเสร็จมาวางยงัโต๊ะพกัอาหารพร้อม

ตรวจสอบรายการอาหารตามส าเนาใบสั่งซ้ือท่ีวางไวท่ี้ถาด 
4. การเสิร์ฟอาหาร 

- พนกังานเสิร์ฟเดินอาหารน าอาหารจากโตะ๊พกัอาหารมาส่งท่ีโต๊ะ
อาหารเพื่อใหพ้นกังานเสิร์ฟท่ีประจ าโตะ๊ดูแลลงอาหารใหลู้กคา้ 

- พนักงานเสิร์ฟตอ้งกล่าว ขออนุญาติเสิร์ฟอาหารเพื่อเป็นแสดง
มารยาทและท่ีส าคญัเป็นการส่งเสียงเตือนลูกคา้ใหร้ะวงัอาหารท่ีมาเสิร์ฟ 
5. การเก็บเงิน 

-  เม่ือลูกคา้เรียกเก็บเงินพนกังานเสิร์ฟน าส าเนารายการอาหารใบท่ี
2 ท่ีโต๊ะลูกค้าไปให้แคชเชียร์ตรวจส าเนากับต้นฉบับว่าตรงกัน
หรือไม ่โดย 

-  แคชเชียร์พิมพร์ายการอาหารแล้วออกใบเสร็จเรียกเก็บเงินจาก
ลูกคา้ 

-  พนกังานเสิร์ฟรับเงินหรือบตัรเครดิต แลว้น าไปส่งใหแ้คชเชียร์ 
-  พนักงานเสิร์ฟส่งเงินทอน ให้ลูกค้าพร้อมกล่าว ขอบคุณ(ค่ะ/

ครับ) 
6. การเก็บโตะ๊หลงัจากลูกคา้ใชบ้ริการ 

 พนักงานเสิร์ฟรับผิดชอบเก็บจานชามและท าความสะอาดบน
โต๊ะน าจานชามท่ีใช้แล้วไปวางยงัโซนล้างจานในครัวเพื่อส่งต่อให้
พนกังานลา้งจาน 

 การวเิคราะห์ด้านก าลงัคน 
 โครงสร้างองค์การ 
 เน่ืองจากกิจการมีขนาดเล็ก โครงสร้างองค์การจึงเป็นไปในรูปแบบท่ีง่ายไม่
ซบัซอ้นท าใหกิ้จการดูแลกนัง่ายและเขา้ถึงพนกังานทุกคน 
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 การวเิคราะห์แผนการเงิน 
 ร้านอาหารวงักุง้ซีฟู๊ ด จดทะเบียนในลกัษณะบริษทัจ ากดั โดยใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 
3,000,000 บาท จากประมาณการผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมก่อสร้างใน
เดือน กรกฎาคม 2557 แลว้เสร็จในเดือน ธันวาคม 2557 เร่ิมด าเนินงานในเดือนมกราคม 
2558 กิจการจะเร่ิมมีก าไรจากการประกอบการตั้งแต่ปีแรกท่ีเร่ิมด าเนินงานและจะเร่ิมจ่าย
ปันผลได้ในปีท่ี 2 นอกจากน้ี อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 63 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 5,507,446.99 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยูท่ี่ประมาณ 
2 ปี 6 เดือน 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านก าลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่าธุรกิจ
ร้านอาหารวงักุง้ ซีฟู๊ ดภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกิจการก าหนดข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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