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วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2557) 

แผนธุรกจิ  ต ำว้ำว (ร้ำนอำหำรสไตล์อกีสำน)” 
ศศิมาพร  พิมพมุ์ข1 

------------------------------------------------------- 
บทสรุปผู้บริหำร 

 ผูบ้ริหารมีความมุ่งหวงัในการด าเนินเปิดธุรกิจร้านอาหาร โดยใช้ช่ือว่า ต าวา้ว 
“Tum Wow” จ าหน่ายอาหารไทยสไตล์อีสานประเภทส้มต าและอ่ืนๆ เน่ืองจากตอ้งการ
สร้างภาพลกัษณ์เป็นของตนเอง ผูบ้ริหารมีความมุ่งหวงัท่ีจะเปิดร้านอาหารภายใตว้ิสัยทศัน์
ท่ีวา่ “การเป็นผูน้ าในตลาดอาหารสไตล์อีสาน ท่ีมีคุณภาพดี รสชาติอร่อย เนน้การบริการ 
ราคาย่อมเยา เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้” ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรู้้สึกคุม้ค่า คุม้
ราคา  
 ส าหรับการลงทุนเพื่อเปิดกิจการในคร้ังน้ีลงทุนโดยใช้เงินส่วนตัวจ านวน 
2,000,000 บาท และจดัหาเงินทุนโดยการขอกูเ้งินธนาคารอีกจ านวน 1,000,000 บาท รวม
เงินทุนทั้งส้ิน 3,000,000 บาท ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเปิดเพียงสาขาเดียวในช่วงแรกของ
การเปิดด าเนินกิจการ หากไดผ้ลตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภคและมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจ 
จึงจะพิจารณาขยายสาขาเพิ่มในภายหลงั  

จากการประเมินการตลาด ร้านต าวา้ว “Tum Wow” สามารถใชก้ลยุทธ์การพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หเ้ห็นถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์พร้อมทั้งผสมผสานความเป็นเลิศทางดา้น
คุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ร้านต าวา้ว “Tum Wow” จึงเลือกใชก้ลยุทธ์ 
ทางการตลาด ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการขาย ภายใตส้ถานการณ์ปกติ
ร้าน “ต าวา้ว” จะมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี ภายใตอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีระดบั 
69% 
ค ำส ำคัญ : แผนธุรกิจ, ร้านอาหารสไตลอี์สาน 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บทน ำ 
ประเทศไทยมีอาหารหลากหลายประเภท อาหารอีสานเป็นอีกประเภทหน่ึงซ่ึง

ไดรั้บความนิยมของคนไทยเป็นอยา่งมาก ดว้ยรสชาติท่ีจดัจา้น อร่อย มีหลากหลายรายการ 
ในปัจจุบนัร้านอาหารอีสานมีอยูม่ากมาย ไม่วา่จะเป็นร้านขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาด
ใหญ่ๆ ดงัท่ีเห็นไดง่้าย เช่น ร้านส้มต าตามขา้งทาง ร้านรถเข็น ร้านท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ 
เป็นตน้  
 ส้มต า เป็นอาหารท่ีคนอีสานชอบรับประทานกบัขา้วเหนียวหรือกินเล่น ๆก็ได ้คน
ภาคอีสานและภาคเหนือเรียกวา่ ต าส้ม ต่อมาต าส้มของชาวอีสานแพร่หลายลงมาภาคกลาง 
อาจเน่ืองมาจากชาวอีสานมาท างานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ต าส้ม
แบบอีสานก็แพร่หลายในกรุงเทพและส่วนอ่ืนๆ ของประเทศไทย การท าส้มต าจึงมีการ
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัคนภาคกลาง เช่น เพิ่มน ้าตาลให้มีรสหวาน เพิ่มถัว่ลิสงคัว่ และกุง้
แห้ง ตดัปลาร้าออกใช้แต่น ้ าปลาเป็นตน้ ส้มต า หรือ ต าส้มจึงมีรสดั้งเดิมแบบอีสาน หรือ
แบบภาคกลาง เรียกวา่ ต าไทย ซ่ึงออกรสหวาน ยิ่งกวา่นั้นยงัมีการเพิ่มปูดองเขา้ไปอีกเพื่อ
เพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งข้ึน ปัจจุบนั ส้มต ามิใช่แพร่หลายเฉพาะในหมู่คนไทยเท่านั้น 
ส้มต าแพร่หลายออกไปจนกลายเป็นอาหารท่ีนานาชาติรู้จกัและเป็นอาหารจานโปรดของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีอดไม่ไดท่ี้จะล้ิมลอง 

ท่ีมาของร้านต าวา้ว เกิดข้ึนมาจาก ความชอบส่วนตวัของผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นคนชอบ
ท าอาหาร และชอบรับประทานอาหารอีสาน เมนูจานโปรด คือ " ส้มต า " แต่หาร้านท่ีถูกใจ
ค่อนข้างยาก และตนเองเช่ือว่าคนไทยส่วนใหญ่ช่ืนชอบรับประทาน ส้มต าเหมือนกับ
ตวัเองโดยดูจากร้านอาหารอีสานทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท่ีเปิดกนัอยูเ่ป็น
จ านวนมากทุกพื้นท่ี จึงเกิดความคิดท่ีจะท าร้านอาหารอีสาน ในสไตล์ท่ีแตกต่างจาก
ร้านอาหารอีสานทัว่ไป โดยเน้นการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นนั่งสบายๆ เหมือนกบัการ
รับประทานอาหารกนัในครอบครัว  
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจร้านอาหารสไตลอี์สาน 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจร้านต าวา้ว 
(ร้านอาหารสไตลอี์สาน) 
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านต าวา้ว 
(ร้านอาหารสไตลอี์สาน) 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนกนัยายน 
2557 
นิยำมศัพท์ 
 1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การ
วิเคราะห์ด้านการผลิต/การด าเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการจดัการและก าลังคน การ
วิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน
หรือไม่ 
 2. อาหารสไตลอี์สาน คือ การผสมผสานวตัถุดิบจากธรรมชาติในแบบต่างๆ ให้อยู่
ในรูปแบบของอาหารอีสานท่ีมีรสชาติและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเฉพาะตวัตามแบบของผูผ้ลิต
ใหอ้อกมาเป็นเอกลกัษณ์ของผูผ้ลิตเองมากท่ีสุด 
 3. การวเิคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ 
ภายนอกขององค์การ โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) 

การวเิคราะห์สถานการณ์  

 

ความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ
ร้านต าวา้ว (ร้านอาหารสไตล์

อีสาน) 

 
การวเิคราะห์แผนการจดัการและก าลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 
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 4. การวเิคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ทางการตลาด การก าหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด 
 5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 
 6. การวิเคราะห์ด้านการจัดการและก าลังคน หมายถึง การก าหนดโครงสร้าง
องคก์าร 
 7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ 
กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์โดยใช้วธีิ SWOT Analysis มีรำยละเอยีดดังต่อไปนี ้

จุดแข็งของกจิกำร (Strengths)        
 - รูปแบบการตกแต่งร้านท่ีมีเอกลกัษณ์ ในโทนสีท่ีแตกต่างจากร้านหาร

อีสานทัว่ไป โดยทางร้านจะใช้โทนสีด ากะสีส้มในการตกแต่งร้าน ใชภ้าพมาตกแต่งให้มี
ความโดดเด่น ทนัสมยั และสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารให้น่านัง่มากข้ึน เป็น
ส่ิงท่ีช่วยดึงดูดความสนใจลูกคา้เป็นอยา่งดี  

 - รสชาติอร่อย รายการอาหารมีความแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ มีบรรยากาศ
เป็นกันเองกว่าร้านคู่แข่ง เพราะเน้นการบริการท่ีเป็นกนัเองให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับ
ครอบครัว เนน้การบริการท่ีสะอาด รวดเร็วและไม่แพง เพื่อให้ลูกคา้รู้สึกวา่คุม้ค่า คุม้ราคา
ในการรับประทานอาหารท่ีร้าน เป็นการสร้างความประทบัใจให้กับลูกคา้ ด้วยการใช้
วตัถุดิบท่ีสด สะอาด  

 - มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบาย เพียงพอกบัลูกคา้ 
 - สถานท่ีตั้งร้านอยูติ่ดถนน สะดวกแก่การเดินทางและสามารถหาไดง่้าย 
 - การเพิ่มรายการอาหารท่ีเป็นประเภทดบักล่ินปากและของหวาน เพื่อให้

ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจและกลา้ท่ีจะเขา้มารับประทาน  
 - บรรยากาศในร้านท่ีมีแอร์เย็นจะช่วยให้ได้อรรถรสในการรับประทาน

อาหารมากกวา่บรรยากาศร้านอาหารท่ีมีบรรยากาศร้อน  
 - มีบริการจดัส่งใหส้ าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการอ่ิม อร่อย กบัสินคา้ของเราท่ีบา้น 

เป็นการเพิ่มยอดขายใหก้บัร้านเพิ่มข้ึน  
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จุดอ่อนของกจิกำร (Weaknesses) 
        - เน่ืองจากร้านเป็นร้านใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั ท าให้ตอ้งใชว้ิธีทางการตลาด
ต่าง ๆ เขา้มาช่วย เพื่อท าใหลู้กคา้มีความสนใจมากข้ึน 
โอกำสของกจิกำร (Opportunities) 

- ผูบ้ริโภคมีรสนิยมในการบริโภคส้มต าเป็นประจ า และอาจเป็น
อาหารหลักของใครหลายๆ  คน ท าให้ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองไม่ เบ่ือท่ีจะ
รับประทานส้มต า 

- กลุ่มเป้าหมายของร้านส่วนใหญ่เป็นคนทุกเพศ ทุกวยั ท่ีมีความช่ืน
ชอบในการรับประทานอาหารไทยสไตล์อีสาน จึงท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่
ยาก 

- รูปแบบการด าเนินชีวติของคนเปล่ียนไป จากท่ีเคยรับประทานอาหาร
ภายในบา้น เป็นออกไปทานนอกบา้น เน่ืองจากความตอ้งการความสะดวกสบายในการ
ด าเนินชีวติมากข้ึน 

- เน่ืองจากร้านมีการตกแต่งท่ีไม่ซ ้ าแบบคู่แข่งในย่านน้ี จึงสามารถ
ดึงดูดใหลู้กคา้สนใจในบริการ 
อุปสรรคของกจิกำร (Threats) 

 -  ภาวะเศรษฐกิจการเมืองไม่แน่ชดั ท าให้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคลดลง 
ผูบ้ริโภคจึงตอ้งใชจ่้ายประหยดัมากข้ึน 

 -  ธุรกิจร้านอาหารและการบริการมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงท าให้มีคู่แข่ง
รายใหม่เพิ่มมากข้ึน  ไม่วา่จะเป็นร้านท่ีเปิดตามตรอกซอยตามริมทาง จึงจ าเป็นท่ีตอ้งสร้าง
ความแตกต่างของทางร้านใหเ้ด่นชดัข้ึน 

 กำรวเิครำะห์ด้ำนกำรตลำด 
กำรก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย (Targeting) 
 จากการแบ่งส่วนการตลาดขา้งตน้ จะใช้การตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2 
กลุ่ม โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการมาใชบ้ริการ คือ กลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยั หรือ ท่ีท างานใน
อ าเภอคลองหลวง (กลุ่มเป้าหมายหลกั) และกลุ่มลูกคา้ท่ีพกัอาศยัหรือท างานอยูใ่นบริเวณ
ใกล้เคียงกบัอ าเภอคลองหลวง (กลุ่มเป้าหมายรอง) เม่ือทราบกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะใช้
ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามท่ีเลือกข้ึนมา และท าการแบ่ง
โดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ เกณฑ์ภูมิศาสตร์ เกณฑ์จิตวิทยา และเกณฑ์พฤติกรรม
ศาสตร์ 
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ลูกค้ำเป้ำหมำยตลำดร้ำนต ำว้ำว 
เป้ำหมำยหลัก (คลองหลวง) คือ กลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยั หรือ ท่ีท างานในอ าเภอคลองหลวง 
ไดแ้ก่ พอ่คา้ แม่คา้ ขา้ราชการ นกัเรียน/นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป ดงันั้น เป้าหมายดงักล่าว
จึงมีความตอ้งการท่ีจะรับประทานอาหารอีสานนอกบา้น  
  - เพศ    เพศหญิง 
  - อาย ุ  24-32 ปี 
  - อาชีพ   พอ่คา้ แม่คา้ 
  - ภูมิศาสตร์  อ าเภอคลองหลวง  
  - จิตวทิยา  มีความชอบรับประทานอาหารนอกบา้น 
  - พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรท่ีมีความชอบรับประทานอาหาร 
     ไทยสไตลอี์สาน 
เป้ำหมำยรอง (ธญับุรี,ล าลูกกา) คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีพกัอาศยัหรือท างานอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง
กบัอ าเภอคลองหลวง ไดแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป ดงันั้น เป้าหมายดงักล่าว
จึงมีความตอ้งการท่ีจะรับประทานอาหารอีสานนอกบา้น 
  - เพศ    ทุกเพศ 
  - อาย ุ  24-32 ปี 
  - อาชีพ   นกัศึกษา ขา้ราชการ 
  - ภูมิศาสตร์  อ าเภอธญับุรี อ าเภอล าลูกกา  
  - จิตวทิยา  ประชากรท่ีมีความชอบรับประทานอาหาร 
     นอกบา้น 
  - พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรท่ีมีความชอบรับประทานอาหาร 
     ไทยสไตลอี์สาน 
กำรก ำหนดต ำแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) 
 เน่ืองจากร้านอาหารประเภทส้มต า เป็นร้านอาหารท่ีเปิดบริการเป็นจ านวนมาก แต่
ละร้านจะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตวัเองได้ ส าหรับร้านต าวา้ว ซ่ึงเป็นร้านท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีการจ าหน่ายอาหาร
อีสานประเภทส้มต า ดังท่ีกล่าวมาแล้วในขา้งต้น ผสมกับการตกแต่งร้านในรูปแบบท่ี
คลาสสิคและทนัสมยัจึงน่าเป็นจุดสนใจของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี ตบทา้ยด้วยรายการ
อาหารรสแซ่บ ซ่ึงในการเปิดร้านต าวา้วคร้ังน้ี ผูบ้ริหารตอ้งการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์
ให้ผูบ้ริโภคไดรู้้สึกวา่ ต าวา้ว เป็นร้านอาหารอีสานคลาสสิค (อีสานสมยัใหม่) ผูบ้ริหารจึง
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ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์จากความแตกต่าง ความโดดเด่น เพื่อการก าหนดการรับรู้และ
การจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดการยอมรับในตราสินคา้และผลิตภณัฑ์ โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ คือ ดา้นรสชาติ และความหลากหลาย ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง 
ส่ิงท่ีลูกค้าจะได้รับเม่ือมารับประทานอาหารท่ีร้าน เช่น แอร์เย็น อาหารอร่อย ราคา
ประหยดั บรรยากาศดี บริการเป็นกนัเอง เป็นตน้ 
กำรก ำหนดต ำแหน่งผลติภัณฑ์โดยเปรียบเทยีบระหว่ำงรสชำติ และ ควำมหลำกหลำย 
ควำมหลำกหลำย (สูง) 
     
          ต ำว้ำว                 ร้ำนต ำ
แหล 
     
ด้ำนรสชำติ (ต ่ำ)                                                         ด้ำนรสชำติ 
(สูง) 
    ร้ำนส้มต ำอืน่ๆ    ร้ำนย ำแซ่บ 
 
ควำมหลำกหลำย (ต ่ำ) 
 
 
 

จากแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบด้านรสชาติ หมายถึงรสชาติอร่อย และด้าน
ความหลากหลาย หมายถึง มีรายการอาหารมาก การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์แสดงให้
เห็นว่าร้านต าวา้ว อยู่ในต าแหน่งท่ีแสดงถึงความคุม้ค่าดา้นรสชาติ และความหลากหลาย
ของรายการอาหาร มากกวา่คู่แข่งขนัอ่ืนๆ  
กลยุทธ์ด้ำนผลติภัณฑ์ (Product Strategy) 

เน้นการจ าหน่ายอาหารประเภท ส้มต าปูมา้ ส้มต าปลาดุกฟู ส้มต าคอหมูย่าง ทาง
ร้านจะน ารายการอาหารดงักล่าวเขียนไวบ้นบอร์ดหนา้ร้าน เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้
ท่ีเดินผา่นมา 
 
 
 

 

ดา้นความหลากหลาย  หมายถึง  มีรายการอาหารมาก 
ดา้นรสชาติ  หมายถึง  อาหารมีรสชาติอร่อย 
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รำยกำรอำหำร 

ประเภทส้มต ำ ประเภทย ำ ย่ำง ลำบ น ำ้ตก ต้ม  ของทำนเล่น 
ต าวา้ว (ต าถาด) กุง้เตน้ หมอ้ไฟตม้แซ่บหมู,กระดูกอ่อน,เน้ือ  ผกัรวมทอดกรอบ 
ต ามัว่ หมูมะนาว แกงหน่อไม ้ ขา้วเกรียบปลา 
ส้มต าไทย กุง้แช่น ้าปลา แกงเห็ด ปีกไก่ทอดน ้าปลา 
ส้มต าปู ย  ารวมมิตร แกงผกัหวานไข่มดแดง เก๊ียวกรอบหรรษา 
ส้มต าปูไทย ย  าทะเล แกงผกัหวานปลากรอบ ผลไมต้ามฤดูกาล 
ส้มต าปูปลาร้า ย  าคอหมูยา่ง ปลาส้มทอด                                                                           เคร่ืองดื่ม 
ส้มต าซัว่ ย  าปลาดุกฟู ปลาร้าปลานิลทอด น ้าแขง็ 
ส้มต าแตง ย  าแหนม แหนมซ่ีโครงทอด น ้าอดัลม 
ส้มต าผลไม ้ ย  าตะไคร้กุง้สด ไส้กรอกอีสาน น ้าเปล่า 
ส้มต าทอด ย  าผกับุง้กรอบ ลาบหมู น ้าผลไม ้ 
ส้มต าไข่เคม็ คอหมูยา่ง ลาบเน้ือ น ้าสมุนไพร  
ส้มต าปูมา้ ไก่ยา่ง ลาบปลาดุก เบียร์ 
ส้มต าแคป๊หมู ปลาดุกยา่ง ลาบหมูทอด ขนมหวำน 
ส้มต าหมูยอ เน้ือยา่ง ลาบปลาหมึก เตา้ฮวยนมสด 
ส้มต าขา้วโพดกุง้สด ไส้ยา่ง ลาบเห็ดหอม วุน้มะพร้าวน ้าหอม 
ส้มต าหอยดอง น ้าตกหมู ขา้วเหนียว เตา้ทึง 
ส้มต าทะเล น ้าตกเน้ือ ขนมจีน  
ส้มต าปลาดุกฟู ตบัหวาน ขา้วเหนียวสต๊ิก  
ส้มต าคอหมูยา่ง ตม้ซุปเปอร์ ขา้วสวย  
ส้มต ามะม่วงปลากรอบ ซุปหน่อไม ้   
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กลยุทธ์ด้ำนรำคำ (Price Strategy) 
 ธุรกิจร้านต าวา้ว ไดต้ั้งราคาขายสินคา้ไวใ้นระดบักลางเพื่อให้เหมาะสมกบักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย 
 

รำยกำรอำหำร 
รำคำ (บำท) 

รำยกำรอำหำร 
รำคำ (บำท) 

ประเภทส้มต ำ ประเภทย ำ ย่ำง ลำบ น ำ้ตก ต้ม แกง 
ต าวา้ว (ต าถาด) 99 กุง้เตน้ 59 
ต ามัว่ 49 หมูมะนาว 79 
ส้มต าไทย 39 กุง้แช่น ้าปลา 79 
ส้มต าปู 39 ย  ารวมมิตร 59 
ส้มต าปูไทย 39 ย  าทะเล 69 
ส้มต าปูปลาร้า 39 ย  าคอหมูยา่ง 49 
ส้มต าซัว่ 39 ย  าปลาดุกฟู 59 
ส้มต าแตง 49 ย  าแหนม 49 
ส้มต าผลไม ้ 69 ย  าตะไคร้กุง้สด 69 
ส้มต าทอด 59 ย  าผกับุง้กรอบ 89 
ส้มต าไข่เคม็ 49 คอหมูยา่ง 49 
ส้มต าปูมา้ 79 ไก่ยา่ง 49 
ส้มต าแคป๊หมู 49 ปลาดุกยา่ง 49 
ส้มต าหมูยอ 49 เน้ือยา่ง 49 
ส้มต าขา้วโพดกุง้สด 79 ไส้ยา่ง 49 
ส้มต าหอยดอง 49 ลาบหมู 49 
ส้มต าทะเล 79 ลาบเน้ือ 49 
ส้มต าปลาดุกฟู 59 ลาบปลาดุก 49 
ส้มต าคอหมูยา่ง 59 ลาบหมูทอด 59 
ส้มต ามาม่า 39 ลาบปลาหมึก 59 
ส้มต ามะม่วงปลากรอบ 39 ลาบเห็ดหอม 59 
ซุปหน่อไม ้ 39 น ้าตกหมู 49 
ขา้วเหนียว 10 น ้าตกเน้ือ 49 
ขนมจีน 10 ตบัหวาน 49 
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รำยกำรอำหำร 
รำคำ (บำท) 

รำยกำรอำหำร 
รำคำ (บำท) 

ประเภทส้มต ำ ประเภทย ำ ย่ำง ลำบ น ำ้ตก ต้ม แกง 
ขา้วเหนียวสต๊ิก 15 หมอ้ไฟตม้แซ่บหมู ,กระดูกอ่อน ,  เน้ือ  99 
ขา้วสวย 10 ตม้แซ่บหมู , กระดูกอ่อน , เน้ือ 59 
ของทำนเล่น รำคำ (บำท) ตม้ซุปเปอร์ 69 
ผกัรวมทอดกรอบ 29 แกงหน่อไม ้ 39 
ขา้วเกรียบปลา 29 แกงเห็ด 59 
ปีกไก่ทอดน ้าปลา 49 แกงผกัหวานไข่มดแดง 69 
เก๊ียวกรอบหรรษา 49 แกงผกัหวานปลากรอบ 69 
ผลไมต้ามฤดูกาล 49 ปลาส้มทอด                                                                           59 
ของหวำน รำคำ (บำท) ปลาร้าปลานิลทอด 59 
เตา้ฮวยนมสด 20 แหนมซ่ีโครงทอด 59 
วุน้มะพร้าวน ้าหอม 25 ไส้กรอกอีสาน 59 
เตา้ทึง 25 เคร่ืองดื่ม รำคำ (บำท) 
  น ้าแขง็ 15 
  น ้าอดัลม 15 
  น ้าเปล่า 10 
  น ้าผลไม ้(ฝร่ัง,ส้ม,แตงโม) 29 
  น ้าสมุนไพร (กระเจ๊ียบ,ล าไย,เก็กฮวย) 15 
  เบียร์ต่าง ๆ  ราคาตามตลาด 

 
กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place Strategy) 
 ร้าน ต าวา้ว เป็นธุรกิจร้านอาหารท่ีเปิดให้บริการอาหารไทยสไตล์อีสาน จึงมี
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นช่องทางเดียว คือ ช่องทางตรง ดงัภาพ 
 
 
กลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Strategy) 
 กิจการมีกลยทุธ์ในการส่งเสริมการดงัน้ี 
  1. การโฆษณา โดยใชส่ื้อ ส่ิงพิมพ ์และออนไลน์ 

  - การจดัท าป้ายโฆษณาบริเวณหนา้ร้านดว้ยการใชธ้งญ่ีปุ่น 

       ต ำว้ำว        ผู้บริโภค 
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  - การจดัท ารายการอาหาร (เมนู) ท่ีน่าสนใจตกแต่งดว้ยรูปอาหาร 
  - การจดัท าเมนูแนะน าหนา้ร้านคา้   
  - การใหส่้วนลด บตัรสะสมแตม้ 

        - จดัท าเวบ็ไซดข์องร้าน  
  2. การใชพ้นกังาน (Personal Selling) 
        - การฝึกอบรมพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานแต่ละคนมีมาตรฐานการ
บริการและการท างานท่ีเหมือนกนั ซ่ึงจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็น
ส่ิงท่ีจะสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 
  3. การส่งเสริมการขาย  (Sale Promotion) 
   - การกระตุน้ยอดขายผา่นทางเวบ็ไซต ์ 
   - การใหส่้วนลดทั้งทางหนา้ร้านและทางออนไลน์ 
  4. การประชาสัมพนัธ์  (Public Relation) 
        - การจดัป้ายโฆษณาในท่ีสาธารณะ 
        - การจดัท าแผน่พบั ใบปลิว 
        - การโฆษณาในรายการวทิยชุุมชน 
 จากรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ กิจการใชง้บประมาณในการส่งเสริมการตลาดใน
ปีท่ี 1 เป็นจ านวนทั้งหมด 52,300 บาท  

 กำรวเิครำะห์แผนกำรผลติ 
 กระบวนการปฏิบติัการของร้านอาหารต าวา้ว จะอยูใ่นรูปแบบของกระบวนการ
ท างานในส่วนของการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงที ่1 
ฝ่ายจดัซ้ือ ท าการส ารวจสินคา้ของร้าน เพ่ือจดัซ้ือวตัถุดิบ  

 

ช่วงที ่2 
ฝ่ายผลิต ท าการจดัเก็บวตัถุดิบ และเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต 

 

ช่วงที ่3 
ฝ่ายบริการ รับรองลูกคา้ และจดัส่งรายการสินคา้ใหฝ่้ายผลิต เพ่ือท าการผลิต 
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 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผสมวตัถุดิบ 

จดัหาวตัถุดิบ 

เตรียมวตัถุดิบ 

ใส่ภาชนะ 

ตรวจสอบความ
เรียบร้อย 

น าออกจ าหน่าย 

ช่วงที ่4 
ฝ่ายผลิตจดัส่งสินคา้ใหฝ่้ายบริการ น าไปเสิร์ฟลูกคา้ 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกค้ำทำนทีร้่ำน  

พนกังานกล่าวทกัทายลูกคา้ ดว้ยค  าวา่ “ ต าวา้ว สวสัดีค่ะ/ครับ ”  

และท าการสอบถามลูกคา้วา่ รับประทานท่ีน่ีหรือจะรับกลบั
บา้น 

พาลูกคา้ไปนัง่รอท่ี
โตะ๊ 

ลูกค้ำโทรศัพท์ส่ังไปทำนทีบ้่ำน 

พนกังานรับรายการอาหารท่ีลูกคา้สัง่ หาก
ลูกคา้ไม่ทราบรายการ พนกังานจะน าเสนอ 

ลูกค้ำส่ังไปทำนทีบ้่ำน 

ครัว 

แคชเชียร์ 

ปรุงอาหารตาม
รายการ 

ส่งอาหารใหลู้กคา้ 

ลูกคา้ช าระเงิน 

ออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน
ลูกคา้ 

ลูกคา้กลบั 

พนกังาน ขอบคุณค่ะ/ครับ แลว้แวะมาใหม่นะคะ/
ครับ 
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 กำรวเิครำะห์แผนกำรจัดกำรก ำลงัคน 
 กิจการของทางร้านใช้การจดัการโครงสร้างแบบตามหน้าท่ี ซ่ึงเป็นการจดัการ
องค์กรแบบง่าย มีการแบ่งหน้าท่ีกนัอย่างชัดเจน มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานโดย
โครงสร้างธุรกิจประกอบดว้ย  
     ผงัโครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 กำรวเิครำะห์แผนกำรเงิน 
 กิจการใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 3,000,000 บาท จากการประเมินยอดขายของกิจการ 
คาดวา่จะมียอดขายในปีท่ี 1 จ  านวน 13,015,296.00 บาท ปีท่ี 2 จ านวน 14,642,208.00 บาท 
ปีท่ี 3 จ  านวน 16,269,120.00 บาท ปีท่ี 4 จ  านวน 17,896,032.00 บาท และปีท่ี 5 จ  านวน 
19,522,944.00 บาท ระยะเวลาคืนทุนของกิจการคือ 3 ปี ปัจจุบนัมีมูลค่าสุทธิของผลการ
ลงทุนเท่ากบั 7,503,671.65 บาท และมีอตัราผลตอบแทนของการลงทุน (Internal Rate of 
Return; IRR) เท่ากบั 69% 
สรุปผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ
ผลิต/การด าเนินงาน การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและก าลงัคน การวเิคราะห์ดา้นการเงิน ได้
ขอ้สรุปว่า ธุรกิจร้านต าวา้ว (ร้านอาหารสไตล์อีสาน) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกิจการก าหนด มี
ความเป็นไปไดใ้นการทุน 
 
 
 

ผู้จัดกำร  (1 คน) 

แม่ครัว 
 (2 คน) 

พนักงำนบริกำร (4 คน) ผู้ช่วยแม่ครัว (2 คน) 

พนักงำนจัดซ้ือ                         
(1 คน) 
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