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วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 

แผนธุรกจิร้านอาหารและไวน์ 
พรรษชล คุม้แพรวพรรณ1 

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

 ในปัจจุบนั รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นเปล่ียนแปลงไป อีกทั้งเวลากลายเป็น
ขอ้จ ากดัในการด าเนินชีวิต ท าให้พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละวนัตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัขอ้จ ากดัดงักล่าว รวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารก็มีการเปล่ียนแปลง
ไปเช่นกนั เม่ือกว่าสิบปีก่อนท่ีเม็ดเงินในยุคนั้นหยิบฉวยไดง่้ายราวซ้ือกอ้นสบู่ แต่พอถึง
ช่วงฟองสบู่แตก ร้านไวน์ท่ีผุดข้ึนราวดอกเห็ด ต่างพากนัล่มสลายไป จนเหลือให้เห็นไม่ก่ี
ร้าน 

จากสรุปภาวะธุรกิจปี 2552 และแนวโนม้ปี 2553-2554 ของศูนยว์ิจยัไทยพาณิชย์
กล่าววา่ รูปแบบการด า เนินชีวติท่ีมีการปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ท าให้การบริโภคอาหารนอกบ้าน  มีแนวโน้มสูงข้ึน โดยคาดว่าแนวโน้มการ
รับประทานอาหารนอกบา้น ในปี 2553-2554 ยงัอยู่ในระดบัดี และเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมบรรยากาศของร้าน เป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้เวลา
สังสรรค์ร่วมกนัมากข้ึน แนวโน้มของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงมีแนวโน้มสูงข้ึน
เช่นกนั 

“ไวน์” เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของสังคมเมือง อย่าง
กรุงเทพมหานคร เพราะรสนิยม และวฒันธรรมของชนชาติตะวนัตกท่ีเขา้มาในบา้นเรา ท า
ให้คนไทยหันมาด่ืมไวน์ในร้านท่ีถูกออกแบบมาตามคอนเซ็ปต์ของนกัด่ืมไวน์ เพื่อสร้าง
อรรถรสในการด่ืมไวน์ ดว้ยเหตุน้ีเอง ร้านไวน์ จึงเป็น เทรนด์ใหม่ของคนท างานท่ีตอ้งการ
ร้านอาหารหรูๆ ท่ีมีเคร่ืองด่ืมเบาๆ ฟังดนตรีในแบบสบาย อย่างแนวเพลง Jazz ในการ
พบปะสังสรรคเ์พื่อนฝูง หรือพูดคุยธุรกิจ จึงไดเ้ป็นท่ีมาของร้านไวน์ จุดขายของร้านไวน์
ในแต่ละแห่งแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนใหญ่ทั้งหมด เน้นในเร่ืองของการให้ความรู้ใน
เร่ืองของการด่ืมไวน์อยา่งไรให้ไดอ้รรถรสมากท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น “D’vine” ซ่ึงร้านไวน์ใน
แหล่งช๊อปป้ิงอยา่ง The Crystal Park ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางบรรดาหมู่บา้นราคาแพง 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  
   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โอกาสทางการตลาด 
 ถึงแมว้า่แนวโนม้ของร้านไวน์จะไดรั้บความนิยมสูงข้ึน แต่ร้านไวน์ส่วนใหญ่จะ

เน้นให้บริการแต่ไวน์ กับอาหารเพียงไม่ก่ีเมนู ท าให้ไม่อาจตอบสนองความต้องการ
ผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศทุกวยัในเวลาเดียวกนั ร้านอาหารและไวน์ “D’vine” ไดเ้ล็งเห็นช่องทาง
ในการน าเสนอร้านอาหารและเป็นร้านท่ีเสร์ิฟไวน์ท่ีสมบูรณ์แบบ โดยร้านอาหารและไวน์ 
D’vine ตอ้งการท่ีจะเป็นผูน้ าทางดา้นการผลิต การน าเขา้ ทั้งไวน์และอาหารอยา่งครบวงจร 
โดยเป็นศูนยก์ลางในการส่งต่อใหก้บัร้านไวน์อ่ืนๆ  
รูปแบบผลติภัณฑ์ 

 ร้านอาหารและไวน์ “D’vine” เป็นธุรกิจระดบักลาง จะน าเสนออาหารและ
เคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะไวน์ รวมทั้งให้บรรยากาศ ความบันเทิงแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร 
เหมาะสมกบัความตอ้งการของทุกคนในครอบครัว  
การลงทุน 

 จดัหาเงินทุนโดยการร่วมกบัหุ้นส่วน 10 คน ทุ่มทุนเนรมิตรเปิดร้านไวน์ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้กบัคนชอบด่ืมไวน์ ดว้ยเงินลงทุนกวา่ 35 ลา้นบาท ในการเนรมิตรร้านอาหาร
และไวน์ “D’vine” ใหอ้อกมาสมบูรณ์แบบท่ีสุด ในทุกๆดา้น 
ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รับ 

ภายใตส้ถานการณ์ปกติร้านอาหารและไวน์ “D’vine” จะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 3 ปี 
ภายใตอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน จะมีการปันผลทุกๆ 2 เดือน จาก 50% ของก าไร
สุทธิ 

 
ดีไวน์ ไวน์ บาร์ แอนด ์ทาปาส (D’Vine Wine Bar & Tapas) เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ

คนรักไวน์ ท่ีตอ้งการมาพกัผอ่นบรรยากาศสบายๆ กบัเคร่ืองด่ืมรสเลิศและอาหารชั้นดี ใน
บรรยากาศสุดหรู คุณภาพ ราคาไม่แพง 
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แผนการตลาด บริษัทฯ  มีการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้  (1) เกณฑ์ทาง

ประชากรศาสตร์ ในส่วนของรายได ้(2) เกณฑ์ดา้นพฤติกรรม คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึง
สุขภาพ และ (3) เกณฑ์ดา้นจิตวิทยา คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชอบสินคา้คุณภาพดี และซ้ือสินคา้
จากประโยชน์ของตวัสินค้ามากกว่าราคา ดงันั้น บริษทัจึงสรุปกลุ่มเป้าหมายหลักของ
ร้านอาหารและไวน์ คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชอบรับประทานอาหารนอกบา้น และช่ืนชอบการ
ด่ืมไวน์ หรือเป็นกลุ่มท่ีช่ืนชอบบรรยากาศร้านสวยๆ และเป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญักับ
สังคม นัน่คือ อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อน เพื่อนท่ีท างาน กลุ่มครอบครัว หรือคู่รัก ทั้งคนธรรมดา
ทั่วไป หรือบรรดานักธุรกิจ คนดัง  ดารา ศิลปิน เซเลบต่างๆ ซ่ึงอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ รายการอาหารของร้านอาหารและไวน์ “D’vine” จดัเป็น

สินคา้ท่ีมีการเพิ่มค่า (Potential Product) คือ ไม่เพียงแต่เป็นม้ือพิเศษอ่ิมทอ้งเท่านั้น แต่ยงั
เป็นม้ืออาหารท่ีมีส่วนประกอบท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบด่ืมไวน์รวมถึง

ท่ีอยู ่
The Crystal Park ถนนเลียบทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค ์(ประดิษฐ์มนูธรรม) เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์ 025150614 

เวลาใหบ้ริการ 6pm - 1am  

เวบ็ไซต ์ www.facebook.com/dvinebangkok  

กลุ่มลูกคา้ คนทัว่ไปอาย ุระหวา่ง 25 - 34 ปี 

ประเภทเคร่ืองด่ืม Wine, Champagne 

ประเภทดนตรี Acoustic, DJ house, Various 

แนวเพลง Easy listening, Pop, House, International, Lounge 

สไตลก์ารตกแต่งร้าน Boutique style 

บรรยากาศ 
มีความโดดเด่น ทนัสมยัเหมาะส าหรับคนมีสไตล์, สถานท่ีเหมาะส าหรับพกัผอ่น คลายเครียด, 
สนุกสนาน เหมาะส าหรับการรวมกลุ่มกบัเพื่อนๆ, สวีทเหมาะส าหรับคู่รักหรือคนท่ีออกเดท, 
เหมาะส าหรับการพบปะพดูคุยอยา่งเป็นทางการ 

ประเภทอาหาร Italian เมนูสไตลย์โูรเปียน และทางร้านยงัมีเมนูสไตลใ์หม่ เรียกวา่ Thai Friendly 

http://www.facebook.com/dvinebangkok
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด่ืมไวน์อีกดว้ย ทางร้านแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1. รายการ
อาหาร 2. รายการเคร่ืองด่ืม (ไม่รวมไวน์) 3.รายการเคร่ืองด่ืม (ไวน)์ 

การส่ือสารทางการตลาดทั้งหมดจะท าเพื่อสนบัสนุนวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. ส่ือสารเพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบว่ามีบริการร้านอาหารและร้านไวน์ท่ีเต็มรูปแบบ ซ่ึงเป็น
ทางเลือกส าหรับผูท่ี้รักและช่ืนชอบการด่ืมไวน์อยา่งแทจ้ริง 
2. ส่ือสารเพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบถึงความหลากหลายและคุณภาพท่ีลูกค้าจะได้รับ 
(Customer Benefit) 
3. ส่ือสารเพื่อก่อใหเ้กิดการทดลองใช ้
4. ส่ือสารเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับความโดดเด่นในดา้นความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ 
(Superior Quality) และความเป็นเลิศทางดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
(Superior Customer Responsiveness) 

 โดยบริษทัฯ มีงบโฆษณาในปีแรกประมาณ 714,700บาท เพื่อท าให้ตราสินคา้ของ
บริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกั และปีต่อ ๆ ไปประมาณ 750,435บาท และเพิ่มข้ึน 5% ต่อปี 
 แผนการผลิต บริษทัฯ มีการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงจากโรงงานผลิต มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และน ามาจดัเก็บ ท าความสะอาด รักษาความสะอาด 
อยา่งถูกสุขลกัษณะ เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจในมาตรฐานการบริการ และความปลอดภยัในการ
รับประทาน  
 แผนการจัดการและก าลังคน บริษัทฯ ใช้การจัดโครงสร้างองค์การตามหน้า 
(Functional Organization) เพราะเป็นองคก์ารท่ีไม่มีขนาดใหญ่มากนั้น บริษทัฯ มีบุคลากร
ทั้งส้ิน 31 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 4คน ท่ีปรึกษาทางดา้นโภชนาการ 1คน พนกังาน
เสร์ิฟ  5 คน พนักงานเดินอาหาร 2คน พนักงานบาร์น ้ า 2คน พนักงานต้อนรับ 3คน 
ผูจ้ดัการร้าน 1คน ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 1คน พอ่ครัว (เซฟ) 3คน ผูช่้วยพอ่ครัว 3ค น 
พนกังานเก็บเงิน 1คน พนกังานลา้งจาน 2คน และนกัดนตรี 3คน 

บริษทัฯ ใชเ้งินลงทุนเร่ิมตน้ทั้งส้ิน 4 ลา้น 5 แสนบาท โดยเป็นการระดมทุนจากผู ้
ถือหุ้นของบริษทัทั้งส้ิน บริษทัเร่ิมมีผลก าไรและสามารถปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดใ้นปีแรก 
มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 2 ปี 2 เดือน ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
15,313,220 บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 75.55% 
 
ค าสาคัญ  แผนธุรกิจ, ร้านอาหาร และไวน์ , Wine Bar & Tapas   
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ร้านอาหารชิลล์ๆ บรรยากาศดีๆ ราคาเบาๆ และมีไวน์ด่ืม นัน่คือ ร้านอาหารแห่ง
หน่ึงอยูใ่น The Crystal Park เลียบทางด่วนเอกมยั-รามอินทรา ช่ือว่าร้านอาหารและไวน์ 
D’vine รูปแแบบร้านอาหารเป็น wine bar & tapas ทางร้าน มีไวน์หลากหลายมากมาย กวา่ 
200 ฉลาก จากทัว่โลกและก็หลายทวปี 

  ช่ือก็บอกแลว้วา่ร้านอาหารและไวน์ D’vine ซ่ึงก็คือร้านท่ีมีไวน์ดีๆ ให้ไดล้ิ้มรส
กนั อย่างแน่นอน ในส่วนของสไตล์การตกแต่งร้าน เป็นสไตล์โมเดิร์น (Modern) ผสม
อาร์ตนูโว (Art nouveau) ผสมผสานระหว่างอิฐกบัเหล็กดดั การตกแต่งให้ความรู้สึกท่ี
โปร่งโล่งสบาย 

 ในส่วนของอาหารซ่ึงทางร้านจะมีเมนูหลากหลายมากๆ โดยMainหลกั จะเป็นเมนู
จากทางฝ่ังยุโรปโดยรวมๆจะเรียกว่าเป็นเมนูสไตล์ยูโรเปียน และทางร้านยงัมีเมนูสไตล์
ใหม่ เรียกว่า ThaiFriendly นัน่คืออาหารท่ี จะออกรสชาติไทยๆ รสจดั ถูกปากกบัคนไทย
มากข้ึน  

 ผูป้รุงอาหารของร้านอาหารและไวน์ D’vine นั้นพิเศษมาก มีดีกรีเป็นถึงเยาวชน
แชมป์โลก รุ่นจูเนียร์ ทีมชาติไทย จบจาก LE CORDON BLEU ส าหรับ เมนูเล่ืองช่ือ และ
เป็นเมนูเด่นของร้านคือ เมนู “Tapas” นัน่คือ เมนูอาหารจานเล็กๆท่ีมีทั้ง ปลาหมึกยดัใส้ กุง้
ซอสระฆงั ผกั ปลา และอีกหลายหลากรวมกนัซ่ึงสามารถสั่งมา แบ่งปันกนัรับประทานได ้ 
เมนูส่วนใหญ่ของร้านจะเกิดจากการระดมความคิดของเชฟและผูบ้ริหารร่วมกนัแชร์เมนูวา่
จะท าอยา่งไรใหถู้กปากคนไทยมากท่ีสุด แต่ยงัคงเป็นอาหารเมนูยโุรปอยูเ่ช่นเดิม 

 ในส่วนของไวน์ จะมีไวน์หลากหลายมากมายกว่า 200 ฉลาก จากทัว่โลกและก็
หลายทวีป  แต่ท่ีเด็ดส าหรับคนท่ีคิดว่า ไวน์ขวดนึงนั้นแพง จะจ่ายคงไม่ไหว ทางร้านมี
โปรโมชัน่พิเศษเสมอ คือ “ไวน์บุฟเฟ่ตใ์หก้บัลูกคา้ เร่ิมตั้งแต่ 6 โมง ถึง ตีหน่ึง” ให้คนชอบ
ด่ืมไวน์ไดด่ื้มกนัใหจุ้ใจกนัไปเลย 

 ราคาอาหารท่ีน่ีไม่แพง เน้นคุณภาพ ถูกใจ ราคาถูก ราคาเร่ิมตน้ท่ี 80บาทเท่านั้น 
หากรับประทานแบบอ่ิมหน าส าราญ ตกราคาท่านละไม่เกิน 500บาท เท่านั้น กลุ่มลูกคา้มี
ตั้ งแต่ วยัรุ่น คนท างาน ไปจนถึง มาเป็นครอบครัวจูงลูกเล็กๆ พาคุณตา คุณยายมา
รับประทาน  
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านอาหารและไวน์ 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจร้านอาหาร
และไวน์ 
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านอาหาร
และไวน์ 

2.  ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม – เดือน
ธนัวาคม 2556 
1.6 นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด 
การวิเคราะห์ด้านการผลิต/การด าเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และ
สรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานหรือไม่ 

2. ร้านอาหารและไวน์ หมายถึง ร้านท่ีคอยบริการอาหารตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ ทั้งน้ีบริการเคร่ืองด่ืมไวน์ ท่ีควบคู่และเหมาะสมกบัอาหารท่ีบริการ
ดว้ย 

การวเิคราะห์สถานการณ์  
 
 
 

ความเป็นไปในการท า
ธุรกิจร้านอาหารและ

ไวน ์

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิต/ด าเนินงาน 
 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและก าลงัคน 
 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 
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3. การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององคก์าร โดยการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค 
(SWOT Analysis) 

4. การวเิคราะห์ดา้นการตลาดหมายถึง การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวาง
ต าแหน่งทางการตลาด การก าหนดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และ การส่งเสริมการตลาด 

5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิตหมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 
6. การวิเคราะห์ด้านการจดัการและก าลงัคน หมายถึงการก าหนดโครงสร้าง

องคก์าร 
7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลา

คืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 
2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

       2.1 จุดแข็ง (Strengths)  
1. เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่ออาหาร และการด่ืมไวน์เพื่อ

สุขภาพมากข้ึน ทางร้านจึงพฒันาและปรับปรุงรายการอาหาร โดยยึดลูกคา้เป็น
จุดยืน น าเสนอในส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
ซ่ึงเช่ือว่าหากลูกคา้มีความพึงพอใจแลว้ ก็จะก่อให้เกิดความสามารถในการท า
ก าไรในระยะยาวต่อไป 

2. การเป็นร้านอาหารและไวน์ เพื่อสุขภาพ และครบวงจรอย่างแท้จริง โดยให้
ความส าคญัในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบ การปรุง
อาหาร ตลอดจนการบริการภายในร้าน หากสามารถท าให้ลูกคา้รับรู้ถึงความ
แตกต่างน้ีแลว้ ก็จะน ามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้ และน าไปสู่การกลบัมาใช้
บริการซ ้ า 

3. ร้านตั้งอยูใ่นยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ (The Crystal Park) ซ่ึงมีประชากรอยูอ่าศยัราคา
แพงหนาแน่น และมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก 

4. ร้านตั้งอยูท่ี่ The Crystal Park มีท่ีจอดรถ รองรับการใหบ้ริการจ านวนมาก  
5. ร้านตั้งอยู่ท่ีโซนดา้นหนา้ของ The Crystal Park ท าให้ลูกคา้พบเห็นเป็นจ านวน

มาก 



188 
 

วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 

6. มีเชฟปรุงรสอาหารท่ีมีดีกรี เป็นเยาวชนแชมป์โลก รุ่นจูเนียร์ ทีมชาติไทย จบจาก 
LE CORDON BLEU   

7. ใชช่ื้อวา่ D’Vine มีขอ้ไดเ้ปรียบจากร้านไวน์อ่ืนๆ เน่ืองจากช่ือน้ีค่อนขา้งมีช่ือเสียง
ส าหรับคนต่างชาติท่ีช่ืนชอบการด่ืมไวน์ 

        2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. เน่ืองจากเป็นร้านท่ีเปิดใหม่ เพิ่งเร่ิมท ากิจการ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ อาจท าให้

ลูกคา้เขา้ใจวา่เหมือนร้านอาหารและร้านไวน์อ่ืนๆทัว่ไป จึงจ าเป็นตอ้งส่ือสารให้
ลูกคา้ทราบถึงความแตกต่างดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

2. มีการลงทุน และใช้ตน้ทุนท่ีสูง (วตัถุดิบชั้นเลิศ จ าหน่ายในราคาถูก) ใช้เวลาใน
การคืนทุน ค่อนขา้งชา้ 

        2.3 โอกาส (Opportunities) 
1. อาหารถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย  ์ โดยในแต่ละวนัจะมีการ

บริโภคอาหารม้ือหลกั 3 ม้ือ ซ่ึงความตอ้งการบริโภคอาหารน้ีไม่อาจหมดไป หรือ
ลดลงไดเ้พราะถึงอย่างไรผูบ้ริโภคก็จ  าเป็นตอ้งรับประทานอาหารเพื่อให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยูต่่อไป ดงันั้นธุรกิจร้านอาหารจึงมีโอกาสในการท าธุรกิจ เพื่อรองรับ
ความจ าเป็นดงักล่าว 

2. ค่านิยมของผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจกับการด่ืมไวน์เพื่อสุขภาพมากข้ึน 
เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็นพิษมากข้ึน ก่อให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ มากมาย 
ผูบ้ริโภคจึงพยายามหาความรู้และแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งทางดา้นโภชนาการ อนัจะ
น า มาซ่ึงภาวะโภชนาการ และสุขภาพท่ีดี 

3. หน่วยงานของรัฐกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคใช้ชีวิตร่วมกนัในสังคมมากข้ึน ทั้งการคุย
งาน การนดัพบปะสังสรรคก์นั การใชชี้วติร่วมกนัในครอบครัว เป็นตน้ 

4. รูปแบบการด าเนินชีวติของคนเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากเวลากลายเป็นขอ้จ ากดัใน
การด าเนินชีวติ ท า ใหพ้ฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นมีแนวโนม้สูงข้ึน 

5. การตั้ งราคาถือว่าไม่สูงเม่ือเทียบกับคุณภาพของสินค้าและวตัถุดิบท่ีใช้ ซ่ึง
เหมาะสมกบัเศรษฐกิจของคนเมืองในกรุงเทพมหานคร 

6. ท าเลท่ีตั้งทางร้านอยูบ่ริเวณ The Crystal Park ถนนเลียบทางด่วน รามอินทราซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวและพกัอาศยั ของกลุ่มคนระดบัไฮโซท่ีมีช่ือเสียง และเป็น
แหล่งเศรษฐกิจ ท าให้มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการของทางร้านอย่าง
ต่อเน่ือง 
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        2.4 อุปสรรค (Threats) 
1. สินคา้ทดแทนมีจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้างความแตกต่างของร้านให้

เด่นชดั รวมทั้งส่ือใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บอยา่งจริงจงั 
2. แมว้า่คู่แข่งทางตรงจะมีจ านวนไม่มากนกั แต่คู่แข่งทางออ้มมีจ านวนมาก อีกทั้ง

คู่แข่งใหม่สามารถเขา้มาแข่งขนัไดง่้าย 
3. ผูบ้ริโภคบางส่วนรู้สึกวา่อาหารหรู และร้านไวน์ จะมีราคาสูงและแพง 
4. อตัราการหมุนเวียนของลูกคา้ส าหรับธุรกิจร้านอาหารและไวน์ค่อนขา้งต ่าในบาง

ช่วงเวลา 
5. เน่ืองจากเป็นธุรกิจบริการ ซ่ึงการให้บริการและการรับบริการเกิดข้ึนในเวลา

เดียวกนั และมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในทนัที ท าให้เป็นการยากในการ
ควบคุมคุณภาพบริการ 

6. ราคาท่ีขายภายในร้านอาจเพิ่มข้ึนตามค่าวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน 
3. การวเิคราะห์ด้านการตลาด 
 3.1 การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market) 
 จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้เกณฑ์ต่างๆแล้วท าให้สามารถจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายหลกัไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมี Life Style  ชอบรับประทานอาหารนอกบา้น และ
ช่ืนชอบการด่ืมไวน์ หรือเป็นกลุ่มท่ีช่ืนชอบบรรยากาศร้านสวยๆ และเป็นกลุ่มท่ีให้
ความส าคญักบัสังคม นัน่คือ อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อน เพื่อนท่ีท างาน กลุ่มครอบครัว หรือคู่รัก 
ทั้งคนธรรมดาทัว่ไป หรือบรรดานกัธุรกิจ คนดงั ดารา ศิลปิน เซเลบต่างๆ ซ่ึงอาศยัอยู่ใน
เขตกรุงเทพฯ 
 3.2 การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 

ร้านอาหารและไวน์ D’vine เลือกวางตนเองในรูปแบบร้านอาหารท่ีเน้นสไตล์
ควบคู่ไปกบัการจิบไวน์ในแบบท่ีลงตวั ทั้งอาหาร เสียงเพลง และเน้นการบริการ ท่ีสร้าง
บรรยากาศภายในร้าน ภายใตก้ารดูแลของพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองไวน์จากการ
ฝึกอบรมของทางร้านอาหารและไวน์ D’vine และให้ความส าคญัในด้านการคดัสรร
วตัถุดิบกระบวนการในการปรุงอาหาร รสชาติ รวมทั้งการให้บริการท่ีเป็นเลิศ และสร้าง
ความมัน่ใจวา่ผูบ้ริโภคจะไดรั้บอาหารท่ีสะอาด มีคุณภาพ ร้านอาหารและไวน์ D’vine จะ
ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวเ้พื่อสร้างความแตกต่างในรูปแบบท่ีครบวงจรอย่างแท้จริง
ภายใตบ้รรยากาศท่ีเป็นกนัเอง และจะพฒันากลายเป็นผูผ้ลิต หรือ Supplier ส่งวตัถุดิบ
คุณภาพเยีย่มทั้งไวน์และอาหาร ใหก้บัร้านยอ่ยๆต่อไป 
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ร้านอาหารและไวน์แบบครบวงจร 
 
 
  
 

 
  
   ราคากลาง-สูง                                                                                                                               
ราคาถูก  
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา 

รายการอาหารของร้านอาหารและไวน์ D’vine  จดัเป็นสินคา้ท่ีมีการเพิ่มคุณค่า 
(Potential Product) คือ ไม่เพียงแต่เป็นม้ือพิเศษอ่ิมทอ้งเท่านั้น แต่ยงัเป็นม้ืออาหารท่ีมี
ส่วนประกอบท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบด่ืมไวน์รวมถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการด่ืมไวน์อีกดว้ย 

 ร้านอาหารและไวน์ D’vine จะใชก้ลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Hight-Value Strategy 
ทั้ งเร่ืองของอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเน่ืองจากต้องการกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้
ระดับกลางข้ึนไป ต้องการคุณภาพอาหารและไวน์เหมาะสมกับตนเองและมั่นใจใน
คุณภาพการใหบ้ริการ เกิดเป็นกลยทุธ์ของดีราคาไม่แพง 
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 

ใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายเป็นร้านในรูปแบบ Zone ร้านอาหาร ตั้งอยูช่ั้นล่าง เฟส 
A ของ The Crystal Park เส้นถนนเลียบทางด่วน รามอินทรา ซ่ึงเป็นบริเวณเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นใน มีท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มคนระดบัไฮโซ และไม่ไกลเป็นเขตลาดพร้าว แหล่งคนท างาน 
แต่พื้นท่ีท่ีตั้งของร้านเป็นแหล่งจดัจ าหน่ายอาหารและความบนัเทิงต่างๆ ซ่ึงก็มีหมู่บา้นอยู่
มากมายในระแวกน้ีดว้ย ช่องทางการจดัจ าหน่าย ขณะน้ีมีเพียงสาขาเดียวเท่านั้น ท่ีตั้งมีลาน
จอดรถ สะดวกแก่ลูกคา้ และสามารถเดิน Shopping ไดใ้นละแวกเดียวกนั ภายในระยะเวลา 
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5 ปีหากร้านสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ทั้งเป้าหมายทางการเงินและการตลาด 
ร้านอาจพิจารณาเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยการขยายสาขามากข้ึน 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
 1. ส่ือสารเพือ่ให้ผู้บริโภคทราบว่ามีบริการร้านอาหารและไวน์ทีเ่ต็มรูปแบบ 

-การใหข้่าว (Publicity) โดยเขียนบทความแฝงโฆษณา (Advertorial) ในนิตยสาร 
โดยเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณภาพท่ีผู ้บริโภคจะได้รับจาก
ร้านอาหารและไวน์ D’vine ท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ ทั้งไวน์ เมนูอาหารจาน
แนะน า และบรรยากาศของร้าน 
-สัมภาษณ์ผูน้ า ทางความคิด (Exclusive Interview) ในดา้นการด่ืมไวน์ โดยการ
สัมภาษณ์พร้อมน า เสนอรูปแบบของร้านประกอบบทสัมภาษณ์ เนน้ให้เห็นถึง
ความหลากหลายท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากร้านอาหารและไวน์ D’vine ท่ีแตกต่าง
จากร้านอ่ืนๆ เมนูอาหารจานแนะน า และบรรยากาศของร้าน ในนิตยสาร  

-โฆษณาทางวิทยุคล่ืน FM 106.5 MHz (Green Wave) โดยเน้นให้เห็นถึง
ประโยชน์และคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับจากร้านอาหารและไวน์ D’vineท่ี
แตกต่างจากร้านอาหารอ่ืนๆ 
-ท า Pop – Ups Banner ใน Web site ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและไวน์ ระบุหวัเร่ืองวา่ 
“ร้านอาหารและไวน์คุณภาพจริงๆ แล้วเป็นแบบไหน?! เสนอภาพบรรยากาศ
ภายในร้านและความแตกต่างของร้านอาหารทั่วไปกับร้านอาหารและไวน์ 
D’vine 

 2. ส่ือสารเพือ่ให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ทีลู่กค้าจะได้รับ (Customer Benefit) 
-ภายในร้าน จดัใหมี้การส่ือสารเก่ียวกบัไวน์และเมนูอาหารต่างๆ  

 3. ส่ือสารเพือ่ก่อให้เกดิการทดลองใช้ 
-ก่อนถึงร้านติดป้ายตามริมถนน 
 4. ส่ือสารเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับความโดดเด่นในความเป็นเลิศทางด้าน
คุณภาพ (Superior Quality) และความเป็นเลิศทางด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า (Superior Customer Responsiveness) 
-จดัให้มีมุมส าหรับไวน์ภายในร้าน เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ความเป็นผูน้ า 
ทางดา้นคุณภาพของไวน์ 
-ท่ีโตะ๊มีแบบสอบถามเล็กๆ ใหต้อบและเสนอแนะ  
-สามารถฝากค าถามหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัอาหารและไวน ์ 
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จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทใช้งบประมาณส าหรับการส่งเสริม
การตลาดในปีท่ี 1เท่ากบั 714,700 บาท และปีท่ี 2 เท่ากบั 750,435 บาท 
4. การวเิคราะห์แผนการผลติ มีกระบวนการผลติตามรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

1. กล่าวค าตอ้นรับ และสอบถามจ านวนลูกคา้ 
2. แนะน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊ 
3. แนะน ารายการอาหารและไวน์ 
4. รับค าสั่ง แบ่งเป็น 

a. ตน้ฉบบั พนกังานเก็บเงิน เก็บตน้ฉบบั ใบรายการอาหารแยกตามโตะ๊ 
b. ส าเนาใบท่ี 1 เขา้ครัว/ บาร์ เตรียมเคร่ืองปรุงอาหาร / เคร่ืองด่ืม 
c. ส าเนาใบท่ี 2 เรียงส าเนา ใบรายการตามหมายเลขโตะ๊ 

5. ตรวจสอบรายการอาหาร/ เคร่ืองด่ืม 
6. พนกังานเสร์ิฟ 
7. เก็บเงิน 

a. ส าเนาใบท่ี 2 พนกังานเก็บเงินตรวจส าเนากบั ตน้ฉบบัใบรายการอาหาร 
8. กล่าวค าขอบคุณ 
 นอกจากกระบวนการท างานแล้วยงัมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพระหว่าง

ขั้นตอนการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพในทุกๆเมนู  
5. การวเิคราะห์แผนการการจัดการและก าลงัคน 

โครงสร้างองค์การ 
            กิจการใช้ลักษณะการจัดการโครงสร้างองค์การแบบตามหน้า ท่ี 
(Functional Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดท่ีไม่ใหญ่มากนกัการ
จดัการโครงสร้างองค์การในลกัษณะน้ีท าได้ง่ายต่อการบริหาร อีกทั้งยงัง่ายต่อการ
ควบคุมสั่งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาพแสดงแผนผงัองค์การ (Organization Chart) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การวเิคราะห์แผนการเงิน 

บริษทัใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 4 ลา้น 5 แสนบาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากบั 26,040,000 
บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 31,248,000 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 36,456,000 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 41,664,000 
บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 46,872,000 บาท มีก าไรสุทธิในปีท่ี 1 เท่ากบั 591,257 บาท ปีท่ี2 
เท่ากบั 3,149,563 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 5,677,377 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 8,173,174 บาท และปีท่ี 
5 เท่ากบั 10,635,354 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากบั 2 ปี 2 เดือน มีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากบั 15,313,220 บาท และมีอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากบั 75.55% 
7. สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านก าลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจ
ร้านอาหารและไวน์ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนดข้ึน มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
 
 
 

ท่ีปรึกษาทางดา้นโภชนาการ 

ผูจ้ดัการร้าน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 

พอ่ครัว 

ผูช่้วยพอ่ครัว 

พนกังานเก็บเงิน พนกังานเสร์ิฟ พนกังานบาร์น ้ า 

พนกังานเดินอาหาร 

พนกังานตอ้นรับ 

พนกังานลา้งจาน 

นกัดนตรี 

ผูบ้ริหาร 
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