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แผนธุรกิจร้ านอาหารและไวน์
พรรษชล คุม้ แพรวพรรณ1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ในปั จจุบนั รู ปแบบการดาเนินชีวิตของผูค้ นเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเวลากลายเป็ น
ข้อจากัดในการดาเนิ นชี วิต ทาให้พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละวันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับข้อจากัดดังกล่าว รวมถึงพฤติกรรมในการบริ โภคอาหารก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเช่ นกัน เมื่อกว่าสิ บปี ก่อนที่เม็ดเงิ นในยุคนั้นหยิบฉวยได้ง่ายราวซื้ อก้อนสบู่ แต่พอถึ ง
ช่วงฟองสบู่แตก ร้านไวน์ที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ด ต่างพากันล่มสลายไป จนเหลือให้เห็นไม่กี่
ร้าน
จากสรุ ปภาวะธุ รกิจปี 2552 และแนวโน้มปี 2553-2554 ของศูนย์วิจยั ไทยพาณิ ชย์
กล่าวว่า รู ปแบบการดา เนินชีวติ ที่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทาให้การบริ โภคอาหารนอกบ้าน มี แนวโน้ม สู ง ขึ้ น โดยคาดว่าแนวโน้มการ
รับประทานอาหารนอกบ้าน ในปี 2553-2554 ยังอยู่ในระดับดี และเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมบรรยากาศของร้ าน เป็ นปั จจัยที่ ท าให้ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้เวลา
สังสรรค์ร่วมกันมากขึ้น แนวโน้มของการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพจึงมีแนวโน้มสู งขึ้น
เช่นกัน
“ไวน์” เครื่ องดื่ มที่ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ ยนแปลงของสังคมเมือง อย่าง
กรุ งเทพมหานคร เพราะรสนิยม และวัฒนธรรมของชนชาติตะวันตกที่เข้ามาในบ้านเรา ทา
ให้คนไทยหันมาดื่มไวน์ในร้านที่ถูกออกแบบมาตามคอนเซ็ปต์ของนักดื่มไวน์ เพื่อสร้าง
อรรถรสในการดื่มไวน์ ด้วยเหตุน้ ี เอง ร้ านไวน์ จึงเป็ น เทรนด์ใหม่ของคนทางานที่ตอ้ งการ
ร้ านอาหารหรู ๆ ที่ มีเครื่ องดื่ มเบาๆ ฟั งดนตรี ในแบบสบาย อย่างแนวเพลง Jazz ในการ
พบปะสังสรรค์เพื่อนฝูง หรื อพูดคุยธุ รกิจ จึงได้เป็ นที่มาของร้ านไวน์ จุดขายของร้ านไวน์
ในแต่ละแห่ งแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ท้ งั หมด เน้นในเรื่ องของการให้ความรู้ใน
เรื่ องของการดื่มไวน์อย่างไรให้ได้อรรถรสมากที่สุด ตัวอย่างเช่น “D’vine” ซึ่ งร้านไวน์ใน
แหล่งช๊อปปิ้ งอย่าง The Crystal Park ที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางบรรดาหมู่บา้ นราคาแพง
__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

182
โอกาสทางการตลาด
ถึงแม้วา่ แนวโน้มของร้านไวน์จะได้รับความนิ ยมสู งขึ้น แต่ร้านไวน์ส่วนใหญ่จะ
เน้น ให้บ ริ ก ารแต่ ไ วน์ กับ อาหารเพี ย งไม่ กี่ เ มนู ท าให้ ไ ม่ อาจตอบสนองความต้องการ
ผูบ้ ริ โภคได้ทุกเพศทุกวัยในเวลาเดียวกัน ร้านอาหารและไวน์ “D’vine” ได้เล็งเห็นช่องทาง
ในการนาเสนอร้านอาหารและเป็ นร้านที่เสริ์ ฟไวน์ที่สมบูรณ์แบบ โดยร้านอาหารและไวน์
D’vine ต้องการที่จะเป็ นผูน้ าทางด้านการผลิต การนาเข้า ทั้งไวน์และอาหารอย่างครบวงจร
โดยเป็ นศูนย์กลางในการส่ งต่อให้กบั ร้านไวน์อื่นๆ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์
ร้ านอาหารและไวน์ “D’vine” เป็ นธุ รกิ จระดับกลาง จะนาเสนออาหารและ
เครื่ องดื่ ม โดยเฉพาะไวน์ รวมทั้ง ให้ บ รรยากาศ ความบัน เทิ ง แก่ ลู ก ค้า อย่า งครบวงจร
เหมาะสมกับความต้องการของทุกคนในครอบครัว
การลงทุน
จัดหาเงินทุนโดยการร่ วมกับหุ ้นส่ วน 10 คน ทุ่มทุนเนรมิตรเปิ ดร้านไวน์ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้กบั คนชอบดื่มไวน์ ด้วยเงินลงทุนกว่า 35 ล้านบาท ในการเนรมิตรร้านอาหาร
และไวน์ “D’vine” ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ในทุกๆด้าน
ผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ภายใต้สถานการณ์ปกติร้านอาหารและไวน์ “D’vine” จะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 3 ปี
ภายใต้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน จะมีการปั นผลทุกๆ 2 เดือน จาก 50% ของกาไร
สุ ทธิ
ดีไวน์ ไวน์ บาร์ แอนด์ ทาปาส (D’Vine Wine Bar & Tapas) เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของ
คนรักไวน์ ที่ตอ้ งการมาพักผ่อนบรรยากาศสบายๆ กับเครื่ องดื่มรสเลิศและอาหารชั้นดี ใน
บรรยากาศสุ ดหรู คุณภาพ ราคาไม่แพง
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ที่อยู่

The Crystal Park ถนนเลียบทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ (ประดิษฐ์มนูธรรม) เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพฯ

โทรศัพท์

025150614

เวลาให้บริ การ

6pm - 1am

เว็บไซต์

www.facebook.com/dvinebangkok

กลุ่มลูกค้า

คนทัว่ ไปอายุ ระหว่าง 25 - 34 ปี

ประเภทเครื่ องดื่ม

Wine, Champagne

ประเภทดนตรี

Acoustic, DJ house, Various

แนวเพลง

Easy listening, Pop, House, International, Lounge

สไตล์การตกแต่งร้าน

Boutique style

บรรยากาศ

มีความโดดเด่น ทันสมัยเหมาะสาหรับคนมีสไตล์, สถานที่เหมาะสาหรับพักผ่อน คลายเครี ยด,
สนุ กสนาน เหมาะสาหรับการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ, สวีทเหมาะสาหรับคู่รักหรื อคนที่ออกเดท,
เหมาะสาหรับการพบปะพูดคุยอย่างเป็ นทางการ

ประเภทอาหาร

Italian เมนูสไตล์ยโู รเปี ยน และทางร้านยังมีเมนูสไตล์ใหม่ เรี ยกว่า Thai Friendly

แผนการตลาด บริ ษัท ฯ มี ก ารแบ่ ง ส่ วนตลาดโดยใช้ (1)
เกณฑ์ ท าง
ประชากรศาสตร์ ในส่ วนของรายได้ (2) เกณฑ์ดา้ นพฤติกรรม คือกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่คานึ งถึง
สุ ขภาพ และ (3) เกณฑ์ดา้ นจิตวิทยา คือกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ชอบสิ นค้าคุณภาพดี และซื้ อสิ นค้า
จากประโยชน์ข องตัวสิ นค้ามากกว่า ราคา ดัง นั้น บริ ษทั จึ งสรุ ป กลุ่ ม เป้ าหมายหลักของ
ร้านอาหารและไวน์ คือกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน และชื่ นชอบการ
ดื่ มไวน์ หรื อเป็ นกลุ่ มที่ ชื่นชอบบรรยากาศร้ านสวยๆ และเป็ นกลุ่ มที่ ให้ความสาคัญกับ
สังคม นัน่ คือ อาจจะเป็ นกลุ่มเพื่อน เพื่อนที่ทางาน กลุ่มครอบครัว หรื อคู่รัก ทั้งคนธรรมดา
ทั่ว ไป หรื อบรรดานั ก ธุ ร กิ จ คนดั ง ดารา ศิ ล ปิ น เซเลบต่ า งๆ ซึ่ งอาศัย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ รายการอาหารของร้านอาหารและไวน์ “D’vine” จัดเป็ น
สิ นค้าที่มีการเพิ่มค่า (Potential Product) คือ ไม่เพียงแต่เป็ นมื้อพิเศษอิ่มท้องเท่านั้น แต่ยงั
เป็ นมื้ออาหารที่มีส่วนประกอบที่เหมาะสมกับความต้องการของผูท้ ี่ชื่นชอบดื่มไวน์รวมถึง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มไวน์อีกด้วย ทางร้ านแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1. รายการ
อาหาร 2. รายการเครื่ องดื่ม (ไม่รวมไวน์) 3.รายการเครื่ องดื่ม (ไวน์)
การสื่ อสารทางการตลาดทั้งหมดจะทาเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สื่ อสารเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคทราบว่ามีบริ การร้านอาหารและร้านไวน์ที่เต็มรู ปแบบ ซึ่ งเป็ น
ทางเลือกสาหรับผูท้ ี่รักและชื่นชอบการดื่มไวน์อย่างแท้จริ ง
2. สื่ อ สารเพื่ อ ให้ ผูบ้ ริ โ ภคทราบถึ ง ความหลากหลายและคุ ณ ภาพที่ ลู ก ค้า จะได้รั บ
(Customer Benefit)
3. สื่ อสารเพื่อก่อให้เกิดการทดลองใช้
4. สื่ อสารเพื่อก่อให้เกิ ดการยอมรั บความโดดเด่ นในด้านความเป็ นเลิ ศทางด้านคุ ณภาพ
(Superior Quality) และความเป็ นเลิ ศทางด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
(Superior Customer Responsiveness)
โดยบริ ษทั ฯ มีงบโฆษณาในปี แรกประมาณ 714,700บาท เพื่อทาให้ตราสิ นค้าของ
บริ ษทั ฯ เป็ นที่รู้จกั และปี ต่อ ๆ ไปประมาณ 750,435บาท และเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี
แผนการผลิ ต บริ ษทั ฯ มีการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบที่ มีคุณภาพสู งจากโรงงานผลิ ต มีการ
ตรวจสอบคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ และนามาจัดเก็บ ทาความสะอาด รักษาความสะอาด
อย่างถูกสุ ขลักษณะ เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในมาตรฐานการบริ การ และความปลอดภัยในการ
รับประทาน
แผนการจัด การและก าลัง คน บริ ษ ัท ฯ ใช้ก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก ารตามหน้า
(Functional Organization) เพราะเป็ นองค์การที่ไม่มีขนาดใหญ่มากนั้น บริ ษทั ฯ มีบุคลากร
ทั้งสิ้ น 31 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 4คน ที่ปรึ กษาทางด้านโภชนาการ 1คน พนักงาน
เสริ์ ฟ 5 คน พนัก งานเดิ นอาหาร 2คน พนัก งานบาร์ น้ า 2คน พนัก งานต้อ นรั บ 3คน
ผูจ้ ดั การร้าน 1คน ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน 1คน พ่อครัว (เซฟ) 3คน ผูช้ ่วยพ่อครัว 3ค
น
พนักงานเก็บเงิน 1คน พนักงานล้างจาน 2คน และนักดนตรี 3คน
บริ ษทั ฯ ใช้เงินลงทุนเริ่ มต้นทั้งสิ้ น 4 ล้าน 5 แสนบาท โดยเป็ นการระดมทุนจากผู้
ถือหุ ้นของบริ ษทั ทั้งสิ้ น บริ ษทั เริ่ มมีผลกาไรและสามารถปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้ในปี แรก
มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 2 ปี 2 เดือน ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV)
15,313,220 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 75.55%
คาสาคัญ

แผนธุ รกิจ, ร้านอาหาร และไวน์ , Wine Bar & Tapas
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1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ร้านอาหารชิลล์ๆ บรรยากาศดีๆ ราคาเบาๆ และมีไวน์ดื่ม นัน่ คือ ร้ านอาหารแห่ ง
หนึ่ งอยูใ่ น The Crystal Park เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ชื่ อว่าร้านอาหารและไวน์
D’vine รู ปแแบบร้านอาหารเป็ น wine bar & tapas ทางร้าน มีไวน์หลากหลายมากมาย กว่า
200 ฉลาก จากทัว่ โลกและก็หลายทวีป
ชื่ อก็บอกแล้วว่าร้านอาหารและไวน์ D’vine ซึ่ งก็คือร้ านที่มีไวน์ดีๆ ให้ได้ลิ้มรส
กัน อย่างแน่ นอน ในส่ วนของสไตล์การตกแต่งร้ าน เป็ นสไตล์โมเดิ ร์น (Modern) ผสม
อาร์ ตนูโว (Art nouveau) ผสมผสานระหว่างอิฐกับเหล็กดัด การตกแต่งให้ความรู ้ สึกที่
โปร่ งโล่งสบาย
ในส่ วนของอาหารซึ่ งทางร้านจะมีเมนูหลากหลายมากๆ โดยMainหลัก จะเป็ นเมนู
จากทางฝั่ งยุโรปโดยรวมๆจะเรี ยกว่าเป็ นเมนู สไตล์ยูโรเปี ยน และทางร้ านยังมีเมนูสไตล์
ใหม่ เรี ยกว่า ThaiFriendly นัน่ คืออาหารที่ จะออกรสชาติไทยๆ รสจัด ถูกปากกับคนไทย
มากขึ้น
ผูป้ รุ งอาหารของร้านอาหารและไวน์ D’vine นั้นพิเศษมาก มีดีกรี เป็ นถึงเยาวชน
แชมป์ โลก รุ่ นจูเนี ยร์ ทีมชาติไทย จบจาก LE CORDON BLEU สาหรับ เมนูเลื่องชื่อ และ
เป็ นเมนูเด่นของร้านคือ เมนู “Tapas” นัน่ คือ เมนูอาหารจานเล็กๆที่มีท้ งั ปลาหมึกยัดใส้ กุง้
ซอสระฆัง ผัก ปลา และอีกหลายหลากรวมกันซึ่ งสามารถสั่งมา แบ่งปั นกันรับประทานได้
เมนูส่วนใหญ่ของร้านจะเกิดจากการระดมความคิดของเชฟและผูบ้ ริ หารร่ วมกันแชร์ เมนูวา่
จะทาอย่างไรให้ถูกปากคนไทยมากที่สุด แต่ยงั คงเป็ นอาหารเมนูยโุ รปอยูเ่ ช่นเดิม
ในส่ วนของไวน์ จะมีไวน์หลากหลายมากมายกว่า 200 ฉลาก จากทัว่ โลกและก็
หลายทวีป แต่ที่เด็ดสาหรั บคนที่ คิดว่า ไวน์ขวดนึ งนั้นแพง จะจ่ายคงไม่ไหว ทางร้านมี
โปรโมชัน่ พิเศษเสมอ คือ “ไวน์บุฟเฟ่ ต์ให้กบั ลูกค้า เริ่ มตั้งแต่ 6 โมง ถึง ตีหนึ่ง” ให้คนชอบ
ดื่มไวน์ได้ดื่มกันให้จุใจกันไปเลย
ราคาอาหารที่นี่ไม่แพง เน้นคุณภาพ ถูกใจ ราคาถูก ราคาเริ่ มต้นที่ 80บาทเท่านั้น
หากรับประทานแบบอิ่มหนาสาราญ ตกราคาท่านละไม่เกิน 500บาท เท่านั้น กลุ่มลูกค้ามี
ตั้ง แต่ วัย รุ่ น คนท างาน ไปจนถึ ง มาเป็ นครอบครั ว จู ง ลู ก เล็ ก ๆ พาคุ ณ ตา คุ ณ ยายมา
รับประทาน

วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

186
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจร้านอาหารและไวน์
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึ กษาในครั้ งนี้ ทาให้ทราบถึ งความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิ จร้ านอาหาร
และไวน์
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต/ดาเนินงาน
การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน

ความเป็ นไปในการทา
ธุรกิจร้านอาหารและ
ไวน์

การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจร้านอาหาร
และไวน์
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม – เดือน
ธันวาคม 2556
1.6 นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึ ง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ด้านการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิ น และ
สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
2. ร้านอาหารและไวน์ หมายถึง ร้านที่คอยบริ การอาหารตามความต้องการของ
ลูกค้า ทั้งนี้ บริ การเครื่ องดื่ มไวน์ ที่ควบคู่และเหมาะสมกับอาหารที่บริ การ
ด้วย
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3.

การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึ งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้านการจัดการและกาลังคน หมายถึ งการกาหนดโครงสร้ า ง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็ง (Strengths)
1. เนื่ องจากเล็งเห็ นถึ งความต้องการของลู กค้าที่ มีต่ออาหาร และการดื่มไวน์ เพื่อ
สุ ขภาพมากขึ้น ทางร้านจึงพัฒนาและปรับปรุ งรายการอาหาร โดยยึดลูกค้าเป็ น
จุดยืน นาเสนอในสิ่ งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของลูกค้า
ซึ่ งเชื่ อว่าหากลู กค้ามีความพึงพอใจแล้ว ก็จะก่อให้เกิ ดความสามารถในการทา
กาไรในระยะยาวต่อไป
2. การเป็ นร้ านอาหารและไวน์ เพื่ อสุ ขภาพ และครบวงจรอย่า งแท้จริ ง โดยให้
ความสาคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุ ดิบ การปรุ ง
อาหาร ตลอดจนการบริ การภายในร้ าน หากสามารถทาให้ลูกค้ารับรู้ ถึงความ
แตกต่างนี้ แล้ว ก็จะนามาซึ่ งความพึงพอใจของลูกค้า และนาไปสู่ การกลับมาใช้
บริ การซ้ า
3. ร้านตั้งอยูใ่ นย่านศูนย์กลางธุ รกิจ (The Crystal Park) ซึ่ งมีประชากรอยูอ่ าศัยราคา
แพงหนาแน่น และมีแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก
4. ร้านตั้งอยูท่ ี่ The Crystal Park มีที่จอดรถ รองรับการให้บริ การจานวนมาก
5. ร้านตั้งอยู่ที่โซนด้านหน้าของ The Crystal Park ทาให้ลูกค้าพบเห็นเป็ นจานวน
มาก
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6. มีเชฟปรุ งรสอาหารที่มีดีกรี เป็ นเยาวชนแชมป์ โลก รุ่ นจูเนี ยร์ ทีมชาติไทย จบจาก
LE CORDON BLEU
7. ใช้ชื่อว่า D’Vine มีขอ้ ได้เปรี ยบจากร้านไวน์อื่นๆ เนื่ องจากชื่ อนี้ ค่อนข้างมีชื่อเสี ยง
สาหรับคนต่างชาติที่ชื่นชอบการดื่มไวน์
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. เนื่องจากเป็ นร้านที่เปิ ดใหม่ เพิ่งเริ่ มทากิจการ ยังไม่เป็ นที่รู้จกั ของลูกค้า อาจทาให้
ลูกค้าเข้าใจว่าเหมือนร้านอาหารและร้านไวน์อื่นๆทัว่ ไป จึงจาเป็ นต้องสื่ อสารให้
ลูกค้าทราบถึงความแตกต่างดังกล่าวอย่างชัดเจน
2. มีการลงทุน และใช้ตน้ ทุนที่สูง (วัตถุดิบชั้นเลิศ จาหน่ายในราคาถูก) ใช้เวลาใน
การคืนทุน ค่อนข้างช้า
2.3 โอกาส (Opportunities)
1. อาหารถื อเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ โดยในแต่ละวันจะมี การ
บริ โภคอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ ซึ่ งความต้องการบริ โภคอาหารนี้ ไม่อาจหมดไป หรื อ
ลดลงได้เพราะถึงอย่างไรผูบ้ ริ โภคก็จาเป็ นต้องรับประทานอาหารเพื่อให้สามารถ
ดารงชี วิตอยูต่ ่อไป ดังนั้นธุ รกิจร้านอาหารจึงมีโอกาสในการทาธุ รกิจ เพื่อรองรับ
ความจาเป็ นดังกล่าว
2. ค่ า นิ ย มของผูบ้ ริ โ ภคหัน มาให้ ค วามสนใจกับ การดื่ ม ไวน์ เ พื่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น
เนื่องจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเป็ นพิษมากขึ้น ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมาย
ผูบ้ ริ โภคจึงพยายามหาความรู้และแนวปฏิบตั ิที่ถูกต้องทางด้า นโภชนาการ อันจะ
นา มาซึ่งภาวะโภชนาการ และสุ ขภาพที่ดี
3. หน่ วยงานของรั ฐกระตุ น้ ให้ผูบ้ ริ โภคใช้ชีวิตร่ วมกันในสังคมมากขึ้น ทั้งการคุ ย
งาน การนัดพบปะสังสรรค์กนั การใช้ชีวติ ร่ วมกันในครอบครัว เป็ นต้น
4. รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเวลากลายเป็ นข้อจากัดใน
การดาเนินชีวติ ทา ให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านมีแนวโน้มสู งขึ้น
5. การตั้ง ราคาถื อ ว่ า ไม่ สู ง เมื่ อ เที ย บกับ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และวัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ซึ่ ง
เหมาะสมกับเศรษฐกิจของคนเมืองในกรุ งเทพมหานคร
6. ทาเลที่ต้ งั ทางร้านอยูบ่ ริ เวณ The Crystal Park ถนนเลียบทางด่วน รามอินทราซึ่ ง
เป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวและพักอาศัย ของกลุ่ มคนระดับไฮโซที่ มีชื่อเสี ยง และเป็ น
แหล่ ง เศรษฐกิ จ ท าให้มี ลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายเข้ามาใช้บ ริ ก ารของทางร้ า นอย่า ง
ต่อเนื่อง
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2.4 อุปสรรค (Threats)
1. สิ นค้าทดแทนมีจานวนมาก จึงจาเป็ นต้องมีการสร้ างความแตกต่างของร้ านให้
เด่นชัด รวมทั้งสื่ อให้เห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างจริ งจัง
2. แม้วา่ คู่แข่งทางตรงจะมีจานวนไม่มากนัก แต่คู่แข่งทางอ้อมมีจานวนมาก อีกทั้ง
คู่แข่งใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่าย
3. ผูบ้ ริ โภคบางส่ วนรู ้สึกว่าอาหารหรู และร้านไวน์ จะมีราคาสู งและแพง
4. อัตราการหมุนเวียนของลูกค้าสาหรับธุ รกิจร้านอาหารและไวน์ค่อนข้างต่าในบาง
ช่วงเวลา
5. เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จบริ การ ซึ่ งการให้บริ การและการรั บบริ การเกิ ดขึ้ นในเวลา
เดียวกัน และมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในทันที ทาให้เป็ นการยากในการ
ควบคุมคุณภาพบริ การ
6. ราคาที่ขายภายในร้านอาจเพิ่มขึ้นตามค่าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
จากการแบ่ ง ส่ วนตลาดโดยการใช้ เ กณฑ์ ต่ า งๆแล้ ว ท าให้ ส ามารถจ าแนก
กลุ่มเป้ าหมายหลักได้แก่กลุ่มลูกค้าที่มี Life Style ชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน และ
ชื่ น ชอบการดื่ ม ไวน์ หรื อ เป็ นกลุ่ ม ที่ ชื่ น ชอบบรรยากาศร้ า นสวยๆ และเป็ นกลุ่ ม ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับสังคม นัน่ คือ อาจจะเป็ นกลุ่มเพื่อน เพื่อนที่ทางาน กลุ่มครอบครัว หรื อคู่รัก
ทั้งคนธรรมดาทัว่ ไป หรื อบรรดานักธุ รกิ จ คนดัง ดารา ศิลปิ น เซเลบต่างๆ ซึ่ งอาศัยอยู่ใน
เขตกรุ งเทพฯ
3.2 การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
ร้านอาหารและไวน์ D’vine เลือกวางตนเองในรู ปแบบร้านอาหารที่เน้นสไตล์
ควบคู่ไปกับการจิบไวน์ในแบบที่ลงตัว ทั้งอาหาร เสี ยงเพลง และเน้นการบริ การ ที่สร้ าง
บรรยากาศภายในร้าน ภายใต้การดูแลของพนักงานที่มีประสบการณ์ในเรื่ องไวน์จากการ
ฝึ กอบรมของทางร้ านอาหารและไวน์ D’vine และให้ความสาคัญในด้านการคัดสรร
วัตถุดิบกระบวนการในการปรุ งอาหาร รสชาติ รวมทั้งการให้บริ การที่เป็ นเลิศ และสร้าง
ความมัน่ ใจว่าผูบ้ ริ โภคจะได้รับอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ ร้านอาหารและไวน์ D’vine จะ
ดาเนิ นงานตามที่ ก าหนดไว้เพื่ อสร้ า งความแตกต่ า งในรู ปแบบที่ ครบวงจรอย่า งแท้จริ ง
ภายใต้บรรยากาศที่เป็ นกันเอง และจะพัฒนากลายเป็ นผูผ้ ลิต หรื อ Supplier ส่ งวัตถุ ดิบ
คุณภาพเยีย่ มทั้งไวน์และอาหาร ให้กบั ร้านย่อยๆต่อไป
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ร้ านอาหารและไวน์ แบบครบวงจร

ราคากลาง-สู ง
ราคาถูก

กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา
รายการอาหารของร้านอาหารและไวน์ D’vine จัดเป็ นสิ นค้าที่มีการเพิ่มคุณค่า
(Potential Product) คือ ไม่เพียงแต่เป็ นมื้อพิเศษอิ่ มท้องเท่านั้น แต่ยงั เป็ นมื้ ออาหารที่ มี
ส่ วนประกอบที่เหมาะสมกับความต้องการของผูท้ ี่ชื่นชอบดื่มไวน์รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการดื่มไวน์อีกด้วย
ร้านอาหารและไวน์ D’vine จะใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Hight-Value Strategy
ทั้ง เรื่ อ งของอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ทุ ก ชนิ ด เนื่ อ งจากต้อ งการกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี ร ายได้
ระดับ กลางขึ้ น ไป ต้อ งการคุ ณ ภาพอาหารและไวน์ เ หมาะสมกับ ตนเองและมัน่ ใจใน
คุณภาพการให้บริ การ เกิดเป็ นกลยุทธ์ของดีราคาไม่แพง
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นร้านในรู ปแบบ Zone ร้านอาหาร ตั้งอยูช่ ้ นั ล่าง เฟส
A ของ The Crystal Park เส้นถนนเลียบทางด่วน รามอินทรา ซึ่ งเป็ นบริ เวณเขตกรุ งเทพฯ
ชั้นใน มีที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มคนระดับไฮโซ และไม่ไกลเป็ นเขตลาดพร้าว แหล่งคนทางาน
แต่พ้ืนที่ที่ต้ งั ของร้านเป็ นแหล่งจัดจาหน่ายอาหารและความบันเทิงต่างๆ ซึ่ งก็มีหมู่บา้ นอยู่
มากมายในระแวกนี้ดว้ ย ช่องทางการจัดจาหน่าย ขณะนี้มีเพียงสาขาเดียวเท่านั้น ที่ต้ งั มีลาน
จอดรถ สะดวกแก่ลูกค้า และสามารถเดิน Shopping ได้ในละแวกเดียวกัน ภายในระยะเวลา
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5 ปี หากร้านสามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งเป้ าหมายทางการเงินและการตลาด
ร้านอาจพิจารณาเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยการขยายสาขามากขึ้น
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
1. สื่ อสารเพือ่ ให้ ผ้ บู ริโภคทราบว่ ามีบริการร้ านอาหารและไวน์ ทเี่ ต็มรู ปแบบ
-การให้ข่าว (Publicity) โดยเขียนบทความแฝงโฆษณา (Advertorial) ในนิตยสาร
โดยเน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง ความหลากหลายและคุ ณ ภาพที่ ผู้บ ริ โภคจะได้ รั บ จาก
ร้านอาหารและไวน์ D’vine ที่แตกต่างจากร้ านอื่นๆ ทั้งไวน์ เมนู อาหารจาน
แนะนา และบรรยากาศของร้าน
-สัมภาษณ์ผนู้ า ทางความคิด (Exclusive Interview) ในด้านการดื่มไวน์ โดยการ
สัมภาษณ์พร้อมนา เสนอรู ปแบบของร้านประกอบบทสัมภาษณ์ เน้นให้เห็นถึง
ความหลากหลายที่ผบู้ ริ โภคจะได้รับจากร้านอาหารและไวน์ D’vine ที่แตกต่าง
จากร้านอื่นๆ เมนูอาหารจานแนะนา และบรรยากาศของร้าน ในนิตยสาร
-โฆษณาทางวิทยุคลื่น FM 106.5 MHz (Green Wave) โดยเน้นให้เห็นถึ ง
ประโยชน์ แ ละคุ ณ ภาพที่ ผูบ้ ริ โภคจะได้รั บ จากร้ า นอาหารและไวน์ D’vineที่
แตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆ
-ทา Pop – Ups Banner ใน Web site ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและไวน์ ระบุหวั เรื่ องว่า
“ร้านอาหารและไวน์คุณภาพจริ งๆ แล้วเป็ นแบบไหน?! เสนอภาพบรรยากาศ
ภายในร้ า นและความแตกต่ า งของร้ า นอาหารทั่ว ไปกับ ร้ า นอาหารและไวน์
D’vine
2. สื่ อสารเพือ่ ให้ ผ้ บู ริโภคทราบถึงประโยชน์ ทลี่ ูกค้ าจะได้ รับ (Customer Benefit)
-ภายในร้าน จัดให้มีการสื่ อสารเกี่ยวกับไวน์และเมนูอาหารต่างๆ
3. สื่ อสารเพือ่ ก่อให้ เกิดการทดลองใช้
-ก่อนถึงร้านติดป้ ายตามริ มถนน
4. สื่ อ สารเพื่อก่ อ ให้ เกิด การยอมรั บความโดดเด่ นในความเป็ นเลิศทางด้ า น
คุณภาพ (Superior Quality) และความเป็ นเลิศทางด้ านการตอบสนองต่ อความ
ต้ องการของลูกค้ า (Superior Customer Responsiveness)
-จัดให้มีมุมสาหรับไวน์ภายในร้ าน เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ความเป็ นผูน้ า
ทางด้านคุณภาพของไวน์
-ที่โต๊ะมีแบบสอบถามเล็กๆ ให้ตอบและเสนอแนะ
-สามารถฝากคาถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารและไวน์
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จากรายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น บริ ษ ัท ใช้ง บประมาณส าหรั บ การส่ ง เสริ ม
การตลาดในปี ที่ 1เท่ากับ 714,700 บาท และปี ที่ 2 เท่ากับ 750,435 บาท
4. การวิเคราะห์ แผนการผลิต มีกระบวนการผลิตตามรายละเอียดดังต่ อไปนี้
1.
2.
3.
4.

กล่าวคาต้อนรับ และสอบถามจานวนลูกค้า
แนะนาลูกค้าไปยังโต๊ะ
แนะนารายการอาหารและไวน์
รับคาสั่ง แบ่งเป็ น
a. ต้นฉบับ พนักงานเก็บเงิน เก็บต้นฉบับ ใบรายการอาหารแยกตามโต๊ะ
b. สาเนาใบที่ 1 เข้าครัว/ บาร์ เตรี ยมเครื่ องปรุ งอาหาร / เครื่ องดื่ม
c. สาเนาใบที่ 2 เรี ยงสาเนา ใบรายการตามหมายเลขโต๊ะ
5. ตรวจสอบรายการอาหาร/ เครื่ องดื่ม
6. พนักงานเสริ์ ฟ
7. เก็บเงิน
a. สาเนาใบที่ 2 พนักงานเก็บเงินตรวจสาเนากับ ต้นฉบับใบรายการอาหาร
8. กล่าวคาขอบคุณ
นอกจากกระบวนการท างานแล้วยัง มี ก ระบวนการตรวจสอบคุ ณภาพระหว่า ง
ขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในทุกๆเมนู
5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
กิ จ การใช้ ล ั ก ษณะการจั ด การโครงสร้ า งองค์ ก ารแบบตามหน้ า ที่
(Functional Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการ
จัดการโครงสร้ า งองค์การในลักษณะนี้ ทาได้ง่ายต่ อการบริ หาร อี ก ทั้งยังง่ ายต่อการ
ควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ภาพแสดงแผนผังองค์ การ (Organization Chart)
ผูบ้ ริ หาร
ที่ปรึ กษาทางด้านโภชนาการ
ผูจ้ ดั การร้าน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน
พ่อครัว

พนักงานเก็บเงิน

พนักงานเสริ์ ฟ

พนักงานบาร์น้ า

พนักงานต้อนรับ
นักดนตรี

ผูช้ ่วยพ่อครัว
พนักงานเดินอาหาร
พนักงานล้างจาน

6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 4 ล้าน 5 แสนบาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ 26,040,000
บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 31,248,000 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 36,456,000 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 41,664,000
บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 46,872,000 บาท มี กาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ 591,257 บาท ปี ที่ 2
เท่ากับ 3,149,563 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 5,677,377 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 8,173,174 บาท และปี ที่
5 เท่ากับ 10,635,354 บาท ระยะเวลาคื นทุ นของโครงการเท่ากับ 2 ปี 2 เดือน มี มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 15,313,220 บาท และมีอตั ราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 75.55%
7. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิ ต การวิ เ คราะห์ ด้า นก าลัง คน และการวิ เ คราะห์ ด้า นการเงิ น ได้ข ้อ สรุ ป ว่า ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารและไวน์ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดขึ้น มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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