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แผนธุรกิจร้ านออสเตรเลีย่ นพิซซ่ า
ศศิรัศมิ์ ผลโพธิ์ 1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ในปัจจุบนั รู ปแบบในการดาเนินชีวิตของผูค้ นเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เต็มไป
ด้วยความเร่ งรี บ การจราจรที่คบั คัง่ และแออัดเป็ นอย่างมาก ซึ่ งอาจทาให้พฤติกรรมในแต่
ละวันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับข้อจากัดดังกล่าว ทั้งนี้ คนเราก็มองหาความ
สะดวกสบายให้กบั ชี วิตกันมากขึ้น ดังนั้นสิ่ งที่จะสามารถตอบสนองต่อการดาเนิ นชี วิตที่
เร่ งรี บได้ก็คือ การให้บริ การจัดส่ งอาหาร “ออสเตรเลี่ ย นพิซซ่ า” ภายในบริ เวณรอบๆ
คอนโดของเมืองทองธานี ซึ่ งมีการให้บริ การการจัดส่ งพิซซ่ า รวมไปถึงเมนูของทานเล่น
อื่นๆ ที่ทางร้านจัดให้ผบู้ ริ โภคได้เลือกสรรหลากหลายตามใจชอบ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เดลิเวอร์ รี่ การให้บริ การเดลิเวอร์ รี่ในปั จจุบนั นั้น จะเห็นได้วา่ มีการเติบโต
ขึ้นเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามร้ านออสเตรเลี่ ยนพิซซ่ า ถือได้วา่ เป็ นร้านพิซซ่ าเจ้าแรกใน
เมืองทองธานีที่มีการให้บริ การเดลิเวอร์ รี่ หากในอนาคตเราได้การตอบรับที่ดีจากผูบ้ ริ โภค
เราจะทาการขยายขอบเขตในการให้บริ การเดลิเวอร์ รี่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คลอบคลุมต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
คาสาคัญ
แผนธุ รกิจ, ร้านพิซซ่า
__________________________________________
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1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ร้านออสเตรเลี่ ยนพิซซ่ า เปิ ดตัวครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม 2552 เป็ นสาขาแรก
ซึ่ งตั้งอยูเ่ ลขที่ T1/3 โครงการ Pop Island อาคารป๊ อปปูล่า เมืองทองธานี 166/30 ชั้น 1 อยู่
ใกล้กบั โรงเรี ยนเซ็ นฟรั งค์ซีสเซเวียร์ เป็ นร้ านอาหารที่ ตบแต่งได้อย่างทันสมัยสวยงาม
แปลกสะดุดตา มีความโดดเด่นในเรื่ องของสี สันภายนอกและภายในร้าน โดยทางร้านจะ
เน้นการขายพิซซ่ าขนาด 5 นิ้ ว และ 7 นิ้ วเท่านั้น ลู กค้าสามารถเลื อกใส่ หน้าบนพิซซ่ ากี่
อย่างก็ได้ตามใจชอบในราคาเท่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
อยากจะบริ โภคหลากหลายหน้าแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ทางร้านออสเตรเลี่ยนพิซซ่ า
ได้ทาการผลิตและจาหน่ายอาหารพร้อมกับเครื่ องดื่มบรรจุขวดพลาสติก และกระป๋ อง เพื่อ
ตอบรั บ กั บ พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคที่ ต้ อ งการความสะดวกรวดเร็ ว ในการด าเนิ น
ชี วิตประจาวันอีกด้วย เนื่ องจากความเป็ นกันเองของเจ้าของร้านจึงทาให้มีลูกค้าแวะเวียน
เข้ามาอุดหนุ นกันมากมาย จนกลายเป็ นลูกค้าประจาที่เห็ นหน้ากันบ่อยเกื อบทุ กวัน และ
ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาโดยการแนะนาบอกต่อๆกันมาก็จะกลายมาเป็ นลูกค้าประจาของร้านเรา
ได้ไม่ยาก จะเห็ นได้ว่าจากการตอบรับที่ดีของลูกค้านั้น ทางเราจึงมีความคิดที่จะจัดให้มี
การบริ ก ารส่ ง พิ ซ ซ่ า ถึ ง หน้า บ้า นเพื่ อ ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้า ซึ่ ง ถื อเป็ นอี ก
ช่ องทางหนึ่ ง ส าหรั บ ลู ก ค้า ที่ ต้องการความสะดวกสบาย และสามารถอิ่ ม อร่ อยได้ด้ว ย
เช่นกัน
ความแตกต่างและความแปลกใหม่ในการนาเสนอร้านอาหารในรู ปแบบของสไตล์
โฮมเมดพิซซ่ าที่ไม่เหมือนใคร ขนาดของร้ านจะมี ลกั ษณะปานกลาง ไม่เล็กและไม่ใหญ่
จนเกิ น ไป สามารถนั่ง ทานที่ ร้ า นได้ 9โต๊ะ โต๊ะ ละ 4-5 คน ถ้า ไม่ ส ะดวกทานที่ ร้ า นก็
สามารถสั่ ง กลับ ไปทานที่ บ ้า นก็ ไ ด้เ ช่ น กัน ส่ ว นบริ เ วณร้ า นออสเตรเลี่ ย นพิ ซ ซ่ า เป็ น
ร้านอาหารที่เกิดจากบุคคล 3 คน ที่ได้เคยอาศัยอยูท่ ี่ประเทศออสเตรเลี ยในช่ วงระยะเวลา
หนึ่ง ด้วยความคลัง่ ไคล้รสชาติของพิซซ่านั้น จึงได้มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะกลับมาทาธุ รกิจ
อาหารแบบครอบครัวร่ วมกัน โดยมีแนวคิดที่จะสร้างโดยรอบจะเป็ นที่พกั อาศัย อีกทั้งยังมี
โรงเรี ยน และสานักงานต่างๆ จานวนมากโดยรอบ
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจร้านออสเตรเลี่ยนพิซซ่า
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจร้ านออสเตร
เลี่ยนพิซซ่า
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนผลิต

ความเป็ นไปในการทา
ธุรกิจร้าน
ออสเตรเลี่ยนพิซซ่า

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความเป็ นไปได้ใ นการท าธุ ร กิ จ ร้ า น
ออสเตรเลี่ยนพิซซ่า
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนเมษายน – เดือน
กรกฎาคม 2556
1.6 นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึ ง การวิเคราะห์ สถานการณ์ การวิเคราะห์ ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ด้านการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิ น และ
สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
2. ร้านออสเตรเลี่ยนพิซซ่ า หมายถึง ร้านอาหารที่เน้นขายพิซซ่ าเป็ นหลักสไตล์
ออสเตรเลี่ยน โดยนาเสนออาหารในรู ปลักษณ์และรสชาติที่แปลกใหม่ให้กบั
ผูบ้ ริ โภค เป็ นการนาเอาสู ตรต้นแบบของประเทศออสเตรเลี ย มาประยุก ต์
ดัดแปลงพัฒนาให้ถูกปากของคนไทยตามสมัยนิยม
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3.

การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้านการจัดการและกาลังคน หมายถึ ง การกาหนดโครงสร้ าง
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. ผูบ้ ริ หารมีความรู ้และประสบการณ์ในการทาอาหารฝรั่งได้เป็ นอย่างดี
2. ขนาดของธุ รกิ จไม่ใ หญ่จนเกิ นไป มี ตน้ ทุ นไม่สูง มาก จึ งง่ ายต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจ โอกาสที่จะล้มเหลวมีเปอร์ เซ็นต์นอ้ ยมาก
3. ได้รับการติดต่อให้ออกร้านมากขึ้น จึงทาให้มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาใช้บริ การ
4. เมนู มี การปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบ มี การจัดโปรโมชัน่ อยู่ทุก เดื อน เป็ นการเพิ่ ม
ทางเลือกให้กบั ลูกค้า
5. พนักงานสามารถจดจารายละเอี ยดของลู กค้าทั้งรายเก่ าและรายใหม่ได้เป็ น
อย่างดีเยีย่ ม เช่น ลูกค้าชอบหรื อไม่ชอบทานแบบไหน เป็ นต้น
6. ความเป็ นกันเองของเจ้าของร้านและพนักงาน ทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
และอยากกลับมาใช้บริ การอีก
7. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ รวมไปถึงการปรุ งวัตถุดิบรวดเร็ วทันใจ
8. ระดับราคาโดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลางไม่แพงมากจนเกิ นไป คุ ม้ ค่ากับที่
ลูกค้าจ่าย ซึ่ งเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรง เช่น ร้านพิซซ่ าฮัท เป็ นต้น และคู่แข่ง
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ทางอ้อม เช่ น ร้ านสยามพิซซ่ า กับ ร้ านดิอเมริ กนั ซ่ าแล้วนั้น มีความแตกต่าง
ในเรื่ องของรสชาติและการเลือกใช้วตั ถุดิบโดยสิ้ นเชิง
9. มีการควบคุ มคุ ณภาพวัตถุดิบและประกอบอาหารในทุกขั้นตอนให้มีคุณภาพ
อยูเ่ สมอ รวมไปถึงรสชาติให้ถูกปากคนไทยด้วย
10. ทาเลที่ ต้ งั เป็ นจุ ดรวมแหล่ ง ธุ รกิ จ โรงเรี ย น ส านัก งาน และการคมนาคมที่
สะดวกสบาย
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ร้านมีขนาดเล็กเกินไป จึงทาให้ไม่สามารถรับลูกค้าได้มากกว่านี้
2. ขาดเทคโนโลยีดา้ นการผลิ ต เช่ น เตาอบพิซซ่ า ซึ่ งยังไม่ใช่ เตาอบพิซซ่ าโดย
แท้จริ ง ของ
จริ งต้องเป็ นเตาอบถ่ านหิ น ซึ่ งมีราคาที่แพง เหมาะสมกับร้ านที่ มีขนาดใหญ่
พอสมควร
2.3 โอกาส (Opportunities)
1. ยังไม่มีธุรกิ จประเภทเดี ยวในบริ เวณพื้นที่เดี ยวกันอยู่ในรู ปแบบการจัดส่ งถึ ง
บ้าน ซึ่งมีร้านเราเป็ นเจ้าแรก
2. ลูกค้ามีความต้องการให้มีบริ การในรู ปแบบการจัดส่ งถึงบ้าน
3. การเติ บโตของตลาดธุ รกิ จทาร้ านอาหารนั้นมี ความเจริ ญมากขึ้ น จึ งทาให้มี
แนวโน้มในการเติบโตมากขึ้นตามไปด้วย
2.4 อุปสรรค (Threats)
1. ในปั จจุบนั สภาวะต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสู งขึ้นตามสภาพเศรษฐกิ จส่ งผล
ให้การดาเนินธุ รกิจประกอบการร้านออสเตรเลี่ยนพิซซ่ า ได้รับผลกระทบจาก
ราคาสิ นค้า ต้นทุ นที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น รวมถึ ง วัตถุ ดิบ ในการจัดทาแต่ ล ะครั้ ง หาก
พิจารณาจากปั จจัย ดัง กล่ าวไว้ข ้างต้นแล้ว ทาให้ธุรกิ จต้องเผชิ ญกับ สภาวะ
และตระหนัก ทุ ก ครั้ งในการจัด เตรี ย มตัว สต๊ อ กสิ น ค้า ให้ มี ต้น ทุ น ในการ
จัดเตรี ยมต่ าที่สุดเท่าที่ธุรกิ จจะทาได้ มิฉะนั้นจะกลายเป็ นปั ญหาในเรื่ องของ
ต้นทุ นค่ า เสี ย โอกาส และกลายเป็ นอุ ป สรรคในการดาเนิ นธุ รกิ จประกอบ
กิจการเป็ นต้น
2. สิ นค้าทดแทนมีให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกสรรกันมากขึ้น
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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
กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ได้แก่ ก ลุ่ ม อายุ 15-24 ปี เป็ นนัก เรี ยน นักศึ กษา หรื อวัย รุ่ น ศึ กษาอยู่
บริ เวณโรงเรี ยนเซนฟรังค์ซีสเซเวียร์ หรื อบริ เวณสถานที่ แถบใกล้เคี ยงได้แก่ แจ้งวัฒนะ
ดอนเมือง นนทบุ รี เป็ นต้น เป็ นกลุ่มที่ชื่นชอบและรั กในการรับประทานพิซซ่ าเป็ นอย่าง
มาก ซึ่ งมาจากสู ตรต้นตาหรับสไตล์ออสเตรเลี่ยนโดยแท้ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การ
จากราคาและคุณภาพที่ได้รับจากตัวสิ นค้าและการได้รับการบริ การเป็ นสาคัญ
3.2 การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
ทางธุ รกิ จร้ า นออสเตรเลี่ ย นพิ ซซ่ า ได้มี การวางตาแหน่ ง ผลิ ตภัณฑ์ โดยการวาง
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ จากจุด POD หรื อ (Point of Difference) โดยการใช้แป้ งที่มีขนาดพิเศษ
ใช้ในการผลิ ตพิซซ่ าที่มีขนาดเล็กที่สุด ลักษณะของแป้ งมี 2 ขนาด ประกอบไปด้วย แป้ ง
หนา 5 นิ้ว และ 7 นิ้ว มีการทาออกมาแบบสไตล์โฮมเมด (การทาพิซซ่ าแบบสดๆตั้งแต่ตน้
จนจบ) ได้คุณค่าทางโภชนาการครบครัน สดใหม่ รสชาติกลมกล่อม
มีการกาหนดและสร้ างรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ทางธุ รกิจมีการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ดังรู ปภาพต่อไปนี้
สูง
ขนาดของแป้ งพิซซ่า
สูง

ร้านออสเตรเลี่ยนพิซซ่า
พิซซ่าฮัท
พิซซ่าคอมเพนี

ดิอเมริ กนั พิซซ่า
สยามพิซซ่า

ต่า
ต่า

การตกแต่งสไตล์โฮมเมด
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ด้ านผลิตภัณฑ์
อาหารจานหลัก
ร้ านอาหาร ออสเตรเลี่ ยนพิซซ่ า ให้บริ การอาหารรู ปแบบ พิซซ่ า มี เมนู หลัก 13
รายการ ได้แก่
1. พิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยน
2. พิซซ่าหน้าแฮม
3. พิซซ่าหน้าเบคอน
4. พิซซ่าหน้าสลามี
5. พิซซ่าหน้าเปปเปอโรนี
6. พิซซ่าหน้าผักโขม
7. พิซซ่าหน้ารวมมิตร
8. พิซซ่าหน้าไส้กรอกไก่
9. พิซซ่าหน้าซี ฟู๊ด
10. พิซซ่าหน้าออสซี่ สเปเชี่ยล
11. พิซซ่าหน้าซูพรี ม
12. พิซซ่าหน้าผักโขมอบชีส
13. พิซซ่าหน้ามังสวิรัติ
อาหารจานรอง
ได้แก่ ไอศกรี มทอด, ขนมปังกระเทียม, ขนมปังกระเทียมหน้ารวม, เฟรนช์ฟรายด์,
นักเก็ตไก่, นักเก็ตปลา, ทวิสเตอร์ ไส้กรอกไก่, ฟิ ชสติ๊ก, ฟิ ชแอนด์ชิพ, กุง้ ปลาหมึก
ชุ บเกล็ดขนมปั งทอด, และเมนู ยอดนิ ยมที่ ลูกค้าทุ กคนต้องสั่ง คื อ ชี สทอด และ
หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์ชุบเกล็ดขนมปั งทอด
ด้ านราคา (Price)
ชื่อรายการอาหาร

ราคา(บาท)

1. อาหารหลัก(Main Dish)
1) พิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยน
2) พิซซ่าหน้าแฮม
3) พิซซ่าหน้าเบคอน
4) พิซซ่าหน้าสลามี
5) พิซซ่าหน้าเปปเปอโรนี
6) พิซซ่าหน้าผักโขม
7) พิซซ่าหน้ารวมมิตร
8) พิซซ่าหน้าไส้กรอกไก่
9) พิซซ่าหน้าซี ฟู๊ด
10)พิซซ่าหน้าออสซี่ สเปเชี่ยล
11)พิซซ่าหน้าซูพรี ม

ขนาดแป้ง 5 นิว้
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

ขนาดแป้ง 7 นิว้
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
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12)พิซซ่าหน้าผักโขมอบชีส
99
13)พิซซ่าหน้ามังสวิรัติ
99
2. อาหารจานรอง
1) หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์ชุบเกล็ดขนมปังทอด
2) กุง้ ปลาหมึกชุบเกล็ดขนมปั งทอด
3) นักเก็ตไก่
4) นักเก็ตปลา
5) ฟิ ชสติ๊ก
6) ชีสทอด
7) เฟรนช์ฟรายด์
8) ทวิสเตอร์ ไส้กรอกไก่
9) ขนมปังกระเทียม
10)ขนมปังกระเทียมหน้ารวม
11)ไอศกรี มทอด
12) น้ าดื่ม (รวมโค๊ก , น้ าเปล่า)

219
219
149
159
59
59
59
69
59
69
30
59
49
35

กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ระยะแรก
กลยุท ธ์ ช่ องทางการจัดจาหน่ า ย ร้ า นอาหารออสเตรเลี่ ย นพิ ซ ซ่ า เลื อกใช้ช่ อ ง
ทางตรง คือทางร้านจะบริ การลูกค้า โดยบริ การรู ปแบบร้านอาหารประเภท Stand alone
ผูบ้ ริ โภครับบริ การจากทางร้ านได้โดยตรง ร้ านตั้งอยู่ในตั้งอยู่เลขที่ T1/3 โครงการ Pop
Island เมืองทองธานี 166/30 หน้าอาคาร T1 ติ ดกับโรงเรี ยนเซนฟรังค์ซีสเซเวียร์ นนทบุ รี
และมี ที่จอดรถในบริ เวณด้านหน้าและด้านหลังของร้ าน วัตถุ ป ระสงค์ที่เลื อกทาเลที่ ต้ งั
ดังกล่าว เพราะเป็ นแหล่งศูนย์รวมของกลุ่มเป้ าหมายหลัก เป็ นทาเลทองในการทาธุ รกิจ ทา
ให้การแข่งขันของร้านอาหารประเภทดังกล่าวเป็ นที่น่าสนใจและสามารถทากาไรได้สูงสุ ด
รวมถึงความสะดวกในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบการผลิตทัว่ ไป
การตกแต่ งรู ปแบบร้ า น เน้นสไตล์โฮมเมด เลื อกใช้โทนสี ข าวออกครี ม มี การ
ตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศสบายๆเหมือนได้นงั่ ทานพร้อมกับครอบครัว
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ระยะกลาง
การเพิ่ ม ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย การพัฒ นารู ป แบบการจัด ส่ ง แบบเดลิ เ วอร์ ลี่
บริ การจัดส่ งทัว่ ทุกสถานที่ให้มีการบริ การจัดส่ งมากขึ้น และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สู งสุ ด
ระยะยาว
เมื่อกิ จการดาเนิ นงานจนเติบโตได้ในระยะที่สมควร กิ จการจะทาการขยายสาขา
จากเดิมที่มีเพียง 1 สาขา ขยายสาขาไปยังสาขาที่ 2 ที่มีกลุ่มเป้ าหมายประเภทเดียวกัน
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษทั มีการใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด ดังต่อไปนี้ คือ
1. ลงโฆษณาในอินเตอร์ เน็ท ตามเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
2. ลงโฆษณานิตยสารที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาใบปลิวแนะนาสิ นค้าและโปรโมชัน่ จัดส่ งไปตามสถานที่ต่างๆ
4. การจัดกิจกรรมร่ วมกับธนาคารเกี่ยวข้องในการชาระสิ นค้า
5. จัดทาบัตรสมาชิก (member card) ใช้เป็ นส่ วนลดได้ในการเข้ามาใช้บริ การ
ทุกครั้ง
6. จัดทาป้ ายชื่ อและตราสัญลักษณ์ ของทางร้ านเป็ นกล่องไฟให้สะดุ ดตาเห็ น
เด่นชัด
7. การลงโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์รายการชื่ อดัง เช่ น รายการอร่ อยร้ อยร้ าน
และรายการตลาดสดสนามเป้ า เป็ นต้น
8. การโฆษณา ณ จุดขาย ถือเป็ นวิธีการการโฆษณาที่สามารถกระตุน้ ความ
ต้องการซื้ อสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี โดยทาการโฆษณา ณ จุดขายตลอดทั้งปี
จากรายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น บริ ษ ัท ใช้ง บประมาณส าหรั บ การส่ ง เสริ ม
การตลาดในปี ที่ 1เท่ากับ 228,300 บาท และปี ที่ 2 เท่ากับ 239,715บาท
4. การวิเคราะห์ แผนการผลิต
กระบวนการการสัง่ ซื้ อ
1. การสั่งซื้ อวัตถุดิบ ร้านออสเตรเลี่ยนซ่าจะทาการสั่งซื้ อวัตถุดิบในการผลิตพิซซ่ า
จากโรงงาน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยจะสั่งซื้ อวัตถุดิบจาพวก ชี ส
แป้ ง ซอสพิ ซ ซ่ า และให้ผูค้ ้า หรื อทางโรงงานเป็ นคนจัดส่ ง วัตถุ ดิบ ให้ ก ับ ทางร้ า น
ออสเตรเลี่ ย นพิ ซ ซ่ า ส่ ว นวัต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ จะสั่ ง ซื้ อ จากห้ า งค้า ส่ ง แมคโครรายใหญ่
วัตถุดิบหลักจะถูกจัดส่ งเข้ามาภายในร้านก่อนเวลา 12.00 น.
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2. การรับวัตถุดิบ ผูค้ า้ จะนาวัตถุดิบมาส่ งที่ร้านออสเตรเลี่ยนพิซซ่ าก่อนเวลา 12.00
น. หลังจาก ผูค้ า้ นาวัตถุมาส่ งแล้ว ทางร้านออสเตรเลี่ยนพิซซ่ าจะมีผจู ้ ดั การร้านเป็ น
คนรับเรื่ องและตรวจสอบทั้งหมด
3. การตรวจเช็ ค วัต ถุ ดิ บ หลัง จากที่ เ จ้า ของร้ า นท าการรั บ สิ น ค้า แล้ว ก็ จะต้อ ง
ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนทาการเซ็นรับของว่า มีของช้ า หรื อของเน่าเสี ยปะปนมาหรื อไม่
ถ้ามี ทางผูจ้ ดั การร้ านจะต้องส่ งคืนให้กบั ผูค้ า้ ทันที ในกรณี ที่ผูข้ ายปั จจัยการผลิ ตไม่
สามารถส่ งวัตถุ ดิบทันในวันนั้น จะทาการสั่งซื้ อจากผูข้ ายปั จจัยการผลิ ตรายอื่นแทน
และต้องตรวจสอบด้วยว่า มี วตั ถุ ดิบ ที่ สั่ งซื้ อถู ก ต้องครบตามจานวนหรื อไม่ ถ้า ไม่
ถูกต้องจะต้องแจ้งให้กบั ทางผูค้ า้ ทราบโดยทันที
4. การคัด แยกวัต ถุ ดิ บ เป็ นขั้น ตอนหลัง จากที่ ท าการตรวจสอบวัต ถุ ดิ บ เป็ นที่
เรี ย บร้ อยแล้วว่าวัตถุ ดิบ ที่ รับเข้ามานั้น ไม่ มีใ นเรื่ องของความเสี ย หายต่ อวัตถุ ดิบ ที่
เกิดขึ้น ดังนั้นแม่ครัวจะทาการคัดแยกวัตถุ ดิบ แต่ละชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ น แป้ ง ชี ส ซอส
หรื อ ผักและของสดต่างๆควรจะคัดแยกไว้ให้เป็ นหมวดหมู่ ควรเพื่อเตรี ยมพร้อมที่จะ
นาวัตถุดิบต่างๆ มาจัดเตรี ยมในขั้นต่อไป
5. การหัน่ วัตถุดิบ ในส่ วนของผักและของสดที่ผา่ นการคัดแยกมานัน่ จะนามาล้าง
และหัน่ ตามที่ได้ประมาณการไว้ และในส่ วนของ การล้างวัตถุดิบ หลังจากที่ทาการหัน่
วัตถุดิบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จะต้องนาวัตถุดิบทั้งหมดที่ได้หนั่ เตรี ยมไว้ มาล้างทาความ
สะอาดให้เรี ยบร้อย หลังจากนั้นจึงเตรี ยมภาชนะในการจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆ ให้พร้อม
เพื่อที่จะทาการเก็บวัตถุดิบให้เป็ นหมวดหมู่
6. การจัดเก็บวัตถุ ดิบเข้าตูแ้ ช่ ในส่ วนนี้ จะเป็ นกระบวนการสุ ดท้าย ผูช้ ่ วยแม่ครัว
ต้องท าการจัดเก็ บ วัตถุ ดิบ ต่ า งๆ เข้า ตู ้แช่ หลัง จากการล้างท าความสะอาดวัต ถุ ดิ บ
เรี ยบร้ อยแล้ว ผักและของสดต่างๆ จะทาการจัดเก็บเข้าตูแ้ ช่ ในอุ ณหภูมิที่ 2 องศา
เซลเซียส เพื่อรักษาความสดของของสดและผัก
ตารางนโยบายการสั่ งซื้อวัตถุดิบล่ วงหน้ า
ประเภทวัตถุดิบ
ระยะเวลาสัง่ ซื้ อล่วงหน้า(วัน)
เนื้อแป้ ง
7 วัน
ผัก
1 วัน
เครื่ องปรุ ง
7วัน
ชีส
7 วัน
อื่นๆ
7 วัน
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การผลิตอาหารจานหลักพิซซ่าหน้าต่างๆมีกระบวนการผลิตตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เตรี ยมแป้ งพิซซ่า ที่ได้จากการขั้นตอนการผลิตแป้ ง พักไว้เตรี ยมตกแต่งหน้าตา
และรสชาติ
2. นาวัตถุดิบต่างๆ อาทิ เบคอน แฮม สับปะรด ไส้กรอก ฯลฯ และชีส มาเตรี ยมไว้
ใส่ ภาชนะตามที่กาหนดในปริ มาณข้างต้น
3. นาแผ่นชีสมาซอยออกเป็ นแผ่นฝอยๆเส้นเล็ก หลังจากได้เส้นชี สที่มีขนาดเป็ น
เส้นฝอยแล้ว นามาพักเตรี ยมไว้ ใช้เวลาในการหัน่ ประมาณ 1 นาที
4. นาวัตถุดิบที่จดั เตรี ยมไว้ท้ งั หมด มาตกแต่งหน้าแป้ ง เรี ยงจากวัตถุดิบต่างๆเช่น
เบคอน แฮม สับปะรด ไส้กรอก ฯ วางเรี ยงสลับไปมาเพื่อสร้างความสวยงามชวน
น่ารับประทาน พร้อมกับทาซอสสู ตรพิเศษของร้านออสเตรเลี่ยนพิซซ่ า ลงบนตัว
แป้ ง
5. นาเส้นชีสที่หนั่ เป็ นฝอยเล็กๆ มาโปรยลงบนหน้าพิซซ่า จัดแต่งให้สวยงาม
6. หลังจากที่จดั เตรี ยมขั้นตอนต่างๆเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นาพิซซ่ าเข้าเตาอบใช้เวลา
รอประมาณ 7-10 นาที ได้พิซซ่ ากลิ่ นที่หอมหวนความยืดหยุ่นของชี ส ส่ วนผสม
ของวัตถุ ดิบต่างๆเช่น เบคอน แฮม สับปะรด ไส้กรอก ฯ ชวนให้บรรดาผูค้ นต่าง
หลงใหลและอยากลิ้มลองเป็ นต้น
กระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
1. การต้อนรับลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้า / ออก ร้าน
 เมื่ อ ลู ก ค้าก้า วเข้ามาในร้ าน พนัก งานทุ ก คนในร้ า นกล่ า วพร้ อมกันว่า “ยิน ดี
ต้อนรับครับ/ยินดีตอ้ นรับค่ะ”


เมื่อลูกค้าก้าวออกนอกร้าน พนักงานทุกคนในร้านกล่าวพร้อมกันว่า “ขอบคุณ
มากครับ/ขอบคุณมากค่ะ”



พนักงานต้อนรับนาลูกค้าไปยังโต๊ะตามที่ลูกค้าร้องขอหรื อเลือกโต๊ะที่เหมาะ
กับจานวนลูกค้า

2. การรับคาสั่งอาหาร
 พนัก งานน ารายการอาหารมามอบให้ก ับ ลู ก ค้า พร้ อ มแนะน ารายการอาหาร
พิเศษสาหรั บ ลู กค้าใหม่อาจต้องการคาแนะนาส าหรั บลู ก ค้าเก่ าให้พนักงาน
ออกมายืนรออยูใ่ นพื้นที่ใกล้เคียงและเตรี ยมพร้อมเมื่อลูกค้าเรี ยกสามารถเข้ารับ
คาสั่งได้ทนั ที
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สอบถามลู กค้าถึ งเครื่ องดื่ มเพื่อนามาบริ การก่อนหากลู กค้าไม่ตอ้ งการให้รับ
คาสั่งรายการอาหารพร้อมเครื่ องดื่มตามปกติ



จดรายการอาหารลงในใบรับรายการอาหารซึ่ ง 1 ชุ ดจะมีท้ งั หมด 2 แผ่นแผ่นที่
1 เก็บไว้ที่โต๊ะของลูกค้าแผ่นที่ 2 ส่ งไปยังห้องครัวหรื อบาร์ น้ า



ทบทวนรายการอาหารทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งหลังจากจบการสั่งอาหารทุกครั้งเพื่อ
ยืนยันความถูกต้อง

3. การปรุ งอาหาร
 เมื่อพ่อครั ว/แม่ครั วและพนักงานบาร์ น้ าได้รับรายการอาหารแล้ว ก็จะทาการ
ปรุ งอาหารและทาเครื่ องดื่ มตามออร์ เดอร์ ของลูกค้า เมื่อทาเสร็ จพ่อครัวและ
พนักงานบาร์ น้ าจะวางอาหารและเครื่ องดื่มที่หน้าเคาน์เตอร์ แล้ววางบิลอาหาร
ไว้เพื่อให้พนักงานเสิ ร์ฟมายกอาหารไปเสิ ร์ฟให้กบั ลูกค้าได้ถูกต้อง
4. การเสิ ร์ฟอาหาร
 เมื่ออาหารและเครื่ องดื่มได้ถูกนาออกมาวางที่เคาน์เตอร์ แล้วพนักงานเสิ ร์ฟจะ
นาอาหารและเครื่ องดื่มไปเสิ ร์ฟให้กบั ลูกค้า โดยดูจะบิลที่วางอยูใ่ นถาดว่าเป็ น
ของโต๊ะไหน
5. การเก็บเงิน
 พนัก งานเก็ บ เงิ น ตรวจสอบใบรายการอาหารต้น ฉบับ กับ ส าเนาใบรายการ
อาหารที่ส่งให้ลูกค้าแล้วว่าตรงกันหรื อไม่ทาการรวมรายการเพื่อเก็บเงิ นจาก
ลูกค้า


พิมพ์รายการอาหารพร้อมราคาเพื่อเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า



พนักงานเก็บเงินส่ งใบเรี ยกเก็บเงินให้กบั พนักงานเสิ ร์ฟ



พนักงานเสิ ร์ฟนาใบเรี ยกเก็บเงินให้ลูกค้าตรวจสอบพร้อมรับเงินสดหรื อบัตร
เครดิต



พนักงานเสิ ร์ฟส่ งเงินหรื อบัตรเครดิตให้กบั พนักงานเก็บเงิน



พนักงานเสิ ร์ฟส่ งเงินทอนหรื อสาเนาสลิปบัตรเครดิตคืนให้กบั ลูกค้า
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6. การเก็บโต๊ะหลังจากลูกค้าใช้บริ การ
 พนักงานเสิ ร์ฟจะเก็บโต๊ะหลังจากที่ลูกค้าลุ กออกจะโต๊ะกันหมดแล้ว โดยการ
เก็บชาม/จาน แก้วน้ า ทาความสะอาดบนโต๊ะ และดูความสะอาดเรี ยบร้ อยใน
บริ เวณโต๊ะของลูกค้า


พนัก งานเสิ ร์ ฟ น าชาม/จานที่ ใ ช้แ ล้ว ไปยัง ส่ วนท าความสะอาดเพื่ อ ที่ จ ะให้
พนักงานล้างจานทาความสะอาด

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
ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)
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6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 2,800,000 บาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ 9,947,691 บาท
ปี ที่ 2 เท่ า กับ 11,105,767.22 บาท ปี ที่ 3 เท่ า กับ 11,668,832.46 บาท ปี ที่ 4 เท่ า กั บ
12,234,934.83 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 12,842,913.97 บาท มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ
3,541,292.80 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 4,188,781.07 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 4,427,897.36 บาท ปี ที่ 4
เท่ า กับ 4,659,989.53 บาท และปี ที่ 5 เท่ า กับ 4,896,603.95 บาท ระยะเวลาคื นทุนของ
โครงการเท่ากับ 3 ปี 2 เดื อน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ
6,770,352 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR)
เท่ากับ 108.83%
7. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิ ต การวิเคราะห์ ด้า นกาลังคน และการวิเคราะห์ ด้านการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิ จร้ า น
ออสเตรเลี่ยนพิซซ่าภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดขึ้นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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