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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
แผนธุรกิจของร้านHaidilao จัดทาํขึนเพือเป็นการกาํหนดเปูาหมายทชัีดเจน ซึงเป็นการก 

าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการดาํเนินงาน โดยการวิเคราะห์รายละเอียดภาพรวมของธุรกจิ การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก การวิเคราะห์การแข่งขันคู่แข่งขันทังทางตรงและทางอ้อม 
วิเคราะห์สภาพของธุรกิจ วิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน จุดเด่นและจุดอ่อนของธุรกิจให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีได้วางไว้ อีกทังมีการคาดการณ์ประมาณการค่าใช้จ่าย รายได้ 
ระยะเวลาคืนทุน ผลตอบแทน และผลกาํไร ซึงให้เหน็ว่าสภาพธุรกจินีมีความเป็นได้ และน่าลงทุน 

Hai Di Lao แบรนด์หม้อไฟหมาล่าสัญชาติ จีนทีมี ต้นกํา เ นิดในเมืองเจียนหยาง 
(Jianyang) มณฑลเสฉวน (Sichuan) เชียวชาญเรืองชาบูหหมาล่า (Malatang) ก่อนจะขยายไปกว่า 
400 สาขาทวัโลก และเข้าสู่ตลาดหุ้นในฮ่องกงเมือปี2562 

ร้าน Hiidilao Hotpot เป็นบริการสังหม้อไฟจิน หม้อไฟหมาล่าจีนทีจะเป็นส่วนหนึงใน
บริการของร้าน Hiidilao Hotpot โดยร้าน Hiidilao HotpotBKK มีจุดเด่นคือ หม้อไฟหมาล่าจิน(หม้อ
ไฟรสชาติแบบดงัเดิมของจีน) และบริการสดุยอดเยียมบริการนีถือเป็นการต่อยอดจากบริการHiidilao 

ซึงอยูภายใด้การควบคุมดูแลกิจการของบริษัท Hiidilao Hotpot(ประเทศจีน) จํากัด โดยปัจจุบัน 
Hiidilao Hotpotสร้างบริการต่างๆ ออกมาหลากหลายรูปแบบ และร้านHiidilao Hotpot BKK ถือเป็น
หนึงในบริการรูปแบบใหม่ทีจะถูกสร้างขึนเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมาก
ยิงขนึ 

ร้านแรกของเราก่อตังขึนในเมืองเสียนหยางมณฑลเสฉวนประเทศจีนในเวลานันมีเพียง 9 

โตะ๊และพนักงาน 5 คน ในปัจจุบันนีหม้อไฟจีนได้แพร่กระจายไปทวัโลก แต่ร้านอาหารหม้อไฟแบบ
จีนมีหลายยีห้อพวกเรากมี็คู่แข่งมากมายดังนันในขณะทปีรับปรุงรสชาติของสินค้าของเราเราได้สร้าง
บริการรูปแบบใหม่ซึงเป็นบริการ Haidilao ของเราเองบริการนีสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมร้านอาหารและบริการลูกค้า ในการพัฒนาอย่างต่อเนืองและการขยายตัวของ Haidilao,

บริษัท Haidilao เป็นสาธารณะในปี 2018 ณ เดือนธันวาคม 2560 บริษัท Haidilao เปิดร้านอาหาร 

1
 นักศึกษาํหลักสตูรบริหาํรธรุกจิมหาํบณัฑติ มหาํวิทยาํลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ทปีรึกษาํหลัก 



360 แห่งทวัโลกรวมถึง 296 แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่และอีก 50 กว่า ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ 
ไต้หวัน ฮ่องกง มาเกา๊ ประเทศเกาหลี ประเทศใต้ญีปุ่นและสหรัฐอเมริกา 

แผนการบริหารจัดการองค์กร: เน้นคุณภาพและเน้นบริการทดีี ให้บริการทดีีทสีดุแก่ลูกค้า 
รักษามาตรฐานการบริหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ ์: 

1. มอบคุณภาพการบริการทีดีทีสุดและสภาพแวดล้อมการรับประทานอาหารที
สะดวกสบายทสีดุ 

2. มีระบบทสีมบูรณ์แบบสาํหรับการเลือกและการจัดการความสามารถ 

3. เพิมความหลากหลายและนวัตกรรมของการบริการในขณะทรัีกษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 
 

2. ความเป็นมาของธุรกิจ  

2.1 แนวคิดในการจัดการตังธุรกจิ 

 ปัจจุบันหม้อไฟหมาล่าจีนกาํลังเป็นทนิียมมากขึนในโลกโดยเฉพาะประเทศไทยมาเลเซีย
สิงคโปร์และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อืนๆ ในฐานะทีเป็นประเทศทีมีชาวจีนจาํนวนมาก
อาศัยและรวมตัวกนัอาหารจีนโดยเฉพาะอย่างยิงอาหารกวางตุ้งและอาหารแต้จิวเป็นทยีอมรับและชืน
ชอบของผู้บริโภคในท้องถินมีความรู้สึกของอาหารและวัฒนธรรมจีน ด้วยการค้าทีใกล้ชิดเศรษฐกิจ
และการท่องเทียวระหว่างจีนและไทยหม้อไฟของจีนกพั็ฒนาขึนในประเทศไทยเช่นกัน เนืองจาก
รสชาติและความหลากหลายทเีป็นเอกลักษณ์จึงเป็นทนิียมของคนไทย 

 แต่มีร้านหม้อไฟจีนจาํนวนไม่เป็นอย่างมากในกรุงเทพและร้านหม้อไฟจีนส่วนใหญ่ไม่ใช่
ร้านค้าในเครือรสชาติของหม้อไฟความสะอาดของร้านและคุณภาพของการบริการไม่สามารถ
รับประกนัได้ไม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เราจึงได้คิดจัดตงัร้านอาหารหม้อไฟจีน 
Hiidilao Hotpot ขึนมาเป็นเจ้าแรกของกรุงเทพมหานคร เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เนืองจาก Haidilao Hotpot สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูงและการบริการทีเหนือกว่า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี 
 2.2 แนวความคิดในการตาํเนินการ 
 ร้านหม้อไฟจีน Hiidilao Hotpot ก่อตังขึนโดยบริษัท Haidilao International Holding 

จาํกดั ซึงเป็นบริษัทแบรนด์ร้านอาหารขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ขนึอยู่กบัหม้อไฟหมาล่าจีนให้แกลูกค้า โดย
ทางบริษัทเชือในการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยการนาํความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
สนิค้าและบริการต่างๆ เพือสร้างสนิค้าทมีีคุณภาพ การบริการทดีีเยียมและการบริการด้วยหัวใจ จึงได้
มีแนวคิดริเริมก่อตังร้านหม้อไฟจีนโดยให้การบริการ อุตสาหกรรมแบบหม้อไฟจีนในรูปแบบโหมด
ตรงและโหมดแฟรนไชส์ ได้มีการนําเสนอรูปแบบการให้บริการที แตกต่างไปจากเดิม โดยการ



ให้บริการ สงิอาํนวยความสะดวกสาํหรับเดก็เล่น บริการพับกระดาษโอริกามิและบริการ FREE WIFI 

ด้วย เพือไม่ให้ลูกค้าเบือในการเข้าแถว พร้อม การแสดงงิวเปลียนหน้ากากและฟรีไอศครีมขนมหวาน
ผลไม้หลังอาหาร ทาํให้ลูกค้าทมีาใช้บริการ ได้รับความประทบัใจ มอบสภาพแวดล้อมการรับประทาน
อาหารทีสะดวกสบายและเป็นกันเองแก่ ลูกค้า  (ทีมา : เอกสารเพิมเติมสําหรับนักลงทุน 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/58827728) 

 จุดเด่นของ Haidilao คือให้ความสาํคัญกับคุณภาพการบริการมากขึนในขณะทีมันใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการเสนอวิธีการบริการใหม่ ๆ ทหีลากหลายและไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
และยึดมนัในความต้องการของลูกค้าคือจิตวิญญาณของความต้องการของHaidilao  

 

3.สินคา้หรือบริการ 
 Hiidilao Hotpot ร้านหม้อไฟจีนทีตอบสนองความต้องการในการดาํเนินชีวิตในปัจจุบัน 
เป็นหม้อไฟต้นดาํรับทสีุดให้ลูกค้าหม้อไฟจีนทบีริสุทธิทสีดุวัฒนธรรมจีนโบราณและประสบการณ์การ
บริการทดีีทสีดุ โดยบุคลากรและสนิค้าทมีีคุณภาพ ซึงทางร้านไม่เพียงแต่สงัอาหารบริการเป็นหม้อไฟ
หมาล่าเพียงอย่างเดียวเท่านัน แต่ยังสามารถสงั ซุปหม้อไฟมะเขือเทศ ซุปหม้อไฟเหด็ หม้อซุปนาํใส 
และ ซุปกระดูกเนือวัวเป็นต้นเพือตอบสนองการใช้ชีวิต แบบคนทีชอบกินหม้อไฟจีนในยุคสมัย
ปัจจุบัน นอกจากนียังมีกลไกการร้องเรียนและข้อเสนอแนะเพือให้บริการทีดีขึนแก่ลูกค้า และให้แก่
ลูกค้าด้วยการจัดบริเวณทีเพ้นท์เล็บหรือorigamiรอทีนังพร้อมด้วย WIFI และ พืนทีสาํหรับชาร์จ
แบตเตอรีแบบ USB 

 

4.วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

4.1 สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ม 

หม้อไฟจีนมีประวัติประวัติศาสตร์อันยาวนานและปรากฏตัวครังแรกในราชวงศ์ Wei และ 
Jin ในประเทศจีน หลังจากการพัฒนาและเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองหม้อไฟหมาล่าแบบจีนก็มี
เอกลักษณ์ ธุรกิจร้านหม้อไฟจีนเป็นธุรกิจเก่าทีเข้ามาในไทยราวๆ10-15ปีเท่านัน แต่ผู้แข่งขันใน
ตลาดยังมีไม่มาก ผู้แข่งขันในตลาดยังมีไม่มาก  

การเติบโตของธุรกจินี มีแรงขับเคลือนมาจากสองฝัง โดยเฉพาะการขยายตัวของ กลุ่มคน
รุ่นใหม่ทีชอบผลิตภัณฑ์และบริการทีมีคุณภาพสูง ทังในแง่ของการทีไม่ต้องทาํหม้อไฟเอง ทาํให้
สามารถประหยัดเวลาในการทาํหม้อไฟเพือพร้อมบรรยากาศทผ่ีอนคลายและเพลิดเพลิน โดยทลูีกค้า
ไม่ต้องไปหาซือซุปหม้อไฟ ผักและต่างเอง และไม่ต้องทาํความสะอาดเอง เนืองจากทาํหม้อไฟเป็น
เรืองต้องใช้เวลานานพอสมควรเน้นบริการร้านหม้อไฟจึงช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 



และแรงขับเคลือนในการเติบโตของธุรกิจนีอีกฝงัหนึงมาจากบริการของร้านหม้อไฟ haidilao จึงทาํให้
ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบาย หาก ลูกค้ามากินทร้ีานคนเดียวพนักงานจะวางของเล่นหุ่นตรงข้ามเพือจะให้
ลูกค้าไม่รู้สกึเหงา เป็นต้น ด้วยรายละเอยีด จึงทาํให้รับความนิยมจากลูกค้ามีจาํนวนมาก ซึง Haidilao 

ยังคงเพิมขึนอย่างต่อเนือง 
4.2 ลักษณะทงัไปของกรุ่มเป้าห 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจร้านหม้อไฟจีนของเราเน้นไปที - กลุ่มลูกค้าคน
ไทยบุคคลทวัไป  

- กลุ่มลูกค้าชาวจีนทอีาศัยอยู่ในประเทศไทยทวัไป 

- กลุ่มลูกค้าคนไทยบุคคลทวัไป 

   เป็นคนไทยทอีาศัยอยู่ในกรุงเทพ  

- กลุ่มลูกค้าชาวจีนทอีาศัยอยู่ในประเทศไทยทวัไป 

   คนจีนทเีรียนหรือทาํงานในกรุงเทพ และคนทเีดินทางในกรุงเทพ 

   ชาวจีนทอีาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายปี และเชือชาติจีน 

4.3 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม 

  1. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

 ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้านหม้อไฟจีนของกรุงเทพมหานครถือว่ายัง ไม่มี
คู่แข่งทีแขง็แกร่ง เพียงมีร้านอาหารหม้อไฟจีนธรรมดาเท่านัน และพวกเขาไม่มีแบรนด์สินค้าและ
บริการทดีี แต่หม้อไฟจีนธรรมดาราคาถูกกว่าและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ 

  2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่  

  จาํนวนชาวจีนในประเทศไทยเพิมขึนตังแต่ปี 2555 โอกาสของตลาดหม้อไฟแบบจีนก็
เพิมขึนเช่นกันและตลาดหม้อไฟของจีนมีอนาคตทีสดใสซึงจะดึงดูดเงินทุนเข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึน
ยึดตลาดและเพิมการแข่งขันทีรุนแรง อุปสรรคในการเข้าร้านอาหารหม้อไฟค่อนข้างเล็กและไม่
จาํเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์การผลิตและเงินทุนจาํนวนมาก จะเหน็ได้ว่าในตลาดไทยภัยคุกคามของ
คู่แข่งรายใหม่ มีขนาดใหญ่ 

  3. ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน  

  สินค้าทดแทนทีสาํคัญของ Haidilaoเป็นร้านหม้อไฟในจีนธรรมดาหรือไม่ใช่ร้านหม้อ
ไฟทีแบบchainพวกร้านหม้อไฟในจีนธรรมดาทังหมดมีผลิตภัณฑ์ทีคล้ายกัน แต่แนวคิดการบริการ
และแบรนด์ทโีดดเด่นทีเกิดขึนจาก Haidilao กน่็าดึงดูดใจเช่นกัน จะไม่ถูกแทนทอีย่างง่ายดายด้วย
ร้านอาหารหม้อไฟอืน ๆ ดังนันสิงทดแทนจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อส่วนแบ่งการตลาดของ 
Haidilao 

 4. อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 



  ร้าน Haidilao(BKK) เป็นสาขาของบริษัท Haidilao Hotpot จึงอยู่ในระดับสงู เนืองจาก
ธุรกจิเป็นธุรกจิ Haidilao และถูกควบคุมดูแลโดยสาํนักงานใหญ่ 

  5. อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค  

  อาํนาจการต่อรองของผู้บริโภคอยู่ระดับปานกลาง เนืองจากในกรุงเทพมีร้านอาหาร
หม้อไฟจีนธรรมดามีจํานวนไม่น้อยอยู่บ้าง ในด้านบริการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าจาํนวนมากได้ แต่ลักษณะการให้บริการของ Haidilao เน้นการบริการให้แก่ลูกค้าและพยายาม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทแีตกต่างกนั  

4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกจิการ (SWOT Analysis) 

 

 

  4.4.1การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 

-  หม้อไฟจีน Haidilao เป็น รสชาติของจีนแบบต้อนตาํรับและมีซุปหม้อไฟหลายอย่างให้
เลือก 

- วิธกีารประเมินทไีม่เหมือนใครเน้นการประเมินทคีรอบคลุมของพนักงานและกลุ่มงาน
และมีการประเมินผลการทาํงานสาํหรับผู้จัดการร้านและพนักงานทวัไป 

-  มีทมีงานทดีีสามารถจัดการและวางแผนการพัฒนาในองศ์กรได้ดี 
- มีกฎระเบียบและข้อบังคับทลีะเอยีดและเป็นเน้นการบริการการดาํเนินงานและการ

จัดการร้าน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

- พนักงานในร้านยังปรับไม่ทนัทเีผชิญกบัการทาํงานหนักและต้องทาํงานเรว็ในร้าน 



- ราคาเสียเปรียบ เมือเทียบกับระดับเฉลียในอุตสาหกรรมราคาของ Haidilao สูงกว่า
ประมาณ 30% แต่สาํหรับลูกค้าทไีม่มีข้อกาํหนดเกียวกับคุณภาพของการบริการพวก
หม้อไฟจีนธรรมดาให้ความสาํคัญกบัประสทิธภิาพของต้นทุนมากกว่า 

- ร้านหม้อไฟจีนแบรนด์ Haidilao เป็นร้านสาขาแรกในประเทศไทย ดังนันในแง่ของ
รูปแบบการดําเนินงานและผลิตภัณฑ์และบริการจําเป็นต้องทาํการปรับเปลียนที
เหมาะสมตามวิธกีารใช้ชีวิตในท้องถิน 

 4.1.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร 
โอกาส (opportunity) 

-  การพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์  
- Haidilao Haidilao สามารถใช้การพัฒนาในด้านปัญญาประดิษฐ์เพือทํานายความ

ต้องการของผู้บริโภคทดีีขึนตอบสนองต่อกลุ่มเฉพาะและทาํเครืองมือแนะนาํทดีีกว่า 
-  ขนาดของตลาดทเีพิมขึนและความต้องการของผู้บริโภคทเีปลียนแปลงตลอดทศวรรษ

ทผ่ีานมาและครึงหนึงของขนาดตลาดได้เติบโตอย่างรวดเรว็การไหลเข้าของลูกค้าใหม่
ได้นาํไปสู่วิวัฒนาการของความชอบและรสนิยมของผู้บริโภคนีนาํเสนอความท้าทาย
ใหญ่สองประการของ  Haidilao Haidilaoคือการรักษาลูกค้าทีภักดีและวิธีการ
ตอบสนองต่อลูกค้าใหม่ Haidilao Haidilao ได้พยายามกระจายการใช้แบรนด์ต่าง ๆ 
ก่อนแล้วจึงเพิมคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า 

อุปสรรค (Threats) 

-  ภัยคุกคามเป็นปัจจัยสิงแวดล้อมมหภาคและการพัฒนาทอีาจทาํลายรูปแบบธุรกิจของ 
Haidilao ภัยคุกคามอาจมาจากปัจจัยหลายประการเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจการ
พัฒนาทางการเมืองและการเปลียนแปลงนโยบายการเพิมรายได้ของผู้บริโภคทเีพิมขึน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลียนแปลงในความต้องการของผู้บริโภค 

-  การเพิมส่วนประกอบต้นทุนสําหรับการทํางานในตลาดทีพัฒนาแล้วเนืองจาก
กฎระเบียบด้านสิงแวดล้อม - Haidilao Haidilao ต้องจัดการกับค่าใช้จ่ายเหล่านี
เนืองจาก รัฐบาลพยายามจัดเก็บภาษีสิงแวดล้อมทีสูงขึนเพือส่งเสริมทางเลือกที
สะอาดขึน สาํหรับ Haidilao Haidilao อาจส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์และต้นทุนบรรจุ
ภัณฑส์งูขนึ 

 

 

 

 



5. แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
5.1  ข้อมูลธุรกจิ 

ชือกจิการ   Haidilao Hotpot กรุงเทพมหานคร 
ทอียู่/ทตีังกจิการ  7th FloorCentral World Plaza TH Sub-district  

  กรุงเทพมหานคร 4, 4/1-4/2, 4/4, Unit B726 

รูปแบบการดาํเนินการ  Haidilao Hotpot ให้บริการ สงัอาหารหม้อไฟ  

  ฟรีทาํเลบ็ การแสดงงิวเปลียนหน้ากาก  

ส่วนของเจ้าของ   3,000,000 บาท 

5.2 วิสยัทศัน ์(Vision) 

 - เป็นร้านอาหารหม้อไฟคุณภาพสงูและบริการสงู เมอืทุกคนต้องการทานหม้อไฟจิน
ตัวเลือกแรกคือ Haidilao 

5.7 พนัธกิจ (Mission) 

 - ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการทดีีเพลิดเพลินกบัหม้อไฟแสนอร่อยใน
สภาพแวดล้อมทมีีคุณภาพสูงและบริการ  

 - ยึดมันในแนวคิดการให้บริการก่อนและลูกค้าก่อนเสมอนาํนวัตกรรมเป็นแกนกลาง
เปลียนมาตรฐานดังเดิมและบริการเอกพจน์ส่งเสริมบริการพิเศษส่วนบุคคลและมุ่งมันทจีะให้บริการ
ลูกค้าด้วยบริการอาหารทน่ีาพอใจ  

 

6. แผนการตลาด 

6.1 เป้าหมายทางการตลาด 

 6.1.1 เป้าหมายระยะสนั ( ภายใน 1 ปี) 
- ผลักดันให้ธุรกจิเป็นทรู้ีจักและเป็นทนิียมมากขึนเพือให้ได้ผลตอบแทนทสีูงขึน

ตามมาในเป้าหมาย ระยะกลาง 
- รักษาคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานตามทกีาํหนด 

 6.1.2  เป้าหมายระยะกลาง ( ภายใน 1-3 ปี) 
 - รักษามาตรฐานการให้บริการให้ได้มาตรฐาน 

 - เพิมฐานลูกค้าได้มากขึน 20 % ขนึไป 

  6.1.3 เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี)  
  - เพิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากกว่าร้อยละ 90 

  -สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่และนาํไปสู่ยุคใหม่ของหม้อไฟจีน 



6.2 การกําหนดลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิร้านหม้อไฟจีนของเราแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มลูกค้าคนไทยบุคคลทวัไป และ กลุ่มลูกค้าชาวจีนทอีาศัยอยู่ในประเทศไทยทวัไป 

- ลูกคา้คนไทยบุคคลทวัไป เป็นคนไทยทอีาศัยอยู่ในกรุงเทพ  

- ลูกคา้ชาวจีนทีอาศยัอยู่ในประเทศไทยทวัไป  
คนจีนทเีรียนหรือทาํงานในกรุงเทพ และคนทเีดินทางในกรุงเทพ  
ชาวจีนทอีาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายปี และเชือชาติจีนได้ทาํการสาํรวจลงพืนที
เกบ็ข้อมูลกลุ่มลูกค้าดังกล่าว จํานวน 100 คน ตามแบบสอบถามทีแนบมาดัง
ภาคผนวก ก พบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในกลุ่มบุคคลทวัไป จากผู้ทาํแบบสอบถาม
จาํนวน 100 คน มีจาํนวนร้อยละ 70 และในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษามีจาํนวนร้อย
ละ 30 ซึงในจาํนวน 100 คน มีเพศชาย เป็นจาํนวนร้อยละ 27 และ เพศหญิง เป็น
จาํนวนร้อยละ 73) 

6.3 กลยุทธท์างการตลาด 

กลยุทธด์า้นผลิตภณัฑ ์( Product )  

ผลิตภัณฑ์เป็นช่องทางทสีาํคัญทีสุดสาํหรับผู้บริโภคในการจดจาํแบรนด์และเลือกความ
ประทบัใจของแบรนด์ Haidilao โดยเพิมนาํซุปหม้อไฟใหม่ 1 ถึง 2 รสชาติ และ ทุกปี 5-10 จานใหม่
ทุกไตรมาส  

กลยุทธด์า้นราคา ((Price ) 

ราคาของร้าน Haidilao ทีดาํเนินการโดยตรงทังหมดจะเหมือนกันและลูกค้าทุกรายจะ
ได้รับการปฏบัิติอย่างเป็นธรรมตามราคาของสาํนักงานใหญ่ ข้อความท ีHaidilao ส่งต่อให้กบัผู้บริโภค
ผ่านกลยุทธ์ด้านราคาคือ: "Haidilao" เป็นสิงทคุ้ีมค่าเงินไม่ต้องพึงพาราคาผลิตภัณฑ์เพือรับผลกาํไร
ของ บริษัท แต่ดึงดูดลูกค้าให้กนิหลาย ๆ ครังเพือรับผลกาํไรผ่านบริการทมีีคุณภาพ 

กลยุทธด์า้นช่องทางการจดัจําหน่าย ( Place ) 

- ภาพร้านค้านันดูเรียบร้อยและเป็นรูปเป็นร่างสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่าง
ครอบคลุม  

- ทตีังร้าน "Haidilao" ส่วนใหญ่ตังอยู่ในย่านการค้าทคึีกคักหรือพืนทใีห้บริการจัดเลียงที
หนาแน่นพืนทีเหล่านีมีผู้คนจํานวนมากและระดับการบริโภคของพวกเขาเหมาะสาํหรับประชาชน
ทวัไป 

 

 



7. แผนการผลิตและการดําเนนิงาน 

7.1 การจัดหาผลิตภณัฑก์ารบริการ 
 การจัดหาวัตถุดิบโดย Haidilao (กรุงเทพมหานคร) นันแบ่งออกเป็นสองประเภท

ใหญ่ๆ หนึงคือนาํซุปหม้อไฟต้องนาํเข้าจากสาํนักงานใหญ่ Haidilao ประการทีสองคือการจัดหาผัก
และเนือสตัว์สดผู้จัดจาํหน่ายหลักคือ makro 

 

7.4  ขนัตอนการใชบ้ริการ 
 7.4.1  กระบวนการสงัซือหม้อไฟ  

    ขนัตอนการใช้บริการ  

  1. เลือกนาํซุปหม้อไฟทลูีกค้าต้องการ 
  2. เลือกเครืองเคียง (ผักเนือสตัว์ ฯลฯ) และเครืองดมื 

  3. เลือกรสชาติ (เช่นเผด็เลก็น้อย, เผด็ปานกลาง, เผด็พิเศษ) 
  4. ยืนยันและส่งคาํสงัซือ 

 

8. แผนการเงิน 

  8.1 เป้าหมายทางการเงิน 

การวางแผนทางการเงิน เป็นเครืองมือทช่ีวยเตรียมความพร้อมและนาํบริษัทไปสู่ความ
มันคง ทางการเงิน เพือให้บริษัทสามารถตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย และแสดงสถานะทางการเงิน ว่า
มีความ สอดคล้องกบัแผนการดาํเนินงานโดยต้องพิจารณาจากการประมาณการการลงทุนและการจ่าย
ผลตอบแทน การประมาณการงบกาํไรขาดทุนซึงสามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ของบริษัท อีกทงัยัง
สามารถประเมิน โอกาสและความเสียงต่างๆ เพือบริหารจัดการให้เกดิเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนิน
ธุรกจิทมีีประสทิธภิาพ และมีเสถียรภาพในการดาํเนินธุรกจิในระยะยาวได้ 

นโยบายและกลยุทธท์างการเงิน  

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (เงินสดย่อย)เงินสดเหมือนตัวหล่อเลียงการเจริญเติบโต
ทุกกิจกรรมของร้านทใีช้ในกิจกรรมต่างๆภายใน องค์กร ดังนัน ร้านจึงมีนโยบายการถือครองเงินสด
ขนัตาํให้เพียงพอตลอดระยะเวลาการดาํเนินงาน เพือ ป้องกนักรณีมีเหตุฉุกเฉินและรักษาสภาพคล่อง
ของธุรกิจ โดยการสาํรองเงินสดย่อย (Petty Cash) ขันตาํอย่างน้อย 5 ล้านหยวนต่อร้าน เพือสาํรอง
เป็นค่าใช้จ่ายภายในบริษัท อกีทงัสาํรองกรณีมีเหตุฉุกเฉินจาํเป็นในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  

 

 



9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

9.1  แผนฉุกเฉิน 

 9.1.1  กรณีทมีีผู้ใช้บริการตาํกว่าเป้าหมาย 

 - ด้านการบริการ (Service) ทาํการวิจัยและตรวจสอบในภาพรวมของธุรกิจ 
เพือหาสาเหตุว่า เหตุใด จึงมีผู้ใช้บริการทน้ีอยลงและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการตรวจสอบ อย่าง
ละเอยีดในแต่ละฝ่าย น าข้อมูลจากทุกฝ่ายทเีกียวข้องมาประชุม ปรึกษาหารือ เพือทจีะนาํไปปรับปรุง
การให้บริการและปรับแผนกลยุทธต่์อไป  

 - ด้านราคา (Price) บริษัทฯ จะคงค่าบริการเดิมไว้ เพือมิให้เป็นการทาํให้
ภาพลักษณ์ของ ธุรกิจเสอืมเสีย แต่จะมีการจัดบริการเสริมรูปแบบอนืๆ ให้แทน เพือให้ ตอบสนอง
และครอบคลุมมากขนึ 

 - ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) วิเคราะห์ข้อมูลด้านช่องทางการ
บริการ ว่าเพียงพอต่อความต้องกา แล้วหรือไม่ ช่องทางนันๆ อาํนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้ามาก
เพียงใด และ นาํข้อมูลมาประเมินว่าควรปรับปรุงหรือเพิมช่องทางการให้บริการเพิมเติม 

 - ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) จัดให้มีการทาํกจิกรรมส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนือง โดยอาจแบ่งเป็น โปรโมชันเพือรักษาฐานลูกค้าเก่า และโปรโมชันดึงดูดลูกค้าใหม่ 
เพือให้เกดิ การจูงใจให้ลูกค้าต้องการใช้บริการอย่างต่อเนือง 

 - ด้านบุคลากร (People) จัดทาํการคัดเลือกพาร์ทเนอร์ทมีีคุณสมบัติทตีรง
ตามลักษณะงานมาก ทสีุด โดยมีการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงพิจารณา จาก
ทศันคติของผู้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทุกราย เพือให้สามารถให้บริการ ลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลูกค้าเกดิความพึงพอใจสงูสดุ 

 - ด้ านการนํา เสนอ รูปแบบการ ใ ห้บ ริก า ร  ( Physical Evidence and 

Presentation) พยายามทาํให้บริการเกิดความโดดเด่นและแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ที ลูกค้าสามารถ
จดจําได้และเกิดความประทับใจต่อการให้บริการทุกครัง เช่น การแต่งกายด้วยยูนิฟอร์มทีเป็น
เอกลักษณ์  

 - ด้านกระบวนการ (Process) ให้บริการด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย 
เพราะถือว่าเป็นสงิทลูีกค้า ให้ความสาํคัญมากทสีดุ 

 9.1.2  กรณีทีมีผู้ใช้บริการเพิมขึนอย่างรวดเร็ว ดาํเนินการต่อเพือรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑท์ดีีและมาตรฐานการบริการทดีี 

 9.1.3  การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่  ทางร้าน Haidilao จะสร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลูกค้าในการมาใช้บริการอยู่เสมอ รักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ละคุณภาพ



การบริการภายในร้าน เพือรักษาฐานลูกค้ารายเดิม/ลูกค้าปัจจุบันรวมถึงลูกค้า ใหม่ในอนาคต พร้อม
ทงัมีกจิกรรมเพือดึงดูดลูกค้าในการมาใช้บริการอยู่เสมอ 

 9.1.4  การขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ทางร้านของเราได้มีการจัดเงินทุนสาํรองจาํนวนเงินสด 20000000 บาท เพือไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน 

 9.1.5  กรณีทเีกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในการใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน 

“Haidilao Hotpot” จัดให้นักพัฒนาแอพพลิเคชันและฝ่าย IT ตรวจสอบและอัพเดตอุปกรณ์
เซิร์ฟเวอร์ อย่างสมาํเสมอ มีการปรับเปลียน บาํรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคนิคให้ทนัสมัย รวมทงัมีการ 
ส ารองข้อมูลไว้เผอืเกดิกรณีฉุกเฉินขึนด้วย 

9.2  แผนในอนาคต 

 1. ขยายธุรกจิเพิมจาํนวนร้านค้าและสร้างระบบและการปรับแต่งรสชาติตามนิสัยการ
กนิในท้องถิน 

 2. เพิมธุรกจิซือกลับบ้านเพิมยอดขาย 

 

10. บรรณานุกรม 

เวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการ Haidilao:https://www.haidilao.com/sg/hdlms/td/index.html แนวคิด
การจัดตงัธุรกจิ เอกสารเพิมเติมสาํหรับนักลงทุนhttps://th.wikipedia.org/wiki/ไทยเชือ
สายจีน) 

ภาพแสดง Five Forces Model ของ Michael E. Porter ทมีา : Openpassornปัจจัยกดดันทงั 5 

(FiveForceModel)[ออนไลน์].เข้าถึงเมอื20กนัยายน2562เข้าถึงได้จาก
https://inc.karmins.com/ปัจจัยกดดันทงั-5-five-force-model/) 

ประวัติของกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหาทมีา : 
http://stockpage.10jqka.com.cn/HK6862/manager/ 

 


