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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 ร้าน “MUMU หมาล่า” เป็นธุรกิจร้านปิงย่าง เป็นทีทราบกันดีว่า“หมาล่า” กเ็ป็น
กระแสฮิตติดลมบนไปแล้ว หลายท่านชืนชอบรสชาติทเีผด็ร้อนจัดจ้านชาทปีลายลินจากความแซบ
ซ่าของเครืองเทศรสเผด็ทมีีต้นกาํเนิดมาจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน 

 นอกจากความเผด็จนลินชา ซึงเป็นเอกลักษณข์อง "พริกหมาล่า" แล้ว รู้หรือไม่? พริก
หมาล่ายังมีประโยชน์ต่อ "สขุภาพ" อกีเยอะมาก หม่าล่า เป็นอาหารปิงย่างชนิดหนึง บางคนอ่าน
ว่า หมาล่า หรือเรียกกันติดปากว่า หมาล่า แต่จริงๆ มันคือ หม่าล่า (มี ไม้เอก ด้วย) ซึงมาจาก
ภาษาจีนแปลว่า เผด็ชา ซึงกค็ือ อาหารปิงย่างทมีีรสเผด็ชา นันเอง 
 ธุรกจิร้าน “MUMU หมาล่า” จัดตังบริเวณใกล้หอพักนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑิตย์ เนืองจากจํานวนนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปัจจุบันมีประมาณ 
,  คน เราจึงมองเหน็โอกาสทดีีในการทาํธุรกจิ  

 โดยตัวของเจ้าของร้านเป็นคนทีชอบทานหม่าหล่าเลยลองมาทาํขายดูเพราะแถวนีมี
นักศึกษาและคนจีนเยอะ ใช้สตูรสไตล์ยูนนานของเพือนทเีป็นชาวจีน และใช้พริกหม่าหล่าทนีาํเข้า
มาจากประเทศจีน ส่วนปิงย่างมีหลายอย่างวางเรียงรายให้เลือก ทงัเนือหมู เนือวัว ปลาหมึก เหด็
และผกัต่างๆ ราคาถูกมากๆ เพราะเน้นขายกลุ่มนักศึกษา 
 ผู้ก่อตังมองเหน็โอกาสทางธุรกจิว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนือง และทาํเลทตีังร้าน ตังอยู่
บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ซึงยังไม่มีร้านปิงย่างหมาล่ายู่บริเวณนัน บริเวณดังกล่าวมีผู้คน 
สัญจรไปมาพลุกพล่านเนืองจากในซอยเป็นแหล่งชุมชน มีหมู่บ้านจัดสรรจาํนวนมาก จากทาํเล
ดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยทดีีในการดาํเนินธุรกิจในครังนี อีกทงัตลาดอาหารปิงย่างมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนือง ในด้านการตลาดจะใช้กลยุทธก์ารสร้างความแตกต่างของเมนูอาหารและการบริการ และ
กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของร้าให้เป็นทรีู้จักและยอมรับใน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และในด้านการเงินจะทาํการวิเคราะห์ด้วยเครืองมือทางการเงินผ่านงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ทาํให้ทราบถึงความเสยีงและผลตอบแทนของการลงทุนในกจิการ ผลการศึกษา
พบว่า ธุรกจิร้าน “MUMU หมาล่า” สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา  ปี  เดือน 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ทปีรึกษาหลัก 



2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1 แนวคิดในการจัดตงัธุรกิจ 

  เมือไม่กปีีมานี ปิงย่างหมาล่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในประเทศไทย ความโด่ง
ดังของหมาล่าเริมต้นมาจากทางตอนเหนือของประเทศ และค่อยๆ ขยายความนิยมมายังภาค
ต่างๆ ด้วยกลินหอมทเีป็นเอกลักษณ์และรสชาติเผด็ชาถึงอารมณ์ จึงถูกปากและถูกใจนักกนิชาว
ไทยเป็นอย่างดี นันทาํให้ธุรกจิปิงย่างหมาล่าค่อยๆ เติบโตขึนเรือยๆ มีร้านค้าร้านอาหารมากมาย
นาํเอาผงเครืองเทศหมาล่านีไปรังสรรค์เมนูต่างๆ ไม่ว่าจะร้านค่าตามตลาดนัด ร้านอาหาร หรือ
แม้แต่บนห้างสรรพสินค้ากย็ังมี หมาล่าจึงนับว่าเป็นอีกหนึงเมนูอาหารสตรีทฟู้ดทีเผด็ร้อนแรง 
แซงทุกโค้งในตอนนี กลินหอมฉุนและกลุ่มควันโขมงทีมองเหน็มาแต่ไกล ชวนให้นาํลายไหลไม่
น้อยเลย 

  สาํหรับใครทีไม่เคยลิมชิมรสหมาล่า กค็งต้องหาโอกาสไปสัมผัสความเผด็ชาเหนือ
ระดับกันสักหน่อย อาจพูดว่าหมาล่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึงในวัฒนธรรมการกินของคนไทย
เรียบร้อยแล้ว และเป็นทน่ีาจับตามองว่าความฮิตฮอตและความเผด็จัดจ้านทถูีกใจคนไทยแบบนี 
จะมีใครนาํรสชาติหมาล่าไปสร้างสรรค์เมนูอาหารหรือต่อยอดทางธุรกจิอนืๆ ได้อกีหรือไม่ 

  "พริกหมาล่า" พริกชนิดนีเขียนเป็นภาษาจีนกลางว่า  (má là) อ่านว่า หมาล่า 

หรือทคีนจีนเสฉวนท้องถินเรียกว่า ฮวาเจียว (  / hu  ji o) คาํว่า หมา หมายถึง อาการ
ชาทีปลายลิน ส่วนคําว่า ล่า หมายถึง รสชาติเผ็ด เมือรวมกันแล้วจึงหมายความว่า พริกทีให้
รสชาติแบบเผ็ดๆ ชาๆ ทีปลายลิน พริกหมาล่ามีต้นกาํเนิดมาจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน 
รูปร่างหน้าตาคล้ายเมด็พริกไทยดาํ แต่รสชาติแตกต่างกนั 

  ร้าน “MUMU หมาล่า” เริมแรกทดลองขายโดยเสียบของทังหมดไว้ประมาณ  
ไม้ เน้นความหลากหลาย เช่น เนือหมู หมูสามชัน เนือไก่ เอน็ไก่ หมึกกรอบ ส่วนทพิีเศษ กจ็ะมี 
ประเภททรงเครือง และมีไส้กรอกไก่ ไส้กรอกชีส แฮมสเต๊ก เบคอนพันเหด็ เบคอนพันไส้กรอก 
ฟองเต้าหู้ และกป็ระเภทผักทมีีให้เลือกแทบทุกชนิด ลูกค้าอยากกนิแบบไหน มีให้ลองไม่เคยขาด 
และเคลด็ลับ กอ็ยู่ท ีความสดของวัตถุดิบ ซือใหม่ทุกวัน ไม่มีของค้างนาํมาขายใหม่เพราะเน้นขาย
ความสด ย่างร้อนๆทานได้ทนัท ีนาํจิมกท็าํเองทุกวัน แต่ละไม้ พอย่างเสรจ็ร้อนๆกร็าดน้าจิมชุ่ม
ฉาํโรยต่อด้วยหมาล่า ตามระดับทลูีกค้าสงั 
  ขายวันแรกทีเปิดร้าน  ไม้กข็ายหมด วันต่อมาไม่ต้องพูดถึง เพราะลูกค้าติดใจ 
ยังงัยกม็า ทสีาํคัญ ทาํเลทตีังร้านอยู่ใจกลางชุมชน ผู้คนผ่านไปมาทงัวัน และไม่พลาดต้องสงักิน 
ทาํให้แต่ละวัน ย่างขาย -  ไม้ ลูกค้ายอมทจีะต้องยืนรอ เพราะย่างไปขายไป ลูกค้าทมีา
ซือจะทราบดีว่า เมือมาถึงถึงคิวกจ็ะนาํไปย่าง ซึงใช้เวลาไม่นาน พอสกุได้ท ีกน็าํมาราดนาํจิมโรย
หมาล่าตามระดับทเีขียนสงัไว้ ลูกค้าต่างทราบดีว่า หมาล่าไม่เผด็แบบพริกขีหนู แต่ความเผด็คือ



รสชาติ ชาทปีลายลิน มีกลินหอมเครืองเทศทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงต่างจากพริกป่น เครืองปรุง
รส หรือผงชูรส แต่ให้ความซาบซ่า อร่อยครบเครือง ราคาไม้ละ  บาท 

 2.2  แนวคิดในการดําเนินการ 
  เพราะความนิยมทยัีงสงูมากในปัจจุบัน ทาํให้เราแบ่งร้านหม่าล่าปิงย่างออกได้  แบบ
ดังนี 
  . ร้านปิงย่างข้างทาง มักพบร้านประเภทนีตามตลาดนัดหรือตลาดสดในโซนอาหาร
สาํเรจ็รูปรวมไปถึงรถเขน็ข้างทาง ร้านประเภทนีมีจุดเด่นคือเงินลงทุนไม่สงูแต่ข้อเสยีคือลูกค้าไม่
สามารถนังทานได้ และความหลากหลายของเมนูถูกจาํกดัด้วยขนาดของร้าน 

  . ร้านทมีีทนัีงทานเป็นทางการ ร้านอาหารประเภทนีจะพบได้ไม่ค่อยมาก เนืองจาก
ต้องอาศัยระบบการจัดการทมีากกว่าร้านประเภทแรก รวมถึงเงินลงทุนทสีงูกว่า แต่จุดเด่นคือเรา
สามารถใส่ไอเดียและลูกเล่นได้มากกว่า และชนิดอาหารกม็ากชนิดกว่าเพราะเนือทีเยอะกว่า
นันเอง 
  ร้าน “MUMU หมาล่า” ของเราจัดอยู่ในแบบร้านทมีีทนัีงทานเป็นร้านทางการ ร้านปิง
ย่างหม่าล่าหัวใจกค็ือเครืองเทศและวิธีการหมักนีแหละทีจะช่วยเรียกลูกค้า นอกเหนือจากสูตร
เครืองเทศ สูตรในการหมัก การปิงการย่างก็สําคัญ การมีเมนูทีหลากหลายมันจะช่วยเพิม
ทางเลือกให้แก่ลูกค้าและเป็นหน้าตาของร้าน ขณะเดียวกนักใ็ห้ความสาํคัญกบัคุณภาพวัตถุดิบที
ต้องสดใหม่เสมอ ซึงเป็นสงิทร้ีาน “MUMU หมาล่า” เราถือเป็นสงิสาํคัญ 

 

3.  สินคา้และบริการ 
  ร้าน “MUMU หมาล่า” เป็นร้านอาหารประเภทปิงย่าง “หม่าล่า” หมายถึงอาหารที
ทงัเผด็ทงัชา เป็นสตูรเครืองเทศทมีาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน ลักษณะเหมือนพริกป่นไทย
แต่จะใช้เครืองเทศทเีรียกว่า “ฮวาเจียว” เป็นส่วนผสม ร้านเปิดทาํการบริเวณหลังมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ซึงเป็นแหล่งทีพักของนักศึกษาทังชาวไทยและชาวจีนจาํนวนมาก มีบรรยากาศดี
และมีทจีอดรถไว้คอยบริการ สามารถนังชิลๆ รับประทานได้อย่างสบายใจ โดยมีลักษณะเด่นดังนี 
  - ความฉาํและเข้มข้นของรสชาติด้วยททีาํขึนมาจากการ เรียนรู้รสชาติสตูรเฉพาะ ผง
หม่าล่าของเราไม่ธรรมดาคือ มีความพิเศษทกีนิแล้วรู้สกึว่าเผด็จีด แซ่บร้อน  
  - มีร้านสามารถนังทานได้ ชนิดอาหารกม็ากชนิดกว่าร้านอืน เพราะเนือทีเยอะกว่า
นันเอง โดยวัตถุดิบยอดฮิตทีเห็นทัวไป เช่น เบค่อน ,ไส้กรอก , หน่อไม้ฝรัง , เห็ดเขม็ทอง , 
อาหารทะเลต่างๆ , เนือ , ลูกชินต่างๆ เป็นต้น  
  - มีบริการส่ง Delivery พืนทบีริเวณใกล้เคียง 
  - ลูกค้าชาวจีนสามารถชาํระเงินผ่าน Alipay ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

  - พนักงานพูดภาษาจีนได้ เพือรองรับลูกค้าชาวจีน 

 



4.  วิเคราะหอ์ุตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 

  ธุรกิจร้านปิงย่าง อีกหนึงกระแสมาแรงทีครองใจสังคมไทยเรือยมา เดียวนีใครคิด
อะไรไม่ออกอยากหาทสีงัสรรค์ หรืออยากทานอะไรเป็นพิเศษ กใ็ห้ร้านปิงย่างเป็นคาํตอบ นาํมา
ซึงรายได้ให้กับธุรกิจร้านปิงย่าง เกิดเป็นผลกาํไร จนใครหลายๆ คนอยากทีจะเข้ามาเล่นตลาด
ธุรกจิร้านปิงย่างจาํนวนมาก แต่หารู้ ไม่ว่ากว่าจะสาํเรจ็มีหลายธุรกจิทต้ีองประสบปัญหา พบเจอกบั
อปุสรรคหลายต่อหลายอย่าง ต้องฟันฝ่าและต้องต่อสู้จนมาถึงจุดทเีรียกว่าประสบความสาํเรจ็ มัน
ไม่ง่ายเลย 

  ธุรกจิปิงย่างทเีติบโตอย่างรวดเรว็ในช่วง -  ปี ให้หลังมานีคงหนีไม่พ้น ธุรกจิปิงย่าง 
“หม่าล่า” โดยเฉพาะแถบภาคเหนือ ทมีองไปทางไหนกเ็จอแต่ร้าน หม่าล่า ทาํให้นักท่องเทยีวเริม
เป็นทีรู้ จัก ด้วยรสชาติเผ็ดร้อนถูกปากคนไทย ราคาทีไม่สูงจนเกินไป รวมไปถึงวัตถุดิบทีมี
หลากหลาย ทาํให้หม่าล่าเป็นทีรู้จักอย่างรวดเรว็ และเริมมีธุรกิจเฟรนไชส์ปิงย่างหม่าล่า ให้เหน็
กนัอยู่จาํนวนมาก  

  “หม่าล่า” หรือบางคนอาจเรียก ‘หมาล่า’ มาจากภาษาจีนคาํว่า má là โดยคาํว่า หม่า 
หมายถึง อาการชาทรีู้สกึบริเวณปลายลิน และล่า หมายถึง รสเผด็ ซึงเป็นรสชาติเฉพาะของอาหาร
จีนในมณฑลเสฉวน โดยเมอืทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกเผด็ชาทปีลายลิน รวมไปถึงกลินของเครืองเทศ
นานาชนิดพร้อมเทคนิคการปรุงด้วยนาํมันพืช 

  สงิทปีรากฏให้เหน็ชัดว่าธุรกิจหม่าล่าเริมแพร่หลายในประเทศไทยคือ กิจการร้านปิง
ย่างหม่าล่า โดยเฉพาะในแถบจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ คือเพิมจาํนวนขึนอย่างต่อเนือง เป็น
ทงัรถเขน็เลก็-ใหญ่ ทงัตึกห้องแถว ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามสะดวกว่าจะนังกินในห้องแอร์ 
หรือนังรับลมกินตามข้างทาง รวมไปถึงภายในกรุงเทพฯ กจ็ะพบร้านหม่าล่า ตามตลาดนัดหรือ
บริเวณริมถนนเช่นกนั ซึงลักษณะนีคล้ายกบัทมีณฑลยูนนาน คือจะมีอยู่ตามมุมถนน และหากนิได้
ไม่ยากในยามคาํคืน 

  ทงันีจากข้อมูลกระทรวงการคลัง ปี  ประเทศไทยขึนแท่นเป็นประเทศทมีีมูลค่า
การนาํเข้าเครืองเทศจากประเทศจีนเป็นอันดับหนึง ราว .  ล้านล้านบาท จากมูลค่ารวม .  
ล้านล้านบาทในหลายสบิประเทศรวมกนั ยิงชีให้เหน็ได้ว่า หม่าล่า เริมเข้ามามีบทบาทในรูปแบบ
ธุรกิจแฟรนไชสแ์ละขยายไปตามจังหวัดต่างๆ อย่างรวดเรว็ แต่ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่า 
หม่าล่าจะเพิมมาเป็นอกีหนึงวัฒนธรรมการกนิทค่ีอยๆ แทรกซึมไปในวิถีชีวิตคนไทย หรือจะเป็น
เพียงกระแสธุรกจิอาหารทผ่ีานมาและผ่านไปเท่านัน 

 4.2  ตลาดเป้าหมาย 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้าน “MUMU หมาล่า” สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี 
  -  กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
   เป็นกลุ่มทอีาศัยอยู่หอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 



  -  กลุ่มบุคคลทวัไป 

   เป็นกลุ่มทอีาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว หรือหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิ 
   บัณฑติย์ และพืนทใีกล้เคียง 
 4.3  การวิเคราะหส์ถานการณข์องกิจการ (SWOT Analysis) 

  4.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  จุดแขง็ (Strengths) 

-   มีเมนูอาหารทหีลากหลาย วัตถุดิบมีคุณภาพ ราคาถือว่าไม่สูงมากเมือเทียบกับ
คุณภาพของอาหาร ปรุงด้วยสตูรเฉพาะของทางร้าน 

-   สถานทตีังร้านอยู่ในแหล่งชุมชนและมีบริการจัดส่งในชุมชน 

-   มีการแนะนาํเมนูอาหารใหม่ๆ และโปรโมชันใหม่ๆผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเวบ็
เพจ ทางเฟสบุค๊ ไลน์  

-   มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในร้าน โดยมีเครืองปรับอากาศทเีปิดตลอด และมี
บริการ Free WIFI ให้แก่ลูกค้าเล่นระหว่างทนัีงรออาหาร 

  จุดอ่อน (Weakness) 

-   ชือเสยีงของทางร้านอาจจะยังไม่เป็นทรีู้จักสาํหรับผู้บริโภคมากนักในระยะแรก 

-   ผู้ประกอบการมีประสบการณ์น้อย 

  4.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  โอกาส (Opportunity) 

-   ธุรกจิอาหารปิงย่างหมาล่ากาํลังเติบโตขนึอย่างต่อเนือง 
-   กระแสของพริกหมาล่าทไีด้รับความนิยม ทาํให้มีต้องการสาํหรับผู้บริโภค 

-   ปัจจุบันคนไทยทาํอาหารทานเองน้อยลง และหันไปทานอาหารนอกบ้านหรือซือ
อาหารทานมากขนึ ทาํให้ธุรกจิร้านอาหารมีโอการเติบโตขึนได้อย่างต่อเนือง 

-   ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหรือสือออนไลน์ต่างๆ ทีสามารถช่วยให้ร้านหรือธุรกิจ
ต่างๆ ได้เป็นทรีู้จักของผู้บริโภคได้ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 

  อปุสรรค (Threat) 

-   มีคู่แข่งจาํนวนมาก 

-   สนิค้าสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย 

-   มีสนิค้าทดแทนจาํนวนมาก 

-   สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทียังไม่ฟืนตัว ทาํให้ผู้บริโภคจะต้องมีการเกบ็เงินให้
มากยิงขนึ และซือเฉพาะสนิค้าทจีาํเป็น 

 

 

 



5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
 5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 

  ชือกจิการ   ร้าน “MUMU หมาล่า”    

  ทอียู่/ทตีังกจิการ  Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong, Lak Si, 

      Bangkok 10210 

  รูปแบบการดาํเนินการ จาํหน่ายเมนูปิงย่าง หมาล่า 
  ส่วนของเจ้าของ  723,000 บาท 

 5.2  วิสยัทศัน ์

  “MUMU หมาล่า” วัตถุดิบคุณภาพ และปรับรสชาติอย่างเข้าใจลูกค้าเพือความพึง
พอใจสงูสดุ 

 5.3  พนัธกิจ 

  “MUMU หมาล่า” ผลิตอาหารทสีดไหม่ พัฒนาเมนูอาหารและบริการเพือให้ตรงตาม
ความต้องการของทุกคน 

 

6.  แผนการตลาด 

 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 

   6.1.1 เป้าหมายระยะสนั 

-  สร้าง ( Brand Awareness ) โดยการสร้างการรับรู้ทาํให้ธุรกิจและแบรนด์
เป็นทรีู้จักและเป็นทจีดจาํ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

-  ควบคุมมาตรฐานการผลิตและบริการให้มีประสทิธภิาพ 

-  คิดค้นเมนูทหีลากหลายเพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย  
6.1.2 เป้าหมายระยะกลาง 

- เพิมจาํนวนพนักงานเพือความรวดเรว็ในการผลิตและบริการ 
- มองหาทาํเลทตีังร้านใหม่ ในซอย8 ทสีามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 

   6.1.3 เป้าหมายระยะยาว 
- ขยายธุรกจิ โดยเพิมสาขาไปยังพืนทต่ีางๆ 

- ร้านอาหารประสบความสาํเรจ็ มีชือเสียงอย่างกว้างขวางและเป็นทีรู้ จักใน
ลูกค้าทุกกลุ่ม 

 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 

  6.2.1 กลยุทธด้์านผลิตภัณฑ ์( P-Product ) 

  ผลิตภัณฑ์ของร้าน เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ คัดสรรค์วัตถุดิบทีสดใหม่และทรงมี
คุณประโยชน์ พิถีพิถันใส่ใจทุกขันตอนในการปรุงอาหาร เพือให้ได้อาหารทมีีคุณภาพมีรสชาติที
อร่อยถูกปาก สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเป้าหมาย และสามารถให้ลูกค้าออกแบบ



เมนูอาหารสขุภาพ หรือเลือกวัตถุดิบทต้ีองการได้เอง อกีทงัยังมีบริการจัดส่งถงึบ้านหรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงเพือความสะดวกสบายและตอบสนองชีวิตทเีร่งรีบอกีด้วย 

  6.2.2 กลยุทธด้์านราคา ( P-Price ) 

 - ราคาอาหารเริมต้นท ี10 บาท 

  6.2.3 กลยุทธด้์านช่องทางจัดจาํหน่าย ( P-Place ) 

- มีหน้าร้านสามรถนังทานและมีทจีอดรถ 

- มีช่องทางการจัดจาํหน่ายทางออนไลน์ โดยผ่านทาง Facebook และ line@  

  6.2.4 กลยุทธด้์านส่งเสริมการตลาด ( P-Promotion ) 

  มีการสือสารข่าวสาร ,กิจกรรม  และโปรโมชันต่างๆ  ของทางร้าน  ผ่ านการ
ประชาสมัพันธจ์ากพักงานของทางร้าน และสอืออนไลน์ ทงัทาง Facebook และ Line@ 

  - มีบัตรสะสมแต้ม โดยราคาอาหารทุก 50 บาท = 1 แต้ม 

  - แต้มสะสม 20 แต้ม สามารถแรกเป็นส่วนลดได้เป็นจาํนวนเงิน 50 บาท 

 

7.  แผนการผลิตและการดําเนนิงาน 

   กิจการ“MUMU หมาล่า” ตังอยู่ที Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong, Lak 

Si, Bangkok 10210 อยู่ในแหล่งชุมชนนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึงมีหอพัก และมี
วัยรุ่น นักศึกษา วัยทาํงานอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมาก และอยู่ใกล้ห้างสรรพสนิค้าชันนาํทสีามารถหา
ซือวัตถุดิบทมีีคุณภาพได้ง่าย 

  ขันตอนการให้บริการของทางร้าน เริมจากเมือลูกค้าเข้ามาในร้าน พนักงานทาํการ
ต้อนรับและนาํลูกค้าไปทโีตะ๊ แล้วแนะนาํเมนูอาหารและรับรายการอาหารจากลูกค้าก่อนจะนาํไป
ให้ chef จัดทาํอาหารตามรายการทลูีกค้าสงั เมืออาหารเสรจ็ พนักงานจะนาํอาหารไปให้แก่ลูกค้า 
และคอยบริการลูกค้าอยู่ในระยะทีเหมาะสม เมือลูกค้ารับประทานอาหารเสรจ็จะทาํเกบ็เงินจาก
ลูกค้า และเร่งทาํความสะอาดโตะ๊เพือเตรียมต้อนรับลูกค้าท่านต่อไป 

 

8.  แผนการเงิน 

 การวางแผนทางการเงิน เป็นเครืองมือทช่ีวยเตรียมความพร้อมให้กจิการไปสู่ความ
มันคงทางการเงิน เพือให้กจิการสามารถตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย และแสดงสถานะทางการเงิน 
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากการประมาณการ การ
ลงทุนและการจ่ายผลตอบแทนให้กับบุคลากร และการประมาณการงบกาํไรขาดทุน ซึงสามารถ
บอกถึงสถานการณ์ของกิจการ อกีทงัยังสามารถประเมินโอกาสและความเสียงต่างๆ เพือบริหาร
จัดการให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจการทีมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการ
ดาํเนินธุรกิจในระยะยาวได้ งบประมาณการลงทุนของร้าน “MUMU หมาล่า” ใช้เงินลงทุนใน



โครงการ ,  บาท โดยเงินลงทุนทงัหมดเป็นของเจ้าของ และกจิการจะมีงวดระยะเวลาคืน
ทุน เท่ากบั  ปี  เดือน 

 

9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  การดาํเนินธุรกิจมักจะมีสถานการณ์ต่างๆทีส่งผลต่อการดําเนินงาน เช่น การเมือง
เศรษฐกจินโยบายของรัฐบาล ดังนัน เพือให้ธุรกจิสามารถรับมือและปรับแผนการดาํเนินธุรกจิเมือ
มีสถานการณ์ทีไม่เป็นไปตามแผนทีวางไว้จึงมีแผนรองรับไว้ หากมีการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ 
ธุรกจิต้องดูแลและรักษาความสมัพันธ์กับลูกค้าเดิมให้มากยิงขึนโดยการรักษาคุณภาพมาตรฐาน
ของสินค้าและการบริการให้ต่อเนืองและมี สิทธิพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มนีมากกว่านันเมือมีถึง
โอกาสพิเศษกค็วรมีของสมนาคุณเพือแสดงการขอบคุณให้กบัลูกค้าและทสีาํคัญควรให้ความรู้สกึ
เป็นกนัเองกบัลูกค้าเพือให้ลูกค้ารู้สกึอบอุ่นเมือใช้บริการสงิต่างๆเหล่านีมักจะเป็นสงิทสีามารถทาํ
ให้แตกต่างจากคู่แข่งซึงจะสามารถทาํให้ลูกค้าเกดิความจงรักภักดีและยังสามารถดึงลูกค้าใหม่ให้
เข้ามาใช้บริการได้อกีด้วย 

 9.2  แผนในอนาคต 

  ร้าน “MUMU หมาล่า” ได้วางแผนธุรกิจในอนาคตโดยหากร้านมีชือเสียงอย่าง
กว้างขวางและเป็นทรีู้จักในลูกค้าทุกกลุ่ม จะขยายธุรกจิโดยเพิมสาขาไปยังพืนทต่ีางๆ 

 

10. บรรณานุกรม 

เถ้าแก่ใหม่ออนไลน์ (2560, เมษายน)  กลยุทธเ์ปิดร้านปิงย่างหม่าล่าอย่างไรไม่ให้เจง๊. สบืค้น
เมอื 5 กุมภาพันธ ์  จาก https://taokaemai.com/6-กลยุทธเ์ปิดร้านปิงย่า/ 

บ้านกล้วยนิวส ์(2560, กรกฎาคม) ส่องธุรกจิหม่าล่า เผด็ชาสไตล์จนี ขายดีในประเทศไทย. 
สบืค้นเมือ  กุมภาพันธ ์  จาก 
https://baankluaynews.wixsite.com/official/post/economy04 

ผู้จัดการออนไลน์ (2560, สงิหาคม) ตลาดปิงย่าง  พันล้าน แข่งดุ ตายหลายแบรนด์ “เซน็
กรุ๊ป” ดันแฟรนไชส ์“อากะ” ลุย ตปท. สบืค้นเมือ  กุมภาพันธ ์ , จาก 
https://mgronline.com/business/detail/9600000079075 

เอสเอม็อลีีดเดอร์ (2560, กรกฎาคม) ธุรกจิร้านปิงย่าง “SUMI+” ปรับเปลียนจนลงตัว เรียนรู้
จากอปุสรรคและประสบการณ.์ สบืค้นเมือ  กุมภาพันธ ์  จาก 
https://www.smeleader.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0

%B8% 

Sikarette (2560, มีนาคม) หม่าล่า นอกจากความอร่อยแล้วยังมีประโยชน์อกีด้วย. สบืค้นเมือ 5
กุมภาพันธ ์  จาก https://www.pingfai.com/food/1371 



 


