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1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ร้ าน “MUMU หมาล่ า” เป็ นธุรกิจร้ านปิ งย่ าง เป็ นทีทราบกัน ดีว่า“หมาล่ า” ก็เป็ น
กระแสฮิตติดลมบนไปแล้ ว หลายท่านชืนชอบรสชาติทเผ็
ี ดร้ อนจัดจ้ านชาทีปลายลินจากความแซบ
ซ่าของเครืองเทศรสเผ็ดทีมีต้นกําเนิดมาจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน
นอกจากความเผ็ดจนลินชา ซึงเป็ นเอกลักษณ์ของ "พริกหมาล่า" แล้ ว รู้หรือไม่ ? พริก
หมาล่ายังมีประโยชน์ต่อ "สุขภาพ" อีกเยอะมาก หม่าล่า เป็ นอาหารปิ งย่างชนิดหนึง บางคนอ่าน
ว่า หมาล่ า หรือเรียกกันติดปากว่า หมาล่ า แต่จริงๆ มันคือ หม่าล่ า (มี ไม้ เอก ด้ วย) ซึงมาจาก
ภาษาจีนแปลว่า เผ็ดชา ซึงก็คือ อาหารปิ งย่างทีมีรสเผ็ดชา นันเอง
ธุรกิจร้ าน “MUMU หมาล่า” จัดตังบริเวณใกล้ หอพักนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บั ณ ฑิต ย์ เนื องจากจํานวนนั ก ศึ ก ษาจีน ของมหาวิท ยาลั ยธุ รกิจบั ณ ฑิต ย์ในปั จจุ บั น มี ป ระมาณ
, คน เราจึงมองเห็นโอกาสทีดีในการทําธุรกิจ
โดยตัวของเจ้ าของร้ านเป็ นคนทีชอบทานหม่ าหล่ าเลยลองมาทําขายดูเพราะแถวนีมี
นักศึกษาและคนจีนเยอะ ใช้ สตู รสไตล์ยูนนานของเพือนทีเป็ นชาวจีน และใช้ พริกหม่าหล่าทีนําเข้ า
มาจากประเทศจีน ส่วนปิ งย่างมีหลายอย่างวางเรียงรายให้ เลือก ทังเนือหมู เนือวัว ปลาหมึก เห็ด
และผักต่างๆ ราคาถูกมากๆ เพราะเน้ นขายกลุ่มนักศึกษา
ผู้ก่อตังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนือง และทําเลทีตังร้ าน ตังอยู่
บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึงยังไม่มีร้านปิ งย่างหมาล่ายู่บริเวณนัน บริเวณดังกล่าวมีผ้ ูคน
สัญจรไปมาพลุกพล่ านเนืองจากในซอยเป็ นแหล่ งชุมชน มีหมู่บ้านจัดสรรจํานวนมาก จากทําเล
ดังกล่ าวจึงเป็ นปั จจัยทีดีในการดําเนินธุรกิจในครังนี อีกทังตลาดอาหารปิ งย่างมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนือง ในด้ านการตลาดจะใช้ กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่างของเมนูอาหารและการบริการ และ
กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพือเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ของร้ าให้ เป็ นทีรู้จักและยอมรับใน
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย และในด้ านการเงินจะทําการวิเคราะห์ด้วยเครืองมือทางการเงินผ่านงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ทําให้ ทราบถึงความเสียงและผลตอบแทนของการลงทุนในกิจการ ผลการศึกษา
พบว่า ธุรกิจร้ าน “MUMU หมาล่า” สามารถคืนทุนได้ ในระยะเวลา ปี เดือน
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2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 แนวคิดในการจัดตังธุรกิจ
เมือไม่กปีี มานี ปิ งย่างหมาล่าได้ รับความนิยมอย่างล้ นหลามในประเทศไทย ความโด่ง
ดังของหมาล่ าเริมต้ นมาจากทางตอนเหนือของประเทศ และค่ อยๆ ขยายความนิยมมายังภาค
ต่างๆ ด้ วยกลินหอมทีเป็ นเอกลักษณ์และรสชาติเผ็ดชาถึงอารมณ์ จึงถูกปากและถูกใจนักกินชาว
ไทยเป็ นอย่างดี นันทําให้ ธุรกิจปิ งย่างหมาล่าค่อยๆ เติบโตขึนเรือยๆ มีร้านค้ าร้ านอาหารมากมาย
นําเอาผงเครืองเทศหมาล่ านีไปรังสรรค์เมนูต่างๆ ไม่ว่าจะร้ านค่าตามตลาดนัด ร้ านอาหาร หรือ
แม้ แต่ บนห้ างสรรพสินค้ าก็ยังมี หมาล่ าจึงนับว่ าเป็ นอีกหนึงเมนู อาหารสตรีทฟู้ ดทีเผ็ดร้ อนแรง
แซงทุกโค้ งในตอนนี กลินหอมฉุนและกลุ่มควันโขมงทีมองเห็นมาแต่ไกล ชวนให้ นาลายไหลไม่
ํ
น้ อยเลย
สําหรับใครทีไม่ เคยลิมชิมรสหมาล่ า ก็คงต้ องหาโอกาสไปสัมผัสความเผ็ดชาเหนือ
ระดั บ กัน สัก หน่ อ ย อาจพู ด ว่ าหมาล่ าได้ เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ งในวัฒ นธรรมการกิน ของคนไทย
เรียบร้ อยแล้ ว และเป็ นทีน่าจับตามองว่าความฮิตฮอตและความเผ็ดจัดจ้ านทีถูกใจคนไทยแบบนี
จะมีใครนํารสชาติหมาล่าไปสร้ างสรรค์เมนูอาหารหรือต่อยอดทางธุรกิจอืนๆ ได้ อกี หรือไม่
"พริกหมาล่า" พริกชนิดนีเขียนเป็ นภาษาจีนกลางว่า ຓ (má là) อ่านว่า หมาล่า
หรือทีคนจีนเสฉวนท้ องถินเรียกว่า ฮวาเจียว (ᑨ / hu¢ ji¢o) คําว่า หมา หมายถึง อาการ
ชาทีปลายลิ น ส่วนคําว่ า ล่ า หมายถึง รสชาติ เผ็ด เมือรวมกัน แล้ วจึงหมายความว่ า พริ กทีให้
รสชาติแ บบเผ็ด ๆ ชาๆ ทีปลายลิ น พริ กหมาล่ ามีต้ น กําเนิ ด มาจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน
รูปร่างหน้ าตาคล้ ายเม็ดพริกไทยดํา แต่รสชาติแตกต่างกัน
ร้ าน “MUMU หมาล่ า” เริมแรกทดลองขายโดยเสียบของทังหมดไว้ ประมาณ
ไม้ เน้ นความหลากหลาย เช่น เนือหมู หมูสามชัน เนือไก่ เอ็นไก่ หมึกกรอบ ส่วนทีพิเศษ ก็จะมี
ประเภททรงเครือง และมีไส้ กรอกไก่ ไส้ กรอกชีส แฮมสเต๊ก เบคอนพันเห็ด เบคอนพันไส้ กรอก
ฟองเต้ าหู้ และก็ประเภทผักทีมีให้ เลือกแทบทุกชนิด ลูกค้ าอยากกินแบบไหน มีให้ ลองไม่เคยขาด
และเคล็ดลับ ก็อยู่ที ความสดของวัตถุดิบ ซือใหม่ทุกวัน ไม่มีของค้ างนํามาขายใหม่เพราะเน้ นขาย
ความสด ย่างร้ อนๆทานได้ ทนั ที นําจิมก็ทาํ เองทุกวัน แต่ละไม้ พอย่างเสร็จร้ อนๆก็ราดน้ าจิมชุ่ม
ฉําโรยต่อด้ วยหมาล่า ตามระดับทีลูกค้ าสัง
ขายวันแรกทีเปิ ดร้ าน
ไม้ กข็ ายหมด วันต่ อมาไม่ ต้องพูดถึง เพราะลูกค้ าติดใจ
ยังงัยก็มา ทีสําคัญ ทําเลทีตังร้ านอยู่ใจกลางชุมชน ผู้คนผ่านไปมาทังวัน และไม่พลาดต้ องสังกิน
ทําให้ แต่ละวัน ย่างขาย
- ไม้ ลูกค้ ายอมทีจะต้ องยืนรอ เพราะย่างไปขายไป ลูกค้ าทีมา
ซือจะทราบดีว่า เมือมาถึงถึงคิวก็จะนําไปย่าง ซึงใช้ เวลาไม่นาน พอสุกได้ ที ก็นาํ มาราดนําจิมโรย
หมาล่ าตามระดับทีเขียนสังไว้ ลูกค้ าต่างทราบดีว่า หมาล่าไม่เผ็ดแบบพริกขีหนู แต่ความเผ็ดคือ



รสชาติ ชาทีปลายลิน มีกลินหอมเครืองเทศทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงต่างจากพริกป่ น เครืองปรุง
รส หรือผงชูรส แต่ให้ ความซาบซ่า อร่อยครบเครือง ราคาไม้ ละ บาท
2.2 แนวคิดในการดําเนินการ
เพราะความนิยมทียังสูงมากในปัจจุบัน ทําให้ เราแบ่งร้ านหม่าล่าปิ งย่างออกได้ แบบ
ดังนี
. ร้ านปิ งย่างข้ างทาง มักพบร้ านประเภทนีตามตลาดนัดหรือตลาดสดในโซนอาหาร
สําเร็จรูปรวมไปถึงรถเข็นข้ างทาง ร้ านประเภทนีมีจุดเด่นคือเงินลงทุนไม่สงู แต่ข้อเสียคือลูกค้ าไม่
สามารถนังทานได้ และความหลากหลายของเมนูถูกจํากัดด้ วยขนาดของร้ าน
. ร้ านทีมีทนัี งทานเป็ นทางการ ร้ านอาหารประเภทนีจะพบได้ ไม่ค่อยมาก เนืองจาก
ต้ องอาศัยระบบการจัดการทีมากกว่าร้ านประเภทแรก รวมถึงเงินลงทุนทีสูงกว่า แต่จุดเด่นคือเรา
สามารถใส่ ไอเดี ยและลู กเล่ น ได้ ม ากกว่ า และชนิ ด อาหารก็มากชนิ ด กว่ าเพราะเนื อทีเยอะกว่ า
นันเอง
ร้ าน “MUMU หมาล่า” ของเราจัดอยู่ในแบบร้ านทีมีทนัี งทานเป็ นร้ านทางการ ร้ านปิ ง
ย่างหม่ าล่ าหั วใจก็คือเครืองเทศและวิธีการหมักนีแหละทีจะช่ วยเรียกลูกค้ า นอกเหนือจากสูตร
เครื องเทศ สูต รในการหมั ก การปิ งการย่ า งก็ส ํา คั ญ การมี เมนู ทีหลากหลายมั น จะช่ ว ยเพิ ม
ทางเลือกให้ แก่ลูกค้ าและเป็ นหน้ าตาของร้ าน ขณะเดียวกันก็ให้ ความสําคัญกับคุณภาพวัตถุดิบที
ต้ องสดใหม่เสมอ ซึงเป็ นสิงทีร้ าน “MUMU หมาล่า” เราถือเป็ นสิงสําคัญ
3. สินค้าและบริการ
ร้ าน “MUMU หมาล่ า” เป็ นร้ านอาหารประเภทปิ งย่าง “หม่าล่ า” หมายถึงอาหารที
ทังเผ็ดทังชา เป็ นสูตรเครืองเทศทีมาจากทางตอนใต้ ของประเทศจีน ลักษณะเหมือนพริกป่ นไทย
แต่ จะใช้ เครืองเทศทีเรียกว่า “ฮวาเจียว” เป็ นส่วนผสม ร้ านเปิ ดทําการบริเวณหลังมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ซึงเป็ นแหล่ งทีพักของนักศึกษาทังชาวไทยและชาวจีนจํานวนมาก มีบรรยากาศดี
และมีทจอดรถไว้
ี
คอยบริการ สามารถนังชิลๆ รับประทานได้ อย่างสบายใจ โดยมีลักษณะเด่นดังนี
- ความฉําและเข้ มข้ นของรสชาติด้วยทีทําขึนมาจากการ เรียนรู้รสชาติสตู รเฉพาะ ผง
หม่าล่าของเราไม่ธรรมดาคือ มีความพิเศษทีกินแล้ วรู้สกึ ว่าเผ็ดจีด แซ่บร้ อน
- มีร้านสามารถนังทานได้ ชนิดอาหารก็มากชนิดกว่ าร้ านอืน เพราะเนือทีเยอะกว่ า
นันเอง โดยวัตถุดิบ ยอดฮิตทีเห็นทัวไป เช่ น เบค่ อน ,ไส้ กรอก , หน่ อไม้ ฝรัง , เห็ดเข็มทอง ,
อาหารทะเลต่างๆ , เนือ , ลูกชินต่างๆ เป็ นต้ น
- มีบริการส่ง Delivery พืนทีบริเวณใกล้ เคียง
- ลูกค้ าชาวจีนสามารถชําระเงินผ่าน Alipay ได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย
- พนักงานพูดภาษาจีนได้ เพือรองรับลูกค้ าชาวจีน



4. วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
4.1 แนวโน้มการเติบโตของตลาด
ธุรกิจร้ านปิ งย่ าง อีกหนึงกระแสมาแรงทีครองใจสังคมไทยเรือยมา เดียวนี ใครคิด
อะไรไม่ออกอยากหาทีสังสรรค์ หรืออยากทานอะไรเป็ นพิเศษ ก็ให้ ร้านปิ งย่างเป็ นคําตอบ นํามา
ซึงรายได้ ให้ กับธุรกิจร้ านปิ งย่ าง เกิดเป็ นผลกําไร จนใครหลายๆ คนอยากทีจะเข้ ามาเล่ นตลาด
ธุรกิจร้ านปิ งย่างจํานวนมาก แต่หารู้ไม่ว่ากว่าจะสําเร็จมีหลายธุรกิจทีต้ องประสบปัญหา พบเจอกับ
อุปสรรคหลายต่อหลายอย่าง ต้ องฟันฝ่ าและต้ องต่อสู้จนมาถึงจุดทีเรียกว่าประสบความสําเร็จ มัน
ไม่ง่ายเลย
ธุรกิจปิ งย่างทีเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง - ปี ให้ หลังมานีคงหนีไม่พ้น ธุรกิจปิ งย่าง
“หม่าล่า” โดยเฉพาะแถบภาคเหนือ ทีมองไปทางไหนก็เจอแต่ร้าน หม่าล่า ทําให้ นักท่องเทียวเริม
เป็ นทีรู้จั ก ด้ วยรสชาติ เผ็ด ร้ อ นถู ก ปากคนไทย ราคาทีไม่ สูง จนเกิน ไป รวมไปถึ งวั ต ถุ ดิ บ ทีมี
หลากหลาย ทําให้ หม่าล่าเป็ นทีรู้จักอย่างรวดเร็ว และเริมมีธุรกิจเฟรนไชส์ปิงย่างหม่าล่า ให้ เห็น
กันอยู่จาํ นวนมาก
“หม่าล่า” หรือบางคนอาจเรียก ‘หมาล่า’ มาจากภาษาจีนคําว่า má là โดยคําว่า หม่า
หมายถึง อาการชาทีรู้สกึ บริเวณปลายลิน และล่า หมายถึง รสเผ็ด ซึงเป็ นรสชาติเฉพาะของอาหาร
จีนในมณฑลเสฉวน โดยเมือทานเข้ าไปแล้ วจะรู้สึกเผ็ดชาทีปลายลิน รวมไปถึงกลินของเครืองเทศ
นานาชนิดพร้ อมเทคนิคการปรุงด้ วยนํามันพืช
สิงทีปรากฏให้ เห็นชัดว่าธุรกิจหม่าล่าเริมแพร่ หลายในประเทศไทยคือ กิจการร้ านปิ ง
ย่างหม่าล่า โดยเฉพาะในแถบจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ คือเพิมจํานวนขึนอย่างต่อเนือง เป็ น
ทังรถเข็นเล็ก-ใหญ่ ทังตึกห้ องแถว ให้ ลูกค้ าสามารถเลือกได้ ตามสะดวกว่าจะนังกินในห้ องแอร์
หรือนังรับลมกินตามข้ างทาง รวมไปถึงภายในกรุงเทพฯ ก็จะพบร้ านหม่าล่า ตามตลาดนัดหรือ
บริเวณริมถนนเช่นกัน ซึงลักษณะนีคล้ ายกับทีมณฑลยูนนาน คือจะมีอยู่ตามมุมถนน และหากินได้
ไม่ยากในยามคําคืน
ทังนีจากข้ อมูลกระทรวงการคลัง ปี
ประเทศไทยขึนแท่นเป็ นประเทศทีมีมูลค่า
การนําเข้ าเครืองเทศจากประเทศจีนเป็ นอันดับหนึง ราว . ล้ านล้ านบาท จากมูลค่ ารวม .
ล้ านล้ านบาทในหลายสิบประเทศรวมกัน ยิงชีให้ เห็นได้ ว่า หม่าล่า เริมเข้ ามามี บทบาทในรูปแบบ
ธุรกิจแฟรนไชส์และขยายไปตามจังหวัดต่างๆ อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ ว่า
หม่าล่าจะเพิมมาเป็ นอีกหนึงวัฒนธรรมการกินทีค่อยๆ แทรกซึมไปในวิถีชีวิตคนไทย หรือจะเป็ น
เพียงกระแสธุรกิจอาหารทีผ่านมาและผ่านไปเท่านัน
4.2 ตลาดเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของร้ าน “MUMU หมาล่า” สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มได้ ดังนี
- กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา
เป็ นกลุ่มทีอาศัยอยู่หอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



- กลุ่มบุคคลทัวไป
เป็ นกลุ่มทีอาศัยอยู่ในบ้ านพักส่วนตัว หรือหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ และพืนทีใกล้ เคียง
4.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis)
4.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
- มีเมนู อาหารทีหลากหลาย วัตถุดิบมีคุณภาพ ราคาถือว่าไม่สูงมากเมือเทียบกับ
คุณภาพของอาหาร ปรุงด้ วยสูตรเฉพาะของทางร้ าน
- สถานทีตังร้ านอยู่ในแหล่งชุมชนและมีบริการจัดส่งในชุมชน
- มีการแนะนําเมนู อาหารใหม่ ๆ และโปรโมชันใหม่ ๆผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ นเว็บ
เพจ ทางเฟสบุค๊ ไลน์
- มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในร้ าน โดยมีเครืองปรับอากาศทีเปิ ดตลอด และมี
บริการ Free WIFI ให้ แก่ลูกค้ าเล่นระหว่างทีนังรออาหาร
จุดอ่อน (Weakness)
- ชือเสียงของทางร้ านอาจจะยังไม่เป็ นทีรู้จักสําหรับผู้บริโภคมากนักในระยะแรก
- ผู้ประกอบการมีประสบการณ์น้อย
4.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunity)
- ธุรกิจอาหารปิ งย่างหมาล่ากําลังเติบโตขึนอย่างต่อเนือง
- กระแสของพริกหมาล่าทีได้ รับความนิยม ทําให้ มีต้องการสําหรับผู้บริโภค
- ปัจจุบันคนไทยทําอาหารทานเองน้ อยลง และหันไปทานอาหารนอกบ้ านหรือซือ
อาหารทานมากขึน ทําให้ ธุรกิจร้ านอาหารมีโอการเติบโตขึนได้ อย่างต่อเนือง
- ในปั จจุ บันมีเทคโนโลยีหรือสือออนไลน์ ต่างๆ ทีสามารถช่ วยให้ ร้านหรือธุรกิจ
ต่างๆ ได้ เป็ นทีรู้จักของผู้บริโภคได้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
อุปสรรค (Threat)
- มีคู่แข่งจํานวนมาก
- สินค้ าสามารถลอกเลียนแบบได้ ง่าย
- มีสนิ ค้ าทดแทนจํานวนมาก
- สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทียังไม่ ฟืนตัว ทําให้ ผ้ ูบริโภคจะต้ องมีการเก็บเงินให้
มากยิงขึน และซือเฉพาะสินค้ าทีจําเป็ น



5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ
ทีอยู่/ทีตังกิจการ

ร้ าน “MUMU หมาล่า”
Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong, Lak Si,
Bangkok 10210
จําหน่ายเมนูปิงย่าง หมาล่า
723,000 บาท

รูปแบบการดําเนินการ
ส่วนของเจ้ าของ
5.2 วิสยั ทัศน์
“MUMU หมาล่ า” วัตถุดิบคุณภาพ และปรับรสชาติอย่ างเข้ าใจลูกค้ าเพือความพึ ง
พอใจสูงสุด
5.3 พันธกิจ
“MUMU หมาล่า” ผลิตอาหารทีสดไหม่ พัฒนาเมนูอาหารและบริการเพือให้ ตรงตาม
ความต้ องการของทุกคน
6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
6.1.1 เป้ าหมายระยะสัน
- สร้ าง ( Brand Awareness ) โดยการสร้ างการรับรู้ทาํ ให้ ธุรกิจและแบรนด์
เป็ นทีรู้จักและเป็ นทีจดจํา ของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
- ควบคุมมาตรฐานการผลิตและบริการให้ มีประสิทธิภาพ
- คิดค้ นเมนูทหลากหลายเพื
ี
อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคเป้ าหมาย
6.1.2 เป้ าหมายระยะกลาง
- เพิมจํานวนพนักงานเพือความรวดเร็วในการผลิตและบริการ
- มองหาทําเลทีตังร้ านใหม่ ในซอย8 ทีสามารถรองรับลูกค้ าได้ มากกว่า
6.1.3 เป้ าหมายระยะยาว
- ขยายธุรกิจ โดยเพิมสาขาไปยังพืนทีต่างๆ
- ร้ านอาหารประสบความสําเร็จ มีชือเสียงอย่างกว้ างขวางและเป็ นทีรู้จักใน
ลูกค้ าทุกกลุ่ม
6.2 กลยุทธ์ทางการตลาด
6.2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ( P-Product )
ผลิตภัณฑ์ของร้ าน เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ คัดสรรค์วัตถุดิบทีสดใหม่ และทรงมี
คุณประโยชน์ พิถีพิถันใส่ใจทุกขันตอนในการปรุงอาหาร เพือให้ ได้ อาหารทีมีคุณภาพมีรสชาติที
อร่ อ ยถู ก ปาก สร้ า งความพึ งพอใจให้ แ ก่ ผ้ ู บ ริ โภคเป้ าหมาย และสามารถให้ ลู ก ค้ า ออกแบบ



เมนูอาหารสุขภาพ หรือเลือกวัตถุดิบทีต้ องการได้ เอง อีกทังยังมีบริการจัดส่งถึงบ้ านหรือหอพักใน
บริเวณใกล้ เคียงเพือความสะดวกสบายและตอบสนองชีวิตทีเร่งรีบอีกด้ วย
6.2.2 กลยุทธ์ด้านราคา ( P-Price )
- ราคาอาหารเริมต้ นที 10 บาท
6.2.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ( P-Place )
- มีหน้ าร้ านสามรถนังทานและมีทจอดรถ
ี
- มีช่องทางการจัดจําหน่ายทางออนไลน์ โดยผ่านทาง Facebook และ line@
6.2.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด ( P-Promotion )
มี ก ารสื อสารข่ า วสาร,กิ จ กรรม และโปรโมชั นต่ า งๆ ของทางร้ าน ผ่ า นการ
ประชาสัมพันธ์จากพักงานของทางร้ าน และสือออนไลน์ ทังทาง Facebook และ Line@
- มีบัตรสะสมแต้ ม โดยราคาอาหารทุก 50 บาท = 1 แต้ ม
- แต้ มสะสม 20 แต้ ม สามารถแรกเป็ นส่วนลดได้ เป็ นจํานวนเงิน 50 บาท
7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
กิจการ“MUMU หมาล่ า” ตังอยู่ที Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong, Lak
Si, Bangkok 10210 อยู่ในแหล่ งชุมชนนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึงมีหอพัก และมี
วัยรุ่น นักศึกษา วัยทํางานอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก และอยู่ใกล้ ห้างสรรพสินค้ าชันนําทีสามารถหา
ซือวัตถุดิบทีมีคุณภาพได้ ง่าย
ขันตอนการให้ บริการของทางร้ าน เริมจากเมือลูกค้ าเข้ ามาในร้ าน พนักงานทําการ
ต้ อนรับและนําลูกค้ าไปทีโต๊ะ แล้ วแนะนําเมนูอาหารและรับรายการอาหารจากลูกค้ าก่อนจะนําไป
ให้ chef จัดทําอาหารตามรายการทีลูกค้ าสัง เมืออาหารเสร็จ พนักงานจะนําอาหารไปให้ แก่ลูกค้ า
และคอยบริการลูกค้ าอยู่ในระยะทีเหมาะสม เมือลูกค้ ารับประทานอาหารเสร็จจะทําเก็บเงินจาก
ลูกค้ า และเร่งทําความสะอาดโต๊ะเพือเตรียมต้ อนรับลูกค้ าท่านต่อไป
8. แผนการเงิน
การวางแผนทางการเงิน เป็ นเครืองมือทีช่วยเตรียมความพร้ อมให้ กจิ การไปสู่ความ
มันคงทางการเงิน เพือให้ กจิ การสามารถตรวจสอบรายได้ ค่าใช้ จ่าย และแสดงสถานะทางการเงิน
ว่ ามีความสอดคล้ องกับแผนการดําเนินงานหรือไม่ โดยจะพิ จารณาจากการประมาณการ การ
ลงทุนและการจ่ายผลตอบแทนให้ กับบุคลากร และการประมาณการงบกําไรขาดทุน ซึงสามารถ
บอกถึงสถานการณ์ของกิจการ อีกทังยังสามารถประเมินโอกาสและความเสียงต่างๆ เพือบริหาร
จัดการให้ เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจการทีมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการ
ดําเนินธุรกิจในระยะยาวได้ งบประมาณการลงทุนของร้ าน “MUMU หมาล่ า” ใช้ เงินลงทุนใน



โครงการ , บาท โดยเงินลงทุนทังหมดเป็ นของเจ้ าของ และกิจการจะมีงวดระยะเวลาคืน
ทุน เท่ากับ ปี เดือน
9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
การดําเนินธุรกิจมักจะมีสถานการณ์ต่างๆทีส่งผลต่ อการดําเนินงาน เช่ น การเมือง
เศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาล ดังนัน เพือให้ ธุรกิจสามารถรับมือและปรับแผนการดําเนินธุรกิจเมือ
มีสถานการณ์ทีไม่เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ จึงมีแผนรองรับไว้ หากมีการเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่
ธุรกิจต้ องดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ าเดิมให้ มากยิงขึนโดยการรักษาคุณภาพมาตรฐาน
ของสิน ค้ าและการบริการให้ ต่ อเนื องและมี สิทธิพิ เศษให้ กับ ลู กค้ ากลุ่ มนีมากกว่ านั นเมือมีถึง
โอกาสพิเศษก็ควรมีของสมนาคุณเพือแสดงการขอบคุณให้ กบั ลูกค้ าและทีสําคัญควรให้ ความรู้สกึ
เป็ นกันเองกับลูกค้ าเพือให้ ลูกค้ ารู้สกึ อบอุ่นเมือใช้ บริการสิงต่างๆเหล่านีมักจะเป็ นสิงทีสามารถทํา
ให้ แตกต่างจากคู่แข่งซึงจะสามารถทําให้ ลูกค้ าเกิดความจงรักภักดีและยังสามารถดึงลูกค้ าใหม่ให้
เข้ ามาใช้ บริการได้ อกี ด้ วย
9.2 แผนในอนาคต
ร้ า น “MUMU หมาล่ า ” ได้ ว างแผนธุ ร กิจ ในอนาคตโดยหากร้ า นมี ชื อเสีย งอย่ า ง
กว้ างขวางและเป็ นทีรู้จักในลูกค้ าทุกกลุ่ม จะขยายธุรกิจโดยเพิมสาขาไปยังพืนทีต่างๆ
10. บรรณานุกรม
เถ้ าแก่ใหม่ออนไลน์ (2560, เมษายน) กลยุทธ์เปิ ดร้ านปิ งย่างหม่าล่าอย่างไรไม่ให้ เจ๊ง. สืบค้ น
เมือ 5 กุมภาพันธ์
จาก https://taokaemai.com/6-กลยุทธ์เปิ ดร้ านปิ งย่า/
บ้ านกล้ วยนิวส์ (2560, กรกฎาคม) ส่องธุรกิจหม่าล่า เผ็ดชาสไตล์จนี ขายดีในประเทศไทย.
จาก
สืบค้ นเมือ กุมภาพันธ์
https://baankluaynews.wixsite.com/official/post/economy04
ผู้จัดการออนไลน์ (2560, สิงหาคม) ตลาดปิ งย่าง พันล้ าน แข่งดุ ตายหลายแบรนด์ “เซ็น
กรุ๊ป” ดันแฟรนไชส์ “อากะ” ลุย ตปท. สืบค้ นเมือ กุมภาพันธ์
, จาก
https://mgronline.com/business/detail/9600000079075
เอสเอ็มอีลีดเดอร์ (2560, กรกฎาคม) ธุรกิจร้ านปิ งย่าง “SUMI+” ปรับเปลียนจนลงตัว เรียนรู้
จากอุปสรรคและประสบการณ์. สืบค้ นเมือ กุมภาพันธ์
จาก
https://www.smeleader.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0
%B8%
Sikarette (2560, มีนาคม) หม่าล่า นอกจากความอร่อยแล้ วยังมีประโยชน์อกี ด้ วย. สืบค้ นเมือ 5
กุมภาพันธ์
จาก https://www.pingfai.com/food/1371





