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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 

 ร้าน “MUMU หมาล่า” เป็นธุรกจิร้านป้ิงย่าง เป็นที่ทราบกนัดีว่า“หมาล่า” กเ็ป็นกระแส
ฮิตติดลมบนไปแล้ว หลายทา่นช่ืนชอบรสชาติที่เผด็ร้อนจัดจ้านชาที่ปลายล้ินจากความแซบซ่าของ

เคร่ืองเทศรสเผด็ที่มีต้นก าเนิดมาจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน 
 นอกจากความเผด็จนล้ินชา ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของ "พริกหมาล่า" แล้ว รู้หรือไม่? พริก
หมาล่ายังมีประโยชน์ต่อ "สุขภาพ" อีกเยอะมาก หม่าล่า เป็นอาหารป้ิงย่างชนิดหน่ึง บางคนอ่าน

ว่า หมาล่า หรือเรียกกันติดปากว่า หมาล่า แต่จริงๆ มันคือ หม่าล่า (มี ไม้เอก ด้วย) ซ่ึงมาจาก

ภาษาจีนแปลว่า เผด็ชา ซ่ึงกคื็อ อาหารป้ิงย่างที่มีรสเผด็ชา น่ันเอง 
 ธุรกิจร้าน “MUMU หมาล่า” จัดตั้งบริเวณใกล้หอพักนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เน่ืองจากจ านวนนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปัจจุบันมีประมาณ 

3,000 คน  เราจึงมองเหน็โอกาสที่ดีในการท าธุรกจิ  
 โดยตัวของเจ้าของร้านเป็นคนที่ชอบทานหม่าหล่าเลยลองมาท าขายดูเพราะแถวน้ีมี

นักศึกษาและคนจีนเยอะ ใช้สตูรสไตล์ยูนนานของเพ่ือนที่เป็นชาวจีน และใช้พริกหม่าหล่าที่น าเข้า

มาจากประเทศจีน ส่วนป้ิงย่างมีหลายอย่างวางเรียงรายให้เลือก ทั้งเน้ือหมู เน้ือวัว ปลาหมึก เหด็

และผักต่างๆ ราคาถูกมากๆ เพราะเน้นขายกลุ่มนักศึกษา 
 ผู้ก่อต้ังมองเหน็โอกาสทางธุรกจิว่ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และท าเลที่ต้ังร้าน ต้ังอยู่

บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ ซ่ึงยังไม่มีร้านป้ิงย่างหมาล่ายู่บริเวณนั้น บริเวณดังกล่าวมีผู้คน 

สัญจรไปมาพลุกพล่านเน่ืองจากในซอยเป็นแหล่งชุมชน มีหมู่บ้านจัดสรรจ านวนมาก จากท าเล

ดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่ดีในการด าเนินธุรกิจในคร้ังน้ี อีกทั้งตลาดอาหารป้ิงย่างมีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ในด้านการตลาดจะใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของเมนูอาหารและการบริการ และ

กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของร้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และในด้านการเงินจะท าการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางการเงินผ่านงบแสดง

ฐานะทางการเงิน ท าให้ทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนในกิจการ ผลการศึกษา

พบว่า ธุรกจิร้าน “MUMU หมาล่า”  สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน 
 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**ที่ปรึกษาหลัก 



2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1 แนวคิดในการจดัตั้งธุรกิจ 
  เม่ือไม่กี่ปีมาน้ี ป้ิงย่างหมาล่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในประเทศไทย ความโด่ง

ดังของหมาล่าเร่ิมต้นมาจากทางตอนเหนือของประเทศ และค่อยๆ ขยายความนิยมมายังภาค

ต่างๆ ด้วยกล่ินหอมที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติเผด็ชาถึงอารมณ์ จึงถูกปากและถูกใจนักกินชาว

ไทยเป็นอย่างดี น่ันท าให้ธุรกจิป้ิงย่างหมาล่าค่อยๆ เติบโตขึ้นเร่ือยๆ มีร้านค้าร้านอาหารมากมาย

น าเอาผงเคร่ืองเทศหมาล่าน้ีไปรังสรรค์เมนูต่างๆ ไม่ว่าจะร้านค่าตามตลาดนัด ร้านอาหาร หรือ

แม้แต่บนห้างสรรพสินค้ากยั็งมี หมาล่าจึงนับว่าเป็นอีกหน่ึงเมนูอาหารสตรีทฟู้ดที่เผด็ร้อนแรง 

แซงทุกโค้งในตอนน้ี กล่ินหอมฉุนและกลุ่มควันโขมงที่มองเหน็มาแต่ไกล ชวนให้น า้ลายไหลไม่

น้อยเลย 
  ส าหรับใครที่ไม่เคยล้ิมชิมรสหมาล่า กค็งต้องหาโอกาสไปสัมผัสความเผด็ชาเหนือ

ระดับกันสักหน่อย อาจพูดว่าหมาล่าได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในวัฒนธรรมการกินของคนไทย

เรียบร้อยแล้ว และเป็นที่น่าจับตามองว่าความฮิตฮอตและความเผด็จัดจ้านที่ถูกใจคนไทยแบบน้ี 

จะมีใครน ารสชาติหมาล่าไปสร้างสรรค์เมนูอาหารหรือต่อยอดทางธุรกจิอื่นๆ ได้อกีหรือไม่ 

  "พริกหมาล่า" พริกชนิดน้ีเขียนเป็นภาษาจีนกลางว่า 麻辣 (má là) อ่านว่า หมาล่า 

หรือที่คนจีนเสฉวนท้องถิ่นเรียกว่า ฮวาเจียว (花椒 / huā jiāo) ค าว่า หมา หมายถึง อาการชาที่
ปลายล้ิน ส่วนค าว่า ล่า หมายถึง รสชาติเผด็ เม่ือรวมกันแล้วจึงหมายความว่า พริกที่ให้รสชาติ

แบบเผด็ๆ ชาๆ ที่ปลายล้ิน พริกหมาล่ามีต้นก าเนิดมาจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน รูปร่าง

หน้าตาคล้ายเมด็พริกไทยด า แต่รสชาติแตกต่างกนั 
  ร้าน “MUMU หมาล่า” เร่ิมแรกทดลองขายโดยเสียบของทั้งหมดไว้ประมาณ 200 ไม้   
เน้นความหลากหลาย เช่น เน้ือหมู หมูสามช้ัน เน้ือไก่ เอน็ไก่ หมึกกรอบ ส่วนที่พิเศษ กจ็ะมี 

ประเภททรงเคร่ือง  และมีไส้กรอกไก่ ไส้กรอกชีส แฮมสเตก๊ เบคอนพันเหด็ เบคอนพันไส้กรอก 

ฟองเต้าหู้ และกป็ระเภทผักที่มีให้เลือกแทบทุกชนิด ลูกค้าอยากกนิแบบไหน มีให้ลองไม่เคยขาด 

และเคลด็ลับ กอ็ยู่ที่ ความสดของวัตถุดิบ ซ้ือใหม่ทุกวัน ไม่มีของค้างน ามาขายใหม่เพราะเน้นขาย

ความสด ย่างร้อนๆทานได้ทนัท ีน า้จ้ิมกท็ าเองทุกวัน แต่ละไม้   พอย่างเสรจ็ร้อนๆกร็าดน้าจ้ิมชุ่ม

ฉ ่าโรยต่อด้วยหมาล่า ตามระดับที่ลูกค้าสั่ง 
  ขายวันแรกที่เปิดร้าน 200 ไม้กข็ายหมด วันต่อมาไม่ต้องพูดถึง เพราะลูกค้าติดใจ 

ยังงัยกม็า ที่ส าคัญ ท าเลที่ต้ังร้านอยู่ใจกลางชุมชน ผู้คนผ่านไปมาทั้งวัน และไม่พลาดต้องสั่งกิน 

ท าให้แต่ละวัน ย่างขาย 700-800 ไม้ ลูกค้ายอมที่จะต้องยืนรอ เพราะย่างไปขายไป ลูกค้าที่มา

ซ้ือจะทราบดีว่า เม่ือมาถึงถึงคิวกจ็ะน าไปย่าง ซ่ึงใช้เวลาไม่นาน  พอสุกได้ที่ กน็ ามาราดน า้จ้ิมโรย

หมาล่าตามระดับที่เขียนสั่งไว้  ลูกค้าต่างทราบดีว่า หมาล่าไม่เผด็แบบพริกขี้หนู แต่ความเผด็คือ



รสชาติ ชาที่ปลายล้ิน มีกล่ินหอมเคร่ืองเทศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงต่างจากพริกป่น เคร่ืองปรุง

รส หรือผงชูรส แต่ให้ความซาบซ่า อร่อยครบเคร่ือง ราคาไม้ละ 10 บาท 
 2.2  แนวคิดในการด าเนนิการ 
  เพราะความนิยมที่ยังสงูมากในปัจจุบัน ท าให้เราแบ่งร้านหม่าล่าป้ิงย่างออกได้ 2 แบบ

ดังน้ี 
  1. ร้านป้ิงย่างข้างทาง มักพบร้านประเภทน้ีตามตลาดนัดหรือตลาดสดในโซนอาหาร

ส าเรจ็รูปรวมไปถึงรถเขน็ข้างทาง ร้านประเภทน้ีมีจุดเด่นคือเงินลงทุนไม่สูงแต่ข้อเสียคือลูกค้าไม่

สามารถน่ังทานได้ และความหลากหลายของเมนูถูกจ ากดัด้วยขนาดของร้าน 
  2. ร้านที่มีที่น่ังทานเป็นทางการ ร้านอาหารประเภทน้ีจะพบได้ไม่ค่อยมาก เน่ืองจาก

ต้องอาศัยระบบการจัดการที่มากกว่าร้านประเภทแรก รวมถึงเงินลงทุนที่สูงกว่า แต่จุดเด่นคือเรา

สามารถใส่ไอเดียและลูกเล่นได้มากกว่า และชนิดอาหารกม็ากชนิดกว่าเพราะเน้ือที่เยอะกว่า

น่ันเอง 
  ร้าน “MUMU หมาล่า”  ของเราจัดอยู่ในแบบร้านที่มีที่น่ังทานเป็นร้านทางการ ร้านป้ิง
ย่างหม่าล่าหัวใจกคื็อเคร่ืองเทศและวิธีการหมักน่ีแหละที่จะช่วยเรียกลูกค้า นอกเหนือจากสูตร

เคร่ืองเทศ สตูรในการหมัก การป้ิงการย่างกส็ าคัญ การมีเมนูที่หลากหลายมันจะช่วยเพ่ิมทางเลือก

ให้แก่ลูกค้าและเป็นหน้าตาของร้าน ขณะเดียวกันกใ็ห้ความส าคัญกับคุณภาพวัตถุดิบที่ต้องสด

ใหม่เสมอ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ร้าน “MUMU หมาล่า” เราถือเป็นสิ่งส าคัญ 
 
3.  สินคา้และบริการ 

  ร้าน “MUMU หมาล่า”   เป็นร้านอาหารประเภทป้ิงย่าง “หม่าล่า” หมายถึงอาหารที่ทั้ง
เผด็ทั้งชา เป็นสูตรเคร่ืองเทศที่มาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน ลักษณะเหมือนพริกป่นไทยแต่

จะใช้เคร่ืองเทศที่เรียกว่า “ฮวาเจียว” เป็นส่วนผสม ร้านเปิดท าการบริเวณหลังมหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑิตย์ ซ่ึงเป็นแหล่งที่พักของนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวจีนจ านวนมาก มีบรรยากาศดีและมีที่

จอดรถไว้คอยบริการ สามารถน่ังชิลๆ รับประทานได้อย่างสบายใจ โดยมีลักษณะเด่นดังน้ี 
  - ความฉ ่าและเข้มข้นของรสชาติด้วยที่ท  าข้ึนมาจากการ    เรียนรู้รสชาติสูตรเฉพาะ 

ผงหม่าล่าของเราไม่ธรรมดาคือ มีความพิเศษที่กนิแล้วรู้สกึว่าเผด็จ๊ีด แซ่บร้อน  
  - มีร้านสามารถน่ังทานได้ ชนิดอาหารกม็ากชนิดกว่าร้านอื่น เพราะเน้ือที่เยอะกว่า

น่ันเอง โดยวัตถุดิบยอดฮิตที่เห็นทั่วไป เช่น เบค่อน ,ไส้กรอก , หน่อไม้ฝร่ัง , เห็ดเข็มทอง , 
อาหารทะเลต่างๆ , เน้ือ , ลูกช้ินต่างๆ เป็นต้น  
  - มีบริการส่ง Delivery พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง 
  - ลูกค้าชาวจีนสามารถช าระเงินผ่าน Alipay ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
  - พนักงานพูดภาษาจีนได้ เพ่ือรองรับลูกค้าชาวจีน 



 
 
4.  วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 
  ธุรกิจร้านป้ิงย่าง อีกหน่ึงกระแสมาแรงที่ครองใจสังคมไทยเร่ือยมา เด๋ียวน้ีใครคิด

อะไรไม่ออกอยากหาที่สังสรรค์ หรืออยากทานอะไรเป็นพิเศษ กใ็ห้ร้านป้ิงย่างเป็นค าตอบ น ามา

ซ่ึงรายได้ให้กับธุรกิจร้านป้ิงย่าง เกิดเป็นผลก าไร จนใครหลายๆ คนอยากที่จะเข้ามาเล่นตลาด

ธุรกจิร้านป้ิงย่างจ านวนมาก แต่หารู้ไม่ว่ากว่าจะส าเรจ็มีหลายธุรกจิที่ต้องประสบปัญหา พบเจอกบั

อุปสรรคหลายต่อหลายอย่าง ต้องฟันฝ่าและต้องต่อสู้จนมาถึงจุดที่เรียกว่าประสบความส าเรจ็ มัน

ไม่ง่ายเลย 
  ธุรกจิป้ิงย่างที่เติบโตอย่างรวดเรว็ในช่วง 2-3 ปี ให้หลังมาน้ีคงหนีไม่พ้น ธุรกจิป้ิงย่าง 

“หม่าล่า”  โดยเฉพาะแถบภาคเหนือ ที่มองไปทางไหนกเ็จอแต่ร้าน หม่าล่า ท าให้นักท่องเที่ยว
เร่ิมเป็นที่รู้จัก ด้วยรสชาติเผด็ร้อนถูกปากคนไทย ราคาที่ไม่สูงจนเกินไป รวมไปถึงวัตถุดิบที่มี

หลากหลาย ท าให้หม่าล่าเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว และเร่ิมมีธุรกิจเฟรนไชส์ป้ิงย่างหม่าล่า ให้เหน็

กนัอยู่จ านวนมาก  

  “หม่าล่า” หรือบางคนอาจเรียก ‘หมาล่า’ มาจากภาษาจีนค าว่า má là  โดยค าว่า 
หม่า หมายถึง อาการชาที่รู้สึกบริเวณปลายล้ิน  และล่า หมายถึง รสเผด็ ซ่ึงเป็นรสชาติเฉพาะของ

อาหารจีนในมณฑลเสฉวน โดยเมื่อทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกเผด็ชาที่ปลายล้ิน รวมไปถึงกล่ินของ

เคร่ืองเทศนานาชนิดพร้อมเทคนิคการปรุงด้วยน า้มันพืช 
  สิ่งที่ปรากฏให้เหน็ชัดว่าธุรกิจหม่าล่าเร่ิมแพร่หลายในประเทศไทยคือ กิจการร้านป้ิง

ย่างหม่าล่า โดยเฉพาะในแถบจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ คือเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็น

ทั้งรถเขน็เลก็-ใหญ่ ทั้งตึกห้องแถว ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามสะดวกว่าจะน่ังกินในห้องแอร์ 

หรือน่ังรับลมกินตามข้างทาง รวมไปถึงภายในกรุงเทพฯ กจ็ะพบร้านหม่าล่า ตามตลาดนัดหรือ

บริเวณริมถนนเช่นกนั ซ่ึงลักษณะน้ีคล้ายกบัที่มณฑลยูนนาน คือจะมีอยู่ตามมุมถนน และหากนิได้

ไม่ยากในยามค ่าคืน 
  ทั้งน้ีจากข้อมูลกระทรวงการคลัง ปี 2558 ประเทศไทยข้ึนแท่นเป็นประเทศที่มีมูลค่า

การน าเข้าเคร่ืองเทศจากประเทศจีนเป็นอันดับหน่ึง ราว 1.5 ล้านล้านบาท จากมูลค่ารวม 6.9 

ล้านล้านบาทในหลายสิบประเทศรวมกัน ย่ิงช้ีให้เหน็ได้ว่า หม่าล่า เร่ิมเข้ามามีบทบาทในรูปแบบ

ธุรกิจแฟรนไชส์และขยายไปตามจังหวัดต่างๆ อย่างรวดเรว็ แต่ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่า 

หม่าล่าจะเพ่ิมมาเป็นอีกหน่ึงวัฒนธรรมการกินที่ค่อยๆ แทรกซึมไปในวิถีชีวิตคนไทย หรือจะเป็น

เพียงกระแสธุรกจิอาหารที่ผ่านมาและผ่านไปเทา่น้ัน 
 4.2  ตลาดเป้าหมาย 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้าน “MUMU หมาล่า”  สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังน้ี 



  -  กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
   เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่หอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
  -  กลุ่มบุคคลทั่วไป 
   เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว หรือหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิ 

   บัณฑติย์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 4.3  การวิเคราะหส์ถานการณข์องกิจการ (SWOT Analysis) 
  4.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  จุดแขง็ (Strengths) 
  -  มีเมนูอาหารที่หลากหลาย วัตถุดิบมีคุณภาพ ราคาถือว่าไม่สูงมากเม่ือเทียบกับ

   คุณภาพของอาหาร ปรุงด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน 
  -  สถานที่ต้ังร้านอยู่ในแหล่งชุมชนและมีบริการจัดส่งในชุมชน 
  -  มีการแนะน าเมนูอาหารใหม่ๆ และโปรโมช่ันใหม่ๆผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเวบ็เพจ    

   ทางเฟสบุค๊ ไลน์   
  -  มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในร้าน โดยมีเคร่ืองปรับอากาศที่เปิดตลอด และมี

   บริการ Free WIFI ให้แก่ลูกค้าเล่นระหว่างที่น่ังรออาหาร 
  จุดอ่อน (Weakness) 
  -  ช่ือเสยีงของทางร้านอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักส าหรับผู้บริโภคมากนักในระยะแรก 
  -  ผู้ประกอบการมีประสบการณ์น้อย 
  4.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  โอกาส (Opportunity) 
  -  ธุรกจิอาหารป้ิงย่างหมาล่าก าลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
  -  กระแสของพริกหมาล่าที่ได้รับความนิยม ท าให้มีต้องการส าหรับผู้บริโภค 
  -  ปัจจุบันคนไทยท าอาหารทานเองน้อยลง และหันไปทานอาหารนอกบ้านหรือซ้ือ 
      อาหารทานมากขึ้น ท าให้ธุรกจิร้านอาหารมีโอการเติบโตขึ้ นได้อย่างต่อเน่ือง 
  -  ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ร้านหรือธุรกจิต่างๆ 
      ได้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคได้ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
  อุปสรรค (Threat) 
  -  มีคู่แข่งจ านวนมาก 
  -  สนิค้าสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย 
  -  มีสนิค้าทดแทนจ านวนมาก 
  -  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ท าให้ผู้บริโภคจะต้องมีการเกบ็เงินให้มาก

   ย่ิงข้ึน และซ้ือเฉพาะสนิค้าที่จ าเป็น 



 
 
5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

 5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 
  ช่ือกจิการ   ร้าน “MUMU หมาล่า”     
  ที่อยู่/ที่ต้ังกจิการ  Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong, Lak Si,  
      Bangkok 10210 
  รูปแบบการด าเนินการ จ าหน่ายเมนูป้ิงย่าง หมาล่า 
  ส่วนของเจ้าของ  723,000 บาท 
 5.2  วิสยัทศัน ์
  “MUMU หมาล่า”  วัตถุดิบคุณภาพ และปรับรสชาติอย่างเข้าใจลูกค้าเพ่ือความพึง
พอใจสงูสดุ 
 5.3  พนัธกิจ 
  “MUMU หมาล่า”  ผลิตอาหารที่สดไหม่ พัฒนาเมนูอาหารและบริการเพ่ือให้ตรงตาม
ความต้องการของทุกคน 
 
6.  แผนการตลาด 

 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 
       6.1.1 เป้าหมายระยะสั้น 
  - สร้าง ( Brand Awareness ) โดยการสร้างการรับรู้ท าให้ธุรกจิและแบรนด์เป็นที่รู้จัก 
      และเป็นที่จดจ า ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  -  ควบคุมมาตรฐานการผลิตและบริการให้มีประสทิธภิาพ 
  - คิดค้นเมนูที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย      
  6.1.2 เป้าหมายระยะกลาง 
  - เพ่ิมจ านวนพนักงานเพ่ือความรวดเรว็ในการผลิตและบริการ 
  - มองหาท าเลที่ต้ังร้านใหม่ ในซอย8 ที่สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 
       6.1.3 เป้าหมายระยะยาว 
  - ขยายธุรกจิ โดยเพ่ิมสาขาไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
  - ร้านอาหารประสบความส าเรจ็ มีช่ือเสียงอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักในลูกค้าทุก
  กลุ่ม 
 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 



  6.2.1 กลยุทธด้์านผลิตภัณฑ ์( P-Product ) 
  ผลิตภัณฑ์ของร้าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คัดสรรค์วัตถุดิบที่สดใหม่และทรงมี

คุณประโยชน์ พิถีพิถันใส่ใจทุกข้ันตอนในการปรุงอาหาร เพ่ือให้ได้อาหารที่มีคุณภาพมีรสชาติที่

อร่อยถูกปาก สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเป้าหมาย และสามารถให้ลูกค้าออกแบบ

เมนูอาหารสขุภาพ หรือเลือกวัตถุดิบที่ต้องการได้เอง อกีทั้งยังมีบริการจัดส่งถึงบ้านหรือหอพักใน

บริเวณใกล้เคียงเพ่ือความสะดวกสบายและตอบสนองชีวิตที่เร่งรีบอกีด้วย 
  6.2.2 กลยุทธด้์านราคา ( P-Price ) 
                 - ราคาอาหารเร่ิมต้นที่ 10 บาท 
  6.2.3 กลยุทธด้์านช่องทางจัดจ าหน่าย ( P-Place ) 
  - มีหน้าร้านสามรถน่ังทานและมีที่จอดรถ 
                 - มีช่องทางการจัดจ าหน่ายทางออนไลน์ โดยผ่านทาง Facebook และ line@  
  6.2.4 กลยุทธด้์านส่งเสริมการตลาด ( P-Promotion ) 
  มีการสื่ อสารข่าวสาร ,กิจกรรม และโปรโมช่ันต่างๆ ของทางร้าน ผ่านการ
ประชาสมัพันธจ์ากพักงานของทางร้าน และสื่อออนไลน์ ทั้งทาง Facebook และ Line@ 
  - มีบัตรสะสมแต้ม โดยราคาอาหารทุก 50 บาท =  1 แต้ม 
  - แต้มสะสม 20 แต้ม สามารถแรกเป็นส่วนลดได้เป็นจ านวนเงิน 50 บาท 
 
7.  แผนการผลิตและการด าเนนิงาน 

       กิจการ“MUMU หมาล่า”  ต้ังอยู่ที่  Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong, Lak Si, 
Bangkok 10210 อยู่ในแหล่งชุมชนนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซ่ึงมีหอพัก และมีวัยรุ่น 
นักศึกษา วัยท างานอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าช้ันน าที่สามารถหาซ้ือ

วัตถุดิบที่มีคุณภาพได้ง่าย 
  ขั้นตอนการให้บริการของทางร้าน เร่ิมจากเมื่อลูกค้าเข้ามาในร้าน พนักงานท าการ

ต้อนรับและน าลูกค้าไปที่โตะ๊  แล้วแนะน าเมนูอาหารและรับรายการอาหารจากลูกค้าก่อนจะน าไป

ให้ chef จัดท าอาหารตามรายการที่ลูกค้าสั่ง เม่ืออาหารเสรจ็ พนักงานจะน าอาหารไปให้แก่ลูกค้า 
และคอยบริการลูกค้าอยู่ในระยะที่เหมาะสม เม่ือลูกค้ารับประทานอาหารเสรจ็จะท าเกบ็เงินจาก

ลูกค้า และเร่งท าความสะอาดโตะ๊เพ่ือเตรียมต้อนรับลูกค้าทา่นต่อไป 
 
8.  แผนการเงิน 
                 การวางแผนทางการเงิน เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กิจการไปสู่ความ

มั่นคงทางการเงิน เพ่ือให้กิจการสามารถตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย และแสดงสถานะทางการเงิน 

ว่ามีความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากการประมาณการ การ



ลงทุนและการจ่ายผลตอบแทนให้กับบุคลากร และการประมาณการงบก าไรขาดทุน ซ่ึงสามารถ

บอกถึงสถานการณ์ของกิจการ อีกทั้งยังสามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือบริหาร

จัดการให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจการที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการ

ด าเนินธุรกิจในระยะยาวได้ งบประมาณการลงทุนของร้าน “MUMU หมาล่า”  ใช้เงินลงทุนใน
โครงการ 723,000 บาท โดยเงินลงทุนทั้งหมดเป็นของเจ้าของ และกิจการจะมีงวดระยะเวลาคืน
ทุน เทา่กบั 1 ปี 1 เดือน 
 
9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 
               การด าเนินธุรกิจมักจะมีสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน เช่น การเมือง

เศรษฐกจินโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน เพ่ือให้ธุรกจิสามารถรับมือและปรับแผนการด าเนินธุรกจิเมื่อ

มีสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงมีแผนรองรับไว้ หากมีการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่              

ธุรกิจต้องดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมให้มากย่ิงขึ้นโดยการรักษาคุณภาพมาตรฐาน

ของสินค้าและการบริการให้ต่อเน่ืองและมี สิทธิพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มน้ีมากกว่าน้ันเมื่อมีถึง

โอกาสพิเศษกค็วรมีของสมนาคุณเพ่ือแสดงการขอบคุณให้กับลูกค้าและที่ส าคัญควรให้ความรู้สกึ

เป็นกนัเองกบัลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นเมื่อใช้บริการสิ่งต่างๆเหล่าน้ีมักจะเป็นสิ่งที่สามารถท า

ให้แตกต่างจากคู่แข่งซ่ึงจะสามารถท าให้ลูกค้าเกดิความจงรักภักดีและยังสามารถดึงลูกค้าใหม่ให้

เข้ามาใช้บริการได้อกีด้วย 
 9.2  แผนในอนาคต 

  ร้าน “MUMU หมาล่า” ได้วางแผนธุรกิจในอนาคตโดยหากร้านมี ช่ือเสียงอย่าง
กว้างขวางและเป็นที่รู้จักในลูกค้าทุกกลุ่ม จะขยายธุรกจิโดยเพ่ิมสาขาไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
 
10. บรรณานุกรม 

เถ้าแก่ใหม่ออนไลน์ (2560, เมษายน) 6 กลยุทธเ์ปิดร้านป้ิงย่างหม่าล่าอย่างไรไม่ให้เจ๊ง. สบืค้นเมื่อ 
5 กุมภาพันธ ์2563 จาก https://taokaemai.com/6-กลยุทธ์เปิดร้านป้ิงย่า/ 

บ้านกล้วยนิวส์ (2560, กรกฎาคม) ส่องธุรกิจหม่าล่า เผ็ดชาสไตล์จีน ขายดีในประเทศไทย. 
สบืค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ ์2563 จาก https://baankluaynews.wixsite.com/official/ 

  post/economy04 
ผู้จัดการออนไลน์ (2560, สงิหาคม) ตลาดป้ิงย่าง 7 พันล้าน แข่งดุ ตายหลายแบรนด์ “เซน็กรุ๊ป” 

ดันแฟรนไชส์  “อากะ” ลุย ตปท. สืบค้นเมื่ อ  23 กุมภาพันธ์  2563, จาก 
https://mgronline.com/business/detail/9600000079075 

เอสเอม็อลีีดเดอร์ (2560, กรกฎาคม) ธุรกจิร้านป้ิงย่าง “SUMI+” ปรับเปล่ียนจนลงตัว เรียนรู้จาก 

https://taokaemai.com/6-กลยุทธ์เปิดร้านปิ้งย่า/
https://baankluaynews.wixsite.com/official/


อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า รณ์ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  จ า ก 

https://www.smeleader.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8% 
Sikarette (2560, มีนาคม) หม่าล่า นอกจากความอร่อยแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วย. สืบค้นเมื่อ 5

กุมภาพันธ ์2563 จาก https://www.pingfai.com/food/1371 
 


