มีมบี่ ะหมีฮ่ กเกีย้ นกึง่ สำเร็จรู ป (Mi-Mie Hokkien Instant Noodle)
ธัญลักษณ์ แซ่ จึ่ง

บทคัดย่ อ
1.บทนำ
บริ ษทั บ้านแซ่จ่ ึง จากัด เริ่ มดาเนินการในปี พ.ศ.2559 โดยมมุ่งเน้นการนา
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กบั ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อ
เป็ นการอนุรักษ์ และสื บสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายไป
ทั้งนี้จึงเลือกเมนูผดั หมี่ฮกเกี้ยนซึ่งเป็ นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ผัดหมี่ฮกเกี้ยนของ
ภูเก็ตนั้นคล้ายคลึงกับแบบของมาเลเซียในเมืองกัวลาลัมเปอร์ตรงที่ใช้ซีอิ๊วดาเหมือนกัน
และใช้น้ าซุปที่ตม้ จากเปลือกกุง้ คล้ายกับที่สิงคโปร์ หรื อไม่มีอาจใช้เพียงน้ าซุปกระดูกหมู
ธรรมดา เนื้อสัตว์ที่ใช้มีการใส่ ท้ งั กุง้ ปลาหมึก หอยนางรม เนื้อหมู เรื่ อยไปจนเครื่ องในหมู
ถ้าอยากใส่ ลักษณะเด่นที่เห็นได้คือเมื่อผัดเสร็ จแล้วจะตอกไข่ท้ งั ฟองใส่ ลงไป และปิ ดฝา
กระทะสักพักให้ความร้อนค่อยๆอบไข่ให้สุก เวลาจะทานค่อยนามาคลุกเอง บางร้านอาจ
ต้มไข่แบบกึงสุ กกึงดิบคล้ายๆไข่ลวกแล้วตอกใส่ และสิ่ งที่เป็ นเอกลักษณะพิเศษของภูเก็ต
คือ ก่อนรับประทาน จะโรยหอมเจียว กากหมู หอมแดงหัน่ ฝอย ใบกุ๊ยช่ายสด พริ กสดหัน่
ฝอย บางทีอาจใส่ พริ กป่ นลงไปด้วยถ้าชอบบางเจ้าใช้น้ ามันที่เจียวหอมเจียวมาผัดหมี่
เพราะว่าหอมดี จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บริ ษทั บ้านแซ่จ่ ึง จากัด ผลิตและจัดจาหน่าย ผัดหมี่
ฮกเกี้ยนกึ่งสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน ภายใต้ตราสิ นค้า “Mi-Mie” โดยผลิตภัณฑ์มาใน
รู ปแบบกล่อง และอุปกรณ์พร้อมรับประทาน เพียงแค่ใส่ น้ าอุ่นก็รับประทานได้ทนั ที
นาเอานวัตกรรมมาเป็ นส่ วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาให้ก็รับประทานได้ทนั ที
สะดวกรวดเร็ ว และง่ายต่อการพกพา “Mi-Mie” มีจาหน่ายทางเวปไซค์ งานแสดงสิ นค้า
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และในร้านของฝากทัว่ ไป ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บริ ษทั บ้านแซ่จ่ ึง จากัด ผลิตและจัดจาหน่าย ผัดหมี่ฮกเกี้ยนกึ่งสาเร็ จรู ปพร้อม
รับประทาน ภายใต้ตราสิ นค้า “Mi-Mie” โดยบรรจุผลิตภัณฑ์เป็ นกล่องสี่ เหลี่ยมจัสตุรัส
และช้อนส้อมติดอยูท่ ี่ฝากล่องด้านใน พร้อมรับประทาน เส้นบะหมี่ และเครื่ องปรุ งอยูก่ น้
กล่อง เพียงแค่เติมน้ าร้อน ก็รับประทานได้ทนั ที สะดวกรวดเร็ ว และง่ายต่อการพกพา
“Mi-Mie” มีจาหน่ายทางเวปไซค์ งานแสดงสิ นค้าต่างๆที่เกี่ยวข้อง และในร้านของฝาก
ทัว่ ไป ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

2.กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกำส และอุปสรรค ของธุรกิจ (SWOT
ANALYSIS)
การวิเคราะห์จุดแข็ง (S) และ จุดอ่อน (W)
จุดแข็ง (Strength)
S1: วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ
S2: มีคุณค่าทางโภชนาการ
S3: สิ นค้าได้รับมาตรฐานการรับรอง
S4: มีสูตรลับเฉพาะ
S5: สะดวก รวดเร็ ว
การวิเคราะห์โอกาส (O) และ อุปสรรค์ (T)
โอกำส (Opportunity)
O1: เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด ทาให้เกิด
ความสนใจจากผูบ้ ริ โภค
O2: สร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ในตลาด
O3: ขยายตลาดทั้งในและส่ งออก
ต่างประเทศ

จุดอ่ อน (Weakness)
W1: โรงงานขนาดเล็ก กาลังการผลิตน้อย
W2: ไม่ ไ ด้ ผ ลิ ต เส้ น หมี่ ฮ กเกี้ ยนซึ่ งเป็ น
วัต ถุ ดิ บ หลัก ท าให้ ค วามคุ ม คุ ณ ภาพได้
อยาก

อุปสรรค์ (Threat)
T1: ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อสิ นค้าใหม่
T2: การทาให้สินค้าให้เป็ นที่เป็ นที่รู้จกั

3. โอกำส และ กลยุทธ์
เมนูหมี่ผดั ฮกเกี้ยน เป็ นเมนูที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอันดับต้นๆของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไม่พลาดที่จะแวะไปลองลิ้มชิมรส หมี่ผดั ฮกเกี้ยนตามร้านดัง และเมื่อได้
ลองรับประทานหมี่ผดั ฮกเกี้ยนแล้ว มีนกั ท่องเที่ยวหลายคนที่ชื่นชอบอยากนาไปฝากคนที่บา้ น
แต่เนื่ องจากเป็ นอาหารปรุ งสุ กใหม่ จึงมีขอ้ จากัดในเรื่ องการขนส่ งและอายุของอาหารดังนั้น
“Mi-Mie” เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ นาเอาความเป็ นนวัตกรรมมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรม
ของชาวภูเก็ต โดยใช้นวัตกรรมมาทาให้ผดั หมี่ฮกเกี้ ยนเป็ นบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป และออกแบบ
รู ปแบบกล่องให้สวยงาม พกพาสะดวก มาพร้อมกับอุปกรณ์รับประทาน เพียงแค่เติมน้ าร้อน ก็
รับประทานได้ทนั ที เป็ นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผบู ้ ริ โภคในการรับประทาน ทั้งนี้ยงั
เป็ นการเพิ่มมูลค่า และยกระดับให้อาหารพื้นเมืองภูเก็ตเป็ นที่รู้จกั อีกด้วย
กลยุทธ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ผลิตภัณฑ์บะหมี่ฮกเกี้ยนกึ่งสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน “Mi-Mie” มีจุดเด่นที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด โดยการนานวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แม้วา่
“Mi-Mie” จะมาในรู ปแบบของบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป แต่สิ่งที่เหนือกว่า คือ ความแปลกใหม่ใน
รู ปแบบเส้นหมี่ฮกเกี้ยน รสชาติดงั เดิมตามต้นฉบับผัดหมี่ฮกเกี้ยนแท้ อุดมได้ดว้ ยคุณค่าทาง
โภชนาการ
กลยุทธ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และตรำสิ นค้ ำ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของ“Mi-Mie” ต่างจากบรรจุภณ
ั ฑ์ของบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปทัว่ ไป เพราะได้
“Mi-Mie” ออกแบบมาอย่างดี สวยงาม และตอบสนองการใช้งานได้อย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้
ตราสิ นค้าของ ”Mi-Mie” มีเอกลักษณ์เฉพาะ จดจาง่าย

กลยุทธ์ ด้ำนรำคำ (Price Strategy )
“Mi-Mie” เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใสใจในการผลิตโดยมีกระบวนคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
มารวมกันไว้ดว้ ยกัน ภายใต้มาตรฐานในระดับสากล ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ โดยการ
ขายมีท้ งั ขายปลีกและขายส่ ง ซึ่ งการขายส่ งออกต่างประเทศนั้น จะกาหนดราคาขายตามค่าเงิน
ของประเทศนั้นๆ ที่ส่งไปขาย เพื่อซื้ อให้การซื้ อขายคล่องตัวยิง่ ขึ้น
กลยุทธ์ ด้ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place Strategy)
-กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ายในระยะสั้น “Mi-Mie”มีวางจาหน่ายที่โรงงานเอง
และตามร้านขายของฝากทัว่ ไปในประเทศไทย นอกจากนี้ยงั มีการออกงานแสดงสิ นค้าต่างๆ
เช่น งานแสดงสิ นค้าของสี่ ภาค งานแสดงสิ นค้าOTOP งานแสดงสิ นค้าส่ งออก ฯลฯ
-กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ายในระยะยาว บริ ษทั บ้านแซ่จ่ ึง จากัด จะส่ งออก
บะหมี่ฮกเกี้ยนกึ่งสาเร็ จรู ป “Mi-Mie” เป็ นการส่ งออกโดยตรง (Direct Exporting) แบ่งเป็ น 2
ส่ วน คือ การใช้พนักงานขายเพื่อส่ งออก (Traveling Export Salesman) และการให้มีผจู ้ ดั
จาหน่ายในต่างประเทศ (Foreign Based Distribution) หรื อ Dealer
3. กลุ่มเป้ำหมำย
-กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต และชื่นชอบผัดหมี่ฮกเกี้ยน ต้องการซื้อกลับไปรับประทานที่บา้ นและซื้อเป็ นของ
ฝาก ของขวัญในช่วงเทศกลาต่างๆ
-ส่ งออกต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีวฒั นธรรมการรับประทานอาหาร
คล้ายคลึงกับไทย เช่น ประเทศมาเลเซีย สิ งค์โปร์ มาเก๊า ฮ่องกง ฯลฯ และกลุ่มประเทศที่มีชาว
ไทยไปอาศัยอยู่

4.ทีมผู้บริหำร
กรรมการผู้จดั การ

นางสาว ธัญลักษณ์ แซ่จ่ ึง
ประวัติการศึกษา ปริ ญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั บ้านแซ่จ่ ึง จากัด

ผู้จดั การทัว่ ไป
นางสาวขนิฎฐา แซ่จ่ ึง
ประวัติการศึกษา ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั บ้านแซ่จ่ ึง จากัด
****บริ ษทั บ้านแซ่จ่ ึง จากัด เป็ นธุรกิจขนาดเล็กภายในครอบครัว***

5. แผนกำรเงินและกำรลงทุน
งบกระแสเงินสด

ระยะเวลำคืนทุน
ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

*Payback Period 1 ปี 11 เดือน 23 วัน
กำรคำนวณมูลค่ ำปัจจุบันสุ ทธิ (Net Present Value: NPV) และ กำรคำนวณอัตรำ
ผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: IRR)
ตารางที่ 2 แสดงการคานวณมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิและอัตราผลตอบแทนภายใน (NPV/IRR)

กำรวิครำะห์ สถำนกำรณ์ ในอนำคต (Scenario Analysis)
เนื่องกาไรในการดาเนินธุรกิจนั้น อาจจะไม่ได้แค่เพียงตัวแปรๆ เดียวที่มีกาไร
เปลี่ยนแปลง เครื่ องมือนี้จึงมีประโยชนมากสาหรับการวางเป้าหมายของกิจการในอนาคต
การประเมินสถานการณ์ในมิติต่างๆ เพื่อจะได้มีการวางแผนป้องกันสิ่ งที่ไม่คาดฝัน ที่อาจจะ
เกิดได้ในอนาคตการวิเคราะห์ภาพอนาคต ต้องมองทั้งด้านที่เลวร้ายสุ ดของสถานการณ์
(Worst Case Scenario) และด้านที่ดีที่สุดของสถานการณ์ (Best Case Scenario) โดยกาหนด
สถานการณ์ในการวิเคราะห์เอาไว้ดงั นี้
1. กรณี ที่เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ (Base Case Scenario) มีระยะเวลากาไรคืนทุน
ที่ 1.77 ปี NPV= 10,588,383 บาท และ IRR อยูท่ ี่ 66.39%
2. กรณี ที่สถานการณ์แย่กว่าทคี่าดการณ์ไว้ (Worst Case Scenario) โดย ตั้งสมมติฐาน
ให้ราคาขายลดลงขึ้น 20% ปริ มาณการขายลดลงขึ้น 20% และต้นทุนผนันแปร เพิม่ ขึ้น 20%
ค่า มีระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 5 ปี NPV= -4,578,426 บาท และ IRR -51.16% แสดงว่ากิจการ
ขาดทุนอย่างมาก จึงได้มีการทาแผนฉุกเฉิ นไว้
3. กรณทีสี่ถานการณ์ดีกว่าทคี่าดการไว้ (Best Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้
ราคาขายสู งขึ้น 20% ปริ มาณการขายสู งขึ้น 20% และตน้ทุนผนัแปรลดลง 20% มีระยะเวลา
คืนทุนที่ 1.33 ปี NPV = 13,571,717 บาท และ IRR =81.07 % แสดงว่ากิจกาไรอย่างมาก
ตำรำงที่ 3
การวิเคราะห์ สถานการณ์ ในอนาคต (Scenario Analysis)
Scenario
Best Case
Base Case
Worst Case

ต้ นทุนผัน
รำคำขำยต่ อหน่ วย
แปร
-20%
20%
0%
0%
20%
-20%

ปริมำณกำรขำย
20%
0%
-20%

NPV
13,571,717
5,537,578
(4,578,426)

PB

IRR

1.33
2.11
มากกว่า 5 ปี

81.07%
44.14%
-51.16%

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตวิเคราะห์ (Scenario Analysis) จะพบว่า ใน
กรณี ที่ธุรกิจเกิดสถานการณ์ Best Case นั้นบริ ษทั ฯ จะมีกาไรเป็ นอย่างมาก แต่กลับกันหาก
เป็ นกรณี Worst Case บริ ษทั ฯ ก็จะขายทุนอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทาแผน
ฉุกเฉิ นเพื่อจะทาให้บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการรับมือหากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่ง
อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ปัญหายอดขายลดลง เนื่องจากมีคู่แข่งขันสู งและการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคไม่ดีเท่าที่ควร
บริ ษทั ฯ ต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ในด้านการตลาด โดยจัดให้มีการจัดทาโปรโมชัน่ กับ
ลูกค้ามาขึ้น เช่น การจัดทาโปรโมชัน่ ลดราคาในบางช่วง และการจัดของแถมให้กบั ลูกค้า
และจัดให้มีการโฆษณาและสื่ อสารการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
2.ปัญหาราคาขายลดลง ต้องพิจารณาว่าปั ญหาเกิดจากอะไรเป็ นสาเหตุหลักของราคา
ขายที่ลดลง เช่น ถ้าหากเกิดจากการยอมรับของลูกค้ามีนอ้ ยทาให้ไม่สามารถขายในราคาที่
กาหนดได้เพราะลูกค้าไม่ซ้ือ อาจต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผา่ นรายการทีวี และเข้ากิจกรรมการออกบูธในงาน Event ด้านแฟชัน่ ต่างๆ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อทาให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
3.ปัญหาปริ มาณการขายที่ลดลง ปริ มาณการขายถ้าหากไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
บริ ษทั ฯ มีแนวทางการแก้ไข คือ เปลี่ยนกลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่น เปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมาย
หลัก เป็ นกลุ่มเป้าหมายรอง เป็ นต้น โดยมีการสารวจศึกษาตลาดเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการของลูกค้า
4.ปัญหาต้นทุนผันแปรเพิ่มสู งขึ้น อาจเกิดได้จากหลายกรณี เช่น ช่างตัดเย็บขอขึ้น
ราคาค่าแรงในการตัดเย็บแต่ละชิ้นงานและราคาวัตถุดิบสู งขึ้น แนวทางการแก้ไขคือ บริ ษทั ฯ
ดาเนินการหาช่างตัดเย็บรายใหม่ที่มีราคาถูกกว่า และสามารถรับจ้างผลิตให้กบั บริ ษทั ได้เพื่อ
ลดอานาจการต่อรองของช่างตัดเย็บรายเดิม และจะหาพันธมิตรในการสัง่ ซื้อวัตถุดิบร่ วมกัน
เพื่อทาให้วตั ถุดิบมีจานวนมากขึ้นและทาให้มีอานาจการต่อรองราคาวัตถุดิบกับผูผ้ ลิต

