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กิตติกรรมประกาศ

แผนธุรกิจนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากบุคคลตางๆ 
ในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา คอยชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทําแผนธุรกิจ ทําใหแผนธุรกิจนี้มี
ความครบถวนสมบูรณ และเสร็จสิ้นดวยดี จึงใครขอขอบพระคุณบุคคลเหลานี้

ขอขอบพระคุณอาจารยเลิศลักษณ  เจริญสมบัติ อาจารยที่ปรึกษาในการทําแผนธุรกิจ 
โดยใหคําแนะนํา ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําแผนธุรกิจ พรอมทั้งชวยเหลือทุกขึ้นตอนการ
ทํางาน และที่สําคัญคอยเขมงวดกวดขันใหผูศึกษาสามารถทําแผนธุรกิจลุลวงไปไดดวยดี

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย ทานประทานกรรมการ และกรรมการทุกทานที่คอยสั่ง
สอนใหความรูแกผูศึกษา

ขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และพี่สาว ที่ใหความหวงใยคอยเปนกําลังใจ ใหความรัก
และความเขาใจ และความอนุเคราะหในเรื่องคาใชจาย อีกทั้งยังเปนแรงบันดาลใจ ใหมีความอดทน
ในการทํางานจนเสร็จสมบูรณ

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ และแผนการเงินในการ
ทําแผนธุรกิจ คอยใหกําลังใจ และคอยชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา

คุณประโยชนใดๆ ที่ไดรับจากแผนธุรกิจฉบับนี้ ผูจัดทําขอมอบใหคุณพอ คุณแม ที่ได
อบรมสั่งสอน ปลูกฝงคุณงามความดี และความอดทน ตลอดจนครูอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธ
ประสาทวิชาความรูใหกับผูจัดทํา จนสงผลใหแผนธุรกิจฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี

    



ค

1248123  :  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คําสําคัญ :  รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream
กกกกกกกก   ศักรินทร วิทยกุล : แผนธุรกิจรานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream อาจารยที่ปรึกษา : อาจารย เลิศ
ลักษณ  เจริญสมบัต.ิ 88 หนา. 

                     
บทสรุปผูบริหาร

                      จากความช่ืนชอบและความสนใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบกับมีความใฝฝนที่
อยากจะมีธุรกิจขนาดเล็กเปนของตนเอง รวมทั้งมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนั่นคือ สังคมโลกมีแนวโนมเรื่องการ
คํานึงถึงสุขภาพกันมากขึ้น  (Health conscious) ซึ่งแนวโนมดังกลาว ทําใหผูบริโภคหันมาเลือกอาหารรับประทาน
มากขึ้น และดวยสภาพอากาศของประเทศไทยที่คอนขางรอน การบริโภคไอศกรีมจึงเปนทางเลือกหนึ่งของ
ผูบริโภค ดวยปจจัยตางๆที่ไดกลาวมาจึงเกิดเปนแนวความคิดในการทําธุรกิจรานไอศกรีม Belle yoghurt Ice 
cream ที่มีความแตกตางจากคูแขงตรงที่มีการใชโยเกิรตและผลไมสดเปนสวนผสมหลักของไอศกรีม ซึ่งเปน
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงและมีประโยชนตอรางกาย มีหลากหลายรสชาติและยังสอดคลองกับกระแส
การใหความใสใจในการดูแลสุขภาพของผูบริโภคในปจจุบันอีกดวย  
                     รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream เปนกิจการเจาของคนเดียว ดําเนินการโดย นายศักรินทร วิทย
กุล อายุ 22 ป ดําเนินกิจการโดยการเชาอาคาร มีที่ตั้งอยูที่ 135/2 ถนนทรงพล ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม  ซึ่งถือเปนแหลงธุรกิจเพราะตั้งอยูหนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีจํานวนมากเปนกลุมเปาหมายหลักของกิจการกลุมเปาหมายรองเปนบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สัญจรผานไปมา โดยปจจัยที่สนบัสนุนโครงการในการทําธุรกิจนี้คือ 
บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และในเขตอําเภอเมือง ยังไมมีรานขาย
ไอศกรีมเพื่อสุขภาพที่มีสวนผสมหลักผลิตจากโยเกิรต และผลไมสด ทําใหแนวโนมการเติบโตของตลาดมีอัตรา
คอนขางสูง   
                     เปาหมายของธุรกิจรานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream คือ ตองการเปนผูนําตลาดไอศกรีมโยเกิรต
และขยายสาขาไปยังบริเวณพื้นทีใ่กลเคียงอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไดแก อําเภอสามพราน อําเภอบานโปง 
และอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
                      เงินลงทุนในการดําเนินธุรกิจทั้งหมด 527,650.00 บาท เปนเงินลงทุนสวนของเจาของจํานวน
213,470.00 บาท เงินกูยืม 300,000 บาท คิดเปนสัดสวนเงินทุนระหวางเงินลงทุนของเจาของตอเงินกูยืมเทากับ 
0.43 : 0.57 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 38.05% เทากับ  มีระยะเวลาคืนทุน เทากบั 2 ป 11 เดือน

คณะวิทยาการจัดการ           มหาวิทยาลัยศิลปากร                        ปการศึกษา 2551
ลายมือชื่อนักศึกษา……………………………………..
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา……………………………..
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บทที่ 1
วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ

                   เปนการนําเสนอแผนธุรกิจนี้ตอธนาคาร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
                   1) เพื่อขออนุมัติเงินกูจากธนาคารมาลงทุนธุรกิจรานไอศครีมเพื่อสุขภาพ “Belle 
yoghurt Ice cream”
                   2) เพื่อเปนแนวทางสําหรับการประกอบธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากรใหสามารถ
นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจในอนาคตได
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
                   มีการทําสัญญาผอนชําระเงินกูใหธนาคารเปนเวลา 6 งวด ใน 1 ป งวดละ 10,000   บาท
จํานวนเงิน 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5 ป โดยมีหลักทรัพยค้ําประกันค้ําประกันคือ บานเลขที่ 29 ซ.
ลาดพราว 58 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2

ความเปนมาของธุรกิจ

                  รานไอศกรีมโยเกิรต Belle yoghurt Ice cream ไดกอตั้งขึ้นในป 2552 โดยนายศักรินทร 
วิทยกุล ที่ใฝฝนอยากมีธุรกิจขนาดเล็กเปนของตนเอง และดวยความสนใจสวนตัวเกี่ยวกับไอศกรีม
เพื่อสุขภาพ จึงจะดําเนินธุรกิจเปนผูจําหนายไอศกรีมโยเกิรต ที่มีโยเกิรตมาเปนวัตถุดิบหลักและนํา
ผลไมสดมาเปนสวนผสมซึ่งสวนผสมทั้งสองมีสารอาหารที่ใหคุณประโยชนตอรางกาย และเมื่อ
นํามาผสมกันแลวยังทําใหรสชาติของไอศกรีมมีความกลมกลอมดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนทางเลือกให
ผูบริโภคไดบริโภคอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ 2 ชนิดรวมกัน คือ โยเกิรตสดและผลไม 
เหมาะสําหรับผูที่ใหความใสใจสุขภาพและชื่อชอบลิ้มลองรสชาติที่แปลกใหม โดยผลิตภัณฑจะ
เนนที่ความสดใหมของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เชน โยเกิรตจะมีการทําโยเกิรตตามสูตรเฉพาะของ
ทางรานขึ้นมาเองทุกวัน และผลไมที่ใชเปนสวนผสมก็เปนผลไมสดหลากหลายชนิด ซึ่งมีรสอรอย
ตามธรรมชาติ และคงคุณคาทางโภชนาการไว อีกทั้งผลิตภัณฑภายใตตรา Belle yoghurt Ice cream 
นั้นมีกระบวนการและกรรมวิธีในการผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัย มีรสชาติที่แตกตางจากไอศกรีม
ที่มีอยูทั่วไปตามทองตลาด และเนื่องจากไอศกรีมเปนขนมหวานอยางหนึ่งที่ไดรับความนิยมเสมอ
มาและประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนซึ่งมีอากาศรอนทั้งป มีชวงฤดูกาลอื่นๆที่
สั้นมาก ดังนั้นขาพเจาจึงเล็งเห็นชองทางนี้ในการประกอบธุรกิจเพื่อสรางผลกําไรแกตนเอง  

    จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนที่มาของรานไอศกรีมเพื่อสุขภาพ Belle yoghurt Ice cream จะ

เริ่มดําเนินธุรกิจในเดือน เมษายน พ.ศ.2552 โดยผลิตภัณฑของรานไอศกรีมเพื่อสุขภาพ Belle 

yoghurt Ice cream คือ ไอศกรีมโยเกิรตภายใตชื่อ “Belle yoghurt Ice Cream” โดยไอศกรีมดังกลาว

จะเปนไอศกรีมในระดับ Premium ที่นอกจากจะมีความแปลกใหมในดานรสชาติแลวยังมี

ประโยชนตอสุขภาพดวยการเพิ่มโยเกิรตสดเขาไปในไอศกรีมอีกดวย 
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ที่ตั้งกิจการ

                  รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream ตั้งอยูบริเวณตรงขามกับประตูหนาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เลขที่ 135/2 ถนนทรงพล ตําบลสนามจันทร   

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 7300

ภาพที่ 1 แผนที่รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream

รายชื่อเจาของกิจการ และสัดสวนการถือครอง

ศักรินทร วิทยกุล                                                สัดสวนการถือครอง 100%
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ประวัติเจาของกิจการ

กกก            การศึกษา

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน              จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา-

                                                                          นอมเกลา ป  พ.ศ.2545 

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา-

                                                                          นอมเกลา  ป  พ.ศ.2548  

กกกกกกก  ระดับปริญญาตรี                            ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การจัดการธุรกิจทั่วไป )  

                                                                          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                                          ป พ.ศ. 2551

                   ประสบการณการทํางาน

กกกกกก     ป พ.ศ. 2551                                  โรงแรมริเวอรแคว ตําแหนง นักศึกษาฝกงานฝาย

                                                                          ตอนรับ

                   ป พ.ศ. 2551                                   คณะคหกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล        

                                                                          วิทยาเขตพระนครใตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

                                                                          เขารับการอบรมหลักสูตรการทําไอศกรีม

ประโยชนของโครงการที่มีตอเศรษฐกิจ

                    1. เปนการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาค คือ มีสวนชวยใหประชากร
ในทองถิ่นมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น

                    2. เปนการกระตุนใหเยาวชน นักศึกษา และผูบริโภคทั่วไป หันมาบริโภคผลิตภัณฑที่
ผลิตโดยคนไทย ซึ่งมีสวนชวยใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานรานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream

ลําดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลาที่คาดวา

จะแลวเสร็จ

1
สํารวจตลาด วางแผนจัดตั้งกิจการ จัดหา

ทําเลที่ตั้งธุรกิจ
10 วัน 15ม.ีค. – 24 ม.ีค.  52

2 ระดมเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 1 เดือน 25 ม.ีค. – 24 เม.ย. 52

3
ดําเนินการเชาราน ทําหนังสือสัญญาและ

ตกแตงราน
7 วัน 25 เม.ย. – 1 พ.ค. 52

4
สั่งอุปกรณและเครื่องมือในการการ

ดําเนินงานและสั่งซื้อวัตถุดิบ
12 วัน 2 พ.ค. – 13 พ.ค. 52

5
สรรหาพนักงานและฝกอบรม และ

ประชาสัมพันธราน
7 วัน 14 พ.ค. – 20 พ.ค.52

6
ตรวจสอบความเรียบรอยภายในรานและ

เตรียมตัวเปดกิจการ
            2 วัน 21 พ.ค. – 22 พ.ค.52

7 เปดใหบริการ 23 พฤษภาคม 2552

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 68 วัน
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บทที่ 3
การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะหตลาด

สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด
   สภาพโดยรวมของตลาดไอศกรีมในปจจุบันมีอยูหลายรูปแบบทั้งในรูปของไอศกรีม

แบบตัก แบบที่บรรจุสําเร็จ และมีผูนําตลาดที่โดดเดนและชัดเจน โดยการแขงขันเปนไปอยาง
รุนแรง และการแขงขันที่มากก็เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหตลาดไอศกรีมมีการเติบโตไดอยางตอเนื่อง 
สวนของตลาดไอศกรีมเพื่อสุขภาพยังเปนตลาดที่มีชองวางอยูอีกมาก (Niche market) โดยระยะหลัง
เริ่มมีผูประกอบการเปดรานไอศกรีมโยเกิรต ซึ่งเปนไอศกรีมเพื่อสุขภาพอยางหนึ่ง เปดตัวมากขึ้น
ในตางประเทศ เชนอเมริกา เกาหลี และญี่ปุน หรือแมกระทั่งในกรุงเทพ ซึ่งเห็นไดวา ผูบริโภคหัน
มาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น แตทําเลที่ตั้งในสวนของอําเภอเมืองนครปฐม และบริเวณใกลเคียง
ยังไมมีผูผลิตไอศกรีมโยเกิรต และผูประกอบการที่มีอยูในตลาดสวนใหญนําเสนอผลิตภัณฑและ
บริการใกลเคียงกัน ทําใหผลิตภัณฑที่มีอยูในตลาดไมมีความโดดเดนหรือความนาสนใจและไม
สามารถดึงดูดลูกคาไดเทาที่ควร ทําใหเกิดโอกาสในการเขาไปดําเนินธุรกิจมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ
ของเรามีความโดดเดนทั้งในเรื่องรสชาติ การบริการ และรูปแบบการตกแตงราน โดยธุรกิจตองการ
เปนผูนําบุกเบิกตลาดไอศกรีมเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑของ “Belle yoghurt Ice Cream” ยัง
มีความแตกตางจากคูแขงขันทั้งในดานรสชาติที่มีใหเลือกอยางหลากหลาย และเปนประโยชนตอ
สุขภาพ และในรูปแบบการจัดจําหนาย โดยไดคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ 
ผลิตภัณฑไอศกรีมโยเกิรตภายใตเครื่องหมายการคา “Belle yoghurt Ice Cream” เนนในดาน
คุณภาพความสดใหม รสชาติที่ดี มีประโยชน คุณคาทางโภชนาการสูงสุด มีระบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหแกผูบริโภค

   จากผลการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจไอศกรีมโดยกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 100 คน สรุปไดวา ธุรกิจไอศกรีมเพื่อ
สุขภาพ มีแนวโนมที่จะมีการเติบโตที่สูงขึ้นในอนาคต เพราะมีจํานวนผูบริโภคที่ใหความสนใจใน
เรื่องสุขภาพเปนอยางมากประกอบกับผลิตภัณฑของ “Belle yoghurt Ice Cream” มีความโดดเดน
ของตัวผลิตภัณฑและแตกตางจากผลิตภัณฑของคูแขงที่มีอยูในตลาด ซึ่งจะเปนจุดสรางความสนใจ
แกผูบริโภค ซึ่งกลุมผูบริโภคเปนกลุมวัยรุนที่ชื่นชอบความแปลกใหมและใสใจสุขภาพเปนหลัก 
ธุรกิจจึงมีโอกาสเติบโตไดมาก 
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การแบงสวนตลาด
                   การแบงสวนตลาดใชสถานการณการแขงขันและพฤติกรรมผูบริโภค นั่นคือ มุงแบง
สวนตลาดใหตรงกับพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่ใหความใสใจ และความสําคัญกับสุขภาพ
ดวยการเลือกดวยการเลือกบริโภคไอศกรีมโยเกิรต ซึ่งเปนไอศกรีมเพื่อสุขภาพแทนการเลือก
บริโภคของหวานประเภทอื่น เชน น้ําแข็งใส น้ําปน นําอัดลม และชา/กาแฟ เปนตน

     เกณฑที่ใชในการแบงสวนตลาด คือ การแบงสวนตลาดทางภูมิศาสตร การแบงสวน
ตลาดตามประชากรศาสตร และการแบงสวนตลาดทางจิตวิทยา

1.การแบงสวนตลาดทางภูมิศาสตร โดยการเลือกทําเลที่ตั้งรานใกลสถานศึกษาและ
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และทําเลที่ตั้งดังกลาวยังอยู
ในเขตตัวเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งเปนสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสัญจรผานไปมาดวย ทําใหนักศึกษา
เลือกที่จะบริโภคไอศกรีมจากรานไอศกรีมที่อยูใกลสถานศึกษาหรือบริเวณหอพัก มากกวาไปที่อื่น 
เพราะไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปเพื่อรับประทาน

2.การแบงสวนตลาดตามประชากรศาสตร ซึ่งกลุมลูกคาคือกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่มีชวงอายุประมาณ 18-23 ป นั่นก็คือกลุมวัยรุน ขอมูล
จากกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรพบวามีจํานวน
นักศึกษาทั้งสิ้น 9,439 คน เปนหญิง 6,795 คน เปนชาย 2,644 คน และมีรายไดสวนใหญเดือนละ
ประมาณ 4,000 – 5,000 บาท ซึ่งจะสงผลตอการซื้อสินคาไปบริโภค

3.การแบงสวนตลาดตามจิตวิทยา ผลิตภัณฑของ“Belle yoghurt Ice Cream”ยังมีความ
แตกตางจากคูแขงขันทั้งในดานรสชาติที่มีใหเลือกอยางหลากหลาย เปนประโยชนตอสุขภาพ และ
ในดานรูปแบบการจัดจําหนาย โดยไดคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ เนนในดาน
คุณภาพความสดใหม รสชาติที่ดี มีประโยชน และคุณคาทางโภชนาการสูง มีระบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหแกผูบริโภคไอศกรีมโยเกิรต พรอมทั้งมีรสชาติ
ตางๆใหเลือกไดเองตามอัธยาศัยมากกวา 10 ชนิด และการจัดตกแตงรานจะเนนการใหความรูสึก
ผอนคลายเย็นฉ่ําสบาย 

พื้นที่และตลาดเปาหมาย

                  ตลาดเปาหมายของรานเบลล โยเกิรต ไอศกรีม (Belle yoghurt Ice cream) คือ ตลาด
ไอศกรีมโยเกิรต มีพื้นที่จุดขายอยูที่ 135/2 ถนนทรงพล ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 7300
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ขนาดของตลาดและแนวโนมตลาด
    ขนาดของตลาดไอศกรีมเปนตลาดที่คอนขางใหญ แตในสวนของตลาดไอศกรีมเพื่อ

สุขภาพหรือไอศกรีมโยเกิรตยังไมมีการสํารวจตลาดที่แนนอนวาขนาดของตลาดมีมูลคาเทาไร แต
คาดวาแนวโนมของตลาดไอศกรีมเพื่อสุขภาพเปนแนวโนมที่ดี เพราะในปจจุบันผูบริโภคหันมา
นิยมบริโภคผลิตภัณฑที่มีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนผลิตภัณฑสมุนไพร ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับผัก และผลไมสดปน อีกทั้งตลาดเปาหมายสวนใหญเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
เปนผูที่มีความรูเรื่องสุขภาพ และนิยมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีรสชาติดีและใหประโยชนตอ
สุขภาพ 

     เดิมทีตลาดไอศกรีมโดยปกติ ผูบริโภคจะบริโภคไอศกรีมเทาที่มีอยูในทองตลาด ไมวา
จะเปนไอศกรีมพรีเมี่ยม หรือไอศกรีมแบบตัก หรือตูแชเทานั้น

     ดังนั้นถาพิจารณาสภาพตลาดไอศกรีมในภาพรวม จะพบวาตลาดไอศกรีมในประเทศ
ไทยมีมูลคาตลาดอยูในระดับสูง ทั้งยังมีอัตราการเติบโตในระดับที่นาพอใจกลาวคือ การเติบโตใน
ระดับ 15 –20% ตอป โดยในสวนของไอศกรีมพรีเมี่ยมมีอัตราการเติบโตสูงสุดกวา 30% ตอป
ในขณะที่ไอศกรีมทั่วไปมีอัตราการเติบโตประมาณ 10 – 15% ตอป โดยในชวงวิกฤตการณที่ผานมา
พบวาตลาดไอศกรีมสวนใหญมีการหดตัวเล็กนอยโดยไอศกรีมพรีเมี่ยมเปนเพียงตลาดไอศกรีม
เดียวที่ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่องโดยประมาณ 10% ตอป ในดานสัดสวนการครองตลาดพบวา
ตลาดไอศกรีมมีผูนํา ตลาดที่คอนขางชัดเจนและทิ้งหางคูแขงคอนขางมากไมวาจะเปนในตลาด
ไอศกรีมพรีเมี่ยมที่ไอศกรีมสเวนเซนสครองสวนแบงตลาดกวา 70% หรือในตลาดทั่วไปที่ไอศกรีม
วอลลส ครองสวนแบงตลาดประมาณ 80% แตอยางไรก็ตาม จากงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย 
พบวาไอศกรีมแบบ Home-made หรือไอศกรีมเพื่อสุขภาพ ยังคงไดรับความนิยมอยูในระดับหนึ่ง
ดวยเชนกัน เชน ผลการสํารวจของบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย เมื่อป พ.ศ. 2549 พบวาคนกรุงเทพฯ
กวา 14% นิยมรับประทานไอศกรีมจากรานที่ผลิตเองหรือไอศกรีม Home –made หรือไอศกรีมเพื่อ
สุขภาพ ดวยเหตุผลวาติดใจในรสชาติ สะดวกในการซื้อหา รวมทั้งราคาไมแพง อีกทั้งยังมีประโยชน
ตอสุขภาพ ซึ่งเหตุผลเหลานี้เองที่นาจะเปนโอกาสที่ทําใหไอศกรีม Home-made สามารถเขามาทํา
ตลาดได

      ซึ่งตลาดไอศกรีมสามารถแบงตลาดไอศกรีมออกเปนตลาดหลักๆไดดังนี้
     1. ไอศกรีมซุปเปอรพรีเมี่ยม (Super premium ice cream) เปนไอศกรีมที่มีราคาสูงที่สุด

ในตลาด โดยมีสัดสวนตลาดที่คอนขางเล็กเพียง 2-3 % เทานั้น โดยพบวามีผูทําตลาดเพียงรายเดียว
คือไอศกรีม ฮาเกนดาส ซึ่งบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร จํากัด แตมีอัตราการเติบโตไมสูงมากนัก 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปจจุบัน
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     2. ไอศกรีมพรีเมี่ยม (Premium ice cream) เปนไอศกรีมระดับบนเชนกันแตมีราคาตํ่ากวา
ไอศกรีมซุปเปอรพรีเมี่ยม การแขงขันในตลาดเปนไปอยางรุนแรง โดยไอศกรีมพรีเมี่ยมมีมูลคา
ตลาดประมาณ 17 % หรือประมาณ 900 ลานบาท และเปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตที่สูงสุด โดย
พบวาในชวงกอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจนั้นมีอัตราการเติบโตสูงถึง 30% ตอป หรือแมแตในชวง
ที่เศรษฐกิจซบเซา ตลาดนี้ยังคงมีอัตราการเติบโตสูงถึง 10% ตอป ในขณะที่ภาพรวมของตลาด
ไอศกรีมมีการหดตัวลง ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดย
ผูบริโภคตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงขึ้นและยอมจายในราคาที่สูงขึ้น โดยมีผูทําตลาดรายใหญ 3 
รายดวยกันคือ

             2.1 ไอศกรีมสเวนเซนส (Swenson’s ice cream) ซึ่งทํา ตลาดโดยบริษัทสเวนเซนส
(ไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือไมเนอรกรุป โดยมีสวนแบงการตลาดสูงสุดประมาณ 60 – 70 % 
ปจจุบันไอศกรีมสเวนเซนสมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย ไมวาจะเปนรานคาแบบเต็ม
รูปแบบ คีออส (kiosk) ซุปเปอรมารเก็ต หรือแมแตรานพิซซา รวมทั้งบริการจัดสง (Delivery) ดวย

             2.2 ไอศกรีมบาสกิ้นรอบบิ้นส (Baskin Robbins ice cream) ทํา ตลาดโดยบริษัทบา
สกิ้นรอบบิ้นส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือเซ็นทรัล มีสวนแบงตลาดประมาณ
20-30% โดยชองทางการจําหนายหลักคือ รานคาแบบเต็มรูปแบบ (มีการขายแฟรนไชสดวย) รวมถึง
รูปแบบคีออส และในซุปเปอรมารเก็ตดวย

             2.3 ไอศกรีมบัดส (Buds ice cream) ทํา ตลาดโดย บริษัทอเมริกันฟูดส จํา กัด ซึ่งมี
สวนแบงตลาดประมาณ 10% 

     3. ไอศกรีมทั่วไป ตลาดกลางถึงตลาดลาง (Low to medium class ice cream) เดิมในตลาด
นี้มีผูทําตลาดหลายราย โดยเฉพาะนักลงทุนทองถิ่น แตเมื่อกลุมทุนขามชาติยักษใหญเขามาทํา ตลาด
ในประเทศไทยและมีการแขงขันกันอยางรุนแรงทําใหกลุมทุนรายยอยในทองถิ่นไมสามารถแขงขัน
ไดเลยมีการลมสลายไปเปนจํานวนมาก ปจจุบันไอศกรีมทั่วไปมีมูลคาตลาด 4,000 ลานบาท หรือคิด
เปน 80% ของมูลคาตลาดรวม โดยกลุมผูนํา ตลาดในปจจุบันที่เปนรายใหญมีเพียง 3 รายเทานั้น
ไดแก

             3.1 ไอศกรีมวอลล (Wall’s ice cream) ซึ่งทําตลาดโดยบริษัทยูนิลีเวอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งเนนสินคาที่ราคาไมสูง มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ รวมทั้งจุดขายที่มากที่สุด
และเปนผูนําตลาดนี้ดวยสวนแบงตลาดมากกวา 70-80 %

             3.2 ไอศกรีมเนสเลท (Nestle ice cream) ทํา ตลาดโดยบริษัทเนสเลทไอศกรีม โดย
เนสเลทเพิ่งเขามาทํา ตลาดในประเทศไทยไดไมนาน แตดวยความพรอมทางดานทุนและเทคโนโลยี
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แลว ทําใหมีความพรอมในการแขงขันในตลาดไอศกรีมคอนขางมาก แตปจจุบันยังมีสวนแบงตลาด
ไมมาก

             3.3 ไอศกรีมแมกโนเลีย ยูไนเต็ด (Magnolia united ice cream) ทําตลาดโดยบริษัท
ยูไนเต็ดฟูด จํากัด ไอศกรีมยูไนเต็ดทําตลาดไอศกรีมในประเทศมาเปนเวลาคอนขางนาน โดยเริ่ม
จากการเปนไอศกรีมของกลุมทุนทองถิ่นและตอมาจึงไดมีการรวมทุนกับตางชาติ ปจจุบันไอศกรีม
ยูไนเต็ดมีสัดสวนตลาดไมมากนัก 

สวนแบงตลาด
จากการสํารวจตลาดโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 100 คน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารวางดังตอไปนี้ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ไอศกรีม นมสด น้ําผลไม น้ําปน 
ชา/กาแฟ และอื่นๆ ตามลําดับและเหตุผลในการรับประทานเพราะชอบรับประทาน ซึ่งจากการ
สํารวจดังกลาวแสดงถึงกลุมลูกคาเปาหมายมีความตองการบริโภคไอศกรีมในระดับที่นาพึงพอใจ 
ซึ่งจะสงผลตอการคาดการณการแบงสวนตลาด ( Market Share ) ของกิจการวาจะมีรูปแบบการ
ดําเนินการไปในแนวทางใดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินกิจการ
 

          

ภาพที่ 2 แผนภูมิวงกลมแสดงสวนแบงตลาดการบริโภคอาหารวาง

ไอศกรีม
44%

น้ําปน
9%

น้ําผลไม
13%

ชา/กาแฟ
8%

นมสด
24%

อื่นๆ
2%

ไอศกรีม
น้ําปน
น้ําผลไม
ชา/กาแฟ
นมสด
อื่นๆ
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กลุมลูกคาเปาหมาย 
กลุมลูกคาเปาหมายของทางราน “Belle yoghurt Ice Cream” แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
1.  กลุมลูกคาเปาหมายหลัก ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร ที่พักอาศัยภายในหอพักในมหาวิทยาลัยและหอพักนอกมหาวิทยาลัย มีชวงอายุตั้งแต 
18-23

2. กลุมลูกคาเปาหมายรอง ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลทั่วไปในจังหวัด
นครปฐม หรือบุคคลที่เดินทางสัญจรไปมา

การกําหนดกลุมเปาหมายทางการตลาดของราน “Belle yoghurt Ice Cream” สามารถใช
เกณฑแบงกลุมเปาหมายไดดังนี้

     1. เกณฑทางดานภูมิศาสตร โดยกําหนดกลุมลูกคาที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เปนกลุมลูกคาเปาหมายหลัก และกลุมลูกคาเปาหมายรองคือ  
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครปฐม หรือบุคคลที่เดินทางสัญจรไปมา
ขอมูลจากกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรพบวามี
จํานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ทั้งสิ้น 9439 คน เปน
หญิง  6795 เปนชาย 2644 ซึ่งรานไอศกรีม “Belle yoghurt Ice Cream” มีทําเลที่ตั้งอยูหนามหาวิยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาอยูจํานวนมาก 
และบริเวณใกลเคียงก็มีหอพักนักศึกษานอกมหาวิทยาลัยจํานวน 1 หอพัก และจากการทํา
แบบสอบถามของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยเขตพระราชวังสนามจันทร 100 คน พบวามี
นักศึกษาจํานวนรอยละ 21 นิยมรับประทานไอศกรีมจากรานไอศกรีมใกลสถานศึกษา และมี
นักศึกษารอยละ 25 นิยมรับประทานไอศกรีมจากรานไอศกรีมใกลที่พัก 

     2. เกณฑทางดานพฤติกรรมศาสตร จากการทําแบบสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 100 คน นิยมบริโภคไอศกรีมใกลหอพักและสถานศึกษา 
เนื่องจากความสะดวกสบาย รวดเร็ว ใชเวลาในการเดินทางไมมาก จากการสํารวจกลุมตัวอยาง
นักศึกษาพบวากลุมลูกคาเปาหมายมีรายไดประมาณเดือนละ 4,000 - 5,000 บาท และมีพฤติกรรม
การบริโภคไอศกรีมมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 44 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อไอศกรีมของกลุมตัวอยาง คือ รสชาติดี มีความสะดวกในการซื้อ รวมทั้งราคาไมแพง
อีกทั้งยังมีประโยชนตอสุขภาพ ซึ่งเหตุผลเหลานี้เองที่นาจะเปนโอกาสที่ทําใหไอศกรีมของ “Belle
yoghurt Ice Creamที่ยังไมคอยมีชื่อเสียงแตมีรสชาติดีจะสามารถเขามาทําตลาดได
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การวางตําแหนงผลิตภัณฑ
     กิจการใชการวางตําแหนงผลิตภัณฑโดยพิจารณาจากเกณฑราคาและคุณภาพ เมื่อเทียบ

กับผลิตภัณฑอื่นๆที่มีอยูในตลาด โดยผลิตภัณฑของกิจการจะเนนที่คุณภาพของวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิตที่ใชวัตถุดิบที่มาจากนมโคสดแท 100% ของเกษตรกรไทย ซึ่งมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง จุดเดนของผลิตภัณฑอีกประการคือ การที่เนนโยเกิรตเปนสวนผสมของผลิตภัณฑ
หลัก ซึ่งโยเกิรตที่จริงก็คือน้ํานมที่ผานการเติมเชื้อจุลินทรีย เชนแลคโตบาซิลัส ซึ่งเปนแบคทีเรีย
พันธุที่เปนประโยชนตอมนุษย ชวยใหระบบยอยอาหารทํางานไดดีขึ้น เปนตน แตราคาอยูในระดับ
เดียวกับคูแขง ซึ่งไอศกรีมโยเกิรตของรานเบลล โยเกรต ไอศกรีมนั้น วางตําแหนงผลิตภัณฑที่มี
ประโยชนทางดานสุขภาพคอนขางสูงและมุงสรางความรูจักในตรายี่หอและผลิตภัณฑ

ภาพที่ 3 แสดงตําแหนงการวางตําแหนงผลิตภัณฑของ Belle yoghurt Ice cream
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SWOT ANALYSIS
      เปนการวิเคราะหจุดแข็งของ“Belle yoghurt Ice Cream”วามีขอไดเปรียบใดเหนือคูแขง

ในการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันดานใดบาง และมีจุดออนใดที่นาจะเปนขอเสียเปรียบใน
การแขงขัน เพื่อที่จะไดพัฒนาแผนกลยุทธทางการประกอบธุรกิจ รวมถึงเปนการวิเคราะหโอกาส
และอุปสรรความีปจจัยใดบางที่เปนบวกหรือลบตอการประกอบธุรกิจ เพื่อจะนําโอกาสนั้นมาใช
ประโยชนใหไดมากที่สุด หากมีอุปสรรคก็สามารถหากลวิธีในการหลีกเลี่ยงอุปสรรคและแกไข
จุดออนที่คูแขงอาจหยิบยกขึ้นมาโจมต ีซึ่งมีดังนี้

ตารางที ่2 แสดงการวิเคราะหปจจัยภายใน

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness)
ดานการบริหาร - รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice 

cream เปนกิจการเจาของคนเดียว ทํา
ใหสามารถตัดสินใจและดําเนินการ
ตางๆไดรวดเร็ว
- เนื่องจากผูประกอบการมีชวงอายุที่
ใกลเคียงกับกลุมลูกคาที่เปนกลุม
ลูกคาเปาหมายหลักทําใหเขาใจถึง
รสนิยมของกลุมเปาหมายไดเปน
อยางดีจึงสามารถนํามาประยุกตใชใน
การบริหารกิจการใหมีประสิทธิภาพ
ได
- การบริหารกิจการไมมียุงยาก
ซับซอนเนื่องจากเปนการบริหาร
กิจการโดยเจาของคนเดียวทําใหมี
ประสิทธิภาพในการบริหารอยาง
เต็มที่

-  เจาของธุรกิจขาดประสบการณ
โดยตรงในการบริหารจัดการ
เนื่องจากเปนผูประกอบการราย
ใหม 
- การตัดสินใจในบางครั้งอาจไม
ละเอียดรอบครอบ เพราะเปน
ธุรกิจเจาของคนเดียวไมมีผูรวม
ตัดสินใจ
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 ตารางที่ 2 (ตอ)

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness)

ดานการตลาด - มีการวางกลุมลูกคาเปาหมายหลัก 
ซึ่งก็คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร
- มีทําเลที่ตั้งดี เพราะอยูในยาน
สถานศึกษาซึ่งเปนศูนยรวมของ
กลุมเปาหมายหลัก
- กลุมเปาหมายมีระดับรายไดปาน
กลางซึ่งสามารถตอบสนองความ
ตองการของตนเองได
- เจาของกิจการเปนที่รูจักสามารถ
ประชาสัมพันธรานแกกลุมเปาหมาย
ได
- เปนรานขนาดเล็กจึงสามารถใหการ
บริการแกลูกคาไดอยางทั่วถึงซึ่ง
สามารถสรางลูกคาประจําแกธุรกิจได

- เปนธุรกิจใหม ทําใหยังไมเปนที่
รูจักของลูกคา
- เนื่องจากเปนผูประกอบการราย
ใหมความชํานาญดานการตลาดจึง
มีนอย
- สินคาทดแทนมีเปนจํานวนมาก
จึงตองสรางความแตกตางในตัว
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง

  ดานผลิตภัณฑ - ใชผลิตภัณฑที่แปลกใหม คือ โย
เกิรต ที่ผลิตเองตามสูตรเฉพาะของ
ราน และใชผลไมที่มีคุณคา และ
สรรพคุณทางโภชนาการรวมถึงเปน
ผลิตภัณฑรักษาสุขภาพอีกดวย
- ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมซับซอน 
เพราะการผลิตไอศกรีม Home-made 
ไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีการผลิต
ที่ซับซอน

- ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในการ
ผลิตจึงสงผลใหมีตนทุนที่สูง
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness)

ดานผลิตภัณฑ -มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ใหความ
ใสใจในทุกขั้นตอนของการผลิตจึงทํา
ใหไดไอศกรีมที่ไดรสชาติที่ดีและมี
คุณคาทางโภชนาการที่สูง

- มีมาตรฐานในกระบวนการผลิต ทํา
ใหไดผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน คือ สีสัน 
รสชาติ และกลิ่น ที่เหมือนกันทุกครั้ง

ดานการเงิน - เนื่องจากเปนกิจการขนาดเล็กจึงใช           
เงินในการลงทุนไมสูงมากนัก
-เจาของกิจการมีการวางแผนในเรื่อง
การจัดสรรเงินทุนเปนอยางดี
- มีเงินทุนสํารองกันไวใชยามฉุกเฉิน

- มีเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ
นอยเนื่องจากเปนธุรกิจเจาของ
คนเดียว
- เนื่องจากเปนผูประกอบการราย
ใหมอาจยังขาดทักษะทางการ
บริหารการเงิน
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ตารางที่  3 แสดงการวิเคราะหปจจัยภายนอก

ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
ดานคูแขง - ยังไมคูแขงทางตรงในอําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 
- ผูประกอบการในธุรกิจไอศกรีมมีอยู
เปนจํานวนมากแตธุรกิจไอศกรีมเพื่อ
สุขภาพนั้นมีนอย แตไอศกรีมโยเกิรต
เปนไอศกรีมที่มีประโยชนตอสุขภาพ
และมีคุณคาทางโภชนาการทําใหเกิด
ความแตกตางดานผลิตภัณฑซึ่งเปน
จุดดึงดูดผูบริโภคได 

- กิจการของคูแขงขันทางออม
ไดมีการจัดตั้ง มากอน จึงเปนที่
รูจักของลูกคามากอนทําใหมี
ลูกคาประจําอยูเปนจํานวนมาก
- คูแขงมีประสบการณและมี

ความเชี่ยวชาญมากกวากิจการที่
เปดใหม

ดานสังคม - ปจจุบันมีแนวโนมในการนิยม
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงขึ้น ทําให
ผูบริโภคมีการพิจารณาเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติสูงขึ้น เชน ผักและผลไมสด 
เปนตน

- อาจมีคานิยมอื่นๆทําให
พฤติกรรมการบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปจากการบริโภค
เพื่อสุขภาพได เชนการบริโภค
เปนแฟรชั่น เปนตน

ดานสภาพ
เศรษฐกิจ

- รัฐบาลมีการสงเสริมใหมีการ
  ประกอบธุรกิจขนาดยอม  
- จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ
 สงผลตอการบริโภคของผูบริโภคมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งมีความตระหนักถึงคุณคา
ผลิตภัณฑเพื่อบริโภคมากขึ้น ซึ่ง
ไอศกรีมโยเกิรตผลไมเปนผลิตภัณฑที่
มีคุณคาทางโภชนาการสูง

- มีผูนําตลาดซึ่งเปนยักษใหญใน
อุตสาหกรรมไอศกรีม ทําใหการ
เติบโตคอนขางยาก
- สภาพเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัว
และอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ทํา ใหกําลังซื้อของ
ผูบริโภคลดลงและตลาด
ไอศกรีมหดตัว เพราะไมใช
อาหารที่จําเปนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ปจจัยการ
พิจารณา

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

ดานเทคโนโลยี - เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องทําใหธุรกิจไอศกรีม
สามารถนํามาใชพัฒนาสินคาและ
บริการใหดียิ่งขึ้นได 
-การนําเทคโนโลยีมาใชใน
กระบวนการผลิตตางๆซึ่งจะทําให
ชวยลดตนทุนในกระบวนการผลิต 
หรือ อาจใชเทคโนโลยีในการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑใหมีอายุการเก็บ
รักษาที่ยาวนานขึ้น ทําใหลดการ
สูญเสียวัตถุดิบลงได เปน

- การเลือกใชเทคโนโลยีใหมๆที่มี
ความซับซอน หรือกระบวนการผลิต
ที่สูง ทําใหตนทุนการผลิตสูงไปดวย 
ซึ่งจะสงผลใหราคาของผลิตภัณฑ
สูงขึ้นตามตนทุนการผลิต  

ดานการเมือง
กฎระเบียบ
ขอบังคับ

- การประกอบธุรกิจไอศกรีม หากมี
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ถูก
สุขลักษณะ และถูกตองตาม
พระราชบัญญัติอาหารและกฎหมาย
คุมครองผูบริโภค จะทําใหผูบริโภค
มีความมั่นใจในคุณภาพ คุณคา และ
ประโยชนของผลิตภัณฑ

- ตองมีวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ที่สะอาด เพื่อใหผานตามขอกําหนด
ของกระทรวงสาธารณสุข ตาม
พระราชบัญญัติอาหารและกฎหมาย
คุมครองผูบริโภค ซึ่งบางครั้งมี
ขอกําหนดและขั้นตอนตางๆที่ยุงยาก 
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ
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การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม (Five Force Model)

                             
                                     

ภาพที่ 4 Five Forces Model

     สภาพการแขงขันทางกิจการใชทฤษฎี  Five Forces Model ของ Michael E Porter ที่กลาว
ไวเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานขององคกรธุรกิจ จะขึ้นอยูกับสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมที่
องคกรธุรกิจนั้นอยู โดยมีปจจัยสําคัญ 5 ประการ ซึ่งความเขมแข็งของปจจัยทั้ง 5 ประการ จะเปนตัว
บงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ และสามารถนํามาใชวิเคราะห
ถึงโอกาสและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมได ซึ่งผลของการวิเคราะหมีดังตอไปนี้

     1. Rivalry among competing sellers
     หากมองจํากัดเฉพาะตลาดไอศกรีมโยเกิรตนั้นไมมีผูอยูในตลาด ในพื้นที่จังหวัด

นครปฐมมากอน แตถาหากมองถึงภาพรวมของตลาดไอศกรีมแลวจะพบวามีคูแขงเปนจํานวนมาก
ทั้งรายเล็กและรายใหญ ประกอบกับตลาดไอศกรีมมีอัตรากําไรขั้นตน (Gross Margin) ในระดับที่
สูงถึง 50-80% รวมทั้งตลาดมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตอีกมาก
เนื่องจากอัตราการบริโภคไอศกรีมของคนไทยในปจจุบันยังอยูในระดับตํ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ทั้งๆที่ประเทศไทยอยูในเขตรอน แตอาจจะเปนเพราะวาประเทศไทยมีสินคาใหเลือก
หลากหลายมากกวา อัตราการบริโภคไอศกรีมจึงอยูในอัตราที่ต่ําเมือเทียบกับตางประเทศ 

      ตลาดไอศกรีมเปนตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงมาก ตราสินคาเดิมในตลาดที่ไมมีความ
แปลกใหมหรือความแตกตางมักตายไปจากตลาดเนื่องจากทนการแขงขันจากคูแขงรายใหญใน
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ตลาดไมได ในขณะเดียวกันไอศกรีม Home-made หลายชนิดก็สามารถยืนหยัดอยูไดโดยอาศัยความ
แตกตางในสินคาของตนเปนจุดขายสําคัญ

     2. Potential entry
     การเขาสูตลาดไอศกรีมนั้นเปนไปไดโดยงาย โดยเฉพาะในกลุมของไอศกรีม

Home-made เนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตที่ไมยุงยากซับซอน ทําใหเกิดคูแขงรายใหมๆ
ตลอดเวลาไมวาจะเปนไอศกรีมในตลาดพรีเมี่ยม หรือ ตลาดทั่วไปก็ตาม แตในธุรกิจไอศกรีมก็มี
ลักษณะเหมือนกับธุรกิจอาหารอื่นๆ คือตองเนนดานรสชาติ และการไดมาซึ่งวิธีการผลิตใหได
ไอศกรีมไอศกรีมที่มีรสชาติดีนั้นตองอาศัยเทคนิคตาง ๆ ซึ่งตองเกิดจากการทดลองเปนเวลานาน ซึ่ง
อาจเลียนแบบไดไมงายนัก และตองใชเวลาไมนอยในการทํา สินคาเลียนแบบใหได คุณภาพ
ทัดเทียมกัน

      3. Substitute product
     ไอศกรีมเปนสินคาที่มีสินคาทดแทนไดงาย ขึ้นอยูกับวาจะมองไอศกรีมเปนสินคา

ประเภทใด หากมองแคภาพรวมวาเปนอาหารหวานชนิดหนึ่งแลว สินคาที่จะทดแทนไดก็คือกลุม
อาหารหวานทั้งหมด ซึ่งมีเปนจํานวนมาก แตหากมองไอศกรีมโยเกิรตแยกออกจากอาหารหวาน
ทั่วไปแลว ไอศกรีมโยเกิรตก็มีคูแขงเปนไอศกรีมทั่วไปๆ ที่มีอยูในตลาดนั่นเอง ซึ่งปจจุบันนี้ก็มี
สินคาใหเลือกเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากภาพลักษณของไอศกรีมในปจจุบันยังไมคอยเปนมิตรกับ
สุขภาพของผูบริโภคเทาใดนัก การสรางทางเลือกในลักษณะของอาหารหวานที่ดีตอสุขภาพนั้น
นาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจแกผูบริโภค

     4. Power of buyer
     เนื่องจากไอศกรีมโยเกิรตเปนสินคาที่คอนขางใหมสําหรับคนทั่วไป ประกอบกับเปน

กิจการใหมและยี่หอสินคายังไมเปนที่รูจักและยอมรับในตลาด ทําใหผูบริโภคที่นิยมบริโภค
ไอศกรีมโยเกิรตใหนั้นมีอํานาจตอรองเหนือกิจการ ทั้งยังจําเปนตองอาศัยผูบริโภคที่เปนกลุมลูกคา
เปาหมายหลัก คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรเปนผู
ประชาสัมพันธรานไอศกรีมโยเกิรตใหเกิดในการผลักดันไอศกรีมโยเกิรตไปสูการบริโภคอยาง
แพรหลาย อยางไรก็ตามเมื่อไอศกรีมโยเกิรตไดรับความนิยมมากขึ้นแลวก็จะชวยสรางอํานาจ
ตอรองใหเพิ่มขึ้นได หากมองอยางจํากัดเฉพาะไอศกรีมโยเกิรตแลวพบวาการหาซื้อเปนไปไมงาย
นัก เนื่องจากเปนธุรกิจขนาดเล็กในลักษณะของไอศกรีมHome-made และไมมีผูประกอบการใน
ตลาดนครปฐม ผูซื้อที่ตองการบริโภคไอศกรีมโยเกิรตแบบเจาะจงซื้อก็จะมีอํานาจการตอรองที่ไม
มากนัก โดยเฉพาะในสวนลูกคาที่นิยมความแปลกใหมและตองการคุณคาทางโภชนาการดวยแลว
อํานาจการตอรองก็จะนอยลง



20

5. Power of supplier
     เนื่องจากวัตถุดิบการผลิตเปนสินคาพื้นฐานที่หาไดไมยาก เชน ไอศกรีมและโยเกิรต

เปนตน ซึ่งเปนสินคาที่จัดหาไดงายและมีผูผลิตมากรายในตลาด ทําให Supplier มีอํานาจการตอรอง
ตํ่า ตามปกติราคาจะถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย อยางไรก็ตามเพื่อใหไดวัตถุดิบที่คุณภาพดี
กิจการอาจเลือกทําสัญญารับวัตถุดิบคุณภาพดีจากผูผลิตบางราย เพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
ควบคุมเรื่องคุณภาพวัตถุดิบจากการวิเคราะหขางตนพบวาธุรกิจไอศกรีมเปนอุตสาหกรรมที่มีแรง
ดึงดูดของตลาดสูง ทั้งจากตนทุนการผลิตตอหนวยที่ตํ่า (ทําใหมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง) การเขาสู
ตลาดก็ทําไดงายเนื่องจากไมมีอุปสรรคในการเขาสูตลาด โดยเฉพาะในกลุมไอศกรีม Home-made 
ขนาดเล็ก และ Supplier ก็มีอํานาจการตอรองที่ตํ่า เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปนสินคาที่หา
ซื้อไดทั่วไป แตอยางไรก็ตามเนื่องจากไอศกรีมโยเกิรตมีสินคาที่ทดแทนไดงาย ดังนั้นการสรางการ
รับรูใหเกิดขึ้นกับผูบริโภคถึงคุณประโยชนที่เหนือกวาของผลิตภัณฑจึงจําเปนที่จะตองสรางให
เกิดขึ้น เมื่อผูบริโภครับรูถึงCore benefit ของไอศกรีมโยเกิรตแลวจะชวยกระตุนใหเกิดการซื้อซํ้าใน
อนาคต นอกจากนั้นการเปนรายแรกที่จะพยายามทําตลาดอยางจริงจัง ทําใหในการรับรูของคน
ทั่วไปแลวจะเปน First mover ที่มีภาพลักษณของการเปนสินคาของแท สามารถสราง Brand 
recognition ไดงายขึ้น รวมทั้งยังชวยลดBargaining power from buyers ไดอีกทางหนึ่งดวย อยางไรก็
ตามคุณภาพและรสชาติของไอศกรีมโยเกิรตเปนปจจัยที่มีความสําคัญสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจใน
ระยะยาว
              
การวิเคราะหคูแขงขัน
คูแขงทางตรง (Direct and Indirect Competitor)

รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice Cream ไมมีคูแขงทางตรงที่เปนไอศกรีมโยเกิรตในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเลย แตในอนาคตถาตลาดโตขึ้นอาจมีคูแขงทางตรงที่เปนไอศกรีม
โยเกิรตและไอศกรีมผลไมชนิดตางๆ เกิดขึ้นในพื้นเปาหมายของกิจการได
คูแขงทางออม (Indirect Competitor)

     รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice Cream มีคูแขงทางออมที่เปนไอศกรีมไอศกรีมพรีเมียม
ซึ่งก็คือไอศกรีมสเวนเซนส เปนคูแขงที่มีบทบาทและความสําคัญเปนอยางมากในจังหวัดนครปฐม
เพราะตั้งอยูในศูนยการคาถึง 2 แหง คือ ที่หางเทสโกโลตัสนครปฐม และที่บิ๊กซีนครปฐม และคูแขง
ทางออมที่อยูในรูปของไอศกรีมระดับทั่วไปอื่นๆ เชน ไอศกรีมสําเร็จจากตูแชและแบบตัก ไดแก
ไอศกรีมวอลล ไอศกรีมเนสเลท ไอศกรีมยูไนเต็ดเม็กโนเลีย รวมทั้งรานไอศกรีมรายยอยภายในตัว
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จังหวัดนครปฐมที่มีแนวโนมจะเปนคูแขงของกิจการ เชน รานไอศกรีมไอซเบิรค รานไอศกรีมวอล
เลย เปนตน

     นอกจากไอศกรีมในตลาดทั่วไปแลว พบวายังมีสินคาหลายอยางที่สามารถทดแทนการ
บริโภคไอศกรีมได เชน กลุมหวานเย็นหรือนํ้าแข็งไสตาง ๆ ไอศกรีมพื้นบานและ เครื่องดื่มตางๆ 
เชน น้ําผลไมตางๆชา/กาแฟหรือแมแตนมสด ก็สามารถทดแทนไอศกรีมไดทั้งสิ้น โดยขึ้นกับ
ระดับความพึงพอใจในการบริโภคไอศกรีมรวมดวย ในการพิจารณาจะพบวาสินคาที่สามารถ
ทดแทนไอศกรีมในการทําตลาดได เพราะในความงายที่จะถูกทดแทนดวยสินคาอื่นก็ซอนโอกาส
ในการเขาไปแยงชิงตลาดเพื่อขยายตลาดไอศกรีมใหมีมูลคาตลาดที่มากขึ้นไดเชนกัน

    โดยคูแขงทางออมที่เปนที่นิยมของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมาย
รอง ซึ่งจะสงผลตอกําไรของการประกอบกิจการมีดังตอไปนี้

1.รานไอศกรีมสเวนเซนส (Swensens)
เปนรานซึ่งทําตลาดโดยบริษัทสเวนเซนส (Swensens) ประเทศไทยจํากัด ซึ่งเปนบริษัท

ในเครือไมเนอรกรุป โดยมีสวนแบงการตลาดสูงสุดประมาณ 60 – 70% ปจจุบันสเวนเซนส 
(Swensens) มีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย ไมวาจะเปนรานคาแบบเต็มรูปแบบคีออส
ซุปเปอรมารเก็ต หรือแมแตในรานพิซซา รวมทั้งบริการจัดสง (Delivery) ดวย

จุดแข็ง
     1. เปนรานที่อยูในหางสรรพสินคา ซึ่งก็คือ โลตัส นครปฐม และบิ๊กซี นครปฐม ทําให

ผูบริโภคสวนใหญในจังหวัดนครปฐมสามารถหาซื้อรับประทานไดงาย 
     2. เปดและปดใหบริการพรอมกับหางสรรพสินคาทําใหมีเวลาในการดําเนินกิจกรรม

ดานการขายไดเปนเวลายาวนาน
     3. มีกลุมลูกคาที่หลายหลาย ไมวาจะเปนกลุมบุคคลวัยทํางาน หรือนักศึกษา เพราะตั้งอยู

ในหางสรรพสินคา ซึ่งไดรับผลพลอยไดจากการไปซื้อสินคาชนิดตางๆภายในหางสรรสินคาของ
ลูกคา

     4. เปนแบรนดที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเปนแบรนดที่มีการกอตั้งมาเปนระยะเวลายาวนาน 
ทําใหมีลูกคาเปนจํานวนมาก

     5. เปนแบรนดที่มีภาพลักษณขององคกรที่ดี ทําใหเกิดความนิยมในหมูผูบริโภคเปน
อยางมาก 

     6. ผลิตภัณฑไอศกรีมมีความหลากหลายใหลูกคาเลือกบริโภค เชน มีหลายรสชาติ มี
หลายรูปแบบ เปนตน
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    จุดออน
     1. สถานที่ตั้งของรานไอศกรีมสเวนเซนสซึ่งอยูภายในหางสรรพสินคา โลตัสนครปฐม 

และบิ๊กซี นครปฐม ไมไดอยูในเขตพื้นที่ของตัวเมือง แตอยูที่ริมถนนเพชรเกษม ซึ่งหางไกลจากกลุม
ชุมชนและมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

    2. การเดินทางไปรับประทานตองใชเวลาประมาน 15 นาทีจากชุมชนเมือง และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งในชวงกลางวันที่มีแดดรอนจัด จะไมคอย
มีผูบริโภคออกเดินทางเพื่อไปบริโภค แตสวนใหญถาออกเดินทางไปยังหางสรรพสินคาโลตัส 
นครปฐม หรือบิ๊กซีนครปฐม จะไปเลือกซื้อสินคาอยางอื่นมากกวา

2. รานไอศกรีมไอซเบิรค (Ice-berg)
เปนรานจําหนายไอศกรีมเปนสินคาหลัก แตมีสินคาประเภทอื่นๆประเภทของหวาน

จําหนายดวย เชน น้ําปน เคก และชา/กาแฟ เปนตน
จุดแข็ง
1. เปนรานที่เปดมาเปนเวลานาน ทําใหมีกลุมลูกคาที่เปนลูกคาประจําเปนจํานวนมาก
2. มีผลิตภัณฑที่หลากหลายประเภทใหลูกคาไดเลือกบริโภค ไมวาจะเปน ไอศกรีม น้ํา

ปน เคก และชา/กาแฟ เปนตน
3.ผลิตภัณฑไอศกรีมของทางรานมีความสดใหม มีรสชาติดี ซึ่งเปนจุดดึงดูดใจผูบริโภค

ไดเปนอยางดี
จุดออน
1. ทําเลที่ตั้งซึ่งตั้งอยูในซอยซึ่งอยูหางไกลจากมหาวิทยาลัย และชุมชนพอสมควร
2. รูปแบบการตกแตงรานซึ่งมีรูปแบบเดิมๆไมเปนที่นาสนใจของผูบริโภค 

3.  รานไอศกรีมวอลเลย  (Walle)
เปนรานที่จําหนายไอศกรีมที่จําหนายไอศกรีม อาหารและเครื่องดื่มหลายประเภทเชน 

ขนมปงปง นมสด ชา/กาแฟ เปนตน
จุดแข็ง
1. เปนรานไอศกรีมที่ตั้งอยูใกลมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

บริเวณประตูขาง ซึ่งอยูในบริเวณศูนยอาหารอารท อเวนิว ( Art Avenue ) ที่เปนที่นิยมจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เปนอยางมาก
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                   2.เนื่องจากเปนรานที่เปดใกลมหาวิทยาลัย ทําใหกลุมลูกคาหลักซึ่งเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางมายังที่ราน
                   3. มีราคาต่ํา เชน ขายไอศกรีม 1 ลูก ราคาถวยละ 10 บาท
                  จุดออน

     1.รสชาติไอศกรีมไมแตกตางไปจากไอศกรีมที่มีอยูทั่วไปตามทองตลาดเนื่องจากเปน
ไอศกรีมแบบตักไมใชไอศกรีม Home-made
                   2.ไอศกรีมไมมีความสดใหมทําใหไมสามารถนําจุดแข็งเรื่องความสดใหมของ
ผลิตภัณฑไปแขงขันกับคูแขงได
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บทที่ 4
แผนบริหารจัดการ

รายละเอียดธุรกิจ                                       

                   ชื่อกิจการ                                        เบลล โยเกิรต ไอศกรีม “Belle yoghurt Ice Cream”

                   ที่อยู/ที่ตั้งกิจการ                            135/2 ถนนทรงพล ตําบลสนามจันทร                  

         อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 7300

                                                                            

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ                       กิจการเจาของคนเดียว โดยนายศักรินทร วิทยกุล

ประวัติเจาของกิจการ

     นายศักรินทร วิทยกุล
กกกกกกก   การศึกษา
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน              จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา-
                                                                          นอมเกลา ป  พ.ศ.2545 
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา-
                                                                          นอมเกลา  ป  พ.ศ.2548  
กกกกกกกกระดับปริญญาตรี                            ศิลปศาสตรบัณฑิต( การจัดการธุรกิจทั่วไป )        
                                                                          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                          ป พ.ศ. 2551
                    ประสบการณการทํางาน
กกกกกก      ป พ.ศ. 2551                                 โรงแรมริเวอรแคว ตําแหนง นักศึกษาฝกงานฝาย
                                                                          ตอนรับ
                    ป พ.ศ. 2551                                  คณะคหกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล        
                                                                          วิทยาเขตพระนครใตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
                                                                          เขารับการอบรมหลักสูตรการทําไอศกรีม
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ภาพที่ 5 แสดงแผนผังองคกร

หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก
นาย ศักรินทร วิทยกุล

                   1. ตําแหนง     ผูบริหาร รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream และพนักงานเก็บเงิน
                   2. หนาที่ความรับผิดชอบ  
                  2.1 บริหารงานดานตางๆ กําหนดกลยุทธ นโยบายโดยรวมในการบริหาร
                            และจัดวางแผนงาน                   
                      2.2 สรางความสัมพันธกับลูกคา

2.3วางแผนและบริหารทางดานการเงินและมีการจัดหาแหลงเงินกูเพื่อวางแผน 
สําหรับเงินทุนสํารอง

                       2.4 ควบคุมและดูแลความถูกตองในการทําบัญชีรายรับ -รายจายของกิจการ
                            ดูแลการเงิน จัดเก็บเงินจากลูกคา รวบรวม สรุปยอดขายรายวัน รายเดือน และ
                            รายป รวมถึงจายเงินเดือนพนักงาน
                        2.5 จัดเตรียมสวัสดิการแกพนักงาน 

        2.6 ทําบัญชีราย- รับรายจาย สรุปและนําสงภาษีแกสรรพากร
  2.7 ติดตามการชําระหนี้และการเก็บเงินลูกคา
          2.8 จัดทํารายงานสรุปยอดขายและรวบรวมขอรองเรียนของลูกคา                                
          เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
      2.9 ควบคุมดูแลพนักงานทั้งหมดในราน   

                   3. การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
                   4. อัตราเงินเดือน 10,000 บาท / เดือน

เจาของกิจการ
หรือผูบริหาร

พนักงานเตรียมพนักงานเสิรฟ พนักงานเสิรฟ



  26

                   พนักงานเตรียมไอศกรีมและโยเกิรต
      1. ตําแหนง           พนักงานเตรียมไอศกรีม อัตรา 1 คน
      2. หนาที่ความรับผิดชอบ เปนผูดูแลจัดเตรียมวัดถุดิบ ผลิตไอศกรีมโยเกิรต

                    3. การศึกษา/คุณสมบัติ
                 1. จบการศึกษา ปวช. หรือปวส. โภชนาการหรือคหกรรมศาสตร

2.  อายุ 20 ปขึ้นไป
                      3.  มีความตั้งใจในการทํางาน

4.  มีความอดทนสูง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  
          4. อัตราเงินเดือน 7,000 บาท/เดือน (เพิ่มเงินเดือนปละ 5% )

                  5. สวัสดิการ มีอาหารเชา กลางวัน เย็น เลี้ยงพนักงานที่มาปฏิบัติงาน

     พนักงานเสิรฟ
      1. ตําแหนง           พนักงานเสิรฟ อัตรา 2 คน
      2. หนาที่ความรับผิดชอบ เปนผูเสิรฟ อาหาร ไอศครีมแกลูกคา ทําความสะอาดภาชนะ       
      ทําความสะอาดราน

                   3. การศึกษา/คุณสมบัติ
                 1. จบการศึกษา ปวช. หรือ ม.3

2.  อายุ 20 ปขึ้นไป
                      3.  มีความตั้งใจในการทํางาน

4.  มีความอดทนสูง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  
          4. อัตราเงินเดือน 4,500 บาท/เดือน (เพิ่มเงินเดือนปละ 5% )

                  5. สวัสดิการ มีอาหารเชา กลางวัน เย็น เลี้ยงพนักงานที่มาปฏิบัติงาน 

จํานวนบุคลากรและคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ
รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream มีรูปแบบในการดําเนินธุรกิจแบบเจาของคนเดียว 

โดยมีการจัดตําแหนงหนาที่งานใหกับพนักงานเปนผูรับภาระหนาที่ตางๆ และไดมีการจายเงินเดือน
ใหกับพนักงานประจําตําแหนงดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรและคาใชจายบุคคลกรของธุรกิจ

 วิสัยทัศน
   “เปนผูสงเสริมและมุงยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการนําเสนอไอศกรีมและบริการที่มี

ประโยชนตอสุขภาพ”

พันธกิจกกกกกกก
                  “นําไอศกรีมและบริการ ที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอสุขภาพเพื่อเปนผูนํา ตลาด
ของไอศกรีมโยเกิรต”

เปาหมายทางธุรกิจ
                  เปาหมายระยะสั้น(พ.ศ.2552-2553)

1. ธุรกิจเปนที่รูจักในบริเวณเขตนครปฐม โดยเฉพาะหมูนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
2.  กระตุนผูบริโภคใหทราบถึงคุณคาที่ดีของโยเกิรตอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการบริโภค

มากขึ้น
                  เปาหมายระยะกลาง (พ.ศ.2554-2555)

1. ตองการเปนผูนําของตลาดไอศกรีมโยเกิรต ในเขตจังหวัดนครปฐม
2.  มีการเพิ่มบริการใหมีความหลากหลายมากขึ้นเชน จัดสงตามรานอาหารที่มีชื่อเสียงใน

เขตนครปฐม 
                เปาหมายระยะยาว(พ.ศ.2556-2557)

     1. มีลูกคาจํานวนมากที่มีความซื่อสัตยตอ Belle yoghurt Ice cream
                  2. ขยายสาขาไปใน 3 เขตใกลเคียงไดแก
                                   2.1 เขตสามพราน                  

ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน/คน รวมเงินเดือน
1 บริหาร ผูจัดการราน 1 10,000 10,000
2 ฝายผลิต เตรียมไอศกรีม 1 7,000 7,000
3 ฝายบริการ เสิรฟ 2 5,500 11,000

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 4 28,000
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                                   2.2 เขตบานโปง
                                   2.3 เขตราชบุรี            
                  3. เปดเว็บไซตเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
                  4. สงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

ปจจัยแหงความสําเร็จ
                   1. กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream สรางความแตกตาง
จากคูแขงดวยการใชคุณประโยชนของโยเกิรต รวมถึงมุงเนนความสะอาดและปลอดภัยในการผลิต
                   2. กลยุทธทางดานราคา รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream จะเนนคุณภาพและ
ปริมาณของโยเกิรตไอศกรีมที่เหมาะสมกับราคา โดยจะจําหนายในราคา ลูกละ 15 บาท 
                   3. กลยุทธทางดานสถานที่ รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream ตั้งอยูริมถนน ดาน
ประตูหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม                                
                   4. กลยุทธทางดานการสงเสริมการขาย จัดการสงเสริมการขายชวงแรกของการเปดราน
ลูกคาจะไดรับสวนลด 10 เปอรเซ็นตทุกทานตลอด 2 เดือน   
                      
แผนดําเนินการอื่นของธุรกิจ
                    รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream มีการวางแผนในอีก 5 ป ขางหนาจะมีการขยาย
สาขาไปใน 3 เขตใกลเคียงไดแก เขตสามพราน เขตบานโปง และเขตราชบุรี ตลอดจนจะมีการเปด
เว็บไซตเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธเบลล โยเกิรต ไอศกรีม และจัดกิจกรรมคืนกําไรกลับสูสังคม 
เชน เชิญชวนจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกในวาระครบรอบป แจกไอศกรีมใหบานพักคนชราหรือบาน
เด็กกําพรา เปนตน เพื่อเปดโอกาสใหผูบริโภคที่สนใจแตไมมีโอกาส ไดรูจักไอศกรีมโยเกิรต และ
คุณประโยชนของโยเกิรตที่มีตอรางกาย
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บทที่ 5
แผนการตลาด

รายละเอียดธุรกิจ
ในการประกอบธุรกิจนั้น การตลาดถือไดวาเปนหัวใจสําคัญ เนื่องจากผูประกอบการที่

จะประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองเขาใจองคประกอบของตลาดและลักษณะของตลาดอยางถอง
แท  เพราะลูกคาในแตละตลาด ยอมมีความตองการบริการที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับอาชีพ รายได 
ฐานะและปจจัยอื่นๆ เชน ผูที่มีรายไดสูง จะมีกําลังซื้อที่สูง ยอมตองการที่จะไดรับบริการที่ดีกวา 
และคุมคากับเงินที่เสียไป จึงจําเปนตองเขาใจถึงวิธีการแบงสวนตลาด เพื่อจะไดสามารถแบงกลุม
ลูกคาออกมาใหชัดเจน รวมถึงตอบสนองความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
และชวยบอกตอไปยังคนรูจัก ชวยเพิ่มฐานลูกคาไดเปนอยางดี 

รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream มีแผนการตลาดโดยจะวางตําแหนง Belle 
yoghurt Ice cream ในชวงแรกเพื่อสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกลูกคาที่เปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรเปนหลัก เนื่องจากจุดแข็งที่
ผูบริหารมีคือ ความสัมพันธที่ดีและเปนที่รูจักของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และเมื่อกิจการเปนที่รูจักดีแลวจึงจะขยายกิจการตอไป
ตามเปาหมายในแตละระยะที่คาดการณไว
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน

การเปรียบ

เทียบ

Belle yoghurt 

Ice cream

รานสเวนเซนส

(Swensens)

รานไอซเบิรค 

(Ice-berg)

รานวอลเลย 

(Walle)

ดาน

ผลิตภัณฑ

- จําหนาย

ไอศกรีมโยเกิรต

ผลไมเพียงอยาง

เดียว

- จําหนาย

ไอศกรีมเครื่องดื่ม 

และของหวาน 

เชน เคก ดวย

   - จําหนาย

ไอศกรีมและ

เครื่องดื่มเชน น้ํา

ปน ชา/กาแฟ 

- จําหนาย

ไอศกรีมและ

เครื่องดื่ม เชน  

นมสด ชา/กาแฟ 
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ตารางที่ 5 (ตอ) แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน

การเปรียบ

เทียบ

Belle yoghurt Ice 

cream

รานสเวนเซนส

(Swensens)

รานไอซเบิรค 

(Ice-berg)

รานวอลเลย 

(Walle)

ดาน

ผลิตภัณฑ

- ผลิตภัณฑมี

ความแตกตาง

จากคูแขงขันทั้ง

ในดานรสชาติที่

มีใหเลือกอยาง

หลากหลาย และ

เปนประโยชนตอ

สุขภาพ 

- ผลิตภัณฑเนน

ในดานคุณภาพ

ความสดใหม 

รสชาติที่ดี มี

ประโยชน คุณคา

ทางโภชนาการ

สูงสุด

    - ผลิตภัณฑ

ไอศกรีมมีความ

หลากหลายให

ลูกคาเลือก

บริโภค เชน มี

หลายรสชาติ มี

หลายรูปแบบ 

และรสชาติเปนที่

ถูกปากของคน

ทั่วไป

    - ผลิตภัณฑ

ไอศกรีมของทาง

รานมีความสดใหม 

มีรสชาติดีแตเปน

ไอศกรีมที่มี

รูปแบบเหมือนที่มี

อยูตามทองตลาด

อยูแลว

- ผลิตภัณฑมี

รสชาติไม

แตกตางไปจาก

ไอศกรีมที่มีอยู

ทั่วไปตาม

ทองตลาด

เนื่องจากเปน

ไอศกรีมแบบ

ตักไมใช

ไอศกรีม 

Home-made

 

ดานราคา - ราคาปานกลาง 

15 บาทตอลูก

- ราคาสูง            

39 บาท ตอลูก

- ราคาปานกลาง 

20 บาท ตอลูก

- ราคาต่ํา        

10 บาทตอลูก
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ตารางที่ 5 (ตอ) แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน

การเปรียบ

เทียบ

Belle yoghurt 

Ice cream

รานสเวนเซนส

(Swensens)

รานไอซเบิรค 

(Ice-berg)

รานวอลเลย 

(Walle)

ดาน

ชองทางการ

จัดจําหนาย

-มีสาขาเดียวที่
บริเวณประตูหนา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยเขต
พระราชวังสนาม
จันทร

- มี 2 สาขา ในเขต
อําเภอเมือง
นครปฐมคือที่ 
โลตัสนครปฐม
และที่บิ๊กซี
นครปฐม

 - มีสาขาเดียวใน

จังหวัดนครปฐม

ที่ซอย 2 

- มีสาขาเดียวที่

บริเวณประตูขาง

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวัง

สนามจันทร  

ดาน

สงเสริมการ

ขาย

- เมื่อมีไอศกรีม
รสชาติใหมจะ
แจกไอศกรีมให
ชิมฟรีเพื่อกระตุน
ใหผูบริโภคเกิด
การทดลอง
- ขายราคาพิเศษ
ในวันพุธ
เนื่องจากเปน
วันที่นาจะมี
ยอดขายตํ่าสุดใน
รอบสัปดาห

-จัดไอศกรีมเปน
ชุด 3 ลูก โดยขาย
ในราคาที่ถูกกวา

- มีการจัดรายการ
โปรโมชั่นตาม
ฤดูกาล เชน ฤดู
รอนจะขาย
ไอศกรีมขาว
เหนียวมะมวงใน
ราคาถูกกวา เปน
ตน

- มีการแจกคูปอง

สําหรับสะสม

แตมเมื่อ

รับประทานครบ 

10 ครั้งะไดแถม

ฟรีไอศกรีม 1 

กอน

- ไมมีการจัด

รายการสงเสริม

การขายใดๆ
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เปาหมายทางการตลาด
     รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream ไดวางแผนทางการตลาดไววา จะเปดตลาดใน

กลุมลูกคาที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม และลูกคาทั่วไป โดยมองเห็นวาคูแขงในการทําธุรกิจนั้นไมมีคูแขงทางตรง ดังนั้นเราจึง
เปนผูนําทางดานการตลาดไอศกรีมโยเกิรตในเขตนี้และจะขยายกิจการไปยังพื้นที่โดยรอบในการ
ตั้งเปาหมายระยะยาวของกิจการ

การกําหนดกลุมเปาหมาย
   การกําหนดกลุมเปาหมายโดยใชวิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถามจํานวน100 คน ซึ่ง

ผลที่ไดพบวารอยละ 21 ชอบที่จะรับประทานไอศกรีมใกลๆสถานศึกษา และมีจํานวนมากถึงรอย

ละ 44 ที่ชอบรับประทานไอศกรีม ถาเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 9000 คน 

นับเปนกลุมเปาหมายที่คอนขางใหญคือประมาณ 1800 คน ซึ่งจากการตอบแบบสอบถาม มีจํานวน

มากถึงรอยละ 95 จะซื้อไอศกรีมโยเกิรตจากรานไอศกรีมที่เปดใหม

กลยุทธทางการตลาด แบงออกเปน 4 สวนดังนี้

1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
     Belle yoghurt Ice cream ไดวางแผนดานผลิตภัณฑโดยสรางความแตกตางออกไปจากคู

แขงขันดวยการทําโยเกิรตสดเองจากในราน และใชวัตถุดิบจากน้ํานมโคสดแทๆ โดยใชกลยุทธเนน
ที่คุณภาพในน้ํานมที่สูงและสม่ําเสมอ โดยมรการตรวจสอบควบคุมตามหลักวิชาการในแตละ
กระบวนการผลิต เพื่อทําใหเปนที่ยอมรับของลูกคาทุกระดับ อีกทั้งสวนผสมที่ใชจะใชสวนผสมที่มี
ไขมันตํ่า เพื่อเปนการตอกยํ้าจุดขายวาเปนไอศกรีมเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้จะไดใหคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําการวิจัยเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการกับไอศกรีมทั่วไป เพื่อเปนการ
นํา เสนอคุณคาและจุดเดนของไอศกรีมใหผูบริโภคไดรับทราบดวย

2. กลยุทธดานราคา  

     ชองทางการขายปลีก (RETAILING CHANNEL) จะจําหนายเปนลูก (scoop) ลูกละ 15 
บาท เนื่องจากไอศกรีมภายใตตรายี่หอ “Belle Yoghurt Ice cream” เปนสินคาที่เหมาะสมกับคนที่
รักสุขภาพ และชอบความแปลกใหม ซึ่งไมสามารถหารับประทานไดทั่วไปประกอบกับลักษณะ
ของสินคามีมูลคาเพิ่ม (High value added) ในตัวผลิตภัณฑ ทําใหสามารถตั้งราคาไดสูงกวาแบบตัก
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ทั่วไปได นอกจากนั้นราคาดังกลาวยังเปนระดับราคาที่ถูกกวาคูแขงทางออมอีกดวย ซึ่งจะชวยทํา
ใหสามารถแขงขันไดในตลาด

3. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย   

เนื่องจากกลุมเปาหมายสําหรับชองทางการขายปลีกอยูที่กลุมคนอายุระหวาง 18 – 23 ป
และมีความตองการรักษาสุขภาพ ดังนั้นการตั้งรานจะตองเลือกทําเลตั้งในสถานที่ที่มีกลุมเปาหมาย
อยู เชน บริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลการสํารวจพบวา ผูบริโภคนิยมรับประทาน
ไอศกรีมที่บริเวณใกลมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงถึงรอยละ 21 และมีผูที่นิยมบริโภคไอศกรีมเปน
อาหารวางถึงรอยละ44 และมีรอยละ95ที่คิดวาจะทดลองซื้อรับประทานหากมีรานไอศกรีมโยเกิรต
เปดใหม ดังนั้นจึงไดเลือกสถานที่ตั้งที่ตรงขามประตูหนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรและพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมโดยสวนใหญจะเปนแบบตั้งใจซื้อ ดังนั้นรูปแบบของ
ราน จึงตองดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายใหมาซื้อและสอดคลองกับลักษณะของกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะ

4.กลยุทธดานสงเสริมการตลาด 
            ธุรกิจดําเนินกลยุทธในการสงเสริมการขายดังนี้
1. ลูกคาจะไดรับบัตรสะสมแตมเพื่อทานฟรี 1 ครั้ง เมื่อทานครบ 10 ครั้ง
2. แจกโบรชัวรแนะนํารานตามคณะตางๆในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร
3.โฆษณาผานสถานีวิทยุชุมชนของจังหวัดนครปฐม
4. จัดไอศกรีมเปนชุด 3 ลูก โดยขายในราคาที่ถูกกวาซื้อเปนลูกๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภคตอ
ครั้ง เนื่องจากผลการสํารวจพบวาผูบริโภครับประทานไอศกรีมเฉลี่ยครั้งละ 2.64ลูก
5. ขายราคาพิเศษในวันพุธ เนื่องจากเปนวันที่มียอดขายตํ่าสุดในรอบสัปดาห
6. ออกงานแสดงสินคาที่เกี่ยวกับอาหาร เชน ในงานรับปริญญา
7. เมื่อมีไอศกรีมรสชาติใหมจะจัดสงเสริมการขาย แจกไอศกรีมฟรีเพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิด
การทดลอง
8. แจกที่คั่นหนังสือเพื่อใหความรูเกี่ยวกับคุณประโยชนของโยเกิรตสด และผลไม ที่ใชในการ
ทําไอศกรีม
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ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของรานไอศกรีม Belle yoghurt Ice Cream มีผลิตภัณฑหลักที่จําหนาย คือ 

ไอศกรีมโยเกิรตรสผลไมชนิดตางๆ และมีเครื่องดื่มซึ่งเปนน้ําผลไมสดใหลูกคาเลือกบริโภคอีก
หลายชนิด โดยผลิตภัณฑของทางรานจะเนนในดานคุณภาพ ความสดใหม รสชาติที่ดี มีประโยชน
และคุณคาทางโภชนาการ

ผลิตภัณฑไอศกรีม มีรสตางๆซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- ไอศกรีมโยเกรตรสดั้งเดิม

                   - ไอศกรีมโยเกิรตรสบลูเบอรรี่
     - ไอศกรีมโยเกิรตรสสม
     - ไอศกรีมโยเกิรตรสกีวี่
     - ไอศกรมโยเกิรตรสลิ้นจี่
     - ไอศกรีมโยเกิรตรสสตรอเบอรรี่
     - ไอศกรีมโยเกรตรสมะขามหวาน

   - ไอศกรีมโยเกิรตรสกลวยหอม
- ไอศกรีมโยเกิรตรสองุน
- ไอศกรีมโยเกิรตรสฝรั่ง

                   - ไอศกรีมรสกีวี่ สตรอเบอรรี่ เชอเบ็ท

ภาพที่ 6 แสดงตัวอยางไอศกรีมโยเกิรต
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รูปแบบบรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑของทางรานจะแบงเปน 2 ประเภท คือ บรรจุภัณฑสําหรับลูกคาที่บริโภค

ภายในรานและบรรจุภัณฑสําหรับลูกคาที่บริโภคนอกรานหรือนํากลับบาน (Take Home) โดย
บรรจุภัณฑที่ใชภายในรานที่ใชใสไอศกรีมจะเปนภาชนะเครื่องแกวและชอนโลหะ สวนบรรจุ
ภัณฑที่ใชสําหรับลูกคาที่บริโภคนอกรานหรือนํากลับบาน (Take Home) เปนถวยกระดาษสําหรับ
ใสไอศกรีมและชอนพลาสติก

ภาพที่ 7 แสดงรูปแบบบรรจุภัณฑถวยไอศกรีมภาชนะเครื่องแกว

                            
ภาพที่ 8 แสดงรูปแบบบรรจุภัณฑถวยไอศกรีมกระดาษขนาด 4 ออนซ
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ภาพที่ 9 แสดงสัญลักษณของราน Belle yoghurt Ice cream

รูปแบบการตกแตงราน
การตกแตงรานตกแตงสไตลโมเดิรน เพื่อใหสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตแบบ

สมัยใหมของนักศึกษา แตในความทันสมัยก็แฝงไปดวยกลิ่นไอของความอบอุน ผอยคลาย เพื่อให
ลูกคาที่เขามาใชบริการเกิดความรูสึกสบายกายและสบายใจ พรอมทั้งบริโภคไอศกรีมโยเกิรต ของ 
Belle yoghurt ice cream ดวยความสุข

ภาพที่ 10 แสดงรูปแบบการตกแตงราน
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บทที่ 6

แผนการผลิต

สถานประกอบการในการผลิต
                    ราน Belle yoghurt Ice cream ตั้งอยูบริเวณตรงขามประตูใหญหนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เลขที่ ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
รหัสไปรษณีย ติดตอ: 034-511-6234
                    ราน Belle yoghurt Ice cream ตั้งอยูบริเวณตรงขามประตูใหญหนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีพื้นที่ใชสอย ประมาณ 8 x 9 ตารางเมตร เปนทําเลที่
สามารถมองเห็นไดจากถนนใหญและสามารถเดินทางมาไดอยางสะดวก และบริเวณใกลเคียงมี
รานคาตางๆอีกมากมาย เชน รานสเต็กส รานหนังสือ รานขายอาหารตามสั่ง และ Family Mart เปน
ตน ทําใหเปนจุดที่มีกลุมคนตางๆผานเขามามากมาย ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการขายของกิจการ
เปนอยางมาก       

         
          

ภาพที่ 11 แสดงแผนผังโครงสรางภายในรานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream

ประตูทางเขา
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 จากภาพแสดงแผนผังโครงสรางภายในรานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream ภายในรานแบง
ออกเปน โซนตางๆดังนี้
                  1. ดานประตูทางเขา จะมีการติดปายชื่อ “Belle yoghurt Ice cream” 

                  2. ถัดเขามาดานซายมือและขวามือโตะและเกาอี้สําหรับลูกคา
                  3. ถัดมาเปนเคารเตอรรับออรเดอรจากลูกคา
                  4. โตะเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
                5. ภายในหองครัวจะมีตูแชไอศกรีม อุปกรณสําหรับทําไอศกรีม และอางลางจาน
                  6.ในหองเก็บสินคามีถังน้ําแข็งและตูแชเครื่องดื่มที่ทําสําเร็จไวแลว

                                                                                                                                                                                                                      

      

ภาพที่ 12 แสดงแผนที่รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice Cream
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วัตถุดิบ
                  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสวนใหญจะเปนผลไมประเภทตางและวัตถุดิบพื้นฐานที่ตองใช
ในการผลิตไอศกรีม ซื้อที่ตลาดสดนครปฐมและหางสรรพสินคาเทสโก โลตัส ซึ่งตั้งอยูไมไกลจาก
ที่ตั้งกิจการ ทําใหการเดินทางไปซื้อวัตถุดิบเปนไปอยางสะดวก ซึ่งวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิต
ไอศกรีมโยเกิรตแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
                   1.วัตถุดิบพื้นฐาน ไดแก

      - โยเกิรต
เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไอศกรีมโยเกิรต ซึ่งโยเกิรตที่ใชในการผลิตไอศกรีม

โยเกิรตของ Belle yoghurt Ice cream เปนโยเกิรตที่ผลิตขึ้นเองดวยกรรมวิธีเฉพาะของกิจการซึ่งมี
รสชาติและใหคุณคามากกวาโยเกิรตที่มีจําหนายอยูตามทองตลาดทั่วไป
                    - นม
                    เปนวัตถุดิบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ทางกิจการเลือกใชยี่หอคารเนชั่นเนื่องจากเปนนมที่มี
ความเขมขนสูงทําใหไอศกรีมที่ไดมีรสชาติกลมกลอมและมีกลิ่นหอม 
                    - ไขไก

      เปนวัตถุดิบที่ชวยใหไอศกรีมโยเกิรตมีความหวานมัน และเปนวัตถุดิบที่หาซื้อไดงาย
ตามทองตลาด

      - นํ้าตาล
      เปนสวนผสมที่ชวยเพิ่มรสหวานใหกับไอศกรีม เพราะการใชนมเพียงอยางเดียวให

ความหวานไมเพียงพอกับไอศกรีม
      - สารแตงกลิ่น
      สารแตงกลิ่นอาหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอรสชาติ และความอรอยของไอศกรีม สาร

เแตงกลิ่นอาหารที่กิจการใชเปนสารที่สังเคราะหเลียนแบบกลิ่นธรรมชาติ เนื่องจากผลไมสดที่ใช
บางชนิด เมื่อเขาสูกรรมวิธีการผลิตแลวใหกลิ่นไมเพียงพอ

      - เกลือ
      เปนสวนผสมที่ชวยลดทอนความหวานของไอศกรีมไมใหมีรสชาติหวานนําจนเกินไป

และเพิ่มความกลมกลอมของไอศกรีม
     - Whipping Cream
     เปนสวนประกอบเสริมที่ชวยใหไอศกรีมนารับประทานมากยิ่งขึ้น ขึ้นอยูกับความพึง

พอใจในการบริโภคของผูบริโภค
     -น้ําแข็ง
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     เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งในกรรมวิธีการผลิตไอศกรีม เพราะจะนําโยเกิรต ผลไม และ
สวนผสมอื่นๆมาปนรวมกับน้ําแข็ง ก็จะไดไอศกรีมที่รสชาติดี เย็นชื่นใจ และนารับประทาน

     2. ผลไมชนิดตางๆที่เปนสวนผสมของไอศกรีมโยเกิรต เปนผลไมที่มีสรสชาติหวาน 
เปรี้ยวผสมกันไป ดังนั้นรสชาติของไอศกรีมก็จะขึ้นอยูกับประเภทของผลไมที่นํามาเปนสวนผสม 
โดยผลไมที่ใชเปนผลไมที่สด สุก และเปนสายพันธที่เหมาะสม โดยกอนใชจะนํามาลางทําความ
สะอาด และปอกเปลือกใหเรียบรอย จากนั้นนํามาหั่นใหเปนชิ้นพอประมาณ เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่
ผิวของผลไมใหมากขึ้น เพื่องายและสะดวกตอการนําเขาเครื่องปน ซึ่งผลไมที่เปนวัตถุดิบของราน 
Belle yoghurt Ice cream   

     - บลูเบอรรี่
เปนผลไมที่มีรสหวานอมเปรี้ยว กิจการเลือกใชผลสดในชวงที่เปนฤดูกาล แตหากหา

ซื้อบลูเบอรรี่สดไมไดจะใชบลูเบอรรี่กระปองแทน บลูเบอรรี่เปนผลไมที่เปนผลไมเพื่อ สุขภาพ
เปนผลไมที่มีการพบปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระและชวยเพิ่มความสามารถในการจําอีกดวย

     - สม
     เปนผลไมที่เหมาะกับการนํามาทําไอศกรีมเพราะเปนผลไมที่มี่รสชาติอรอย กลมกลอม

มีรสเปรี้ยวอมหวาน โดยสมที่ใชเปนวัตถุดิบเปนสมเขียวหวาน เพราะหาไดงายและมีจําหนายเกือบ
ทุกฤดูกาล มีปริมาณน้ําคอนขางมากเมื่อเทียบกับสายพันธอื่น และมีประโยชนตอรางกายเพราะมี
วิตามินซีสูง ดื่มแลวกระปรี้กระเปรา  

     - กีวี่
     เปนผลไมที่มีรสชาติเปรี้ยว รสชาติดี และมีคุณคาทางสารอาหารที่สูง มีสีสันชวน

รับประทาน 
     - ลิ้นจี่
     เปนผลไมอีกชนิดหนึ่งที่คนชอบรับประทาน เนื่องจากรสชาติดี หวานอรอย และมีกลิ่น

หอม จึงเหมาะสําหรับนํามาเปนสวนผสมของการทําไอศกรีม  
     - สตรอเบอรรี่
     เปนผลไมที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ใหพลังงานต่ําจึงเหมาะสําหรับผูที่กําลังควบคุม

น้ําหนักจึงเหมาะสําหรับเปนสวนผสมของไอศกรีมโยเกิรต 
     - มะขามหวาน
     เปนผลไมไทยที่มีรสชาติหวานอรอย ราคาไมแพง หาซื้อไดไมยาก และเก็บไวไดนาน

โดยไมตองแชเย็น 
     - กลวยหอม
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     เปนผลไมที่มีกลิ่นหอมและมีคุณคาทางโภชนาการสูง หาซื้อไดงายมีขายทุกฤดูกาล ควร
เลือกซื้อกลวยที่ยังไมสุกมากนักเนื่องจากเปนผลไมที่สุกเร็วและเก็บไวไมไดนาน

     - องุน
     เปนผลไมที่มีรสชาติดี ทั้งรสหวาน เปรี้ยว มีขายทั่วไป และยังเปนอาหารบํารุงรางกาย

อีกชนิดหนึ่งนอกจากจะมีคุณคาทางอาหารแลวยังมีสรรพคุณทางยาที่ดีหลายชนิด เลือกซื้อผลสุก
กําลังดี นํามาลางน้ําใหสะอาด ใสภาชนะแลวแชเก็บไวในตูเย็น

     - แอปเปล
     เปนผลไมที่มีรสหวาน มีกลิ่นหอม และหาซื้อไดงายตามทองตลาดราคา ไมแพงมากนัก 

เก็บรักษาโดยการนํามาลางน้ําใหสะอาดแลวนําไปแชตูเย็นเพื่อรักษาความสดใหม เมื่อจะใชเปน
สวนผสมในกรรมวิธีผลิตไอศกรีมตองนํามาหั่นและปอกเปลือก

     -ฝรั่ง
      เปนผลไมที่ใหคุณคาสารอาหารสูง รสชาติหวาน กรอบ อรอย มีกลิ่นเฉพาะที่โดดเดน 

ชวนรับประทาน ฝรั่งหาซื้อไดงายตามทองตลาดและเปนผลไมที่มีขายทุกฤดูกาลจึงเหมาะแกการ
นํามาเปนสวนผสมของการทําไอศกรีม 

บรรจุภัณฑ
- ภาชนะเครื่องแกวใสไอศกรีม
- ชอนโลหะขนาดเล็ก
- ถวยกระดาษใสไอศกรีม
- ชอนพลาสติกตักไอศกรีม

อุปกรณในการผลิต
     เครื่องจักรที่ตองใชในการผลิตไอศกรีมจะประกอบไปดวย

- เครื่องปนไอศกรีม
     เปนเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อปนไอศกรีมการทํางานของเครื่องปนไอศกรีม คือการ

ปนใหอากาศแทรกเขาไปในสวนผสมของไอศกรีม และทําใหเกิดเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆ เพราะฉะนั้นจะ
สังเกตวาเนื้อไอศกรีมที่ไดจะดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการควบคุมความเย็น หรือการใสน้ําแข็งและ
ปริมาณเกลือนั่นเอง ถาใชน้ําแข็งและเกลือนอย ความเย็นไมพอ เนื้อไอศกรีมก็จะเหลวเกินไป ตอง
ใชเวลาปนนาน แตในทางตรงกันขามหากใสน้ําแข็งและเกลือมากเกินไป ก็จะทําใหเนื้อไอศกรีม
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หยาบ ไมเนียนนุม (ผลึกน้ําแข็งในเนื้อไอศกรีมใหญเกินไป)ลักษณะไอศกรีมที่ดีจะปนจนไอศกรีม
แข็ง ไดเนื้อไอศกรีมที่เนียน ไมหยาบเปนผลึกน้ําแข็ง
                   -ตูแชไอศกรีม
                   ตูแชไอศกรีมที่กิจการเลือกใชเปนตูแชไอศกรีมกระจกโคง 12 ถาดขนาด 120*75*140 
ซม.ดานบนวางถาดไอศกรีม 12 ถาด ดานลางเก็บไอศกรีมได 15 ถาดดานหนาเปนกระจก
โคง ดานหลังเปนกระจกเงาสะทอน รักษาอุณหภูมิที่ -20 องศาเซสเซียส
                  - ถาดไอศกรีม

     ถาดไอศกรีมเปนอุปกรณสําหรับใสไอศกรีมเมื่อปนเสร็จแลว โดยใสไอศกรีมในถาด
ไอศกรีมแลวนําเขาตูแช โดยขนาดถามไอศกรีมที่กิจการเลือกใช มีขนาด 26*16*10 ซม. 
                   - ตูเย็น

     สําหรับเก็บวัตถุดิบตางๆที่ตองใชความเย็น เชนผลไม นมสด โยเกิรต และWhipping 
Cream
                   - เครื่องปนผลไม 

เครื่องปนมีลักษณะเปนโถแกวหรือโถพลาสติดสําหรับใสผลไม มีฐานขางลางเปนตัว
ปนซึ่งมีใบมีดสําหรับปน
                   - หมอตมวัตถุดิบ

เปนเครื่องครัวสแตนเลส เหมาะสําหรับการหุงตมของเหลวตางๆโดยตั้งบนเตาแก็สเพื่อ
ใชไฟฟาทําใหเกิดความรอน สําหรับการทําใหวัตถุดิบสุก
                   - ถวยตวง 

ถวยตวงแบบตวงของเหลว ทําจากพลาสติกใส มีขีดบอกระดับของเหลวที่จะตวง
                   - มีด

เปนอุปกรณที่มีความสําคัญมากเพราะไวใชหั่นและปอกเปลือกวัตถุดิบตางๆ มีหลาย
ขนาดหลายรูปแบบ ตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ จึงเหมาะกับวัตถุดิบที่ตางกัน
                   - เหยือก

เปนภาชนะที่ทําจากพลาสติก สําหรับไวใสน้ําผลไมที่ปนเสร็จแลวรอทําการผลิตตอไป
                   - เขียง

เปนอุปกรณครัวที่ใชในการจัดเตรียมผลไม โดยใชเปนที่รองในการหั่นผลไม
                   - กระชอน
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เปนอุปกรณที่ทําจากอลูมิเนียม หรือสแตนเลส ลักษณะคลายตะแกรงรอนแปง มีดามถือ 
มีหูสําหรับพาดเกาะหมอหรืออาง ใชสําหรับกรองวัตถุดิบตางๆ เพื่อแยกน้ํากับกาก เชน กรองแยก
เพื่อเอาแตน้ําลวนๆ
                   - กระบวย

     เปนอุปกรณที่ใชสําหรับตักวัตถุดิบกับภาชนะประเภทหมอหุงตม
                   - ถังพลาสติกบรรจุน้ําแข็ง

เปนถังพลาสติก มีฝาปด สําหรับแชนาแข็งเพราะมีคุณสมบัติในการเก็บรักษาความเย็น
ไดดี

กําลังการผลิต
จํานวนหนวยการผลิตสูงสุด                               300  ถวยตอวัน
จํานวนเวลาผลิตตอวัน(ชั่วโมง)                          11 ชั่วโมงตอวัน
                                                                           (เปดทําการทุกวันตั้งแตเวลา 09.00 น.–20.00 น.)
เปาหมายหนวยการผลิต                                     250 ถวยตอวัน                                                
จํานวนวันที่ใชในการผลิตตอเดือน                    30 วันตอเดือน
จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต                          1 คนตอวัน
อัตราคาแรงงานในการผลิต                                7,000 ตอเดือน
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ตารางที่ 6 แสดงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและราคาปที่ 1 

ลําดับ รายการ ราคา (ตอหนวย)
1 หัวเชื้อโยเกิรต (ถวย) 15
2 นมสด Foremost ขนาด1000 ซีซี (กลอง) 35
3 ไขไก 30 ฟอง (แผง) 96
5 น้ําตาลทราย (ถุง) 20
6 สารแตงกลิ่น (ขวด) 25
7 เกลือ (ถุง) 2
8 Whipping Cream 230
9 บลูเบอรรี่ (ก.ก.) 180

10 สม (ก.ก.) 20
11 กีวี่ (ก.ก.) 240
12 ลิ้นจี่ (ก.ก.) 50
13 สตรอเบอรรี่ (ก.ก.) 120
14 มะขามหวาน (ก.ก.) 30
15 องุน (ก.ก.) 200
16 กลวยหอม (หวี) 20
17 แอปเปล (ผล) 7
18 ฝรั่ง (ก.ก.) 25
19 น้ําแข็ง (ถุง) 35
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 ตารางที่ 7 แสดงเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือในการผลิต

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาทุน

หนวย/บาท

ตนทุน

(บาท)

คาเครื่องจักร

1 เครื่องปนไอศกรีม 2 3,200 6,400

2 ตูแชไอศกรีม 1 35,000 35,000

    3 ตูเย็น ( ยี่หอ MITSUBISHI 1 

ประตู 6.4 คิว )

1 5,800 5,800

4 เครื่องปนผลไม (ยี่หอ 

SHARP )

2 700 1,400

คาเครื่องใชสํานักงาน

5 โตะ 8 500 4,000

6 เกาอี้ 28 250 7,000

7 โทรศัพท 1 250 250

8 เครื่องคิดเงิน (ยี่หอ CANON) 1 3,000 3,000

9 เครื่องปรับอากาศ (ยี่หอ

PANASONIC 18000  บีทียู

1 22,700 22,700

10 เคารเตอรแคชเชียร 1 8,000 8,000

11 อางลางจาน 1 4,000 4,000

12 โตะเตรียมอาหาร 1 5,000 5,000

13 ตูเก็บของ 1 2,000 2,000

คาอุปกรณในการตกแตงราน

14 ตนไมพลาสติก 1 1,000 1,000

15 รูปภาพผลไมชนิดตางๆ 3 150 450
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาทุน

หนวย/บาท

ตนทุน

(บาท)

คาอุปกรณการผลิต

16 ถาดไอศกรีม 12 500 6,000

17 อุปกรณเครื่องครัว (อาทิ มีด 

เขียง หมอหุงตม ถวยตวง 

กระบวย กระชอน

1 1,050 1,050

18 เหยือกพลาสติก 10 40 400

19 ถังพลาสติกบรรจุน้ําแข็ง 1 500 500

20 เตาแก็ส (แบบ 2 หัว) 1 900 900

21 ถังแก็ส 1 1,500 1,500

22 แก็สหุงตม (ก.ก.) 15 2 300

23 ถวยกระเบื้อง 100 30 3,000

24 ชอนโลหะ 100 25 2,500

25 ถวยกระดาษ 100 2 200

26 ชอนพลาสติก(1หอ มี 50 

อัน)

2 10 20



47

ขั้นตอนการผลิตโยเกิรตสด
ขั้นตอนการผลิตมีดังนี้
1. การตมน้ํานม

    1.1 การตมน้ํานมตองไมตมใหนมเดือด ใชอุณหภูมิสูงสุดเพียง 95C ถาตมจนน้ํานมเดือด
จะมีนมบางสวนที่ไหมและทําใหเกิดกลิ่นนมไหม (cooked flavor) ทําใหโยเกิรตไมหอมและมีกลิ่น
ที่ไมเปนที่ตองการ

    1.2 ถาใหความรอนกับนมไมเพียงพอและไมนานพอ (ไมถึง 90-95C เปนเวลา 5 นาที)
เนื้อโยเกิรตที่ไดจะเหลว มีน้ําใส ๆ แยกออกมา (wheying off) เนื่องจากการใหความรอนนี้จะชวยให 
Whey Protein ที่มีอยูในน้ํานมถูกทําลาย ซึ่งมันจะคลายเกลียวและสรางโครงสรางที่เปนเจลหุมน้ํา
ทําหนาที่เหมือนเปนสารใหความคงตัวตามธรรมชาติ ทําใหโยเกิรตเนื้อเนียนไมมีน้ําแยกออกมา
นอกจากนี้การใหความรอนยังชวยไลอากาศในน้ํานม เกิดสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญของจุลิ
นทรยโยเกิรต และชวยฆาเชื้อจุลินทรียที่กอโรคและจุลินทรียในน้ํานมที่จะมาเจริญแข็งกับจุลินทรีย
โยเกิรตดวย

2. ขั้นตอนการเติมเชื้อโยเกิรต
    2.1 รานเบลลโยเกิรตไอศครีมจะเลือกใชโยเกิรตรสธรรมชาติ
    2.2 เชื้อจุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิต ดังนั้นถาใหเวลาเชื้อปรับตัวจะทําใหไดโยเกิรตไวขึ้น เรา

ทําใหเชื้อปรับตัวไดโดยการนําโยเกิรตที่ซื้อมา ทําโยเกิรตรอบแรกกอน แลวใชโยเกิรตรอบแรกเปน
หัวเชื้อมาทําโยเกิรตรอบตอไปทันทีหลังจากไดเนื้อโยเกิรตแลวโดยไมผานการแชเย็นกอน หรือเอา
โยเกิรตที่เราซื้อมามาวางไวที่อุณหภูมิหองหรือในน้ําอุนเปนเวลา 3-4 ชั่วโมงกอนนํามาเติมในน้ํานม
ก็จะชวยไดเชนกัน

    2.3 หลังจากตมนมเสร็จแลวหามคนเพราะการคนจะเปนการเติมอากาศลงไปในน้ํานมซึ่ง
จะเปนการสรางสภาพที่ไมเหมาะสมกับการเจริญของเชื้อโยเกิรตและในขั้นตอนการเติมเชื้อโยเกิรต 
ลงไปในน้ํานมก็ควรจะคนเบา ๆ เทานั้น
3. ระหวางการบม

    3.1 อุณหภูมิและเวลา ถาเราบมที่อุณหภูมิต่ําเชนอุณหภูมิหอง ก็ตองใชเวลานานกวาการ
บมที่อุณหภูมิสูง

    3.2 ระหวางการบมหามไปขยับ เขยา คน หรือเอียงถวยดู เพราะระหวางการเกิด curd ของ
โยเกิรตถาไดรับการกระทบกระเทือนโครงสรางเจลจะถูกทําลาย และมีน้ําใสแยกออกมาเนื้อโยเกิร
ตจะไมแข็ง ถาตองการทดสอบดูวาโยเกิรตแข็งพอแลวหรือเปรี้ยวพอแลวหรือไมใหทดสอบชวงที่



48

ใกลจะบมเสร็จ เชน ถาบมที่อุณหภูมิ 43 องศา ก็เช็คดูประมาณชั่วโมงที่ 4 ถาบมที่อุณหภูมิหองก็เช็ค
ดูที่ชั่วโมงที่8เปนตน
4. อื่น ๆ

    4.1 ในสูตรของรานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream นี้เปนสูตรที่ใหเติมนมผงลงไปใน
น้ํานมอีก เพื่อใหไดนมที่มีความขนสูง จะไดโยเกิรตที่มีเนื้อแนนและหนักกวา แตโดยปกติน้ํานม
ธรรมดาก็สามารถนํามาผลิตโยเกิรตไดโดยไมตองเติมนมผง

    4.2 รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream จะเนนที่ความอรอย โดยใชนมที่มีไขมัน
ธรรมดา หรือถาสําหรับลูกคาที่ไมกลัวอวนจะเติมครีมลงไปอีกนิดหนอย ถาโยเกิรตมีไขมันมากจะ
มีเนื้อเนียนลื่นคอ และหอมอรอยเปนพิเศษ
                  สวนผสมสําหรับโยเกิรตประมาณ 500 ml.
1. นมสดพาสเจอรไรส หรือนม UHT เปนแบบธรรมดา หรือพรองไขมันก็ได 425 g. หรือ 2 ถวยตวง
2. นมผงแบบนมผงธรรมดาหรือนมผงขาดมันเนย 15 g. หรือ 1 ชอนโตะ
3. โยเกิรตถวยรสธรรมชาติ 75 g. หรือครึ่งถวยโยเกิรต

ขั้นตอนการผลิตไอศกรีม
เนื่องจากการผลิตไอศกรีมแตละรสชาติจะมีขั้นตอนการผลิต และสวนผสมที่แตกตางกัน แต
สามารถสรุปขั้นตอนที่คลายคลึงกันไดดังนี้
1. จัดเตรียมผลไมโดยการปอก หรือ ลางใหสะอาด
2. ปนผลไมแลวกรองเอาแตน้ํา แลวใสสวนผสม เชน นํ้าตาลเขาเครื่องตมเพื่อตมใหเดือด
3. ทิ้งไวใหเย็น แลวจึงนําโยเกิรตและสวนผสมที่เหลือ รวมทั้ง Whipping Cream มาใสในเครื่องปน
และปนจนกลายเปนไอศกรีม
4. บรรจุเขาบรรจุภัณฑแลวนําเขาไปเก็บในหองแชไอศกรีมเพื่อเตรียมออกขายตอไป
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ภาพที่ 13 แสดงกระบวนการผลิตไอศกรีม

จัดเตรียมผลไมและ
โยเกิรต

ทําความสะอาดและ
เตรียมวัตถุดิบ

ปนผลไมแลวกรองเอาแตน้ําแลวนําไป
ตมกับน้ําตาลใหเดือด

เตรียมสวนผสมหลักที่จํานําเขาสู
เครื่องปน เชน โยเกิรต และ นม

ปลอยไวใหเย็น ณ 
อุณหภูมิหอง

นําสวนผสมทั้งหมด
เขาเครื่องปนไอศกรีม

บรรจุเขาบรรจุภัณฑ
และเก็บในหองเย็น
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บทที่ 7
แผนการเงิน

ตารางที่ 8 แสดงตนทุนโครงการและแหลงที่มาของเงินทุน                                                     

รายการ รวมจํานวน แหลงที่มาของเงินทุน

ทั้งสิ้น (บาท)                      หนี้สิน สวนของเจาของ

เจาหนี้การคา เงินกู

เงินทุนหมุนเวียน

เงินสดสํารองการดําเนินงาน 450,000.00 - 300,000.00 150,000.00

รวมเงินทุนหมุนเวียน 450,000.00 - 300,000.00 150,000.00

อุปกรณ

เครื่องใชสํานักงาน 57,650.00 - 0.00 57,650.00

อุปกรณและเครื่องมือในการบริการ 56,550.00 0.00 56,550.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 57,650.00 - 0.00 57,650.00

รายจายกอนการดําเนินงาน

รายจายในการเตรียมการ 20,000.00 - 0.00 20,000.00

รวมรายจายกอนการดําเนินงาน 20,000.00 - 0.00 20,000.00

รวมตนทุนโครงการทั้งสิ้น 527,650.00 300,000.00 227,650.00
อัตราสวนของหนี้สิน : สวนของ
เจาของ 1.00 0.57 0.43
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 ตารางที่ 9 แสดงการชําระคืนเงินกูรายป

อัตราดอกเบี้ยตอป 
8% MRR+2%

ปที่ ยอดเงินกู ผอนชําระคืนเงินตนปละ ดอกเบี้ยจาย รวมเงินตน+ดอกเบี้ย

1 300,000.00 60,000.00 24,000.00 84,000.00

2 240,000.00 60,000.00 19,200.00 79,200.00

3 180,000.00 60,000.00 14,400.00 74,400.00

4 120,000.00 60,000.00 9,600.00 69,600.00

5 60,000.00 60,000.00 4,800.00 64,800.00
รวม 300,000.00 72,000.00 372,000.00

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาทั่วไปตอปเกิดจากการถัวเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร

1. ธนาคารกรุงเทพ 7.75%

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 8%

3. ธนาคารธนชาติ 8.25%
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ตารางที่ 10 ประมาณการทรัพยสินในการประกอบธุรกิจและคาเสื่อมราคา

จํานวน
ราคาตอ
หนวย

มูลคารวม
ทั้งสิ้น

อัตราคา
เสื่อมราคา

คาเสื่อม
ราคาตอป

มูลคาสินทรัพย
สุทธิ

มูลคาสินทรัพย
สุทธิ

มูลคาสินทรัพย
สุทธิ

มูลคาสินทรัพย
สุทธิ

มูลคาสินทรัพย
สุทธิรายการ

(หนวย) (บาท) (บาท) ตอป (% ) (บาท) (สิ้นปที่ 1) (สิ้นปที่ 2) (สิ้นปที่ 3) (สิ้นปที่ 4) (สิ้นปที่ 5)
เฟอรนิเจอรและเครื่องใชในสวน
บริการลูกคา

โตะนั่งทานไอศครีม  8.00  500.00  4,000.00 20.00%  800.00  3,200.00  2,400.00  1,600.00 800.00 8.00

เกาอี้ขนาดใหญ  29.00  250.00  7,250.00 20.00%  1,450.00  5,800.00  4,350.00  2,900.00 1,450.00 29.00

โทรศัพทและโทรสาร  1.00  250.00  250.00 20.00%  50.00  200.00  150.00  100.00 50.00 1.00

เครื่องคิดเงิน  1.00  3,000.00  3,000.00 20.00%  600.00  2,400.00  1,800.00  1,200.00 600.00 1.00

เครื่องปรับอากาศ  1.00  22,700.00  22,700.00 20.00%  4,540.00  18,160.00  13,620.00  9,080.00 4,540.00 1.00

เคารเตอรแคชเชียร  1.00  8,000.00  8,000.00 20.00%  1,600.00  6,400.00  4,800.00  3,200.00 1,600.00 1.00

อางลางจาน  1.00  4,000.00  4,000.00 20.00%  800.00  3,200.00  2,400.00  1,600.00 800.00 1.00

โตะเตรียมอาหาร  1.00  5,000.00  5,000.00 20.00%  1,000.00  4,000.00  3,000.00  2,000.00 1,000.00 1.00

ตูเก็บของ  1.00  2,000.00  2,000.00 20.00%  400.00  1,600.00  1,200.00  800.00 400.00 1.00

ตนไมพลาสติก  1.00  1,000.00  1,000.00 20.00%  200.00  800.00  600.00  400.00 200.00 1.00

รูปภาพ  3.00  150.00  450.00 20.00%  90.00  360.00  270.00  180.00 90.00 3.00

รวม  48.00  46,850.00  57,650.00 11,530.00 46,120.00 34,590.00 23,060.00 11,530.00 48.00
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ตารางที่ 10 (ตอ)

จํานวน
ราคาตอ
หนวย

มูลคารวม
ทั้งสิ้น

อัตราคา
เสื่อมราคา

คาเสื่อม
ราคาตอป

มูลคาสินทรัพย
สุทธิ

มูลคาสินทรัพย
สุทธิ

มูลคาสินทรัพย
สุทธิ

มูลคาสินทรัพย
สุทธิ

มูลคาสินทรัพย
สุทธิรายการ

(หนวย) (บาท) (บาท) ตอป (% ) (บาท) (สิ้นปที่ 1) (สิ้นปที่ 2) (สิ้นปที่ 3) (สิ้นปที่ 4) (สิ้นปที่ 5)

เครื่องปนไอศครีม  2.00  3,200.00 6,400.00 20% 1,280.00 5,120.00 3,840.00 2,560.00 1,280.00 2.00

ตูแชไอศครีม  1.00  35,000.00 35,000.00 20% 7,000.00 28,000.00 21,000.00 14,000.00 7,000.00 1.00

ตูเย็น  1.00  5,800.00 5,800.00 20% 1,160.00 4,640.00 3,480.00 2,320.00 1,160.00 1.00

เครื่องปนผลไม  2.00  700.00 1,400.00 20% 280.00 1,120.00 840.00 560.00 280.00 2.00

ถาดไอศครีม  12.00  500.00 6,000.00 20% 1,200.00 4,800.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 12.00

อุปกรณในครัว  1.00  1,050.00 1,050.00 20% 210.00 840.00 630.00 420.00 210.00 1.00

เตาแกสแบบสองหัว  1.00  900.00 900.00 20% 180.00 720.00 540.00 360.00 180.00 1.00

รวม  20.00  47,150.00  56,550.00 11,310.00  45,240.00  33,930.00  22,620.00  11,310.00  20.00 

รวมทั้งสิ้น  68.00  94,000.00 114,200.00 22,840.00  91,360.00  68,520.00  45,680.00  22,840.00  68.00 
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ตารางที่ 11 แสดงประมาณการขายรายเดือน

รายการ
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 

เดือนที่ 
10 

เดือนที่ 
11 

เดือนที่ 
12 รวม/ชนิด

จํานวนสินคาที่ขาย(หนวย)

โยเกิรตรสบูลเบอรรี่  100.00  120.00  150.00  180.00  180.00  200.00  200.00  180.00  180.00  150.00  120.00  100.00  1,860.00 

โยเกิรตรสสม  600.00  620.00  650.00  670.00  670.00  700.00  700.00  670.00  670.00  650.00  620.00  600.00  9,190.00 

โยเกิรตลิ้นจี่  300.00  320.00  350.00  380.00  400.00  450.00  450.00  400.00  400.00  380.00  350.00  300.00  4,480.00 

กีวี่ สตรอเบอรี่ ซอรเบท   200.00  240.00  300.00  360.00  360.00  400.00  400.00  360.00  360.00  300.00  240.00  200.00  3,720.00 

มะขามหวาน ซอรเบท   200.00  240.00  300.00  360.00  360.00  400.00  400.00  360.00  360.00  300.00  240.00  200.00  3,720.00 

โยเกิรตบานานา  600.00  620.00  650.00 670.00  670.00  700.00  700.00  670.00  670.00  650.00  620.00  600.00  9,190.00 

โยเกิรตรสองุน  100.00  120.00  150.00  180.00  180.00  200.00  200.00  180.00  180.00  150.00  120.00  100.00  1,860.00 

โยเกิรตแอปเปล  520.00  550.00  580.00  600.00  600.00  650.00  650.00  600.00  600.00  580.00  550.00  520.00  7,000.00 

โยเกิรตฝรั่ง  300.00  320.00  350.00  380.00  400.00  450.00  450.00  400.00  400.00  380.00  350.00  300.00  4,480.00 

โยเกิรตสด  1,000.00  1,200.00  1,500.00  1,800.00  1,800.00  2,000.00  2,000.00  1,800.00  1,800.00  1,500.00  1,200.00  1,000.00  18,600.00 
รวมจํานวนสินคาที่ขาย

(หนวย)
 3,920.00  4,350.00  4,980.00  5,580.00  5,620.00  6,150.00  6,150.00  5,620.00  5,620.00  5,040.00  4,410.00  3,920.00  64,100.00 
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ตารางที่ 11 (ตอ)

รายการ
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 

เดือนที่ 
10 

เดือนที่ 
11 

เดือนที่ 
12 รวม/ชนิด

ราคาสินคาที่ขาย(บาท/
หนวย)

โยเกิรตรสบูลเบอรรี่  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

โยเกิรตรสสม  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

โยเกิรตลิ้นจี่  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

กีวี่ สตรอเบอรี่ ซอรเบท   15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

มะขามหวาน ซอรเบท   15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

โยเกิรตบานานา  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

โยเกิรตรสองุน  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

โยเกิรตแอปเปล  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

โยเกิรตฝรั่ง  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

โยเกิรตสด  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 

ราคาสินคาที่ขายเฉลี่ย
(บาท)

 15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
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ตารางที่ 11 (ตอ)

รายการ
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 

เดือนที่ 
10 

เดือนที่ 
11 

เดือนที่ 
12 รวม/ชนิด

รวมรายไดจากสินคาที่ขาย
(บาท/หนวย)

โยเกิรตรสบูลเบอรรี่ 1,500.00 1,800.00 2,250.00 2,700.00 2,700.00 3,000.00 3,000.00 2,700.00 2,700.00 2,250.00 1,800.00 1,500.00 27,900.00

โยเกิรตรสสม 9,000.00 9,300.00 9,750.00 10,050.00 10,050.00 10,500.00 10,500.00 10,050.00 10,050.00 9,750.00 9,300.00 9,000.00 137,850.00

โยเกิรตลิ้นจี่ 4,500.00 4,800.00 5,250.00 5,700.00 6,000.00 6,750.00 6,750.00 6,000.00 6,000.00 5,700.00 5,250.00 4,500.00 67,200.00

กีวี่ สตรอเบอรี่ ซอรเบท  3,000.00 3,600.00 4,500.00 5,400.00 5,400.00 6,000.00 6,000.00 5,400.00 5,400.00 4,500.00 3,600.00 3,000.00 55,800.00

มะขามหวาน ซอรเบท  3,000.00 3,600.00 4,500.00 5,400.00 5,400.00 6,000.00 6,000.00 5,400.00 5,400.00 4,500.00 3,600.00 3,000.00 55,800.00

โยเกิรตบานานา 9,000.00 9,300.00 9,750.00 10,050.00 10,050.00 10,500.00 10,500.00 10,050.00 10,050.00 9,750.00 9,300.00 9,000.00 137,850.00

โยเกิรตรสองุน 1,500.00 1,800.00 2,250.00 2,700.00 2,700.00 3,000.00 3,000.00 2,700.00 2,700.00 2,250.00 1,800.00 1,500.00 27,900.00

โยเกิรตแอปเปล 7,800.00 8,250.00 8,700.00 9,000.00 9,000.00 9,750.00 9,750.00 9,000.00 9,000.00 8,700.00 8,250.00 7,800.00 105,000.00

โยเกิรตฝรั่ง 4,500.00 4,800.00 5,250.00 5,700.00 6,000.00 6,750.00 6,750.00 6,000.00 6,000.00 5,700.00 5,250.00 4,500.00 67,200.00

โยเกิรตสด 15,000.00 18,000.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 30,000.00 30,000.00 27,000.00 27,000.00 22,500.00 18,000.00 15,000.00 279,000.00

รวมรายไดสะสม(บาท) 58,800.00 65,250.00 74,700.00 83,700.00 84,300.00 92,250.00 92,250.00 84,300.00 84,300.00 75,600.00 66,150.00 58,800.00 961,500.00

เงินสดรับการขาย(บาท) 58,800.00 65,250.00 74,700.00 83,700.00 84,300.00 92,250.00 92,250.00 84,300.00 84,300.00 75,600.00 66,150.00 58,800.00 961,500.00
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ตารางที่ 12 แสดงประมาณการรายไดจาการขายสินคาและบริการ

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

เพิ่มขึ้น 2 % เพิ่มขึ้น 3 % เพิ่มขึ้น 4 %
เพิ่มขึ้น 

5 %
จํานวนสินคาที่ขาย(หนวย)

โยเกิรตรสบูลเบอรรี่
            

1,860.00 
       

2,000.00 
           

2,100.00 
           

2,200.00 
           

2,400.00 

โยเกิรตรสสม
            

9,190.00 
           

9,500.00 
           

9,800.00 
         

10,200.00 
         

11,000.00 

โยเกิรตลิ้นจี่
            

4,480.00 
           

4,600.00 
           

4,800.00 
           

5,000.00 
           

5,300.00 

กีวี่ สตรอเบอรี่ ซอรเบท  
            

3,720.00 
           

3,800.00 
           

4,000.00 
           

4,200.00 
           

4,500.00 

มะขามหวาน ซอรเบท  
            

3,720.00 
          

3,800.00 
           

4,000.00 
           

4,200.00 
           

4,500.00 

โยเกิรตบานานา
            

9,190.00 
           

9,500.00 
           

9,800.00 
         

10,200.00 
         

11,000.00 

โยเกิรตรสองุน
            

1,860.00 
           

1,900.00 
           

2,000.00 
           

2,100.00 
           

2,300.00 

โยเกิรตแอปเปล
            

7,000.00 
           

7,200.00 
           

7,500.00 
           

7,800.00 
           

8,200.00 

โยเกิรตฝรั่ง
            

4,480.00 
           

4,600.00 
    

4,800.00 
           

5,000.00 
           

5,300.00 

โยเกิรตสด
          

18,600.00 
         

19,000.00 
         

20,000.00 
         

21,000.00 
         

22,100.00 

รวมจํานวนสินคาที่ขาย(หนวย)
          

64,100.00 
         

65,900.00 
         

68,800.00 
         

71,900.00 
         

76,600.00 
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ตารางที่ 12 ( ตอ )

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

เพิ่มขึ้น 2 % เพิ่มขึ้น 3 % เพิ่มขึ้น 4 %
เพิ่มขึ้น 

5 %

ราคาสินคาที่ขาย(บาท/หนวย)

โยเกิรตรสบูลเบอรรี่
                  

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                 

19.00 
                 

19.00 

โยเกิรตรสสม
                  

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                 

19.00 
           

19.00 

โยเกิรตลิ้นจี่
                  

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                 

19.00 
                 

19.00 

กีวี่ สตรอเบอรี่ ซอรเบท  
                  

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                

19.00 
                 

19.00 

มะขามหวาน ซอรเบท  
                  

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                 

19.00 
                 

19.00 

โยเกิรตบานานา
                  

15.00 
                 

15.00
                 

15.00 
                 

19.00 
                 

19.00 

โยเกิรตรสองุน
                  

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                 

19.00 
                 

19.00 

โยเกิรตแอปเปล
                  

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                 

19.00 
                 

19.00 

โยเกิรตฝรั่ง
                  

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                 

19.00 
                 

19.00 

โยเกิรตสด
     

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                 

19.00 
                 

19.00 

ราคาสินคาที่ขายเฉลี่ย(บาท)
                  

15.00 
                 

15.00 
                 

15.00 
                 

19.00 
            

19.00 
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ตารางที่ 13 ประมาณการตนทุนวัตถุดิบทางตรง
รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

จํานวนซื้อวัตถุดิบทางตรงใน
การผลิต (ก.ก.) เพิ่มขึ้น 2 % เพิ่มขึ้น 2 % เพิ่มขึ้น 2 % เพิ่มขึ้น 2 %

หัวเชื้อโยเกิรต (ถวย)
      

7,920.00       8,100.00       8,300.00       8,500.00 
         

8,700.00 
นมสด ขนาด1000 ซีซี

(กลอง)
    

69,300.00     70,700.00     72,200.00     74,000.00 
      

76,000.00 

นมผงขาดมันเนย 15 g. 
    

17,120.00     17,500.00     17,900.00     18,500.00 
      

19,000.00 

ไขไก 30 ฟอง (แผง)
      

2,534.40       2,600.00       2,700.00       2,800.00 
         

2,900.00 

น้ําตาลทราย (ถุง)
      

2,640.00       2,700.00       2,800.00       2,900.00 
         

3,000.00 

สารแตงกลิ่น (ขวด)
         

990.00       1,000.00       1,100.00       1,200.00 
         

1,300.00 

เกลือ (ถุง)
         

211.20           220.00 
          

230.00           240.00 
            

250.00 

Whipping Cream
      

6,072.00       6,200.00       6,400.00       6,600.00 
         

6,800.00 

บลูเบอรรี ่(ก.ก.)
      

9,504.00       9,700.00       9,900.00     10,000.00 
      

10,200.00 

สม (ก.ก.)
      

1,584.00       1,600.00       1,700.00       1,750.00 
         

1,800.00 

กีวี่ (ก.ก.)
    

12,672.00     13,000.00     13,300.00     13,600.00
      

13,900.00 

ลิ้นจี ่(ก.ก.)
      

2,640.00       2,700.00       2,800.00       2,900.00 
         

3,000.00 

สตรอเบอรรี ่(ก.ก.)
      

6,336.00       6,500.00       6,700.00       6,900.00 
         

7,000.00 

มะขามหวาน (ก.ก.)
      

1,584.00       1,600.00       1,700.00       1,800.00 
         

1,900.00 

องุน (ก.ก.)
    

10,560.00     10,800.00     11,000.00     11,220.00 
    

115,000.00 
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 ตารางที่ 13 ( ตอ ) 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
จํานวนซื้อวัตถุดิบทางตรงใน
การผลิต (ก.ก.) เพิ่มขึ้น 2 % เพิ่มขึ้น 2 % เพิ่มขึ้น 2 % เพิ่มขึ้น 2 %

แอปเปล (ผล)
      

3,696.00       3,800.00       3,900.00       4,000.00 
         

4,100.00 

ฝรั่ง (ก.ก.)
      

1,650.00       1,700.00       1,800.00       1,900.00 
         

2,000.00 

น้ําแข็ง (ถุง)
      

6,930.00       7,100.00       7,300.00       7,500.00 
         

7,650.00 

น้ํายาลางจาน
      

1,320.00       1,400.00       1,500.00       1,600.00 
         

1,700.00 
รวมยอดซื้อวัตถุดิบทางตรงใน
การบริการ (บาท) 167,903.60 171,620.00 176,030.00 180,810.00 289,200.00

บวก คาขนสงเขา 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00

ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรง-สุทธิ 203,903.60 207,620.00 212,030.00 216,810.00 325,200.00

บวก วัตถุดิบทางตรงตนงวด 0.00 20,390.36 20,762.00 21,203.00 21,681.00

หัก วัตถุดิบทางตรงปลายงวด 20,390.36 20,762.00 21,203.00 21,681.00 32,520.00
วัตถุดิบทางตรงใชไปในการ
ผลิต 183,513.24 207,248.36 211,589.00 216,332.00 314,361.00
เงินสดจายคาวัตถุดิบทางตรง
ในการผลิต(บาท) 203,903.60 207,620.00 212,030.00 216,810.00 325,200.00
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ตารางที่ 14 แสดงประมาณการตนทุนการผลิตและตนทุนขายสินคา

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ตนทุนการผลิตสินคา(บาท)

คาแรงงานทางตรงในการผลิต
   

216,000.00 
   

226,800.00 
   

238,140.00 
   

250,047.00 
   

262,549.35 

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต
     

24,000.00 
     

24,000.00 
     

24,000.00 
     

24,000.00 
     

24,000.00 

คาวัตถุดิบทางตรงใชไปในการผลิต
   

183,513.24 
   

207,248.36 
   

211,589.00 
   

216,332.00 
   

314,361.00 

รวมตนทุนการผลิต
   

423,513.24 
   

458,048.36 
   

473,729.00 
   

490,379.00 
   

600,910.35 

คาเสื่อมราคาในการผลิต (บาท)

คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ
     

11,310.00 
     

11,310.00 
     

11,310.00 
     

11,310.00 
     

11,290.00 

รวมตนทุนคาเสื่อมราคาในการผลิต
     

11,310.00 
     

11,310.00 
     

11,310.00 
     

11,310.00 
     

11,290.00 

รวมตนทุนการผลิตทั้งสิ้น (บาท)
   

434,823.24 
   

469,358.36 
   

485,039.00 
   

501,689.00 
   

612,200.35 

สินคาคงเหลือ (บาท)

บวก  สินคาคงเหลือตนงวด
                    

-   
     

43,482.32
     

46,935.84 
     

48,503.90 
     

50,168.90 

หัก    สินคาคงเหลือปลายงวด
     

43,482.32 
     

46,935.84 
     

48,503.90 
     

50,168.90 
     

61,220.04 
รวมตนทุนการ
ขายสินคา (บาท)

   
391,340.92 

   
465,904.85 

   
483,470.94 

   
500,024.00 

   
601,149.22 

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต
   

240,000.00 
   

250,800.00 
   

262,140.00 
   

274,047.00 
   

286,549.35 
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ตารางที่ 15 แสดงประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที ่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท) เพิ่ม5% เพิ่ม5% เพิ่ม5% เพิ่ม5%

เงินเดือนบุคลากร
    

120,000.00   126,000.00    132,300.00   138,915.00   145,860.75 

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ
       

30,000.00     10,000.00      10,000.00     10,000.00      10,000.00 

คาไฟฟาและน้ําประปา
       

20,000.00     21,000.00      22,050.00     23,152.50      24,310.13 

คาโทรศัพท
         

3,000.00        3,150.00 
        
3,307.50       3,472.88        3,646.52 

คาสวัสดิการพนักงาน
       
25,000.00     25,000.00      25,000.00     25,000.00      25,000.00 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
       
10,000.00     10,500.00      11,025.00     11,576.25      12,155.06 

คาใชจายในการดําเนินการเริ่มแรก 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

คาเชาราน
    

120,000.00   120,000.00    120,000.00   120,000.00   120,000.00 

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร
    
348,000.00   315,650.00    323,682.50   332,116.63   340,972.46 

คาเสื่อมราคาสวนการขายและบริหาร
คาเสื่อมราคาเฟอรนิเจอรและเครื่องใชใน
สวนบริการลูกคา

       
11,530.00     11,530.00      11,530.00     11,530.00      11,482.00 

รวมคาเสื่อมราคา
       
11,530.00     11,530.00      11,530.00     11,530.00      11,482.00 

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร
    
359,530.00   327,180.00    335,212.50   343,646.63   352,454.46 

เงินสดจายคาใชจายในการขายและบริหาร
    
348,000.00   315,650.00    323,682.50   332,116.63   340,972.46 
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ตารางที่ 16 แสดงประมาณการงบกําไรขาดทุน

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

รายได

     รายไดจากการขาย
สินคา 961,500.00 988,500.00 1,032,000.00 1,366,100.00 1,455,400.00

รวมรายได 961,500.00 988,500.00 1,032,000.00 1,366,100.00 1,455,400.00

     หัก - ตนทุนขายสินคา 391,340.92 465,904.85 483,470.94 500,024.00 601,149.22

กําไรขั้นตน 570,159.08 522,595.15 548,529.06 866,076.00 854,250.79
     หัก-คาใชจายในการ
ขายและบริหาร 359,530.00 327,180.00 335,212.50 343,646.63 352,454.46
กําไรจากการดําเนินงาน
กอนหักดอกเบี้ยจาย 210,629.08 195,415.15 213,316.56 522,429.38 501,796.33

หัก - ดอกเบี้ยจาย 24,000.00 19,200.00 14,400.00 9,600.00 4,800.00
กําไรจากการดําเนินงาน
กอนหักภาษีเงินได 186,629.08 176,215.15 198,916.56 512,829.38 496,996.33

หัก -ภาษีเงินได 3,062.91 1,541.52 3,331.66 34,242.94 32,179.63

กําไรสุทธิ 183,566.18 174,673.64 195,584.91 478,586.44 464,816.70

กําไรสะสม 183,566.18 358,239.81 553,824.72 1,032,411.16 1,497,227.85
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 ตารางที่ 16 ( ตอ )
ตารางแสดงการคํานวณภาษีบุคคลธรรมดา  คํานวณจายตามจริง

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปที1่ ปที2่ ปที3่ ปที4่ ปที5่

กําไรกอนหักภาษีเงินได 210,629.08 195,415.15 213,316.56 522,429.38 501,796.33

(หัก)คาลดหยอนสวนตัว (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00)

เงินไดพึงประเมินสุทธิ 180,629.08 165,415.15 183,316.56 492,429.38 471,796.33

ชวงภาษี0-150,000ไดรับการยกเวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ชวงภาษี150,000-500,000 อัตราภาษี 10% 3,062.91 1,541.52 3,331.66 34,242.94 32,179.63
ชวงภาษี 500,001-1,000,000 อัตราภาษี 
20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชวงภาษี1,000,001-4,000,000 อัตราภาษี 
30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชวงภาษี4,000,000 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 
37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 3,062.91 1,541.52 3,331.66 34,242.94 32,179.63
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ตารางที่ 17 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

กระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสินคา
    

961,500.00 
    

988,500.00 
     

1,032,000.00 
     

1,366,100.00 
     

1,455,400.00 
เงินสดจายคาวัตถุดิบทางตรงในการ
บริการ (203,903.60) (207,620.00) (212,030.00) (216,810.00) (325,200.00)

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต (240,000.00) (250,800.00) (262,140.00) (274,047.00) (286,549.35)

เงินสดจายคาใชจายในการขายและบริหาร (348,000.00) (315,650.00) (323,682.50) (332,116.63) (340,972.46)

เงินสดจายคาภาษีเงินได 0.00 (3,062.91) (1,541.52) (3,331.66) (34,242.94)

เงินสดจายชําระคืนดอกเบี้ย (24,000.00) (19,200.00) (14,400.00) (9,600.00) (4,800.00)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 145,596.40 192,167.09 218,205.98 530,194.72 463,635.26

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายลงทุนในเครื่องใชสํานักงาน (57,650.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดจายลงทุนในเครื่องมือ/เครื่องใช (56,550.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (114,200.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายชําระคืนเงินกู (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00)

เงินสดรับจากการกูยืม 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดรับจากเจาของ 227,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 467,650.00 (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00)

กระแสเงินสดสุทธิ 499,046.40 132,167.09 158,205.98 470,194.72 403,635.26

บวก กระแสเงินสดตนงวด 0.00 499,046.40 631,213.49 789,419.48 1,259,614.20

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 499,046.40 631,213.49 789,419.48 1,259,614.20 1,663,249.45
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ตารางที่ 18 แสดงประมาณการงบดุล

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 499,046.40 631,213.49 789,419.48 1,259,614.20 1,663,249.45

สินคาคงเหลือ 63,872.68 67,697.84 69,706.90 71,849.90 93,740.04

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 562,919.08 698,911.33 859,126.38 1,331,464.10 1,756,989.49

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เฟอรนิเจอรและเครื่องใชในสวน
บริการลูกคา 46,120.00 34,590.00 23,060.00 11,530.00 48.00

อุปกรณ-สุทธิ 45,240.00 33,930.00 22,620.00 11,310.00 20.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 91,360.00 68,520.00 45,680.00 22,840.00 68.00

รวมสินทรัพย 654,279.08 767,431.33 904,806.38 1,354,304.10 1,757,057.49

หนี้สินหมุนเวียน

ภาษีเงินไดคางจาย 3,062.91 1,541.52 3,331.66 34,242.94 32,179.63

เงินกูระยะยาวที่กําหนดชําระใน1ป 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 63,062.91 61,541.52 63,331.66 94,242.94 32,179.63

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูระยะยาว 180,000.00 120,000.00 60,000.00 0.00 0.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 180,000.00 120,000.00 60,000.00 0.00 0.00

รวมหนี้สิน 243,062.91 181,541.52 123,331.66 94,242.94 32,179.63

สวนของเจาของ

ทุน-สวนตัว นายศักรินทร  227,650.00 227,650.00 227,650.00 227,650.00 227,650.00

กําไรสะสม 183,566.18 358,239.81 553,824.72 1,032,411.16 1,497,227.85

รวมสวนของเจาของ 411,216.18 585,889.81 781,474.72 1,260,061.16 1,724,877.85

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 654,279.08 767,431.33 904,806.38 1,354,304.10 1,757,057.49
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ตารางที่ 19  แสดงการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

รายการการวิเคราะห ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงิน

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) -8.93 11.36 13.57 14.13

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio) -7.91 10.26 12.46 13.37 -

อัตราสวนการวัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพย

อัตราหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover) -9.00 -9.93 -9.97 -9.97 -9.82

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover Period) -40.56 -36.77 -36.62 -36.62 -37.17

อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร 16.68 17.15 17.90 23.70 25.25

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม 1.47 1.29 1.14 1.01 0.83

อัตราสวนวัดความสามารถในการกอหนี้

อัตราสวนแหงหนี้ (Debt Ratio) -0.43 0.26 0.14 0.07 0.02

อัตราสวนแหงเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 0.59 0.31 0.16 0.07 0.02
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย(Interest 
Coverage Ratio) -8.78 -10.18 -14.81 -54.42

-
104.54

อัตราสวนวัดความสามารถในการบริหาร

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรพัย (ROA) 0.28 0.23 0.22 0.35 0.26

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 0.45 0.30 0.25 0.38 0.27

อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต) 0.59 0.53 0.53 0.63 0.59

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (เปอรเซนต) 0.22 0.20 0.21 0.38 0.34

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน

มูลคาปจจุบันสุทธ ิ(NPV) 650,384.05

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 38.05%

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 2 ป 11 เดือน
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บทที่  8
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง

กกกก           รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream ทําธุรกิจเกี่ยวกับขายไอศกรีมซึ่งอาจจะมีคูแขง
เขามาในตลาดไดตลอดเวลา  เพราะวิธีการผลิตไมไดยุงยากซับซอน ดังนั้นจึงตองมีการวางแผน
ฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง เพื่อเตรียมแนวทางแกไข

ตารางที่ 20 แสดงแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง

ลําดับ ลักษณะปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางแกไข
1 Belle yoghurt Ice 

cream ยังไมเปนที่รูจัก
รายไดไมเพิ่มขึ้นหรือ
เกิดการขาดทุน

แนะนําบริการใหเปนที่รูจักโดยการ
แจกใบปลิว หรือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ หรือการมีสวนลด
ในชวงแรกที่เขามาใชบริการ

2 การดําเนินการในรูป
แบบธุรกิจเจาของคน
เดียวเปนครั้งแรกยัง
ขาดประสบการณ

การดําเนินการและ
ระบบการจัดการยังไม
ดีเทาที่
ควร ทําใหเกิด
อุปสรรค เชน การ
อบรมบุคคลากร

นําวิธีการ Benchmarking มาปรับใช  
คือ การเปรียบเทียบกับธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จ แลวนําแนวทาง
มาประยุกต
ใชใหเหมาะสมกับธุรกิจ จนประสบ
ความสําเร็จตามตนแบบ

3 กิจการอาจถูก
ลอกเลียนแบบ และถูก
ตัดราคาโดยคูแขงราย
ใหมได 

รายไดและกําไรลดลง 
เนื่องจากมีลูกคาลด
นอยลง

ประชาสัมพันธโดยมุงเนนความ
สะอาด สะดวก รสชาติ และสุขภาพ 
โดยขอในรับรองจากกรมอนามัย 
จะทําใหมีความนาเชื่อถือมากกวา
ธุรกิจรายใหม
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ตารางที่ 20 (ตอ)
ลําดับ ลักษณะปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางแกไข

4 การบริการไมเพียงพอ
ตอความตองการ เนื่อง
จากพื้นที่มีจํากัด

ลูกคาบางรายไมไดรับ
บริการ ทําใหลูกคาไม
อยากเขามาใชบริการ

ตองขยายทําเลการใหบริการและ
เพิ่มการจางพนักงานใหมากขึ้น

5 ตนทุนการบริการ หรือ 
การบริหารจัดการสูง
กวาที่คาดไว

กําไรลดลง ศึกษากระบวนการทํางานตั้งแตการ
บริการ การตลาด ตลอดจนการ
จัดการ เพื่อหาแนวทางในการลด
ตนทุน

6 การดําเนินงานของ
กิจการเกิดลมเหลว
หรือไมเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว

ขาดทุน รายไดไมพอ
กับรายจาย

ดําเนินการหาจุดบกพรองที่เปน
อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ หรือ
การเปลี่ยนธุรกิจไปเปนธุรกิจ
ประเภท อาหารแฟรนไชส เปนตน
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บทที่  9
แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

                     รานไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream มีแผนการที่จะพัฒนาการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การบริการ ในหลายๆดานเพื่อใหการบริการมีคุณภาพ สรางความประทับใจตอลูกคาทั้งกอนและ
หลังการใชบริการ รวมถึงการดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ โดยมีงานที่ตองพัฒนาปรับปรุงดังตอไปนี้ 

ดานการตลาด 
ชวงนี้เปนชวงเศรษฐกิจถดถอย ราคาน้ํามันก็แพงขึ้น ผูบริโภคกําลังหันมาเนนเรื่อง

สุขภาพกันมาขึ้น อาหารการกินก็เปนสวนหนึ่งของการรักษาสุขภาพ เมื่ออากาศเย็นผูบริโภคก็
ตองการบริโภคอาหารรอน พอเวลาอากาศรอนผูบริโภคก็ตองการบริโภคอาหารเย็น ไมตางกับการ
อยูในบาน พออากาศเย็น ตองใชเครื่องทําความรอน แตพออากาศรอนตองติดเครื่องปรับอากาศกัน
ทุกครัวเรือน 

 การรับประทานไอศกรีมโยเกิรต ก็เปนกระแสอยางหนึ่ง ที่ทุกคนเริ่มรับประทานกันมาก
ขึ้น ซึ่งอาจจะถือเปนแฟชั่นอยางหนึ่งที่ไดรับประทานโยเกิรตในรานหรู ๆ แตความจริงแลวเปน
เรื่องของความตองการที่จะมีสุขภาพที่ดี
                 ในเรื่องของการขยายตลาดกลุมลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น ไมเฉพาะแคกลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่อยูในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเทานั้น แตจะขยายตลาดไปในเขตใกลเคียง อาทิ 
สามพราน บานโปง ราชบุรี เปนตน เพื่อเพิ่มปริมาณกลุมเปาหมายใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  
อีกทั้งในทุกวันนี้ผูบริโภคนิยมดื่มนมเปรี้ยวกันมากขึ้น นมเปรี้ยว ก็คือ โยเกิรต ชนิดหนึ่งที่พรอม
ดื่มไดเลยอันที่จริงก็คือน้ํานมที่ผานการเติมเชื้อจุลินทรีย เชนแลคโตบาซิลัส ซึ่งเปนแบคทีเรียพันธุ
ที่เปนประโยชนตอมนุษย ชวยใหระบบยอยอาหารทํางานไดดีขึ้น และเปนตัวทําใหเกิดรสเปรี้ยว
ในน้ํานม
                  ความนิยมของตลาด สามารถทําไดโดยการสอบถามขอมูลจากความตองการของลูกคา
ดวยการแจกแบบสอบถาม หรือการอานสื่อตางๆ ตัวอยางเชน การสํารวจความนิยมจากอินเตอรเน็ต
บทวิเคราะหและวิจารณจากหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และยังสงตัวแทนเขาไปแจกใบปลิว
ตามพื้นที่ใกลคียงเพื่อแนะนําเบลลโยเกิรตไอศครีมใหเปนที่รูจัก 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ การวางแผนในการปรับปรุงทางดานการตลาดนั้น สามารถเขาถึง
กลุมลูกคาเปาหมายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมลูกคาเปาหมายเดิมที่อยูในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
จนสามารถดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการไดเพิ่มขึ้น ลูกคาจึงมีความพึงพอใจในดานการบริการ 
เนื่องจากไดรับการตอบสนองความตองการ

ดานการบริหารจัดการ
                   มีการวางแผนที่จะพัฒนาบุคคลากร ตั้งแตการเขารับการอบรมเรื่องการผลิต การบริการ  
เพื่อใหพนักงานมีความรูเทาเทียมกันในทุกเรื่องไมเพียงเทานั้นยังหาแหลงความรูใหมๆมาเสริมให
ลูกคาอยูตลอดเวลา  เพื่อจะไดรูอยางถองแท  จนสามารถที่จะปรับปรุงสูตรของโยเกิรต พรอมกับ
เพิ่มผลไมเพื่อใหเกิดคุณคาแกสุขภาพมาขึ้นดวย ตลอดจนมีการจัดสวัสดิการใหกับพนักงานเพิ่มเติม  
เชน การเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน  การจายคาลวงเวลา คารักษาพยาบาล และเงินพิเศษในวันหยุด
นักขัตฤกษ เปนตน
                    ผลที่คาดวาจะไดรับ พนักงานจะมีความรู สามารถนํามาปรับใชในการบริหารจัดการ
ธุรกิจจนประสบความสําเร็จ มีการจัดสรรบริการแบบใหมๆ ออกมาตอบสนองความตองการของ
ลูกคาอยูตลอดเวลา พนักงานทุกคนสามารถทํางานแทนกันได หากพนักงานคนใดขาดงานไปใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทําใหไมเกิดผลกระทบตอการทํางาน

ดานการบริการ 
กกกกกกกกการควบคุมคุณภาพการใหบริการ ในวิธีการผลิตจะใชวิธีการชั่ง เพื่อหไดคุณภาพที่
สม่ําเสมอ  และจะมีการแจกแบบสอบถามผูบริโภคถึงการใหบริการ รสชาติ เพื่อจะไดควบคุม และ
ปรับปรุงใหบริการมีคุณภาพ ปลอดภัยอยูเสมอ นอกจากนี้จะเพิ่มบริการตามความตองการของลูกคา
ที่เขามาใชบริการ ยกตัวเยางเชนโยเกิรตผสมกีวี่ ถาเปนที่ตองการของผูบริโภค เปนตน ประ
                    ผลที่คาดวาจะไดรับ ลูกคาเกิดความพึงพอใจ จนเกิดการบอกตอปากตอปาก 

ดานการเงิน 
กกกกกกกกมีการจัดสรรผลกําไรที่ไดรับไปลงทุนขยายกิจการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ สาม
พราน บานโปง และราชบุรี หรือในพื้นที่ที่มีนักเรียน นักศึกษา จํานวนมากประ
                   ผลที่คาดวาจะไดรับ สามารถดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกคา
สามารถไดรับการตอบสนองความตองการ สงผลใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น



73

บรรณานุกรม

รัชกฤช  คลองพยาบาล. คูมือการเขียนแผนธุรกิจ, ฝายประสานและบริการ SMEs,สํานักงาน    
                   สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550.
นภนนท  หอมสุด. การบัญชีเพื่อการจัดการ.  นครปฐม :โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2549.
วรฉัตร ชั้นประเสริฐ. คูมือการเขียนแผนธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสถาบันสงเสริม     
                   เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน, 2548.
สุธี พนาวร และ นุกูล เรืองอุทัย. Business plan for beginners แผนธุรกิจสําหรับมือใหมหัดเขียน
                   .กรุงเทพมหานคร : UBCL, 2550
พรหลา ขาวเธียร.วิธีการทําโยเกิรต. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสถาบัน 
                   เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550.
โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ. การทดสอบคุณภาพและคุณคาโภชนาการของโยเกิรต : กรม
                   วิทยาศาสตรบริการ,2549.
กตัญู หิรัญญสมบูรณ.  การจัดการธุรกิจขนาดยอม. พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ
กกกกกกกกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544.
วิทวัส รุงเรืองผล. หลักการตลาด. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร , 2546.
ธนาคารกสิกรไทย.  อัตราดอกเบี้ยธนาคารกสิกรไทย [Online].  Accessed  17 Febuary 2009.

Available from http://www.kasikornbank.com


	สารบัญ.pdf
	สารบัญตาราง.pdf
	สารบัญภาพ.pdf
	บทที่1.pdf
	บทที่ 2.pdf
	บทที่ 2ความเป็นมา.pdf
	บทที่ 3.pdf
	บทที่ 3วิเคราะอุตและตลาด.pdf
	บทที่4 หน้า1.pdf
	บทที่4หน้า2 แก้ไข..pdf
	บทที่ 5.pdf
	บท5แผนการตลาด.pdf
	บทที่ 6.pdf
	บท6 แผนบริการ.pdf
	ต้นทุน7.1.pdf
	7.2.pdf
	7.3.pdf
	7.4.pdf
	7.5.pdf
	7.6.pdf
	7.7.pdf
	7.8.pdf
	7.9.pdf
	7.10.pdf
	7.11.pdf
	7.12.pdf
	เนื้อหา.pdf
	7.pdf
	บทที่++8แ[1]...pdf
	บทที่8.pdf
	บทที่9[1].pdf
	บทที่9[2].pdf
	หน้าปกแผนธุรกิจ.pdf
	สารบัญ.pdf
	กิตติกรรมประกาศ.pdf
	บทสรุปใหม่ล่าสุด.pdf
	เนื้อหา.pdf
	บรรณานุกรม.pdf

