
  
(1  เคาะ) 

แผนธุรกจิ  ร้านรักกนัไอศกรีมบุฟเฟต์ 

(ขนาด 16 ทบึ) 

 

 

 

(8  เคาะ) 

 

 

 

โดย 

นางสาวปิลนัธน์  ชุมภู 

(ขนาด 16 ทบึ) 

 

 

 

 

 

(9  เคาะ) 

 

 

แผนธุรกจินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 



แผนธุรกจิ  ร้านรักกนัไอศกรีมบุฟเฟต์ 

(ขนาด 16 ทบึ) 

 

 

 

(8  เคาะ) 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวปิลนัธน์  ชุมภู 

(ขนาด 16 ทบึ) 

 

 

 

 

 

(10  เคาะ) 

 

 

 

แผนธุรกจินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 



ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พิจารณา

แลวอนุมัติใหแผนธุรกิจ  เร่ือง “รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต”  เสนอโดยนางสาวปลันธน ชุมภู  มี

คุณคาเพียงพอท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ  ตามหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

      ………………………………………………..

                 (อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ) 

        หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

              วันท่ี ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต 

 

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ 

 

............................................................... ประธานกรรมการ  

(อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

(อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

 (อาจารยเลิศลักษณ  เจริญสมบัต)ิ 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

 

 

 



12490057 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

คําสําคัญ   : รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

ปลันธน  ชุมภู : แผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

อาจารยท่ีปรึกษา : อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต. 64 หนา. 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 

        รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต เปนกิจการเจาของคนเดียว ดําเนินกิจการโดย นางสาว

ปลันธน ชุมภู ท่ีมีความชื่นชอบในการรับประทานไอศกรีม และชอบเขารับบริการรานไอศกรีมเปน

ประจํา จึงเลือกเปดรานไอศกรีมบุฟเฟตท่ีจังหวัดตาก ณ บริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส ตําบล

แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนบริเวณท่ีไมมีรานไอศกรีมบุฟเฟตเปดดําเนินการอยูเลย 

ประกอบกับตองการกลุมลูกคาท่ีมีความช่ืนชอบในการรับประทานไอศกรีมเปนชีวิตจิตใจ 

ลักษณะของตลาดโดยท่ัวไปถือวายังไมมีคูแขงในธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟตเลย เนื่องจาก

บริเวณนี้สวนใหญแลวจะเปดเปนกิจการหางรานสรรพสินคา รานกิ๊ฟช็อฟ รานอาหาร เปนตน ดาน

การบริการทางรานจะมีบริการท่ีลูกคาจะไดรับการบริการท่ีประทับใจ ทําใหลูกคาไดรับความ

แตกตางอยางชัดเจนเม่ือมาเขารับบริการจากทางราน พรอมท้ังการใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ไมเปน

อันตรายตอสุขภาพ นอกจากนี้ทางรานยังมีการตกแตงรานท่ีมีรูปแบบพิเศษ เพื่อใหลูกคาสามารถนั่ง

รอระหวางรอรับบริการได 

ดานการเงิน  รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  ไดใชเงินลงทุนเร่ิมแรกในการปรับปรุง

กิจการท้ังส้ินจํานวน 721,507 บาท  มีระยะเวลาคืนทุน ( Payback  Period ) 1 ป 8 เดือน อัตรา

ผลตอบแทนจากโครงการ ( IRR ) 54%  และมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV ) 2,850,067 บาท 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

คณะวิทยาการจัดการ      มหาวิทยาลัยศิลปากร                        ปการศึกษา 2552 

ลายมือช่ือนักศึกษา …………………………………. 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา …………………………………. 



กติติกรรมประกาศ 

 

แผนธุรกิจฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย  ผูศึกษาขอกราบ

ขอบพระคุณ  อาจารย  ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต  ท่ีปรึกษาแผนธุรกิจ  ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา

ชวยเหลือช้ีแนะแนวทางในการจัดทํา  และปรับปรุงแกไขดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา  และ

ขอขอบพระคุณ  คณาจารยทุกทานของสาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไปท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะห

ดวยการใหคําแนะนําใหความชวยเหลืออยางดีโดยตลอดมา  จึงขอขอบพระคุณทุกทานไว  ณ  

โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณเพื่อนๆและบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกคนท่ีใหคําแนะนําในการทําแผน

ธุรกิจ  ท่ียังไมไดเอยนาม  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  โครงการแผนธุรกิจฉบับนี้  จะเปนประโยชน

ตอทางโครงการบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  และผูท่ีสนใจท่ีจะนําขอมูลนี้ไปใชประโยชน  และหาก

โครงการแผนธุรกิจรานไอศกรีมบุฟเฟตมีขอผิดพลาดประการใด  ผูจัดทําตองขออภัยมา  ณ  โอกาส

นี้ดวย 
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12490057 :  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

คําสําคัญ   :  รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

ปลันธน  ชุมภู : แผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต อาจารยท่ีปรึกษา : อาจารย ดร.เกริก

ฤทธ์ิ อัมพะวัต. 63หนา.  

    
บทสรุปผูบริหาร 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต เปนกิจการเจาของคนเดียว ดําเนินกิจการโดย นางสาว

ปลันธน ชุมภู ท่ีมีความชื่นชอบในการรับประทานไอศกรีม และชอบเขารับบริการรานไอศกรีมเปน

ประจํา จึงเลือกเปดรานไอศกรีมบุฟเฟตท่ีจังหวัดตาก ณ บริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส ตําบล

แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนบริเวณท่ีไมมีรานไอศกรีมบุฟเฟตเปดดําเนินการอยูเลย 

ประกอบกับตองการกลุมลูกคาท่ีมีความช่ืนชอบในการรับประทานไอศกรีมเปนชีวิตจิตใจ 

กกกกกกกกลักษณะของตลาดโดยท่ัวไปถือวายังไมมีคูแขงในธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟตเลย เนื่องจาก

บริเวณนี้สวนใหญแลวจะเปดเปนกิจการหางรานสรรพสินคา รานกิ๊ฟช็อฟ รานอาหาร เปนตน ดาน

การบริการทางรานจะมีบริการท่ีลูกคาจะไดรับการบริการท่ีประทับใจ ทําใหลูกคาไดรับความ

แตกตางอยางชัดเจนเม่ือมาเขารับบริการจากทางราน พรอมท้ังการใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ไมเปน

อันตรายตอสุขภาพ นอกจากนี้ทางรานยังมีการตกแตงรานท่ีมีรูปแบบพิเศษ เพื่อใหลูกคาสามารถนั่ง

รอระหวางรอรับบริการได 

ดานการเงิน รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  ไดใชเงินลงทุนเร่ิมแรกในการปรับปรุงกิจการ

ท้ังส้ินจํานวน 721,507 บาท  มีระยะเวลาคืนทุน ( Payback  Period ) 1 ป 8 เดือน อัตราผลตอบแทน

จากโครงการ ( IRR ) 54%  และมีมูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV ) 2,850,067 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร                                            ปการศึกษา 2552 

ลายมือช่ือนักศึกษา..........................................  

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา...........................................  



 ง 

กติติกรรมประกาศ 

 

กกกกกกกกแผนธุรกิจฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอกราบ

ขอบพระคุณ อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต ท่ีปรึกษาแผนธุรกิจ ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา

ชวยเหลือช้ีแนะแนวทางในการจัดทํา  และปรับปรุงแกไขดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา  และ

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานของสาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไปท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะห

ดวยการใหคําแนะนําใหความชวยเหลืออยางดีโดยตลอดมา จึงขอขอบพระคุณทุกทานไว  ณ  

โอกาสนี้ 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณเพื่อนๆและบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกคนท่ีใหคําแนะนําในการทําแผนธุรกิจ  

ท่ียังไมไดเอยนาม  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  โครงการแผนธุรกิจฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอทาง

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  และผูท่ีสนใจท่ีจะนําขอมูลนี้ไปใชประโยชน  และหากโครงการแผน

ธุรกิจรานไอศกรีมบุฟเฟตมีขอผิดพลาดประการใด  ผูจัดทําตองขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้ดวย 
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บทที ่1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต เปนกิจการเจาของคนเดียว ดําเนินกิจการโดย นางสาว

ปลันธน ชุมภู ท่ีมีความชื่นชอบในการรับประทานไอศกรีม และชอบเขารับบริการรานไอศกรีมเปน

ประจํา จึงเลือกเปดรานไอศกรีมบุฟเฟตท่ีจังหวัดตาก ณ บริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส ตําบล

แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนบริเวณท่ีไมมีรานไอศกรีมบุฟเฟตเปดดําเนินการอยูเลย 

ประกอบกับตองการกลุมลูกคาท่ีมีความช่ืนชอบในการรับประทานไอศกรีมเปนชีวิตจิตใจ 

กกกกกกกกลักษณะของตลาดโดยท่ัวไปถือวายังไมมีคูแขงในธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟตเลย เนื่องจาก

บริเวณนี้สวนใหญแลวจะเปดเปนกิจการหางรานสรรพสินคา รานกิ๊ฟช็อฟ รานอาหาร เปนตน ดาน

การบริการทางรานจะมีบริการท่ีลูกคาจะไดรับการบริการท่ีประทับใจ ทําใหลูกคาไดรับความ

แตกตางอยางชัดเจนเม่ือมาเขารับบริการจากทางราน พรอมท้ังการใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ไมเปน

อันตรายตอสุขภาพ นอกจากนี้ทางรานยังมีการตกแตงรานท่ีมีรูปแบบพิเศษ เพื่อใหลูกคาสามารถนั่ง

รอระหวางรอรับบริการได 

กกกกกกกกดานการเงิน รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  ไดใชเงินลงทุนเร่ิมแรกในการปรับปรุงกิจการ

ท้ังส้ินจํานวน 721,507 บาท  มีระยะเวลาคืนทุน ( Payback  Period ) 1 ป 8 เดือน อัตราผลตอบแทน

จากโครงการ ( IRR ) 54%  และมีมูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV ) 2,850,067 บาท 

 



 2 

บทที ่2 

วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

 

กกกกกกกกการนําเสนอแผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ  

จากธนาคาร  เพื่อใชในการขยายสาขาธุรกิจของขาพเจา  ในการนําเงินมาลงทุนธุรกิจรานไอศกรีม

บุฟเฟตท่ีจะสามารถนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจในอนาคตได  โดยมีเงื่อนไขดังนี้คือ 

กกกกกกกก1. มีการทําสัญญาผอนชําระเงินกูใหธนาคาร  เปนเวลา  2  งวด  ใน  2  ป  งวดละ  

100,000  บาท 

กกกกกกกก2. การผอนชําระคืนเงินตน  ผอนชําระเปนไปตามเงื่อนไขท่ีธนาคารกําหนด 

กกกกกกกก3. เงื่อนไขอ่ืนๆเปนไปตามกฎเกณฑของธนาคาร 
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บทที ่3 

 ความเป็นมาของธุรกจิ 

 

กกกกกกกกปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน คือ ภาวะโลกรอนสังเกตไดจากอุณหภูมิของโลกท่ี

สูงข้ึนเร่ือยๆเปนเวลามามากกวา  50 .ป  ซ่ึงสงผลรายแรงและตอเนื่องตอส่ิงมีชีวิตภายในโลก 

กกกกกกกกสภาพอากาศรอนสรางปญหาใหกับเรา คือ สงผลตอรางกาย ดวยการเสียเหงื่อมากกวา

ปกติ เกิดอาการกระหายน้ํา สงผลใหอึดอัด ความรอนท่ีเกิดข้ึนในเมืองไทยนี้ อาจทําใหเกิดอาการ

หงุดหงิด  รวมท้ังทําใหความอดทนลดลง 

กกกกกกกกชวงท่ีสภาพอากาศรอนเชนนี.้.วิธีคลายรอนมีหลายวิธี เชน การดื่มน้ําบอยๆโดยการหา   

ของเย็นมารับประทาน อยางเชน น้ําแข็งใส หรือจําพวกผลไมลอย  แกวก็สามารถชวยไดแตถาไม

บรรเทา   ของหวานท่ีเรียกวา “ไอศกรีม” ชวยดับรอนไดแนนอน ไอศกรีมกําลังไดรับความนิยมจาก

ลูกคาอยางกวางขวาง ไมวาจะเปน วัยเด็ก วัยผูใหญ ลวนแลวแตชอบรับประทานไอศกรีมเพื่อคลาย

รอนกันแทบท้ังส้ิน เพราะไอศกรีมเปนของหวานท่ีรับประทานแลวทําใหคลายรอนลงไดอยางด ี

กกกกกกกกนอกจากไอศกรีมทําใหคลายรอนแลว การรับประทานไอศกรีม มีสวนชวยกระตุน

สมอง ทําใหเราอารมณดีและมีความสุข  เพราะน้ําตาลท่ีอยูในไอศกรีม ชวยใหระดับน้ําตาลในเลือด

สูงข้ึนทันทีสงผลใหสมองสวนรูรสทํางานทันที ทําใหมีความรูสึกพอใจในช่ัวขณะหนึ่ง และ

ไอศกรีมอีกหลายๆประเภทสามารถรับประทานไดเปนประจํา  และหากทานอยางรูจักความพอดี  

ไอศกรีมจะชวยควบคุมน้ําหนักและทําใหสุขภาพดีดวย ท้ังนี้ก็เพราะในไอศกรีมสวนใหญ

ประกอบดวยนมและผลไม ซ่ึง 

มีประโยชนตอรางกายอีกท้ังปริมาณน้ําตาล  และไขมันต่ํากวาอาหารท่ีไดรับความนิยมอีกหลาย             

ประเภทดวย 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต เกิดข้ึนจากความช่ืนชอบในการรับประทานไอศกรีม 

เนื่องจากมีรสชาติท่ีถูกปาก คลายรอน คลายเครียด ความช่ืนชอบดังกลาวจึงเกิดเปนแรงบันดาลใจ

ในการเปดธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟตเปนของตัวเอง 

กกกกกกกกเจาของกิจการไดเลือกเปดรานไอศกรีมบุฟเฟตท่ีจังหวัดตาก ณ บริเวณหางสรรพสินคา

เทสโกโลตัส  ถนนประสาทวิถี  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีผูคน จํานวน 
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มาก และเปนบริเวณท่ียัง ไมมีธุรกิจรานไอศกรีมบุฟเฟตเปดดําเนินการอยูเลย ซ่ึงความโดดเดนของ

รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต คือ เปนธุรกิจรายเดียวในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประกอบกับการ

ดูแลเอาใจใสลูกคาทุกๆคน ท่ีมีความแตกตางกัน จนทําใหเกิดความประทับใจ และกลับมาใชบริการ

ท่ีรานอีก แตอยางไรก็ตามกิจการก็ยังไมลืมท่ีจะรักษาระดับมาตรฐานดานการบริการ รสชาติ ความ

สะอาด ซ่ึงทางรานจะมีการตรวจสอบทุกๆอาทิตย 

  

ลกัษณะของการดําเนินธุรกจิ 

กกกกกกกกกิจการรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  เปนกิจการเจาของคนเดียว ดําเนินการโดย นางสาว

ปลันธน ชุมภู อายุ  22 ;ป 

 

ประวตัิของเจ้าของกจิการ 

กกกกกกกกการศึกษา 

กกกกกกกก- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ป พ.ศ. 2543 - 2545 

กกกกกกกก- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม ป พ.ศ. 2546 - 2548 

กกกกกกกก- ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2549 – 2552 

 

กกกกกก    ทาํเลทีต่ั้งร้าน 

กกกกกกกก46 ถนนประสาทวิถี ตําบลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

ตารางท่ี 1 แสดงข้ันตอนเร่ิมดําเนินธุรกิจ 

ลาํดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้ว

เสร็จ 

1 ศึกษาความเปนไปได 1 เดือน มิถุนายน 

2 วางแผนและจัดทําแผนในการ

ประกอบธุรกิจ 

1 เดือน กรกฎาคม 

3 กําหนดงบประมาณท้ังหมดใน

การทํากิจการ 

2 สัปดาห สิงหาคม 

4 สํารวจทําเลท่ีตั้งและจด

ทะเบียนรานคา 

1 สัปดาห สิงหาคม 

5 ออกแบบและตกแตงราน 1 เดือน กันยายน 

6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 1 เดือน กันยายน 

7 รับสมัครพนักงาน 1 เดือน กันยายน 

8 จัดทําโฆษณารวมท้ังจัดทําปาย 

โฆษณา และฝกอบรมพนักงาน 

1 สัปดาห ตุลาคม 

9 จัดหา supplier 2 สัปดาห ตุลาคม 

10 เปดกิจการ วันท่ี 20 ตุลาคม  

11 ตรวจสอบผลิตภัณฑ อาทิตยละ 1 คร้ัง  
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บทที ่4 

การบริการ 

 

รายละเอยีดการบริการ  

กกกกกกกกกิจการใหบริการรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟตมีความหลากหลาย ประกอบดวยการบริการ

ตางๆ  ดังนี ้

กกกกกกกก1. ให้บริการทีเ่ป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ  ใครๆก็อยากเห็นรอยยิ้มในการใหบริการ

ตอนรับ เพราะเปนการสรางความประทับใจแรกท่ีมอบใหแกลูกคา ใหพวกเขาไดรูสึกถึงความเต็ม

ใจพรอมท่ีจะใหบริการอยูเสมอ 

 2. ให้บริการด้วยอธัยาศัยไมตรีอนัดี และสร้างความประทบัใจแก่ลูกค้า  คําพูดท่ีไพเราะ 

มารยาท และกาลเทศะ มีความสําคัญมากในการใหบริการ 

3..ให้คาํแนะนํา และช่วยเหลอืเม่ือลูกค้ามีคาํถาม  การแสดงความรําคาญหรือสีหนา

ทาทางไมพอใจของพนักงานในราน เม่ือลูกคาเขามาสอบถาม ลูกคาจะไมกลับไปรานนั้นอีก  

4..ให้ข้อมูลข่าวสารของการบริการทีถู่กต้อง ชัดเจน แก่ลูกค้าได้ตลอดการให้บริการ 

ส่ือสารใหเขาใจงาย ไมซับซอน และท่ีสําคัญอยาใหขอมูลผิดๆไป  

5..แจ้งให้ลูกค้าทราบความคบืหน้าในการดําเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ทีไ่ด้บริการ

อยู่  

6..รู้จักฟังเพือ่ก่อ รับฟงคําวิจารณทุกคําและนํามาเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงส่ิงท่ีเรา

จะตองพัฒนาตอไป  และนําไปแกไข  ปรับปรุงใหการบริการของเราดียิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี  2  แสดงอัตราคาบริการ 

 

รายละเอยีดบริการ ราคา (บาท) 

ไอศกรีม  

ไอศกรีม 3 ลูก สามารถเลือกท็อปปงได 3 อยาง 69 ;บาท/คน 

เมนูอาหาร  

กวยเตี๋ยวราชบุรี 49 ;บาท 

ผัดถังแตก 49 ;บาท 

มามาผัดแหงเย็นตาโฟ 49 ;บาท 

มะกะโรนีเปร้ียวหวาน 49 ;บาท 

ผัดมะกะโรน ี 49 ;บาท 

สปาเกตตีข้ีเมา 49 ;บาท 

สปาเกตตีพริกแกงปลาชอนทอดกรอบ 49 ;บาท 

 

 

กกกก 
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บทที ่5 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 

 

วเิคราะห์ตลาด 

กกกกกกกกสภาวะอุตสาหกรรมและตลาด 

กกกกกกกกกกกกกกกกไอศกรีมเปนอาหารหวานท่ีไดรับความนิยมอยางสูง และมีความเปนสากล

ประกอบกับในปจจุบันปริมาณการบริโภคไอศกรีมตอคนของประชากรคนไทยยังอยูในระดับท่ีต่ํา

มาก เพียงงประมาณ 1 ไพน (Pint) ตอปเทานั้น ซ่ึงเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆแลว ประเทศไทยยังมี

ศักยภาพท่ีจะขยายตลาดไดอีกมากในอนาคตอันใกล ทําใหกลุมธุรกิจขนาดใหญตางใหความสนใจ

เขามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ซ่ึงจากกิจกรรมกระตุนตลาดของกลุมบริษัทยักษใหญมีสวนชวยทํา

ใหตลาดไอศกรีมในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราท่ีสูง โดยพบวากอน

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจตลาดไอศกรีมโดยภาพรวมมีการเติบโตในระดับปละ 15 - 20% ซ่ึงจัดได

วาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตท่ีนาสนใจตอการลงทุนเปนอยางยิ่ง ไอศกรีมในประเทศ

ไทยปจจุบันมีมูลคาประมาณ 5 พันลานบาท และอาจสูงถึง 8 พันลานบาท หากรวมไอศกรีม Home 

made ตางๆ  ( รวมรายเล็กๆของทองถ่ินและไอศกรีมโบราณ ) โดยสามารถแบงตลาดออกไดเปน 3 

ตลาดดังนี ้

Market Share by Grade

(Included Local&Home made Ice cream)

Home made&Local 38% >

 3,000 MB.

Super Premium 1% 

> 80 MB. Premium 12% > 900 MB.

Medium Class 50% >4,000 MB.

 
ภาพท่ี 1 แสดงสวนครองตลาดของระดับไอศกรีม 

                                            ป2543 : ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ 
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1. ไอศกรีมซุปเปอร์พรีเม่ียม ( Super premium ice cream ) 

กกกกกกกกเปนไอศกรีมท่ีมีราคาสูงท่ีสุดในตลาด โดยมีสัดสวนตลาดท่ีคอนขางเล็กเพียง 2 - 3% 

เทานั้นโดยพบวามีผูทําตลาดเพียงรายเดียวคือไอศกรีม ฮาเกนดาส ซ่ึงบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร จํา 

กัด ( ประเทศไทย ) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ เอสแอนดพี  เปนผูนําเขามาทําตลาดแตอัตราการเติบโต

ของตลาดนี้ไมสูงนัก โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีผานมาชองทางการจําหนายใน

ปจจุบันคือผานรานคาของเอสแอนดพี รานฮาเกนดาสซ่ึงมีรูปแบบรานหลายรูปแบบไมวาจะเปน

รานคาแบบเต็มรูปแบบ บริเวณอาคารมณียา หรือในลักษณะของคีออส ( Kiosk ) บริเวณหนา

พระบรมมหาราชวัง  เปนตน 

2. ไอศกรีมพรีเม่ียม ( Premium ice cream ) 

กกกกกกกกเปนไอศกรีมระดับบนเชนกันแตมีราคาตํ่ากวาไอศกรีมซุปเปอรพรีเม่ียม การแขงขันใน

ตลาดเปนไปอยางรุนแรง โดยไอศกรีมพรีเม่ียมมีมูลคาตลาดประมาณ 17% หรือประมาณ 900 ลาน

บาท โดยมีผูทําตลาดรายใหญ  3 รายดวยกัน คือ 

กกกกกกกก2.1 ไอศกรีมสเวนเซนส ( Swensens ice cream ) ซ่ึงทําตลาดโดยบริษัท  สเวนเซนส 

( ไทย ) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือไมเนอรกรุป  โดยมีสวนแบงการตลาดสูงสุดประมาณ             

60 – 70% ปจจุบันไอศกรีมสเวนเซนสมีชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนรานคา

แบบเต็มรูปแบบ คีออส ซุปเปอรมารเก็ต หรือแมแตในรานพิซซา รวมท้ังบริการจัดสง ( Delivery ) 

ดวย 

กกกกกกกก2.2 ไอศกรีมบาสกิ้นรอบบ้ินส ( Baskin Robbins ice cream ) ทําตลาดโดยบริษัท บา

สกิ้นรอบบ้ินส ( ประเทศไทย ) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือเซ็นทรัล มีสวนแบงตลาดประมาณ 20 - 

30% โดยชองทางการจําหนายหลักคือ รานคาแบบเต็มรูปแบบ ( มีการขายแฟรนไชสดวย ) รวมถึง

รูปแบบคีออส  และในซุปเปอรมารเก็ตดวย 

กกกกกกกก2.3 ไอศกรีมบัดส ( Buds ice cream ) ทําตลาดโดย บริษัทอเมริกันฟูดส จํากัด ซ่ึงมีสวน

แบงตลาดประมาณ  10%  นอกจาก 3 รายขางตนแลว ยังมีความพยายามจากผูนํา ตลาดไอศกรีม

ท่ัวไปคือ  ไอศกรีมวอลล  ซ่ึงเคยทดลองตลาดพรีเม่ียมโดยการสงไอศกรีม  คารที – ดอร  มาทดลอง

ตลาด แตไมประสบความสําเร็จมากนักจึงเลิกทําตลาดไป  ในขณะท่ีไอศกรีมเนสเลทเองก็ไดสง

ไอศกรีม  เนสเลทครามีเลีย   มาทําตลาดไอศกรีมพรีเม่ียมดวยเชนเดียวกัน  แตเนื่องจากยังอยูในชวง

ตนของการทําตลาดเทานั้น จึงยังไมอาจสรุปผลการทําตลาดไดวาประสบความสําเร็จเพียงใด โดย

กลยุทธหลักท่ีใชคือกลยุทธราคา โดยเนนใหราคาตํ่ากวาผูนําตลาดอยางไอศกรีมสเวนเซนส

ประมาณ 25 - 30 บาท ตอควอท ( Quart ) ไอศกรีมพรีเม่ียมเปนตลาดท่ีมีอัตราการเติบโตท่ีสูงสุด 

โดยพบวาในชวงกอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจนั้นมีอัตราการเติบโตสูงถึง 30% ตอป หรือแมแต
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ในชวงท่ีเศรษฐกิจซบเซา ตลาดนี้ยังคงมีอัตราการเติบโตสูงถึง 10% ตอป ในขณะท่ีภาพรวมของ

ตลาดไอศกรีมมีการหดตัวลง ท้ังนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดย

ผูบริโภคตองการสินคาท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและยอมจายในราคาท่ีสูงข้ึน โดยสวนแบงตลาดของแตละ

ยี่หอเปนดังในภาพท่ี  2 

 

Market Share of Premium and 
Super Premium ice Cream

Buds

7%

Swensens 70%

Baskin Robbins 20%

Home Daaz

 3%

 
 

ภาพท่ี 2; แสดงสวนครองตลาดของผูผลิตไอศกรีม 

 

3. ไอศกรีมทัว่ไป ตลาดกลางถึงล่าง ( Low to medium class ice cream ) 

กกกกกกกกในตลาดนี้มีผูทําตลาดหลายราย  โดยเฉพาะนักลงทุนทองถ่ิน  แตเม่ือกลุมทุนขามชาติ

ยักษใหญเขามาทําตลาดในประเทศไทยและมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทําใหกลุมทุนรายยอยใน

ทองถ่ินไมสามารถแขงขันไดเลย  มีการลมสลายไปเปนจํานวนมาก ปจจุบันไอศกรีมท่ัวไปมีมูลคา

ตลาด  4,000  ลานบาท  หรือคิดเปน  80% ของมูลคาตลาดรวม ( ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ ) โดยกลุมผูนํา 

ตลาดในปจจุบันท่ีเปนรายใหญมีเพียง  3 รายเทานั้น  ไดแก 

กกกกกกกก3.1 ไอศกรีมวอลส ( Wall’s ice cream ) ซ่ึงทําตลาดโดยบริษัทยูนิลีเวอร ( ประเทศ

ไทย ) จํากัด  ซ่ึงเนนสินคาท่ีราคาไมสูง  มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ  รวมท้ังจุดขายท่ีมาก
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ท่ีสุด  และเปนผูนําตลาดนี้ดวยสวนแบงตลาดมากกวา  70 - 80 % 

กกกกกกกก3.2 ไอศกรีมเนสเลท ( Nestle ice cream )  ทําตลาดโดยบริษัทเนสเลทไอศกรีม โดยเนส

เลทเพิ่งเขามาทําตลาดในประเทศไทยไดไมนานนัก แตดวยความพรอมทางดานทุนและเทคโนโลยี

แลว  ทําใหมีความพรอมในการแขงขันในตลาดไอศกรีมคอนขางมาก  ปจจุบันยังมีสวนแบงตลาด

ไมมากนัก 

กกกกกกกก3.3 ไอศกรีมแมกโนเลีย ยูไนเต็ด  ( Magnolia united ice cream ) ทําตลาดโดยบริษัท

ยูไนเต็ดฟูด จํากัด ไอศกรีมยูไนเต็ดทําตลาดไอศกรีมในประเทศมาเปนเวลาคอนขางนาน  โดยเร่ิม

จากการเปนไอศกรีมของกลุมทุนทองถ่ินและตอมาจึงไดมีการรวมทุนกับตางชาติ ปจจุบันไอศกรีม

ยูไนเต็ดมีสัดสวนตลาดไมมากนักเชนกัน  

กกกกกกกกตลาดไอศกรีมท่ัวไปเปนตลาดท่ีมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากท่ีสุด โดยผูอยูรอดในกลุมนี้

จําเปนท่ีจะตองมีความพรอมทางดานเงินทุนและเทคโนโลยีในระดับสูง  อยางไรก็ดี ยังมีผูใหความ

สนใจท่ีจะเขามาทําตลาดนี้อีกในอนาคต  เชน  กลุมซีพีท่ีคาดวาจะรวมทุนกับเมจิของญ่ีปุนเขามาทํา

ตลาดไอศกรีมในอนาคตอันใกลนี้  ดังนั้นเม่ือพิจารณาสภาพตลาดไอศกรีมในภาพรวม จะพบวา

ตลาดไอศกรีมในประเทศไทยมีมูลคาตลาดอยูในระดับสูง ท้ังยังมีอัตราการเติบโตในระดับท่ีนา

พอใจ  กลาวคือ  การเติบโตในระดับ 15 – 20% ตอป โดยในสวนของไอศกรีมพรีเม่ียมมีอัตราการ

เติบโตสูงสุดกวา  30%  ตอป ในขณะท่ีไอศกรีมท่ัวไปมีอัตราการเติบโตประมาณ 10 – 15% ตอป..

โดยในชวงวิกฤตการณท่ีผานมาพบวาตลาดไอศกรีมสวนใหญมีการหดตัวเล็กนอย     โดย

ไอศกรีมพรีเม่ียมเปนเพียงตลาดไอศกรีมเดียวท่ียังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่องโดยประมาณ 10% 

ตอป ในดานสัดสวนการครองตลาดพบวาตลาดไอศกรีมมีผูนําตลาดท่ีคอนขางชัดเจนและท้ิงหาง

คูแขงคอนขางมากไมวาจะเปนในตลาดพรีเม่ียมท่ีไอศกรีมสเวนเซนสครองสวนแบงตลาดกวา 70% 

หรือในตลาดท่ัวไปท่ีไอศกรีมวอลลส ครองสวนแบงตลาดประมาณ 80% แตอยางไรก็ตาม จาก

งานวิจัยหลายๆช้ินพบวาไอศกรีมแบบ Home-made ยังคงไดรับความนิยมอยูในระดับหนึ่งดวย

เชนกัน  เชน  ผลการสํารวจของบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย  ในป  2540  พบวาคนกรุงเทพฯ  กวา 

14%  นิยมรับประทานไอศกรีมจากรานท่ีผลิตเองหรือไอศกรีม  Home – made  ดวยเหตุผลวาติดใจ

ในรสชาติ  สะดวกในการซ้ือ  รวมท้ังราคาไมแพง  ซ่ึงเหตุผลเหลานี้เองท่ีนาจะเปนโอกาสท่ีทํา ให

ไอศกรีม  Home – made  ท่ีไมคอยมีช่ือเสียงแตมีรสชาติดีจะสามารถเขามาทําตลาดได 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต ดําเนินกิจการอยูในเขตเทศบาลอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

โดยทางกิจการมีพื้นท่ีใกลเคียงกับสถานท่ีตางๆดังตอไปนี ้

กกกกกกกก-.บริเวณทิศเหนือ  ติดกับรานจําหนายรถจักรยานยนตรของบริษัทฮอนดา  และติดกับ

ชุมชนท่ีมีขนาดพื้นท่ีประมาณ  30 - 40  หลังคาเรือน 
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-.บริเวณทิศใต  หรือทางดานหนารานฝงตรงขามติดกับรานจําหนายเส้ือผาแฟช่ัน  และ

ระยะทางหางจากรานทางทิศใตไปอีกประมาณ 100 เมตร ติดกับหนวยงานราชการ  เชน  ท่ีวาการ

อําเภอ  ศาล  สพท.  เรือนจํา  เปนตน  มีถนนประสาทวิถี  ซ่ึงเปนดานหนาของราน 

- บริเวณทิศตะวันออก  ติดกับชุมชนท่ีมีขนาดพื้นท่ีประมาณ  40 – 50  หลังคาเรือน 

-.บริเวณทิศตะวันตก ติดกับหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส  ไปทางทิศตะวันตกอีก

ประมาณ  80. เมตร. ติดกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ซ่ึงมีจํานวนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา  ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 - 6  รวมจํานวนนักเรียนประมาณ 2,000  คน  

นอกจากท่ีกลาวมาแลวทางรานยังมีพื้นท่ีใกลกับรานสะดวกซ้ือ  ตลาดสด  รานขายอาหารตามส่ัง 

รานซอมรถจักรยานยนตร รานคอมพิวเตอร รานขายวัสดุกอสราง ซ่ึงมีระยะทางหางออกไป

ประมาณ 300 - 500  เมตร 

กกกกกกกกภาพรวมของการดําเนินธุรกิจรานไอศกรีมบุฟเฟต ในบริเวณเขตเทศบาลอําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก ถือวาเปนการดําเนินธุรกิจท่ีมีความเส่ียงจากการมีจํานวนคูแขงขันรายใหมเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากธุรกิจสามารถลอกเลียนแบบไดงาย นอกจากนี้ยังมีคูแขงขันทางออมไมวาจะเปน ราน

จําหนายไอศกรีมอ่ืนๆท่ัวไป รานกาแฟสด รานนมสด เปนตน โดยคูแขงขันทางออมเหลานี้มีสวน

ทําใหกิจการมีจํานวนลูกคา และผลประกอบการท่ีลดลง ฉะนั้นทางกิจการจึงใชวิธีการสรางความ

แตกตางในการบริการ และผลิตภัณฑท่ีมีใหเลือกอยางหลากหลาย  รูปแบบการใหบริการท่ีมี

คุณภาพ  เปนท่ีพึงพอใจจากลูกคาท่ีเขามารับบริการ และผลิตภัณฑท่ีใชทางกิจการจะทําการคัด

สรรคใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับจากลูกคา 

 

การแบ่งส่วนตลาด 

กกกกกกกกเกณฑท่ีใชในการแบงสวนตลาด คือ ลักษณะทางพฤติกรรมศาสตรและลักษณะ

ประชากรศาสตร  ดังนี ้

กกกกกกกก1. เกณฑ์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ พิจารณาจากลักษณะของประโยชน  คือ  กลุมลูกคา

ท่ีมีความช่ืนชอบในการรับประทานไอศกรีม  และตองการการพักผอนหยอนใจ  โดยการเลือกท่ีจะ

เขารับบริการรานไอศกรีมบุฟเฟตอยูเปนประจํา และพิจารณาโอกาสท่ีลูกคาจะเขามารับบริการ ..ซ่ึง

ทางรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟตอยูใกลเคียงกับบริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส บริษัทหางราน

ตางๆและสถานท่ีราชการ ซ่ึงเปดทําการภายในเวลาท่ีแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน หางสรรพสินคา

เทสโกโลตัส  จะเปดทําการตั้งแตเวลา  10.00 – 22.00 น.  บริษัทหางรานอ่ืนๆเปดทําการตั้งแตเวลา  

09.00 - 20.00 น. และสถานท่ีราชการ จะเปดทําการตั้งแตเวลา  08.00 – 16.00  น.  เปนตน 
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กกกกกกกก2..เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์..ธุรกิจรานไอศกรีมบุฟเฟตจะใชเกณฑทางดาน

ประชากรกรศาสตรตามอายุ  และรายได  ตัวอยางเชน วัยเด็กจะชอบรับประทานของหวาน 

อยางเชน ไอศกรีม เพราะนอกจากจะมีรสชาติท่ีหวานแลวก็ยังมีความเย็นของไอศกรีม เม่ือเด็ก

ไดรับประทานไปแลว จะทําใหเด็กรูสึกมีความสุข สวนวัยรุนจะชอบอยูกันเปนกลุม ชอบการ

สังสรรคเฮฮา หลังจากเลิกเรียนหรือมีเวลาวาง  รานไอศกรีมบุฟเฟตเปนสถานท่ีหนึ่งท่ีวัยรุน

สามารถนัดพบกัน  เพื่อมาพักผอนหยอนใจได  เปนตน ในดานรายได  ตัวอยางเชน  ผูท่ีมีรายไดต่ํา 

คือ ผูท่ีอยูในชวงวัยเรียนท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา สามารถรับประทานไอศกรีมบุฟเฟต ในระดับ

ราคาท่ีไมสูงเกินไป  คือ 59 บาทตอคน ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ผูมีรายไดปานกลางถึงผูท่ีมี

รายไดสูง คือ ผูท่ีอยูในชวงของวัยทํางาน สามารถเลือกรับประทานไอศกรีมบุฟเฟต และรายการ

อาหารท่ีมีภายในราน ซ่ึงไดแก  กวยเตี๋ยวราชบุรี  ผัดถังแตก  มามาผัดแหงเย็นตาโฟ  มะกะโรนี

เปร้ียวหวาน  ผัดมะกะโรนี  สปาเกตตีข้ีเมา  และสปาเกตตีพริกแกงปลาชอนทอดกรอบ 

 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต เปนกิจการเปดใหม  ซ่ึงในเขตเทศบาลอําเภอแมสอดยังไมมี

รานไอศกรีมบุฟเฟตเปดดําเนินการอยูเลย ดังนั้นกิจการจะมีสวนแบงทางการตลาดเปนไปได 100% 

โดยการอาศัยจากขอมูลประชากรในเขตเทศบาลอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  มีจํานวนท้ังหมด  

71,522  คน  แบงเปนเพศชายจํานวน  36,881  คน  เพศหญิงจํานวน  34,641  คน  

 
ภาพท่ี  3  แสดงสวนแบงการตลาด 

 

 

รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  100% 
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ตลาดเป้าหมาย 

กกกกกกกกสภาพตลาดโดยท่ัวไปท่ีบริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส เขตเทศบาลอําเภอแมสอด  

จังหวัดตาก  ประกอบไปดวย  หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส สถานท่ีราชการ แหลงชุมชน และ

บริษัทหางรานตางๆซ่ึงเปนกลุมคนท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา  ขาราชการ  และพนักงานบริษัทเอกชน  

ถือวาเปนกลุมท่ีมีความตองการบริการรานไอศกรีมบุฟเฟต 

ขนาดของตลาดและแนวโน้มตลาด 

กกกกกกกกธุรกิจรานไอศกรีมบุฟเฟตในจังหวัดตาก  ถือวาเปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มจํานวน

ข้ึน  เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีมีความแปลกใหม  อาจทําใหเกิดการลอกเลียนแบบข้ึน ซ่ึงการดําเนิน

ธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  ในบริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส  อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก  นั้นนับวาเปนบริเวณท่ีลูกคาท้ังนักเรียน นักศึกษา ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และ

บุคคลบริเวณใกลเคียงใหความสนใจและยินดีท่ีจะเขามาใชบริการ ลักษณะของตลาดโดยท่ัวไปถือ

วายังไมมีคูแขงในธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟตเลย ดวยเหตุนี้ทางกิจการจึงมองเปนโอกาสในการดําเนิน

กิจการท่ีจะชวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดจากผูท่ีมีใจรัก และชื่นชอบในรสชาติของไอศกรีม 

อาศัยความนิยมของผูท่ีมีความชอบและตองการใชบริการ โดยลูกคาสวนใหญของทางกิจการจะเปน

นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ บุคคลท่ัวไป ท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับกิจการ และคาดวาในอนาคต

แนวโนมของการทําธุรกิจรานไอศกรีมบุฟเฟตในบริเวณหางสรรพสินคาเทศโกโลตัส จะพัฒนา

และเติบโตมากข้ึนจากเดิม 

ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

กกกกกกกกลักษณะของลูกคาสามารถแบงตามลักษณะตางๆดังตอไปนี ้

กกกกกกกก1.;ลักษณะทางพฤติกรรมลูกคาของทางกิจการจะเปนผูท่ีมีความช่ืนชอบในการ

รับประทานไอศกรีม  ไมวาจะเปนนักเรียน  นักศึกษา  ขาราชการ  พนักงานบริษัท  บุคคลท่ีอาศัยอยู

ในบริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส  ถนนประสาทวิถี  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  ถือไดวาเปน

แหลงชุมชนท่ีสามารถรองรับลูกคาท่ีมีความตองการใชบริการไดในจํานวนมาก 

กกกกกกกก2.;ลักษณะทางจิตวิทยา  ไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงหรือวัยท่ีแตกตางกัน  มักจะ

รับประทานไอศกรีมในชวงอากาศรอนเพราะสามารถดับกระหายได หรือเปนผูท่ีมีความช่ืนชอบ

ไอศกรีมอยูแลว  หรือเปนสถานท่ีนัดพบ  เพื่อพบปะพูดคุยกัน  สังสรรคในโอกาสตางๆดังนั้นกลุม

ลูกคาท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท บุคคลท่ีอาศัยอยูในบริเวณหางสรรพสินคาเทสโก

โลตัส  ถนนประสาทวิถี  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  จึงมักเขารับการบริการรานไอศกรีมบุฟเฟต

เปนประจํา 
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การวางตําแหน่งบริการ 

กกกกกกกกกิจการมีการวางตําแหนงบริการจากเกณฑของราคาและคุณภาพของการบริการ 

เนื่องจากกิจการมีการมุงเนนในเร่ืองของคุณภาพของอาหารแตละชนิดและบริการท่ีดีเยี่ยม เพื่อทํา

ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ  และไดรับประโยชนจากการเขามาบริโภคสินคาของเราในราคาท่ี

ยุติธรรม   และกลับเขามาใชบริการของกิจการอีก 

 

 
ภาพท่ี ;4 ;แสดงการวางตําแหนงบริการ 

 

สภาพการแข่งขัน 

กกกกกกกกในตลาดไอศกรีมปจจุบันมีอยูหลายรูปแบบ ท้ังในรูปของไอศกรีมแบบตัก แบบท่ีบรรจุ

สําเร็จ และแบบ Take home รวมท้ังรูปแบบของไอศกรีมแบบแทงสําเร็จบรรจุซองฟรอยด สภาพ

การแขงขันของธุรกิจรานไอศกรีมบุฟเฟต  อยูในสถานการณการแขงขันกับคูแขงขันทางออม 

เนื่องจากบริเวณเขตเทศบาลอําเภอแมสอด ยังไมมีธุรกิจรานไอศกรีมบุฟเฟตเปดดําเนินการอยูเลย 

และการแขงขันเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหตลาดไอศกรีมมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

คุณภาพต่ํา 

 

 

ราคาสูง ราคาต่ํา 

           รักกันไอศกรีมบุฟเฟต  

คุณภาพสูง 
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คู่แข่งทางอ้อม 

กกกกกกกกนอกจากไอศกรีมในตลาดท่ัวไปแลว พบวายังมีสินคาหลายอยางท่ีสามารถทดแทนการ

บริโภคของรานไอศกรีมบุฟเฟตได  เชน  กลุมของหวาน เคร่ืองดื่มตาง ๆ ดวย ไมเพียงเทานั้นกลุม 

ของวาง  เชน  ขนมตางๆก็สามารถทดแทนไอศกรีมไดท้ังส้ิน โดยข้ึนกับระดับความพึงพอใจในการ

บริโภคไอศกรีมรวมดวย  ในการพิจารณาจะพบวาสินคาท่ีสามารถทดแทนไอศกรีมในการทําตลาด 

เพราะในความงายท่ีจะถูกทดแทนดวยสินคาอ่ืนก็ซอนโอกาสในการเขาไปแยงชิงตลาดเพื่อขยาย

ตลาดไอศกรีมใหมีมูลคาตลาดท่ีมากข้ึนไดเชนกัน 

กกกกกกกกในสวนของของหวานตางๆหากมองในสวนของชองทางการจําหนายผานรานอาหาร

แลว อาจพิจารณาเปนคูแขงทางออมไดเชนกัน  ดังนั้นอาจมองไดวาไอศกรีมมีโอกาสเขาไปทดแทน

มูลคาอาหารหวานไดไมนอย  อันจะเปนสวนใหตลาดไอศกรีมมีฐานท่ีกวางยิ่งข้ึน  และมีมูลคา

ตลาดท่ีสูงข้ึนในอนาคตอีกดวย 

 

การวเิคราะห์สถานการณ์  หรือ  SWOT ;ANALYSIS 

กกกกกกกกเปนการประเมินปจจัยภายใน เชน การตลาด การบริหาร การเงิน การผลิต และบุคลากร  

เพื่อใหทราบวาธุรกิจมีจุดแข็งจุดออนอยางไร  และการประเมินปจจัยภายนอก เชน สภาวะแวดลอม

ภายนอก คูแขงขัน ลูกคา ตลาด เพื่อใหทราบวาการอยูหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  กอนใหเกิด

โอกาสหรืออุปสรรคตอองคกร  ซ่ึงการวิเคราะห  SWOT  ก็เพื่อนําจุดแข็งเขาไปผลักดันธุรกิจ และ

ปดหรือพยายามแกไขจุดออนและนําไปประกอบกับโอกาสเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และปองกันหรือ

ลดอุปสรรคมิใหเกิดผลกระทบเชิงลบท่ีสูงตอธุรกิจ 

 

ตารางท่ี  3; แสดงการวิเคราะหปจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weakness ) 

ด้านการเงิน 1..ธุรกิจมีการวางแผนเงินทุน

หมุนเวียนในการดําเนินกิจการ 

1..มีเงินทุนในการดําเนินธุรกิจท่ี

จํากัด 

ด้านบุคลากร 1.;พนักงานทุกคนมีความ

รับผิดชอบในตําแหนงหนาท่ีของ

ตนเอง 

1.;การทํางานข้ึนอยูกับเวลา 

บางคร้ังพนักงานทํางานลาชา 

ลูกคาจึงเกิดความไมพอใจ 

ด้านการเงิน 1..ธุรกิจมีการวางแผนเงินทุน

หมุนเวียนในการดําเนินกิจการ 

1..มีเงินทุนในการดําเนินธุรกิจท่ี

จํากัด 
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ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weakness ) 

ด้านการบริการ 1.;พนักงานทุกคนมีประสบการณ

ในการบริการไดรับการฝกอบรม

ดานการบริการเพื่อใหลูกคาเกิด

ความไววางใจ 

2.;มีนโยบายในการบริการ สราง

ภาพลักษณท่ีเปนกันเอง เพื่อดึงดูด

ใหลูกคากลับมาใชบริการซํ้าอีก 

3.;มีการบริการท่ีดี สามารถรองรับ

ความตองการของลูกคาได 

1.;ทางรานไมมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

ทําใหลูกคาท่ีเดินทางโดยรถ

สวนตัว จึงตองจอดรถบริเวณริม

ถนน 

2..เปนรานเปดใหม ทําใหความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ จึงมีไม

มากนัก สงผลใหลูกคามีตัวเลือก

ในผลิตภัณฑนอย 

ด้านการบริหาร 1.;เจาของกิจการรานไอศกรีม

บุฟเฟตสามารถตัดสินใจในการ

บริหารจัดการไดรวดเร็ว งายตอ

การส่ังการหรือปรับปรุงเปล่ียน

แปรงการบริหารจัดการ เนื่องจาก

เปนกิจการเจาของคนเดียว 

พนักงานสามารถดําเนินการไปใน

ทิศทางเดียวกันโดยไมเกิดความ

สับสนในการส่ังการ 

2.;มีการแบงหนาท่ีใหกับพนักงาน

อยางชัดเจน ทําใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีระบบ 

3.;ภายในรานมีพนักงานจํานวน 

นอย ทําใหมีการควบคุมคุณภาพ 

และการบริหารจัดการบุคลากรได

งาย 

1.;การบริหารบุคลากรใหมีความ

ซ่ือสัตยตอกิจการอยางแทจริงนั้น

เปนไปไดยากตองอาศัยแรงจูงใจ

ในรูปแบบตางๆ เชน เงิน โบนัส 

สวัสดิการ ทําใหตนทุนในการ

บริหารจัดการสูงข้ึนไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการตลาด 1.มีการวางแผนทางการตลาดใน

เร่ืองของการสงเสริมการขาย

ในชวงเปดตัวสินคา เพื่อเปนการ

กระตุนใหธุรกิจเปนท่ียอมรับของ 

1. เปนกิจการรายใหม จึงทําใหมี

ปญหาของการยังไมเปนท่ีรูจักของ

ลูกคา 
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ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weakness ) 

 ลูกคา และมีการสงเสริมการขาย

ในชวงเทศกาลตางๆเพื่อเปนการ

ดึงดูดใจลูกคาและรักษาลูกคาไว 

2.;กิจการตั้งอยูบริเวณ

หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส 

หนวยงานราชการ และบริษัท จึง

ทําใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย

ไดงาย 

3.;สถานท่ีตั้งรานอยูบริเวณแหลง

ชุมชน ทําใหผูใชบริการราน

ไอศกรีมบุฟเฟตสะดวกในการมา

ใชบริการ 

4..มีการจัดรูปแบบราน การ

ตกแตงรานท่ีสวยงาม สีสันสดใส 

ทันสมัย สบายตา โปงโลง เปนท่ี

ดึงดูดใจแกลูกคา 

 

 

 

ตารางท่ี 4;; แสดงการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

ด้านสภาพแวดล้อม 1..ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี

สภาพภูมิอากาศรอนเกือบตลอด

ท้ังป ทําใหการบริโภคไอศกรีมมี

สูงเกือบตลอดป ประกอบกับ

ปริมาณการบริโภคไอศกรีมตอ

หัวของประเทศยังอยูในระดับต่ํา 

ซ่ึงหมายถึงศักยภาพการเติบโต 

ในตลาดยังมีอยูอีกมาก 

 

1..เปนธุรกิจใหม ทําใหลูกคายังไม

ม่ันใจในการบริการ และคุณภาพ

ของสินคา 

2..หาสถานท่ีตั้งกิจการคอนขาง

ยากลําบากและอัตราคาเชาสูง 
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ปัจจัยการพจิารณา โอกาส ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

 2..จากขอมูลการวิเคราะห

อุตสาหกรรมเบ้ืองตน ผูบริโภคมี

ความนิยมความแปลกใหม ความ

ทาทายท่ีจะทดลองส่ิงใหม 

สังเกตไดจากการเปดธุรกิจ

ใหมๆท่ีมีความแตกตางจากรูป

แบบเดิมๆ จะไดรับกระแสการ

ตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี 

เปนโอกาสท่ีจะขยายชอง

ทางการจัดจําหนายได 

3..บริการของกิจการอยูใน

กระแสความนิยมของประชาชน 

 

สถานการณ์การ

แข่งขัน 

1..ไมมีคูแขงขันเนื่องจากธุรกิจ

รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟตเปน

ธุรกิจรายเดียวในเขตเทศบาล

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1..อาจมีคูแขงขันเพิ่มข้ึน เพราะ

ธุรกิจสามารถประกอบกิจการ 

และลอกเลียนแบบไดงาย 

สภาพเศรษฐกจิ 1..กิจการมีกลุมลูกคาเปาหมาย

กวาง ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย  

รวมท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 

สามารถรับประทานไดทุก

โอกาส จึงเปนโอกาสในการ

ขยายตลาดไดงาย 

2..ธุรกิจไอศกรีมมีการขยายตัว

ในทิศทางบวก ถือเปนโอกาสท่ีดี

ในการประกอบธุรกิจ 

3..เปนธุรกิจท่ีสามารถสราง

รายไดและทําเลท่ีตั้งกิจการท่ีด ี

4..รัฐบาลมีการสนับสนุนใน

เร่ืองการพัฒนาธุรกิจขนาดยอม 

1..สภาพเศรษฐกิจท่ียังไมฟนตัว 

และอาจเกิดภาวะถดถอย ทําให 

กําลังซ้ือของผูบริโภคลดลง และ

ตลาดไอศกรีมหดตัว เพราะไมใช

อาหารท่ีจําเปนตอการดํารง

ชีวิตประจําวัน 
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ปัจจัยการพจิารณา โอกาส ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

สังคม 1..กิจการตั้งอยูบริเวณแหลง

ชุมชนขนาดใหญ มีท้ัง 

สถานศึกษา หนวยงานราชการ 

และบริษัท อีกท้ังการจัดงาน 

เทศกาลตางๆ จะทําการจัดตั้งอยู

บริเวณท่ีกิจการจัดตั้งอยู 

1..โดยปกติไอศกรีมจะเปนอาหาร

ท่ีมีไขมันและแคลอร่ีสูง ทําให

ผูบริโภคบางกลุมอาจตอตาน 

 

 

วเิคราะห์สภาพการแข่งขันด้วย Five Force Model 

1. คู่แข่งขันรายใหม่ (Potential Competitors) 

กกกกกกกกคูแขงรายใหมสามารถเขาสูธุรกิจไดงาย เนื่องจากมีอุปสรรคในการเร่ิมธุรกิจต่ํา 

กลาวคือ การเขาสูตลาดไอศกรีมนั้นเปนไปไดโดยงาย ผูบริโภคมีความจงรักภักดีต่ําตอสินคา 

เนื่องจากตัวสินคาท่ีไมแตกตางกันมากนัก แตธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟตจะเนนความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑท่ีรับประทานคูกับไอศกรีม เชน แยมรสตางๆ โอริโอ ปโป  เปนตน และมีเมนูอาหารท่ี

เขามาเสริม เพื่อใหลูกคาสามารถรับประทานนอกเหนือจากการรับประทานไอศกรีม รวมท้ัง

บรรยากาศการตกแตงรานท่ีแปลกใหมและทันสมัย 

2. คู่แข่งภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among Established Firms)  

กกกกกกกกหากมองจํากัดเฉพาะตลาดไอศกรีมบุฟเฟตนั้น ยังไมมีผูอยูในตลาดมากอน จึงทําให

ธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟตไมมีคูแขง ประกอบกับตลาดไอศกรีมมีอัตรากําไรข้ันตนในระดับท่ีสูงถึง    

50.-.80% รวมท้ังตลาดมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตอีกมาก 

เนื่องจากอัตราการบริโภคไอศกรีมของคนไทยในปจจุบันยังอยูในระดับต่ําเม่ือเทียบกับประเทศ

อ่ืนๆ โดยท่ีตลาดมีการแขงขันท่ีรุนแรงมาก สินคาเดิมในตลาดท่ีไมมีความแปลกใหมหรือความ

แตกตางมักตายไปจากตลาด 

3. อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ (The Bargaining Power of Buyers) 

กกกกกกกกเนื่องจากธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟตเปนธุรกิจรายเดียวในเขตเทศบาลอําเภอแมสอด และมี

ผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย ทําใหผูซ้ือท่ีตองการบริโภคไอศกรีมบุฟเฟตแบบเจาะจงซ้ือก็จะมี

อํานาจตอรองต่ํา  โดยเฉพาะในสวนลูกคาท่ีนิยมความแปลกใหม 
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4. อาํนาจต่อรองของผู้จําหน่ายวตัถุดิบ ( The Bargaining Power of Supplier ) 

กกกกกกกกตลาดไอศกรีมโดยท่ัวไป  ตั้งแตกลางถึงลาง  เปนสินคาท่ีจัดหางายและมีผูผลิตมากราย

ในตลาด  ทําให  Supplier  มีอํานาจการตอรองต่ํา 

5. สินค้าทดแทน ( Substitute Products ) 

กกกกกกกกไอศกรีมเปนสินคาท่ีมีสินคาทดแทนไดงาย ข้ึนอยูกับวาจะมองไอศกรีมเปนสินคา

ประเภทใด หากมองภาพรวมๆวาเปนอาหารหวานชนิดหนึ่งแลว สินคาท่ีจะทดแทนไดคือกลุม

อาหารหวานท้ังหมด ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก แตหากมองไอศกรีมแยกออกจากอาหารหวานท่ัวๆไป

แลวไอศกรีมบุฟเฟตก็มีคูแขงเปนไอศกรีมท่ัวๆไปท่ีมีอยูในตลาดนั่นเอง 
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บทที ่6 

แผนการบริหารจัดการ 

 

รายละเอยีดของธุรกจิ 

ช่ือกิจการ   รานรักกัน  ไอศกรีมบุฟเฟต 

ท่ีอยู/ท่ีตั้งกิจการ   46  ตําบลแมสอด  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  63100 

รูปแบบการดําเนินกิจการ  เจาของคนเดียว 

เงินทุน    เงินลงทุนเร่ิมแรกของกิจการ .1,221,507  บาท 

 

แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี .5. แผนผังองคกร 

เจาของกิจการ 

หรือ ผูจัดการราน 

 

 

พอครัว  1 คน 

พนักงานเสิรฟ  1 คน 
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บทที ่6 

แผนการบริหารจัดการ 

 

รายละเอยีดของธุรกจิ 

ช่ือกิจการ   รานรักกัน  ไอศกรีมบุฟเฟต 

ท่ีอยู/ท่ีตั้งกิจการ   46  ตําบลแมสอด  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  63100 

รูปแบบการดําเนินกิจการ  เจาของคนเดียว 

เงินทุน    เงินลงทุนเร่ิมแรกของกิจการ .1,221,507  บาท 

 

แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี .5. แผนผังองคกร 

เจาของกิจการ 

หรือ ผูจัดการราน 

 

 

พอครัว  1 คน 

พนักงานเสิรฟ  1 คน 
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ประวตัิของเจ้าของกจิการ 

กกกกกกกกช่ือ-นามสกลุ   

กกกกกกกกกกกกกกกกนางสาวปลันธน ชุมภู อายุ 22 ป   

กกกกกกกกการศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ป พ.ศ. 2543 - 2545 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม ป พ.ศ. 2546 - 2548 

- ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2549 

– 2552 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

กกกกกกกกช่ือกกกกกกนางสาวปลันธน ชุมภ ู

กกกกกกกกตําแหนงกก เจาของกิจการและผูจัดการราน 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กกกกกกกกกกกกกกกก-.สวนท่ี 1 การบริหารจัดการ ควบคุมกิจการในดานตางๆ ของราน กําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย นโยบาย วางแผนกลยุทธ ดูแลระบบบัญชี และการเงิน ดูแลกิจการเพื่อให

เกิดความสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตั้งไว 

กกกกกกกกกกกกกกกก- สวนท่ี 2 มีความรูความสามารถในการใหบริการ และการแนะนําบริการ

ทุกๆ ดานของกิจการใหแกลูกคาเปนอยางด ี

กกกกกกกกการศึกษา/คุณสมบัติ ปริญญาตรี 

กกกกกกกกอัตราเงินเดือน 9,000  บาท 

  

พนักงานเสิร์ฟ 

กกกกกกกกตําแหนง   ลูกจาง /พนักงานเสิรฟ 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ รับคําส่ังเมนูอาหารจากลูกคา เสิรฟอาหาร ทําความสะอาด        

อุปกรณภายในราน ลางจาน และทําความสะอาดราน 

กกกกกกกกการศึกษา/คุณสมบัติ  

กกกกกกกกกกกกกกกก- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. 

กกกกกกกกกกกกกกกก- พูดจาฉะฉาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก- มีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

กกกกกกกกกกกกกกกก- มีความกระฉับกระเฉง 
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กกกกกกกกกกกกกกกก- รักงานบริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก- มีความซ่ือสัตยสุจริต 

กกกกกกกกอัตราเงินเดือน 5,500  บาท 

 

พ่อครัว 

กกกกกกกกตําแหนง  ลูกจาง/พอครัว 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีในการปรุงอาหารตามคําส่ังเมนูจากลูกคา 

กกกกกกกกการศึกษา/คุณสมบัติ 

กกกกกกกกกกกกกกกก- มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

 -.ผูท่ีจบหลักสูตรคหกรรมหรือผูท่ีเคยเรียนหลักสูตรทําอาหารจากสถาบัน   

ตางๆ และมีประสบการณในการปรุงอาหารไมต่ํากวา 1 ป 

กกกกกกกกกกกกกกกก- มีความขยัน อดทน 

กกกกกกกกกกกกกกกก- มีใจรักในการทําอาหาร 

กกกกกกก- มีความซ่ือสัตยสุจริต 

กกกกกกก- เปนคนรักษาความสะอาด 

กกกกกกกกอัตราเงินเดือน 5,500  บาท 

 

ตารางท่ี .5. แสดงแผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลกรของธุรกิจ 

ลาํดับ ตําแหน่งงาน จํานวน อตัราเงินเดือน 

(บาท) / คน 

รวมเงินเดือน 

1 เจาของกิจการ 1 9,000 9,000 

2 พนักงานเสิรฟ 1 5,500 5,500 

3 พอครัว 1 5,500 5.500 

รวมจํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 3 20,000 20,000 

 

วสัิยทศัน์ 

กกกกกกกกการใหบริการและผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย มีการเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ให

ความสําคัญกับอุปกรณท่ีใช  และความสะอาด  รักษามาตรฐานคุณภาพการใหบริการ  มีการบริการ

ท่ีสรางความประทับใจใหแกลูกคาและการซ่ือสัตยตอลูกคา  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

อยางไมหยุดนิ่ง 
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พนัธกจิ 

กกกกกกกก1. สรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคาดานการใหบริการลูกคาทุกคนใหไดรับความพึงพอใจ

สูงสุด 

2. ใหบริการแกลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

กกกกกกก 3. ดูแลความสะอาดของอุปกรณท่ีใชใหมีมาตรฐาน 

4. เลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสดใหมอยูเสมอ 

 

เป้าหมายทางธุรกจิ 

กกกกกกกกเป้าหมายระยะส้ัน 

กกกกกกกกกิจการเปนท่ีรูจักของลูกคา ไดรับความไววางใจจากลูกคาท่ีมารับบริการในเร่ืองของ

คุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม สรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ีจดจําของลูกคา ลูกคามีการ

บอกปากตอปาก  เพื่อกอใหเกิดยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 

 

กกกกกกกกเป้าหมายระยะกลาง 

กกกกกกกก1.กิจการมีลูกคาประจําท่ีมีความซ่ือสัตยในการเขารับบริการจํานวนมากข้ึน 

กกกกกกกก2.ขยายสาขาเพิ่มเติมใหได  10 สาขา 

กกกกกกกก3.เปนผูผลิตไอศกรีมเอง 

กกกกกกกก4.พัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลายมากข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

กกกกกกกก5.มีการพัฒนาเมนูอาหารใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนใหได  20 เมนู  

 

กกกกกกกกเป้าหมายระยะยาว 

1.เปดแฟรนไชสในประเทศไทย 

2.เพิ่มรูปแบบชองทางการจัดจําหนายใหมๆ 

3.กําไรไมนอยกวารอยละ  70  ของยอดขาย 

 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

กกกกกกกก1..กินการมีการปรับปรุง  และจัดโปรโมช่ัน  เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของลูกคาให

เขามาใชบริการ 

 2..การทําใหสินคามีความแตกตางจากสินคาท่ัวไปท่ีมีอยูในตลาด โดยเสนอมุมมองท่ี

แปลกใหม  เพื่อสรางจุดขายใหกับสินคา  ไมวาจะเปนการตกแตงราน  การมีผลิตภัณฑท่ี
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หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 

 3..มีทําเลท่ีตั้งอยูบริเวณแหลงชุมชนท่ีสามารถรองรับผูบริโภคท่ีมีความตองการใช

บริการได  ผูบริโภคสวนใหญเปนนักเรียน  นักศึกษา  ขาราชการ  พนักงานบริษัท  บุคคลท่ีอาศัยอยู

ในบริเวณใกลเคียง 

 4..การบริการเปนท่ียอมรับและมีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงมาตรฐานการบริการ และ

ผลิตภัณฑท่ีใช  และพนักงานใหการบริการเปรียบเสมือนคนในครอบครัว 

กกกกกกกก5..เขาใจถึงความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง เพื่อจะไดนํามาพัฒนาสินคาท่ี

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 
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บทที ่7 

แผนการตลาด 

 

กกกกกกกกการทําธุรกิจท่ีดีนั้น  นอกจากมองตนเองแลวตองมองกลุมคูแขงและกลุมลูกคาใหเปน  

สาเหตุสวนใหญของธุรกิจท่ีไปไมรอดนั้น  เพราะคิดถึงแตความชอบของตนเองโดยไมไดมอง

กระแสของตลาด  ท้ังในปจจุบันและในอนาคต  เพื่อใชเปนตัวตอยอดของธุรกิจ 

กกกกกกกกในสภาวะของการแขงขันท่ีมีความเขมขนและรุนแรงมากข้ึน ทําใหมีกิจการเกิดข้ึน

มากมาย  ผูบริโภคมีโอกาสเลือกบริการมากข้ึน  จึงทําใหกิจการจําเปนตองหาวิธีการท่ีจะทําอยางไร

จึงจะทําใหกิจการเปนท่ีรูจัก   และคนหาวิธีการท่ีจะโนมนาวจิตใจของผูบริโภคใหตัดสินใจหันมา

ใชบริการของกิจการ แทนท่ีจะหันไปใชบริการจากคูแขงขัน ท้ังนี้ก็เพื่อความอยูรอดและความ

เจริญกาวหนาของธุรกิจ มิฉะนั้นแลวอาจสงผลทําใหธุรกิจประสบความลมเหลวได 

กกกกกกกกในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดและการวางแผนสําหรับการบริการของกิจการ  

เจาของกิจการจะวิเคราะหหาคูแขงท่ีตองแขงขันในตลาด  การวิเคราะหกลุมคูแขงนั้นมองได  2  

ทาง คูแรก คือ คูแขงทางตรงท่ีขายไอศกรีมรูปแบบเดียวกับเรา แตเนื่องจากตลาดในเขตเทศบาล

อําเภอแมสอดยังไมมีผูดําเนินกิจการแบบเดียวกัน จึงทําใหกิจการไมมีคูแขงทางตรง สวนคูแขง

ทางออม คือ ตลาดไอศกรีมท่ีไมใชรูปแบบเดียวกับเรา  แตก็ยังขายไอศกรีมเหมือนกัน  หรือขายของ

หวานชนิดอ่ืน  เชน  เบเกอร่ี  กาแฟสด  นมสด  เปนตน 

 

เป้าหมายทางการตลาด 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  เปนรานไอศกรีมท่ีมีลูกคาในบริเวณหางสรรพสินคาเทสโก

โลตัส ในเขตเทศบาลอําเภอแมสอด และลูกคาจากท่ีอ่ืน เขามาใชบริการมากท่ีสุด เปนรานไอศกรีม

ท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในเร่ืองของราคา และการบริการ ลูกคาจดจําในตรารานคา มีการขยายสาขา

เพิ่มเติมใหได 10 สาขา ซ่ึงทางกิจการจะเปนผูผลิตไอศกรีมเอง และไดกําไรไมนอยกวารอยละ 70  

ของยอดขาย 

 



 28 

การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย 

จากการทําการสํารวจตลาดเปาหมายของธุรกิจโดยการออกแบบสอบถาม  สามารถแบง 

 

ไดดังนี้ 

1..กลุมลูกคาหลัก คือ กลุมของผูท่ีมีอายุระหวาง 15-25 ป ท้ังเพศหญิงและเพศชาย ท่ี

เปนนักเรียน นักศึกษา ผูประกอบอาชีพขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท และมี

กิจการสวนตัว 

2..กลุมลูกคารอง คือ กลุมของผูท่ีมีอายุตั้งแต 26 ปข้ึนไป ซ่ึงเปนผูประกอบอาชีพ

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท  และมีกิจการสวนตัว 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ด้านการบริการ 

 เนื่องจากการบริการถือไดวาเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่ง ท่ีทําใหธุรกิจประสบ

ความสําเร็จได เพราะตองมีการส่ือสารโตตอบกับลูกคา หรือผูท่ีสนใจ ดังนั้นรานรักกันไอศกรีม

บุฟเฟต  จึงใหความสําคัญกับการบริการท่ีเปนท่ียอมรับ และมีมาตรฐาน 

 

กลยุทธ์สินค้า 

กกกกกกกก1.ไอศกรีมเนสทเล    

กกกกกกกก2.มีทอปปงหลากหลาย 

กกกกกกกก3.ตราสินคาของรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต คือ พื้นสีขาว  บนพื้นสีขาวมีรูปไอศกรีมท่ีมี

สีสันและมีตัวอักษรเขียนวา  “รักกันไอศกรีมบุฟเฟต”  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

กลยุทธ์ราคา 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  มีการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ  กลาวคือ  การตั้งราคา

จากการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปาหมายท่ีเปน กลุมผูบริโภคท่ีแทจริง ทางกิจกรรมมีวิธีการ

กําหนดราคาตามความสามารถท่ีจะจายไดและเต็มในจายของลูกคา ซ่ึงมีความสอดคลองกับคุณภาพ

ของสินคาท่ีมีมาตรฐาน  

 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  มีการส่ังซ้ือผลิตภัณฑจากบริษัทเนสทเล  ซ่ึงเปนผูผลิตและ



 29 

ผูจัดจําหนายไอศกรีม ทําใหกิจการส่ังซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูก และกิจการก็สามารถนําสินคามา

จําหนายใหแกลูกคาไดในราคาปกติ  และกิจการไดเลือกวางชองทางการบริการท่ีตอบสนองตอกลุม

ลูกคาเปาหมาย โดยเลือกเปดบริการในบริเวณหางสรรพสินคาเทศโกโลตัส และท่ีวาการอําเภอแม

สอด ตําบลแมสอด จังหวัดตาก  ซ่ึงถือไดวาเปนแหลงท่ีมีความตองการในธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟต 

 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  มีเปาหมายท่ีจะทําใหธุรกิจอยูรอดดวยการมีลูกคาเขามาใช

บริการอยูตลอดเวลา โดยการใชวิธีการสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการเพิ่มข้ึน 

ยกตัวอยางเชน การจัดโปรโมช่ันในชวงเทศกาลตางๆ เทศกาลวันวาเลนไทม มารับประทานเปนคู 

ราคา 119 บาท เทศกาลวันเด็กแหงชาติ อายุไมเกิน 13 ป อ่ิมละ 49 บาท เปนตน เพื่อเปนการยื่น

ขอเสนอใหกับลูกคาไดตัดสินใจไดงายข้ึน 

 

ตารางท่ี  6 .แสดงตัวอยางการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขนาดของราน 

สินค้า เทศกาล ราคาปกต ิ ราคาโปรโมช่ัน 

ไอศกรีม วันวาเลนไทน อ่ิมละ 69 บาท  มาเปนคู  119 บาท 

วันเด็กแหงชาต(ิอายุไมเกิน 

13 ป) 

อ่ิมละ 69 บาท อ่ิมละ 49 บาท 

 

การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

กกกกกกกกเนื่องจากกลุมลูกคาหลักของกิจการเปนนักเรียน ขาราชการ พนักงานบริษัท และผูท่ี

อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส  และท่ีวาการอําเภอแมสอด  ตําบลแมสอด 

จังหวัดตาก  ทางกิจการจึงไดมีการใชชองทางในการสงเสริมการขาย  ดวยวิธีการประชาสัมพันธใน

หลายชองทาง เพื่อใชเปนวิธีการเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ  อยางเชน การแจกใบปลิวเพื่อแนะนํา

รานใหเปนท่ีรูจัก ณ บริเวณท่ีรานตั้งอยูและสถานท่ีชุมชนตางๆ 
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บทที ่8 

แผนการบริการ 

 

สถานประกอบการในการบริการ 

กกกกกกกกเลขท่ี  46  ถนนประสาทวิถี  ตําบลแมสอด  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  63110  หรือ

บริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส  ตําบลแมสอด  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

 

 
 

ภาพท่ี  6  แสดงแผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

กกกกกกกกกิจการเปนอาคารพาณิชย  1  คูหา  3  ช้ัน  2  หองน้ํา   มีขนาดความกวาง  5 เมตร  และ

ความยาว  10 .เมตร โดยทางกิจการจะทําการใชพื้นท่ีในช้ันท่ี  1 ของอาคาร  ซ่ึงจะใชพื้นท่ีดังกลาว

ใหบริการ  

 

 

 

รานรักกัน 

ไอศกรีมบุฟเฟต 
บานพักครู หางสรรพสินคา 

เทสโกโลตัส 

ปอมตํารวจ 

  ถนน ประสาทวิถี 

โรงเรียน 

สรรพวิทยาคม 

รานขาย 

เสื้อผา 

รานซักรีด 

หองแถว 

ตึกแถว 
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การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย 

จากการทําการสํารวจตลาดเปาหมายของธุรกิจโดยการออกแบบสอบถาม  สามารถแบง 

 

ไดดังนี้ 

1..กลุมลูกคาหลัก คือ กลุมของผูท่ีมีอายุระหวาง 15-25 ป ท้ังเพศหญิงและเพศชาย ท่ี

เปนนักเรียน นักศึกษา ผูประกอบอาชีพขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท และมี

กิจการสวนตัว 

2..กลุมลูกคารอง คือ กลุมของผูท่ีมีอายุตั้งแต 26 ปข้ึนไป ซ่ึงเปนผูประกอบอาชีพ

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท  และมีกิจการสวนตัว 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ด้านการบริการ 

 เนื่องจากการบริการถือไดวาเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่ง ท่ีทําใหธุรกิจประสบ

ความสําเร็จได เพราะตองมีการส่ือสารโตตอบกับลูกคา หรือผูท่ีสนใจ ดังนั้นรานรักกันไอศกรีม

บุฟเฟต  จึงใหความสําคัญกับการบริการท่ีเปนท่ียอมรับ และมีมาตรฐาน 

 

กลยุทธ์สินค้า 

กกกกกกกก1.ไอศกรีมเนสทเล    

กกกกกกกก2.มีทอปปงหลากหลาย 

กกกกกกกก3.ตราสินคาของรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต คือ พื้นสีขาว  บนพื้นสีขาวมีรูปไอศกรีมท่ีมี

สีสันและมีตัวอักษรเขียนวา  “รักกันไอศกรีมบุฟเฟต”  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

กลยุทธ์ราคา 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  มีการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ  กลาวคือ  การตั้งราคา

จากการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปาหมายท่ีเปน กลุมผูบริโภคท่ีแทจริง ทางกิจกรรมมีวิธีการ

กําหนดราคาตามความสามารถท่ีจะจายไดและเต็มในจายของลูกคา ซ่ึงมีความสอดคลองกับคุณภาพ

ของสินคาท่ีมีมาตรฐาน  

 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  มีการส่ังซ้ือผลิตภัณฑจากบริษัทเนสทเล  ซ่ึงเปนผูผลิตและ



 29 

ผูจัดจําหนายไอศกรีม ทําใหกิจการส่ังซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูก และกิจการก็สามารถนําสินคามา

จําหนายใหแกลูกคาไดในราคาปกติ  และกิจการไดเลือกวางชองทางการบริการท่ีตอบสนองตอกลุม

ลูกคาเปาหมาย โดยเลือกเปดบริการในบริเวณหางสรรพสินคาเทศโกโลตัส และท่ีวาการอําเภอแม

สอด ตําบลแมสอด จังหวัดตาก  ซ่ึงถือไดวาเปนแหลงท่ีมีความตองการในธุรกิจไอศกรีมบุฟเฟต 

 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต  มีเปาหมายท่ีจะทําใหธุรกิจอยูรอดดวยการมีลูกคาเขามาใช

บริการอยูตลอดเวลา โดยการใชวิธีการสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการเพิ่มข้ึน 

ยกตัวอยางเชน การจัดโปรโมช่ันในชวงเทศกาลตางๆ เทศกาลวันวาเลนไทม มารับประทานเปนคู 

ราคา 119 บาท เทศกาลวันเด็กแหงชาติ อายุไมเกิน 13 ป อ่ิมละ 49 บาท เปนตน เพื่อเปนการยื่น

ขอเสนอใหกับลูกคาไดตัดสินใจไดงายข้ึน 

 

ตารางท่ี  6 .แสดงตัวอยางการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขนาดของราน 

สินค้า เทศกาล ราคาปกต ิ ราคาโปรโมช่ัน 

ไอศกรีม วันวาเลนไทน อ่ิมละ 69 บาท  มาเปนคู  119 บาท 

วันเด็กแหงชาต(ิอายุไมเกิน 

13 ป) 

อ่ิมละ 69 บาท อ่ิมละ 49 บาท 

 

การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

กกกกกกกกเนื่องจากกลุมลูกคาหลักของกิจการเปนนักเรียน ขาราชการ พนักงานบริษัท และผูท่ี

อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส  และท่ีวาการอําเภอแมสอด  ตําบลแมสอด 

จังหวัดตาก  ทางกิจการจึงไดมีการใชชองทางในการสงเสริมการขาย  ดวยวิธีการประชาสัมพันธใน

หลายชองทาง เพื่อใชเปนวิธีการเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ  อยางเชน การแจกใบปลิวเพื่อแนะนํา

รานใหเปนท่ีรูจัก ณ บริเวณท่ีรานตั้งอยูและสถานท่ีชุมชนตางๆ 
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บทที ่8 

แผนการบริการ 

 

สถานประกอบการในการบริการ 

กกกกกกกกเลขท่ี  46  ถนนประสาทวิถี  ตําบลแมสอด  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  63110  หรือ

บริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส  ตําบลแมสอด  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

 

 
 

ภาพท่ี  6  แสดงแผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

กกกกกกกกกิจการเปนอาคารพาณิชย  1  คูหา  3  ช้ัน  2  หองน้ํา   มีขนาดความกวาง  5 เมตร  และ

ความยาว  10 .เมตร โดยทางกิจการจะทําการใชพื้นท่ีในช้ันท่ี  1 ของอาคาร  ซ่ึงจะใชพื้นท่ีดังกลาว

ใหบริการ  

 

 

 

รานรักกัน 

ไอศกรีมบุฟเฟต 
บานพักครู หางสรรพสินคา 

เทสโกโลตัส 

ปอมตํารวจ 

  ถนน ประสาทวิถี 

โรงเรียน 

สรรพวิทยาคม 

รานขาย 

เสื้อผา 

รานซักรีด 

หองแถว 

ตึกแถว 
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แผนผงั การจัดรูปแบบร้าน 

 

 

 

ภาพท่ี  7  แสดงการจัดวางตําแหนงการบริการตางๆภายในราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท
างเขา-ออกราน

 

โตะ

ญี่ปุน 

เบาะ

รอง

น่ัง 

โตะ 

เครื่อง

ปรับ 

อากาศ 

บ
ัน

ไดท
างขึ้น

ชั้น
2 

อางลางจาน
 

ช้ันวางจาน 

เคานเตอร

คิดเงิน 

ตูแชไอศกรีม 

เกา

อี ้

หอง 

นํ้า 

เครื่องเสียง 

ถังแกส เตาแกส 
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ลกัษณะจุดเด่นและจุดด้อยของสถานทีต่ั้งกจิการ 

ตารางท่ี  7. แสดงจุดเดนและจุดดอยของสถานท่ีตั้งกิจการ 

จุดเด่น จุดด้อย 

- กิจการตั้งอยูในบริเวณแหลงชุมชน อัน

ไดแก โรงเรียน หางสรรพสินคา สถานท่ี

ราชการ บริษัทเอกชน และคนท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณใกลเคียง 

- มีระบบการคมนาคมท่ีสะดวก มีรถประจํา

ทางหลายสายวิ่งผาน อีกท้ังยังสามารถข้ึนลง

ไดบริเวณหนาราน 

- ทางรานมีท่ีจอดรถไมเพียงพอใหกับลูกคา 

สามารถจอดรถยนตหนารานไดเพียง 1 - 2 

คัน 

- เนื่องดวยกิจการอยูใกลโรงเรียน จะทําให

กิจการมีลูกคานอยลง 

 

การปรับปรุงตกแต่งสถานที ่

ตารางท่ี .8 .แสดงอุปกรณและเคร่ืองมือในการบริการ 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

1 แกวน้ํา 30 12 360 

2 จานรองแกว 30 10 300 

3 กระติกน้ํา 1 89 89 

4 ถาดเสิรฟ 5 20 100 

5 อุปกรณเคร่ืองครัวตางๆ 

(เชน มีด กระทะ หมอ 

เปนตน) 

3 ชุด 5,000 5,000 

6 ภาชนะใสอาหาร (เชน 

จาน ชาม เปนตน) 

30 ชุด 3,000 3,000 

7 ชอน-สอม 30 คู 15 450 

8 ถังน้ํา(ขนาดจิ๋ว) 2 20 40 

 รวม  8,166 9,339 
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ตารางท่ี  9  แสดงผลิตภัณฑท่ีใชในการบริการ 

ลาํดับ รายการ จํานวนต่อปี ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

1 ลงสินคาคร้ังแรกจาก

บริษัทเนสทเล ทาง 

บริษัท จัดสรรอุปกรณ

ตาง ๆ  เชน ตูแชไอศกรีม  

ถวยไอศกรีม ไอศกรีม 

อุปกรณสงเสริมการ 

ขาย เปนตน) 

1 แพ็คเกจ 5,999 5,999 

2 ไอศกรีม 500 กลอง 279 139,500 

3 ปโป 52 โหล 336 17,472 

4 ลูกเกดดําบรูก 13 โหล 540 7,020 

5 ลูกเกดสีเหลือง 13 โหล 540 7,020 

6 เนสทเลโกโกคร้ันซ 10 โหล 1,380 13,800 

7 เนสทเลไมโล 10 โหล 1,380 13,800 

8 เคลล็อกฟรุตลูป 13 โหล 720 9,360 

9 เนสทเลคอรนเฟลกส 11 โหล 792 8,712 

10 อิมพีเรียลท็อปปงสตอร

เบอรร่ี 

13 โหล 672 8,736 

11 อิมพีเรียลท็อปปงชอคโก

แลต 

13 โหล 672 8,736 

12 อิมพีเรียลท็อปปงคารา

เมล 

13 โหล 672 8,736 

13 ผงโอวัลติน 7 โหล 1,164 8,148 

14 ทองมวนจูล่ีชอคโกแลต 9 โหล 1,740 15,660 

15 ทองมวนจูล่ีสตอรเบอรร่ี 9 โหล 1,740 15,660 

16 คุกกี้ครีมโอ 18 โหล 204 3,672 

17 โยเฟรนคุกกี้ชอคโกแลต 20 โหล 108 2,160 

18 โยเฟรนคุกกี้เนย 20 โหล 108 2,160 
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ลาํดับ รายการ จํานวนต่อปี ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

19 ปอกกี้สตอรเบอรร่ี 25 โหล 156 3,900 

20 ปอกกี้ช็อคโกแลต 25 โหล 156 3,900 

21 โคอะลามารชบิสกิต

ไสช็อคโกแลต 

13 โหล 1,128 14,664 

22 ไฮโตสโตนช็อคโกบอล 24 โหล 240 5,760 

23 วิปปงครีม 11 โหล 1,380 15,180 

24 เคร่ืองปรุงอาหาร (เชน 

น้ําปลา น้ําตาล เปนตน) 

6 โหล 11,100 66,600 

25 วัตถุดิบในการทําอาหาร 

(เชน มะกะโรนี เนื้อไก 

มะเขือเทศ เปนตน) 

 24,000 288,000 

 รวม  57,206 694,355 

 

ตารางท่ี  10 แสดงอุปกรณตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

1 เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 

บีทีย ู

2 26,000 52,000 

2 เคร่ืองเสียง 1 16,990 16,990 

3 โทรศัพท 1 250 250 

4 กรอบรูป 8 550 4,400 

5 แจกันดอกไม 8 45 360 

6 โตะ-เกาอ้ี 4 ชุด 2,300 9,200 

7 เบาะรองนั่ง 12 279 3,348 

8 โตะญ่ีปุน 4 390 1,560 

9 เคานเตอรตอนรับ 1 3,200 3,200 

10 เคร่ืองคิดเงิน 1 3,500 3,500 



 35 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

11 พื้นเวที 1 12,000 12,000 

12 ดอกกุหลาบแกว 8 120 960 

13 ลําโพง 2 คู 2,200 4,400 

14 ช้ันวางของ 2 1,750 3,500 

15 ตูเย็น 17.71 คิว 1 25,800 25,800 

16 พัดลมเพดาน 1 1,950 1,950 

17 กระจกติดผนัง 1 15,000 15,000 

18 ชุดทําความสะอาด (เชน 

ไมกวาด ไมถูพื้น เปนตน) 

1 1,200 1,200 

 รวม  113,524 159,618 

 

ความสามารถในการบริการ 

กกกกกกกกจํานวนวันท่ีใชในการใหบริการตอป 288 วัน 

กกกกกกกกจํานวนเวลาท่ีใชในการใหบริการตอวัน 9 ช่ัวโมง 

กกกกกกกกเปดใหบริการเวลา 11.30 – 20.30 น. วันอังคารถึง – อาทิตย หยุดทุกวันจันทร 

กกกกกกกกจํานวนแรงงานท่ีใชในการใหบริการ 3 คน 

กกกกกกกกอัตราคาแรงงานในการใหบริการ 20,000 บาทตอเดือน  ( ผูจัดการราน 9,000 บาท และ

พนักงานจํานวน 2 คน คนละ 5,500 บาท ) 

 

แหล่งวตัถุดิบในการให้บริการ 

กกกกกกกกรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต มีการส่ังซ้ือผลิตภัณฑจากบริษัทเนสทเล  ซ่ึงเปนผูผลิตและ

ผูจัดจําหนายไอศกรีม โดยการส่ังซ้ือไอศกรีมเปนแพ็คเกจ โดยทางบริษัทจะมีการอํานวยความ

สะดวกใหในการจัดสง บริการตูแชไอศกรีมฟรี เปนตน 

 

ขั้นตอนการบริการ 

กกกกกกกก1..การตอนรับลูกคา  เม่ือลูกคาเขามาในราน  พนักงานจะตอนรับลูกคาและกลาวคําวา 

“สวัสดีคะ/ครับ” เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจตั้งแตคร้ังแรกท่ีเขามาใชบริการ  จากนั้นสอบถาม

และแนะนําบริการกับลูกคา  พรอมท้ังบริการน้ําเปลาฟรีแกลูกคา 
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กกกกกกกก2..การแนะนําบริการแกลูกคา 

 - สอบถามลูกคาวามากี่คน  แลวพาลูกคาไปนั่งท่ีโตะ  แนะนําการส่ังไอศกรีมบุฟเฟต

และเมนูอาหารใหกับลูกคา และทําการบริการแกลูกคา 

กกกกกกกก3..การใหบริการลูกคา 

บริเวณช้ันท่ี  1 ของรานจะเปนการใหบริการแกลูกคาท่ีตองการเชามารับประทาน

ไอศกรีมบุฟเฟตท้ังหมด 

กกกกกกกก4..การชําระเงินจากลูกคา  หลังจากลูกคารับบริการเสร็จแลว  พนักงานเชิญลูกคาไปยัง

จุดชําระเงิน และสอบถามความพึงพอใจของลูกคาในการบริการ 

กกกกกกกก5..การสงลูกคา  หลังจากท่ีลูกคารับบริการทุกข้ันตอนพรอมท้ังชําระเงินเสร็จเรียบรอย

แลว  เม่ือลูกคาตองการเดินทางกลับ  พนักงานทําการกลาวขอบคุณและเชิญใหลูกคากลับมาใช

บริการในโอกาสตอไป 

 

แผนผงักระบวนการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  8 แผนผังกระบวนการบริการ 

 

 

การตอนรับลูกคา 

การแนะนําบริการลูกคา 

การรับชําระเงินจาก

ลูกคา 

การสงลูกคา 
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บทที ่9 

แผนการเงิน 

 

ตารางท่ี  11 การประมาณการในการลงทุน( ประมาณการตอป ) 

รายการ 

  

  

รวม

จํานวน 

ทั้งส้ิน 

(บาท) 

  

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

หนีสิ้น ส่วนของ

เจ้าของ 

  

เจ้าหนี้

การค้า เงินกู้ 

1. เงินทุนหมุนเวยีน         

1.1 เงินสดสํารองการดําเนินงาน 500,000.00 - 200,000.00 300,000.00 

รวมเงินทุนหมุนเวยีน  500,000.00 - 200,000.00 300,000.00 

2. ทีด่ิน  อาคาร  และอุปกรณ์      

2.1 อาคาร 144,000.00 - - 144,000.00 

2.2 อุปกรณและเคร่ืองมือในการ

บริหาร 7,909.00 - - 7,909.00 

2.3 อุปกรณตกแตงและอุปกรณ

สํานักงาน 143,598.00 - - 143,598.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  171,507.00 - 143,598.00 27,909.00 

3. รายจ่ายก่อนการดําเนินงาน      

3.1 รายจายในการเตรียมการ 50,000.00 - - 50,000.00 

รวมรายจ่ายก่อนการดําเนินงาน  50,000.00 - - 50,000.00 

รวมต้นทุนโครงการทั้งส้ิน  721,507.00 - 343,598.00 377,909.00 

อตัราส่วนของหนีสิ้น : ส่วนของ

เจ้าของ 1.00  0.48 0.52 

 



 38 

ตารางท่ี 12 การชําระคืนเงินกูรายป 

ปีที ่ ยอดเงินกู้ ผ่อนชําระคนืเงินต้นปีละ ดอกเบีย้จ่าย รวมเงินต้น+ดอกเบีย้ 

1 200,000.00 100,000.00  16,000.00 116,000.00 

2 100,000.00  100,000.00 8,000.00 108,000.00 

รวม  200,000.00 24,000.00 224,000.00 

หมายเหตุ อัตราดอกเบ้ีย 8% ตอป 
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ตารางท่ี 13 สินทรัพย และคาเส่ือมราคา 

รายการ 

 

จํานวน 

(หน่วย) 

 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

 

มูลค่า

รวมทั้ง

ส้ิน 

(บาท) 

อตัราค่า

เส่ือม

ราคา 

ต่อปี (%) 

ค่าเส่ือม

ราคาต่อปี 

(บาท) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที1่) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที2่) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที3่) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที4่) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที5่) 

อาคาร 1 20,000.00 20,000.00 5% 1,000.00 19,000.00 18,000.00 17,000.00 16,000.00 15,000.00 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการผลติ 

แกวน้ํา 30 12 360 10% 36.00 324 288 252 216 180 

จานรองแกว 30 10 300 10% 30.00 270 240 210 180 150 

กระติกน้ํา 1 89 89 10% 8.90 80.1  71.2 62.3 53.4 44.5 

ถาดเสิรฟ 5 20 100 5% 5.00 95 90 85 80 75 

อุปกรณเคร่ืองครัวตางๆ 

(เชน มีด กระทะ หมอ 

เปนตน) 

 

3 ชุด 

 

       5,000 

 

5,000 10% 500.00 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 

ภาชนะใสอาหาร 

 (เชน จาน ชาม เปนตน) 

 

30 ชุด 

 

4,000 

 

4,000 10% 400.00 3,600 3,200 2,800 2,400 2,000 

ชอน-สอม 30 คู 15 450 5% 22.50 427.50 405 382.50 360 337.50 

รวม 129 9,146.00 10,299.00 60% 1,002.40 9,296.60 8,294.20 7,291.80 6,289.40 5,287 
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รายการ 

 

จํานวน 

(หน่วย) 

 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

 

มูลค่า

รวมทั้ง

ส้ิน 

(บาท) 

อตัราค่า

เส่ือม

ราคา 

ต่อปี (%) 

ค่าเส่ือม

ราคาต่อปี 

(บาท) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที1่) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที2่) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที3่) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที4่) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที5่) 

อุปกรณ์การผลติและอุปกรณ์สํานักงาน 

 เคานเตอรตอนรับและคิดเงิน 1 3,200 3,200 10% 320 2,880 2,560 2,240 1,920 1,600 

เครื่องคิดเงิน 1 3,500 3,500 10% 350 3,150 2,800 2,450 2,100 1,750 

พ้ืนเวที 1 12,000 12,000 20% 2,400 9,600 7,200 4,800   2,400 - 

ดอกกุหลาบแกว 8 120 960 5% 48 912 864 816 768 720 

ลําโพง 2 คู 2,200 4,400 10% 440 3,960 3,520 3,080 2,640 2,200 

ช้ันวางของ 2 1,750 3,500 10% 350 3,150 2,800 2,450 2,100 1,750 

ตูเย็น 1 9,780 9,780 20% 1,956 7,824 5,868 3,912 1,956 - 

พัดลมเพดาน 1 1,950 1,950 10% 195 1,755 1,560 1,365 1,170 975 
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รายการ 

 

 

จํานวน 

(หน่วย) 

 

 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

 

มูลค่ารวมทั้ง

ส้ิน 

(บาท) 

 

อตัราค่าเส่ือม

ราคา 

ต่อปี (% ) 

 

ค่าเส่ือมราคา

ต่อปี 

(บาท)  

 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที ่1) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที ่2) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที ่3) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที ่4) 

มูลค่า

สินทรัพย์

สุทธิ 

(ส้ินปีที ่5) 

อุปกรณ์การผลติและอุปกรณ์สํานักงาน       

กระจกติดผนัง 1 15,000 15,000 10% 1,500 13,500 12,000 10,500 9,000 7,500 

ชุดทําความสะอาด 

(เชน ไมกวาด ไมถูพ้ืน 

เปนตน) 

 

1 1,200 1,200 20% 240 960 720 480 240 _ 

รวม 59  97,504 55,490 205% 7,799 12,2026.20 10,045.40 78,882.60 5,7310.80 35,739 
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ตารางท่ี 14 การประมาณการขายรายเดือน 

รายการ เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 รวม 

จํานวนสินคาขาย (ถวย) 

ไอศครีม 720 840 960 768 864 912 5,064 

ไอศรีม3ลูกเลอืกทอ็ปป้ิง 3 อย่าง 840 912 936 960 970 1,000 7,370 

กวยเต๋ียวราชบุรี 700 840 900 760 865 920 4,985 

ผดัถังแตก 500 650 760 768 775 780 4,233 

มามาผัดแหงเย็นตาโฟ 620 700 960 870 864 910 4,924 

มะกะโรนีเปร้ียวหวาน 700 750 800 768 780 910 4,708 

สปาเก๊ตตีข้ีเ้มา 560 600 960 768 850 912 4,650 

สปาเก๊ตตีพ้ริกแกงปลาช่อนทอด

กรอบ 

780 800 900 760 864 870 4,974 

รวม 5,420 6,092 7,176 6,422 6,832 7,214 40,908 
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รายการ เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดอืนที ่10 เดอืนที ่11 เดอืนที ่12 รวม 

จํานวนสินคาขาย (ถวย) 

ไอศครีม 936 816 840 960 1,000 1,080 10,896 

ไอศรีม3ลูกเลอืกทอ็ปป้ิง 3 อย่าง 1,080 1,152 1,128 1,176 1,152 1,200 12,506 

กวยเต๋ียวราชบุรี 936 800 840 969 1,110 1,200 10,840 

ผดัถังแตก 795 816 830 900 950 980 9,504 

มามาผัดแหงเย็นตาโฟ 936 816 840 960 970 950 9,523 

มะกะโรนีเปร้ียวหวาน 920 816 900 930 800 850 9,954 

สปาเก๊ตตี ้

ขีเ้มา 

936 816 850 840 800 860 9,752 

สปาเก๊ตตีพ้ริกแกงปลาช่อนทอดกรอบ 900 820 900 980 800 850 10,224 

รวม 7,439 6,852 7,128 7,715 7,582 7,970 83,199 
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ตารางท่ี 15 การประมาณรายไดจากการขายสินคาและบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนสินค้าขาย (ถ้วย) ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ไอศกรีม 150,000 160,000 220,412 241,100 250,025 

ทอ็ปป้ิง 3 อย่าง 100,000 143,350 203,628 224,100 239,400 

กวยเต๋ียวราชบุรี 40,000 42,000 45,000 46,000 48,000 

ผดัถังแตก 38,000 35,000 37,000 39,000 39,500 

มามาผัดแหงเย็นตาโฟ 28,000 29,000 30,000 33,000 40,000 

มะกะโรนีเปร้ียวหวาน 30,000 32,000 34,000 35,000 38,000 

ผดัมะกะโรนี 40,000 45,000 46,300 47,000 50,000 

สปาแกตตขีีเ้มา 30,000 33,000 34,000 40,000 42,000 

 สปาแกตตพีริกแกงปลา

ช่อนทอดกรอบ 32,000 32,800 34,000 38,000 40,000 

รวม 488,000 552,150 684,340 743,200 786,925 
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ตารางท่ี 16 การประมาณการตนทุนการขายสินคา 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ต้นทุนการผลติสินค้า (บาท)           

คาวัตถุดิบทางตรงในการผลิต

สินคา 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 

คาแรงงานทางตรงในการผลิต

สินคา 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

คาไฟฟา นํ้าประปา 80,000 80,000 90,000 92,000 95,000 

คาบํารุงรักษาเครื่องจักรและ

อุปกรณ - 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 

รวมต้นทุนการผลติสินค้า 478,000 493,000 510,000 519,000 529,000 

ค่าเส่ือมราคาในการผลติ (บาท)           

คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและ

อุปกรณ 9,296.60 8,294.20 7,291.80 6,289.40 5,287 

รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการ

ผลติ 9,296.60 8,294.20 7,291.80 6,289.40 5,287 

รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน 554,900 563,900 516,329 524,559 1,058,348 

สินค้าคงเหลอื (บาท)      

บวก  สินคาคงเหลือตนงวด - 49,975.00 15,481 51,233 64,545 

หัก    สินคาคงเหลือปลายงวด 39,975 45,481  51,233 64,545    38,368 

รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 447,321.60 505,788.20 481,539.80 511,977.40 560,464 

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลติ 700,000 700,000 650,000 750,000 800,000 
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ตารางท่ี 17 การประมาณการคาใชจายในการขาย และบริหาร 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 

เงินเดือนบุคลากร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 20,000 14,000 10,000 10,000 10,000 

คาไฟฟาและนํ้าประปา 24,000 24,500 25,000 25,500 26,000 

คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 36,000 46,500 47,000 37,500 38,000 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

คาใชจายในการดําเนินการเริ่มแรก 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 450,000 375,000 747,000 363,000 414,000 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการขายและบริหาร 

คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน 122,026 10,045 78,882 53,180 357,349 

คาเสื่อมราคาอาคาร 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

รวมค่าเส่ือมราคา 152,026 40,045 108,882 83,180 387,349 

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร 

 

600,000 

 

700,000 
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ตารางท่ี 18 การประมาณการงบกําไรขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้ 

รายไดจากการขายสินคา 500,000 60,000 800,000 850,000 880,000 

รวมรายได้ 500,000 60,000 800,000 850,000 880,000 

หัก - ตนทุนขายสินคา 420,000 375,000 747,000 363,000 414,000 

กาํไรขั้นต้น 80,000 225,000 53,000 487,000 466,000 

หัก-คาใชจายในการขายและบริหาร 42,000 37,500 24,700 36,000 44,000 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย 38,000 187,500 505,300 451,000 422,000 

หัก - ดอกเบี้ยจาย 16,000 12,000 26,000 64,000 32,000 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักภาษีเงนิได้ 22,000 175,500 479,300 387,000 390,000 

กาํไรสะสม 22,000 175,500 479,300 387,000 390,000 
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ตารางท่ี 19 การประมาณงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3  ปีที ่4 ปีที ่5 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

เงินสดรับจากการขายสินคา 500,000 600,000 800,000 850,000 880,000 

เงินสดจายคาวัตถุดิบทางตรงในการ

ผลิต 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต 700,000 700,000 650,000 750,000 1,500,000 

เงินสดจายคาใชจายในการขายและ

บริหาร 
750,000 800,000 920,000 500,000 600,000 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรม

ดาํเนินงาน 1,950,000 2,100,000 2,370,000 2,100,000 2,980,000 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      

เงินสดจายลงทุนในเครื่องใช

สํานักงาน 55,490 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 55,490 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ      

เงินสดรับจากการกูยืม 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจายชําระคืนเงินกู 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดสุทธิ 400,000 200,000 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

ตารางท่ี 20 การประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวยีน           

เงินสดและเงินฝากสถาบัน

การเงิน 

833,500 209,097 4370,467 678,106 656,414 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 833,500 209,097 4370,467 678,106 656,414 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน           

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ-สุทธิ 171,507 122,026 100454 78,882 57,310 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  

171,507 122,026 10,045 78,882 57,310 

รวมสินทรัพย์ 171,507 122,026 10,045 78,882 57,310 

หนีสิ้นหมุนเวยีน           

ภาษีเงินไดคางจาย 35,000 81,997 287,734 684,286 997,696 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน           

   เงินกูระยะยาว 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้น 100,000 100,000    

ส่วนของเจ้าของ           

   ทุน-นางสาว ปลันธน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

กําไรสะสม 22,000 175,500 479,300 387,000 390,000 

รวมส่วนของเจ้าของ 322,000 475,500 779,000 687,000 690,000 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 422,000 575,500 779,000 687,000 690,000 
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ตารางท่ี 21 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการการวเิคราะห์ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงนิ           

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 6.57 5.87 7.89 8.50 9.00 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio) 7.02 5.29 6.72 6.30 8.65 

อตัราส่วนการวดัประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์      

อัตราหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover) 6.59 9.84 9.92 9.43 9.93 

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover Period) 40.56 37.08 36.79 36.75 36.74 

อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร 2.50 3.50 4.00 7.00 12.50 

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม 0.62 0.68 0.55 0.83 1.25 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการก่อหนี้       

อัตราสวนแหงหน้ี (Debt Ratio)  0.29 0.22 0.16 0.12 0.09 

อัตราสวนแหงเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 0.41 0.28 0.15 0.14 0.20 

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest 

Coverage Ratio) 5.71 5.98 16.03 44.70 85.05 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหาร      

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.16 0.20 0.35 0.73 0.86 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 1.20 1.50 2.00 2.75 3.00 

อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต) 1.50 1.80 2.00 2.89 3.00 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (เปอรเซนต) 1.40 1.65 2.30 2.69 2.30 

ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน           

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 2,850,067 บาท 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 54% 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 1 ป 8 เดือน 
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บทที ่10 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

กกกกกกกกแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง เปนการเตรียมแนวทางในการดําเนินการไว

ลวงหนา สําหรับในกรณีท่ีสถานการณ หรือผลลัพธจากการดําเนินงานไมเปนไปตามท่ีวางแผนไว 

หรือมีเหตุการณท่ีไมคาดฝน เกิดข้ึนจนทําใหมีผลกระทบในทางลบตอกิจการ และสงผลทําใหการ

ดําเนินกิจการไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

กกกกกกกกธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต สามารถประสบกับความเส่ียงในการทําธุรกิจดาน

ตางๆ ข้ึนไดเสมอ ทางรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต จึงไดทําการวางแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมิน

ความเส่ียง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตางๆ ดังตอไปนี ้

 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 1 

กกกกกกกกเปนการวางแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียงในกรณีท่ีกิจการประสบปญหาใน

การดําเนินงานท้ังจากภายในและภายนอก 

 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 2 

กกกกกกกกเปนการวางแผนฉุกเฉินในกรณีท่ีกิจการประสบกับปญหาตางๆ จนหมดโอกาสทาง

ธุรกิจลง และกิจการไมสามารถดําเนินการตอไปได 
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แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 1 

 

ตารางท่ี  22  แสดงแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียงท่ี 1 

ลาํดับที ่ ลกัษณะปัญหา ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แนวทางแก้ไข 

1 พนักงานคนสําคัญลาออก

อยางกะทันหัน 

ทําใหจํานวนพนักงานไม

เพียงพอตอการใหบริการ 

ทําใหการทํางานติดขัด 

รับลูกจางเพิ่ม โดยทําการ

ใหพนักงานเซ็นตสัญญา

การจางงานเปนรายป 

2 การเขามาของคูแขงราย

ใหม 

ทําใหลูกคามีทางเลือกเพิ่ม

มากข้ึน ทําใหกิจการสูญเสีย

ลูกคาบางสวนไป ลูกคาเขา

มาใชบริการอยางไม

สมํ่าเสมอ เกิดการแขงขันสูง 

สรางกลยุทธใหมๆ ข้ึนมา 

เพื่อเพิ่มความสนใจใหกับ

ลูกคาและเพื่อเปนการชวย

ใหกิจการมีลูกคารายใหม

เพิ่มมากข้ึน 

3 ลูกคาเขามาใชบริการ

จํานวนมากไมสามารถ

ใหบริการแกลูกคาได

อยางท่ัวถึง 

ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ 

เนื่องจากตองรอนานและ

อาจทําใหลูกคาเปล่ียนใจไป

ใชบริการท่ีอ่ืน 

กิจการจัดพื้นท่ีใหมีส่ิง

อํานวยความสะดวกใหแก

ลูกคา เชน โทรทัศน วิทยุ 

เปนตน 

4 ราคาของตนทุนวัตถุดิบท่ี

ใชในการผลิตสูงข้ึนหรือ

บางคร้ังวัตถุดิบขาดตลาด 

ตนทุนของสินคาเพิ่มข้ึน เจรจาตอรองกับ Supplier 

รายใหม เลือกผลิตภัณฑ

ใหมเขามาทดแทน 

5 กิจการมีเงินทุนไม

เพียงพอ 

ทําใหกิจการตองประสบ

ปญหากับเงินหมุนเวียนไม

เพียงพอตอการดําเนิน

กิจการ 

จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจาก

สถาบันการเงิน 

6 จํานวนลูกคาลดลงจาก

สภาวะเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไปใน

ปจจุบัน 

สงผลกระทบตอรายไดของ

กิจการจนทําใหรายไดไม

สมดุลกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

พิจารณากระบวนการ

บริหารจัดการ การจัดทํา

แผนสงเสริมทางการตลาด

ใหสอดคลองกับสภาวะ

เศรษฐกิจ 
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แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 2 

 

ตารางท่ี  23  แสดงแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียงท่ี 2 

ลาํดับ ลกัษณะปัญหา ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แนวทางแก้ไข 

1 กิจการประสบกับสภาวะ

ขาดทุนหรือลมละลาย 

กิจการไมสามารถดําเนินงาน

ตอไปได 

ปดกิจการ หรือขาย

ธุรกิจใหกับบุคคลท่ี

สนใจธุรกิจ 

2 รูปแบบของการบริการ

ไมไดรับความสนใจจาก

ลูกคา 

กิจการไมมีลูกคาเขามารับ

บริการและเกิดการขาดทุน 

เลิกกิจการ โดยการขาย

สินทรัพยท่ีมีอยูท้ังหมด

เพื่อเลิกกิจการ 

3 กิจการไมสามารถ

ดําเนินงานตอไปได 

โอกาสทางธุรกิจหมดลง 

กิจการไมสามารถดําเนิน

ธุรกิจตอไปไดอีก 

ทางกิจการมีการ

ปรับเปล่ียนไปเปน

ธุรกิจอ่ืนๆ เชน 

เปล่ียนไปทําธุรกิจราน

ขายอาหารอยางเดียว 

เปนตน 
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บทที ่11 

แผนการปรับปรุงเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ 

 

ตารางท่ี  24  แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ลาํดับ งานทีต้่องการปรับปรุง วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1 ปรับปรุงบริการใหลูกคา

ไดรับความพึงพอใจมาก

ยิ่งข้ึน 

ทําการพูดคุยกับพนักงาน

เพื่อใหเกิดความเขาใจในงาน

บริการ หลีกเล่ียงการใช

อารมณ และเพิ่มจํานวน

พนักงานใหเพียงพอ 

ลูกคาเกิดความพึงพอใจ

ในบริการมากยิ่งข้ึน และ

กลับมาใชบริการในคร้ัง

ตอไป 

2 การจัดตกแตงรานใหดู

ทันสมัยและสะอาดอยู

เสมอ 

ทําความสะอาดรานและ

อุปกรณเปนประจํา จัดราน

ใหทันสมัยเหมาะกับความ

ตองการของลูกคา 

ทําใหลูกคาเกิดความ

เช่ือม่ันในความสะอาด

ของราน และเปนการ

ดึงดูดใจลูกคาจาก

บรรยากาศภายในราน 

3 เพิ่มศักยภาพของตัวเอง เขารับการฝกอบรมตางๆ ท่ี

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมี

การจัดข้ึนเกี่ยวกับการ

เสริมสรางผูประกอบการ 

เพื่อปฏิบัติตอ

ภาระหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4 เก็บฐานขอมูลการขายและ

การส่ังซ้ือวัตถุดิบใหมี

ระเบียบงายตอการคนหา 

นําคอมพิวเตอรมาชวยในการ

เก็บขอมูล 

สามารถเรียกดูขอมูลได

สะดวกและรวดเร็ว 

5 การตรวจสอบดานการเงิน

ของกิจการ 

ทําการตรวจสอบบัญชีพรอม

ท้ังบันทึกรายรับรายจาย ท่ี

กิจการซ้ือมาและใชไป 

สามารถตรวจสอบการ

หมุนของเงินได และ

แกไขขอบกพรองท่ี

เกิดข้ึนหากมีคาใชจายท่ี

ผิดปกต ิ
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รูปภาพ  ตราสัญลักษณ  ของรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตแิละพฤตกิรรมในการบริโภคไอศกรีม 

คําแนะนํา แบบสอบถามนี้ประกอบดวยชุดคําถาม 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม 

 ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามโดยทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องหน้าหัวข้อทีต่รง

กบัตัวท่านมากทีสุ่ด 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.     อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา    ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว   อ่ืนๆ.............................. 

 ไมไดประกอบอาชีพ 

2.     อายุ 

 ต่ํากวา 15 ป     15-25 ป 

 26-35 ป     36-43 ป 

 44-50 ป     สูงกวา 50 ป 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม 

1.  ทานเคยรับประทานไอศกรีมหรือไม 

 เคย      ไมเคย 

2.  ทานรับประทานไอศกรีม 

 ทุกวัน     วันเวนวัน 

 ทุกสามวัน     สัปดาหละคร้ัง 

 สัปดาหละสองคร้ัง    เดือนละคร้ัง 

 เดือนละสองคร้ัง    อ่ืนๆ.............................. 

3.  เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการรับประทานไอศกรีม  

 เปนผูท่ีช่ืนชอบไอศกรีมอยูแลว  อากาศรอน หรือกระหาย 

 เพื่อพบปะพูดคุยกับหมูเพื่อนฝูง  อ่ืนๆ.............................. 

4.  ทานรับประทานไอศกรีมชวงเวลาใดบอยท่ีสุด  

 ชวงเชา   ชวงสาย   ชวงกลางวัน  
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 ชวงบาย   ชวงเย็น   ชวงคํ่า-ดึก 

5.  ทานรับประทานไอศกรีมยี่หอใดบอยท่ีสุด  

 วอลล     เนสทเล 

 ครีโม     อ่ืนๆ.............................. 

 แมกโนเลีย ยูไนเต็ด 

6.  ทานซ้ือยี่หอนี้หรือชนิดนี้เพราะเหตุใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ม่ันใจในคุณภาพ    มีรสชาติท่ีดีกวา 

 พบเห็นจากโฆษณาบอย   มีผูแนะนํา 

 มีสวนผสมอ่ืนๆ ใหเลือก   อ่ืนๆ.............................. 

7.  ทานรับประทานไอศกรีมรสชาติใดมากท่ีสุด  

1...............................   3............................... 

2...............................   4............................... 

8.  ทานเลือกรับประทานไอศกรีมรูปแบบใดมากท่ีสุด  

 แบบตัก   แบบบรรจุสําเร็จรูป  อ่ืนๆ.............................. 

9.  ทานซ้ือหรือรับประทานจากสถานท่ีใดบอยท่ีสุด  (เติมตัวเลขจากมากท่ีสุด = 1 มาก = 2 

ปานกลาง = 3 นอย = 4 นอยท่ีสุด = 5) 

…..รานขายไอศกรีม   …..รานอาหาร 

…..รานสะดวกซ้ือ   …..ซุปเปอรมาเก็ดในหางสรรพสินคา 

…..รานขายของชําท่ัวไป    

10.  ทานซ้ือหรือรับประทานจากสถานท่ีดังกลาวเพราะเหตุใด 

 สะดวก     สะอาด 

 ประหยัด     มีหลายชนิด/หลายยี่หอ 

 ไดรับสวนลดหรือการสงเสริมการขาย  อ่ืนๆ………………………… 

11. ราคาท่ีทานเห็นวาเหมาะสมตอการบริโภคไอศกรีมบุฟเฟตตอคร้ัง....................บาท 

ขอขอบคุณอยางยิ่งท่ีทานใหความอนุเคราะห และใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม 

ปลันธน ชุมภ ู

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ข้อมูลทีไ่ด้จากการสํารวจแบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคติและพฤติกรรมในการบริโภคไอศกรีม  ใน

เขตอาํเภอแม่สอด  จังหวดัตาก  จํานวน 100  คน  ได้ผลสรุปของการสํารวจ  ดังนี ้

ส่วนที ่ 1:ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

1. อาชีพ  จากแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  อาชีพท่ีมีผลตอการทําแผนธุรกิจ

ของรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

กกกกกกกกกนักเรียน/นักศึกษา    48% 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  33% 

อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว   15% 

ไมไดประกอบอาชีพ      2% 

อ่ืนๆ       2% 

 

2. อายุ  จากแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  อายุท่ีมีผลตอการทําแผนธุรกิจของ

รานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

ต่ํากวา  15  ป    11% 

15 – 25  ป     52% 

26 – 35  ป     26% 

36 – 43  ป         5% 

44 – 50  ป        4% 

สูงกวา  50  ป       2% 

 

ส่วนที ่ 2:แบบสอบถามความคดิเห็นและพฤติกรรม 

 

1. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  มีผูเคยรับประทานไอศกรีมเปนจํานวน  100% 

 

2. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  ความถ่ีในการรับประทานไอศกรีมของผูบริโภคท่ี

มีผลตอแผนธุรกิจของรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

ทุกวัน       5% 

วันเวนวัน     10% 

ทุกสามวัน     37% 
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สัปดาหละคร้ัง    24% 

สัปดาหละสองคร้ัง      6% 

เดือนละคร้ัง        4% 

เดือนละสองคร้ัง       2% 

อ่ืนๆ        2% 

 

3. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการรับประทานไอศกรีม

ของผูบริโภค  ท่ีมีผลตอแผนธุรกิจของรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

เปนผูท่ีช่ืนชอบไอศกรีมอยูแลว  35% 

อากาศรอน  หรือกระหาย   33% 

เพื่อพบปะพูดคุยกับหมูเพื่อนฝูง  30% 

อ่ืนๆ        2% 

4. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  ชวงเวลาท่ีรับประทานไอศกรีมมากท่ีสุดของ

ผูบริโภค  ท่ีมีผลตอแผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

ชวงเชา       2% 

ชวงสาย       5% 

ชวงกลางวัน     27% 

ชวงบาย     29% 

ชวงเย็น     21% 

ชวงคํ่า – ดึก     16% 

5. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  ยี่หอท่ีบริโภคบอยท่ีสุดของผูบริโภค  ท่ีมีผลตอ

แผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

วอลล     38% 

เนสทเล     39% 

ครีโม     17% 

แมกโนเลีย  ยูไนเต็ด      4% 

อ่ืนๆ       2% 
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6. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  ยี่หอท่ีบริโภคมากบอยท่ีสุดของผูบริโภค  ท่ีมีผล

ตอแผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

ม่ันใจในคุณภาพ    23% 

มีรสชาติท่ีดีกวา    29% 

พบเห็นจากโฆษณาบอย   18% 

มีผูแนะนํา     12% 

มีสวนผสมอ่ืนๆใหเลือก   18% 

 

7. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  รสชาติท่ีบริโภคมากท่ีสุดของผูบริโภค  ท่ีมีผลตอ

แผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

วนิลา     32% 

สตอรเบอร่ี     27% 

ชอคโกแลตชิพ    19% 

มะนาว     12% 

อ่ืนๆ     10% 

 

8. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  รูปแบบไอศกรีมท่ีผูบริโภคเลือกมากท่ีสุด  ท่ีมีผล

ตอแผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

แบบตัก     52% 

แบบบรรจุสําเร็จรูป    44% 

อ่ืนๆ       4% 

 

9. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  สถานท่ีท่ีไปใชบริการมากท่ีสุดของผูบริโภค  ท่ีมี

ผลตอแผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

รานขายไอศกรีม    31% 

รานสะดวกซ้ือ    27% 

รานขายของชํา    20% 

รานอาหาร     12% 

ซุปเปอรมาเก็ตในหางสรรพสินคา  10% 
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10. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  เหตุผลท่ีเลือกบริโภคจากสถานท่ีดังกลาวของ

ผูบริโภค  ท่ีมีผลตอแผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

สะดวก     29% 

ประหยัด     25% 

สะอาด     25% 

มีหลายชนิด/หลายยี่หอ   21% 

 

11. จากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม  ราคาท่ีเหมาะสมในการบริโภคไอศกรีมบุฟเฟต

แตละคร้ังของผูบริโภค  ท่ีมีผลตอแผนธุรกิจรานรักกันไอศกรีมบุฟเฟต 

ราคา  69  บาท    41% 

ราคา  59  บาท    35% 

ราคา  49  บาท    17%    

อ่ืนๆ       7% 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาวปลันธน ชุมภู 

ท่ีอยู  23/3 หมู 2 ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 

E-Mail    pilan_0057@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2548  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สายวิทย – คณิต  

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 

พ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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