
 
 
 

  
 

แผนธุรกจิ  Herb and  Healthy Ice-Cream 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวศิรินทพิย์  มีกศุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนธุรกจินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 



 

 

แผนธุรกจิ  Herb and  Healthy Ice-Cream 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวศิรินทพิย์  มีกศุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนธุรกจินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 

 

 

 

 



 

 

ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว อนุมัติ

ให  แผนธุรกิจ  เร่ือง “Herb and  Healthy Ice-Cream” เสนอโดยนางสาวศิรินิทพย  มีกุศล มีคุณคาเพียง

พอท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

      ……………………………………………….. 

                (อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ) 

        หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

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

อาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท 

 

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ 

 

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

(อาจารยเลิศลักษณ  เจริญสมบัต)ิ 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

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

 (อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

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

(อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

 

 



ค 

 

12490102  :  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 

คําสําคัญ    :  HAHIC / สําเร็จรูป / ก่ึงสําเร็จรูป / นํ้าตาลฮูเร 

 ศิรินทิพย   มีกุศล : แผนธุรกิจ Herb and  Healthy  Ice-Cream   อาจารยที่ปรึกษา :  

อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท.  75  หนา. 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 หางหุนสวน HAHIC จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  สถานที่ต้ังโรงงานต้ังอยูที่ 

100/3 หมู  2  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150   แนวคิดในการเริ่มตนธุรกิจคือผูประกอบการไดเห็น โอกาส

ทางการตลาดของไอศกรีมสมุนไพร   เน่ืองจากไอศกรีมเปนอาหารหวานที่ไดรับความนิยมทุกยุคทุกสมัยและเปน

ที่นิยมของทุกกลุมคนโดยเฉพาะเด็กและวัยรุน   

ผลิตภัณฑของของ HAHIC มี 2 รูปแบบคือ แบบสําเร็จรูปและก่ึงสําเร็จรูป      มีผลิตภัณฑทั้งหมด 10 รส 

ซึ่งแตละรสประกอบดวยสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา และไอศกรีมของกิจการผูปวยที่เปนโรคเบาหวานสามารถ

รับประทานไดเน่ืองจากความหวานของไอศกรีมไดมาจากนํ้าตาลฮูเร ที่ผูเปนโรคเบาหวานสามารถรับประทานได  

สภาพการแขงขันของตลาดไอศกรีมภายในจังหวัดราชบุรีมีการแขงขันที่ไมรุนแรง  และ  HAHIC เปน

ไอศกรีมสมุนไพรรายแรกที่ทําการผลิตไอศกรีมสุมนไพรแบบสําเร็จรูปออกมาจําหนายจึงทําให  HAHIC  เปน

ผูนําทางดานการตลาดของไอศกรีมสมุนไพรภายในจังหวัดราชบุรี  

 โดยกลุมลูกคาเปาหมายของ HAHIC คือกลุมผูบริโภคโดยทั่วไป  ที่อาศัยอยูในจังหวัดราชบุรี  ที่มี

พฤติกรรมการชอบรับประทานไอศกรีม  และเปนบุคคลที่รักษาสุขภาพของตนเอง HAHIC ใชกลยุทธทาง

การตลาดหลายรูปแบบ เชนการจัดโปรโมช่ันในชวงเทศกาลตางๆ  การสะสมแตมเพ่ือแลกรับสวนลดในครั้งตอไป   

  กิจการมีกําลังการผลิต 75 กิโลกรัมตอวัน    มีแหลงจําหนายใน 3 อําเภอของจังหวัดราชบุรี คืออําเภอ

จอมบึง อําเภอเมือง  อําเภอบานโปง    เปาหมายในปจจุบันคือ จําหนายไอศกรีมใหไดวันละ  75 กิโลกรัม 

เปาหมายในอนาคต ตองการเปนผูผลิตไอศกรีมสมุนไพรรายใหญที่สุดในประเทศไทย   และมีตัวแทนจําหนายทั่ว

ประเทศ   มีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน  เปนการใหความรูเก่ียวกับเรื่องการใหบริการลูกคา  และการใหความรู

เก่ียวกับเรื่องสมุนไพรเพ่ือใหพนักงานสามารถอธิบายใหกับลูกคาฟงไดอยางถูกตอง   

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ( ROA) ในปแรกเทากับ 23.27% อัตราผลตอบแทนตอสวนของ

เจาของ (ROE) เทากับ 31.57% 
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คณะวิทยาการจัดการ          มหาวิทยาลัยศิลปากร                     ปการศึกษา 2552 

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

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา..........................................................    
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กติติกรรมประกาศ 

 

แผนธุรกิจ  Herb and Healthy Ice-Cream  สําเร็จไปไดดวยดี  ดวยความอนุเคราะหจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ท่ีใหความอนุเคราะหในการเขาไปแจกแบบสอบถามนักศึกษา  

และขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน  ท่ีสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหขอมูล   

ขอขอบพระคุณ   อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท   อาจารยท่ีปรึกษาท่ีใหความ

อนุเคราะหในการใหคําแนะนําปรึกษา ใหความรู แนวคิด ขอคิดเห็น ตลอดจนตรวจทานแกไขเปน

อยางดียิ่ง จนแผนธุรกิจนี้สําเร็จไปดวยด ี

ขอขอบพระคุณ  คุณอนุชา  แสงเลิศ  พอคาไอศกรีมกระทิสดท่ีใหคําแนะนําและความรู

ในการทําไอศกรีม  ตลอดจนคําแนะนําตางๆ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัย ไดแก อาจารยเลิศลักษณ  เจริญสมบัติ  

ท่ีใหเกียรติเปนประธานกรรมการแผนธุรกิจและ  ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต ท่ีใหเกียรติเปนกรรมการ

แผนธุรกิจ  ในการเสียสละเวลาตรวจสอบแผนธุรกิจ     เพื่อนํามาสูการแกไขและปรับปรุง 

ขอบกพรองใหแผนธุรกิจสมบรูณเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
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บทที ่1 

บทสรุปผู้บริหาร 

  หางหุนสวน HAHIC จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  สถาน

ท่ีตั้งโรงงานตั้งอยูท่ี 100/3 หมู  2  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150   

    แนวคิดในการเร่ิมตนธุรกิจคือผูประกอบการไดเห็น โอกาสทางการตลาดของไอศกรีม

สมุนไพร   เนื่องจากไอศกรีมเปนอาหารหวานท่ีไดรับความนิยมทุกยุคทุกสมัยและเปนท่ีนิยมของ

ทุกกลุมคนโดยเฉพาะเด็กและวัยรุน   

    ผลิตภัณฑของของ HAHIC มี 2 รูปแบบคือ แบบสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปซ่ึงแบบ

สําเร็จรูปมี 4 ขนาดดังนี้ คือ กลองใหญ ขนาด 500 กรัม ราคา  150 บาท  กลองเล็กขนาด 100 กรัม  

ราคา   30 บาท  กรวย ขนาด 50 กรัม ราคา  15 บาท  แทงขนาด 60 กรัม ราคา 18  บาท  ในการเร่ิม

ดําเนินกิจการ ผลิตภัณฑจะมีท้ังหมด 10 รส ซ่ึงแตละรสประกอบดวยสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทางยา 

และไอศกรีมของกิจการผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานสามารถรับประทานไดเนื่องจากความหวานของ

ไอศกรีมไดมาจากน้ําตาลฮูเร ท่ีผูเปนโรคเบาหวานสามารถรับประทานได โดยไมสงผลกระทบใดๆ

ตอรางกาย 

    สภาพการแขงขันของตลาดไอศกรีมภายในจังหวัดราชบุรีมีการแขงขันท่ีไมรุนแรง  และ  

HAHIC เปนไอศกรีมสมุนไพรรายแรกท่ีทําการผลิตไอศกรีมสุมนไพรแบบสําเร็จรูปออกมา

จําหนายจึงทําให  HAHIC  เปนผูนําทางดานการตลาดของไอศกรีมสมุนไพรภายในจังหวัดราชบุรี 

    HAHIC เปนไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพท่ีอยูในระดับ Premium ซ่ึงหากเปรียบเทียบ 

ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันแลวไอศกรีม  HAHIC  ไมมีคูแขงเนื่องจากไมมีผูท่ีผลิตไอศกรีม

สมุนไพรรายใดผลิตออกมาเปนแบบสําเร็จรูปและสรางแบรนดข้ึนมาอยางจริงจัง 

    โดยกลุมลูกคาเปาหมายของ HAHIC คือกลุมผูบริโภคโดยท่ัวไป  ท่ีอาศัยอยูในจังหวัด

ราชบุรี  ท่ีมีพฤติกรรมการชอบรับประทานไอศกรีม  และเปนบุคคลท่ีรักษาสุขภาพของตนเอง  

    HAHICใชกลยุทธทางการตลาดหลายรูปแบบ เชนการจัดโปรโมช่ันในชวงเทศกาลตางๆ

เพื่อ เปนการดึงดูดลูกคา และการเลือกทําเลท่ีตั้งของรานท่ีอยูในยานชุมชน ซ่ึงมีกลุมลูกคาเปาหมาย

อยูเปนจํานวนมาก  มีการสะสมแตมเพื่อแลกรับสวนลดในคร้ังตอไป  

กกกกกกกกกิจการมีกําลังการผลิต 75 กิโลกรัมตอวัน เนื่องจากกิจการ  มีแหลงจําหนายใน 3 อําเภอ

ของจังหวัดราชบุรี คืออําเภอจอมบึง อําเภอเมือง  อําเภอบานโปง  ซ่ึงในแตละอําเภอเปนอําเภอท่ีมี 
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ความเจริญทางดานการคาและมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน  เปาหมายในปจจุบันคือ จําหนาย  

กกกกกกกกไอศกรีมใหไดวันละ 75 กิโลกรัม เปาห มายในอนาคต ตองการเปนผูผลิตไอศกรีม

สมุนไพรรายใหญท่ีสุดในประเทศไทย  และมีตัวแทนจําหนายท่ัวประเทศ 

                HAHIC มีผูรวมลงทุน 2 คน คือนางสาวศิรินทิพย  มีกุศล     และนายอาทิตย จิวะสมหวัง    

โดยรวมลงทุนคนละ 29% ของเงินทุน และเงินลงทุนท่ีจากการกูยืม  42% ของเงินทุนท้ังหมด   

กิจการมีลูกจางจํานวน 4 คน เนื่องจากกิจการพึ่งเร่ิมดําเนินการ   กิจการไดมีการจัดฝกอบรมใหกับ

พนักงานเปนการใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองการใหบริการลูกคา  และการใหความรูเกี่ยวกับเร่ือง

สมุนไพรเพื่อใหพนักงานสามารถอธิบายใหกับลูกคาฟงไดอยางถูกตองในสรรพคุณของสินคาแตละ

ชนิด  แผนการบริหารจัดการในอนาคตกิจการตองการเพิ่มลูกจางใหมากข้ึน เพื่อทําการขยายกิจการ   

กกกกกกกกปแรกกิจการมียอดขายจํานวน  27,000  กิโลกรัมตอป รายไดปแรกจํานวน   8,100,000  

และมีผลกําไรในปแรกจํานวน 2,075,434  บาทตอป  ซ่ึงกิจการจะมียอดขายเพิ่มข้ึน ทุกป ปละ 20%  

เนื่องจากกิจการมีการขยายสาขาและแหลงจําหนายเพิ่มมากข้ึน   อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

(ROA) ในปแรกเทากับ  23.27% อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (ROE) เทากับ  31.57 % 
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บทที ่ 2 

วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ   

วัตถุประสงคของการนําเสนอแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ  จํานวน

วงเงิน  ท่ีขอสินเช่ือคือ 1,000,000  บาท   โดยการนําเงินนั้นไปใชในการลงทุนซ้ืออุปกรณในการ

ผลิต  และกิจการใชท่ีดินจํานวน 30 ไรเปนหลักประกันในการขอกู  
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บทที ่ 3 

 ความเป็นมาของธุรกจิ  

HAHIC  มาจากคําวา  Herb and  Healthy Ice-Cream  ผูกอตั้งเห็นวาประเทศไทยเปน

เมืองรอนมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปราว 38-40 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในหนารอน และมีแนวโนม

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทุกป เนื่องจากปญหาจากการละลายของน้ําแข็งข้ัวโลกท่ีละลายอยางรวดเร็ว  และ

จากปญการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษยทําใหอากาศภายในโลกรอนมากข้ึน  

    นางสาวศิรินทิพย  มีกุศล จึงไดมีแนวคิดในการกอตั้ง HAHIC ข้ึนในป พ.ศ. 2552  โดย

เห็นโอกาสทางการตลาดของไอศกรีมสมุนไพร   เนื่องจากไอศกรีมเปนอาหารหวานท่ีไดรับความ

นิยมทุกยุคทุกสมัย เปนท่ีนิยมของทุกกลุมคนโดยเฉพาะเด็ก และวัยรุนโดยมีสถานท่ีผลิตอยูท่ี   

อําเภอจอมบึง   และจะมีตัวแทนจําหนายตามอําเภอตางๆของจังหวัดราชบุรี เปนชองทางการจัด

จําหนายของ  HAHIC  สาเหตุท่ีเลือกอําเภอจอมบึงเปนสถานท่ีผลิตเนื่องจาก  ผูกอตั้งไดมีเครือขาย 

supplier  อยูท่ีอําเภอจอมบึง เพื่อเปนการประหยัดตนทุนในดานการผลิตและการขนสงวัตถุดิบ  

    อําเภอจอมบึงเปนอําเภอท่ีมีความเจริญทางธุรกิจ มีอัตราการเติบโตเปนอันดับท่ี  8  รอง

จาก อําเภอปากทอ  เนื่องจากเปนอําเภอท่ีมีประชากรหนาแนนบริเวณตัวอําเภอ และนอกจากนั้นยัง

มีรานสะดวกซ้ือท่ีมีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก  เชน  Tesco Lotus Express   รานซุปเปอรมาเก็ตทองถ่ิน  

คือ ราน CJ , 7- eleven และ  ราน KFC   นอกจากนั้นยังมีรานขายยา  และรานขายของชําเปนจํานวน

มากท่ีเปดข้ึนบริเวณอําเภอจอมบึง ดังนั้นอําเภอจอมบึง จึงเปนแหลงท่ีประชาชนสวนมากมาจับจาย

ใชสอย เพื่อตอบสนองความตองการของประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอําเภอจอมบึงมีประชากรมากถึ  

59,496 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน  4,695  คน นอกจากจํานวน

ประชากรท่ีอําเภอจอมบึงแลว ยังมีประชากรท่ีอยูในอําเภอใกลเคียง คือประชาชนท่ีอาศัยอยูท่ีอําเภอ

บานคา มีจํานวน 24,869  คน  และอําเภอสวนผ้ึง  มีจํานวน  ประชากร  39,153 คน   นอกจากอําเภอ

จอมบึงมีความเจริญทางดานการคา  แลวอําเภอจอมบึงยังมีสถานท่ีทองเท่ียว  คือถํ้าเขาบิน และถํ้า

จอมพล กิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และหนวยงานของรัฐท่ีจัดข้ึนเปนประจํา 

เชน การแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย การจัดวิ่ง กหรือเดินมินิมาราทอน แมกระท่ัง   การ

ทําบุญในวัดสําคัญๆมีหลายแหง อาทิ  วัดเขารังเสือ, วัดหนองหอย เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถ

เดินทางไปทองเท่ียวรวมถึงพักผอนในบริเวณใกลเคียงอยางอําเภอสวนผ้ึงท่ีมีรีสอรทมากมาย ไป

ตลาดน้ําท่ีอําเภอดําเนินสะดวก ไปชมฝูงคางคาวท่ีเขาชองพราน 
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 ไปชมเมืองโบราณคูบัวท่ีอําเภอเมือง พิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึง เปนตน อําเภอจอมบึงจึง

เปรียบเสมือนอําเภอหนาดานหรือจุดศูนยกลางในการดินทางทองเท่ียวในจังหวัดราชบุรี  ในวันหยุด

สุดสัปดาหหรือในชวงเทศกาลจะมีนักทองเท่ียวเปนจํานวนมากมาทองเท่ียวซ่ึงสวนมากจะมา

ทองเท่ียวกับครอบครัวหรือหมูคณะ  จะเห็นไดจากการขยายตัวของสถานท่ีพักภายในอําเภอจอมบึง

วามีมากกวา  5  แหง และท่ีกําลังกอสรางอีกหลายแหง   

อําเภอจอมบึงอยูหางจากตัวอําเภอเมืองราชบุรีเพียง  23  กิโลเมตร  จึงมีความเจริญเขามา

เปนจํานวนมาก  นอกนั้นอําเภอจอมบึงยังเปนทางผานในการเดินทางเขาเมืองของประชาชนใน 

อําเภอบานคา  อําเภอสวนผ้ึง และดานทับตะโก เปนตน ซ่ึงท้ังสองอําเภอดังกลาวเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดราชบุรี โดยประชาชนจะเดินทางผานถนนสาย ราชบุรี-จอมบึง  มี

เสนทางท่ีสามารถเดินทางเขาสูจังหวัดกาญจนบุรีได อําเภอจอมบึงจึงเปนอําเภอท่ีมีประชากรสัญจร

ผานไป – มา เปนจํานวนมากสามารถแวะซ้ือสินคาไดอยางสะดวกจากเหตุผลดังกลาว ทําใหสงผลดี

กับธุรกิจหลายชนิดท่ีตั้งอยูในตัวอําเภอจอมบึง  นอกจากนั้นอําเภอจอมบึงยังเปนแหลงท่ีรวมตัวของ

วัยรุนเปนจํานวนมาก ในการทํากิจกรรมตางๆ  เชน  ดานการศึกษา  ดานกีฬา  เปนตน  เนื่องจาก

อําเภอจอมบึงเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง การเลือกทําเลท่ีตั้งของสถาน

ประกอบการท่ีอําเภอจอมบึง นอกจากท่ีกลาวมาแลวส่ิงท่ีสําคัญ คือเครือขายผูขายปจจัยการผลิต

นับตั้งแต นมท่ีเปนวัตถุดิบอยางหนึ่งในการผลิต มีเครือขายท่ีทําสัญญาส่ังซ้ือวัตถุดิบจากกลุม

สหกรณโคนมหนองโพ เครือขายแมบานผูปลูกสมุนไพรอําเภอจอมบึง    

จากเหตุผลดังกลาวจึงกอใหเกิดแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ข้ึนเพื่อตอบสนองคนยุคใหมท่ีใสใจรักสุขภาพ  แตยังชอบรับประทานไอศกรีมอยู  ในบริเวณ

ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  จากการสํารวจทําเลท่ีตั้งของรานทํา

ใหนักศึกษากลุมวัยรุน   และประชาชนท่ัวไปในบริเวณอําเภอจอมบึงสามารถเดินทางมา

รับประทาน  และรับสินคาไดอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน  
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ตารางท่ี  1  ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ลาํดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ระยะเวลาที่

คาดว่าจะแล้ว

เสร็จ 

1 หาทําเลท่ีตั้งราน 1  สัปดาห 31-ม.ค.-53 

2 ดําเนินการสรางราน/ตกแตงภายในราน 3  เดือน 30-เม.ย.-53 

3 จัดเตรียมอุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน 2  สัปดาห 15-พ.ค.-53 

4 ตรวจสอบความพรอมและปรับปรุงแกไขส่ิงท่ี

ขาดเหลือภายในราน 

1  สัปดาห 22-พ.ค.-53 

5 ติดตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อดําเนินการ

จัดตั้งธุรกิจ 

2 สัปดาห 5-มิ.ย.-53 

6 ติดตอกรมสรรพากร เพื่อดําเนินการทางดานภาษ ี 2 สัปดาห 19-มิ.ย.-53 

7 ติดตอหนวยงานประจําจังหวัดเพื่อขอติดตั้งปาย

และชําระภาษีปาย 

1 สัปดาห 26-มิ.ย.-53 

8 ติดตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   1 เดือน 26-ก.ค.-53 

9 เปดดําเนินการ - 27-ก.ค.-53 

 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 6.25 เดือน 27 กรกฎาคม 

2553 
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บทที ่ 4 

ผลติภัณฑ์ 

ชนิดของผลติภัณฑ์  :  ไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  มีจํานวน  10  ชนิด 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์  :   

1.  แบบสําเร็จรูป   ราคาขายปลกี 

  ถวยใหญ ขนาด 500 กรัม ราคา  150 บาท  

  ถวยเล็ก  ขนาด 100 กรัม  ราคา  30 บาท 

  กรวย  ขนาด 50 กรัม  ราคา  15 บาท  

  แทง  ขนาด 60 กรัม  ราคา  18 บาท  

2.  แบบกึง่สําเร็จรูป   ราคาขายปลกี 

  ขายเปนลูก  ลูกละ  15 บาท  

 

 
 

ภาพท่ี  1  ตัวอยางผลิตภัณฑ 
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กกกกกกกก1. ไอศกรีมลดความดัน (ไอศกรีมกระเจี๊ยบ) 

กกกกกกกก2. ไอศกรีมผิวงาม  (ไอศกรีมแครอท) 

กกกกกกกก3.  ไอศกรีมบํารุงหัวใจ (ไอศกรีมขาวโพด) 

กกกกกกกก4.  ไอศกรีมบํารุงเลือด (ไอศกรีมลูกเดือย) 

กกกกกกกก5. ไอศกรีมบรรเจิด (ไอศกรีมใบบัวบก) 

กกกกกกกก6.  ไอศกรีมเลือดปลอดไขมัน (ไอศกรีมเสาวรส) 

กกกกกกกก7. ไอศกรีมกําจัดสารพัดโรค (ไอศกรีมวานหางจระเข) 

กกกกกกกก8. ไอศกรีมดีสองเทา (ไอศกรีมอัญชัญเผือก) 

กกกกกกกก9.  ไอศกรีมเย็นนอกเย็นใจ (ไอศกรีมมะตูม) 

กกกกกกกก10. ไอศกรีมสรางความทรงจํา (ไอศกรีมถ่ัวเหลือง) 

 

ตราสินค้า 

 
 

ภาพท่ี  2  ตราสินคา 

 

ช่องทางการจัดจําหน่าย 

 HAHIC มีชองทางการจัดจําหนายสินคา แบงออกเปน 2 ชองทางหลักคือ ชองทางขาย

สงและชองทางขายปลีก โดยชองทางขายปลีกนั้นจําหนายผานหนารานซ่ึงเปนโชวรูมของกิจการ 

ซ่ึงเปนกลุมลูกคารายยอยท่ีมาซ้ือสินคาหนารานเพื่อรับประทานเองภายในรานหรือนอกรานโดย

เนนการ นําเสนอรสชาติ ทดลองชิม การประชาสัมพันธ การเสริมสรางความรูโดยเฉพาะ

คุณลักษณะพิเศษท่ีมีตอสุขภาพของผูบริโภคซ่ึงเปนเอกลักษณของสินคา และคุณสมบัติสําคัญของ

ไอศกรีม HAHIC แสดงไวภายในรานคาหรือโชวรูมท่ีบริษัทสรางข้ึนนี้นั่นเอง สวนชองทางขายสง

นั้นจําหนายผานพนักงานขายของกิจการไปยังกลุม ซุปเปอรมารเก็ต, รานสะดวกซ้ือ, รานอาหารเจ, 

ภัตตาคาร, โรงแรมหรือรีสอรทแอนดสปา,  และศูนยสุขภาพโดยท่ัวไป เปนตน 
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 การส่งเสริมการตลาด 

1. โฆษณาผานทางส่ือตางๆ เพื่อใหผูบริโภครูจักแบรนดสินคา 

2. เนื่องจากไอศกรีม HAHIC เปนไอศกรีมท่ีเนนคุณสมบัติของสมุนไพรเพื่อเปน

ประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค จึงเนนการส่ือสารในลักษณะกึ่งประชาสัมพันธ , 

IMC Above the Line 

3. การสะสมไมเพื่อแลกไอศกรีมฟรี 

4. เนนในดานของการบริการท่ีบริการลูกคาอยางเปนกันเอง 
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บทที ่ 5 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและสภาวะตลาด 

5.1  สภาพอุตสาหกรรมและสภาวะทางการตลาด 

เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกป 2552 มีทิศทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงรอยละ 7.1 อัน

เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก  และการเมืองภายในประเทศ  ทําใหการจับจายใชสอยของผูบริโภค

ลดลง ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกโดยรวมหดตัวลงรอยละ 4  ซ่ึงเปนผลตอเนื่องมาจากไตรมาส   4  ในป 

2551 ท่ีเศรษฐกิจเร่ิมเขาสูภาวการณหดตัวรอยละ 0.2  อันเนื่องมาจากความเช่ือม่ันท่ีลดลง และตลาด

สินเช่ือตรึงตัวมากข้ึนจึงทําใหการใชจาย การลงทุน รวมถึงการคาระหวางประเทศของหลาย

ประเทศลดลงมาก 

 อัตราเงินเฟอ  ของป 2552 ในไตรมาสแรกของป  เทากับรอยละ -0.3 จากรอยละ  2.1  

ในไตรมาสสุดทายของปท่ี  2551  และในเดือนเมษายน 2552 อัตราเงินเฟอเทากับรอยละ-0.9 ทําให

เฉล่ีย 4 เดือนแรกเงินเฟอเฉล่ียเทากับรอยละ -0.4 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  

และสังคมแหงชาต ิ2552)    

 จากสภาพการณดังกลาวกอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  จากผลการวิจัยในชวงปลาย

เดือนกุมภาพันธถึงชวงกลางเดือนเมษายน  พบวา  ผูบริโภคในกรุงเทพฯสวนใหญกวา 79%   มีการ

เปล่ียน แปลงพฤติกรรมการซ้ือสินคาโดยจะเลือกซ้ือสินคาท่ีมีประโยชนกับตัวผูบริโภคมากท่ีสุด

และ มีความพิถีพิถันในการเลือกซ้ือสินคาเปนอยางมากในชวงเศรษฐกิจถดถอย    (ฐานเศรษฐกิจ  

2552 : 24) 
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5.2  การแบ่งส่วนตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาด 

               (หนวย : ลานบาท) 

 
 

กราฟท่ี  1  กราฟแสดงมูลคาตลาดไอศกรีมภายในประเทศ   

ท่ีมา : positioningmag. มูลคาตลาดไอศกรีมภายในประเทศ [Online]. Accessed 

12 July 2009. Available from http:// positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=75992 

  

   การแบ่งส่วนตลาดของไอศกรีมสามารถแบ่งออกเป็น  4 ตลาดได้ดังนี ้

ไอศกรีมระดับ  Super Premium : ไอศกรีมท่ีมีคุณภาพดี และราคาสูงท่ีสุดในประเทศ

ไทยตอนนี้มีผูทําตลาดรายเดียวคือ ไอศกรีมฮาเกนดาสซ่ึงบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร จํากัด 

(ประเทศไทย)  ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัทเอสแอนดพี เปนผูนําเขามาทําตลาดในประเทศไทย 

ไอศกรีมระดับ Premium : ไอศกรีมท่ีมีคุณภาพด ี ราคาแพง    แตราคาต่ํากวา 

ไอศกรีม Super Premium  มีผูทําตลาดรายใหญ  3  ราย  คือ  ไอศกรีมสเวนเซนส  ไอศกรีมบาสกิ้น

รอบบ้ินส  และไอศกรีมบัดสซ่ึงไอศกรีมระดับนี้เปนไอศกรีมท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรง  

 ตลาดของไอศกรีมระดับ Premium มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดโดยพบวาในชวงกอน

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจนั้นมีอัตราการเติบโตสูงถึง 30% ตอปหรือแมแต ในชวงท่ีเศรษฐกิจ ซบ

เซา ตลาดนี้ยังคงมีอัตราการเติบโตสูงถึง 10% ตอป ในขณะท่ีภาพรวมของตลาดไอศกรีมมีการหด

ตัวลง อางอิงจากกราฟ 5.2   ท้ังนี้มีสาเหตุสําคัญอันเนื่องจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค

ของคนไทยในกลุมนี้ท่ีมีการขยายตัวข้ึนจากความตองการสินคาท่ีมีคุณภาพสูงโดยยอมจายในราคา

ท่ีสูงข้ึน  
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 ไอศกรีมระดับ  Mass  :  เปนไอศกรีมท่ีมีราคาต่ํากวาไอศกรีมระดับ  Premium  มีผูทํา

ตลาดรายใหญ  คือ Nestle และ Wall’s    เปนไอศกรีมท่ีมีการครองสวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุด      

ไอศกรีมระดับล่าง  :   ไอศกรีมทองถ่ินเปนไอศกรีมท่ีมีการตั้งราคาต่ํากวาไอศกรีม

ระดับ  Mass ไมมีตราสินคาเปนไอศกรีมท่ีผลิตจําหนายในทองถ่ิน  มีชองทางการจัดจําหนายผาน

รานโชวหวย     มีมาตรฐานในการผลิตท่ีต่ํา และไมเปนท่ีรูจัก อาทิ ไอศกรีมกะทิ ไอศกรีมโบราณ 

เปนตน    

 

การจัดจําหน่ายไอศกรีมในปัจจุบันผ่านช่องทางต่าง  ๆ

 

 
 

กราฟท่ี  2   แผนภูมิแสดงการเติบโตของชองทางการจัดจําหนาย 

ท่ีมา : positioningmag.ชองทางการจัดจําหนายไอศกรีมภายในประเทศ [Online]. Accessed 

12  July 2009. Available from http:// positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=75992 

 

จากกราฟแสดงชองทางการจัดจําหนายไอศกรีม จะเห็นไดวา ชองทางสําคัญในการจัด

จําหนายไอศกรีมคือ รานคาปลีก เพราะปญหาดานตัวผลิตภัณฑเองท่ีตองรักษาอุณหภูมิไว 
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 ตลอดเวลาเพื่อรอการจําหนาย รานคาปลีกจึงกลายเปนชองทางสําคัญ เพราะสะดวกตอ

การซ้ือหา  เนื่องจากมีทําเลท่ีตั้งกระจายอยูในแหลงชุมชนท่ัวไป  รองลงมาคือรานสะดวกซ้ือซ่ึงมี

ทําเลท่ีตั้งแบบเดียวกับรานคาปลีก แสดงใหเห็นวา การจัดจําหนายไอศกรีมผานชองทางรานคาปลีก

และรานสะดวกซ้ือมีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจอยางมาก โดยเฉพาะการเติบโตของราน

สะดวกซ้ือท่ีจะเขามาแทนท่ีรานคาปลีกในอนาคต การวางแนวทางการจัดจําหนาย HAHIC จึงเปน

การวางแนวทางสอดรับกับสถานการณและแนวโนมท่ีกําลังเติบโต และเปนไปของชองทางการจัด

จําหนายเห็นไดจากกราฟท่ีนํามาแสดงไวนี้ 

สวนในชองทางการจัดจําหนายท่ีนอกเหนือจากการจัดจําหนายผานทางไฮเปอรมาเก็ต  

รานสะดวกซ้ือ  รานคาปลีก  ก็ยังมีหลายอีกชองทางเชน การขายเรของพอคาทองถ่ิน  หรือ การขาย

เรของบริษัทไอศกรีมขนาดใหญคือ บริษัทวอลล  และบริษัมเนสเล ซ่ึงในปจจุบันบริษัทเนสเล  มี

รถสามลอ  จํานวน 5,000 คัน  เพื่อขายไอศกรีม  

 

5.3  แนวโน้มทางการตลาด 

แนวโนมทางการตลาดของตลาดไอศกรีมมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ไอศกรีม

เปนอาหารหวานท่ีไดรับความนิยมอยางสูง  และมีความเปนสากลประกอบกับในปจจุบันปริมาณ

การบริโภค ไอศกรีมตอคนของประชากรคนไทยยังอยูในระดับท่ีต่ํามาก เพียงประมาณ 1 ไพน 

(Pint) ตอปเทานั้น ซ่ึงเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แลว ประเทศไทยยังมีศักยภาพท่ีจะขยายตลาดไดอีก

มากในอนาคตอันใกล ทําใหกลุมธุรกิจขนาดใหญตางใหความสนใจเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ 

ซ่ึงจากกิจกรรมกระตุนตลาดของกลุมบริษัทยักษใหญมีสวนชวยทําใหตลาดไอศกรีมในประเทศ

ไทยมี การขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราท่ีสูง โดยพบวากอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจตลาด

ไอศกรีมโดยภาพ รวมมีการเติบโตในระดับปละ 15-20%  ซ่ึงจัดไดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการ

เติบโตท่ีนาสนใจตอการลงทุนเปนอยางยิ่ง (นายถาวร  สุขศรีสราญจิตร และคณะ 2545 : 8) 

 

5.4 ตลาดเป้าหมาย 

     ตลาดเปาหมายแรกของ HAHIC อยูท่ีเขตจังหวัดราชบุรี  และตลาดเปาหมายในอนาคต

ของ HAHIC คือท่ัวประเทศไทย 

 

5.5 ลกัษณะลูกค้า 

ในการกําหนดลูกคาเปาหมาย  ใชเกณฑ  ดังนี ้

 1.  เกณฑ์ด้านประชากร  มุงกลุมลูกคาท่ัวไปท่ีอยูในเขตอําเภอตางๆของจังหวัดราชบุรี 
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 2.  เกณฑ์ทางด้านภูมิศาสตร์ HAHIC  จัดตั้งข้ึนเพื่อจําหนายกลุมลูกคาท่ีอาศัยและ

ทํางานอยูบริเวณจังหวัดราชบุรีเปนหลัก  สวนลูกคาขาจรก็เปนกลุมลูกคารองซ่ึงทาง  HAHIC   ให

ความสําคัญเชนเดียวกัน 

 3.  เกณฑ์ทางด้านจิตวทิยา  HAHIC ใชจิตวิทยาในเร่ืองของการตั้งราคา  และจิตวิทยา

ดานการนําสรรพคุณของสมุนไพรท่ีทางรานนํามาทําไอศกรีมมาปดประกาศโฆษณา  เพื่อใหลูกคาท่ี

ชอบรับประทานไอศกรีม  แตเปนคนท่ีรักสุขภาพ   และความแปลกใหมของตัวไอศกรีมเนื่องจาก

จังหวัดราชบุรียังไมมีไอศกรีมสมุนไพรจําหนาย 

 4.  เกณฑ์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  พฤติกรรมของมนุษยมีการเปล่ียนแปลงตามยุค

ตามสมัยอยูตลอดเวลา  ทําใหการดําเนินกิจการธุรกิจตางๆตองมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหเขากับ

พฤติกรรมของมนุษยท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  เชนเดียวกันกับ HAHIC ไดมีการนําพฤติกรรมของ

มนุษยมาปรับเปล่ียนใหเขากับธุรกิจโดยการนําสมุนไพรมาทําเปนไอศกรีมเพื่อตอบสนอง

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  ท่ีหันมาใสใจรักสุขภาพกันมากข้ึน  แตยังชอบ

รับประทานไอศกรีมอยู   

 วิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย  ซ่ึงกลุมคาเปาหมายหลักของ HAHIC  คือกลุมนักเรียน

นักศึกษา พนักงานบริษัท  และประชาชนท่ัวไป จากการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของ

ผูบริโภคมีการบริโภคคร้ังละ  2  ลูก  

 

5.6  สภาพการแข่งขัน สภาพการแขงขันของตลาดไอศกรีมมีการแขงขันท่ีไมรุนแรง  และ

ไอศกรีมสมุนไพร HAHIC เปนเจาแรกท่ีทําการผลิตไอศกรีมสุมนไพรแบบสําเร็จรูปออกมา

จําหนายจึงทําใหทาง  HAHIC  เปนผูนําทางดานการตลาดของไอศกรีมสมุนไพร 

  

การวเิคราะห์  five force 

1.  คู่แข่งขันรายใหม่ 

 คูแขงขันรายใหมของ HAHIC สวนใหญเปนไอศกรีมกึ่งสําเร็จรูป คือ ไอศกรีมรถเข็นท่ี

มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนในชวงฤดูรอน  และตามเทศกาลงานตางๆ  ท่ีมีการจัดข้ึน เชน งาน OTOP  

เพราะปริมาณความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน  เนื่องจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดท่ีมีอากาศรอน   

เนื่องจากมีโรงไฟฟามีอยูเปนจํานวนมากในจังหวัดราชบุรี 

2.  สินค้าทดแทน 

 ไอศกรีมเปนอาหารหวานชนิดหนึ่ง สินคาท่ีทดแทนได คือกลุมอาหารหวานท้ังหมด  ซ่ึง

มีอยูเปนจํานวนมาก     แตเนื่องจากไอศกรีมยังมีภาพลักษณท่ีไมคอยเปนมิตรกับสุขภาพ ดังนั้นการ
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ผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพข้ึนมานั้นเปนการสรางทางเลือกใหกับผูท่ีชอบทานไอศกรีมแต

เปนคนรักษาสุขภาพ 

3.  อาํนาจต่อรองของลูกค้า 

 อํานาจการตอรองของลูกคามีคอนขางมาก เนื่องจากไอศกรีมสมุนไพรยังเปนสินคาท่ี

ใหมสําหรับผูบริโภค  ประกอบกับ  HAHIC เปนเจาแรกท่ีผลิตไอศกรีมสมุนไพรแบบสําเร็จรูป

ออกมาจําหนาย  จึงทําใหผูบริโภคยังไมมีความม่ันใจในตัวสินคา และตราสินคายังไมเปนท่ีรูจักและ

เปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

4.  อาํนาจต่อรองจาก Supplier 

 Supplier  ของ HAHIC  คือ เครือขายแมบานสมุนไพร  ท่ีทําการเกษตรปลูกพืชสมุนไพร

ภายในบริเวณอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพราะอําเภอจอมบึงมีชาวไรจํานวนมากบริเวณรอบนอก

ของตัวอําเภอ  ซ่ึงเปนอําเภอท่ีเปนท่ีตั้งของโรงงานหากซ้ือวัตถุดิบท่ีใกลกับแหลงผลิตสงผลใหลด

คาใชจายในเร่ืองของคาขนสง  จึงทําใหเปนโอกาสดีสําหรับ HAHIC  เนื่องจากมี  Supplier  จํานวน

หลายราย  สงผลใหทางรานสามารถตอรองในเร่ืองของราคากับ Supplier  ไดเปนจํานวนมาก  และ

ไดวัตถุดิบในราคาท่ีถูก  ทําใหประหยัดตนทุนในการผลิต    และ Supplier อีกรายท่ีสําคัญสําหรับ

ของ  HAHIC  คือสหกรณโคนมเปนผูจําหนายนมใหกับ  HAHIC  ในการท่ีเปนพันธมิตรกับ

สหกรณโคนมหนองโพทําใหสงผลดีในเร่ืองของราคาท่ีไดในราคาท่ีถูกกวาผูซ้ือรายอ่ืน 

5.  การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 ไอศกรีม HAHIC เปนไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพซ่ึงอยูในระดับ Premium ซ่ึงหาก

เปรียบเทียบภายในอุตสาหกรรมเดียวกันแลวไอศกรีม  HAHIC  ไมมีคูแขงเนื่องจากไมมีผูท่ีผลิต

ไอศกรีมสมุนไพรรายใดผลิตไอศกรีมสําเร็จรูปและสรางแบรนดข้ึนมาอยางจริงจัง 

 

5.7 คู่แข่งขัน    

คู่แข่งขันหลกั   

คูแขงขันหลักของไอศกรีม   HAHIC ท่ีเปนไอศกรีมสมุนไพรและท่ีเปนไอศกรีมระดับ 

Premium  ประกอบดวยไอศกรีมแดร่ีปร๊ินเซส ไอศกรีมวินเนอร  ไอศกรีมทัคคานินี่ ไอศกรีมสเวน

เซนส ไอศกรีมบัดส ไอศกรีมบาสกิ้นรอบบ้ิน  ไอศกรีมเจลาโต และไอศกรีมฮาเกนดาส  โดยใน

สวนของคูแขงทางออมจะอยูในรูปของไอศกรีมท่ัวไปเชน ไอศกรีมวอลล เนสเลท  ไอศกรีม

ยูไนเต็ดเม็กโนเลีย  รวมท้ังไอศกรีมรายยอยอ่ืนๆนอกจากนั้นยังรวมถึงอาหารหวาน (ถาวร สุขศรี

สราญจิตรและคณะ 2545:13) 

ซ่ึงในปจจุบันตลาดไอศกรีมสมุนไพร Premium ท่ีคอนขางมีช่ือเสียงมี  3  ราย 
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1. ไอศกรีมทัคคานินี่  เปนไอสกรีมโฮมเมดท่ีมีท้ังไอศกรีมสมุนไพรและไอศกรีม

รสชาติท่ัวไป เชน ช็อคโกแลต มอคคาอัลมอลตฟดด เปนตน  ราคาของไอศกรีมทัคคานินี่อยูท่ีลูกละ 

35-40 บาท  ซ่ึงไอศกรีมทัคคานินี่กําลังเปนท่ีรูจักในวงกวางมากข้ึน  โดยเฉพาะในส่ือส่ิงพิมพใน

ฐานะท่ีเปนไอศกรีมอรอยอันดับ 1 จากการจัดอันดับของนิตยสารอิมเมจ ฉบับ Summer Issue 

ประจําเดือนเมษายน 2544 ปจจุบันไอศกรีมทัคคานินี่ตั้งอยูท่ีซอยทองหลอ ตรงขามโออิชิภัตตาคาร 

(ถาวร สุขศรีสราญจิตรและคณะ 2545:13) 

2. ไอศกรีมแดร่ีปร้ินเซส  เปนไอศกรีมท่ีมีความหลากหลายในรสชาติ    ราคาของ

ไอศกรีมแดร่ี ปร้ินเซสราคาลูกละ  22-29  บาท  ไอศกรีมแดร่ีปร้ินเซส ตั้งอยูท่ี หนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  หางเซ็นทัลชิดลม World Trade Center และ Emporium เปนตน (ถาวร 

สุขศรีสราญจิตรและคณะ 2545:13) 

3. ไอศกรีมรานอาหารเวียดนามวินเนอร  หรือไอศกรีมวินเนอร  เปนไอศกรีมท่ีมีความ

หลากหลายทางรสชาติเปนอยางมาก  เปนไอศกรีมท่ีเปนท่ีรูจักของคนรักสุขภาพ  เนื่องจากไอศกรีม

วินเนอรใชสวนผสมท่ีมีไขมันต่ําและมีสวนผสมของครีมนอย  ไอศกรีมรานอาหารเวียดนามวิน

เนอรตั้งอยูท่ียานลาดพราว  (ถาวร สุขศรีสราญจิตรและคณะ 2545:13) 

 

คู่แข่งขันรอง 

คูแขงขันรองของ HAHIC  นอกจากจะเปนไอศกรีมท่ัวไปแลว พบวายังมีสินคาหลายอีก

ชนิดท่ีสามารถทดแทนไอศกรีมได  เชน อาหารหวานเย็นหรือน้ําแข็งไส เคร่ืองดื่มชนิดตางๆ 

นอกจากนั้นยังรวมถึงขนมชนิดตางๆท่ีสามารถทดแทนไอศกรีมได 

 

5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทยีบคู่แข่งขัน 

 

ตารางท่ี  2  รายละเอียดการเปรียบเทียบคูแขงขัน 

การเปรียบเทยีบ HAHIC แดร่ีปร๊ินเซส ทคัคานิน่ี 

ดานผลิตภัณฑ 1. มีลักษณะผลิตภัณฑท่ี

แตกตาง 

2. รสชาติดีสดสะอาด 

3. มีรูปลักษณท่ีด ี

5. ผลิตภัณฑท่ีรักษา

สุขภาพผูบริโภค 

1. รูปลักษณด ี

2. รสชาติดี 

3. มีความสดสะอาด 

4. สามารถเก็บรักษาไว

ไดนาน 

1. รูปลักษณดี 

2. รสชาติดี 

3. มีความสดสะอาด 

4. สามารถเก็บรักษา

ไวไดนาน 
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การเปรียบเทยีบ HAHIC แดร่ีปร๊ินเซส ทคัคานิน่ี 

ดานราคา  15  บาท ตอลูก 22-29 บาท ตอลูก 35-40 บาท ตอลูก 

ดานชองทาง

การจัดจําหนาย 

1. บริเวณตัว 

อําเภอจอมบึง 

2. ตัวแทนจําหนายท่ัว

จังหวัดราชบุรี 

1.หนาหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร 

2. หางเซ็นทรัลชิดลม 

3. World Trade Center 

4. Emporium 

ซอยทองหลอ  ตรง

ขามโออิชิภัตตาคาร 

ดานสงเสริม

การตลาด 

การโฆษณา

ประชาสัมพันธ 

1. โปสเตอรและปาย 

1. มีการจัดสงเสริมการ

ขายในลักษณะของ 

Mass Media 

 

1.โฆษณาทางส่ือ

ส่ิงพิมพ 

 โฆษณาประชาสัมพันธ 

2. ใบปลิวแนะนําราน 

3. จัดโปรโมช่ันสงเสริม

ทางการตลาด 

2. มีการสงเสริมการขาย 

ณ จุดขาย เชน การแจกท่ี

ค่ันหนังสือ, ทําPrice 

Discrimination 

 

 

5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ  (SWOT Analysis) 

 

ตารางท่ี  3  การวิเคราะหปจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ดานการบริหาร

จัดการ 

 1. เปนธุรกิจ ท่ีเปนหางหุนสวน

จํากัด ท่ีมีผูรวมทุนเพียง 2 คนจึง

งายตอการแสดงความคิดเห็นหรือ

การทํากิจกรรมตางๆ 

2. มีการมอบหมายตําแหนงหนาท่ี

ในการทํางานอยางชัดเจนแก

ลูกจาง 

1. ยังไมมีประสบการณในการ

ทําธุรกิจเนื่องจากพึ่งทําการเปด

กิจการเปนคร้ังแรก 

ดานการตลาด  1. มีการจัดโปรโมช่ันตามเทศกาล

ตางๆเพื่อดึงดูดใจลูกคา 

1. การโฆษณายังไมกวางพอ  

และงบประมาณท่ีมีอยูอยาง

จํากัด 
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ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ดานการผลิต 1. ผลิตภัณฑผลิตข้ึนมาเองสามารถ

ปรับเปล่ียนรูปแบบและรสชาติได

ตามท่ีลูกคาตองการ 

2. เปนผลิตภัณฑท่ีเนนทางดาน

สุขภาพซ่ึงยังไมมีคูแขง 

 

 

1. ผลิตภัณฑบางรสตองมีการ

ปรับปรุงหรือทําการปรับเปล่ียน

เพื่อใหรสชาติตรงตามความ

ตองการของลูกคา 

ดานการเงิน 1. ใชเงินทุนสวนตัวของผูรวมทุน 

สวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ 

2. มีการจัดทํางบการเงินอยาง

ละเอียด 

3.   กูเงินจากธนาคารเพื่อดําเนิน

ธุรกิจสวนหนึ่ง 

1. ผูกอตั้งกิจการไมมี

ประสบการณ ในธุรกิจ

อุตสาหกรรมไอศกรีม จึงตองใช

เวลาในการศึกษาสภาพ

อุตสาหกรรมเพื่อแขงขันกับ

คูแขง 

 

ตารางท่ี  4  การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปัจจัยการ

พจิารณา 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

ตลาดและ 

กลุมลูกคา 

เปาหมาย 

1. ตลาดไอศกรีมมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่องถึงแมวาเศรษฐกิจจะซบเซาลง 

2. จํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 

สงผลใหลูกคากลุมเปาหมายเพิ่มมากข้ึน 

1. ตลาดและกลุมเปาหมายยังไมรูจัก

ไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

สถานการณ

การแขงขัน 

1. เปนเจาแรกท่ีผลิตและจําหนาย

ไอศกรีมสมุนไพรในจังหวัดราชบุรี 

1. สถานการณการแขงขันเพิ่มมากข้ึน

เร่ือยๆ  เนื่องจากตลาดไอศกรีมมีอัตรา

กําไรข้ันตน (Gross Margin) ในระดับ

ท่ีสูงถึง 50-80% 

สังคม 1.ผูบริโภคหันมาใสใจในสุขภาพมากข้ึน 

2. ดวยสภาพอากาศของประเทศไทยท่ี

เปนเมืองรอนทําใหผูบริโภคตองการ 

 

1. ในมุมมองของผูบริโภคไอศกรีม

เปนอาหารท่ีมีไขมันและแคลอรีสูง 



19 
 

ปัจจัยการ

พจิารณา 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

 บริโภคอาหารท่ีตองการดับความรอน 

3.กระแสสังคมเกี่ยวกับการรักษาโรค

ดวยประโยชนจากสมมุนไพร 

 

ทําใหผูบริโภคบางกลุมอาจตอตาน

ภาพลักษณท่ีขัดแยงกันเองท่ีวา 

ไอศกรีม HAHIC เปนไอศกรีมท่ีมี

คุณคาทางโภชนาการ และมีสรรพคุณ

ทางยา 

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. เทคโนโลยีในการส่ือสารชวยในการ

โฆษณาราน   

2. เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยชวยใน

การผลิตไอศกรีมท่ีรวดเร็วและเพิ่มข้ึน 

3. เทคโนโลยีทางดานการผลิตทําให

สามารถใชสวนผสมของไอศกรีมท่ีลด

สวนผสมของไขมัน และ สารความ

หวานแทนน้ําตาลทําใหผูปวยท่ีเปน 

โรคเบาหวานสามารถทานไอศกรีมได  

1. เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสงผลใหคูแขง

สามารถรูความเคล่ือนไหวของฝาย

ตรงขามไดอยางรวดเร็ว 

2. การท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาเร็วข้ึน

อาจทําใหองคกรกาวตามไมทัน

เทคโนโลยี    

 

 

 

  

สภาพ

เศรษฐกิจ 

1. การตั้งราคาท่ีไมแพงมากนักเหมาะสม

กับเศรษฐกิจในปจจุบัน 

1. สภาพเศรษฐกิจท่ีไมแนนอนทําให

ผูบริโภคลดการบริโภคสินคาท่ีไม

จําเปนลง 

กฎหมาย,

ระเบียบ

,ขอบังคับ 

1. ภายในองคกรมีการตั้งกฎระเบียบใน

การปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 

2. มีการปกครองในองคกรแบบเปน

กันเอง 

1. ผลิตภัณฑยังไมเปนท่ีรูจักของ

ผูบริโภค 

กลุมผู

จําหนาย

,เครือขาย 

1. มี supplier ขายวัตถุดิบในการผลิต

ใหกับ HAHIC 

2. มีเครือขายลูกคาท่ีเปนตัวกลางในการ

จําหนาย 

1. กลุมผูนําตลาดไอศกรีมมีทุนในการ

สงเสริมการตลาด ทําใหไอศกรีมใน

ตลาดเล็กๆเติบโตไดยาก 

2. ตัวแทนจําหนายยังไมกลาเขามารับ

สินคาไปจําหนายเปนจํานวนมากๆ   
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บทที ่ 6 

แผนบริหารจัดการ 

6.1  ข้อมูลธุรกจิ 

หางหุนสวน HAHIC จํากัด  ตั้งอยู 100/3 หมู  2  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150   

 

6.2  รายนามคณะกรรมการ 

นางสาวศิรินทิพย  มีกุศล 

นายอาทิตย  จิวะสมหวัง 

 

6.3  รายช่ือผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนสัดส่วนการถือครอง 

 

ตารางท่ี  5  รายช่ือผูถือหุน/หุนสวนสัดสวนการถือครอง 

ลาํดับที ่ ผู้ร่วมทุน จํานวนเงิน คดิเป็นเปอร์เซนต์ 

1 นางสาวศิรินทิพย  มีกุศล 700,000 29% 

2 นายอาทิตย  จิวะสมหวัง 700,000 29% 

3 เงินกู 1,000,000 42% 

  รวม 2,400,000 100% 

 

6.4  ประวตัิของกรรมการผู้บริหาร 

ช่ือ  นางสาวศิรินทิพย  มีกุศล  อายุ   27  ป 

การศึกษา 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนนารีวิทยา ปี 2543 

 ระดับ ปริญญาตรี  จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี  2547  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ปี พ.ศ. 2548  ถึง ปี พ.ศ. 2552 ตําแหน่ง  ผูจัดการราน แฟมิล่ีมารท 

สาขาหัวหิน 

ช่ือ  นายอาทิตย  จิวะสมหวัง   อายุ   27  ป 
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การศึกษา 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนคุรุราษฎรังสฤษดิ์  

ปี 2543 

ระดับ ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ปี 2547  

ประสบการณ์ทาํงาน 

 ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ. 2549 ตําแหน่ง   พนักงานธุรการ 

ปี พ.ศ.2549 ถึง ปัจจุบัน  ตําแหน่ง  ผูจัดการรานไอศกรีม Swensen  

สาขาโรบินสัน ราชบุรี 

 

6.5  แผนผงัองค์กร 

 
แผนผังท่ี  1  แผนผังองคกร 

 

6.6  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั  

พนักงานผลติไอศกรีม   

-  เพศหญิง 

 -  อายุ  18  ปข้ึนไป 

 -  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3  เปนตนไป   

-  มีความสามารถในการผลิตไอศกรีมเปนอยางด ี

-  เปนคนท่ีมีทักษะทางดานการคิดดัดแปลงรสชาติของไอศกรีม 
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 -  เงินเดือน  5,000  บาท 

พนักงานขาย 

-  เพศหญิง 

 -  อายุ  18  ข้ึนไป 

-  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3  เปนตนไป 

 -  มีความสามารถในการขาย  และตักไอศกรีม เปนอยางด ี

 -  มีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

 -  มีบุคลิกทาทางดี 

-  เงินเดือน  5,000  บาท 

 

 พนักงานบัญชี 

-  เพศหญิง 

-  อายุ  18  ข้ึนไป 

-  วุฒิ ป.ว.ช. สาขาบัญชีข้ึนไป 

-  มีความซ่ือสัตย 

-  มีความระเอียดรอบคอบ 

-  เงินเดือน  8,000  บาท 

 

พนักงานขับรถ 

-  เพศชาย 

-  อายุ 18 ปข้ึนไป 

-  มีความซ่ือสัตย 

-  มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

-  รูจักเสนทางภายในจังหวัดราชบุรีเปนอยางด ี

-  เงินเดือน  5,000  บาท 

 

6.7 แผนงานด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายของบุคลากรในธุรกจิ 

 

ตารางท่ี  6  แผนกผลิต 

ตําแหน่งงาน จํานวนพนักงาน อตัราเงินเดือน : คน  (บาท) 
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ผลิต 2 5,000 

ตารางท่ี  7  แผนกบริหารและขาย 

ตําแหน่งงาน จํานวนพนักงาน อตัราเงินเดือน (บาท) : คน 

ผูจัดการ HAHIC 1 10,000 

พนักงานขาย 2 5,000 

พนักงานบัญชี 1 8,000 

พนักงานขับรถ 2 5,000 

 

6.8 วสัิยทศัน์ 

“มุงพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการนําเสนอไอศกรีมคุณภาพ ท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนตอ

สุขภาพเพื่อเปนผูนําตลาดของไอศกรีมสมุนไพรสุขภาพในระดับประเทศ” 

 

6.9  พนัธกจิ 

 6.9.1  พยายามพัฒนาและคิดคนสูตรไอศกรีมสมุนไพรท่ีมีประโยชนตอสุขภาพของ

ผูบริโภค  

 6.9.2  พิถีพิถันในการผลิตใสใจทุกรายละเอียด 

 6.9.3  ใสใจในเร่ืองของความสะอาดในการผลิต 

 6.9.4  ใสใจในเร่ืองของการบริการกับลูกคา 

  

6.10  เป้าหมายของธุรกจิ 

 เป้าหมายระยะส้ัน  พ.ศ. 2553-2554 

 1. เปนผูนําในตลาดไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพภายใตแบรนด 

 2. บริหารกิจการใหสามารถคืนทุนได 

3. ทําการสงเสริมกิจกรรมการตลาด เพื่อใหผูบริโภครับรูและเขาใจในคุณคา ประโยชน 

และความอรอยเพื่อสุขภาพ ของไอศกรีมสมุนไพรภายใตแบรนด  “HAHIC” 

4. พัฒนาและแสวงหาชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัด 

เป้าหมายระยะกลาง  พ.ศ. 2555-2556 

1. จัดตั้งศูนยการจัดจําหนายสินคาครอบคลุมท่ัวภาคกลางรวมท้ังพัฒนาและแสวงหา

ชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุมท่ัวภาคกลาง  

2. มีสวนแบงทางการตลาด  50% 
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3. บริหารธุรกิจใหมีกําไรข้ันตน 30%  

4. กระตุนผูบริโภคใหทราบถึงคุณคาของสมุนไพรและผลไมตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อให

เกิดการบริโภคมากข้ึน 

เป้าหมายระยะยาว  พ.ศ.  2557-2558 

1. บริหารธุรกิจใหมีกําไรข้ันตน 65-70% 

2. กระตุนผูบริโภคใหทราบถึงคุณคาของสมุนไพรและผลไมตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อให

เกิดการบริโภคมากข้ึน 

3. ขยายสาขาใหท่ัวประเทศ 

 

6.11 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

6.11.1       HAHIC  เปนผูผลิตรายเดียวท่ีผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพแบบ

สําเร็จรูป  ซ่ึงยังไมผูประกอบการรายใดทําการผลิตมากกอน ภายในจังหวัดราชบุรี 

6.11.2  HAHIC  ไดมีความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรการอาหารของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ในการคิดคนและพัฒนาสูตรไอศกรีมรสชาติตางๆ  ทําใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจใน

คุณภาพของสินคามากข้ึน 

6.11.3 HAHIC  มีการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีดีมาผลิต 

 

6.12  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  หรือการแบ่งผลประโยชน์ 

HAHIC มีนโยบายการจายเงินปนผล  เปนรายป โดยจายเงินปนผลตามสัดสวนการ

ลงทุน 

 

6.13  แผนการดําเนินการอืน่ๆ 

เพิ่มแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินคา  และเพิ่มระบบการจัดการของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลสินคาคงเหลือ  การเก็บขอมูลลูกคา  และ

ขอมูลพนักงาน 
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บทที ่ 7 

แผนการตลาด 

7.1  เป้าหมายทางการตลาด 

7.1.1  มียอดขายเพิ่มข้ึนในทุกๆป  ปละ  20% 

7.1.2  ลูกคามีความพึงพอในผลิตภัณฑและกลับมาซ้ือสินคาซํ้า 

 

7.2  การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายของ  HAHIC คือกลุมผูบริโภคโดยท่ัวไป  ท่ีอาศัยอยูในจังหวัด

ราชบุรี  ท่ีมีพฤติกรรมการชอบรับประทานไอศกรีม  และเปนบุคคลท่ีรักษาสุขภาพของตนเอง 

 

7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 

1.)  ตั้งราคาเพื่อดึงดูดลูกคา 

2.) มีการจัดโปรโมช่ันสําหรับชวงเทศกาล 

 

7.3.1  กลยุทธ์ด้านการบริการ 

1.) เนนการบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา 

2.) บริการแบบ Service mind 

 

7.3.2  กลยุทธ์ด้านราคา 

1.) มีการตั้งราคาเพื่อดึงดูดใจลูกคา       

2.) การตั้งราคาตามเทคนิคทางจิตวิทยา 

 

7.3.3  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

1.) ตั้งรานในทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกับการทําธุรกิจเนื่องจาก  ท่ีตั้งของรานตั้งอยูบริเวณ

กลุมลูกคาเปาหมาย  และมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาซ้ือ  
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2.)  ชองทางการจัดจําหนายสินคาของรานคือ  จําหนายหนารานมีการเพิ่มกลยุทธโดย

การตกแตง  รานใหมีสีสันนาเขามาซ้ือสินคา เปนลักษณะกึ่งรานไอศกรีมและหองสมุด

สมุนไพร และอีกหนึ่งชองทางของการจําหนายคือ  การขายสงแกพอคาคนกลางท่ี

ตองการรับไอศกรีมสมุนไพรไปขาย ในการจําหนายโดยชองทางนี้กิจการใชกลยุทธ ซ้ือ

สะสม  คือ  หากพอคาคนกลางเปนลูกคาเจาประจําของราน  ทางรานก็จะสะสมแตม

ใหกับลูกคา  และเม่ือครบตามยอดท่ีกําหนดก็จะมีสวนลดพิเศษใหกับลูกคา 

 

7.3.4  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.)  การแจกใบปลิวเพื่อแนะนําราน 

2.)  การโฆษณาผานทางวิทยุ  คล่ืนวิทยุชุมชนเพื่อให  Brand ของสินคาเปนท่ีรูจักของ

ประชาชนในอําเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรีไดรูจัก 

3.)  ติดปายโฆษณาบริเวณจุดท่ีมีประชาชนสัญจรผานไป-มา  เปนจํานวนมากเพื่อเปน

การโฆษณาใหผูบริโภครูจักรานและสินคา 

4.) จัดโปรโมช่ันตามเทศกาลตางๆ  เพื่อเปนการดึงดูดใจลูกคา 

 

7.3.5  กลยุทธ์ทางด้านผลติภัณฑ์ 

1) ผลิตภัณฑน้ําตาลฮูเร ท่ีผลิตมาจากแปงมันสําปะหลัง  ไมมีสวนผสมของสารเคมี

ใดๆ  และมีประโยชนกับรางกาย คือไมเพิ่มปริมาณน้ําตาลในเลือดทําใหคนรักสุขภาพ      

และควบคุมน้ําหนักแมแตเปนโรคเบาหวานก็ยังสามารถทานไอศกรีมได 

2) การตั้งช่ือผลิตภัณฑตามลักษณะสรรพคุณของสมุนไพรท่ีใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตแตละชนิด 

3) หม่ันพัฒนาสูตรเพื่อสรางความแปลกใหมอยูตลอดเวลา 
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7.4  กจิกรรม  หรือการดําเนินการทางการตลาด 

 

ตารางท่ี  8  กิจกรรม  หรือการดําเนินการทางการตลาด 

ลาํดับ กจิกรรม ผลทีไ่ด้รับ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. 

 

 

     ผูจัดการรานเปนผูควบคุม

อบรมพนักงานใหมี  Service 

mind ในการบริการหรือการ

ขายสินคา 

     พนักงานทราบ

และเขาใจคําวา 

Service mind  และ

สามารถนําไปปฏิบัติ

ได 

ทุกๆส้ิน

เดือน 

2,000 บาท 

ตอคร้ัง 

2.      ทําปายโฆษณารานขนาด

ใหญและปดปาย 

 

     ประชาชนท่ีสัญจร

ผานไป-มา  เห็นปาย  

รับรูและรูจักราน   

1 สัปดาห 10,00  บาท 

3. 

 

 

     แจกใบปลิวโฆษณา 

สินคาตามสถานท่ีตางๆ

บริเวณจังหวัดราชบุรี 

     ประชาชนรับทราบ

และรูจักรานมากข้ึน  

และกอใหเกิดการ

อยากเขามาซ้ือสินคา

รับประทาน 

ทุกๆส้ิน

เดือน 

500  บาท 

4. 

 

     ทํา  Spot โฆษณาวิทยุ 

ผานทางวิทยุชุมชน คล่ืนจอม

บึง 

     ประชาชนรับทราบ

และรูจักรานเพิ่มมาก

ข้ึนและอยากท่ีจะมา

ซ้ือสินคาท่ีราน 

ตลอดการ

ดําเนินการ 

2,000  บาท 

ตอเดือน 

5. 

 

     จัดโปรโมช่ันตามเทศกาล

ตางๆซ่ึงในแตละกิจกรรมท่ี

ทําการโปรโมช่ันในเร่ืองของ

การใหสินคาฟรีเปนการ

สนับสนุนลูกคานั้นจะมีมูลคา

เงินไมเกิน  2,000  บาท 

 

 

     ลูกคามีความพึง

พอใจในส่ิงท่ีไดรับ  

และกอใหเกิดการ

กลับมาซ้ือสินคาอีก

คร้ัง 

ตาม

เทศกาล

ตางๆ 

2,000 บาท 
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ลาํดับ กจิกรรม ผลทีไ่ด้รับ ระยะเวลา งบประมาณ 

6.       จัดอบรมความรูเกี่ยวกับ

คุณประโยชนสมุนไพรท่ี

นํามาใชเปนสวนผสมของ

ไอศกรีม  

      ผูบริโภคมีความ

เขาใจและรูวา

สวนผสมของ

ไอศกรีมท่ี

รับประทานเขาไปมี

ประโยชนอยางไรกับ

รางกายของตัว

ผูบริโภคเม่ือผูบริโภค

ไดรับประทานเขาไป 

ตาม

เทศกาล 

หรือโอกาส

ตางๆ 

1,000 บาท 
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บทที ่ 8 

แผนบริการ 

8.1  สถานประกอบการ 

 หางหุนสวน HAHIC จํากัด  เลขท่ี  100/3  หมู  2  ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัด

ราชบุรี  70150  โทร  032-326718  e-mail : marian_plum@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังท่ี  2  ท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

8.2  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลติ 

 

ตารางท่ี  9  อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต 

ลาํดับ รายการ จํานวน การใช้งาน ราคาทุน อายุ 

1. เคร่ืองปนไอศกรีม

คอมเพรสเซอร 

1 ใชในการปนรวมสวนผสม

ตางๆ เพื่อใหเกิดเปนเนื้อ

ไอศกรีม 

647,000 5 

2. เตาแก็ส 1 ใชในการฆาเช้ือจุลินทรีย 1,500 5 

 

 

 

 

 

ไป อ.บานคา, อ.สวนผ้ึง                                                                                              ไป อ.เมือง 

ม.ราชภัฏ 

ที่วาการ อ.จอมบึง 

7-Elevent 

7-Elevent CJ Superstore 

CJ Superstore Tesco  Lotus 

KFC 
HAHIC 
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ลาํดบั รายการ จํานวน การใช้งาน ราคาทุน อายุ 

3. เครื่องปนผลไม 1 ใชในการปนผลไมใหเปนเน้ือละเอียด 1,300 5 

4. ตราช่ัง 1 ใชในการช่ังสวนผสม 1,300 5 

5. ถวยตวง 10 ใชในการตวงสวนผสม 400 5 

6. ตระกรอมือ 2 ใชในการตีสวนผสม 200 5 

7. หมอตุน 10 ใชในการตมสวนผสมที่เปนสมุนไพร 3,000 5 

8. ถังผสม 1 ใชในการผสมอาหาร 5,000 5 

9. ตูแชแข็งไอศกรีม 1 ในแชไอศกรีมในขั้นตอนการบม

ไอศกรีม 

5,000 10 

10. ตูแชแข็งไอศกรีมในราน 5 ใชสําหรับการแชไอศกรีมเพ่ือ

จําหนาย 

40,000 10 

11. ชอนตวง 10 ใชในการตวงสวนผสม 300 5 

12. เครื่องคั้นนํ้า 1 ใชสําหรับคั้นนํ้าสมุนไพร 5,000 5 

13. เครื่องโฮโมจีไนท 1 ใชสําหรับการตีไอศกรีมใหแตก

โมเลกุลเล็กกวาเดิม 

220,000 5 

14. เครื่องปนไอศกรีมเล็ก 2 ใชในการปนปรุงรสไอศกรีม 100,000 5 

  

8.3  ข้อมูลการบริการ 

 ความสามารถในการขายสินคา : ความสามารถในการใหบริการในสวนของผลิตภัณฑ

กึ่งสําเร็จและกึ่งสําเร็จรูปสามารถใหบริการไดวันละ 75 กิโลกรัม     

 จํานวนช่ัวโมงในการเปดทําการ :  หนารานเปด  วันจันทร - วันเสาร  

ตั้งแตเวลา 10.00 น. -  22.00 น.    

เปาหมายในปจจุบัน  :  ในขณะท่ีกิจการเร่ิมดําเนิน  การกิจการตองการยอดขายตอวัน

จํานวน   75 กิโลกรัม ซ่ึงรวมท้ังสามพื้นท่ี  ท่ีทําการจําหนาย คือบริการหนารานท่ีอําเภอจอมบึง 

อําเภอเมือง อําเภอบานโปง 

 เปาหมายในอนาคต  :   ตองการเปนผูผลิตไอศกรีมสมุนไพรรายใหญท่ีสุดในประเทศ 

 การส่ังซ้ือวัตถุดิบ  :  การส่ังซ้ือวัตถุดิบจะทําการส่ังซ้ือเปนรายเดือน 

 

8.4  รายละเอยีดผลติภัณฑ์/สินค้าทีใ่ช้ในการบริการ 

รูปแบบของผลิตภัณฑ  :  ไอศกรีมท่ีขายภายในรานเปนไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพมี 

2 ลักษณะ  คือ  

1. แบบสําเร็จรูป   
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2. แบบกึ่งสําเร็จรูป 

ชนิดของผลติภัณฑ์  :  ผลิตภัณฑของรานมี  10  รส  ซ่ึงแตละรส  จะมีสรรพคุณท่ี

แตกตางกัน  ดังนี้ 

1. ไอศกรีมกระเจี๊ยบ  สรรพคุณ  กระเจี๊ยบ อุดมไปดวยวิตามินซี วิตามินเอ กรดซิตริก 

และเกลือแรชนิดตางๆ อยางแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เปนยาขับปสสาวะ ชวยขับน้ําออกจาก

รางกายเนื่องจากไตทํางานผิดปกติ เปนยาระบายออนๆ ชวยลดความดันโลหิตสูง แกกระหาย ชวย

ใหอุณหภูมิในรางกายลดลง แกไอ ขับเสมหะ  สลายกอนนิ่ว  ปองกันการจับตัวของเม็ดเลือด  ให

วิตามินเอสูง  ชวยบํารุงสายตา  กระดูกและฟน (นิจศิริ  เรืองรังษี  2534 : 24) 

2. ไอศกรีมแครอท  สรรพคุณ  แครอทมีวิตามินเอ มากถึง 7,930 I.U. ชวย บํารุงสายตา 

และผิวพรรณไดเปนอยางดี วิตามินเอจากสารเบตาแคโรทีน ทําหนาท่ีเปน แอนติออกซิแดนท

ปองกันท้ังโรคมะเร็งปอด มะเร็งกลองเสียง มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลําไส และยังชวยขับ

สารพิษออกจากรางกาย  (นิจศิริ  เรืองรังษี  2534 : 25) 

3. ไอศกรีมใบบัวบก  สรรพคุณ   มีฤทธ์ิในการสมานแผล ทําใหแผลหายเร็ว มีฤทธ์ิใน

การฆาเช้ือแบคทีเรีย ชวยสงเสริมการทํางานของสมอง โดยทําหนาท่ีเปนแหลงพลังงานสํารองใหแก

สมอง ชวยเพิ่มความสามารถในการทํางาน ท้ังในแงของกําลังกายและกําลังสมอง ท้ังยังชวยควบคุม

ความดันโลหิตใหเปนปกติ ลดภาวะความเปนหมัน ชวยชะลอความแก ชวยกําจัดสารพิษในรางกาย 

และมีฤทธ์ิเปนยานอนหลับอยางออน  ใบบัวบกมีสารไกลโคไซด ( Glycoside) หลายชนิดท่ีใหผล

ตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน ( Anti-oxidation) ซ่ึงชวยลดความเส่ือมของเซลลและอวัยวะตางๆ

ของรางกาย รวมท้ังยังอุดมดวยวิตามินตางๆ (นิจศิริ  เรืองรังษี  2534 : 26) 

4.  ไอศกรีมเผือกอัญชัญ  สรรพคุณ อัญชัญ เพิ่มความสามารถในการมองเห็น เนื่องจาก

สารตัวนี้จะไปเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดเล็กๆ เชนหลอดเลือดสวนปลาย ทําใหกลไกท่ี

ทํางานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงข้ึน เพราะมีเลือดไหลเวียนมาเล้ียงมากข้ึน  มีสารแอนโธไซยา

นิน ในการเพิ่มประสิทธิภาพของตา เชน ตาเส่ือมจากโรคเบาหวาน โรคตอหิน โรคตอกระจก เปน

ตน  สารแอนโธไซยานิน มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ (นิจศิริ  เรืองรังษี  2534 : 45) 

เผือก  มีสรรพคุณ  ยาระบาย ขับปสสาวะ ขับน้ํานม หามเลือด       (นิจศิริ  เรืองรังษี  

2534 :15) 

5.  ไอศกรีมขาวโพด  สรรพคุณ  บํารุงกระเพาะอาหาร  บํารุงหัวใจ  ปอด  ขับปสสาวะ  

ชวยใหเจริญอาหาร (นิจศิริ  เรืองรังษี  2534 :38) 

6.  ไอศกรีมเสาวรส  สรรพคุณ  จึงชวยบํารุงสายตาและผิวพรรณ   แกอาการนอนไม

หลับ ลดไขมันในเสนเลือด  และโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ (นิจศิริ  เรืองรังษี  2534 : 8) 
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7.  ไอศกรีมลูกเดือย  สรรพคุณ  ขับปสสาวะ  แกรอนใน  บํารุงมาม  ไต  และกระเพาะ

อาหาร  บํารุงเลือดลมในสตรีหลังคลอด  (นิจศิริ  เรืองรังษี  2534 : 40) 

8.  ไอศกรีมวานหางจระเข  สรรพคุณ  

1.)  ชวยตอตานและยับยั้งการขยายตัวของเซลมะเร็ง และ เช้ือไวรัส 

2.)  ชวยกระตุนการทํางานของเซลลเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุมกันเช้ือโรค 

3.)  ชวยการหลอล่ืนของกระดูกขอตอและชวยเคลือบผนังลําไสใหญ 

4.)  ชวยเสริมระบบการยอยอาหารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน( Metabolism) จึงมีการ

นําไปผสม ในเคร่ืองดื่ม หรือ อาหารบํารุงรางกาย หลายตํารับ 

5.)  ชวยกระตุนการกอเกิดเซลลใหมไดอยางมีประสิทธิภาพจึงมีการนําไปใชในการ 

ซอมแซม หรือสวนท่ีสึกหรอภายในรางกายดวยการรับประทาน และรักษาแผลจากน้ํารอนลวก , ไฟ

ไหม หรือ แผลจากโรคทางผิวหนัง เชนโรคสะเก็ดเงิน และมีการนําไปใชรักษาแผลของผูปวยจาก

การฉายรังสีเอ็กซเรย ซ่ึงไดผลอยางนาอัศจรรยดวยการทาภายนอก 

6.)  ชวยใหเกิดสภาวะการหลับลึก 

7.)  วานหางจระเข ชวยเสริมในผูปวยเบาหวาน พบวาสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน

เลือดไดอยางมีไดเปนอยางดี อันเนื่องมาจากขบวนการ เมตาบอริซ่ึม มีการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังยังชวยลดและยับยั้งการการเกิดบาดแผลเร้ือรัง รักษายากจนนําไปสูการตัดอวัยวะ 

เชน ขา 

8.)  มีการพบวาวานหางจระเข ชวยทําใหเสนโลหิตในสมองมีความแข็งแรง และยืดหยุน

ไดดี จึงมีสวน ชวยใหสามารถปองกัน เสนโลหิตในสมอง แตกได 

9.)  ชวยบํารุงผิวพรรณและใหความชุมช้ืนแกผิวหนัง พบวาวานหางจระเข ชวยกระตุน 

Fibroblast ในการหล่ังสาร คอลลาเจน และ อีลาสติน ในการสรางเซลเนื้อเยื่อใหมและใหความชุม

ช้ืนยืดหยุนแกเซลผิวหนังได อยางดี จึงมีการนําไปเปนสวนประกอบในเคร่ืองสําอางราคาแพงหลาย

ยี่หอ  (นิจศิริ  เรืองรังษี  2534 : 32) 

 9.  ไอศกรีมมะตูม   สรรพคุณ   แกทองเสีย  แกบิด  ขับเสมหะ  แกอาการรอนใน  

(นิจศิริ  เรืองรังษี  2534 : 19) 

10. ไอศกรีมถ่ัวเหลือง  สรรพคุณ ชวยเสริมสรางระบบประสาท  เพิ่มความทรงจํา  มี

สวนชวยใหไขมันและคลอเรสเตอรอลในหลอดเลือดกระจายตัวออกไปได  สําหรับประโยชนทาง

ยาชวยปองกันและตอตานโรคมะเร็งเตานม  ปองกันโรคหัวใจ  โรคเบาหวาน (นิจศิริ  เรืองรังษี  

2534 : 11) 
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การจัดหาวัตถุดิบ  :  วัตถุดิบท่ีเปนสมุนไพรกิจการได จากกลุมแมบานสมุนไพรได

อําเภอจอมบึง  สวนวัตถุดิบท่ีนอกเหนือจากสมุนไพรจัดหาจาก supplier  ท่ีเปนเครือขายของกิจการ 

 

8.5 ขั้นตอนการผลติ/บริการ 

1)  การคดัเลอืกวตัถุดิบ  หมายถึง  การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีดีท่ีสุด  และมีคุณภาพในการ

ผลิตไอศกรีมเพื่อใหไดไอศกรีมท่ีมีคุณภาพ 

2)  การเตรียมส่วนผสม   หมายถึง  การช่ังตวงสวนผสมตางๆ  เตรียมไวรวมท้ังอุปกรณ

เคร่ืองมือท่ีใชตองสะอาดและแหง 

3)  การผสม  หมายถึง  การผสมของแหงท้ังหมดเขาดวยกันกอนใสของเหลวจะชวยให

การผสมเขากันดี  วิธีการผสมสวนผสมของไอศกรีมจะแตกตางกันไปตามสวนผสมขอ งไอศกรีมท่ี

ใช  โดยท่ัวไปจะตองทําการบดสวนผสมท่ีเปนของแข็งขนาดใหญกอน  เพื่อการทําละลายท่ีงายข้ึน  

แลวทําการคลุกเคลาสวนผสมแหงเขาดวยกันกอนจึงนําไปละลายในสวนผสมท่ีเปนของเหลวท่ี

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  โดยท่ัวไปแลวจะใชอุณหภูมิในการทําละลายสวนผสมสูงสุดไมเกิน  80 องศา

เซลเซียส (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:35) 

4) พาสเจอร์ไรเซช่ัน  หมายถึง  การใหความรอนท่ีอุณหภูมิ  68.5 องศาเซลเซียส  นาน  

30  นาทีแกผลิตภัณฑ  เพื่อลดจํานวนเช้ือจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค  ชวยใหสวนผสมเขากันดี  

ปรับปรุงกล่ิน รส  ทําใหมีการเก็บรักษานานยิ่งข้ึน  และไดผลิตภัณฑท่ีสมํ่าเสมอ  (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:35) 

5) โฮโมจีไนซ์  หมายถึง  การทําใหสวนผสมไอศกรีมท่ีผานการพาสเจอรไรซแลวเปน

เนื้อเดียวกัน  ข้ันตอนการโฮโมจีไนซจะทําใหเม็ดไขมันมีขนาดเล็กลงกวา  2 ไมครอน  เปนผลให

ไขมันไมแยกช้ันกับสวนท่ีเปนน้ํา  เนื้อไอศกรีมท่ีไดจะเนียนละเอียดมากข้ึน  ข้ันตอนนี้สวนผสม

ไอศกรีมจะตองผานความดันแบบหนึ่งคร้ัง  ท่ีระดับความรอน  800-3,000  ปอนดตอตารางนิ้ว  หรือ

แบบ  2 คร้ังท่ีความดัน  800-3,000  ปอนดตอตารางนิ้ว  และ  500  ปอนดตอตารางนิ้ว  ตามลําดับ  

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณของไขมันท่ีผสมอยูในสวนผสมไอศกรีม (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 2548:35) 

6)  การบ่ม  หมายถึง  การเก็บไอศกรีมของเหลวไวไมต่ํากวา  4  ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิ  0 ถึง 

4 องศาเซลเซียส  เพื่อทําใหลักษณะเนื้อของไอศกรีมดีข้ึน  และเพิ่มความหนืด  ทําใหการตีปนดีข้ึน

ทําใหการแข็งตัวดีข้ึนกอนลงเคร่ืองปน  ชวยลดการเกิดเกร็ดน้ําแข็งขนาดใหญดวย (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:35) 
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7)  การป่ันแช่แข็ง  หมายถึง  การทําใหไอศกรีมเย็นจัดจนแข็งตัว  และจะตองมีการคน

หรือกวนตลอดเวลาดวย  มิฉะนั้นสวนผสมตางๆจะแยกกันแข็งตัว  การปน/การแชแข็งสามารถแบง

ออกไดเปน  2 ระบบคือ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:36) 

7.1)  Batch freezer  เปนการใชแอมโมเนียหรือฟรีออน  ในการใหความเย็นท่ีอุณหภูมิ  

-6 ถึง-9  องศาเซลเซียส  และใชเวลา  8-12  นาทีในการทําใหสวนผสมแข็งตัว  จากนั้นก็ปดเคร่ือง

ทําความเย็นแตปลอยใหใบพัดหมุนตอไปเพื่อใหอากาศเขาไปในสวนผสมทําใหปริมาณของ

ไอศกรีมเพิ่มมากข้ึน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:36) 

7.2)  Continuous  freezer  หมายถึง  ข้ันตอนนี้เหมือนข้ันตอนแรก  แตตางกันท่ี

สวนผสมและอากาศจะถูกปมผานเขาไปใน freezer  พรอมกันภายใตการควบคุมอัตราสวนอยาง

เหมาะสม  วิธีนี้สามารถควบคุม  Overrun ของไอศกรีมไดดีกวาวิธีแรก  (Overrun  คือ  ปริมาตรของ

อากาศท่ีถูกเติมเขาไปในไอศกรีมในข้ันตอนการปน)  อุณหภูมิท่ีใชประมาณ  -5.6  ถึง  8.9  องศา

เซลเซียส  ใชเวลาประมาณ  25  วินาท่ี  ไอศกรีมท่ีไดมีเนื้อแนนและละเอียด (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:36) 

8)  การบรรจุภาชนะ  หมายถึง  ไอศกรีมท่ีออกจาก  Freezer  มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว  

จะถูกนําบรรจุในภาชนะท่ีตองการ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:37) 

9)  การเกบ็รักษา  หมายถึง  ไอศกรีมท่ีบรรจุภาชนะเรียบรอยแลวจะถูกนะเก็บไวท่ีหอง

ความเย็นโดยเร็วท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ  -35  ถึง  -45  องศาเซลเซียส  เพื่อทําใหน้ํา ท่ีเหลือในไอศกรีมอีก

ประมาณ  30%  แข็งตัว (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:37) 
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8.6 แผนผงักระบวนการผลติ/บริการ 

 

 
แผนผังท่ี  3  กระบวนการผลิต 
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บทที ่10 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

ตารางท่ี  22  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ลาํดับ ลกัษณะปัญหาหรือความ

เส่ียง 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แนวทางแก้ไข 

1. ปญหาในเร่ืองฤดูกาล

หนาว 

ยอดขายลดลง หาสินคาทดแทนท่ีเปน

สมุนไพรเพื่อสุขภาพมา

จําหนายเพื่อเปนทดแทน

ไอศกรีม 

2. ในการขายสงรานอาหาร

หรือซุปเปอรมาเก็ตไม

ยอมรับไอศกรีมเขาขาย 

ทําใหชองทางการตลาด

ขยายไดไมกวางเทาท่ีควร 

ตองสรางคุณภาพและ

ความนาเช่ือถือใหราน

เหลานั้นเห็นและเช่ือม่ันใน

คุณภาพของสินคา 

3. คูแขงขันจัดโปรโมช่ันใน

การทานไอศกรีม 

ทําใหลูกคาท่ีสนใจในเร่ือง

ของโปรโมช่ันหันไปซ้ือ

สินคาของคูแขงมากกวา

สินคาของทางราน 

ทําใหลูกคาเห็นถึงความมี

ประโยชนของสมุนไพร

อยางแทจริงเม่ือลูกคา

ไดรับประทานไอศกรีมเขา

ไป 

4. ปญหาเร่ืองปจจัยในการ

ผลิตมีราคาเพิ่มมากข้ึน

เนื่องจากราคาน้ํามันเปน

ปจจัยท่ีเปนตัวแปร 

ปจจัยในการผลิตท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนทําใหตนทุนในการ

ผลิตท่ีสูงข้ึนและตองทําให

มีการปรับราคาเพิ่มมากข้ึน 

พยายามสรางเครือขายใน

การสงปจจัยการผลิต

ใหกับกิจการ 

5. ปญหาในการ

ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือคูแขงท่ี

ทําการเลียนแบบสินคา  

ยอมมีการตั้งราคาท่ีต่ํากวา

เพื่อดึงดูดลูกคา 

สรางแบรนดสินคาใหเปน

ท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับ

ของลูกคา 
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อธิบายคาํศัพท์ 

คาํศัพท์     ความหมาย  

HAHIC Herb and Healthy Ice-Cream (ไอศกรีมสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ) 

1 ไพน     เทากับ  0.224  กรัม 

ลดความดัน    ชวยในการลดความดันภายในกระแสเลือด  

ผิวงาม     ชวยใหผิวพรรณมีสุขภาพดี  

บํารุงเลือด    ชวยในการบํารุงเลือดในรางกาย  

บรรเจิด     เปนอาการท่ีมีความคิดดีๆข้ึนมา  

เลือดปลอดไขมัน   ภายในกระแสเลือดจะไมมีไขมันอยู  

กําจัดสารพัดโรค    เปนการปองกันโรคไดหลายโรค  

ดีสองเทา มีส่ิงดีๆสองอยางภายในชนิดเดียว หรือมีสรรพคุณท่ีมาก

เปนสองเทา 

เย็นนอกเย็นใน เปนอาการท่ีแกรอนในภายในรางกาย  

สรางความทรงจํา ชวยใหความทรงจําดีข้ึน  

Super premium เปนสินคาท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูงมาก 

Premium เปนสินคาท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูงรองลงมาจาก  Super 

premium 

Mass เปนสินคาระดับกลางท่ีมีคุณภาพ  และราคาท่ีอยูใน

ระดับกลาง 

รานโชวหวย รานคาท่ีขายตามชนบทท่ีมีสินคาเกือบทุกชนิดขายอยูใน

ราน 

ไฮเปอรมารเก็ต หางคาปลีกขนาดใหญท่ีรวมท้ังดิสเคาทสโตรและ

ซุปเปอรมารเก็ตไวดวยกนั ไฮเปอรมารเก็ตนี้จะมีขนาด

ประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตารางฟุต 

รานสะดวกซ้ือ เ ปนรูปแบบหนึ่งของการคาปลีก ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งท่ีให

ความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา  มากกวารานคาปลีก 



53 

 

 

รานคาปลีก รานจําหนายสินคาใหกับผูบริโภคในทองถ่ินของตน ใน

ปริมาณท่ีไมมากนัก  

พาสเจอรไรเซช่ัน เปนการฆาเช้ือดวนความรอน  

โฮโมจีไนซ การปนใหเนื้อไอศกรีมมีขนาดเล็กลงกวา 2 ไมครอน 

การบม เปนการเก็บรักษาไอศกรีมไวไมต่ํากวา 4 ช่ัวโมงท่ี

อุณหภูมิ 0 ถึง 4 องศาเซลเซียส



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข  แบบฟอร์มการขอ อย. 
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เลขรับที่………………………….. 

วันที่……………………………… 

 

 

แบบ อ.๑ 

 

คาํขออนุญาตตั้งโรงงานผลติอาหาร 
-------------------------------------- 

เขียนที่ ……………………………………. 

วันที่……….…เดือน……………....…..พ.ศ…………….. 

๑. ขาพเจา………………………………..………………. อายุ…………… ป สัญชาติ…………..… 

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..……….…………..ออกให  ณ………………..……….….……………... 

อยูเลขที่………………...ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………….....หมูที…่……… 

ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………..

โทรศัพท………………………. 

๒.  ขอรับใบอนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร ในนามของ……………………………………………….. 

(ชื่อผูขออนุญาต) 

โดยมี………………………..…..……… เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตช่ือ……………………………….….. 

อยูเลขที่…………..……ตรอก/ซอย…………………………….ถนน………...………….…….……..หมูที…่……. 

ตําบล/แขวง……………….……..…….อําเภอ/เขต……….…….……..………จังหวัด…………….……………… 

โทรศัพท……………………..และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่……………..…ตรอก/ซอย……………………….. 

ถนน……………………..หมูที…่……………ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต…………………….. 

จังหวัด……………………………โทรศัพท………………………….. 

๓.  เพ่ือผลิตอาหาร……………………………………………………...……………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………

………………………………………………………………………………………….. 

๔.  พรอมกับคําขอน้ีขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ 

(๑)  รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิตอาหาร จํานวน ๒ ชุด 

(๒)  แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน ๒ ชุด 

(๓)  แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน ๒ ชุด 

(๔)  สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน 

(๕)  สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงช่ือแทน 

นิติบุคคลผูขอนุญาต 

(๖)  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต  

(๗)  สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย 

(๘)  หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย 
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(ลายมือช่ือ)………………………………………. ผูยื่นคําขอ 

 

 

 

 

 

คาํขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

ขาพเจา ……………………………………………………… ในนามของ (บริษัท / หาง / ราน 

…………………………………………………………… ซึ่งมีสํานักงานใหญต้ังอยู ณ เลขที่ ………….….. 

ซอย …….……………… ถนน …………..…………… หมูที่ ……….. ตําบล/แขวง ………………………. 

อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ………………………… โทร. ……………………………….. 

มีความประสงคขออนุญาตใชฉลากของอาหารตามตัวอยางที่ไดแนบมาดวย และมีรายละเอียดตาง ๆ  

เพ่ือประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี 

1.  ช่ืออาหารภาษาไทย ………………………………………………………………………………………. 

ช่ืออาหารภาษาตางประเทศ ……………………………………………………………………………… 

2.  ลักษณะของอาหาร ……………………………………………………………………………………….. 

3.  ประเภท………………………………………………. ตามประกาศฯ ฉบับที่ …………………………... 

4.  ชนิดของภาชนะบรรจุ   ขนาดบรรจุ 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

5.  รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ผลิต แบงบรรจุ หรือนําเขาเพ่ือจําหนาย  

5.1  �  ไดรับอนุญาตผลิตอาหารตามใบอนุญาตเลขที่ ………………. ประเภท ………………………….. 

�  ไดรับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตเลขที่ ……………………… 

ประเภท ……………………………………………………………………………………………… 

�  ไดรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ …………………… ประเภทอาหาร ……………………………….. 

5.2  �  ช่ือและที่ต้ังของสถานที่ผลิต …………………………………………………………………………. 

�  ช่ือและที่ต้ังของสถานที่แบงบรรจุ …………………………………………………………………… 

�  ช่ือและที่ต้ังของสถานที่นําเขา ………………………………………………………………………. 

6.  สูตรสวนประกอบของอาหาร (คิดเปนรอยละของนํ้าหนัก) 

 

 

 

 

 

แบบ สบ.3 เลขรับที่ ……………………………… 

 วันที่ ………………………………….. 
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ช่ือวัตถุ ปริมาณ ช่ือวัตถุ ปริมาณ 

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

    

    

7.  อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑน้ีไดนาน …………………… วัน 

8.  รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ 

กรรมวิธีการผลิต ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

�  คําแปลภาษาตางประเทศ  จํานวน ……………… ฉบับ 

9.  วัตถุประสงคของฉลาก 

�  เปนฉลากสําหรับอาหารที่จําหนายในราชอาณาจักร 

�  เปนฉลากสําหรับอาหารที่มิไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค แตจําหนายใหแกโรงงานประเภท ……… 

     …………………………………………………………………………………………………………. 

�  เปนฉลากสําหรับอาหารที่จะสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักร 

10.  ขาพเจาขอรับรองวา จะแสดงขอความในฉลากใหปรากฏชัดเจนและสีตัดกับพ้ืนฉลากที่ภาชนะบรรจุ  

หรือหีบหอที่บรรจุอาหาร และจะดําเนินการจัดทําฉลากใหถูกตองตามที่ไดรับอนุมัติภายในเวลา 60 วัน  

นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากตามคําขอฯน้ีเปนตนไป 

11.  ขาพเจาไดสงหลักฐานในการยื่นคําขออนุญาตใชฉลากอาหาร ดังน้ี  

11.1  คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร จํานวน 2 ฉบับ (ลงลายมือช่ือจริงทุกฉบับ) 

11.2  ฉลาก  จํานวน 5 ชุด 

11.3  ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร (ฉบับจริงพรอมสําเนา) จํานวน 2 ชุด (สําหรับอาหารควบคุมเฉพาะ 

และอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน) 

11.4  เอกสารอื่น ……………………………………………………….. 

 

ลงช่ือ ……………..………………… ผูดําเนินกิจการ 

 (……………………………..) 

 

สําหรับเจ้าหน้าที ่

�  อนุญาต  อาหารชื่อ ……………………………………………………………………………………….. 

เลขสารบบอาหารที่ …………………………………………………………………………….. 

�  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 

                                                          (…..……………………………….)         
                                                                 ตําแหนง ………………………………………. 

(แบบ 
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        วันท่ี ……………………………………… 

แบบ สบ.1 

 

เลขท่ีรับ 

……………………………….. 

วันท่ี 

…………………………………… 

คาํขอรับเลขสถานทีผ่ลติอาหารทีไ่ม่เข้าข่ายโรงงาน 

เขียน

ท่ี……………………………………………. 

วันท่ี …….. เดือน …………………. พ.ศ. ……… 

1.  ขาพเจา ………………………..………………. อายุ ………. ป  สัญชาติ 

………………. 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ……………………………………. ออกให ณ 

……………………………… 

อยูเลขท่ี …………………… ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ……………………... หมู

ท่ี ……... 

ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต …………….………………. จังหวัด 

…………………….. 

โทรศัพท ………………………………………………. โทรสาร 

……………………………………………. 

ขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร ในนามของ 

…………………………………………………... 
(ชื่อผูขออนุญาต) 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ………………………………… โดยมี 

…………………………………………….. 

เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานท่ีผลิต ช่ือ 

……………………..……………..………………………………… อยูเลขท่ี ………….……. 

ตรอก/ซอย ………………………. ถนน ……………….………… หมูท่ี ………. ตําบล/แขวง 

……………..……….. อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………………………. 

โทรศัพท …………………………… โทรสาร ………………………………… และมีสถานท่ีเก็บ

อาหารอยูเลขท่ี …………..…….. ตรอก/ซอย ……………..………… ถนน 
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……………….…………... หมูท่ี ……... ตําบล/แขวง ……………………. อําเภอ/เขต 

…………….………………. จังหวัด ………………………. โทรศัพท ………………………… 

โทรสาร ……………………………………………. 

2.  อาหารท่ีผลิต ณ สถานท่ีผลิตนี้ ไดแก 

กลุม 1 อาหารควบคุมเฉพาะ กลุม 2 อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน กลุม 3 อาหารท่ีตองมีฉลาก 

ประเภท …………………… ประเภท ……………………………………... ประเภท …………………… 

…………………………….. ……………………………………………….

. 

…………………………….. 

…………………………….. ……………………………………………….

. 

…………………………….. 

3.  ขาพเจาไดสงหลักฐานในการยื่นคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร ดังนี ้

�  3.1  คําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1) จํานวน 2 ฉบับ 

�  3.2  รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิต รวมทั้งจํานวน

คนงาน 

�  3.3  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีผลิตและส่ิงปลูกสรางท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง 

�  3.4  แบบแปลนแผนผังส่ิงท่ีปลูกสรางภายในบริเวณสถานท่ีผลิต 

�  3.5  สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน 

�  3.6  สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมี

อํานาจลงชื่อ 

แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 

�  3.7  สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนพาณิชย 

�  3.8  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอ

อนุญาต 

�  3.9  หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย 

�  3.10  อ่ืน ๆ ………………………………. 

2 

 

4.  ขอรับรองวา 

4.1  การผลิตอาหารดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิต

อาหาร 

(แบบ 
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วาดวยสุขลักษณะท่ัวไป และวาดวยเร่ือง 

……………………………………………. 

4.2  อาหารท่ีผลิตตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

�  มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง 

……….. 

……………………………………………………………………………

……….. 

�  ใชวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปน

อาหาร 

�  ใชสีผสมอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองสีผสม

อาหาร 

�  ไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา

ดวยเร่ือง 

วัตถุท่ีหามใชในอาหาร 

�  ไมมีการใชอาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 

วาดวยเร่ืองอาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย เปนสวนประกอบ 

�  แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองฉลาก 

�  ใชภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองภาชนะ

บรรจุ 

�  อ่ืน ๆ …………………………………………………………………… 

4.3  ตองยื่นคําขออนุญาตใชฉลากอาหารตามแบบ สบ .3 หรือแจงรายละเอียดของ

อาหารท่ีผลิตตามแบบ สบ .5 ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบกอนการผลิตคร้ังแรก

ของอาหาร    แตละรายการทุกคร้ัง 

5.  ขาพเจาขอรับรองวา คํารับรองดังกลาวขางตนสามารถปฏิบัติไดทุกประการ 

 

ลงช่ือ ……………………………………….. ผู

ดําเนินกิจการ 

( …………………………………… ) 

หมายเหต ุ :  การฝาฝนคํารับรองในขอ 4.1-4.3 ยอมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 

สําหรับเจ้าหน้าที ่

เลขสถานท่ีผลิตอาหารเพื่อนําไปประกอบการแสดงเลขสารบบอาหาร 

�  อนุญาต 

เลขสถานท่ีผลิตอาหาร ท่ี 

………………………………………………………..…….. 

ใหแก 

……………………………………………………………………………………                

 (ชื่อบุคคลธรรมดาและชื่อราน หรือชื่อนิติบุคคล) 

�  ไมอนุญาต เนื่องจาก 

………………………………………………….……………………. 

 

ลงช่ือ …………………………………….. ผู

อนุญาต 

(……………………………………) 

ตําแหนง 

………………………………………… 

             วันท่ี 

………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค  แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม  เร่ือง  การจัดตั้งรานไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  บริเวณอําเภอจอมบึง  เพื่อ

ประกอบการจัดทําแผนธุรกิจของนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

............................................................................................................................................................. 

คําช้ีแจง :   กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ตรงขอความท่ีเปนคําตอบของทานเพียงคําตอบเดียว    

1.  เพศ 

  ชาย    หญิง 

2.  อาชีพ 

  นักเรียน/นักศึกษา    ขาราชการ     พนักงานบริษัท 

  อ่ืนๆ 

3.  คุณใชจายเกี่ยวกับอาหารหวานหรือของทานเลนตอเดือนเทาใด 

  100-500  บาท    501-1,000  บาท    1,001-1,500  บาท 

  1,501-2,000  บาท    มากกวา 2,000  บาท 

4.   ปจจัยสําคัญท่ีทําใหคุณเลือกทานไอศกรีม 

  ราคา     รสชาติ      คุณภาพ  

  วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต    คุณประโยชนจากไอศกรีม 

5.  หากคุณตองการทานไอศกรีมคุณตองการซ้ือไอศกรีมท่ีราคาเร่ิมตนท่ีเทาใด 

  10-15  บาท    16-20  บาท    21-25  บาท 

  26  บาทข้ึนไป 
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6.  คุณทานไอศกรีมบอยแคไหน 

  1-2  คร้ังตอเดือน   1-2 คร้ังตอสัปดาห    3-4 คร้ังตอสัปดาห  

  มากกวา  4  คร้ังตอสัปดาห   

7.  เหตุผลท่ีทานไปรับประทานไอศกรีม 

 อยากรับประทาน       เพื่อพบปะสังสรรค      คลายรอน  

 รายการสงเสริมการขาย   อ่ืน_____________ 

8.  คุณนิยมรับประทานไอศกรีม ในรูปแบบใดมากท่ีสุด 

   นั่งรับประทานท่ีรานไอศกรีม      นั่งรับประทานท่ีภัตตาคาร/รานอาหาร 

   ซ้ือแลวเดินรับประทานจากราน     ซ้ือกลับไปรับประทานท่ีบาน 

9.  หากมีไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ออกมาจําหนาย  คุณสนใจ

ซ้ือรับทาน หรือไม 

  สนใจ     ไมสนใจ     คิดดูกอน 

10.  หากคุณสนใจอะไรเปนปจจัยท่ีทําใหคุณเขามาทานไอศกรีม 

  คุณประโยชนท่ีจะไดรับจากไอศกรีม    ความแปลกใหมของไอศกรีม 

11.  หากมีโอกาสคุณจะเลือกทานไอศกรีมชนิดใด (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  ไอศกรีมกระเจี๊ยบ    ไอศกรีมแครอท     ไอศกรีมใบบัวบก 

  ไอศกรีมเผือกอัญชัญ   ไอศกรีมขาวโพด    ไอศกรีมเสาวรส 

  ไอศกรีมลูกเดือย    ไอศกรีมวานหางจระเข    ไอศกรีมมะตูม 
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  ไอศกรีมถ่ัวเหลือง 

12.  โดยสวนใหญคุณไปรับประทานไอศกรีมกับใคร และโดยเฉล่ียกี่ทาน 

   เพื่อน_______คน       ครอบครัว________คน   รับประทานคนเดียว 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาคผนวก  ง  ผลของการสํารวจแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม 
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ผลของการสํารวจแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม 

ผูจัดทําไดทําการเก็บตัวอยางจํานวน 100  ตัวอยาง  จากประชากรกลุมเปาหมายระหวาง            

วันท่ี  5-9 ตุลาคม   พ.ศ. 2552 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง,บริเวณหนาหาง

รอยัลฟารค จังหวัดราชบุรี,บริเวณหนาโลตัสบานโปง 

 

กราฟท่ี 1 เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

จากกราฟจะพบวากลุมลูกคาเปาหมายท่ีไดทําการสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง 

 

 

กราฟท่ี 2 อาชีพของกลุมผูบริโภค 
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จากกราฟจะพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษา และพนักงานบริษัท รองลงมา

คือ ขาราชการ และ อ่ืนๆ ตามลําดับ 

 

กราฟท่ี 3 คาใชจายเกี่ยวกับอาหวานหรือของทานเลนของผูบริโภค 

จากกราฟจะพบวาผูบริโภคสวนใหญมีคาใชจายเกี่ยวกับอาหารหวานหรือของทานเลนท่ี 

1,501-2,000 บาทตอเดือนรองลงมาคือ มากกวา 2,000 บาทตอเดือน  1,001-1,500 บาทตอเดือน 

501-1,000 บมตอเดือน และ 100-500 บาทตอเดือน  ตามลําดับ 

 

กราฟท่ี 4 ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเลือกทานไอศกรีมของผูบริโภค 

จากกราฟจะเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญสูงสุดในการเลือกซ้ือไอศกรีมไดแกรสชาต,ิ

คุณภาพของไอศกรีม, ราคา, คุณประโยชนจากไอศกรีม และปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุดในการตัดสินใจ

ทานไอศกรีมของผูบริโภคคือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 
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กราฟท่ี  5 ราคาเร่ิมตนท่ีผูบริโภคตองการซ้ือไอศกรีมทาน 

 จากกราฟพบวาผูบริโภคสวนใหญตองการซ้ือไอศกรีมท่ีราคาเร่ิมตนท่ี 10-15 บาท 

รองลงมาคือ 16-20 บาท  21-25  บาท   และ 26 บาทข้ึนไป  ตามลําดับ 

 

กราฟท่ี  6  ความบอยในการรับประทานไอศกรีมของผูบริโภค 

จากกราฟจะพบวาผูบริโภคทานไอศกรีมมากท่ีสุดคือ 1-2 คร้ังตอสัปดาห, 1-2 คร้ังตอ

เดือน, 3-4 คร้ัวตอสัปดาห, มากกวา 4 คร้ังตอสัปดาห ตามลําดับ 
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กราฟท่ี 7 เหตุผลท่ีผูบริโภคทานไอศกรีม 

จากกราฟจะพบวาเหตุผลท่ีผูบริโภคทานไอศกรีมอันเนื่องมาจากคลายรอน,อยาก

รับประทานอยางไมมีสาเหต,ุเพื่อพบปะสังสรรค, อ่ืนๆ และรายการสงเสริมการขายเปน เหตุผล

สุดทาย ในการทานไอศกรีมของผูบริโภค 

 

กราฟท่ี  8  สถานท่ีผูบริโภคนิยมรับประทานไอศกรีม 

จากกราฟจะพบวาผูบริโภคมักนิยมรับประทานไอศกรีมโดยการซ้ือจากรานแลวเดิน

รับประทานเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัดของผูบริโภค  รองลงมาคือ  นั่ง

รับประทานท่ีรานไอศกรีม, ซ้ือกลับไปรับประทานท่ีบาน, นั่งรับประทานท่ีภัตตาคาร/รานอาหาร  

ตามลําดับ 
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กราฟท่ี 9 ความสนใจของผูบริโภคตอไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพแบบสําเร็จรูปและกึ่ง

สําเร็จรูป 

จากกราฟพบวาผูบริโภคสวนใหญมีความสนใจในไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  

 

กราฟท่ี 10  ปจจัยท่ีผูบริโภครับประทานไอศกรีม 

จากกราฟพบวาปจจัยท่ีผูบริโภครับประทานไอศกรีมคือความแปลกใหมของไอศกรีม 

เพราะไอศกรีมสมุนเพื่อสุขภาพในรูปแบบของสําเร็จรูปยังไมมีผูประกอบการรายใดผลิตข้ึน  

ผูบริโภคจึงมองวาเปนความแปลกใหมของไอศกรีม  รองลงเปนปจจัยดานคุณประโยชนของ

ไอศกรีมเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญหันมาใสสุขภาพกันมากข้ึน 
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กราฟท่ี 11 ไอศกรีมท่ีผูบริโภคจะเลือกทานหากมีโอกาส 

จากกราฟพบวาผูบริโภคสวนใหญมีความตองการบริโภคไอศกรีมรสใบบัวบกมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ เสาวรส, กระเจี๊ยบ, ขาวโพด, วานหางจะเข, เผือกอัญชัญ, ลูกเดือย, มะตูม, แครอท, 

ถ่ัวเหลือง  ตามลําดับ 

 

กราฟท่ี 12   กลุมบุคคลท่ีผูบริโภคนิยมไปทานไอศกรีมดวย 

จากกราฟจะพบวาผูบริโภคนิยมไปรับประทานกับเพื่อนมากท่ีสุด รองลงมาคือการ

รับประทานคนเดียว  และครอบครัวเปนลําดับสุดทาย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ  แบบฟอร์มคาํขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากดั 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

ช่ือ-สกุล  นางสาวศิรินทิพย  มีกุศล  

ท่ีอยู   177/1 หมู 4 ตําบลรางบัว  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 

ประวัติการศึกษา   

กกกกกกกกพ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก 

โรงเรียนนารีวิทยา   

พ.ศ. 2549 ศึกษาตอในระดับปริญญาบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป         คณะวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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