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12490102 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คําสําคัญ : HAHIC / สําเร็จรูป / กึ่งสําเร็จรูป / น้ําตาลฮูเร
ศิรินทิพย มีกุศล : แผนธุรกิจ Herb and Healthy Ice-Cream อาจารยที่ปรึกษา :
อาจารยณฐวัฒน ปลันธนานนท. 75 หนา.
บทสรุปผู้บริหาร
หางหุนสวน HAHIC จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สถานที่ตั้งโรงงานตั้งอยูที่
100/3 หมู 2 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 แนวคิดในการเริ่มตนธุรกิจคือผูประกอบการไดเห็น โอกาส
ทางการตลาดของไอศกรีมสมุนไพร เนื่องจากไอศกรีมเปนอาหารหวานที่ไดรับความนิยมทุกยุคทุกสมัยและเปน
ที่นิยมของทุกกลุมคนโดยเฉพาะเด็กและวัยรุน
ผลิตภัณฑของของ HAHIC มี 2 รูปแบบคือ แบบสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป มีผลิตภัณฑทั้งหมด 10 รส
ซึ่งแตละรสประกอบดวยสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา และไอศกรีมของกิจการผูปวยที่เปนโรคเบาหวานสามารถ
รับประทานไดเนื่องจากความหวานของไอศกรีมไดมาจากน้ําตาลฮูเร ที่ผูเปนโรคเบาหวานสามารถรับประทานได
สภาพการแขงขันของตลาดไอศกรีมภายในจังหวัดราชบุรีมีการแขงขันที่ไมรุนแรง และ HAHIC เปน
ไอศกรีมสมุนไพรรายแรกที่ทําการผลิตไอศกรีมสุมนไพรแบบสําเร็จรูปออกมาจําหนายจึงทําให HAHIC เปน
ผูนําทางดานการตลาดของไอศกรีมสมุนไพรภายในจังหวัดราชบุรี
โดยกลุมลูกคาเปาหมายของ HAHIC คือกลุมผูบริโภคโดยทั่วไป ที่อาศัยอยูในจังหวัดราชบุรี ที่มี
พฤติกรรมการชอบรับประทานไอศกรีม และเปนบุคคลที่รักษาสุขภาพของตนเอง
HAHIC ใชกลยุทธทาง
การตลาดหลายรูปแบบ เชนการจัดโปรโมชั่นในชวงเทศกาลตางๆ การสะสมแตมเพื่อแลกรับสวนลดในครั้งตอไป
กิจการมีกําลังการผลิต 75 กิโลกรัมตอวัน มีแหลงจําหนายใน 3 อําเภอของจังหวัดราชบุรี คืออําเภอ
จอมบึง อําเภอเมือง อําเภอบานโปง
เปาหมายในปจจุบันคือ จําหนายไอศกรีมใหไดวันละ 75 กิโลกรัม
เปาหมายในอนาคต ตองการเปนผูผลิตไอศกรีมสมุนไพรรายใหญที่สุดในประเทศไทย และมีตัวแทนจําหนายทั่ว
ประเทศ มีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน เปนการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการใหบริการลูกคา และการใหความรู
เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเพื่อใหพนักงานสามารถอธิบายใหกับลูกคาฟงไดอยางถูกตอง
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ( ROA) ในปแรกเทากับ 23.27% อัตราผลตอบแทนตอสวนของ
เจาของ (ROE) เทากับ 31.57%

__________________________________________________________________________________________
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา
2552
ลายมือชื่อนักศึกษา......................................................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา..........................................................
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กิตติกรรมประกาศ
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ที่ใหเกียรติเปนประธานกรรมการแผนธุรกิจและ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต ที่ใหเกียรติเปนกรรมการ
แผนธุรกิจ ในการเสียสละเวลาตรวจสอบแผนธุรกิจ เพื่อนํามาสูการแกไขและปรับปรุง
ขอบกพรองใหแผนธุรกิจสมบรูณเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
หางหุนสวน HAHIC จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สถาน
ที่ตั้งโรงงานตั้งอยูที่ 100/3 หมู 2 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
แนวคิดในการเริ่มตนธุรกิจคือผูประกอบการไดเห็น โอกาสทางการตลาดของไอศกรีม
สมุนไพร เนื่องจากไอศกรีมเปนอาหารหวานที่ไดรับความนิยมทุกยุคทุกสมัยและเปนที่นิยมของ
ทุกกลุมคนโดยเฉพาะเด็กและวัยรุน
ผลิตภัณฑของของ HAHIC มี 2 รูปแบบคือ แบบสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปซึ่งแบบ
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 ในการเริ่ม
ดําเนินกิจการ ผลิตภัณฑจะมีทั้งหมด 10 รส ซึ่งแตละรสประกอบดวยสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา
และไอศกรีมของกิจการผูปวยที่เปนโรคเบาหวานสามารถรับประทานไดเนื่องจากความหวานของ
ไอศกรีมไดมาจากน้ําตาลฮูเร ที่ผูเปนโรคเบาหวานสามารถรับประทานได โดยไมสงผลกระทบใดๆ
ตอรางกาย
สภาพการแขงขันของตลาดไอศกรีมภายในจังหวัดราชบุรีมีการแขงขันที่ไมรุนแรง และ
HAHIC เปนไอศกรีมสมุนไพรรายแรกที่ทําการผลิตไอศกรีมสุมนไพรแบบสําเร็จรูปออกมา
จําหนายจึงทําให HAHIC เปนผูนําทางดานการตลาดของไอศกรีมสมุนไพรภายในจังหวัดราชบุรี
HAHIC เปนไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อยูในระดับ Premium ซึ่งหากเปรียบเทียบ
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันแลวไอศกรีม HAHIC ไมมีคูแขงเนื่องจากไมมีผูที่ผลิตไอศกรีม
สมุนไพรรายใดผลิตออกมาเปนแบบสําเร็จรูปและสรางแบรนดขึ้นมาอยางจริงจัง
โดยกลุมลูกคาเปาหมายของ HAHIC คือกลุมผูบริโภคโดยทั่วไป ที่อาศัยอยูในจังหวัด
ราชบุรี ที่มีพฤติกรรมการชอบรับประทานไอศกรีม และเปนบุคคลที่รักษาสุขภาพของตนเอง
HAHICใชกลยุทธทางการตลาดหลายรูปแบบ เชนการจัดโปรโมชั่นในชวงเทศกาลตางๆ
เพื่อ เปนการดึงดูดลูกคา และการเลือกทําเลที่ตั้งของรานที่อยูในยานชุมชน ซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมาย
อยูเปนจํานวนมาก มีการสะสมแตมเพื่อแลกรับสวนลดในครั้งตอไป
กกกกกกกกกิจการมีกําลังการผลิต 75 กิโลกรัมตอวัน เนื่องจากกิจการ มี แหลงจําหนายใน 3 อําเภอ
ของจังหวัดราชบุรี คืออําเภอจอมบึง อําเภอเมือง อําเภอบานโปง ซึ่งในแตละอําเภอเปนอําเภอที่มี
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ความเจริญทางดานการคาและมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน เปาหมายในปจจุบันคือ จําหนาย
กกกกกกกกไอศกรีมใหไดวันละ 75 กิโลกรัม เปาห มายในอนาคต ตองการเปนผูผลิตไอศกรีม
สมุนไพรรายใหญที่สุดในประเทศไทย และมีตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ
HAHIC มีผูรวมลงทุน 2 คน คือนางสาวศิรินทิพย มีกุศล และนายอาทิตย จิวะสมหวัง
โดยรวมลงทุนคนละ 29% ของเงินทุน และเงินลงทุนที่จากการกูยืม 42% ของเงินทุนทั้งหมด
กิจการมีลูกจางจํานวน 4 คน เนื่องจากกิจการพึ่งเริ่มดําเนินการ กิจการไดมีการจัดฝกอบรมใหกับ
พนักงานเปนการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการใหบริการลูกคา และการใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง
สมุนไพรเพื่อใหพนักงานสามารถอธิบายใหกับลูกคาฟงไดอยางถูกตองในสรรพคุณของสินคาแตละ
ชนิด แผนการบริหารจัดการในอนาคตกิจการตองการเพิ่มลูกจางใหมากขึ้น เพื่อทําการขยายกิจการ
กกกกกกกกปแรกกิจการมียอดขายจํานวน 27,000 กิโลกรัมตอป รายไดปแรกจํานวน 8,100,000
และมีผลกําไรในปแรกจํานวน 2,075,434 บาทตอป ซึ่งกิจการจะมียอดขายเพิ่มขึ้น ทุกป ปละ 20%
เนื่องจากกิจการมีการขยายสาขาและแหลงจําหนายเพิ่มมากขึ้น อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(ROA) ในปแรกเทากับ 23.27% อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (ROE) เทากับ 31.57 %

บทที่ 2
วัตถุประสงค์ ในการนําเสนอแผนธุรกิจ
วัตถุประสงคของการนําเสนอแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จํานวน
วงเงิน ที่ขอสินเชื่อคือ 1,000,000 บาท โดยการนําเงินนั้นไปใชในการลงทุนซื้ออุปกรณในการ
ผลิต และกิจการใชที่ดินจํานวน 30 ไรเปนหลักประกันในการขอกู
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บทที่ 3
ความเป็ นมาของธุรกิจ
HAHIC มาจากคําวา Herb and Healthy Ice-Cream ผูกอตั้งเห็นวาประเทศไทยเปน
เมืองรอนมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปราว 38-40 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในหนารอน และมีแนวโนม
อุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกป เนื่องจากปญหาจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกที่ละลายอยางรวดเร็ว และ
จากปญการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษยทําใหอากาศภายในโลกรอนมากขึ้น
นางสาวศิรินทิพย มีกุศล จึงไดมีแนวคิดในการกอตั้ง HAHIC ขึ้นในป พ.ศ. 2552 โดย
เห็นโอกาสทางการตลาดของไอศกรีมสมุนไพร เนื่องจากไอศกรีมเปนอาหารหวานที่ไดรับความ
นิยมทุกยุคทุกสมัย เปนที่นิยมของทุกกลุมคนโดยเฉพาะเด็ก และวัยรุนโดยมีสถานที่ผลิตอยูที่
อําเภอจอมบึง และจะมีตัวแทนจําหนายตามอําเภอตางๆของจังหวัดราชบุรี เปนชองทางการจัด
จําหนายของ HAHIC สาเหตุที่เลือกอําเภอจอมบึงเปนสถานที่ผลิตเนื่องจาก ผูกอตั้งไดมีเครือขาย
supplier อยูที่อําเภอจอมบึง เพื่อเปนการประหยัดตนทุนในดานการผลิตและการขนสงวัตถุดิบ
อําเภอจอมบึงเปนอําเภอที่มีความเจริญทางธุรกิจ มีอัตราการเติบโตเปนอันดับที่ 8 รอง
จาก อําเภอปากทอ เนื่องจากเปนอําเภอที่มีประชากรหนาแนนบริเวณตัวอําเภอ และนอกจากนั้นยัง
มีรานสะดวกซื้อที่มีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก เชน Tesco Lotus Express รานซุปเปอรมาเก็ตทองถิ่น
คือ ราน CJ , 7- eleven และ ราน KFC นอกจากนั้นยังมีรานขายยา และรานขายของชําเปนจํานวน
มากที่เปดขึ้นบริเวณอําเภอจอมบึง ดังนั้นอําเภอจอมบึง จึงเปนแหลงที่ประชาชนสวนมากมาจับจาย
ใชสอย เพื่อตอบสนองความตองการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอําเภอจอมบึงมีประชากรมากถึ
59,496 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 4,695 คน นอกจากจํานวน
ประชากรที่อําเภอจอมบึงแลว ยังมีประชากรที่อยูในอําเภอใกลเคียง คือประชาชนที่อาศัยอยูที่อําเภอ
บานคา มีจํานวน 24,869 คน และอําเภอสวนผึ้ง มีจํานวน ประชากร 39,153 คน นอกจากอําเภอ
จอมบึงมีความเจริญทางดานการคา แลวอําเภอจอมบึงยังมีสถานที่ทองเที่ยว คือถ้ําเขาบิน และถ้ํา
จอมพล กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และหนวยงานของรัฐที่จัดขึ้นเปนประจํา
เชน การแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย การจัดวิ่ง กหรือเดินมินิมาราทอน แมกระทั่ง การ
ทําบุญในวัดสําคัญๆมีหลายแหง อาทิ วัดเขารังเสือ, วัดหนองหอย เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถ
เดินทางไปทองเที่ยวรวมถึงพักผอนในบริเวณใกลเคียงอยางอําเภอสวนผึ้งที่มีรีสอรทมากมาย ไป
ตลาดน้ําที่อําเภอดําเนินสะดวก ไปชมฝูงคางคาวที่เขาชองพราน
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ไปชมเมืองโบราณคูบัวที่อําเภอเมือง พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง เปนตน อําเภอจอมบึงจึง
เปรียบเสมือนอําเภอหนาดานหรือจุดศูนยกลางในการดินทางทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ในวันหยุด
สุดสัปดาหหรือในชวงเทศกาลจะมีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากมาทองเที่ยวซึ่งสวนมากจะมา
ทองเที่ยวกับครอบครัวหรือหมูคณะ จะเห็นไดจากการขยายตัวของสถานที่พักภายในอําเภอจอมบึง
วามีมากกวา 5 แหง และที่กําลังกอสรางอีกหลายแหง
อําเภอจอมบึงอยูหางจากตัวอําเภอเมืองราชบุรีเพียง 23 กิโลเมตร จึงมีความเจริญเขามา
เปนจํานวนมาก นอกนั้นอําเภอจอมบึงยังเปนทางผานในการเดินทางเขาเมืองของประชาชนใน
อําเภอบานคา อําเภอสวนผึ้ง และดานทับตะโก เปนตน ซึ่งทั้งสองอําเภอดังกลาวเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี โดยประชาชนจะเดินทางผานถนนสาย ราชบุรี-จอมบึง มี
เสนทางที่สามารถเดินทางเขาสูจังหวัดกาญจนบุรีได อําเภอจอมบึงจึงเปนอําเภอที่มีประชากรสัญจร
ผานไป – มา เปนจํานวนมากสามารถแวะซื้อสินคาไดอยางสะดวกจากเหตุผลดังกลาว ทําใหสงผลดี
กับธุรกิจหลายชนิดที่ตั้งอยูในตัวอําเภอจอมบึง นอกจากนั้นอําเภอจอมบึงยังเปนแหลงที่รวมตัวของ
วัยรุนเปนจํานวนมาก ในการทํากิจกรรมตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานกีฬา เปนตน เนื่องจาก
อําเภอจอมบึงเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การเลือกทําเลที่ตั้งของสถาน
ประกอบการที่อําเภอจอมบึง นอกจากที่กลาวมาแลวสิ่งที่สําคัญ คือเครือขายผูขายปจจัยการผลิต
นับตั้งแต นมที่เปนวัตถุดิบอยางหนึ่งในการผลิต มีเครือขายที่ทําสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบจากกลุม
สหกรณโคนมหนองโพ เครือขายแมบานผูปลูกสมุนไพรอําเภอจอมบึง
จากเหตุผลดังกลาวจึงกอใหเกิดแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ขึ้นเพื่อตอบสนองคนยุคใหมที่ใสใจรักสุขภาพ แตยังชอบรับประทานไอศกรีมอยู ในบริเวณ
ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี จากการสํารวจทําเลที่ตั้งของรานทํา
ใหนักศึกษากลุมวัยรุน และประชาชนทั่วไปในบริเวณอําเภอจอมบึงสามารถเดินทางมา
รับประทาน และรับสินคาไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
ลําดับ

รายการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1
2
3
4

หาทําเลที่ตั้งราน
ดําเนินการสรางราน/ตกแตงภายในราน
จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
ตรวจสอบความพรอมและปรับปรุงแกไขสิ่งที่
ขาดเหลือภายในราน
ติดตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อดําเนินการ
จัดตั้งธุรกิจ
ติดตอกรมสรรพากร เพื่อดําเนินการทางดานภาษี
ติดตอหนวยงานประจําจังหวัดเพื่อขอติดตั้งปาย
และชําระภาษีปาย
ติดตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปดดําเนินการ
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น

1 สัปดาห
3 เดือน
2 สัปดาห
1 สัปดาห

ระยะเวลาที่
คาดว่ าจะแล้ ว
เสร็จ
31-ม.ค.-53
30-เม.ย.-53
15-พ.ค.-53
22-พ.ค.-53

2 สัปดาห

5-มิ.ย.-53

2 สัปดาห
1 สัปดาห

19-มิ.ย.-53
26-มิ.ย.-53

1 เดือน
6.25 เดือน

26-ก.ค.-53
27-ก.ค.-53
27 กรกฎาคม
2553

5
6
7
8
9

บทที่ 4
ผลิตภัณฑ์
ชนิดของผลิตภัณฑ์ : ไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีจํานวน 10
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :
1. แบบสํ าเร็จรู ป ราคาขายปลีก
ถวยใหญ ขนาด
500 กรัม ราคา
ถวยเล็ก ขนาด
100 กรัม
ราคา
กรวย ขนาด
50 กรัม
ราคา
แทง ขนาด
60 กรัม
ราคา
2. แบบกึง่ สํ าเร็จรูป ราคาขายปลีก
ขายเปนลูก ลูกละ
15 บาท

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลิตภัณฑ
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ชนิด

150 บาท
30 บาท
15 บาท
18 บาท
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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 (ไอศกรีมถั่วเหลือง)
ตราสิ นค้ า

ภาพที่ 2 ตราสินคา
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
HAHIC มีชองทางการจัดจําหนายสินคา แบงออกเปน 2 ชองทางหลักคือ ชองทางขาย
สงและชองทางขายปลีก โดยชองทางขายปลีกนั้นจําหนายผานหนารานซึ่งเปนโชวรูมของกิจการ
ซึ่งเปนกลุมลูกคารายยอยที่มาซื้อสินคาหนารานเพื่อรับประทานเองภายในรานหรือนอกรานโดย
เนนการ นําเสนอรสชาติ ทดลองชิม การประชาสัมพันธ การเสริมสรางความรูโดยเฉพาะ
คุณลักษณะพิเศษที่มีตอสุขภาพของผูบริโภคซึ่งเปนเอกลักษณของสินคา และคุณสมบัติสําคัญของ
ไอศกรีม HAHIC แสดงไวภายในรานคาหรือโชวรูมที่บริษัทสรางขึ้นนี้นั่นเอง สวนชองทางขายสง
นั้นจําหนายผานพนักงานขายของกิจการไปยังกลุม ซุปเปอรมารเก็ต, รานสะดวกซื้อ, รานอาหารเจ,
ภัตตาคาร, โรงแรมหรือรีสอรทแอนดสปา, และศูนยสุขภาพโดยทั่วไป เปนตน
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การส่ งเสริมการตลาด
1. โฆษณาผานทางสื่อตางๆ เพื่อใหผูบริโภครูจักแบรนดสินคา
2. เนื่องจากไอศกรีม HAHIC เปนไอศกรีมที่เนนคุณสมบัติของสมุนไพรเพื่อเปน
ประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค จึงเนนการสื่อสารในลักษณะกึ่งประชาสัมพันธ ,
IMC Above the Line
3. การสะสมไมเพื่อแลกไอศกรีมฟรี
4. เนนในดานของการบริการที่บริการลูกคาอยางเปนกันเอง

บทที่ 5
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและสภาวะตลาด
5.1 สภาพอุตสาหกรรมและสภาวะทางการตลาด
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกป 2552 มีทิศทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงรอยละ 7.1 อัน
เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และการเมืองภายในประเทศ ทําใหการจับจายใชสอยของผูบริโภค
ลดลง ขณะที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมหดตัวลงรอยละ 4 ซึ่งเปนผลตอเนื่องมาจากไตรมาส 4 ในป
2551 ที่เศรษฐกิจเริ่มเขาสูภาวการณหดตัวรอยละ 0.2 อันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นที่ลดลง และตลาด
สินเชื่อตรึงตัวมากขึ้นจึงทําใหการใชจาย การลงทุน รวมถึงการคาระหวางประเทศของหลาย
ประเทศลดลงมาก
อัตราเงินเฟอ ของป
2552 ในไตรมาสแรกของป เทากับรอยละ -0.3 จากรอยละ 2.1
ในไตรมาสสุดทายของปที่ 2551 และในเดือนเมษายน 2552 อัตราเงินเฟอเทากับรอยละ-0.9 ทําให
เฉลี่ย 4 เดือนแรกเงินเฟอเฉลี่ยเทากับรอยละ -0.4 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 2552)
จากสภาพการณดังกลาวกอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จากผลการวิจัยในชวงปลาย
เดือนกุมภาพันธถึงชวงกลางเดือนเมษายน พบวา ผูบริโภคในกรุงเทพฯสวนใหญกวา 79% มีการ
เปลี่ยน แปลงพฤติกรรมการซื้อสินคาโดยจะเลือกซื้อสินคาที่มีประโยชนกับตัวผูบริโภคมากที่สุด
และ มีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคาเปนอยางมากในชวงเศรษฐกิจถดถอย (ฐานเศรษฐกิจ
2552 : 24)
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5.2 การแบ่ งส่ วนตลาดและส่ วนแบ่ งทางการตลาด
(หนวย : ลานบาท)

กราฟที่ 1 กราฟแสดงมูลคาตลาดไอศกรีมภายในประเทศ
ที่มา : positioningmag. มูลคาตลาดไอศกรีมภายในประเทศ [Online]. Accessed
12 July 2009. Available from http:// positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=75992
การแบ่ งส่ วนตลาดของไอศกรีมสามารถแบ่ งออกเป็ น 4 ตลาดได้ ดังนี้
ไอศกรีมระดับ Super Premium : ไอศกรีมที่มีคุณภาพดี และราคาสูงที่สุดในประเทศ
ไทยตอนนี้มีผูทําตลาดรายเดียวคือ ไอศกรีมฮาเกนดาสซึ่งบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร จํากัด
(ประเทศไทย) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัทเอสแอนดพี เปนผูนําเขามาทําตลาดในประเทศไทย
ไอศกรีมระดับ Premium : ไอศกรีมที่มีคุณภาพดี ราคาแพง แตราคาต่ํากวา
ไอศกรีม Super Premium มีผูทําตลาดรายใหญ 3 ราย คือ ไอศกรีมสเวนเซนส ไอศกรีมบาสกิ้น
รอบบิ้นส และไอศกรีมบัดสซึ่งไอศกรีมระดับนี้เปนไอศกรีมที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง
ตลาดของไอศกรีมระดับ Premium มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดโดยพบวาในชวงกอน
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจนั้นมีอัตราการเติบโตสูงถึง 30% ตอปหรือแมแต ในชวงที่เศรษฐกิจ ซบ
เซา ตลาดนี้ยังคงมีอัตราการเติบโตสูงถึง 10% ตอป ในขณะที่ภาพรวมของตลาดไอศกรีมมีการหด
ตัวลง อางอิงจากกราฟ 5.2 ทั้งนี้มีสาเหตุสําคัญอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ของคนไทยในกลุมนี้ที่มีการขยายตัวขึ้นจากความตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงโดยยอมจายในราคา
ที่สูงขึ้น
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ไอศกรีมระดับ Mass : เปนไอศกรีมที่มีราคาต่ํากวาไอศกรีมระดับ Premium มีผูทํา
ตลาดรายใหญ คือ Nestle และ Wall’s เปนไอศกรีมที่มีการครองสวนแบงทางการตลาดมากที่สุด
ไอศกรีมระดับล่ าง : ไอศกรีมทองถิ่นเปนไอศกรีมที่มีการตั้งราคาต่ํากวาไอศกรีม
ระดับ Mass ไมมีตราสินคาเปนไอศกรีมที่ผลิตจําหนายในทองถิ่น มีชองทางการจัดจําหนายผาน
รานโชวหวย มีมาตรฐานในการผลิตที่ต่ํา และไมเปนที่รูจัก อาทิ ไอศกรีมกะทิ ไอศกรีมโบราณ
เปนตน
การจัดจําหน่ ายไอศกรีมในปัจจุบันผ่ านช่ องทางต่ างๆ

กราฟที่ 2 แผนภูมิแสดงการเติบโตของชองทางการจัดจําหนาย
ที่มา : positioningmag.ชองทางการจัดจําหนายไอศกรีมภายในประเทศ [Online]. Accessed
12 July 2009. Available from http:// positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=75992
จากกราฟแสดงชองทางการจัดจําหนายไอศกรีม จะเห็นไดวา ชองทางสําคัญในการจัด
จําหนายไอศกรีมคือ รานคาปลีก เพราะปญหาดานตัวผลิตภัณฑเองที่ตองรักษาอุณหภูมิไว
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ตลอดเวลาเพื่อรอการจําหนาย รานคาปลีกจึงกลายเปนชองทางสําคัญ เพราะสะดวกตอ
การซื้อหา เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งกระจายอยูในแหลงชุมชนทั่วไป รองลงมาคือรานสะดวกซื้อซึ่งมี
ทําเลที่ตั้งแบบเดียวกับรานคาปลีก แสดงใหเห็นวา การจัดจําหนายไอศกรีมผานชองทางรานคาปลีก
และรานสะดวกซื้อมีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจอยางมาก โดยเฉพาะการเติบโตของราน
สะดวกซื้อที่จะเขามาแทนที่รานคาปลีกในอนาคต การวางแนวทางการจัดจําหนาย HAHIC จึงเปน
การวางแนวทางสอดรับกับสถานการณและแนวโนมที่กําลังเติบโต และเปนไปของชองทางการจัด
จําหนายเห็นไดจากกราฟที่นํามาแสดงไวนี้
สวนในชองทางการจัดจําหนายที่นอกเหนือจากการจัดจําหนายผานทางไฮเปอรมาเก็ต
รานสะดวกซื้อ รานคาปลีก ก็ยังมีหลายอีกชองทางเชน การขายเรของพอคาทองถิ่น หรือ การขาย
เรของบริษัทไอศกรีมขนาดใหญคือ บริษัทวอลล และบริษัมเนสเล ซึ่งในปจจุบันบริษัทเนสเล มี
รถสามลอ จํานวน 5,000 คัน เพื่อขายไอศกรีม
5.3 แนวโน้ มทางการตลาด
แนวโนมทางการตลาดของตลาดไอศกรีมมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ไอศกรีม
เปนอาหารหวานที่ไดรับความนิยมอยางสูง และมีความเปนสากลประกอบกับในปจจุบันปริมาณ
การบริโภค ไอศกรีมตอคนของประชากรคนไทยยังอยูในระดับที่ต่ํามาก เพียงประมาณ 1 ไพน
(Pint) ตอปเทานั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แลว ประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาดไดอีก
มากในอนาคตอันใกล ทําใหกลุมธุรกิจขนาดใหญตางใหความสนใจเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
ซึ่งจากกิจกรรมกระตุนตลาดของกลุมบริษัทยักษใหญมีสวนชวยทําใหตลาดไอศกรีมในประเทศ
ไทยมี การขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราที่สูง โดยพบวากอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจตลาด
ไอศกรีมโดยภาพ รวมมีการเติบโตในระดับปละ 15-20% ซึ่งจัดไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการ
เติบโตที่นาสนใจตอการลงทุนเปนอยางยิ่ง (นายถาวร สุขศรีสราญจิตร และคณะ 2545 : 8)
5.4 ตลาดเป้าหมาย
ตลาดเปาหมายแรกของ HAHIC อยูที่เขตจังหวัดราชบุรี และตลาดเปาหมายในอนาคต
ของ HAHIC คือทั่วประเทศไทย
5.5 ลักษณะลูกค้ า
ในการกําหนดลูกคาเปาหมาย ใชเกณฑ ดังนี้
1. เกณฑ์ ด้านประชากร มุงกลุมลูกคาทั่วไปที่อยูในเขตอําเภอตางๆของจังหวัดราชบุรี
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2. เกณฑ์ ทางด้ านภูมิศาสตร์ HAHIC จัดตั้งขึ้นเพื่อจําหนายกลุมลูกคาที่อาศัยและ
ทํางานอยูบริเวณจังหวัดราชบุรีเปนหลัก สวนลูกคาขาจรก็เปนกลุมลูกคารองซึ่งทาง HAHIC ให
ความสําคัญเชนเดียวกัน
3. เกณฑ์ ทางด้ านจิตวิทยา HAHIC ใชจิตวิทยาในเรื่องของการตั้งราคา และจิตวิทยา
ดานการนําสรรพคุณของสมุนไพรที่ทางรานนํามาทําไอศกรีมมาปดประกาศโฆษณา เพื่อใหลูกคาที่
ชอบรับประทานไอศกรีม แตเปนคนที่รักสุขภาพ และความแปลกใหมของตัวไอศกรีมเนื่องจาก
จังหวัดราชบุรียังไมมีไอศกรีมสมุนไพรจําหนาย
4. เกณฑ์ ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุค
ตามสมัยอยูตลอดเวลา ทําใหการดําเนินกิจการธุรกิจตางๆตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับ
พฤติกรรมของมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เชนเดียวกันกับ HAHIC ไดมีการนําพฤติกรรมของ
มนุษยมาปรับเปลี่ยนใหเขากับธุรกิจโดยการนําสมุนไพรมาทําเปนไอศกรีมเพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ที่หันมาใสใจรักสุขภาพกันมากขึ้น แตยังชอบ
รับประทานไอศกรีมอยู
วิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งกลุมคาเปาหมายหลักของ
HAHIC คือกลุมนักเรียน
นักศึกษา พนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป จากการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของ
ผูบริโภคมีการบริโภคครั้งละ 2 ลูก
5.6 สภาพการแข่ งขัน สภาพการแขงขันของตลาดไอศกรีมมีการแขงขันที่ไมรุนแรง และ
ไอศกรีมสมุนไพร HAHIC เปนเจาแรกที่ทําการผลิตไอศกรีมสุมนไพรแบบสําเร็จรูปออกมา
จําหนายจึงทําใหทาง HAHIC เปนผูนําทางดานการตลาดของไอศกรีมสมุนไพร
การวิเคราะห์ five force
1. คู่แข่ งขันรายใหม่
คูแขงขันรายใหมของ
HAHIC สวนใหญเปนไอศกรีมกึ่งสําเร็จรูป คือ ไอศกรีมรถเข็นที่
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในชวงฤดูรอน และตามเทศกาลงานตางๆ ที่มีการจัดขึ้น เชน งาน
OTOP
เพราะปริมาณความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดที่มีอากาศรอน
เนื่องจากมีโรงไฟฟามีอยูเปนจํานวนมากในจังหวัดราชบุรี
2. สิ นค้ าทดแทน
ไอศกรีมเปนอาหารหวานชนิดหนึ่ง สินคาที่ทดแทนได คือกลุมอาหารหวานทั้งหมด ซึ่ง
มีอยูเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากไอศกรีมยังมีภาพลักษณที่ไมคอยเปนมิตรกับสุขภาพ ดังนั้นการ
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ผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพขึ้นมานั้นเปนการสรางทางเลือกใหกับผูที่ชอบทานไอศกรีมแต
เปนคนรักษาสุขภาพ
3. อํานาจต่ อรองของลูกค้ า
อํานาจการตอรองของลูกคามีคอนขางมาก เนื่องจากไอศกรีมสมุนไพรยังเปนสินคาที่
ใหมสําหรับผูบริโภค ประกอบกับ HAHIC เปนเจาแรกที่ผลิตไอศกรีมสมุนไพรแบบสําเร็จรูป
ออกมาจําหนาย จึงทําใหผูบริโภคยังไมมีความมั่นใจในตัวสินคา และตราสินคายังไมเปนที่รูจักและ
เปนที่ยอมรับของผูบริโภค
4. อํานาจต่ อรองจาก Supplier
Supplier ของ HAHIC คือ เครือขายแมบานสมุนไพร ที่ทําการเกษตรปลูกพืชสมุนไพร
ภายในบริเวณอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพราะอําเภอจอมบึงมีชาวไรจํานวนมากบริเวณรอบนอก
ของตัวอําเภอ ซึ่งเปนอําเภอที่เปนที่ตั้งของโรงงานหากซื้อวัตถุดิบที่ใกลกับแหลงผลิตสงผลใหลด
คาใชจายในเรื่องของคาขนสง จึงทําใหเปนโอกาสดีสําหรับ HAHIC เนื่องจากมี Supplier จํานวน
หลายราย สงผลใหทางรานสามารถตอรองในเรื่องของราคากับ Supplier ไดเปนจํานวนมาก และ
ไดวัตถุดิบในราคาที่ถูก ทําใหประหยัดตนทุนในการผลิต และ Supplier อีกรายที่สําคัญสําหรับ
ของ HAHIC คือสหกรณโคนมเปนผูจําหนายนมใหกับ HAHIC ในการที่เปนพันธมิตรกับ
สหกรณโคนมหนองโพทําใหสงผลดีในเรื่องของราคาที่ไดในราคาที่ถูกกวาผูซื้อรายอื่น
5. การแข่ งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ไอศกรีม
HAHIC เปนไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งอยูในระดับ Premium ซึ่งหาก
เปรียบเทียบภายในอุตสาหกรรมเดียวกันแลวไอศกรีม HAHIC ไมมีคูแขงเนื่องจากไมมีผูที่ผลิต
ไอศกรีมสมุนไพรรายใดผลิตไอศกรีมสําเร็จรูปและสรางแบรนดขึ้นมาอยางจริงจัง
5.7 คู่แข่ งขัน
คู่แข่ งขันหลัก
คูแขงขันหลักของไอศกรีม HAHIC ที่เปนไอศกรีมสมุนไพรและที่เปนไอศกรีมระดับ
Premium ประกอบดวยไอศกรีมแดรี่ปริ๊นเซส ไอศกรีมวินเนอร ไอศกรีมทัคคานินี่ ไอศกรีมสเวน
เซนส ไอศกรีมบัดส ไอศกรีมบาสกิ้นรอบบิ้น ไอศกรีมเจลาโต และไอศกรีมฮาเกนดาส โดยใน
สวนของคูแขงทางออมจะอยูในรูปของไอศกรีมทั่วไปเชน ไอศกรีมวอลล เนสเลท ไอศกรีม
ยูไนเต็ดเม็กโนเลีย รวมทั้งไอศกรีมรายยอยอื่นๆนอกจากนั้นยังรวมถึงอาหารหวาน (ถาวร สุขศรี
สราญจิตรและคณะ 2545:13)
ซึ่งในปจจุบันตลาดไอศกรีมสมุนไพร Premium ที่คอนขางมีชื่อเสียงมี 3 ราย
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1. ไอศกรีมทัคคานินี่ เปนไอสกรีมโฮมเมดที่มีทั้งไอศกรีมสมุนไพรและไอศกรีม
รสชาติทั่วไป เชน ช็อคโกแลต มอคคาอัลมอลตฟดด เปนตน ราคาของไอศกรีมทัคคานินี่อยูที่ลูกละ
35-40 บาท ซึ่งไอศกรีมทัคคานินี่กําลังเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น โดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพใน
ฐานะที่เปนไอศกรีมอรอยอันดับ 1 จากการจัดอันดับของนิตยสารอิมเมจ ฉบับ Summer Issue
ประจําเดือนเมษายน 2544 ปจจุบันไอศกรีมทัคคานินี่ตั้งอยูที่ซอยทองหลอ ตรงขามโออิชิภัตตาคาร
(ถาวร สุขศรีสราญจิตรและคณะ 2545:13)
2. ไอศกรีมแดรี่ปริ้นเซส เปนไอศกรีมที่มีความหลากหลายในรสชาติ ราคาของ
ไอศกรีมแดรี่ ปริ้นเซสราคาลูกละ
22-29 บาท ไอศกรีมแดรี่ปริ้นเซส ตั้งอยูที่ หนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หางเซ็นทัลชิดลม World Trade Center และ Emporium เปนตน (ถาวร
สุขศรีสราญจิตรและคณะ 2545:13)
3. ไอศกรีมรานอาหารเวียดนามวินเนอร หรือไอศกรีมวินเนอร เปนไอศกรีมที่มีความ
หลากหลายทางรสชาติเปนอยางมาก เปนไอศกรีมที่เปนที่รูจักของคนรักสุขภาพ เนื่องจากไอศกรีม
วินเนอรใชสวนผสมที่มีไขมันต่ําและมีสวนผสมของครีมนอย ไอศกรีมรานอาหารเวียดนามวิน
เนอรตั้งอยูที่ยานลาดพราว (ถาวร สุขศรีสราญจิตรและคณะ 2545:13)
คู่แข่ งขันรอง
คูแขงขันรองของ HAHIC นอกจากจะเปนไอศกรีมทั่วไปแลว พบวายังมีสินคาหลายอีก
ชนิดที่สามารถทดแทนไอศกรีมได เชน อาหารหวานเย็นหรือน้ําแข็งไส เครื่องดื่มชนิดตางๆ
นอกจากนั้นยังรวมถึงขนมชนิดตางๆที่สามารถทดแทนไอศกรีมได
5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบคู่แข่ งขัน
ตารางที่ 2 รายละเอียดการเปรียบเทียบคูแขงขัน
การเปรียบเทียบ
HAHIC
ดานผลิตภัณฑ 1. มีลักษณะผลิตภัณฑที่
แตกตาง
2. รสชาติดีสดสะอาด
3. มีรูปลักษณที่ดี
5. ผลิตภัณฑที่รักษา
สุขภาพผูบริโภค

แดรี่ปริ๊นเซส
1. รูปลักษณดี
2. รสชาติดี
3. มีความสดสะอาด
4. สามารถเก็บรักษาไว
ไดนาน

ทัคคานินี่
1. รูปลักษณดี
2. รสชาติดี
3. มีความสดสะอาด
4. สามารถเก็บรักษา
ไวไดนาน
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การเปรียบเทียบ
HAHIC
ดานราคา
15 บาท ตอลูก
ดานชองทาง
1. บริเวณตัว
การจัดจําหนาย อําเภอจอมบึง
2. ตัวแทนจําหนายทั่ว
จังหวัดราชบุรี
ดานสงเสริม
การตลาด

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ
1. โปสเตอรและปาย

แดรี่ปริ๊นเซส
22-29 บาท ตอลูก
1.หนาหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
2. หางเซ็นทรัลชิดลม
3. World Trade Center
4. Emporium
1. มีการจัดสงเสริมการ
ขายในลักษณะของ
Mass Media

โฆษณาประชาสัมพันธ
2. ใบปลิวแนะนําราน
3. จัดโปรโมชั่นสงเสริม
ทางการตลาด

2. มีการสงเสริมการขาย
ณ จุดขาย เชน การแจกที่
คั่นหนังสือ, ทําPrice
Discrimination

ทัคคานินี่
35-40 บาท ตอลูก
ซอยทองหลอ ตรง
ขามโออิชิภัตตาคาร

1.โฆษณาทางสื่อ
สิ่งพิมพ

5.9 การวิเคราะห์ ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT Analysis)
ตารางที่ 3 การวิเคราะหปจจัยภายใน
ปัจจัยการพิจารณา
ดานการบริหาร
จัดการ

ดานการตลาด

จุดแข็ง (Strengths)
1. เปนธุรกิจ ที่เปนหางหุนสวน
จํากัด ที่มีผูรวมทุนเพียง 2 คนจึง
งายตอการแสดงความคิดเห็นหรือ
การทํากิจกรรมตางๆ
2. มีการมอบหมายตําแหนงหนาที่
ในการทํางานอยางชัดเจนแก
ลูกจาง
1. มีการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล
ตางๆเพื่อดึงดูดใจลูกคา

จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ยังไมมีประสบการณในการ
ทําธุรกิจเนื่องจากพึ่งทําการเปด
กิจการเปนครั้งแรก

1. การโฆษณายังไมกวางพอ
และงบประมาณที่มีอยูอยาง
จํากัด
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ปัจจัยการพิจารณา
ดานการผลิต

จุดแข็ง (Strengths)
1. ผลิตภัณฑผลิตขึ้นมาเองสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและรสชาติได
ตามที่ลูกคาตองการ
2. เปนผลิตภัณฑที่เนนทางดาน
สุขภาพซึ่งยังไมมีคูแขง

จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ผลิตภัณฑบางรสตองมีการ
ปรับปรุงหรือทําการปรับเปลี่ยน
เพื่อใหรสชาติตรงตามความ
ตองการของลูกคา

ดานการเงิน

1. ใชเงินทุนสวนตัวของผูรวมทุน
สวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ
2. มีการจัดทํางบการเงินอยาง
ละเอียด
3. กูเงินจากธนาคารเพื่อดําเนิน
ธุรกิจสวนหนึ่ง

1. ผูกอตั้งกิจการไมมี
ประสบการณ ในธุรกิจ
อุตสาหกรรมไอศกรีม จึงตองใช
เวลาในการศึกษาสภาพ
อุตสาหกรรมเพื่อแขงขันกับ
คูแขง

ตารางที่ 4 การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ปัจจัยการ
โอกาส (Opportunities)
พิจารณา
ตลาดและ 1. ตลาดไอศกรีมมีการเติบโตอยาง
กลุมลูกคา ตอเนื่องถึงแมวาเศรษฐกิจจะซบเซาลง
เปาหมาย 2. จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
สงผลใหลูกคากลุมเปาหมายเพิ่มมากขึ้น
สถานการณ 1. เปนเจาแรกที่ผลิตและจําหนาย
การแขงขัน ไอศกรีมสมุนไพรในจังหวัดราชบุรี

สังคม

อุปสรรค (Threats)
1. ตลาดและกลุมเปาหมายยังไมรูจัก
ไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

1. สถานการณการแขงขันเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากตลาดไอศกรีมมีอัตรา
กําไรขั้นตน (Gross Margin) ในระดับ
ที่สูงถึง 50-80%
1.ผูบริโภคหันมาใสใจในสุขภาพมากขึ้น 1. ในมุมมองของผูบริโภคไอศกรีม
2. ดวยสภาพอากาศของประเทศไทยที่ เปนอาหารที่มีไขมันและแคลอรีสูง
เปนเมืองรอนทําใหผูบริโภคตองการ
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ปัจจัยการ
พิจารณา

โอกาส (Opportunities)
บริโภคอาหารที่ตองการดับความรอน
3.กระแสสังคมเกี่ยวกับการรักษาโรค
ดวยประโยชนจากสมมุนไพร

เทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีในการสื่อสารชวยในการ
โฆษณาราน
2. เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยชวยใน
การผลิตไอศกรีมที่รวดเร็วและเพิ่มขึ้น
3. เทคโนโลยีทางดานการผลิตทําให
สามารถใชสวนผสมของไอศกรีมที่ลด
สวนผสมของไขมัน และ สารความ
หวานแทนน้ําตาลทําใหผูปวยที่เปน
โรคเบาหวานสามารถทานไอศกรีมได
สภาพ
เศรษฐกิจ
กฎหมาย,
ระเบียบ
,ขอบังคับ
กลุมผู
จําหนาย
,เครือขาย

อุปสรรค (Threats)
ทําใหผูบริโภคบางกลุมอาจตอตาน
ภาพลักษณที่ขัดแยงกันเองที่วา
ไอศกรีม HAHIC เปนไอศกรีมที่มี
คุณคาทางโภชนาการ และมีสรรพคุณ
ทางยา
1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยสงผลใหคูแขง
สามารถรูความเคลื่อนไหวของฝาย
ตรงขามไดอยางรวดเร็ว
2. การที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาเร็วขึ้น
อาจทําใหองคกรกาวตามไมทัน
เทคโนโลยี

1. การตั้งราคาที่ไมแพงมากนักเหมาะสม 1. สภาพเศรษฐกิจที่ไมแนนอนทําให
กับเศรษฐกิจในปจจุบัน
ผูบริโภคลดการบริโภคสินคาที่ไม
จําเปนลง
1. ภายในองคกรมีการตั้งกฎระเบียบใน 1. ผลิตภัณฑยังไมเปนที่รูจักของ
ผูบริโภค
การปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
2. มีการปกครองในองคกรแบบเปน
กันเอง
1. กลุมผูนําตลาดไอศกรีมมีทุนในการ
1. มี supplier ขายวัตถุดิบในการผลิต
สงเสริมการตลาด ทําใหไอศกรีมใน
ใหกับ HAHIC
2. มีเครือขายลูกคาที่เปนตัวกลางในการ ตลาดเล็กๆเติบโตไดยาก
2. ตัวแทนจําหนายยังไมกลาเขามารับ
จําหนาย
สินคาไปจําหนายเปนจํานวนมากๆ

บทที่ 6
แผนบริหารจัดการ

6.1 ข้ อมูลธุรกิจ
หางหุนสวน HAHIC จํากัด ตั้งอยู 100/3 หมู 2 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
6.2 รายนามคณะกรรมการ
นางสาวศิรินทิพย มีกุศล
นายอาทิตย จิวะสมหวัง
6.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น/หุ้นส่ วนสั ดส่ วนการถือครอง
ตารางที่ 5 รายชื่อผูถือหุน/หุนสวนสัดสวนการถือครอง
ลําดับที่
1
2
3

ผู้ร่วมทุน
นางสาวศิรินทิพย มีกุศล
นายอาทิตย จิวะสมหวัง
เงินกู
รวม

จํานวนเงิน คิดเป็ นเปอร์ เซนต์
700,000
29%
700,000
29%
1,000,000
42%
2,400,000
100%

6.4 ประวัติของกรรมการผู้บริหาร
ชื่อ นางสาวศิรินทิพย มีกุศล อายุ 27 ป
การศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
โรงเรียนนารีวิทยา ปี
2543
ระดับ ปริญญาตรี
จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2547
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปี พ.ศ.
2548 ถึง ปี พ.ศ.
2552 ตําแหน่ ง ผูจัดการราน แฟมิลี่มารท
สาขาหัวหิน
ชื่อ นายอาทิตย จิวะสมหวัง อายุ 27 ป
20
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การศึกษา

ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
โรงเรียนคุรุราษฎรังสฤษดิ์
ปี 2543
ระดับ ปริญญาตรี
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปี 2547
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปี พ.ศ.
2548 ถึง ปี พ.ศ.
2549 ตําแหน่ ง พนักงานธุรการ
ปี พ.ศ.2549 ถึง ปัจจุบัน ตําแหน่ ง
ผูจัดการรานไอศกรีม Swensen
สาขาโรบินสัน ราชบุรี

6.5 แผนผังองค์ กร

แผนผังที่ 1 แผนผังองคกร
6.6 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก
พนักงานผลิตไอศกรีม
- เพศหญิง
- อายุ
18 ปขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่
3 เปนตนไป
- มีความสามารถในการผลิตไอศกรีมเปนอยางดี
- เปนคนที่มีทักษะทางดานการคิดดัดแปลงรสชาติของไอศกรีม
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- เงินเดือน 5,000 บาท
พนักงานขาย
- เพศหญิง
- อายุ 18 ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนตนไป
- มีความสามารถในการขาย และตักไอศกรีม เปนอยางดี
- มีมนุษยสัมพันธที่ดี
- มีบุคลิกทาทางดี
- เงินเดือน 5,000 บาท
พนักงานบัญชี
- เพศหญิง
- อายุ 18 ขึ้นไป
- วุฒิ ป.ว.ช. สาขาบัญชีขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย
- มีความระเอียดรอบคอบ
- เงินเดือน 8,000 บาท
พนักงานขับรถ
- เพศชาย
- อายุ 18 ปขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
- รูจักเสนทางภายในจังหวัดราชบุรีเปนอยางดี
- เงินเดือน 5,000 บาท
6.7 แผนงานด้ านบุคลากรและค่ าใช้ จ่ายของบุคลากรในธุรกิจ
ตารางที่ 6 แผนกผลิต
ตําแหน่ งงาน

จํานวนพนักงาน

อัตราเงินเดือน : คน (บาท)
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ผลิต
2
ตารางที่ 7 แผนกบริหารและขาย
ตําแหน่ งงาน
ผูจัดการ HAHIC
พนักงานขาย
พนักงานบัญชี
พนักงานขับรถ

5,000
จํานวนพนักงาน
1
2
1
2

อัตราเงินเดือน (บาท) : คน
10,000
5,000
8,000
5,000

6.8 วิสัยทัศน์
“มุงพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการนําเสนอไอศกรีมคุณภาพ ที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอ
สุขภาพเพื่อเปนผูนําตลาดของไอศกรีมสมุนไพรสุขภาพในระดับประเทศ”
6.9 พันธกิจ
6.9.1
ผูบริโภค
6.9.2
6.9.3
6.9.4

พยายามพัฒนาและคิดคนสูตรไอศกรีมสมุนไพรที่มีประโยชนตอสุขภาพของ
พิถีพิถันในการผลิตใสใจทุกรายละเอียด
ใสใจในเรื่องของความสะอาดในการผลิต
ใสใจในเรื่องของการบริการกับลูกคา

6.10 เป้าหมายของธุรกิจ
เป้าหมายระยะสั้ น พ.ศ. 2553-2554
1. เปนผูนําในตลาดไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพภายใตแบรนด
2. บริหารกิจการใหสามารถคืนทุนได
3. ทําการสงเสริมกิจกรรมการตลาด เพื่อใหผูบริโภครับรูและเขาใจในคุณคา ประโยชน
และความอรอยเพื่อสุขภาพ ของไอศกรีมสมุนไพรภายใตแบรนด “HAHIC”
4. พัฒนาและแสวงหาชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด
เป้าหมายระยะกลาง พ.ศ. 2555-2556
1. จัดตั้งศูนยการจัดจําหนายสินคาครอบคลุมทั่วภาคกลางรวมทั้งพัฒนาและแสวงหา
ชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุมทั่วภาคกลาง
2. มีสวนแบงทางการตลาด 50%
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3. บริหารธุรกิจใหมีกําไรขั้นตน 30%
4. กระตุนผูบริโภคใหทราบถึงคุณคาของสมุนไพรและผลไมตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อให
เกิดการบริโภคมากขึ้น
เป้าหมายระยะยาว พ.ศ. 2557-2558
1. บริหารธุรกิจใหมีกําไรขั้นตน 65-70%
2. กระตุนผูบริโภคใหทราบถึงคุณคาของสมุนไพรและผลไมตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อให
เกิดการบริโภคมากขึ้น
3. ขยายสาขาใหทั่วประเทศ
6.11 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
6.11.1 HAHIC เปนผูผลิตรายเดียวที่ผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพแบบ
สําเร็จรูป ซึ่งยังไมผูประกอบการรายใดทําการผลิตมากกอน ภายในจังหวัดราชบุรี
6.11.2
HAHIC ไดมีความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรการอาหารของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในการคิดคนและพัฒนาสูตรไอศกรีมรสชาติตางๆ ทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพของสินคามากขึ้น
6.11.3
HAHIC มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมาผลิต
6.12 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล หรือการแบ่ งผลประโยชน์
HAHIC มีนโยบายการจายเงินปนผล เปนรายป โดยจายเงินปนผลตามสัดสวนการ
ลงทุน
6.13 แผนการดําเนินการอืน่ ๆ
เพิ่มแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินคา และเพิ่มระบบการจัดการของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลสินคาคงเหลือ การเก็บขอมูลลูกคา และ
ขอมูลพนักงาน

บทที่ 7
แผนการตลาด

7.1 เป้าหมายทางการตลาด
7.1.1 มียอดขายเพิ่มขึ้นในทุกๆป ปละ 20%
7.1.2 ลูกคามีความพึงพอในผลิตภัณฑและกลับมาซื้อสินคาซ้ํา
7.2 การกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายของ HAHIC คือกลุมผูบริโภคโดยทั่วไป ที่อาศัยอยูในจังหวัด
ราชบุรี ที่มีพฤติกรรมการชอบรับประทานไอศกรีม และเปนบุคคลที่รักษาสุขภาพของตนเอง
7.3 กลยุทธ์ ทางการตลาด
1.) ตั้งราคาเพื่อดึงดูดลูกคา
2.) มีการจัดโปรโมชั่นสําหรับชวงเทศกาล
7.3.1 กลยุทธ์ ด้านการบริการ
1.) เนนการบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
2.) บริการแบบ Service mind
7.3.2 กลยุทธ์ ด้านราคา
1.) มีการตั้งราคาเพื่อดึงดูดใจลูกคา
2.) การตั้งราคาตามเทคนิคทางจิตวิทยา
7.3.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
1.) ตั้งรานในทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการทําธุรกิจเนื่องจาก ที่ตั้งของรานตั้งอยูบริเวณ
กลุมลูกคาเปาหมาย และมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาซื้อ
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2.) ชองทางการจัดจําหนายสินคาของรานคือ จําหนายหนารานมีการเพิ่มกลยุทธโดย
การตกแตง รานใหมีสีสันนาเขามาซื้อสินคา เปนลักษณะกึ่งรานไอศกรีมและหองสมุด
สมุนไพร และอีกหนึ่งชองทางของการจําหนายคือ การขายสงแกพอคาคนกลางที่
ตองการรับไอศกรีมสมุนไพรไปขาย ในการจําหนายโดยชองทางนี้กิจการใชกลยุทธ ซื้อ
สะสม คือ หากพอคาคนกลางเปนลูกคาเจาประจําของราน ทางรานก็จะสะสมแตม
ใหกับลูกคา และเมื่อครบตามยอดที่กําหนดก็จะมีสวนลดพิเศษใหกับลูกคา
7.3.4 กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด
1.) การแจกใบปลิวเพื่อแนะนําราน
2.) การโฆษณาผานทางวิทยุ คลื่นวิทยุชุมชนเพื่อให Brand ของสินคาเปนที่รูจักของ
ประชาชนในอําเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรีไดรูจัก
3.) ติดปายโฆษณาบริเวณจุดที่มีประชาชนสัญจรผานไป-มา เปนจํานวนมากเพื่อเปน
การโฆษณาใหผูบริโภครูจักรานและสินคา
4.) จัดโปรโมชั่นตามเทศกาลตางๆ เพื่อเปนการดึงดูดใจลูกคา
7.3.5 กลยุทธ์ ทางด้ านผลิตภัณฑ์
1) ผลิตภัณฑน้ําตาลฮูเร ที่ผลิตมาจากแปงมันสําปะหลัง ไมมีสวนผสมของสารเคมี
ใดๆ และมีประโยชนกับรางกาย คือไมเพิ่มปริมาณน้ําตาลในเลือดทําใหคนรักสุขภาพ
และควบคุมน้ําหนักแมแตเปนโรคเบาหวานก็ยังสามารถทานไอศกรีมได
2) การตั้งชื่อผลิตภัณฑตามลักษณะสรรพคุณของสมุนไพรที่ใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตแตละชนิด
3) หมั่นพัฒนาสูตรเพื่อสรางความแปลกใหมอยูตลอดเวลา
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7.4 กิจกรรม หรือการดําเนินการทางการตลาด
ตารางที่ 8 กิจกรรม หรือการดําเนินการทางการตลาด
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

5.

กิจกรรม
ผลทีไ่ ด้ รับ
พนักงานทราบ
ผูจัดการรานเปนผูควบคุม
อบรมพนักงานใหมี Service และเขาใจคําวา
mind ในการบริการหรือการ Service mind และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ขายสินคา
ได
ทําปายโฆษณารานขนาด
ประชาชนที่สัญจร
ใหญและปดปาย
ผานไป-มา เห็นปาย
รับรูและรูจักราน
แจกใบปลิวโฆษณา
ประชาชนรับทราบ
สินคาตามสถานที่ตางๆ
และรูจักรานมากขึ้น
บริเวณจังหวัดราชบุรี
และกอใหเกิดการ
อยากเขามาซื้อสินคา
รับประทาน
ประชาชนรับทราบ
ทํา Spot โฆษณาวิทยุ
ผานทางวิทยุชุมชน คลื่นจอม และรูจักรานเพิ่มมาก
ขึ้นและอยากที่จะมา
บึง
ซื้อสินคาที่ราน
ลูกคามีความพึง
จัดโปรโมชั่นตามเทศกาล
ตางๆซึ่งในแตละกิจกรรมที่ พอใจในสิ่งที่ไดรับ
ทําการโปรโมชั่นในเรื่องของ และกอใหเกิดการ
กลับมาซื้อสินคาอีก
การใหสินคาฟรีเปนการ
สนับสนุนลูกคานั้นจะมีมูลคา ครั้ง
เงินไมเกิน 2,000 บาท

ระยะเวลา
ทุกๆสิ้น
เดือน

งบประมาณ
2,000 บาท
ตอครั้ง

1 สัปดาห

10,00 บาท

ทุกๆสิ้น
เดือน

500 บาท

ตลอดการ
ดําเนินการ

ตาม
เทศกาล
ตางๆ

2,000 บาท
ตอเดือน

2,000 บาท
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ลําดับ

กิจกรรม

6.

จัดอบรมความรูเกี่ยวกับ
คุณประโยชนสมุนไพรที่
นํามาใชเปนสวนผสมของ
ไอศกรีม

ผลทีไ่ ด้ รับ

ระยะเวลา

งบประมาณ

1,000 บาท
ตาม
ผูบริโภคมีความ
เทศกาล
เขาใจและรูวา
หรือโอกาส
สวนผสมของ
ตางๆ
ไอศกรีมที่
รับประทานเขาไปมี
ประโยชนอยางไรกับ
รางกายของตัว
ผูบริโภคเมื่อผูบริโภค
ไดรับประทานเขาไป

บทที่ 8
แผนบริการ

8.1 สถานประกอบการ
หางหุนสวน HAHIC จํากัด เลขที่ 100/3 หมู 2 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 70150 โทร 032-326718 e-mail : marian_plum@hotmail.com

ม.ราชภัฏ

KFC

HAHIC

CJ Superstore

ไป อ.บานคา, อ.สวนผึ้ง

7-Elevent

ไป อ.เมือง

7-Elevent

Tesco Lotus

CJ Superstore

ที่วาการ อ.จอมบึง

แผนผังที่ 2 ที่ตั้งสถานประกอบการ
8.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิต
ตารางที่ 9 อุปกรณและเครื่องมือในการผลิต
ลําดับ
รายการ
1. เครื่องปนไอศกรีม
คอมเพรสเซอร
2.

เตาแก็ส

จํานวน
การใช้ งาน
1
ใชในการปนรวมสวนผสม
ตางๆ เพื่อใหเกิดเปนเนื้อ
ไอศกรีม
1
ใชในการฆาเชื้อจุลินทรีย
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ราคาทุน อายุ
647,000 5

1,500

5
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการ
เครื่องปนผลไม
ตราชั่ง
ถวยตวง
ตระกรอมือ
หมอตุน
ถังผสม
ตูแชแข็งไอศกรีม

จํานวน
1
1
10
2
10
1
1

10.

ตูแชแข็งไอศกรีมในราน

5

11.
12.
13.

ชอนตวง
เครื่องคั้นน้ํา
เครื่องโฮโมจีไนท

10
1
1

14.

เครื่องปนไอศกรีมเล็ก

2

การใช้ งาน
ราคาทุน อายุ
ใชในการปนผลไมใหเปนเนื้อละเอียด
1,300 5
ใชในการชั่งสวนผสม
1,300 5
ใชในการตวงสวนผสม
400 5
ใชในการตีสวนผสม
200 5
ใชในการตมสวนผสมที่เปนสมุนไพร
3,000 5
ใชในการผสมอาหาร
5,000 5
ในแชไอศกรีมในขั้นตอนการบม
5,000 10
ไอศกรีม
ใชสําหรับการแชไอศกรีมเพื่อ
40,000 10
จําหนาย
ใชในการตวงสวนผสม
300 5
ใชสําหรับคั้นน้ําสมุนไพร
5,000 5
ใชสําหรับการตีไอศกรีมใหแตก
220,000 5
โมเลกุลเล็กกวาเดิม
ใชในการปนปรุงรสไอศกรีม
100,000 5

8.3 ข้ อมูลการบริการ
ความสามารถในการขายสินคา : ความสามารถในการใหบริการในสวนของผลิตภัณฑ
กึ่งสําเร็จและกึ่งสําเร็จรูปสามารถใหบริการไดวันละ 75 กิโลกรัม
จํานวนชั่วโมงในการเปดทําการ : หนารานเปด วันจันทร - วันเสาร
ตั้งแตเวลา 10.00 น. - 22.00 น.
เปาหมายในปจจุบัน : ในขณะที่กิจการเริ่มดําเนิน การกิจการตองการยอดขายตอวัน
จํานวน 75 กิโลกรัม ซึ่งรวมทั้งสามพื้นที่ ที่ทําการจําหนาย คือบริการหนารานที่อําเภอจอมบึง
อําเภอเมือง อําเภอบานโปง
เปาหมายในอนาคต : ตองการเปนผูผลิตไอศกรีมสมุนไพรรายใหญที่สุดในประเทศ
การสั่งซื้อวัตถุดิบ : การสั่งซื้อวัตถุดิบจะทําการสั่งซื้อเปนรายเดือน
8.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ /สิ นค้ าทีใ่ ช้ ในการบริการ
รูปแบบของผลิตภัณฑ : ไอศกรีมที่ขายภายในรานเปนไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพมี
2 ลักษณะ คือ
1. แบบสําเร็จรูป
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2. แบบกึ่งสําเร็จรูป
ชนิดของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑของรานมี 10 รส ซึ่งแตละรส จะมีสรรพคุณที่
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 ทําหนาที่เปน แอนติออกซิแดนท
ปองกันทั้งโรคมะเร็งปอด มะเร็งกลองเสียง มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลําไส และยังชวยขับ
สารพิษออกจากรางกาย (นิจศิริ เรืองรังษี 2534 : 25)
3. ไอศกรีมใบบัวบก สรรพคุณ มีฤทธิ์ในการสมานแผล ทําใหแผลหายเร็ว มีฤทธิ์ใน
การฆาเชื้อแบคทีเรีย ชวยสงเสริมการทํางานของสมอง โดยทําหนาที่เปนแหลงพลังงานสํารองใหแก
สมอง ชวยเพิ่มความสามารถในการทํางาน ทั้งในแงของกําลังกายและกําลังสมอง ทั้งยังชวยควบคุม
ความดันโลหิตใหเปนปกติ ลดภาวะความเปนหมัน ชวยชะลอความแก ชวยกําจัดสารพิษในรางกาย
และมีฤทธิ์เปนยานอนหลับอยางออน ใบบัวบกมีสารไกลโคไซด ( Glycoside) หลายชนิดที่ใหผล
ตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ( Anti-oxidation) ซึ่งชวยลดความเสื่อมของเซลลและอวัยวะตางๆ
ของรางกาย รวมทั้งยังอุดมดวยวิตามินตางๆ (นิจศิริ เรืองรังษี 2534 : 26)
4. ไอศกรีมเผือกอัญชัญ สรรพคุณ อัญชัญ เพิ่มความสามารถในการมองเห็น เนื่องจาก
สารตัวนี้จะไปเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดเล็กๆ เชนหลอดเลือดสวนปลาย ทําใหกลไกที่
ทํางานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้น เพราะมีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงมากขึ้น มีสารแอนโธไซยา
นิน ในการเพิ่มประสิทธิภาพของตา เชน ตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน 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 เชื้อไวรัส
2.) ชวยกระตุนการทํางานของเซลลเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุมกันเชื้อโรค
3.) ชวยการหลอลื่นของกระดูกขอตอและชวยเคลือบผนังลําไสใหญ
4.) ชวยเสริมระบบการยอยอาหารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น( Metabolism) จึงมีการ
นําไปผสม ในเครื่องดื่ม หรือ อาหารบํารุงรางกาย หลายตํารับ
5.) ชวยกระตุนการกอเกิดเซลลใหมไดอยางมีประสิทธิภาพจึงมีการนําไปใชในการ
ซอมแซม หรือสวนที่สึกหรอภายในรางกายดวยการรับประทาน และรักษาแผลจากน้ํารอนลวก , ไฟ
ไหม หรือ แผลจากโรคทางผิวหนัง เชนโรคสะเก็ดเงิน และมีการนําไปใชรักษาแผลของผูปวยจาก
การฉายรังสีเอ็กซเรย ซึ่งไดผลอยางนาอัศจรรยดวยการทาภายนอก
6.) ชวยใหเกิดสภาวะการหลับลึก
7.) วานหางจระเข ชวยเสริมในผูปวยเบาหวาน พบวาสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดไดอยางมีไดเปนอยางดี อันเนื่องมาจากขบวนการ เมตาบอริซึ่ม มีการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังชวยลดและยับยั้งการการเกิดบาดแผลเรื้อรัง รักษายากจนนําไปสูการตัดอวัยวะ
เชน ขา
8.) มีการพบวาวานหางจระเข ชวยทําใหเสนโลหิตในสมองมีความแข็งแรง และยืดหยุน
ไดดี จึงมีสวน ชวยใหสามารถปองกัน เสนโลหิตในสมอง แตกได
9.) ชวยบํารุงผิวพรรณและใหความชุมชื้นแกผิวหนัง พบวาวานหางจระเข ชวยกระตุน
Fibroblast ในการหลั่งสาร คอลลาเจน และ อีลาสติน ในการสรางเซลเนื้อเยื่อใหมและใหความชุม
ชื้นยืดหยุนแกเซลผิวหนังได อยางดี จึงมีการนําไปเปนสวนประกอบในเครื่องสําอางราคาแพงหลาย
ยี่หอ (นิจศิริ เรืองรังษี 2534 : 32)
9. ไอศกรีมมะตูม สรรพคุณ แกทองเสีย แกบิด ขับเสมหะ แกอาการรอนใน
(นิจศิริ เรืองรังษี 2534 : 19)
10. ไอศกรีมถั่วเหลือง สรรพคุณ ชวยเสริมสรางระบบประสาท เพิ่มความทรงจํา มี
สวนชวยใหไขมันและคลอเรสเตอรอลในหลอดเลือดกระจายตัวออกไปได สําหรับประโยชนทาง
ยาชวยปองกันและตอตานโรคมะเร็งเตานม ปองกันโรคหัวใจ โรคเบาหวาน (นิจศิริ เรืองรังษี
2534 : 11)
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การจัดหาวัตถุดิบ : วัตถุดิบที่เปนสมุนไพรกิจการได จากกลุมแมบานสมุนไพรได
อําเภอจอมบึง สวนวัตถุดิบที่นอกเหนือจากสมุนไพรจัดหาจาก supplier ที่เปนเครือขายของกิจการ
8.5 ขั้นตอนการผลิต/บริการ
1) การคัดเลือกวัตถุดิบ หมายถึง การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด และมีคุณภาพในการ
ผลิตไอศกรีมเพื่อใหไดไอศกรีมที่มีคุณภาพ
2) การเตรียมส่ วนผสม หมายถึง การชั่งตวงสวนผสมตางๆ เตรียมไวรวมทั้งอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชตองสะอาดและแหง
3) การผสม หมายถึง การผสมของแหงทั้งหมดเขาดวยกันกอนใสของเหลวจะชวยให
การผสมเขากันดี วิธีการผสมสวนผสมของไอศกรีมจะแตกตางกันไปตามสวนผสมขอ งไอศกรีมที่
ใช โดยทั่วไปจะตองทําการบดสวนผสมที่เปนของแข็งขนาดใหญกอน เพื่อการทําละลายที่งายขึ้น
แลวทําการคลุกเคลาสวนผสมแหงเขาดวยกันกอนจึงนําไปละลายในสวนผสมที่เปนของเหลวที่
อุณหภูมิที่เหมาะสม โดยทั่วไปแลวจะใชอุณหภูมิในการทําละลายสวนผสมสูงสุดไมเกิน 80 องศา
เซลเซียส (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:35)
4) พาสเจอร์ ไรเซชั่น หมายถึง การใหความรอนที่อุณหภูมิ 68.5 องศาเซลเซียส นาน
30 นาทีแกผลิตภัณฑ เพื่อลดจํานวนเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ชวยใหสวนผสมเขากันดี
ปรับปรุงกลิ่น รส ทําใหมีการเก็บรักษานานยิ่งขึ้น และไดผลิตภัณฑที่สม่ําเสมอ (สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:35)
5) โฮโมจีไนซ์ หมายถึง การทําใหสวนผสมไอศกรีมที่ผานการพาสเจอรไรซแลวเปน
เนื้อเดียวกัน ขั้นตอนการโฮโมจีไนซจะทําใหเม็ดไขมันมีขนาดเล็กลงกวา 2 ไมครอน เปนผลให
ไขมันไมแยกชั้นกับสวนที่เปนน้ํา เนื้อไอศกรีมที่ไดจะเนียนละเอียดมากขึ้น ขั้นตอนนี้สวนผสม
ไอศกรีมจะตองผานความดันแบบหนึ่งครั้ง ที่ระดับความรอน 800-3,000 ปอนดตอตารางนิ้ว หรือ
แบบ 2 ครั้งที่ความดัน 800-3,000 ปอนดตอตารางนิ้ว และ 500 ปอนดตอตารางนิ้ว ตามลําดับ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณของไขมันที่ผสมอยูในสวนผสมไอศกรีม (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 2548:35)
6) การบ่ ม หมายถึง การเก็บไอศกรีมของเหลวไวไมต่ํากวา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 0 ถึง
4 องศาเซลเซียส เพื่อทําใหลักษณะเนื้อของไอศกรีมดีขึ้น และเพิ่มความหนืด ทําใหการตีปนดีขึ้น
ทําใหการแข็งตัวดีขึ้นกอนลงเครื่องปน ชวยลดการเกิดเกร็ดน้ําแข็งขนาดใหญดวย (สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:35)
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7) การปั่นแช่ แข็ง หมายถึง การทําใหไอศกรีมเย็นจัดจนแข็งตัว และจะตองมีการคน
หรือกวนตลอดเวลาดวย มิฉะนั้นสวนผสมตางๆจะแยกกันแข็งตัว การปน/การแชแข็งสามารถแบง
ออกไดเปน 2 ระบบคือ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:36)
7.1) Batch freezer เปนการใชแอมโมเนียหรือฟรีออน ในการใหความเย็นที่อุณหภูมิ
-6 ถึง-9 องศาเซลเซียส และใชเวลา 8-12 นาทีในการทําใหสวนผสมแข็งตัว จากนั้นก็ปดเครื่อง
ทําความเย็นแตปลอยใหใบพัดหมุนตอไปเพื่อใหอากาศเขาไปในสวนผสมทําใหปริมาณของ
ไอศกรีมเพิ่มมากขึ้น (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:36)
7.2) Continuous freezer หมายถึง ขั้นตอนนี้เหมือนขั้นตอนแรก แตตางกันที่
สวนผสมและอากาศจะถูกปมผานเขาไปใน freezer พรอมกันภายใตการควบคุมอัตราสวนอยาง
เหมาะสม วิธีนี้สามารถควบคุม Overrun ของไอศกรีมไดดีกวาวิธีแรก (Overrun คือ ปริมาตรของ
อากาศที่ถูกเติมเขาไปในไอศกรีมในขั้นตอนการปน) อุณหภูมิที่ใชประมาณ -5.6 ถึง 8.9 องศา
เซลเซียส ใชเวลาประมาณ 25 วินาที่ ไอศกรีมที่ไดมีเนื้อแนนและละเอียด (สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:36)
8) การบรรจุภาชนะ หมายถึง ไอศกรีมที่ออกจาก Freezer มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว
จะถูกนําบรรจุในภาชนะที่ตองการ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:37)
9) การเก็บรักษา หมายถึง ไอศกรีมที่บรรจุภาชนะเรียบรอยแลวจะถูกนะเก็บไวที่หอง
ความเย็นโดยเร็วที่สุดที่อุณหภูมิ -35 ถึง -45 องศาเซลเซียส เพื่อทําใหน้ํา ที่เหลือในไอศกรีมอีก
ประมาณ 30% แข็งตัว (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2548:37)
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8.6 แผนผังกระบวนการผลิต/บริการ

แผนผังที่ 3 กระบวนการผลิต

บทที่ 10
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ ยง
ตารางที่ 22 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
ลําดับ ลักษณะปัญหาหรือความ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
เสี่ ยง
1. ปญหาในเรื่องฤดูกาล
ยอดขายลดลง
หนาว

2.

3.

4.

5.

แนวทางแก้ ไข

หาสินคาทดแทนที่เปน
สมุนไพรเพื่อสุขภาพมา
จําหนายเพื่อเปนทดแทน
ไอศกรีม
ในการขายสงรานอาหาร ทําใหชองทางการตลาด
ตองสรางคุณภาพและ
หรือซุปเปอรมาเก็ตไม
ขยายไดไมกวางเทาที่ควร ความนาเชื่อถือใหราน
ยอมรับไอศกรีมเขาขาย
เหลานั้นเห็นและเชื่อมั่นใน
คุณภาพของสินคา
คูแขงขันจัดโปรโมชั่นใน ทําใหลูกคาที่สนใจในเรื่อง ทําใหลูกคาเห็นถึงความมี
การทานไอศกรีม
ของโปรโมชั่นหันไปซื้อ ประโยชนของสมุนไพร
สินคาของคูแขงมากกวา อยางแทจริงเมื่อลูกคา
ไดรับประทานไอศกรีมเขา
สินคาของทางราน
ไป
พยายามสรางเครือขายใน
ปญหาเรื่องปจจัยในการ ปจจัยในการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้นทําใหตนทุนในการ การสงปจจัยการผลิต
ผลิตมีราคาเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากราคาน้ํามันเปน ผลิตที่สูงขึ้นและตองทําให ใหกับกิจการ
มีการปรับราคาเพิ่มมากขึ้น
ปจจัยที่เปนตัวแปร
ปญหาในการ
ปญหาที่เกิดขึ้นคือคูแขงที่ สรางแบรนดสินคาใหเปน
ที่รูจักและเปนที่ยอมรับ
ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ ทําการเลียนแบบสินคา
ยอมมีการตั้งราคาที่ต่ํากวา ของลูกคา
เพื่อดึงดูดลูกคา
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คําศัพท์ ความหมาย
HAHIC

อธิบายคําศัพท์

Herb and Healthy Ice-Cream (ไอศกรีมสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ)
1 ไพน เทากับ
0.224 กรัม
ลดความดัน ชวยในการลดความดันภายในกระแสเลือด
ผิวงาม ชวยใหผิวพรรณมีสุขภาพดี
บํารุงเลือด ชวยในการบํารุงเลือดในรางกาย
บรรเจิด เปนอาการที่มีความคิดดีๆขึ้นมา
เลือดปลอดไขมัน ภายในกระแสเลือดจะไมมีไขมันอยู
กําจัดสารพัดโรค เปนการปองกันโรคไดหลายโรค
ดีสองเทา มีสิ่งดีๆสองอยางภายในชนิดเดียว หรือมีสรรพคุณที่มาก
เปนสองเทา
เย็นนอกเย็นใน เปนอาการที่แกรอนในภายในรางกาย
สรางความทรงจํา ชวยใหความทรงจําดีขึ้น
Super premium
เปนสินคาที่มีคุณภาพดีและราคาสูงมาก

Premium
Mass

เปนสินคาที่มีคุณภาพดีและราคาสูงรองลงมาจาก Super

premium

เปนสินคาระดับกลางที่มีคุณภาพ และราคาที่อยูใน
ระดับกลาง
รานโชวหวย รานคาที่ขายตามชนบทที่มีสินคาเกือบทุกชนิดขายอยูใน
ราน
ไฮเปอรมารเก็ต
หางคาปลีกขนาดใหญที่รวมทั้งดิสเคาทสโตรและ
ซุปเปอรมารเก็ตไวดวยกัน ไฮเปอรมารเก็ตนี้จะมีขนาด
ประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตารางฟุต
รานสะดวกซื้อ เ
ปนรูปแบบหนึ่งของการคาปลีก ซึ่งมีสถานที่ตั้งที่ให
ความสะดวกสบายในการซื้อสินคา มากกวารานคาปลีก
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รานคาปลีก

รานจําหนายสินคาใหกับผูบริโภคในทองถิ่นของตน ใน
ปริมาณที่ไมมากนัก
พาสเจอรไรเซชั่น เปนการฆาเชื้อดวนความรอน
โฮโมจีไนซ การปนใหเนื้อไอศกรีมมีขนาดเล็กลงกวา
2 ไมครอน
การบม เปนการเก็บรักษาไอศกรีมไวไมต่ํากวา
4 ชั่วโมงที่
อุณหภูมิ 0 ถึง 4 องศาเซลเซียส

ภาคผนวก ข แบบฟอร์ มการขอ อย.
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แบบ อ.๑

เลขรับที่…………………………..

คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

วันที่………………………………

--------------------------------------

เขียนที่ …………………………………….
วันที่……….…เดือน……………....…..พ.ศ……………..
๑. ขาพเจา………………………………..………………. อายุ…………… ป สัญชาติ…………..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..……….…………..ออกให ณ………………..……….….……………...
อยูเลขที่………………...ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………….....หมูท…
ี่ ………
ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………..
โทรศัพท……………………….
๒. ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ในนามของ………………………………………………..
(ชื่อผูขออนุญาต)

โดยมี………………………..…..……… เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ……………………………….…..
อยูเลขที่…………..……ตรอก/ซอย…………………………….ถนน………...………….…….……..หมูท…
ี่ …….
ตําบล/แขวง……………….……..…….อําเภอ/เขต……….…….……..………จังหวัด…………….………………
โทรศัพท……………………..และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่……………..…ตรอก/ซอย………………………..
ถนน……………………..หมูท…
ี่ ……………ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต……………………..
จังหวัด……………………………โทรศัพท…………………………..
๓. เพื่อผลิตอาหาร……………………………………………………...……………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………..

๔. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(๑) รายการเครื่องจักรเครื่องมือพรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิตอาหาร
จํานวน๒ ชุด
(๒) แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน ๒ ชุด
(๓) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน ๒ ชุด
(๔) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(๕) สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขอนุญาต
(๖) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(๗) สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย
(๘) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย
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(ลายมือชื่อ)………………………………………. ผูยื่นคําขอ

แบบ สบ.3

เลขรับที่ ………………………………
วันที่ …………………………………..

คําขออนุญาตใช้ ฉลากอาหาร

ขาพเจา ……………………………………………………… ในนามของ (บริษัท / หาง / ราน
…………………………………………………………… ซึ่งมีสํานักงานใหญตั้งอยู ณ เลขที่ ………….…..
ซอย …….……………… ถนน …………..…………… หมูที่ ……….. ตําบล/แขวง ……………………….
อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ………………………… โทร. ………………………………..
มีความประสงคขออนุญาตใชฉลากของอาหารตามตัวอยางที่ไดแนบมาดวย และมีรายละเอียดตาง ๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
1. ชื่ออาหารภาษาไทย ……………………………………………………………………………………….
ชื่ออาหารภาษาตางประเทศ ………………………………………………………………………………
2. ลักษณะของอาหาร ………………………………………………………………………………………..
3. ประเภท………………………………………………. ตามประกาศฯ ฉบับที่ …………………………...
4. ชนิดของภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ
………………………………………………………
………………………………………………………

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

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต แบงบรรจุ หรือนําเขาเพื่อจําหนาย
5.1 ไดรับอนุญาตผลิตอาหารตามใบอนุญาตเลขที่ ………………. ประเภท …………………………..
ไดรับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตเลขที่ ………………………
ประเภท ………………………………………………………………………………………………
ไดรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ …………………… ประเภทอาหาร ………………………………..
5.2 ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต ………………………………………………………………………….
ชื่อและที่ตั้งของสถานที่แบงบรรจุ ……………………………………………………………………
ชื่อและที่ตั้งของสถานที่นําเขา ……………………………………………………………………….
6. สูตรสวนประกอบของอาหาร (คิดเปนรอยละของน้ําหนัก)
5.
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ชื่อวัตถุ
…………………………
…………………………
…………………………

ปริมาณ
…………………………
…………………………
…………………………

ชื่อวัตถุ
…………………………
…………………………
…………………………

ปริมาณ

…………………………
…………………………
…………………………

(แบบ

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑนี้ไดนาน …………………… วัน
8. รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ
กรรมวิธีการผลิต ………………………………………………………………………………..

7.

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

คําแปลภาษาตางประเทศ จํานวน ……………… ฉบับ
9. วัตถุประสงคของฉลาก
เปนฉลากสําหรับอาหารที่จําหนายในราชอาณาจักร
เปนฉลากสําหรับอาหารที่มิไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค แตจําหนายใหแกโรงงานประเภท ………
………………………………………………………………………………………………………….

เปนฉลากสําหรับอาหารที่จะสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักร
10. ขาพเจาขอรับรองวา จะแสดงขอความในฉลากใหปรากฏชัดเจนและสีตัดกับพื้นฉลากที่ภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอที่บรรจุอาหาร และจะดําเนินการจัดทําฉลากใหถูกตองตามที่ไดรับอนุมัติภายในเวลา 60 วัน
นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากตามคําขอฯนี้เปนตนไป
11. ขาพเจาไดสงหลักฐานในการยื่นคําขออนุญาตใชฉลากอาหาร ดังนี้
11.1 คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร จํานวน 2 ฉบับ (ลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ)
11.2 ฉลาก จํานวน 5 ชุด
11.3 ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร (ฉบับจริงพรอมสําเนา) จํานวน 2 ชุด (สําหรับอาหารควบคุมเฉพาะ
และอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน)
11.4 เอกสารอื่น ………………………………………………………..
ลงชื่อ ……………..………………… ผูดําเนินกิจการ
(……………………………..)

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่
อนุญาต อาหารชื่อ ………………………………………………………………………………………..
เลขสารบบอาหารที่ ……………………………………………………………………………..
ไมอนุญาต เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต
(…..……………………………….)
ตําแหนง ……………………………………….
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วันที่ ………………………………………
เลขที่รับ
แบบ สบ.1
………………………………..
วันที่
……………………………………
คําขอรับเลขสถานทีผ่ ลิตอาหารทีไ่ ม่ เข้ าข่ ายโรงงาน
เขียน
ที่…………………………………………….
วันที่ …….. เดือน …………………. พ.ศ. ………
1. ขาพเจา ………………………..………………. อายุ ………. ป สัญชาติ
……………….
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ……………………………………. ออกให ณ
………………………………
อยูเลขที่ …………………… ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ……………………... หมู
ที่ ……...
ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต …………….………………. จังหวัด
……………………..
โทรศัพท ………………………………………………. โทรสาร
…………………………………………….
ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ในนามของ
…………………………………………………...
(ชื่อผูขออนุญาต)

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ………………………………… โดยมี
……………………………………………..
เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต ชื่อ
……………………..……………..………………………………… อยูเลขที่ ………….…….
ตรอก/ซอย ………………………. ถนน ……………….………… หมูที่ ………. ตําบล/แขวง
……………..……….. อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด …………………………….
โทรศัพท …………………………… โทรสาร ………………………………… และมีสถานที่เก็บ
อาหารอยูเลขที่ …………..…….. ตรอก/ซอย ……………..………… ถนน
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……………….…………... หมูที่ ……... ตําบล/แขวง ……………………. อําเภอ/เขต
…………….………………. จังหวัด ………………………. โทรศัพท …………………………
โทรสาร …………………………………………….
2. อาหารที่ผลิต ณ สถานที่ผลิตนี้ ไดแก
กลุม 1 อาหารควบคุมเฉพาะ กลุม 2 อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน กลุม 3 อาหารที่ตองมีฉลาก
ประเภท …………………… ประเภท ……………………………………... ประเภท ……………………
…………………………….. ………………………………………………. ……………………………..
.
…………………………….. ………………………………………………. ……………………………..
.
3. ขาพเจาไดสงหลักฐานในการยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ดังนี้
3.1 คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1) จํานวน 2 ฉบับ
3.2 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิต รวมทั้งจํานวน
คนงาน
3.3 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
3.4 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสรางภายในบริเวณสถานที่ผลิต
3.5 สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
3.6 สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมี
อํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
3.7 สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนพาณิชย
3.8 หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต
3.9 หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย
3.10 อื่น ๆ ……………………………….
2
(แบบ

อาหาร

4. ขอรับรองวา
4.1 การผลิตอาหารดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
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วาดวยสุขลักษณะทั่วไป และวาดวยเรื่อง
…………………………………………….
4.2 อาหารที่ผลิตตองมีลักษณะดังตอไปนี้
มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
………..
……………………………………………………………………………
………..
ใชวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปน
อาหาร
ใชสีผสมอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องสีผสม
อาหาร
ไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเรื่อง
วัตถุที่หามใชในอาหาร
ไมมีการใชอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
วาดวยเรื่องอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย เปนสวนประกอบ
แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก
ใชภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะ
บรรจุ
อื่น ๆ ……………………………………………………………………
4.3 ตองยื่นคําขออนุญาตใชฉลากอาหารตามแบบ สบ .3 หรือแจงรายละเอียดของ
อาหารที่ผลิตตามแบบ สบ.5 ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบกอนการผลิตครั้งแรก
ของอาหาร แตละรายการทุกครั้ง
5. ขาพเจาขอรับรองวา คํารับรองดังกลาวขางตนสามารถปฏิบัติไดทุกประการ

ดําเนินกิจการ

ลงชื่อ ……………………………………….. ผู

( …………………………………… )
หมายเหตุ : การฝาฝนคํารับรองในขอ 4.1-4.3 ยอมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่
เลขสถานที่ผลิตอาหารเพื่อนําไปประกอบการแสดงเลขสารบบอาหาร
อนุญาต
เลขสถานที่ผลิตอาหาร ที่
………………………………………………………..……..
ใหแก
……………………………………………………………………………………
(ชื่อบุคคลธรรมดาและชื่อราน หรือชื่อนิติบุคคล)

ไมอนุญาต เนื่องจาก
………………………………………………….…………………….

อนุญาต

…………………………………………
…………………………………………

ลงชื่อ …………………………………….. ผู
(……………………………………)
ตําแหนง
วันที่

ภาคผนวก ค แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม เรื่อง การจัดตั้งรานไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บริเวณอําเภอจอมบึง เพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนธุรกิจของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.............................................................................................................................................................
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ตรงขอความที่เปนคําตอบของทานเพียงคําตอบเดียว

1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา

 ขาราชการ

 พนักงานบริษัท

 อื่นๆ
3. คุณใชจายเกี่ยวกับอาหารหวานหรือของทานเลนตอเดือนเทาใด
 100-500 บาท

 501-1,000 บาท

 1,501-2,000 บาท

 มากกวา 2,000 บาท

 1,001-1,500 บาท

4. ปจจัยสําคัญที่ทําใหคุณเลือกทานไอศกรีม
 ราคา

 รสชาติ

 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต

 คุณประโยชนจากไอศกรีม

 คุณภาพ

5. หากคุณตองการทานไอศกรีมคุณตองการซื้อไอศกรีมที่ราคาเริ่มตนที่เทาใด
 10-15 บาท
 26 บาทขึ้นไป

 16-20 บาท

 21-25 บาท
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6. คุณทานไอศกรีมบอยแคไหน
 1-2 ครั้งตอเดือน

 1-2 ครั้งตอสัปดาห

 3-4 ครั้งตอสัปดาห

 มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห
7. เหตุผลที่ทานไปรับประทานไอศกรีม
 อยากรับประทาน

 เพื่อพบปะสังสรรค

 รายการสงเสริมการขาย

 อื่น_____________

 คลายรอน

8. คุณนิยมรับประทานไอศกรีม ในรูปแบบใดมากที่สุด
 นั่งรับประทานที่รานไอศกรีม

 นั่งรับประทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร

 ซื้อแลวเดินรับประทานจากราน

 ซื้อกลับไปรับประทานที่บาน

9. หากมีไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ออกมาจําหนาย คุณสนใจ
ซื้อรับทาน หรือไม

 สนใจ

 ไมสนใจ

 คิดดูกอน

10. หากคุณสนใจอะไรเปนปจจัยที่ทําใหคุณเขามาทานไอศกรีม
 คุณประโยชนที่จะไดรับจากไอศกรีม

 ความแปลกใหมของไอศกรีม

11. หากมีโอกาสคุณจะเลือกทานไอศกรีมชนิดใด (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 ไอศกรีมกระเจี๊ยบ

 ไอศกรีมแครอท

 ไอศกรีมใบบัวบก

 ไอศกรีมเผือกอัญชัญ

 ไอศกรีมขาวโพด

 ไอศกรีมเสาวรส

 ไอศกรีมลูกเดือย

 ไอศกรีมวานหางจระเข

 ไอศกรีมมะตูม
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 ไอศกรีมถั่วเหลือง
12. โดยสวนใหญคุณไปรับประทานไอศกรีมกับใคร และโดยเฉลี่ยกี่ทาน
 เพื่อน_______คน  ครอบครัว________คน  รับประทานคนเดียว

ภาคผนวก ง ผลของการสํ ารวจแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม
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ผลของการสํ ารวจแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม
ผูจัดทําไดทําการเก็บตัวอยางจํานวน 100 ตัวอยาง จากประชากรกลุมเปาหมายระหวาง
วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง,บริเวณหนาหาง
รอยัลฟารค จังหวัดราชบุร,ี บริเวณหนาโลตัสบานโปง

กราฟที่ 1 เพศของผูตอบแบบสอบถาม
จากกราฟจะพบวากลุมลูกคาเปาหมายที่ไดทําการสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง

กราฟที่ 2 อาชีพของกลุมผูบริโภค
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จากกราฟจะพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษา และพนักงานบริษัท รองลงมา
คือ ขาราชการ และ อื่นๆ ตามลําดับ

กราฟที่ 3 คาใชจายเกี่ยวกับอาหวานหรือของทานเลนของผูบริโภค
จากกราฟจะพบวาผูบริโภคสวนใหญมีคาใชจายเกี่ยวกับอาหารหวานหรือของทานเลนที่

1,501-2,000 บาทตอเดือนรองลงมาคือ มากกวา 2,000 บาทตอเดือน 1,001-1,500 บาทตอเดือน
501-1,000 บมตอเดือน และ 100-500 บาทตอเดือน ตามลําดับ

กราฟที่ 4 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกทานไอศกรีมของผูบริโภค
จากกราฟจะเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญสูงสุดในการเลือกซื้อไอศกรีมไดแกรสชาติ,
คุณภาพของไอศกรีม, ราคา, คุณประโยชนจากไอศกรีม และปจจัยที่สงผลนอยที่สุดในการตัดสินใจ
ทานไอศกรีมของผูบริโภคคือวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
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กราฟที่ 5 ราคาเริ่มตนที่ผูบริโภคตองการซื้อไอศกรีมทาน
จากกราฟพบวาผูบริโภคสวนใหญตองการซื้อไอศกรีมที่ราคาเริ่มตนที่

10-15 บาท

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

กราฟที่ 6 ความบอยในการรับประทานไอศกรีมของผูบริโภค
จากกราฟจะพบวาผูบริโภคทานไอศกรีมมากที่สุดคือ 1-2 ครั้งตอสัปดาห, 1-2 ครั้งตอ
เดือน, 3-4 ครั้วตอสัปดาห, มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห ตามลําดับ
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กราฟที่ 7 เหตุผลที่ผูบริโภคทานไอศกรีม
จากกราฟจะพบวาเหตุผลที่ผูบริโภคทานไอศกรีมอันเนื่องมาจากคลายรอน,อยาก
รับประทานอยางไมมีสาเหตุ,เพื่อพบปะสังสรรค, อื่นๆ และรายการสงเสริมการขายเปน เหตุผล
สุดทาย ในการทานไอศกรีมของผูบริโภค

กราฟที่ 8 สถานที่ผูบริโภคนิยมรับประทานไอศกรีม
จากกราฟจะพบวาผูบริโภคมักนิยมรับประทานไอศกรีมโดยการซื้อจากรานแลวเดิน
รับประทานเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเวลาที่มีอยูอยางจํากัดของผูบริโภค รองลงมาคือ นั่ง
รับประทานที่รานไอศกรีม, ซื้อกลับไปรับประทานที่บาน, นั่งรับประทานที่ภัตตาคาร/รานอาหาร
ตามลําดับ
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กราฟที่ 9 ความสนใจของผูบริโภคตอไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพแบบสําเร็จรูปและกึ่ง
สําเร็จรูป
จากกราฟพบวาผูบริโภคสวนใหญมีความสนใจในไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กราฟที่ 10 ปจจัยที่ผูบริโภครับประทานไอศกรีม
จากกราฟพบวาปจจัยที่ผูบริโภครับประทานไอศกรีมคือความแปลกใหมของไอศกรีม
เพราะไอศกรีมสมุนเพื่อสุขภาพในรูปแบบของสําเร็จรูปยังไมมีผูประกอบการรายใดผลิตขึ้น
ผูบริโภคจึงมองวาเปนความแปลกใหมของไอศกรีม

รองลงเปนปจจัยดานคุณประโยชนของ

ไอศกรีมเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญหันมาใสสุขภาพกันมากขึ้น

72

กราฟที่ 11 ไอศกรีมที่ผูบริโภคจะเลือกทานหากมีโอกาส
จากกราฟพบวาผูบริโภคสวนใหญมีความตองการบริโภคไอศกรีมรสใบบัวบกมากที่สุด
รองลงมา คือ เสาวรส, กระเจี๊ยบ, ขาวโพด, วานหางจะเข, เผือกอัญชัญ, ลูกเดือย, มะตูม, แครอท,
ถั่วเหลือง ตามลําดับ

กราฟที่ 12 กลุมบุคคลที่ผูบริโภคนิยมไปทานไอศกรีมดวย
จากกราฟจะพบวาผูบริโภคนิยมไปรับประทานกับเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือการ
รับประทานคนเดียว และครอบครัวเปนลําดับสุดทาย

ภาคผนวก จ แบบฟอร์ มคําขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วนจํากัด

74

75
ประวัติผู้จัดทํา
ชื่อ-สกุล นางสาวศิรินทิพย มีกุศล
ที่อยู
177/1 หมู 4 ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
ประวัติการศึกษา
กกกกกกกกพ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนนารีวิทยา
พ.ศ. 2549 ศึกษาตอในระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

