
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

“ไอศกรีม” เปนคําทับศัพทของคําวา “Ice Cream” ท่ีมาจากภาษาอังกฤษ จากคําทับศัพทนี้เองท่ี
ทําใหคนสวนใหญเขาใจผิดวาไอศกรีมมีถ่ินกําเนิดมาจากประเทศในแถบตะวันตก ซ่ึงในความเปน
จริงแลวมีกําเนิดอยูในประเทศจีนโดยเกิดจากการนําหิมะจากยอดเขามาผสมกับนํ้าผลไมและ
รับประทานในขณะท่ีหิมะยังไมละลาย ตอมาในปลายศตวรรษท่ี 13 นายมารโก โปโล (Marco 
Polo) ผูเปนท้ังนักเดินทาง พอคา และนักสํารวจชาวอิตาลีไดเดินทางไปยังประเทศจีนซ่ึงขณะน้ันอยู
ภายใตการปกครองของจักรพรรดิกุบไล ขานแหงราชวงศหยวนผูเปนหลานปูของเจงกีส ขาน ได
รับประทานไอศกรีมและมีความช่ืนชอบมากจึงนําสูตรการทําไอศกรีมกลับไปยังอิตาลีดวย โดย
ในขณะเดินทางเขาไดเศกรีมนมลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติทําใหไอศกรีมมีความอรอยเพิ่มมากข้ึน จนใน
ท่ีสุดไอศกรีมก็ไดแพรหลายไปท่ัวอิตาลี ฝร่ังเศส และอังกฤษ หลังจากนั้นก็มีการดัดแปลงวิธีการทํา
ไอศกรีมเปนแบบปนใหเย็นจนแข็งเรียกวาเจลาติน (Gelatin) ซ่ึงแพรหลายมากในฝร่ังเศส 
จนกระท่ังในชวงศตวรรษท่ี 17 ไอศกรีมก็กลายเปนท่ีช่ืนชอบของคนอเมริกันเปนจํานวนมาก แมแต
ประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตันเองก็ยอมที่จะลงทุนซ้ือเคร่ืองปนไอศกรีมราคา 200 ดอลลารเพื่อไป
ทํารับประทานเองในหนารอน สําหรับการเขามาของไอศกรีมในประเทศไทยนั้นไมมีหลักฐานแน
ชัดวาเขามาในชวงเวลาใด แตคาดวาไดเขามาในชวงหลังจากสมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงขณะน้ันมีการผลิต
นํ้าแข็งรับประทานเองแลวโดยไอศกรีมตอนนั้นจะทํามาจากนํ้าหวานหรือนํ้าผลไมท่ีใชแรงคนปน
เย็นจนแข็งโดยไมมีนมหรือครีมผสมดวย ซ่ึงในขณะน้ันเรียกวา “ไอติม” โดยมีหมอทองเหลือง 
เสนผาศูนยกลาง 50 - 60 ซม.สูง 30 ซม.ภายในมีรูคลายลังถึงสําหรับเสียบกระบอกโลหะทรงกลม
ขนาด เสนผาศูนยกลาง 2 ซม. ภายในบรรจุนํ้าผลไมหรือนํ้าหวานกระบอกนี้คือแมพิมพท่ีทําให
ไอศกรีมเปนแทง  

การปนตองใชมือจับหูหมอทองเหลืองท้ัง 2 ขางและแกวงหรือหมุนไปมาในถังไมท่ีใสนํ้าแข็ง
ผสมเกลือ หลังจากปนได 1/2 - 1 ชม.ไอของความเย็นจะเร่ิมเกาะรอบนอกของกระบอก นํ้าหวาน
ขางในจะเร่ิมแข็งตัวชวงนี้เองท่ีตองเสียบไมเขาไปตรงกลางเพื่อเอาไวจับและหมุนตอไปอีกจน
ไอศกรีมแข็งตัว จึงเอากระบอกโลหะไปจุมในน้ําอุนเพื่อ ใหดึงไอศกรีมออกจากกระบอกงายข้ึน 
นําไปใสกระติกเรขาย ปจจุบันมีพอคาฟนการทําไอศกรีมแบบนี้ออกขายดวย ตอมาบริษัทปอบ
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ผูผลิตไอศกรีมตราเปด ซ่ึงเปนผูผลิตไอศกรีมรายแรกของเมืองไทยไดส่ังซ้ือเคร่ืองทําไอศกรีมจาก
ตางประเทศมาผลิตไอศกรีมโดยเนนความสะอาดและคุณภาพทําใหไอศกรีมเปนท่ีนิยมอยางรวดเร็ว 
ไอศกรีมตราเปดยุคแรก ๆ เปนไอศกรีมหวานเย็นตอมาจึงมีการดัดแปลงรสชาติใหม ๆ เชน รส
ระกํา เฉากวย ลอดชอง โอเล้ียง ขาวเหนียวแดง ถ่ัวดํา ฯลฯ พรอมกับนําสูตรใสนมจากตางประเทศ
มาเพ่ิมเศกรีมทําใหเนื้อไอศกรีมละเอียดและมีเนื้อเนียนคนจึงนิยมรับประทานไอศกรีมใสนมหรือ
ครีมกันมาก  

อยางไรก็ตามคนไทยสามารถดัดแปลงไอศกรีมจนเปนเอกลักษณของไทยคือ ไอศกรีมกะทิ 
โดยใชกะทิสดผสมนํ้าตาล ใสแทนนมและครีม ท่ีอาจจะเปนไปไดมากวาไอศกรีมกะทิมีตนกําเนิด
จากเมืองไทยเปนแหงแรกและไมตองใชกระบอกทําเปนแทง แตใชตักใสถวยเปนลูก ๆ ซ่ึงมีคําเรียก
ขานใหมวา “ไอศกรีมตัก” ตอมาจึงมีการตักใสถวยกรอบและขนมปงผากลาง จุดเดนของไอศกรีม
กะทิคือดัดแปลงใหมีรสชาติตาง ๆ ไดงาย เชน เศกรีมลอดชอง เม็ดแมงลัก ขาวโพด ขนุน ทุเรียน 
และเผือก เปนตน 

ไอศกรีมในเมืองไทยในสมัยแรก ๆ นั้นเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนท่ีนอกจากจะทําไว
รับประทานกันเองแลวก็ยังมีการทําออกมาจําหนายดวย โดยจะมีพอคารับไปขายอีกตอหนึ่ง ซ่ึงใน
ขณะน้ันเปนท่ีนิยมกันมาก ท้ังเด็กนักเรียนท่ีรับไปขายเพ่ือหารายไดเสริมและผูใหญท่ีขายเปนอาชีพ
หลัก เพราะนอกจากเปนอาชีพท่ีไมตองลงทุนมากเพียงแตวางเงินมัดจําคากระติกใสไอศกรีมและ
ตนทุนอีกเล็กนอยแลวก็สามารถสะพายข้ึนไหลไปขายไดทันที ตอมาจึงมีการพัฒนาวิธีการขายจาก
กระติกสะพายไหลกลายเปนรถเข็นท่ีมีตูเก็บความเย็นสามารถใสไอศกรีมไดในปริมาณมาก และ
พัฒนามาเปนรถซาเลงหรือรถสามลอถีบในท่ีสุด แตเนื่องจากการขายแบบนี้มีตนทุนสูงจึงยังไมเปน
ท่ีนิยมมากนัก จนกระท่ังบริษัทปอปไดลงทุนซ้ือรถซาเลงมาดัดแปลงเองจนไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน
เพราะคนขายไมตองซ้ือรถเอง นอกจากนี้ยังมี Duck Call อุปกรณท่ีมีเสียงดังคลายเปดใหคนขายถือ
ไวเพื่อเรียกลูกคาอีกดวย นับต้ังแตนั้นมาสามลอถีบก็กลายเปนท้ังสัญลักษณและกลยุทธในการขาย
ไอศกรีมหลายย่ีหอ เชน โฟรโมสต ครีโม วอลล ฯลฯ ไอศกรีมเหลานี้มีลูกเลนกับลูกคาหลาย
รูปแบบบางคนอาจจะเคยกินไอศกรีมท่ีปลายไมปายสีแดงแลวนําไปแลกไดฟรีอีก 1 แทง ขณะท่ี
ไอศกรีมปอปใชวิธีสลักคําวาฟรีบนไม ใครพบคํานี้นํามาแลกฟรี 1 แทง บางยี่หอใชวิธีทายไมส้ันไม
ยาว กําถ่ัว โยนหัวโยนกอย เหลานี้เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีไดผลดีมาก ซาเลงขายไอศกรีมซ่ึงมี
ท้ังแบบแทงและถวยครองตลาดอยูนาน ขณะท่ีรานขายไอศกรีมยังไมมีใครริเร่ิม กระท่ังป 2520 
“ศาลาโฟรโมสต” จึงเกิดข้ึนและเปนท่ีนิยมในหมูวัยรุน ซ่ึงอีกไมกี่ปหลังจากนั้นการแขงขันก็เร่ิม
รุนแรงข้ึน ไอศกรีมลิขสิทธ์ิตางประเทศเร่ิมเขามาเมืองไทยอยางมากมาย เชน สเวนเซนส, บาสกิ้น - 
รอบบ้ิน และแดร่ีควีน  
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ในทางการคาปจจุบันมีการจัดกลุมไอศกรีมไวหลายประเภทเชน Plain Ice Cream ไอศกรีมท่ี
ประกอบดวยสารใหสีและกล่ินในปริมาณนอยกวา 5% ของสวนผสมท้ังหมด ,Chocolate มี
สวนผสมของโกโกหรือชอกโกแลต, Fruit ไอศกรีมประกอบดวย ผลไมหรือกล่ินผลไม,Nut 
ไอศกรีมท่ีผสมผลไมเนื้อแข็ง เชน อัลมอนด วอลนัท ถ่ัวลิสง ฯลฯ, Frozen Custard, French Ice 
Cream และ French Custard Ice Cream ไอศกรีมท่ีมีสวนผสมของไขแดงไมนอยกวา 1.4 % ของนํ้า
หนักผลิตภัณฑ, Fruit Sherbet ไอศกรีมทําจากนํ้าผลไม นํ้าตาลและนม ,Confection ไอศกรีมท่ีมี 
ลูกกวาดผสม เชน Chocolate Chip, Neapolitan ไอศกรีม 2 รสในถวยเดียวกัน,Soft Serve Ice Cream 
หรือ Ice Milk ไอศกรีมท่ีไข จากเคร่ืองปนไอศกรีมโดยตรงไมใชการตัก และ Rainbow Ice Cream 
ไอศกรีมท่ีไขจากเคร่ืองปนเชนเดียวกัน แตมีสีตาง ๆ 6 สีข้ึนไป 

ไอศกรีมเปนอาหารท่ีใหพลังงานสูง จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับวัตถุดิบท่ีใชทํา ท่ีสําคัญเหมาะ
กับเด็กท่ีกําลัง เจริญเติบโตหรือคนท่ีตองการเพิ่มน้ําหนัก ปจจุบันมีการผลิตไอศกรีมภูมิปญญาไทย
จากผลไม และสมุนไพรของไทยเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก บางอยางไมนึกวาจะทําได เชน กลวย
เล็บมือนาง นอยหนา มะขาม เสาวรส หรือไอศกรีมดอกไม เชนดอกกุหลาย ดอกเกกฮวย และดอก
กระเจี๊ยบแดง เปนตน 

จะเห็นไดวาตลาดไอศกรีมในประเทศไทยมีการพัฒนามาตลอดอยางตอเนื่องและมีการขยายตัว
อยางรวดเร็ว จึงทําใหประเทศไทยสามารถเปนศูนยกลางการสงออกไอศกรีมไดเนื่องจากมีปจัยเอ้ือ
หนุนหลายประการ เชน ตลาดไอศกรีมเซ็กเมนตพรีเม่ียมของไทยมีผูคาหลักอยูเพียงไมกี่รายทําให
เกิดเปนชองวางและโอกาสของผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขามาในตลาด สภาพอากาศของ
เมืองไทยท่ีรอนเกือบตลอดท้ังป และอัตราการบริโภคไอศกรีมของประชาชนยังถือวาตํ่าอยูมากเม่ือ
เทียบกับตางประเทศ โดยคนไทยมีอัตราการบริโภคไอศกรีมเพียง 1-1.2 ลิตรตอคนตอปเทานั้น
ขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีอัตราการบริโภค 3.5 ลิตรตอคนตอป ซ่ึงแมในชวงกอนวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจตลาดไอศกรีมโดยภาพรวมมีการเติบโตในระดับปละ 5 – 8 %  จากสาเหตุเหลานี้เองท่ี
นอกจากจะทําใหบรรดาผูประกอบการในประเทศมีการปรับกลยุทธเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดกัน
เปนอยางมาก เชน การสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ การสรางตราสินคา หรือการขยายชองทางการ
จําหนายสินคาแลว ยังทําใหผูผลิตไอศกรีมตางประเทศใหความสนใจเขามาลงทุนเปนอยางมากอีก
ดวย ดังจะเห็นไดจากในชวงระยะเวลาไมกี่ปท่ีผานมานี้มีไอศกรีมพรีเม่ียมจากตางประเทศ
หลากหลายยี่หอไดเขามาเปดสาขาในประเทศไทย สาเหตุท่ีทําใหประเทศไทยมีปจจัยเอ้ือหนุน
หลายประการท่ีจะกาวข้ึนไปเปนศูนยกลางการสงออกไอศกรีมในภูมิภาคนี้ได เชน ซ่ึงถือไดวาเปน
อุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตท่ีนาสนใจตอการลงทุนเปนอยางยิ่ง ปจจุบันไอศกรีมในประเทศ
ไทยมีมูลคาประมาณ 9 พันลานบาท โดยสามารถแบงตลาดออกไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 
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ตลาดแรก ตลาดไอศกรีมซุปเปอรพรีเม่ียม (Super premium ice cream) เปนไอศกรีมท่ีมีราคาสูง
ท่ีสุดในตลาดแตมีสัดสวนตลาดท่ีคอนขางเล็กเพียงมูลคาตลาดประมาณ 200 ลานบาท หรือ 2 % 
เทานั้น โดยพบวามีผูทําตลาดเพียงรายเดียวคือไอศกรีม ฮาเกนดาส ซ่ึงบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร 
จํากัด (ประเทศไทย) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ เอสแอนดพี เปนผูนําเขามาทําตลาด แตอัตราการเติบโต
ของตลาดน้ีไมสูงนักโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีผานมาการจําหนายในปจจุบัน
คือผานรานคาของเอสแอนดพี รานฮาเกนดาสซ่ึงมีรูปแบบรานหลายรูปแบบไมวาจะเปนรานคา
แบบเต็มรูปแบบ บริเวณอาคารมณียา หรือในลักษณะของคีออส (Kiosk) บริเวณหนา
พระบรมมหาราชวัง เปนตน ตลาดท่ีสอง ตลาดไอศกรีมพรีเม่ียม (Premium ice cream) เปน
ไอศกรีมระดับบนเชนกันแตมีราคาต่ํากวาไอศกรีมซุปเปอรพรีเม่ียม การแขงขันในตลาดเปนไป
อยางรุนแรงโดยไอศกรีมพรีเม่ียมมีมูลคาตลาดประมาณ 1,800 ลานบาทหรือประมาณ 20% ของ
มูลคาตลาดรวมโดยมีผูทําตลาดรายใหญ 3 รายดวยกันคือ ประกอบดวย ไอศกรีมสเวนเซนส 
(Swensens ice cream) ซ่ึงทําตลาดโดยบริษัทสเวนเซนส (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ
ไมเนอรกรุป โดยมีสวนแบงการตลาดสูงสุดประมาณ 70 % ปจจุบันไอศกรีมสเวนเซนสมีชอง
ทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนรานคาแบบเต็มรูปแบบ คีออสซุปเปอรมารเก็ต หรือ
แมแตในรานพิซซารวมท้ังบริการจัดสงดวย ไอศกรีมบาสกิ้นรอบบ้ินส (Baskin Robbins ice cream) 
ทําตลาดโดยบริษัทบาสกิ้นรอบบ้ินส (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือเซ็นทรัล มีสวน
แบงตลาดประมาณ 20% โดยชองทางการจําหนายหลัก คือ รานคาแบบเต็มรูปแบบมีการขายแฟรน
ไชสดวยรวมถึงรูปแบบคีออสและในซุปเปอรมารเก็ตดวย และ ไอศกรีมบัดส (Buds ice cream) 
โดยบริษัทอเมริกันฟูดส จํา กัด ซ่ึงมีสวนแบงตลาดประมาณ 10% นอกจาก 3 รายขางตนแลวยังมี
ความพยายามจากผูนําตลาดไอศกรีมท่ัวไป คือ ไอศกรีมวอลล ซ่ึงเคยทดลองตลาดพรีเม่ียมโดยการ
สงไอศกรีม คารที-ดอร แตไมประสบความสําเร็จมากนักจึงเลิกทําตลาดไป ในขณะท่ีไอศกรีมเนส
เลทเองก็ไดสงไอศกรีมเนสเลทครามีเลียมาทําตลาดไอศกรีมพรีเม่ียมดวยเชนเดียวกัน แตเนื่องจาก
ยังอยูในชวงตนของการทําตลาดเทานั้น จึงยังไมอาจสรุปผลการทําตลาดไดวาประสบความสําเร็จ
เพียงใด โดยกลยุทธหลักท่ีใชคือราคา โดยเนนใหราคาต่ํากวาผูนําตลาดอยางไอศกรีมสเวนเซนส
ประมาณ 25 - 30 บาท ตอควอท (Quart)ไอศกรีมพรีเมี่ยมเปนตลาดท่ีมีอัตราการเติบโตท่ีสูงสุด โดย
พบวาในชวงกอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจนั้นมีอัตราการเติบโตสูงถึง 30% ตอป หรือแมแตในชวง
ท่ีเศรษฐกิจซบเซาตลาดน้ียังคงมีอัตราการเติบโตสูงถึง 10% ตอป ในขณะท่ีภาพรวมของตลาด
ไอศกรีมมีการหดตัวลง ท้ังนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดย
ผูบริโภคตองการสินคาท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและยอมจายในราคาท่ีสูงข้ึน ตลาดท่ีสามตลาดไอศกรีม
ท่ัวไปตลาดกลางถึงลาง (Low to medium class ice cream) อดีตท่ีผานมาในตลาดน้ีมีผูทํา ตลาด
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หลายราย โดยเฉพาะนักลงทุนทองถ่ินแตเม่ือกลุมทุนขามชาติยักษใหญเขามาทําตลาดในประเทศ
ไทยและมีการแขงขันกันอยางรุนแรงทําใหกลุมทุนรายยอยในทองถ่ินไมสามารถแขงขันได มีการ
ขาดทุนไปเปนจํานวนมาก ปจจุบันไอศกรีมท่ัวไปมีมูลคาตลาด 7,000 ลานบาทหรือคิดเปน 78% 
ของมูลคาตลาดรวม โดยกลุมผูนําตลาดในปจจุบันท่ีเปนรายใหญมีเพียง 3 รายเทานั้น ไดแก 
ไอศกรีมวอลส (Wall’s ice cream) ซ่ึงทําตลาดโดยบริษัทยูนิลีเวอร (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเนน
สินคาท่ีราคาไมสูงมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ รวมท้ังจุดขายท่ีมากท่ีสุดและเปนผูนําตลาดน้ี
ดวยสวนแบงตลาดมากกวา 80 % ไอศกรีมเนสเลท (Nestle ice cream) ทําตลาดโดยบริษัทเนสเลท
ไอศกรีม โดยเพิ่งเขามาทําตลาดในประเทศไทยไดไมนานนัก แตดวยความพรอมทางดานทุนและ
เทคโนโลยีแลวทําใหมีความพรอมในการแขงขันในตลาดไอศกรีมคอนขางมาก ปจจุบันยังมีสวน
แบงตลาดไมมากนัก และไอศกรีมแมกโนเลีย ยูไนเต็ด (Magnolia united ice cream) ทําตลาดโดย
บริษัทยูไนเต็ดฟูด จํากัด ไอศกรีมยูไนเต็ดทําตลาดไอศกรีมในประเทศมาเปนเวลานาน โดยเร่ิมจาก
การเปนไอศกรีมของกลุมทุนทองถ่ินและตอมาจึงไดมีการรวมทุนกับตางชาติปจจุบันไอศกรีม
ยูไนเต็ดมีสัดสวนตลาดไมมากนักเชนกัน ตลาดไอศกรีมท่ัวไปเปนตลาดท่ีมีการแขงขันท่ีรุนแรง
มากท่ีสุด โดยผูอยูรอดในกลุมนี้จําเปนท่ีจะตองมีความพรอมทางดานเงินทุนและเทคโนโลยีใน
ระดับสูงอยางไรก็ดียังมีผูใหความสนใจท่ีจะเขามาทําตลาดน้ีอีกในอนาคต เชน กลุมซีพีท่ีคาดวาจะ
รวมทุนกับเมจิของญ่ีปุนเขามาทําตลาดไอศกรีมในอนาคตอันใกลนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1: แสดง Market Share of Ice Cream 
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แมวาตลาดไอศกรีมท่ัวไปตลาดกลางถึงลางจะมีสัดสวนตลาดสูงท่ีสุดแตก็มีการแขงขันสูงท่ีสุด
เชนกัน ซ่ึงเปนการยากท่ีผูประกอบการรายใหมจะเขาไปแยงสวนแบงตลาดในกลุมนี้อีกท้ังยังมี
อัตราการเติบโตท่ีตํ่าอีกดวย แตในตลาดตลาดไอศกรีมพรีเม่ียมจะมีชองทางในการทําตลาดมากกวา
เนื่องจากในตลาดน้ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดในบรรดาตลาดไอศกรีมท้ัง 3 ตลาดและถึงแม
ไอศกรีมสเวนเซนสท่ีครองสวนแบงตลาดอยูถึง 70% แตผูผลิตรายใหมก็ยังสามารถเขาไปทําตลาด
ได โดยสรางความแตกตางทางดานผลิตภัณฑท่ีใชไอศกรีมแบบผลิตเองเขามาเปนตัวนําทาง
การตลาดเพราะไอศกรีมแบบผลิตเองเปนสินคาใหมท่ีมีผลดีตอสุขภาพและสอดคลองกับพฤติกรรม
การบริโภคของผูบริโภคท่ีเร่ิมหันมาใสใจสุขภาพของตนเองมากข้ึน ซ่ึงในปจจุบันสามารถหาขอมูล
การทําไอศกรีมโฮมเมดจากกูเกิ้ลไดมากถึง 36,800 เว็บเพจจึงเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็น
ไดวายังมีผูบริโภคอีกจํานวนมากท่ีตองการบริโภคไอศกรีมประเภทนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.2: แสดง Market Share of Premium Ice Cream 

 
สําหรับไอศกรีมโฮมเมดท่ีถือไดวาเปนผูนําตลาดอยูในขณะน้ีก็คือ “ไอเบอรร่ี” ท่ีเร่ิมดําเนินการ

เม่ือปพ.ศ. 2542 โดยสรางจุดขายในดานรสชาติ คุณภาพท่ีสอดคลองกับอารมณ รสนิยม และ
รูปแบบการใชชีวิตของคนไทยยุคใหม โดยใชผลไมจากท่ัวโลก อยาง สตรอเบอรี ราสพเบอรี แบลก
เบอรี บลูเบอรี กีวี และผลไมสดตามฤดูกาลของเมืองไทยมาประยุกต เชน มะดัน มะขาม กระทอน 
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มะยม ล้ินจี่ สมจี๊ด ทุเรียน มังคุด มะมวงน้ําดอกไม และมะพราวน้ําหอม เปนตน นอกจากจะมีจุด
ขายเร่ืองรสชาติไอศกรีมท่ีแปลกใหมและแตกตางจากไอศกรีมท่ัวไปในตลาดแลว ยังมีจุดขายอ่ืน ๆ 
ท่ีสรางความแตกตางอีกดวย เชน การไมเติมสารแตงรสเกินจําเปน การเก็บรักษาไอศกรีมภายใต
อุณหภูมิ –25 องศาฟาเรนตไฮตในตูเก็บความเย็นท่ีส่ังตรงจากอิตาลี การดีไซนบรรยากาศภายนอก
และภายในรานใหสวยงาม เปนตน ดังนั้นจึงมีความนาสนใจเปนอยางยิ่งท่ีจะทําการศึกษาถึงความ
เปนไปไดในการเปดรานไอศกรีมไอเบอรร่ีที่กําลังเปนท่ีนิยมและมีอัตราการเติบโตท่ีสูงมากอยูใน
ขณะน้ี 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1   ศึกษาถึง รูปแบบและตนทุนในการดํ า เนินกิจการร านไอศกรีมไอเบอร ร่ี ใน

หางสรรพสินคาภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2  ศึกษาถึงความตองการบริโภคไอศกรีมของผู ท่ี เขาไปใชบริการตาง  ๆ  ภายใน

หางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราวภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3  ศึกษาถึงความเปนไปไดในการเปดรานไอศกรีมไอเบอรร่ีในหางสรรพสินคาเซ็นทรัล

ลาดพราวภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
  1.3.1   ทําใหทราบถึงรูปแบบและตนทุนในการดําเนินกิจการรานไอศกรีมไอเบอรร่ีของ

หางสรรพสินคาตาง ๆ ภายในกรุงเทพมหานคร 
1.3.2    ทําใหทราบถึงความตองการบริโภคไอศกรีมไอเบอรร่ีของผูท่ีเขาไปใชบริการตาง ๆ 

ภายในหางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราวท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1.3.3 ทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการเปดรานไอศกรีมไอเบอรร่ีในหางสรรพสินคา

เซ็นทรัลลาดพราวในเชิงเศรษฐศาสตรและเชิงบริหาร 
 
1.4  ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 เพื่อใหไดตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จําเปนตองใชขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้ 
 1.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Structured 
questionnaire) โดยแบบสอบถามจะครอบคลุมผูตอบ 2 กลุมหลัก คือ 
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1)   กลุมผูตอบท่ีเปนเจาของรานไอศกรีมไอเบอรร่ี 
 เปนการสัมภาษณเชิงลึกท่ีเนนเร่ืองรูปแบบการดําเนินงาน ตนทุนแรกเร่ิมในการ
ดําเนินงาน และตนทุนในการดําเนินงานประจําป โดยใชการวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) เพื่อใหสามารถนําขอมูลไปประกอบการวิเคราะหตนทุนในภาพรวมท้ังหมดของการเปด
รานไอศกรีม ซ่ึงจะทําการสัมภาษณท้ังหมด 17 ราน โดยจะกําหนดตัวแปรตนทุน ดังนี้ 

- ตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ซ่ึงเกิดข้ันในปเร่ิมตนโครงการเปนคาใชจายในการ
ลงทุนเร่ิมตน (Investment cost) คือ คาออกแบบสถานท่ี คาตกแตงสถานท่ี คาอุปกรณไฟฟา คา
อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองบันทึกเงินสด เคร่ืองบันทึกเวลา ตูแชแข็งและตูเย็น 

- ตนทุนผันแปร (Variable cost) ประกอบดวยคาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก 
โทรศัพทพรอมเคร่ืองโทรสาร ตูเอกสาร คาปายไฟฟาสําหรับติดต้ังช่ือราน คาติดต้ังระบบไฟฟา คา
อุปกรณเคร่ืองครัวแสตนเลส คาอุปกรณระบายอากาศ คาเคร่ืองกรองน้ํา คาตะกราจัดเตรียมอาหาร 
คาช้ันวางแกว คาวัตถุดิบ คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาจางพนักงาน คาเคร่ืองแบบพนกังาน 
คาซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

 
2) กลุมผูตอบท่ีเปนผูบริโภคในหางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว 

 เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมและความตองการการบริโภคไอศกรีมโดยใช
วิธีการสุมแบบธรรมดา (Simple random sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการใช
ตารางสํารวจจํานวนตัวอยางจากจํานวนประชากร โดย ทาโร ยามาเน (Yamane) คิดขนาดของความ
คลาดเคล่ือน (e) เปนรอยละ และใหสัดสวนของประชากร (π ) เปน 0.5โดยกําหนดคาตัวแปรตาง ๆ
ท่ีใชสําหรับตารางกําหนดขนาดตัวอยาง ดังนี้ 

 - ขนาดของประชากรท้ังหมด คือ จํานวนลูกคากลุมเปาหมายโดยเฉ่ียตอเดือนท่ีมาใช
จายในหางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว 

 - ความคลาดเคล่ือนของขอมูลท่ีเก็บรวมรวมไดจากตัวอยางประชากร ซ่ึงใน
การศึกษานี้สามารถยอมรับความคลาดเคล่ือนไดรอยละ 10 และใชระดับความเช่ือม่ันของการศึกษา
คร้ังนี้ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 - จากตาราง Yamane พบวาจํานวนตัวอยางจากจํานวนประชากร ในการศึกษาคร้ังนี้
จะใชจํานวนตัวอยางจํานวน 100 ตัวอยาง 
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ขนาดของ ขนาดของตัวอยางประชากร (n) เม่ือมีความคลาดเคล่ือนเปน 
ประชากร  + รอยละ 1  + รอยละ 2  + รอยละ 3  + รอยละ 4  + รอยละ 5  + รอยละ 10 

500 1/b b b b 222 83 
1,000 b b b 385 286 91 
1,500 b b 638 441 316 94 
2,000 b b 714 476 333 95 
2,500 b 1,250 769 500 345 96 
3,000 b 1,364 811 517 353 97 
3,500 b 1,458 843 530 359 97 
4,000 b 1,538 870 541 364 98 
4,500 b 1,607 891 549 367 98 
5,000 b 1,667 909 556 370 98 
6,000 b 1,765 938 556 375 98 
7,000 b 1842 959 574 378 99 
8,000 b 1,905 976 580 381 99 
9,000 b 1,957 989 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 1,743 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

α 10,000 2,500 1,111 625 400 100 

 1/b ใชไมได      
ที่มา: ประคอง กรรณสูต (2538) 
 

 1.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผูศึกษาจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพโดยท่ัวไป
ของพ้ืนท่ีท่ีโครงการต้ังอยู และสภาพแวดลอมตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
รานอาหารและพฤติกรรมการบริโภคของคนในเขตเมือง รวมท้ังขอมูลทําเลท่ีต้ังตาง ๆ ซ่ึงขอมูล
ดังกลาวไดจากรายงานประจําป วารสารทางวิชาการ เอกสารอางอิง การศึกษาพิเศษ บทความตาง ๆ 
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รวมท้ังวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของจากหองสมุด หนวยงานของทางภาครัฐ และเอกชนอ่ืน ๆ ไดแก 
หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร เปนตน 
 
 1.4.3 ขอสมมติฐาน 
  เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้มีปจจัยท่ีเปนองคประกอบหลักหลายปจจัย จึงตองมีการกําหนด
ขอสมมติฐาน ดังนี้ 
 1) สถานท่ีดําเนินงานจะดําเนินงานในหางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว 
 2) การตบแตงสถานท่ีรานตามพื้นท่ีท่ีหางสรรพสินคากําหนดให 
 3) ใชระยะเวลาในการดําเนินการตบแตงสถานท่ีประมาณ 3 เดือนแรกของโครงการ 
 4) เงินลงทุนของโครงการเปนของเจาของเองท้ังหมดโดยไมมีการกูยืมใด ๆ 
 5) อายุของโครงการกําหนด 5 ป 
 6) อัตราสวนลด (Discount rate) ท่ีใชเทากับ 8% 
 7) เงินเดือนของพนักงานท่ีมีคาเพิ่มข้ึน 3% ทุกป 
 8) คาซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ กําหนดซอมแซมต้ังแตปท่ี 2 เปนตนไป 
 9) รายไดจากการขายไอศกรีมจะเพิ่มข้ึน 5% ทุก ๆ ป 
 10) มีผูบริโภคเขามาใชบริการอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
 
 1.4.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้จะใชการวิเคราะหทางการเงิน (Financial analysis) โดยกําหนดคาดังนี้ 
 1.4.4.1  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีสูตรคํานวณดังนี้ 
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 โดยท่ี  Bt      =    ผลตอบแทนในปท่ี t (บาท) 
  Co      =    เงินลงทุนเร่ิมแรก (บาท) 
   Ct         =    เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี t (บาท) 
    i                 =    อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบ้ียรอยละ 8 
    t                 =    ปของโครงการ คือ ปท่ี 1, 2, ..., n (ป) 
    n              =    อายุของโครงการ 5 ป 
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  หากผลการศึกษาปรากฎวาโครงการท่ีเหมาะสมกับการลงทุนนั้นมีมูลคาปจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มากกวา 0 ซ่ึงหมายความวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ
มากกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายของโครงการเปนโครงการท่ีควรพิจารณาลงทุน 
 

 1.4.4.2  อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit – Cost: B/C Ratio) อัตราสวน
เปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซ่ึงวัดออกมาในรูปของคาปจจุบันของผลตอบแทนเม่ือเทียบกับคา
ปจจุบันของตนทุนท่ีจายไปในการดําเนินโครงการ โดยมีวิธีการคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 
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 โดยท่ี  PVB   =  มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน  
   (Present Value of Benefit) (บาท) 

   PVC  =   มูลคาปจจุบันสุทธิของตนทุน  
   (Present Value of Cost) (บาท) 

   Bt      =   ผลตอบแทนในปท่ี t (บาท) 
   Co      =   เงินลงทุนเร่ิมแรก (บาท) 
   Ct      =   เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี t (บาท) 
   i          =  อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบ้ียรอยละ 8 
   t         =  ปของโครงการ คือ ปท่ี 1, 2, …., n (ป) 
   n       =   อายุของโครงการ 5 ป 

 การคํานวณอัตราสวนผลตอบแทนตอหุนในทางธุรกิจนั้นเรียกวาดัชนีกําไร 
(Profitability Index: PI) เกณฑในการพิจารณาการตัดสินใจในการลงทุนหากคา B/C ratio มีคา
มากกวา 1 แสดงวาโครงการนั้นเหมาะแกการลงทุน 
   
 1.4.4.3  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เปน
การคํานวณหาคาอัตราสวนลด (Discount rate: r) วามีคาเทาไรท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิโครงการ (NPV) มีคาเทากับศูนยซ่ึงสามารถคํานวณไดตามสูตรการคํานวณดังนี้ 
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 โดยท่ี  DR     =  อัตราสวนลด (Discount Rate)  

DRL    =   อัตราสวนลดคาตํ่า (Lower Discount Rate) 
  DRU    =   อัตราสวนลดคาสูง (Upper Discount Rate) 
  NPV   =   มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) (บาท) 

   NPVL  =    มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีใชอัตราสวนลดคาตํ่า 
(Lower Net Present Value) (บาท) 

   NPVU =   มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีใชอัตราสวนลดคาสูง  
 (Upper Net Present Value) (บาท)  

หากผลการคํานวณหาคา IRR (หรือ r) โดยการใชอัตราสวนลด (r) ท่ีทําให NVP 
มีคาเทากับศูนยแลวก็นําไปเปรียบเทียบกับคาเสียโอกาสของเงินลงทุน (อัตราดอกเบ้ียเงินกู) ถา IRR 
(หรือ r) สูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู (i) ก็แสดงวาการลงทุนใหผลตอบแทนคุมคากับเงินทุนท่ีจาย
ออกไป 
 
 1.4.4.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การคํานวณระยะเวลาคืนทุน หรือจํานวนป
ในการดําเนินงานซ่ึงจะทําใหมูลคาการลงทุนสะสม (อยางนอยท่ีสุด) เทากับมูลคาตอบแทนเงินสด
สุทธิสะสมหรืออาจกลาวไดวาระยะเวลาคืนทุน คือ จํานวนปในการดําเนินการ ซ่ึงทําใหผลกําไรท่ี
ไดรับในแตละปรวมกันแลวมีคาเทากับจํานวนเงินลงทุนเร่ิมแรก ผลกําไรในท่ีนี้คือ กําไรสุทธิหลัง
หักภาษี + ดอกเบ้ีย + คาเส่ือมราคา ซ่ึงระยะเวลาคืนสามารถคํานวณไดจาก 
 

   ระยะเวลาคืนทุน  =  คาใชจายในการลงทุน / ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป 
 
 1.4.4.5 การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) หรือความไวตอการ
เปล่ียนแปลงหรือความทนของโครงการเปนการวิเคราะหผลกระทบตอผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยตาง ๆ ของตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ ซ่ึงตัวแปร
ท่ีสําคัญในการวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทน คือความผันแปรตนทุนรวมความผันแปรของราคา 
และความผันแปรของปริมาณ การวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการจะแยก
ศึกษาออกเปน 4 กรณีดังนี้ 
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 1) กรณีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงรอยละ 10 ในขณะท่ีตนทุนคงท่ี 
เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้ยอมรับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 10 ในการกําหนดขนาดตัวอยาง 
เพื่อการสํารวจรายรับของผูประกอบการ โดยใชตารางกําหนดจํานวนตัวอยางจากจํานวนประชากร 

 2) กรณีตนทุนสําหรับการลงทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ในขณะท่ีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนคงท่ี ท้ังนี้เนื่องจากอัตราเงินเฟอ โดยการสมมติใหอยูที่รอยละ 10 ซ่ึงการท่ีมีอัตราเงินเฟอนั้น
จะสงผลกระทบโดยตรงตอราคาปจจัยการผลิต 

 3) กรณีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงรอยละ 10 และตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
ในขณะเดียวกัน 
 4) กรณีวิเคราะหความไหวตัวหาผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงท่ีตํ่าท่ีสุด และ
ตนทุนเพิ่มข้ึนท่ีสูงท่ีสุดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย 


