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บทน าสู่ธุรกิจไอศกรีม 

ทุกคนรักไอศกรีม – มีไอศกรีมอยู่รอบตัวเรามากมายและมีหลายคนใฝ่ฝันที่จะท าและขายไอศกรีม  

มันเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและในขณะนี้มีผู้ประกอบการนับพันรายก าลังท าเงินได้จากธุรกิจนี้และคุณก็เป็น

หนึ่งในนั้น!  

 รถเข็นไอศกรีมหรือร้านไอศกรีมเหล่านี้ง่ายต่อการจัดการและ ถ้ามีท าเลท่ีตั้งอย่างเหมาะสม

ผลตอบแทนจากการลงทุนจะมากกว่าการลงทุนในหุ้นพันธบัตรหรือดอกเบี้ยจากธนาคาร  ส่วนต้นทุนก็จะ

น้อยกว่าการซื้อคอนโดหรือทรัพย์สินที่ท ารายได้อื่น ๆ เสียอีก โดยปกติแล้วก าไรสุทธิ/ขั้นต้น จะได้รับ

ตั้งแต่ 50-69% และก าไรสุทธิจากสินค้าโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 100-177% รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอ่าน

ที่หน้า 43  ธุรกิจไอศกรีมถือเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเพราะมีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และเป็น

ธุรกิจท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักต่อผู้คนโดยผ่านการท าอาหาร และธุรกิจนี้ก็ก าลังเติบโตในตลาด!   

 ไอศกรีม ได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนแปลง Data Monitor ท านายมูลค่ายอดขายไอศกรีมทั่วโลกใน

ปี 2014 ว่าจะสูงกว่าในปี 2009 ถึง 21%   ข้อความนี้ท าให้ผู้บริโภคจ านวนมากเกิดการซื้อขายจนท าให้

ยอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งจุดขายที่โดดเด่นของธุรกิจไอศกรีมคือ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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 เราช่วยให้คนนับร้อยเริ่มต้นกับธุรกิจไอศกรีม และเราได้ตอกย้ าให้เห็นมาโดยตลอดเก่ียวกับวิธีการ

ที่เราริเริ่มและปูทางไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งแตกต่างไปจากผู้ประกอบการธุรกิจไอศกรีมหน้าใหม่ ส่ิงแรกที่ผู้

เริ่มต้นธุรกิจมักจะถามอยู่เสมอคือ “ฉันจะท าไอศกรีมได้อย่างไรและจะท าก าไรได้มากแค่ไหน”  เราคิดว่า

ค าถามที่ถูกต้องน่าจะถามว่า “ท าเลที่ดีควรตั้งอยู่ที่ไหน” และ “จะสร้างยอดขายได้อย่างไร”  

 ถ้าคุณคิดว่าการท า และ/หรือ ขายไอศกรีมที่ยอดเยี่ยมนั้นหมายความว่าจะมีลูกค้าจ านวนมากมา

รอที่ประตูหน้าร้านของคุณ สิ่งนี้คุณคิดผิด  เพราะโลกที่เต็มไปด้วยไอศกรีม  คุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่

สามารถเอาชนะคู่แข่งได้  สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือ ถ้าคุณขายไอศกรีมจ านวนมากคุณจะท ารายได้

เพิ่มขึ้น  สิ่งที่คุณจ าเป็นต้องรู้จริงๆ คือ คุณจะขายผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร    

 

แฟรนไชส์ของเรา 
 ถ้าคุณอยากจะลงทุนขายไอศกรีมคุณภาพสูงในประเทศไทย เป็นไปไม่ได้เลยที่จะแข่งขันกับแฟรน

ไชส์ของดรีมโคนส์  เพราะที่ดรีมโคนส์มีการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด  มีการช่วยเหลือในการเลือกท าเลท่ีตั้ง

ร้าน และการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับค่าแฟรนไชส์ที่จ่ายเพียงเล็กน้อย   นอกจากนี้คุณยังจะได้

อุปกรณ์คุณภาพสูง โดยไม่ต้องเสี่ยงไปเลือกเอง  โดยเครื่องจักรและอุปกรณ์รับประกัน 1 ปี   เราบริการใน

สิ่งที่เราขาย   เรายังช่วยเหลือด้านการตลาด การโฆษณาและการส่งเสริมการขายและให้การสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง   ซึ่งคุ้มค่ากับค่าแฟรนไชส์ที่น้อยมากเช่นนี้  

 

อุปกรณ์และส่วนผสม 
 แม้ว่าคุณไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์ของเราแต่เราก็มีเครื่องจักร, อุปกรณ์, การฝึกอบรม และการช่วยเหลือ

ให้ลูกค้า  โดยคุณไม่จ าเป็นต้องซื้อแฟรนไชส์  เรายินดีช่วยเหลือผู้ประกอบการเพ่ือที่จะสามารถเข้าสู่ธุรกิจ

ที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้คนมากมายในโลกได้ และนั่นก็คือ :  

 

ธุรกิจไอศกรีม! 

 

 

ผู้ประกอบการธุรกิจไอศกรีม 

http://www.arlafoodsingredients.com/news/new-team-brings-out-the-value-in-ice-cream/
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                    วิธีเริ่มต้นและการประสบความส าเร็จในธุรกิจไอศกรีม 

ดรีมโคนส์ เป็นบริษัทผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ทั่วโลก และลูกค้าส่วนใหญ 

ของเราท าและขายไอศกรีมเจลาโต้คุณภาพสูง  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นส าหรับทุกท่านที่สนใจในธุรกิจ

ไอศกรีม ไม่ว่าคุณจะวางแผนผลิตไอศกรีม หรือแค่การขายต่อ  

 

สารบัญ 

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ไมเคิล กรีนวอลด์ 

ส่วนน าเรื่อง 

บทน าสูธุ่รกิจไอศกรีม 

หนังสือ ดรีมโคนส์ 

บทน า 

 

บทที ่1          หลักพื้นฐานในการเริ่มต้นธุรกิจ 

        ขั้นตอนแรกในการท าแผนธุรกิจ 

        ประโยชน์ของการซื้อแฟรนไชส์ 

        องค์ประกอบของแผนธุรกิจที่ดี 

        องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

        การเลือกเอกลักษณ์หรือจุดเด่นขององค์กร 

 

บทที่ 2            ไอศกรีมคืออะไร 

        ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในรูปแบบอื่น ๆ 

        ของหวานแช่แข็งชนิดอื่นๆ 

        ค าศัพท์ที่ส าคัญ 

 

บทที่ 3                การท าไอศกรีมเจลาโต้ 

        โรงงานเจลาโต้ขนาดเล็ก 

        สายธุรกิจของผู้เริ่มธุรกิจไอศกรีมเจลาโต้ 

        การขายส่งและการจัดจ าหน่าย 
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บทที่ 4                 การเปิดร้าน 

         ท าเลที่ต้ัง 

         ท าเลที่ต้ังที่ดี 

         การผลิตในร้านหรือคีออส 

         ขนาดของร้าน 

         ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน 

         ต้นทุนการตั้งร้านค้า  

         ราคาของผลิตภัณฑ์ 

         การก าหนดผลก าไร 

         การเช่าพื้นท่ี 

 

บทที่ 5             สายการผลิตของคุณ 

        ปัญหาของจุดขายไอศกรีม 

        ต้นทุนการตั้งร้าน 

        การตั้งราคา 

        การขายแบบเคลื่อนที่ (นอกสถานที่)  

 

 

บทที่ 6            การตลาด / การโฆษณา 
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บทน า 

 เหตุผลที่ว่าท าไมคนจึงนับถือผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จนั่นก็เป็นเพราะว่า พวกเขารู้ว่าการ

เริ่มต้นธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงและการประสบความส าเร็จถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง  พวกเขายังรู้ว่าธุรกิจใหม่

ส่วนใหญ่มักล้มเหลว  มีเหตุผลหลายข้อที่ท าให้ธุรกิจล้มเหลวแต่เหตุผลหลักคือผู้ประกอบการไม่ได้มีการ

ตระเตรียมหรือวางแผนในการท าธุรกิจ   ธุรกิจเริ่มต้นจากความฝัน และความฝันนั้นจะน่ายินดีและพอใจ

เสมอ  แต่การท าความฝันให้เป็นความจริงจะต้องค้นคว้าเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณอยากจะท านั้นจะสามารถท า

เงินออกมาได้จริง  นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ควรเริ่มธุรกิจโดยมองไปที่การแข่งขันถ้าไม่มีการแข่งขันให้พิจารณาว่า

ท าไม  ถ้ามีการแข่งขันมาก ให้มองโอกาสที่เหลืออยู่ว่ามีหรือไม่  โดยต้องท าการพูดคุยกับคนในธุรกิจและ

เรียนรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ จากนั้นให้เริ่มท าแผนธุรกิจขึ้น  

 เราพูดถึงแผนธุรกิจค่อนข้างมากในหนังสือเล่มนี้  เพราะแผนธุรกิจถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อพิสูจน์ให้ตัวคุณเองและคนอื่นๆ รู้ว่าธุรกิจไอศกรีมของคุณจะประสบความส าเร็จ  
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บทที่ 1 

หลักการพื้นฐานในการเริ่มต้นธุรกิจ 

 

 การเริ่มต้นธุรกิจใหม่จะต้องมีการวางแผนในระยะยาว การวางแผนที่ชัดเจนท าให้คุณมีเป้าหมายใน

การท างาน มันก็เหมือนกับการมีแผนที่เพื่อเดินทางในเส้นทางที่ยาวไกล  ในกรณีนี้แผนที่เปรียบเสมือนแผน

ธุรกิจ  แผนธุรกิจท่ีดีก็เหมือนกับแผนที่ท่ีดี คือจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ และมองข้ามสิ่งที่ไม่จ าเป็น  

วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้จึงมีเพื่อแสดงภาพรวมของธุรกิจไอศกรีมและเป็นการให้แนวคิดเริ่มต้น

เกี่ยวกับการสร้างแผนธุรกิจขึ้น 

 ไม่ว่าธุรกิจอะไรที่คุณจะท า เป็นเรื่องส าคัญที่คุณจะต้องรู้จักธุรกิจนั้นให้มากท่ีสุดก่อนที่จะเริ่มต้น

ธุรกิจ วิธีการเรียนรู้ให้มากคือ การท างานในร้านหรือโรงงานไอศกรีมที่ท าหรือขายผลิตภัณฑ์ซึ่งคล้ายคลึง

กันกับธุรกิจท่ีเราต้องการท า  ไม่มีอะไรดีไปกว่าประสบการณ์จากการท างานอีกแล้ว   โดยข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการท าไอศกรีมสามารถหาอ่านได้ใน eBook ของเรา    
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ประโยชน์ของธุรกิจแฟรนไชส์ 

 ก่อนท่ีเราจะกล่าวถึงแผนของธุรกิจ เราจะกล่าวถึงธุรกิจแฟรนไชส์และประโยชน์ของธุรกิจแฟรน

ไชส์ก่อน  ซึ่งก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในตอนนี้และไปงานมหกรรมธุรกิจแฟรนไชส์ทุกแห่ง เรา

จะต้องรู้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์มีความส าคัญมากแค่ไหน  

ประโยชน์ของธุรกิจแฟรนไชส์ คือโอกาสของความส าเร็จที่มีมากขึ้น 

จากสถิติของส านักงานบริหารธุรกิจขนาดย่อม (SBA) ของสหรัฐ พบว่าธุรกิจใหม่ 7 ใน 10 อยู่

รอดอย่างน้อยเป็นเวลาสองปี และธุรกิจใหม่ 51% อยู่รอดอย่างน้อย 5 ปี   สถิตินี้ถือว่าดีกว่าสถิติเดิม ที่ซึ่ง

ธุรกิจ 50% ล้มเหลวในปีแรกและธุรกิจ 95% ล้มเหลวใน 5 ปี   โดยหนึ่งในเหตุผลหลักคือมีผู้ด าเนินการ

ธุรกิจ แฟรนไชส์มากขึ้นเรื่อยๆ  

 ผลส ารวจของผู้ซื้อแฟรนไชส์ชาวอเมริกันพบว่า ผู้ซื้อแฟรนไชส์มากกว่า 80% พอใจกับแฟรนไชส์

ของตน  และรู้ในสิ่งที่พวกเขารู้ หลังจากนั้นสองปีพวกเขาจะเริ่มท าธุรกิจแฟรนไชน์อีกครั้ง  

 

ของดีของการท าธุรกจิแฟรนไชน์ 

 ธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประโยชน์มากมายซึ่งก็เป็นเหตุผลที่หลายๆ คน เริ่มท าธุรกิจแฟรนไชส์  เหตุผล

ข้อแรกคือ เจ้าของแฟรนไชส์ประสบความส าเร็จ  นี่เป็นเหตุผลท่ีคุณพิจารณาซื้อแฟรนไชส์   ซึ่งก็

หมายความว่าเจ้าของแฟรนไชส์ได้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งพวกเขาจะท าให้แน่ใจว่าคุณจะไม่

ท าข้อผิดพลาดที่พวกเขาหลีกเลี่ยง ข้อแรก เราทุกคนต่างเคยผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น และเราจดจ า

ข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้ท้ังหมด  และเราจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณท าข้อผิดพลาดดังกล่าว ข้อสอง 

เจ้าของแฟรนไชส์ได้พัฒนาเอกลักษณ์ของ     แบรนด์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า  

 ประโยชน์ที่ส าคัญมากอีกข้อหนึ่งของธุรกิจแฟรนไชส์คือ คุณจะทราบค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนก่อน

การลงทุน  เมื่อเริ่มต้นธุรกิจแล้ว อาจมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าพอใจที่อาจจะเกิดขึ้น

หากคุณเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง  

 คุณจะได้พบปะกับผู้ที่จะสนับสนุนคุณและช่วยตัดสินใจ ท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้รับการฝึกอบรม, 

ได้รับความช่วยเหลือในด้านการตลาด, การสร้างแบรนด์ส่วนผสมทางการตลาดและอุปกรณ์   สิ่งเหล่านี้

เป็นสิ่งที่จ าเป็นซึ่งคุณไม่ต้องทดลอง  
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 ธุรกิจแฟรนไชส์  เป็นธุรกิจที่มอบความมีชื่อเสียงในแบรนด์

สินค้า และมอบสายผลิตภัณฑ์ทางการตลาดท่ีมีชื่อเสียงให้กับคุณ สิ่ง

เหล่านี้มีความส าคัญ โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร เหตุผลเป็นเพราะว่าผู้คน

จะสร้างนิสัยการบริโภคอาหาร ซึ่ง 

ท าให้พวกเขาเลือกแบรนด์อาหารเพียงแค่แบรนด์เดียว ถ้าพวกเขาชอบ

แบรนด์ที่ขายอยู่ใกล้บ้าน พวกเขาจะซื้อแบรนด์นั้นไม่ว่าจะไปที่ไหน 

ดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์จึงมีประโยชน์มากส าหรับผู้ที่จะเริ่มต้นท า

ธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเอง  

 นอกจากนี้เจ้าของแฟรนไชส์ยังท าการโฆษณาร่วมกัน บางครั้งเป็นการโฆษณาในท้องที่ บางครั้งเป็น

การโฆษณาในระดับประเทศ   เจ้าของ แฟรนไชส์ยังจัดหาเนื้อหาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายให้แก่

คุณอีกด้วย   พวกเขาจัดหาชุดเครื่องแบบ  ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ  

แต่ทั้งนี้ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะประสบความส าเร็จแต่มันเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีคุณจะประสบความส าเร็จได้

อย่างมาก  ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์หรือไม่ เป็นการตัดสินใจจากการพิจารณาของตัวคุณเองและ

จะต้องไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งแต่ก็ชัดเจนว่าธุรกิจแฟรนไชส์ให้โอกาสสู่ความส าเร็จมากขึ้น  
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ข้อดีของการท าธุรกิจของตัวเอง  

 ข้อดีข้อแรกท่ีชัดเจนคือ คุณไม่ต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินจ านวนมาก ในบางครั้ง

อาจเป็นผลก าไรทั้งปีเลยก็ได้  

 เจ้าของแฟรนไชส์จะเรียกเก็บค่าลิขสิทธ์แรกเข้าซึ่งจะไม่มีการคืนเงินให้ รวมถึงเก็บค่าเริ่มต้น

กิจการ  โดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมของร้านขนาดเล็กจะอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์ ในบางกรณีค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวจะสูงมากพอๆกับค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน เจ้าของแฟรนไชส์บางรายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี

หรือค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็น ซึ่งมักคิดเป็น 6% ของก าไรสุทธิ  ซึ่ง 6% ของก าไรสุทธิ อาจเท่ากับ 20% 

ของก าไรขั้นต้น นอกจากนี้คุณยังต้องซื้อผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ และไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าได้  

 การท าธุรกิจด้วยตัวเอง คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์ตามต้องการและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามที่คุณพอใจ  

คุณสามารถปรับสินค้าและบริการได้ตามต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาด  คุณสามารถตั้งชื่อ

ร้านของคุณได้ตามที่ต้องการ  โดยไม่ต้องตั้งว่า Dream Crones หรือ Baskin Robins  ก็ได้ 

 ดรีมโคนส์ แตกต่างไปจากเจ้าของแฟรนไชส์รายอื่นๆ เช่น Baskin Robins   เพราะผลิตภัณฑ์

ของเราหรือไอศกรีมเจลาโต้มีรสชาติและรูปลักษณ์ที่ดีกว่าไอศกรีมที่ผลิตทั่วไปตามท้องตลาด อีกท้ังยังมี

ราคาแพงกว่าไม่มาก เพราะมีความเข้มข้นมากกว่าและมีไขมันต่ ากว่า ไอศกรีมเหมาะสมกับห้างสรรพสินค้า

และบริเวณที่มีผู้คนอยู่รวมกัน  และเนื่องจากเราไม่ได้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงเหมือนกับ

เจ้าของแฟรนไชส์รายใหญ่ๆ  เราจึงเรียกเก็บค่าเริ่มต้นกิจการน้อยกว่าที่อื่นมาก  และแม้ว่าคุณจะไม่ได้

เอกลักษณ์ของชื่อแบรนด์เหมือนกับ  Baskin Robins แต่คุณก็ได้รับประโยชน์มากมายจากการลงทุน

เพียงเล็กน้อย และเราไม่มีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ  

 ไม่ว่าคุณจะเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ของเราหรือธุรกิจแฟรนไชส์อื่น  ธุรกิจแฟรนไชส์ก็ให้ประโยชน์

มากมาย และคุณควรค้นคว้าข้อมูลก่อนท าการตัดสินใจ 



 

 12 

 

 

องค์ประกอบของแผนธุรกิจที่ดี 

 ผู้ประกอบการธุรกิจไอศกรีมจ านวนมากมักจะถามว่า “จ าเป็นต้องมีแผนธุรกิจหรือไม่” ค าตอบ

ส าหรับค าถามนี้คือ “ใช่ มันจ าเป็นต้องมี”  

 แผนธุรกิจก็เหมือนกับแผนที่ท่ีดีเพราะจะแสดงที่ตั้งส าคัญบนเส้นทางการเดินทางของคุณ ในแผนที่

จะบอกรายละเอียดที่ซับซ้อนซึ่งท าให้อ่านแผนที่ได้ยาก    แผนที่จะแสดงรายละเอียดที่ส าคัญแต่จะข้าม

รายละเอียดท่ีกินเวลาและไม่ส าคัญไป   ประโยชน์ที่ส าคัญของแผนธุรกิจคือ มันช่วยให้คุณค้นพบแนวคิด

ใหม่ๆ วิธีการท่ีแตกต่างและมุมมองใหม่ๆ คุณมักจะพบผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน  

 แผนธุรกิจสุดทา้ย อาจจะแตกต่างไปจากแผนเดิม มันเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยให้คุณคิด

อย่างสร้างสรรค์และเกิดแนวคิดใหม่ๆ  

 

แผนธุรกิจช่วยเพิ่มการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 

 ถ้าคุณวางแผนที่จะขอเงินกู้จากนักลงทุนหรือมีคู่ค้าทางธุรกิจ เห็นได้ชัดว่าแผนธุรกิจเป็นสิ่งจ าเป็น  

นักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารอยากจะเห็นศักยภาพในธุรกิจของคุณจากข้อเท็จจริงและฐานตัวเลข 

แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดและเป็นทางเดียวที่จะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ดีในการด าเนินธุรกิจได้    

 ผู้ประกอบการธุรกิจไอศกรีมจ านวนมากต้องการหุ้นส่วน คุณไม่สามารถจะพูดกับหุ้นส่วนแค่ว่า “ 

สวัสดี แจ๊ค เรามาเริ่มต้นท าธุรกิจไอศกรีมกันเถอะ”  เพราะนั่นไม่ได้ท าให้แจ๊คเกิดความประทับใจ   สิ่งที่
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คุณจ าเป็นต้องพูดคือ  “สวัสดี แจ็ค ฉันอยากจะเริ่มธุรกิจไอศกรีมและนี้ก็คือแผนธุรกิจของฉัน  ลองดูผล

ก าไรนี้สิ  เราจะสามารถท าเงินได้มากแน่ ๆ !” 

 

แผนธุรกิจคือเวทีที่สรา้งสรรค์แนวคิดใหม่ๆ  

 แผนธุรกิจเป็นอะไรที่มากกว่าลิสต์รายการที่คุณจะใส่ตัวเลขลงไป เพราะจริงๆแล้วแผนธุรกิจคือ

วิธีการคิดใหม่   แนวคิดที่สร้างสรรค์ของคุณจะถูกแตกออกเป็นส่วนย่อยๆที่สามารถจัดการได้   เมื่อคุณ

เปลี่ยนแผนการบางส่วน คุณต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนแผนการส่วนอื่นๆด้วย  

 

การระบุผลิตภัณฑ์และบริการ  

 ตัวอย่างเช่น ระบุว่าคุณจะขายผลิตภัณฑ์อะไรที่ราคาเท่าไหร่   แน่นอนคุณรู้ว่าคุณต้องการขาย

ไอศกรีมแต่คุณจะขายแต่ไอศกรีมแค่นั้นหรือ  เค้กกับโรลไอศกรีมล่ะ  ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟและโยเกิร์ตล่ะ   

และถ้าคุณขายโยเกิร์ตคุณจะขายโยเกิร์ตสมูทตี้ไหมล่ะ   แล้วคุกกี้กับขนมอบล่ะจะขายด้วยไหม  

 นอกจากนี้การตัดสินใจเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ก็มีอิทธิพลต่อขนาดของร้านและอุปกรณ์ท่ี

จ าเป็นตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายโยเกิร์ต มันจะต้องเป็นโยเกิร์ตแช่แข็งหรือไม่ ถ้าค าตอบคือใช่ คุณต้องใช้

เครื่องท าไอศกรีมซอร์ฟเสิร์ฟ  และนี่ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อการวิเคราะห์ทางการเงินในผนธุรกิจของ

คุณ  เมื่อคุณพัฒนาแผนการส่วนหนึ่งคุณก็ต้องเพิ่มแผนการในส่วนนั้นเข้าไปและปรับเปลี่ยนแผนการส่วน

อื่นๆ   

 

ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ 

 แม้ว่าธุรกิจจะมีหลากหลายประเภทแต่แผนธุรกิจจะมีองค์ประกอบท่ีคล้ายกัน โดยจะแยกส่วนกับสิ่ง

ที่คุณวางแผนว่าจะขาย   

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 บทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของแผนและจะพบเป็นสิ่งแรกในการด าเนินงาน แต่โดยปกติ

แล้วจะเขียนเป็นล าดับสุดท้าย  โดยก่อนที่จะเขียนคุณจะต้องมีภาพรวมขององค์ประกอบท้ังหมดในแผน

เสียก่อน  มันเป็นภาพรวมองแผนทั้งหมด ควบคู่ไปกับประวัติความเป็นมาของบริษัท 
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การวิเคราะห์ตลาด  

 การวิเคราะห์ตลาดเป็นสิ่งแรกท่ีคุณควรท า  แม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่สามของแผนธุรกิจก็ตาม การ

วิเคราะห์ดังเช่น มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่  และเนื่องจากคนส่วนใหญ่ชอบทานไอศกรีม 

ความน่าจะเป็นจึงถือว่าใช่ 

 การวิเคราะห์ตลาดอาจให้ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ีคุณต้ังใจจะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยละเอียด 

รวมไปถึงให้ภาพรวมสถิติเพื่อสนับสนุนความต้องการของคุณ 

 

รายละเอียดบริษัท 

 โดยปกติแล้วรายละเอียดของบริษัทจะเป็นส่วนที่สองของแผนธุรกิจ โดยจะอยู่หลังบทสรุปผู้บริหาร 

แต่คุณฉลาดท่ีจะวิเคราะห์ตลาดก่อน  เพราะมันอาจไปเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริษัทของคุณ  รายละเอียด

บริษัทเป็นการสรุปรายละเอียดส าคัญเกี่ยวกับบริษัทของคุณ เช่น  บริษัทของคุณตั้งอยู่ที่ไหน มีขนาดใหญ่

แค่ไหน   ขนาดโดยประมาณของการด าเนินงานของคุณ รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้คุณจะ

ท าอะไรและสิ่งใดท่ีคุณคาดหวังเพ่ือการก้าวปสู่ความส าเร็จ  

 

ผลิตภัณฑ์ 

 เนื้อหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ในแผนธุรกิจควรอธิบายอย่างชัดเจนว่าคุณจะขายผลิตภัณฑ์อะไร โดย

เน้นความส าคัญว่าผลิตภัณฑ์จะมีส่วนแบ่งตลาดได้อย่างไร   มันได้รับอิทธิพลจากการค้นหาในช่วงการ

วิเคราะห์การตลาด เมื่อคุณพัฒนาเนื้อหาส่วนนี้คุณควรต้องพัฒนาการวิเคราะห์ทางการเงินด้วย เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ที่คุณจะขายมีผลต่ออุปกรณ์ที่คุณจ าเป็นต้องใช้  

 

กลยุทธ์การตลาด 

 เนื้อหาในส่วนกลยุทธ์การตลาดในแผนธุรกิจจะต้องอาศัยเนื้อหาในส่วนการวิเคราะห์การตลาด  ใน

เนื้อหาส่วนนี้เป็นร่างสรุปถึงจุดที่ธุรกิจของคุณเหมาะสมกับตลาดและสรุปถึงวิธีที่จะตั้งราคาส่งเสริมการขาย

, วิธีขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ  

 

บทสรุปในการบริหาร 

 เนื้อหาส่วนบทสรุปในการบริหารจะอธิบายถึงโครงการธุรกิจของคุณ  แนะน าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การบริหารรู้ร่างสรุปทรัพยากรและอธิบายวิธีการบริหารธุรกิจ  ในเนื้อหาส่วนนี้คุณจะต้องอธิบายเอกลักษณ์
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ขององค์กร  อาทิเช่น องค์กรของคุณมีผู้ประกอบการรายเดียว หรือมีหุ้นส่วน หรือเป็นบริษัทจ ากัด บริษัท

จ ากัดความรับผิดชอบ และบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมในการเลือกประเภทของธุรกิจสามารถอ่านได้ใน

หัวข้อถัดไป 

 

การวิเคราะห์ทางการเงิน 

 เนื้อหาในส่วนวิเคราะห์ทางการเงินในแผนธุรกิจควรมีรายละเอียดเก่ียวกับการหาเงินทุนให้ธุรกิจ

ของคุณในปัจจุบัน, วิเคราะห์สิ่งท่ีจะจ าเป็นเพ่ือการเติบโตในอนาคตของธุรกิจ และประเมินค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน 

 

ภาคผนวกและข้อมูลสนับสนุน 

 ในส่วนของภาคผนวกจะแสดงข้อมูลท่ีสนับสนุนแผนธุรกิจ, สมมติฐานและการให้เหตุผลในส่วน

ต่างๆของแผนธุรกิจ  ข้อมูลเหล่านี้ประกอบไปด้วยกราฟ  แผนภาพ  สถิติ  รูปภาพ  ข้อมูลทางการตลาด  

ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  

 

การเลือกประเภทของบริษัท 
 การตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรท าแต่เนิ่นๆ คือการเลือกประเภทของบริษัท  โครงสร้างบริษัทมี

หลายประเภท  คุณควรพิจารณาโครงสร้างของบริษัทเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจและลักษณะของบริษัทซึ่งจะแตกต่าง

กันไปในแต่ละประเทศ   ในที่นี้มีประเภทของบริษัทท่ีพบบ่อยได้แก่  การเป็นผู้ประกอบการรายเดียว, ความ

เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, บริษัทจ ากัดความรับผิดชอบ และบริษัท    ประเภทของการจัดตั้ง

บริษัทมีความหลากหลายแตกต่างกันไป คุณจ าเป็นต้องปรึกษากับนักกฎหมายเพื่อขอค าแนะน า   

 

ความเป็นผู้ประกอบการรายเดียว 

 กิจการเจ้าของคนเดียวเป็นธุรกิจท่ีมีเจ้าของและด าเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียว  และไม่มี

แบ่งแยกทางกฎหมายระหว่างเจ้าของกับธุรกิจ เจ้าของจะได้รับผลก าไรทั้งหมด และต้องรับผิดชอบต่อความ

สูญเสียและหนี้สินทั้งหมดอย่างไม่จ ากัด  รูปแบบบริษัทนี้เป็นธุรกิจที่ง่ายท่ีสุดในการก่อต้ัง และยังท าให้การ

ยื่นภาษีท าได้ง่าย   ท้ังหมดที่คุณต้องท าคือ แสดงผลก าไรและรายได้ บนแบบฟอร์มภาษีเงินได้ กิจการ

ผู้ประกอบการรายเดียวจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อคุณเสียชีวิต  และไม่สามารถขายกิจการได้ แม้ว่าสินทรัพย์ ชื่อ 
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ฐานลูกคา้ จะสามารถขายได้  ข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียวคือ ต้องรับความเสี่ยงแบบไม่จ ากัด  หาก

เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้น เจ้าของต้องรับผิดชอบท้ังหมด  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องป้องกันตัวเองโดยการท าประกัน 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คือธุรกิจที่มีหุ้นส่วนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ซึ่งจะไม่เข้าร่วมในการบริหาร และจ ากัด

ความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากการลงทุนในธุรกิจ   กิจการห้างหุ้นส่วนจ ากัดจะต้องมีหุ้นส่วนไม่จ ากัด

ความรับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน  และบ่อยครั้งหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดอาจเป็นบริษัทจ ากัดหรือเป็น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อควบคุมความเสี่ยง 

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  

 หุ้นส่วนแต่ละรายจะมีเสียงเท่ากันในการบริหารบริษัท  ซึ่งสามารถอยู่หรือถอนหุ้นส่วนออกก็ได้   

แน่นอนหุ้นส่วนสามารถท าข้อตกลงว่าใครควรมีความรับผิดชอบอะไรและตกลงว่าพวกเขาจะได้รับผลก าไร

ในส่วนใดบ้าง แต่หุ้นส่วนทั้งหลายนี้มีความรับผิดชอบต่อหนี้ของตนเอง เช่นเดียวกับหนี้ของบริษัท ดังนั้น

หากบริษัทถูกฟ้องร้องหุ้นส่วนแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบโดยสมบูรณ์   เมื่อมีการจ่ายก าไร ก าไรจะถูก

ประกาศว่าเป็นรายได้จากภาษีเงินได้จากบุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับกิจการเจ้าของรายเดียว 

 

บริษัทจ ากัดความรับผิดชอบ (LLC)   

 บริษัทจ ากัดความรับผิดชอบ (LLC)   คือรูปแบบของกิจการที่มีความยืดหยุ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ระหว่างห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดรวมกัน บริษัทจ ากัดความรับผิดชอบไม่ใช่บริษัทจ ากัด ลักษณะที่บริษัท

จ ากัดความรับผิดชอบมีเหมือนกับบริษัทจ ากัดคือ ความรับผิดชอบอย่างจ ากัด ส่วนลักษณะที่มีเหมือนกับ

ห้างหุ้นส่วนคือ การคิดภาษีเงินได้ ซึ่งหมายความว่าบุคคลแต่ละคนสามารถเรียกร้องผลก าไรจากรายได้

ส่วนบุคคลเท่านั้น รูปแบบบริษัทประเภทนี้ท าให้งานเอกสารง่ายกว่ารูปแบบบริษัทจ ากัด และมักมีความ

ยืดหยุ่นมากกว่าบริษัทจ ากัด และเหมาะสมกับบริษัทที่มีเจ้าของน้อยราย  

 

บริษัทจ ากัด (Inc.)  

 ประเภทของบริษัทมีหลากหลายประเภท แต่ผลประโยชน์หลักคือมีความรับผิดชอบอย่างจ ากัดต่อ

สินทรัพย์ของบริษัท  หุ้นสามารถขายหรือแบ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นและบริษัทสามารถด ารงหรือถอดถอนผู้ถือหุ้น

ได้  โดยปกติแล้วจะมีการแต่งตั้งหรือจ้างเจ้าหน้าท่ีในบริษัทเพื่อดูแลกิจการในบริษัท  
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ส าหรับรูปแบบบริษัทจ ากัด การตัดสินใจท าโดยคณะกรรมการบริษัท แต่สิทธิบางอย่างก็สงวนไว้ให้ผู้

ถือหุ้น  ระบบจัดเก็บภาษีค่อนข้างยุ่งยากเพราะมีงานเอกสารจ านวนมากและนี่ก็เป็นเหตุผลท่ีกิจการขนาด

ย่อมไม่เริ่มต้นธุรกิจเป็นบริษัทจ ากัด  แต่เมื่อบริษัทเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นการจัดเก็บภาษีที่มีความซับซ้อนก็

อาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและช่วยจ ากัดการจ่ายภาษีได้ 

คุณจะได้เห็นแล้วว่าเพราะเหตุใดแผนธุรกิจจึงมีความส าคัญและเราจัดท าแผนธุรกิจที่ออกแบบมา

เป็นพิเศษส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจไอศกรีม  นี่เป็นโอกาสที่ดีเพราะคุณจะสามารถประหยัดเวลาและเงิน

ได้มาก  คุณสามารถเปิดบริษัทโดยไม่มีแผนธุรกิจได้หรือไม่  แน่นอนคุณท าได้ แต่มันก็เป็นความเสี่ยง มัน

ก็เหมือนกับการเดินทางไกลโดยไม่มีแผนที่  

 

………………………….. 
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บทที่ 2 

ไอศกรีมคืออะไร 

 

เมื่อคุณเริ่มวางแผนเพื่อเข้าสู่ธุรกิจไอศกรีมคุณควรมีความรู้ในสิ่งที่คุณวางแผนจะขายสักเล็กน้อย

ดังนี้ไอศกรีมเริ่มต้นขายในปี 1929 โดยการคิดค้นตู้แช่ไอศกรีมก่อน แต่สิ่งที่เราเรียกว่าไอศกรีมโฮมเมด 

หมายถึงไอศกรีมท่ีท าในปริมาณน้อย และมีมานับร้อยปี   อย่างไรก็ตามเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของ

ไอศกรีมในจีน เปอร์เซีย เอเชียและยุโรป เหล่านี้เป็นเรื่องราวในอดีตซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นใดท่ีพิสูจน์หรือยืนยัน

ได้ 

 จุดเริ่มต้นของไอศกรีมต้องนับย้อนกลับไปก่อนศตวรรษที่สอง โดยไม่ทราบวันที่เป็นต้นก าเนิดหรือผู้

คิดค้นไอศกรีมขึ้นโดยแท้จริง เรารู้เพียงแต่ว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชชอบน้ าแข็งรสชาติน้ าผ้ึงและ

น้ าหวาน นอกจากนี้แหล่งอ้างอิงจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ลยังแสดงว่ากษัตริย์โซโลมอนโปรดปรานในเครื่องดื่ม

เย็น  ในช่วงอาณาจักรโรมัน  นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ (ค.ศ.54-86) มักจะส่งทหารไปยังภูเขาเพื่อไปเอาหิมะ

ซึ่งจะน าเอามาใส่ผลไม้และน้ าผลไม้ จะเห็นได้ว่าไอศกรีมมีต้นก าเนิดจากหลายชาติ และไอศกรีมเป็นของ

พวกเราทุกคน!  

 “ไอศกรีม” เป็นค าที่หลายประเทศใช้เรียก  ซึ่งไอศกรีมถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีน้ าหนักอย่างน้อย 

180-190gr/L (1.6 lb./gal.) และประกอบไปด้วยไขมันเนยอย่างน้อย 10%  ถ้าของหวานแช่แข็งที่ไม่ได้

เป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้คงต้องเรียกเป็นชื่ออื่นที่ไม่ใช่ไอศกรีม  แต่ไม่ใช่ทุกประเทศท่ีจะมีกฎเช่นนี้ 

หลังจากมีการศึกษาเรื่องคอเลสเตอรอล  จึงมีผู้ผลิตไอศกรีมต้องการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเรื่องไขมันเนย 

ดังนั้นพวกเขาจึงอาจใช้ไขมันจากพืชได้มากขึ้น  อย่างไรก็ตามสมาคมอุตสาหกรรมนมได้มีกฎออกมา

ควบคุมเรื่องนี้อย่างเข้มงวด  

 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้จะเรียกว่าเป็น “ของหวานแช่แข็ง”  ในอดีตของหวาน

แช่แข็งมีนัยยะหมายถึงคุณภาพต่ าและแม้กระทั่งทุกวันนี้ของหวานแช่แข็งจ านวนมากก็มีคุณภาพต่ า ของ

หวานเเช่แข็งบางชนิดมีตั้งชื่อ ตรายี่ห้อ เช่น “Tasty Freeze”   เพื่อเบ่ียงเบนความสนใจของผู้บริโภคใน

ด้านคุณภาพ ในกรณีอื่นๆ มีการเพิ่มลูกอมหรือเค้ก ซึ่งจ าเป็นต้องลดไขมันเนยและเพิ่มปริมาณอากาศเข้า

ไป 

ในประเทศท่ีไม่ปรากฏกฎหมายลักษณะดังกล่าวผู้ผลิตไอศกรีมจะใช้ไขมันเนยผสมกับน้ ามันพืช 

เพื่อให้ได้ระดับไขมันตามต้องการ  วิธีนี้จะไปลดต้นทุนและความเสี่ยงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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ไอศกรีมเจลาโต้ :  แม้ว่าตามกฎหมายแล้วไอศกรีมจะต้องมีปริมาณ

ไขมันเนยที่ต่ า แต่ไอศกรีมเจลาโต้ก็คือไอศกรีมคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง 

จริงๆแล้วไอศกรีมมีความหนาแน่นมากกว่าไอศกรีมท่ัวไป เพราะมีความ

แข็งมากกว่าและมีอากาศน้อยกว่า ไอศกรีมเจลาโต้ส่วนใหญ่ท าจาก

ธรรมชาติและท าจากรสผลไม้จริงและวานิลาธรรมชาติ   ด้วยเหตุนี้

รวมถึงปริมาณของนมที่มีอย่างล้นเหลือจึงท าให้ไอศกรีมเจลาโต้เป็น

ไอศกรีมคุณภาพดีเยี่ยม 

 ไอศกรีมเจลาโต้มีองค์ประกอบหลักที่ต่างจากไอศกรีมทั่วไป คือ

มีอากาศน้อยกว่า 20-35%   มีน้อยตาลน้อยกว่า 15% มีไขมันเนยน้อยกว่า 60% สามารถทดแทนได้ด้วย

เนื้อนม (Milk Solid) มันท าให้ไอศกรีมเจลาโต้เป็นไอศกรีมเพื่อสุขภาพและมีรสชาติเข้มข้นมากขึ้น แต่มี

อากาศน้อยลงมีเนื้อนมมากขึ้นจึงมีต้นทุนส่วนผสมท่ีสูงขึ้น 

 ความแตกต่างอีกข้อหนึ่งระหว่างไอศกรีมเจลาโต้กับไอศกรีมทั่วไปคือต้นทุนโรงงาน แม้กระทั่ง

โรงงานขนาดเล็กก็อาจมีต้นทุน 14-30 ล้านบาทในขณะที่การตั้งร้านหรือรถเข็นไอศกรีมขนาดเล็กอาจมี

ต้นทุนแค่ 5 แสนบาทโดยรวมตู้โชว์ไอศกรีมแล้ว ส่วนโรงงานไอศกรีมเจลาโต้ขนาดเล็กอาจมีต้นทุนแค่ 1-

1.5 ล้านบาทเท่านั้น 

 ไขมันเนยเป็นส่วนประกอบส าคัญของไอศกรีมเพราะเป็นส่วนส าคัญของเนื้อไอศกรีม รสชาติและ

กล่ิน ไขมันเนยมีหน้าท่ีจัดองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันของไอศกรีมเข้าด้วยกัน  ในปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่

เลียนแบบทั้งคุณสมบัติและรสชาติของไขมันเนย  แต่ไอศกรีมที่มีไขมันเนยยังคงมีมากกว่าตลาดไอศกรีม

ทั่วไป กล่าวคือยังคงมีสัดส่วนมากกว่า 78% ของตลาดไอศกรีมอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีไอศกรีมชนิด

อื่นในตลาดเหมือนกับไอศกรีมไขมันเนย  

 ไขมันเนยประกอบไปด้วยไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) หรือไขมันชนิดท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะ

แข็งตัวในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เมื่อส่วนผสมไอศกรีมเกิดการแข็งตัว ไตรกลีเซอร์ไรด์บางส่วนยังคงเป็น

ของเหลวและบางส่วนแข็งตัวแล้ว สิ่งนี้เป็นการเพิ่มรสชาติซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 ไอศกรีมถูกแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ตามปริมาณไขมันเนยดังนี้ 

 

ประเภท ไขมันเนย เนื้อนม น้ าตาล ของแข็ง 

Gelato 6-8% 11-12% 10-15% 32-34% 

Economy 10-12% 10-11% 14-17% 35-37% 

Trade 11-12% 10-11% 14-17% 37-39% 
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Deluxe 13-14% 8-9% 13-17% 39-40% 

Premium 14-16% 7-8% 13-17% 40-41% 

Super 

Premium 

18-20%` 6-8% 16-17% 42-44% 

 

จะเห็นว่าปริมาณไขมันที่แสดงข้างต้นเป็นปริมาณไขมันเนยอย่างเดียว  ไขมันทั้งหมดซึ่งรวมไขมัน

จากพืชอาจมีมากกว่านี้ ตัวอย่างเช่น ไอศกรีม Hagan Dazs ประกอบไปด้วยไขมัน 26 gr. แต่มีไขมันเนย 

10 gr. – หรือคิดเป็น 9%   

ประเภทของไอศกรีมในตารางข้างต้น  ไอศกรีมประเภท Super Premium สื่อความหมายถึง

ปริมาณไขมันเนยจ านวนมาก แต่ปัจุบันนี้ผู้ผลิตอันดับต้น เช่น Hagan Dazs ซึ่งเรียกตัวเองว่า “ผู้ผลิต

ไอศกรีม Super Premium” แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าบริษัทขายไอศกรีมท่ีมีไขมันเนย 20% อีกต่อไป   

ปริมาณไขมันที่มากแบบนั้นอาจท าให้ไอศกรีมดูเหนียวจนเกินไป ทุกวันนี้ค าว่า “Super Premium” 

หมายถึง การมีส่วนผสมระดับคุณภาพและมีปริมาณอากาศจ ากัดที่ 40-50% ภายในเนื้อไอศกรีม 

โดยปกติแล้วร้านไอศกรีมจะขายไอศกรีม Premium หรือ Super Premium  ลูกค้าสามารถลิ้มรส

ความแตกต่างและเมื่อลูกค้าเข้าสู่ร้านลูกค้ามักจะคาดหวังคุณภาพ คุณภาพของส่วนผสมและปริมาณ

อากาศในไอศกรีมเป็นปัจจัยที่ใช้แยกไอศกรีมที่ดีที่สุดออกจากไอศกรีมทั่วไป    บริษัท Ben & Jerry และ 

Haagen Dazs คือ ไอศกรีมระดับ Super Premium  ส่วน Dreyer’s, Edy’s และ Breyer’s คือ 

ไอศกรีมระดับ Premium  

ในขณะท่ีปริมาณไขมันเนยในไอศกรีม Premium และ Super Premium มีปริมาณสูงกว่า มีสิ่ง

อื่นที่ท าให้มันเยี่ยมกว่าไอศกรีมท่ัวไป เช่นเครื่องจักรท่ีใช้ผลิตมีราคาแพง  โดยเครื่องจักรจะผลิตไอศกรีมท่ี

อุณหภูมิต่ ากว่าท าให้การผลิตน้ าแข็งมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มมากกว่า โดยปกติแล้ว

รสชาติจะเป็นแบบธรรมชาติท้ังหมด ซึ่งท าจากผลไม้สดหรือผลไม้แช่แข็ง, น้ าผลไม้ และเนื้อผลไม้ 

ส่วนผสมหลักของรสชาติไอศกรีมส่วนใหญ่คือวานิลา วานิลาในไอศกรีม Premium และ Super 

Premium เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งสิ้น นอกจากนี้ของแข็งในไอศกรีม Premium จะแข็งตัวเพราะนม

ไขมันต่ าหรือนมเนย  ซึ่งจะช่วยเพิ่มเนื้อไอศกรีมให้มีปริมาณมากขึ้น 

ในขณะท่ี Ben & Jerry และ Haagen Dazs, Bryers และแบรนด์อื่นๆ เป็นแบรนด์คุณภาพท่ี

รู้จักไปท่ัวโลก ก็อาจมีผู้ผลิตไอศกรีมระดับประเทศที่ผลิตคุณภาพเท่าเทียมกัน ผู้ผลิตเหล่านี้อาจจะไม่มี

ชื่อเสียงในต่างประเทศ เหมือน Ben & Jerry และ Haagen Dazs แต่สังคมก็ยอมรับคุณภาพองพวกเขา
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มาโดยตลอด และคุณอาจได้รับการบริการมากกว่า ได้รับโปรโมชั่นมากกว่าและได้รับประโยชน์ในแง่ของ

ความภาคภูมิใจโดยการขายไอศกรีม 

การผลิตอยา่งต่อเนื่อง : ประเภทของไอศกรีมท่ีขายในปัจจุบันนี้ถูกผลิตโดยใช้กระบวนการผลิต 

“อย่างต่อเนื่อง”   กระบวนการประกอบไปด้วย การจ่ายของเหลวที่เป็นส่วนผสมอย่างต่อเนื่องและการจ่าย

อากาศแรงดันสูงเข้าสู่ห้องแช่แข็ง(freezing chamber) ซึ่งท างานภายใต้แรงดันสูงและจะมีการแข็งตัวที่

อุณหภูมิประมาณ -6 ถึง -12 องศาเซลเซียส จากนั้นจะขูดไอศกรีมออกจากถังแช่แข็ง (freezing 

cylinder) ก่อนจะดันตัวออกไปยังเครื่องจักรตัวอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างเป็นรูปร่างและเข้าสู่กระบวนการ

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติมหาอ่านได้ในหนังสือ eBook ของเราเรื่อง Gelato Maker’s 

Guide   

 หลังจากที่ไอศกรีมออกมาจากเครื่องผลิต เราสามารถผสมไอศกรีมกับถั่วหรือผลไม้และเปลี่ยนเป็น

อย่างอื่นได้หลากหลายรูปแบบ จากนั้นก็จะสามารถแช่ที่จุดเยือกแข็งและท าการบรรจุภัณฑ์ได้  

  

ส่วนผสม :  ไอศกรีมนั้นมีอายุเมื่อมีส่วนผสมอันประกอบไปด้วยนม, ธาตุน้ านมไม่รวมมันเนย (milk 

solids non fat, MSNF, ครีม, ไขมันจากพืช, น้ าตาลประเภทต่างๆ, อิมัลซิไฟเออร์ , สารให้ความคงตัว 

และอากาศ โดยปกติแล้วของแข็งจะเป็นองค์ประกอบในสัดส่วน 32-40% ของน้ าหนักส่วนผสมท้ังหมด ใน

ตอนแรกส่วนผสมจะไม่มีสีหรือกลิ่นโดยจะเรียกว่า ไวท์เบส หรือ มิ้วเบส โดยจะมีรสนมและรสหวานเพียง

เล็กน้อย โดยปกติแล้วจะเติมกลิ่นและรสชาติครั้งสุดท้ายหลังจากกระบวนการโฮโมจีไนเซชัน 

(Homogenization) 
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อากาศ : ควรตั้งข้อสังเกตในแง่ของปริมาณ อากาศเป็นองค์ประกอบหลักของไอศกรีม อากาศท าให้

ไอศกรีมอ่อนนุ่มพอท่ีจะรับประทานได้ หากไม่มี  ปริมาณอากาศส่วนผสมจะแข็งตัวจนเหมือนน้ าแข็งก้อน

เลยก็ว่าได้ ไอศกรีม  คุณภาพแบบด้ังเดิมจะมีปริมาณอากาศปริมาณ 50%    ไอศกรีม Premium  

มีปริมาณอากาศ 40% และถือว่ามีปริมาณไอศกรีมเพิ่มมากกว่าเดิมถึง 80%เนื่องจากมีอากาศเข้าไปแทรก

หรือ (overrun)  ซึ่งหมายความว่าหากใช้ส่วนผสม 1000 ลิตรจะท าไอศกรีมได้ 1800 ลิตร  ซึ่งโดยปกติ

แล้วไอศกรีมเจลาโต้มีปริมาณอากาศ 15-22% 

 ผู้ผลิตชอบอากาศ มันเหมือนกับว่าพวกเขาขายอากาศในราคาของไอศกรีม ผมรักธุรกิจนี้! ยิ่ง

ไอศกรีมมีอากาศมากเท่าไหร่ก็จะใช้ส่วนผสมน้อยเท่านั้น  เม่ือมีการประดิษฐ์ตู้แช่ไอศกรีมระบบต่อเนื่อง 

(Continuous freezer) บรรดาผู้ผลิตท่ีไม่ซื่อสัตย์จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นอากาศเข้าไป ส่วนลูกค้าก็จะ

เริ่มไม่พอใจเมื่อไอศกรีมกลายเป็นน้ าทันทีที่เข้าปาก ดังนั้นผู้ผลิตไอศกรีมจึงเพิ่มไขมันและสารเพิ่มความ

หนืดเข้าไป เพ่ือให้ลูกค้าพอใจมากขึ้น  

 

อิมัลซิไฟเออร์ / สารให้ความคงตัว : สารท้ังสองชนิดเป็นส่วนผสมคนละอย่างกันแต่ก็มักจะขาย

ร่วมกันหรือขายร่วมกับเบส   อิมัลซิไฟเออร์ / สารให้ความคงตัว โดยปกติแล้วจะมีองค์ประกอบ 4-10 
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ชนิดด้วยกัน ซึ่งมีสัดส่วนองค์ประกอบน้อยกว่า 1% ในส่วนที่เป็นของแข็งแต่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ

ท าไอศกรีมให้เป็นเนื้อครีมและนุ่มนวล 

สารให้ความคงตัว :  มีหน้าท่ีจับไขมันและส่วนประกอบท่ีเป็นน้ าเข้าด้วยกัน หากย้อนกลับไปใน

ศตวรรษที่ 19 เราจะเติมไข่เพื่อวัตถุประสงค์นี้ แต่ก็กลายเป็นว่ามีราคาแพงจนเกินไป ปัจจุบันนี้สาหร่าย

หลายประเภท เช่น ไอริชมอสส์ (Irish moss) และสาหร่ายทะเลสีน้ าตาลแคลป์ (Kelp Brown 

Seaweed) คือสารให้ความคงทนท่ีถูกใช้มากท่ีสุด   

 

อิมัลซิไฟเออร์ : คือสารประกอบท่ีท าให้เกิดความคงตัว โดยท าให้เกิดเป็นฟองนุ่มและอากาศผ่านเข้าไป

ได้ หรือจะพูดได้ว่า อิมัลซิไฟเออร์จะดักจับอากาศให้อยู่ในรูปฟอง และจะมีความเข้มข้นร่วมระหว่าง

ของเหลวที่เป็นน้ ากับไขมันเพื่อลดความตึงผิว อิมัลซิไฟเออร์เป็นสารเคมีประเภทหนึ่งคล้ายกับไวอาก้าซึ่ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการแข็งตัวและทนต่อการละลาย   ช่วยให้ปากรับรสและความนุ่มนวลได้ดีเนื่องจาก

ละลายช้า  และท าให้ไอศกรีมมีลักษณะเป็นเนื้อครีมมากขึ้นด้วย 

 ส่วนผสมจะต้องน ามาพลาสเจอไรส์/โฮโมจีไนซ์ก่อน  จากนั้นน าไปแช่แข็งเป็นเวลาสามชั่วโมงขึ้น

ไป กระบวนนี้จะท าให้ไอศกรีมเป็นเนื้อครีมมากขึ้น  กล่ินและรสชาติสามารถเติมลงในถังส่วนผสม (Mix 

tank) หรือจะค่อยๆเติมในขณะท่ีปั่นไอศกรีมภายหลังก็ได้ จากนั้นส่วนผสมจะถูกสูบเข้าสู่ตู้แช่แข็งระบบ

ต่อเนื่อง เมื่อท าไอศกรีมเสร็จแล้วสามารถเติมถั่วหรือผลไม้ต่างๆได้   กระบวนการกลายเป็นน้ าแข็งใช้เวลา

ประมาณ 30 วินาทีและจะแข็งตัวอย่างรวดเร็วภายใต้แรงดันสูง 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วท าให้เกิดเกล็ด

น้ าแข็งเล็ก ๆ จ านวนมากซึ่งจะท าให้เนื้อไอศกรีมแข็งตัวดีขึ้น  

 เครื่องจักรท่ีติดอยู่กับตู้แช่แข็งระบบต่อเนื่องสามารถเปลี่ยน

ไอศกรีมได้หลากหลายรูปแบบ เช่นไอศกรีมแซนวิส, โคนส าเร็จ, 

ไอศกรีมแท่ง หรือสามารถสูบไอศกรีมเข้าสู่บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะก็

ได้ 

 ขั้นตอนต่อไปคือ การท าให้ไอศกรีมแข็งตัวราวกับหินเร็วที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือไม่ให้เกล็ดน้ าแข็งขยายตัวหรือเพิ่มขึ้น  

ขั้นตอนนี้จะท าในตู้แช่เย็นจัด (Blast freezer) ที่อุณหภูมิ -60 

องศาเซลเซียส เมื่อไอศกรีมแข็งตัวทั้งหมดแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ถึง 8 เดือน   

 เนื่องจากไอศกรีมเจลาโต้มีไขมันต่ าจึงมีรสชาติเข้มข้นสูงกว่าไอศกรีมทั่วไป นอกจากนี้ยังมีโปรตีนสูงกว่า  

(ไอศกรีมเจลาโต้ท่ีดีจะมีโปรตีนประมาณ 40% ของท่ีพบในเนื้อสัตว์) และส่วนที่เป็นของแข็งชนิดอื่นๆสูง
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กว่า ดังนั้นจึงต้องแช่แข็งไอศกรีมเจลาโต้ในอุณหภูมิที่ต่ ากว่าหรือเย็นกว่า ไอศกรีมทั่วไป 2-3 องศา

เซลเซียส   อย่างไรก็ตามไอศกรีมเจลาโต้มีความเป็นเนื้อครีมค่อนข้างมาก มีปริมาณน้ านมสูงและมี

ปริมาณอากาศต่ ากว่าไอศกรีมทั่วไป  

 

ไอศกรีมในรูปแบบอื่น ๆ  
 ไอศกรีมสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาติอีกทั้งสามารถช่วยเพิ่มยอดขาย

ได้ แน่นอนไอศกรีมในโอกาสพิเศษได้แก่ เค้กไอศกรีม, โรลไอศกรีม และไอศกรีมแซนวิช   ซอฟต์เสิร์ฟ

เป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่สามารถใช้โอกาสพิเศษอีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าคุณไม่อยากจะขายมันก็สามารถใช้

เครื่องท าซอฟต์เสิร์ฟท ามิลค์เชค หรือโยเกิร์ตแช่แข็งก็ได้  

 

เค้กและโรลไอศกรีม  

 เค้กและโรลไอศกรีม ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นสินค้าที่ลูกค้านิยมซื้อกลับบ้าน ลูกค้าจะซื้อ

ไอศกรีมโคนและไอศกรีมซันเดย์เพื่อกินในร้าน แต่จะซื้อเค้กและโรลไอศกรีมกลับบ้าน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

รวมไปถึงคุกก้ี, เค้ก, ขนมอบ, ขนมหวานประเภทลูกอม และอาหารทานเล่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายการกิน

ในร้านและเพิ่มผลก าไรให้กับคุณ  คุณจะพัฒนาตลาดเฉพาะกลุ่มส าหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว

อาจท ายอดขายได้ถึง 20% ของยอดขายท้ังหมด   

เค้กและโรลไอศกรีมสามารถเก็บไว้ในตู้โชว์ไอศกรีม ได้เหมือนกับไอศกรีมถ้วยแต่โดยปกติแล้ว

มักจะเก็บเค้กและโรลไอศกรีมไว้ในตู้แช่แข็งชนิด Upright freezer    ส าหรับการขายนั้นจะต้องใช้กล่องที่

มั่นคงแข็งแรงและอาจจะต้องห่อหุ้มด้วยฉนวนป้องกันความร้อน นอกจากนี้ผู้จ าหน่ายส่วนใหญ่จะเก็บด้วย

น้ าแข็งแห้งเพื่อป้องกันการละลายของผลิตภัณฑ์  

 
(ไอศกรีมแซนวิชอันหอมหวานของเรา) 
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 ปัญหาท่ีลูกค้าจะพบในเค้กไอศกรีม  คือขนาดท่ีใหญ่และลูกค้าจ าต้องท าให้ตู้เย็นที่บ้านว่างเพื่อท่ีจะ

เก็บเค้กไอศกรีม และนี่เป็นเหตุผลว่าท าไมน้ าแข็งแห้งจึงมีความส าคัญ   น้ าแข็งแห้งแค่ครึ่งกิโล (1ปอนด์) 

จะสามารถเก็บเค้กไอศกรีมให้แข็งตัวได้ 4-6 ชั่วโมง 

 

ผลิตภัณฑ์แช่แข็งอื่นๆ 

 

ไอศกรีมซอร์เบท์ 

 ไอศกรีมซอร์เบท์และเชอร์เบท์ เป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งอีกสองชนิดท่ีปราศจากนม  ไอศกรีมซอร์เบท์

มักจะเรียกว่า “เกล็ดน้ าแข็งท าจากผลไม้” เพราะมีส่วนผสมของผลไม้กล่าวคือ เนื้อผลไม้, น้ าผลไม้, 

น้ าตาล  เส้นใยของพืช และสารให้ความคงตัว / อิมัลซิไฟเออร์  ไอศกรีมซอร์เบท์จะมีรสจัดและรสเข้มข้น

มากกว่าไอศกรีมทั่วไปและให้ความสดชื่นอย่างมาก  

 

ไอศกรีมเชอร์เบท์ 

 ไอศกรีมเชอร์เบท์มีส่วนประกอบเหมือนไอศกรีมแต่จะมีไขมันจากพืชแค่ 2% เท่านั้นและไม่มีนม 

จะมีรสจัดน้อยกว่าไอศกรีมซอร์เบท์แต่มีความนุ่มลิ้นและรสชาติเข้มข้นมากกว่าไอศกรีม  

 

ไอศกรีมท าจากถั่วเหลือง (Soy Ice Cream)  

 เป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่คล้ายกับไอศกรีมแต่ไม่มีส่วนผสมของนม  ผลิตภัณฑ์ Soy-So 

Delicious! ของเราท าจากโปรตีนถั่วเหลือง แต่ไม่ให้กลิ่นของถั่วเหลืองและจะมีรสชาติเหมือนกับไอศกรีม

เจลาโต้เลย  ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าท่ีแพ้นมหรือน้ าตาลแลคโตส,ลูกค้าท่ีเป็นมังสวิรัติ  

นี่เป็นตลาดกลุ่มเล็กและเป็นตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้น้อย ดังนั้นมันจึงเป็นตลาดที่

ให้ผลก าไรงามมากเพราะดึงดูดลูกค้าได้อย่างยาวนาน  

 

ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ าตาล  

 ในช่วงทศวรรษที่ 20 ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ าตาลมักท าให้เกิดความรู้สึกแย่และไม่อร่อย ทุกวันนี้

ประเทศส่วนใหญ่ (ยกเว้นสหรัฐ) ต่างมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารให้ความหวานท าจากมอลทิทอล (Maltitole)    

มอลทิทอล (Maltitole) จะมีรสชาติเหมือนน้ าตาลทราย และไม่มีรสขมหรือเฝื่อนติดปลายลิ้น 
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(Aftertaste) มันเป็นสารให้ความหวานที่ท าจาก สตาร์ซ (starch) ซึ่งมีแคลอรี่น้อยกว่าน้ าตาลทราย 40% 

และไม่ไปเพ่ิมระดับน้ าตาลในเลือด  

 เบส ปราศจากน้ าตาลของเราใช้สารให้ความหวานที่ท าจากมอลทิทอลทั้งสิ้น   โดยปกติแล้วจะใช้

สารให้ความหวานจาก มอลทิทอล และน้ าตาลฟรุกโตส  น้ าตาลฟรุกโตสเป็นน้ าตาลท่ีมีความหวานเป็น 10 

เท่าของน้ าตาลทรายจึงใช้ปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น และโดยส่วนใหญ่น้ าตาลฟรุกโตส จะถูกเปลี่ยนจาก

น้ าตาลธรรมชาติที่ได้จากผลไม้   ส่วนผสมของ มอลทิทอลและน้ าตาลฟรุกโตส ในปริมาณน้อยจะท าให้เกิด

ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า ในบางประเทศผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ าตาลซึ่งเป็นส่วนประกอบของผลไม้และมี

น้ าตาลจากธรรมชาติต้องถูกเรียกว่าผลิตภัณฑ์สูตรไม่เติมน้ าตาล (No Sugar Added) แทนที่จะเรียกว่า 

ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ าตาล (sugar-free) 

 

โยเกิร์ต 

 เป็นผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาของแบคทีเรียของน้ าตาลแลคโตสในนม ซึ่งไปสร้างกรด

แลกติกและ กรดอะซิติก และคาร์บอนไดออกไซด์  องค์ประกอบเหล่านี้และองค์ประกอบอื่นท าให้โยเกิร์ตมี

กล่ินและรสสดชื่น ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่ขายมันก็จะผลิตมันด้วย 

 โยเกิร์ตสามารถน าไปแต่งกลิ่นและรสด้วยไซรัปหรือหัวเชื้อไอศกรีม  ซึ่งจะน าไปแช่แข็งได้ในเครื่อง

ท าซอฟต์เสิร์ฟ และสามารถเติมผลไม้หั่นละเอียดกับน้ าผลไม้เพื่อท าสมูทตี้   สามารถใส่อิมัลซิไฟเออร์ / 

สารให้ความคงตัวลงไป  โดยโยเกิร์ตสามารถแปรรูปให้เป็นไอศกรีม ดังเช่นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งในเครื่องปั่น

ไอศกรีมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 27 

ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ 

ซอฟต์เสิร์ฟเป็นไอศกรีมที่มีความอ่อนตัวมากกว่าและเย็นน้อย

กว่าไอศกรีมปกติ  อุณหภูมิที่สูงขึ้นและความอ่อนตัวท าให้ไอศกรีมซอฟต์

เสิร์ฟมีรสชาติเข้มข้น และเป็นเนื้อครีม แม้ว่าอันที่จริงแล้ว มันจะมีครีม

และไขมันน้อยกว่าไอศกรีมปกติ  เราสามารถผลิตไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟใน

เครื่องปั่นไอศกรีมชนิดพิเศษได้ ซึ่งจะมีอุปกรณ์ Drum และ dasher ใช้

เปลี่ยนแปลงรูปทรง ดังนั้นจึงท าให้ไอศกรีมไหลออกจากเครื่องและน าไป

ขายได้ ส่วนผสมจะแตกต่างจากไอศกรีมเจลาโต้เล็กน้อยแต่ไม่มากนัก 

เครื่องดื่มประเภทมิลค์เชคและโยเกิร์ตสมูทต้ีสามารถท าได้โดยใช้เครื่อง

ท าไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟได้เช่นกัน 

 ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเด็ก (สร้างยอดขาย 

50%) และผู้ใหญ่ก็ชอบมันเพราะมีราคาต่ า นอกจากนี้มันยังคุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายไป เนื่องจากจะเสริฟ

ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟท่ีอุณหภูมิประมาณ -6 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเดียวกับที่ไอศกรีมเจลาโต้ออกมาจาก

เครื่องปั่นไอศกรีม) อุณหภูมิดังกล่าวท าให้มันมีรสชาติของครีมและยังลดปริมาณน้ าตาลอีกด้วย  

 ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟมีข้อดีมากกว่าไอศกรีมทั่วไปหลายข้อ อาทิเช่น คุณไม่จ าเป็นต้องมีตู้โชว์

ไอศกรีม, ตู้แช่แข็งชนิด Blast freezer หรือมีฝ่ายผลิตท่ีผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี คุณสามารถติดตั้ง

เครื่องท าไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟได้ในตอนเช้าและเริ่มขายได้ในตอนกลางวัน นอกจากจะไม่มีต้นทุนการผลิต

ที่เกิดจากการซื้อเครื่องจักรและส่วนผสมเพ่ิมเติมอีก คุณจะมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยและเครื่องท าก็ใช้พื้นที่

เพียงเล็กน้อย ท้ายที่สุดแล้วเครื่องจักรส่วนใหญ่ใช้กระแสไฟภายในบ้าน และมีระบบท าความเย็นด้วย

อากาศ จึงไม่ต้องมีค่าติดตั้ง ดังนั้นจึงท าก าไรได้สูงกว่าไอศกรีมท่ัวไป  

คุณภาพ :  

 ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์ระดับล่างที่ขายในราคาต่ าเกือบทุกที่  ผลิตภัณฑ์นี้แทบจะไม่ได้

เรียกว่าไอศกรีมเนื่องจากขาดคุณสมบัติการมีปริมาณไขมันเนยที่เพียงพอ   นอกจากนี้ยังมีโปรตีนจากพืชที่

ใช้ทดแทนนมมากกว่าปริมาณท่ีรัฐบาลส่วนใหญ่ก าหนดเป็นคุณสมบัติของไอศกรีมโดยพิจารณาสิ่งทดแทน

เนื้อนม (milk solid) ท้ายที่สุดแล้วส่วนผสมหลายอย่างเป็นชนิดสังเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่งกลิ่น

และรส 
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เหตุผล : 

 ผู้ผลิตไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเรียนรู้ได้เร็วว่า เด็กเป็นลูกค้าโดยมีสัดส่วนในตลาด 50% มันจะง่าย

กว่าท่ีจะเจาะกลุ่มตลาดโดยท าการโฆษณามุ่งเน้นไปที่เด็ก ซึ่งเป็นลูกค้าท่ีจะไม่ยุ่งยากในเรื่องของคุณภาพ 

นอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่เด็กชอบไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟคือความสนุกในกรรมวิธีการท า ส่วนพ่อแม่ก็ชอบ

เพราะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปและราคาต่ า  

 

ข้อเสียของการขายไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ : 

 บริษัทผู้จัดจ าหน่ายอาหารฟาสต์ฟูดเช่น McDonalds และ Burger King เจาะตลาดกลุ่มนี้อย่าง

รวดเร็วและแข่งขันกันในด้านราคา มันน าไปสู่การลดต่ าลงของก าไร จนกระทั่งถึงจุดที่มีแต่บริษัทใหญ่ๆ ท่ีมี

ยอดขายมากและมีปริมาณการผลิตมากและสามารถแข่งขันได้   วัฎจักรนี้ท าให้ผู้ผลิตไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ

ส่วนใหญ่ต้องออกจากธุรกิจโดยเหลือไว้แต่บริษัทใหญ่ๆ  

 

ข้อดีของการขายไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ : 

 ในสถานที่ที่เหมาะสมและไม่มีการแข่งขันจากบริษัทยักษ์ใหญ่ หรือที่งานมหกรรมหรืองานอีเว้นท์

กิจกรรมพิเศษ  ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเป็นสินค้าที่ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการ

ตกแต่งภาพและการท าการตลาดอย่างเหมาะสม  แม้กระท่ังในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น แต่ผู้คนก็จะมองว่า

ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์ระดับล่าง และพวกเขาจะต่อต้านหากตั้งราคาสูง 

 

ไอศกรีมส าเร็จรูป 

 ไอศกรีมส าเร็จรูปเป็นอีกทางหนึ่งในการเพ่ิมยอดขายและท ารายได้ให้คุณอย่างต่อเนื่องขนาดท่ีขาย

ตามปกติคือ ไพน์ หรือ Pint (ลิตร) และครึ่งแกลลอน (2 ลิตร) แม้ว่าคุณจะขายไอศกรีมเป็นสกู๊ปแต่

ไอศกรีมถ้วยขนาด 4 ออนซ์ ก็เป็นที่นิยมน ากลับบ้าน และมีถุงป้องกันความร้อนและน้ าแข็งแห้งเพื่อกระตุ้น

ให้ลูกค้าซื้อในปริมาณมาก ผู้ท าไอศกรีมเจลาโต้มักจะขายไอศกรีม โดยหนึ่งชุดจะมี 6 สกู้ป ซึ่งมันจะน่า

ดึงดูดอย่างมากหากแช่ในตู้เย็น  
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 แม้ว่าคุณจะพยายามขายไอศกรีม Premium หรือ Super Premium ในราคาแพง การมีตู้แช่แข็ง

แบบฝากระจกสไลด์ และมีผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปคุณภาพดีๆไว้ขายในราคาไม่แพง ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน  

 แม้ว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของคุณจะมีความเข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของคุณมีราคาสูงกว่า

ตลาด ลูกค้าที่ค่อนข้างประหยัดบางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกค้ามีจ านวนมากก็อาจไม่ชอบสินค้าราคา

สูง ดังนั้นการมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ราคาถูกลงมาก็อาจช่วยรักษายอดขายได้ 

 

ค าศัพท์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมไอศกรีม 

 

ธาตุน้ านมไม่รวมมันเนย (milk solids non fat) หรือ MSNF: หรือเรียกว่า “serum solids" คือ 

ของแข็งต่าง ๆ ในน้ านมที่ไม่รวมไขมันและจะพบในหางนมผง 

Base: คือของแข็งต่างๆที่ใช้ท าไอศกรีม อาทิเช่น เนื้อนม, น้ าตาล, ไขมันและอิมัลซิไฟเออร์    โดยน้ ามัน

นี้ ถือว่าเป็นของแข็งด้วย 

Inclusions: ของแข็งเช่น ถั่ว หรือขนมหวานจ าพวกท๊อฟฟ่ีหรือช็อคโกแล็ต โดยจะใส่เพิ่มในไอศกรีม

หลังจากท าเสร็จแล้ว ในการค านวณปริมาณไอศกรีมที่มากขึ้น (overrun) ค านวณได้จาก (ปริมาณ

ไอศกรีมที่ท าเสร็จแล้ว – ปริมาณเริ่มต้น / ปริมาณเริ่มต้น) x 100  

ส่วนผสม : เบสไอศกรีมประกอบไปด้วยของเหลวต่างๆ 

Overrun : หมายถึงปริมาณไอศกรีมท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากส่วนผสมทั้งหมดถูกเปล่ียนเป็นไอศกรีมแล้ว  

ปริมาณไอศกรีมที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นเพราะอากาศ รวมไปถึงปริมาณน้ าที่เพ่ิมขึ้นซึ่งจะถูกเปล่ียนให้เป็น

น้ าแข็ง  

ตัวอย่างเช่น : ส่วนผสม 3 ลิตร ท าไอศกรีมได้ 4 ลิตร ค านวณค่า overrun ได้ดังนี้ 4-3=1; 1/3 x 100= 

33% overrun แสดงว่าส่วนผสมเพิ่มขึ้น 33% ไอศกรีมที่ผลิตเสร็จแล้วจะมีปริมาณอากาศ 25%  

 

การโชว์และการแช่ไอศกรีม : ไอศกรีมเจลาโต้มีน้ าหนักมากกว่าไอศกรีมทั่วไปและมีจุดเยือกแข็ง

ต่ ากว่าไอศกรีมท่ัวไปเล็กน้อย ในขณะที่ไอศกรีมทั่วไปจะแข็งตัวที่ -15 องศาเซลเซียส แต่ไอศกรีมเจลาโต้

ต้องใช้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส แม้ว่าจะดูเป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งส าคัญเมื่อซื้อตู้โชว์

ไอศกรีม เพราะตู้แช่ไอศกรีมส่วนใหญ่จะท าความเย็นที่ -15 องศาเซลเซียส ดังนั้นก่อนซื้อต้องแน่ใจว่าคุณ

ซื้อตู้แช่ที่เหมาะสมและมีอุณหภูมิต่ าเพียงพอต่อไอศกรีมที่คุณท า!      

 



 

 30 

บทที่ 3 

การท าไอศกรีมเจลาโต้ 

 

 

 

หากคุณคิดจะเข้าสู่ธุรกิจไอศกรีม และถ้าคุณตัดสินใจท าไอศกรีมด้วยตัวเอง โดยไม่ซื้อไอศกรีม

ส าเร็จรูปเพื่อขายต่อ  อย่ากังวลจนเกินไป เพราะจริงๆแล้วการท าไอศกรีมเป็นเรื่องง่าย   

การท าไอศกรีมในร้านหรือโรงงานขนาดเล็กหมายถึงการท าไอศกรีมเจลาโต้  เครื่องท าไอศกรีม

สามารถตั้งค่าความเร็วให้สูงขึ้นได้ และสามารถท าให้ส่วนผสมแข็งตัวโดยมีเนื้อครีมมากขึ้น จนกระทั่ง

กลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า “ไอศกรีม”  แต่ไม่ใช่ไอศกรีมเจลาโต้  ซึ่งไอศกรีมยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ

หนาแน่นสูงและมีปริมาณอากาศต่ า สุดท้ายแล้วคุณจะได้ไอศกรีมเจลาโต้ที่มีไขมันจ านวนมาก  

ไอศกรีมเจลาโต้ถือเป็นไอศกรีมท่ีท าก าไร และวิธีการท าเจลาโต้คือการใช้ผงเบสและการเติมกล่ิน

และรส โดยเป็นอะไรที่คล้ายๆกับการท าแยม   ในบางครั้งกลิ่นและรสก็เรียกว่า “เพสท์”    ร้านส่วนใหญ่จะ

ซื้อส่วนผสมส าเร็จรูปเนื่องจากจ าเป็นต้องใส่ส่วนผสมลงในเครื่องท าไอศกรีม  โดยส่วนผสมที่หลากหลาย

เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการท าเบส, กล่ินและรสชาติต่างๆ    ตัวอย่างเช่น  ในโรงงานของเรา เราสต๊อกสินค้า

ส่วนผสม 250 ชนิดเพื่อท าเบส 5 ชนิดและท ากล่ิน/รสชาติ 50 ชนิด 

เบสมีลักษณะเป็นผงและจะน าไปผสมกับน้ าหรือนม ถ้าใช้ผสมกับน้ าจะต้องใช้นมผงเป็นส่วนประกอบ  ไม่

ว่าคุณจะเคยได้ยินอะไรมา บอกได้เลยว่านมสดกับนมผงนั้นใช้ท าไอศกรีมได้คุณภาพเท่ากัน  

ส่วนผสมแบบเดิม ๆ  จ าเป็นต้องใช้เครื่องพาสเจอร์ไรซ์และท าจากนมสด แนวโน้มปัจจุบันนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจขนาดย่อมมักไม่เลือกใช้นมร้อนๆ ด้วยเหตุผลหลายข้อด้วยกันดังนี้  

เพราะนมร้อนต้องใช้เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งมีราคาแพง และใช้พื้นท่ีมาก  นมต้องสดใหม่เสมอและต้องเก็บ

เข้าตู้เย็นเสมอ 
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ในปัจจุบันนี้ ผู้ผลิตรายย่อย ๆ จ านวนมากต่างซื้อส่วนผสมเป็นนมผง ซึ่งแค่เติมน้ าต้มลงไป ก็

เท่ากับท าการพาสเจอร์ไรซ์ในทันที นอกจากนี้ยังได้ส่วนผสมที่เย็น  แม้ว่าส่วนผสมที่เย็นมีราคาแพงกว่า

ส่วนผสมร้อนไม่มาก แต่ก็ให้ความสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะในร้านที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก  ส่วนผสมดังกล่าว

มักจะประกอบไปด้วยกลิ่นและรสชาติ และทั้งหมดท่ีเราต้องท าก็แค่เติมน้ าและน าไปผสมให้เข้ากัน 

เบสผลิตจากเครื่องจักร และน าไปบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องจักร โดยไม่ควรให้มือสัมผัสโดน  

นอกจากนี้ ส่วนผสมต่างๆยังถูกผลิตขึ้นด้วยอุณหภูมิสูงและใช้เครื่องจักรในการบรรจุภัณฑ์   ดังนั้น

แม้กระทั่งส่วนผสมก็ยังสะอาดมากและแทบจะสเตอริไรส์เรียบร้อยแล้ว   นอกจากนี้ โดยปกติแล้ว ไอศกรีม

เจลาโต้นมสดจะท าจากนมที่พาสเจอไรส์แล้ว ดังนั้นจึงต้องท าตามข้อก าหนดการพาสเจอไรซ์อย่างถูกต้อง 

เนื่องจากไอศกรีมเจลาโต้ที่ท าสดใหม่นั้นจะถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ ามากและขายได้ตลอด  จึง

เป็นไปไม่ได้เลยที่ส่วนผสมจะมีสิ่งปนเปื้อน 

เนื่องจากเบสถูกผลิตขึ้นเพื่อน าไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆ  จึงต้องน าไปแช่เย็นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง 

ซึ่งจะท าให้ส่วนผสมมีลักษณะเป็นครีมมากขึ้น จากนั้นเบสก็พร้อมท่ีจะใช้ท าไอศกรีมแล้ว 

ไอศกรีมเจลาโต้ถูกผลิตขึ้นใน “เครื่องท าไอศกรีม” หรือที่เรียกว่า “batch freezer” ซึง่เป็นเครื่องที่

มีช่องแช่แข็งและมีสแครบเปอร์ มอเตอร์ (scraper motor)    ส่วนผสมจะถูกเทลงในช่องแช่แข็ง จากนั้น

เครื่องจะเริ่มท างาน  เมื่อถึงจุดนี้ โดยปกติแล้วจะเป็นการเติมกล่ินและรสชาติ จนกระทั่งมันเป็นส่วนผสม

ของเบสเรียบร้อยแล้ว    

Rotating scraper หรือเรียกว่า “dasher” จะท าหน้าที่ขูดไอศกรีมเนื้อแข็งๆ ออกจากผนังของ

ช่องแช่แข็ง จากนั้นจะเติมปริมาณอากาศเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น    ผลิตภัณฑ์ที่ท าเสร็จแล้วจะถูก

ดันออกมาจากเครื่อง ซึ่งอาจน าไปหมุนและตกแต่งเพื่อขายเป็นสกู้ปหรือใส่ในถ้วยเพื่อขายเป็นปริมาณมาก

ก็ได ้ เมื่อไอศกรีมเจลาโต้ถูกผลิตขึ้น  มันควรท าให้แข็งตัวเร็วมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหยุดการก่อตัว

ของผลึกน้ าแข็ง   จากนั้นไอศกรีมเจลาโต้ก็พร้อมส าหรับการขาย  

 

โรงงานไอศกรีมเจลาโต้ขนาดเล็ก 

โรงงานขนาดเล็กดังแสดงในรูป เราได้ออกแบบให้ผู้

ซื้อแฟรนไชส์ท่านหนึ่งของเรา และใช้ด าเนินธุรกิจจริง ๆ จาก 

รูปเป็นโรงงานที่ใช้พื้นท่ี ”น้อยที่สุด” และเราขอเสนอให้ใช้

พื้นท่ีที่กว้างมากกว่านี้หากคุณหาสถานที่ได้  พื้นท่ีในส่วนเก็บ

ของไม่ได้แสดงให้เห็นโรงงานแห่งนี้ มีเครื่องท าไอศกรีม 
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ าขนาด 18 ลิตร  เครื่องท า

ไอศกรีมจ านวนสองเครื่อง สามารถท าไอศกรีมเจลาโต้ได้ 
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900 ลิตร  ในเวลา 9 ชั่วโมงหรือท าไอศกรีมได้ 55 ลิตร  หากใช้เครื่องท าไอศกรีมระบบระบายความร้อน

ด้วยอากาศ ซึ่งถือว่าช้ากว่า    ต้นทุนทั้งหมดของโรงงานแห่งนี้ประกอบไปด้วย รถเข็นขนาด 9 ตารางเมตร

จ านวนสองคัน (ตู้แช่ส าหรับโชว์ไอศกรีมขนาด 180 ซม.จ านวน 2 เครื่อง) และส่วนผสมมูลค่า 150,000 

บาท ซึ่งรวมต้นทุนทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท 

เราแนะน าให้เริ่มต้นด้วยเบสนมผงของเรา  ในโรงงานแห่งนี้ เบสนมผงเป็นส่วนผสมแรกที่ต้องผสม

กับน้ าร้อนจัด จากนั้นน าไปแช่เย็นในตู้แช่ และเทลงในเครื่องปั่นไอศกรีม  เราแนะน าให้ใช้เครื่องปั่น

ไอศกรีมสองเครื่อง ในกรณีส ารองเผ่ือเอาไว้และส าหรับการผลิตออเดอร์จ านวนมาก  

หลังจากท าไอศกรีมเสร็จแล้ว  จะต้องน าไปเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง  จากนั้นให้ย้ายไปยังตู้แช่ไว้ด้าน

บนสุดก่อนน าส่ง   ชั้นที่ตั้งไว้กลางร้านใช้ส าหรับเก็บกลิ่นที่เป็นส่วนผสมและรสชาติต่าง ๆ ซึ่งหลังจากเปิด

ใช้งานแล้วไม่จ าเป็นต้องเก็บเข้าตู้เย็น  

 

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเจลาโต ้

ไอศกรีมเจลาโต้ออกมาจากตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิประมาณ -6°C (-21°F) 

และมีระดับความเข้มข้นเท่ากับไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ   สามารถท าไอศกรีม

เจลาโต้ลงสู่ถังไอศกรีมได้ เพื่อน าไปตกแต่งส าหรับขายเป็นสกู้ปหรือใส่

ถ้วยหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อขายในปริมาณมาก ถ้าคุณจะขายส่งไอศกรีม ควร

จะใส่ไอศกรีมลงในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ขึ้น  

ไอศกรีมเจลาโต้สามารถน าไปท าเค้กไอศกรีมและโรลไอศกรีมได้   

นอกจากนี้  ยังสามารถตักไอศกรีมเจลาโต้ท าเป็นลูกบอลกลมขนาดเล็กๆ ซึ่งจะน าไปแช่แข็งก่อน จากนั้น

ค่อยน าไปจุ่มหรือเคลือบด้วยช็อคโกแลตก็ได้ 

ผลิตภัณฑ์ที่นิยมอีกอย่างหนึ่งคือ ไอศกรีมแท่ง  ไอศกรีมแท่งท าขึ้นจากแม่แบบ และเมื่อน าไปแช่

แข็งแล้วจึงค่อยน าไปจุ่มหรือเคลือบอีกทีหนึ่ง  สิ่งที่น ามาเคลือบหรือของหวานที่น ามาเคลือบอาจเป็น

ของเหลวที่มีระดับความร้อนเท่ากับอุณหภูมิห้อง หรือละลายในน้ าอุ่นเล็กน้อย   มันจะแข็งขึ้นเมื่อสัมผัสกับ

ไอศกรีมแต่โดยปกติแล้ว จะใช้ไม้หนีบแขวนไอศกรีมแท่งไว้ในตู้แช่แข็งเพื่อท าให้ไอศกรีมแข็งตัวจนเสร็จ

สมบูรณ์ 

  

เพราะเหตุใดผู้คนจึงท าไอศกรีมเจลาโต ้

ไอศกรีมเจลาโต้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่มีรสชาติดี รูปลักษณ์สวยและดีต่อสุขภาพมากกว่า

ไอศกรีมที่ขายกันท่ัวไป  โดยปกติแล้วจะขายไอศกรีมเป็นถ้วยที่ตกแต่งสวยงาม ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์น่า
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ดึงดูด  ร้านท่ีขายไอศกรีมมักจะขายขนมอบ คุกก้ี เครป เอสเพรสโซ่ เครื่องดื่มกรานิต้าและอาหารเบา ๆ 

ด้วย   สินค้าพวกนี้มักจะขายตามห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ท่ีมีผู้คนเดินผ่านไปมา บริเวณที่ผู้คนรู้ศักยภาพ

ของตัวเองว่าพวกเขาจะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการซื้อ 

นอกจากนี้เนื่องจากมีไอศกรีมขายทั่วทุกท่ี และขายแบบแข่งขันกัน  ดังนั้นผลก าไรจึงถูกจ ากัด

เพราะมีการแข่งขัน   ไอศกรีมเจลาโต้สามารถเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะได้เพราะมีการแข่งขันน้อยกว่ามาก 

การแข่งขันในตลาดขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่เล็กเกินไปที่บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเข้าถึง ด้วยเหตุนี้ผู้

จ าหน่ายไอศกรีมส่วนใหญ่จึงขาดแรงกระตุ้นหรือขาดความเชี่ยวชาญในการขายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมอื่นๆ 

เพราะพวกเขามักจะนิยมท าเพื่อจ านวนยอดขายเพียงอย่างเดียว  

 

เพราะเหตุใดผู้คนจึงขายไอศกรีม 

เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า ความต้องการไอศกรีมมีเป็นจ านวนมาก ประชาชนจ านวนมากเริ่มบริโภค

หรือขายไอศกรีมและพัฒนานิสัยการบริโภคไอศกรีมอย่างต่อเนื่อง จริงๆ แล้วผู้คนไม่ได้ชื่นชอบที่คุณภาพ

ไอศกรีมจริงๆ! เราได้น าไอศกรีมเจลาโต้ไปแจกบริเวณที่จัดงานศพ ซึ่งอยู่ในชุมชนยากจน    ผู้คนชอบ

ไอศกรีมรสช็อคโกแลตและสตอเบอร์รี่แต่รสอื่นกลับไม่ถูกแตะต้อง   เพราะรสอื่นอาจเข้มข้น รสจัดหรือ

แปลกจนเกินไป  ผู้คนใช้เวลาทั้งชีวิตทานแต่ผลิตภัณฑ์ไขมันสูงแต่งกลิ่นสังเคราะห์เช่น ไอศกรีมวอลส์ 

(Walls) และไอศกรีมยี่ห้ออื่นๆที่พวกเขาชื่นชอบ          

การซื้อไอศกรีมเป็นเรื่องง่าย  ถ้าคุณซื้อแฟรนไชส์คุณก็สามารถโฆษณาชื่อยี่ห้อได้ แต่ถ้าคุณไม่

ซื้อแฟรนไชส์ คุณก็สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้ากับท่ีอื่นๆ และในหลายครั้ง ผู้ผลิตท่ีมีชื่อเสียงจะขาย

ไอศกรีมคุณภาพเดียวกันในบรรจุภัณฑ์ธรรมดาๆหรือใช้อีกชื่อหนึ่ง  ดังนั้นคุณมีอ านาจในการต่อรองอย่าง

แท้จริงและคุณจะได้สินค้าคุณภาพที่ดีกว่า 

ต้นทุนเป็นปัจจัยส าคัญในธุรกิจทุกประเภทและยิ่งมีความส าคัญมากในธุรกิจไอศกรีม  นี่เป็น

เพราะว่ามีคู่แข่งจ านวนมาก  ไอศกรีมคืออาหารชนิดหนึ่งที่ลูกค้าจะเลือกซื้อตามความต้องการ   เมื่อลูกค้า

เห็นมันลูกค้าจะลองซื้อทานทันที   ถ้าร้านของคุณต้ังอยู่ห่างจากคู่แข่ง คุณก็จะได้อิสระในการตั้งราคาขาย 

แต่ถ้าร้านของคุณตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่แวดล้อมไปด้วยการแข่งขันก็อาจจะต้องตั้งราคาต่ าลงมาเพื่อให้

ได้ลูกค้า 
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……………………….. 

บทที่ 4 

การเปิดร้าน 

ท าเลที่ต้ัง 

มีอยู่ 4อย่างที่จ าเป็นต่อการเปิดร้านไอศกรีมที่ประสบ

ความส าเร็จ ได้แก่  ท าเล, ท าเล,ท าเลและท าเล  ไอศกรีมเป็น

อาหารที่ช่วยกระตุ้นผู้ซื้อ เพราะเมื่อคุณเห็นมัน คุณก็ต้องอยากลอง

ทานมัน ดังนั้น ท าเล”ที่ดี” จะต้องมีผู้คนเดินเท้าสัญจรไปมาจ านวน

มาก 

ไม่ว่าร้านที่คุณเปิดจะมีขนาดเท่าไหร่หรือคุณจะขายอะไร  

ท าเลก็เป็นการตัดสินใจที่ส าคัญที่สุด  การตัดสินใจเลือกท าเลมี

ความส าคัญซึ่งเรามองว่าเป็นประโยชน์ ดังนั้นคุณจึงควรท าธุรกิจแฟ

รนไชส์กับเราเพราะเราให้ความช่วยเหลือในเรื่องท าเล 

ธุรกิจไอศกรมีจ านวนมากล้มเหลวเพราะมีปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบที่ไม่ดี ท าเลท่ีดีและ

ท าเลที่ไม่ดีอาจห่างกันแค่ไม่ก่ีเมตรเท่านั้น  

เรามีเพ่ือนคนหนึ่งที่รู้สึกต่ืนเต้นเพราะเขาคิดว่าเขาได้พบท าเลท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับรถเข็นไอศกรีม  

ท าเลที่ว่าอยู่ชั้นแรกของห้างสรรพสินค้า(ท าเลที่ดีมาก)  อยู่ด้านขวาของประตู(ท าเลที่ดีมาก) และอยู่

บริเวณทางแยกของทางเดิน(ท าเลท่ีดีมาก)   แต่เมื่อเราไปดูท าเลดังกล่าวเราก็บอกเขาในทันทีทันใดว่า 

“อย่าใช้ท าเลนี้!”  อะไรคือเหตุผล 

เขาบอกเราทุกสิ่งแต่เขามองข้ามอะไรไปบางอย่าง  สิ่งที่เขาไม่ได้บอกให้เรารู้คือ เรื่องของเสา 

เพราะท าเลนั้นมีเสาขนาดใหญ่  และมันจะซ่อนรถเข็นไอศกรีมจากผู้คนท่ีเข้าไป รวมถึงผู้คนที่เข้าถึงร้าน
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จากทางซ้ายบนทางเดินหลักด้วย  และทางซ้ายของเสาบริเวณทางเดินหลักจะเป็นรถเข็นที่มีป้ายขนาดใหญ่

ซึ่งไปซ่อนที่ต้ังของร้านจากทิศทางนั้น 

คนท่ีจะมาถึงร้านจากทางขวาต้องผ่านร้านขนมหวานและของหวานเป็นแนวยาวซึ่งเป็นคู่แข่งของ

เรา    ร้านเหล่านั้นมีพ้ืนที่กว้างกว่า ขายสินค้าหลายชนิดและมีโอกาสท าตลาดที่ดีกว่า  ท้ายที่สุดคือ 

ทางเดินที่จะออกไปเป็นทางตัน  เขามองข้ามค าแนะน าของเรา  สุดท้ายเขาเปิดร้านได้แค่สองเดือนเท่านั้น 

 

เคล็ดลับในการเลือกท าเลที่ดีมีดังน้ี: 

 ท าเลดังกล่าวมีผู้คนสัญจรไปมาจ านวนมากในช่วงเวลาที่มีผู้คนมากหรือช่วงเวลากลางวัน

หรือช่วงมื้อค่ าและช่วงเย็น   ถ้าท าเลไม่มีผู้คนเข้าร้านในช่วงเวลาเหล่านี้ แสดงว่าคุณไม่

ควรเลือกท าเลนี้ 

 การสัญจรโดยรถยนต์เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา แต่การสัญจรทางเท้ากลับส าคัญมากกว่า 

 ถ้าคุณพิจารณาการสัญจรทางรถยนต์  ขอให้แน่ใจว่าท าเลของคุณมองเห็นง่ายจากถนน 

โดยมองเห็นเป็นเวลาไม่น้อยไปกว่า 4 วินาทีส าหรับรถที่วิ่งด้วยความเร็ว 40 kph (ถือเป็น

เวลาที่เพียงพอที่จะมองเห็นป้ายร้าน)และท าเลต้องง่ายต่อการเข้าถึงหลังจากที่ผู้ขับขี่และ

ผ่านมาเห็นป้าย และมีที่จอดรถที่เหมาะสม 

 ความส าเร็จในห้างสรรพสินค้าแบบกลางแจ้งขึ้นอยู่กับว่าร้านของคุณตั้งอยู่ใกล้กับร้านขาย

สินค้าเช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตมากแค่ไหน 

 เข้าตรวจสถานที่ในช่วงวันและเวลาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเข้าตรวจสถานท่ีในช่วงเวลาท่ี

มีความต้องการมากเป็นพิเศษ(ช่วงอาหารกลางวัน,ช่วงอาหารค่ า,ช่วงเย็น) เพื่อดูความ

ต่อเนื่องและปริมาณการสัญจรไปมาของผู้คน 

 การแข่งขัน  ร้านไอศกรีม/ของหวาน หลายแห่งตั้งอยู่ใกล้กัน  การแข่งขันใน

ห้างสรรพสินค้าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อมีการแข่งขันในบริเวณเดียวกัน ยอดขาย

ของคุณอาจลดลง   หากตั้งร้านที่ในท าเลที่ใกล้กับร้านที่มีชื่อเสียงเช่น ร้าน Ben & 

Jerry’s ถือเป็นจุดเสี่ยงอย่างยิ่งต่อธุรกิจคุณ  ถ้าร้านไอศกรีมตั้งอยู่ฝั่งหนึ่งของ

ห้างสรรพสินค้าและก าลังไปได้ดี  โอกาสที่มีคือคุณจะท าธุรกิจได้ดีในอีกฝั่งหนึ่ง เพราะ

แน่นอนจะมีผู้สัญจรทางเท้าเท่าๆ กันท้ังสองฝั่ง 

 การมองเห็นชัดเจน  ทุกคนที่เดินผ่านจะรู้โดยทัยทีว่ามีร้านไอศกรีมต้ังอยู่ในบริเวณนี้  
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ท าเลที่ดี   

พื้นท่ีภายในห้างสรรพสินค้า ( ต้ังอยู่ในจุดท่ีถูกต้อง)  ท่ีนั่งตรงทางออกบริเวณสนามบิน  ศูนย์แสดง

สินค้า  ลานในสวนสนุก   พื้นท่ีที่มีผู้คนพลุกพล่านในห้าง   พื้นที่ใกล้โรงหนัง  ร้านค้า  ใกล้สถานีรถไฟ  

ชายหาด  ศูนย์แสดงกีฬา  โดยควรจะเป็นพื้นที่ตัดกับห้างสรรพสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในร้านค้าที่มีผู้คนพลุกพล่าน

จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากต่อธุรกิจนี้    

 

พื้นที่ในห้างสรรพสินค้า :  พื้นท่ีรอบ ๆ ห้างสรรพสินค้าถือเป็นจุดท่ีดีเพราะมีผู้คนจ านวนมากมาเดิน

ห้างเพื่อความบันเทิงใจ   ช่วยดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้  อีกทั้งร้านยังเปิดช่วงเย็น   ฤดูกาลและ

อุณหภูมิก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจเช่นเดียวกัน  ในฤดูหนาวผู้คนจะยังคงซื้อไอศกรีมในขณะที่ยอดขายจะ

ตกลงไปในฤดูนี้    โดยทั่วไปแล้วการจ่ายค่าเช่ามากขึ้นเพื่อให้ได้พื้นที่รอบ ๆ ห้างดีกว่าที่จะเสียค่าใช้จ่าย

น้อยลงเพื่อเช่าพืน้ที่ที่ไกลออกไป 

เราจะเริ่มต้นธุรกิจโดยการเปิดคีออสในห้างสรรพสินค้าอยู่เสมอ  ห้างสรรพสินค้าชั้นน าจะเหมาะสม

กว่าและผู้คนจะทราบดีว่าราคาสินค้าจะสูงขึ้นในพื้นที่นี้  แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ  ห้างสรรพสินค้าชั้นน า

นั้นมีพื้นท่ีที่ใหญ่มากและจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความหนาแน่นของผู้คนที่เดินสัญจรไปมา   ซึ่งอาจจะเหมาะ

กับการขายเครื่องประดับแต่ส าหรับไอศกรีมก็จ าเป็นต้องมีไว้ให้กับผู้คนที่เดินสัญจรไปมาด้วย 

เหตุผลข้ออื่น ๆ  ที่จะเริ่มต้นธุรกิจกับคีออสคือ  มันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ต้องเสียค่าลงทุนสูง  และ

พื้นท่ีในห้างถือเป็นท าเลท่ียอดเยี่ยมมากหากตั้งอยู่ในจุดท่ีถูกต้อง   ถ้าคุณเลือกพ้ืนที่ไม่ดีในตอนแรก  คุณก็

สามารถที่จะย้ายได้  แต่ถ้าการบริหารธุรกิจในท าเลของห้างแรกล้มเหลว  คุณสามารถที่จะน าคีออสใส่รถบร

รทุกและเคลื่อนย้ายได้   ในห้างสรรพสินค้านั้น ประตูแรกถือเป็นพื้นที่ส าคัญมากส าหรับเจลาโต้   ซึ่งใกล้

กับทางเข้า   บันไดเลื่อน และทางเดินหลักตรงทางแยก  ถือว่าเป็นท าเลท่ีดีที่สุด  โดยปกติแล้วศูนย์อาหาร

จะไม่ได้เป็นพื้นท่ีที่เหมาะสม  เพราว่าคนส่วนใหญ่จะไปเพื่อทานอาหาร   ในห้างนั้นไอศกรีมถือเป็นเป็นของ

หวานระหว่างมื้อที่ช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในการทานอาหารด้วย  

 

พื้นที่นอกห้างสรรพสนิค้า  
ร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดทุกวันตอนกลางคืน  และถ้าคุณเปิดร้านบนถนน  มันเหมือนกับว่าถนนจะดูไร้

ผู้คนในตอนกลางคืน  การขโมยจะชุกชุมมากในช่วงเวลานี้   อะไรจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ?  

ร้านส่วนใหญ่ในพื้นท่ีใกล้ๆคุณปิดในวันอาทิตย์หรือไม่?   ถ้าใช่คุณอาจจะท าอะไรไม่ได้เลยในวันอาทิตย์   

ซึ่งจริง ๆ แล้วควรจะเป็นวันที่คึกคักที่สุด    ควรจะเริ่มจากการเช็คสภาพแวดล้อมในตอนกลางคืนว่าในเขต

พื้นท่ีของคุณมีผู้คนออกมาเดินเล่นหรือไม่?  มีสวนสาธารณะ  แม่น้ าหรือจุดชุมวิวหรือไม่?   ถ้าหากว่ามี

พื้นท่ีที่มีผู้คนสัญจรทางเท้าไปมาให้เริ่มต้นจากจุดนี้   อย่าคาดการณ์สิ่งใดไปก่อนล่วงหน้า 
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ถ้าคุณอาศัยอยู่ในพื้นท่ีที่มีสภาพอากาศเป็นตัวแปร   อะไรจะเกิดขึ้นกับธุรกิจถ้าหากว่าเริ่มเข้าสู่ฤดู

หนาว?   คุณมีผลิตภัณฑ์เสริมอื่น ๆ ที่คุณสามารถจะขายเวลาที่ยอดขายไอศกรีมลดลงหรือไม่?  

ถ้ามีผู้คนเดินสัญจรไปมาบ้าง ในพื้นที่ของคุณ  แล้วร้านสามารถจะมองเห็นได้ง่ายบนถนนหรือไม่?  

คีออส สามารถน าออกมาและประกอบเพ่ือท าการขายได้ง่าย ๆ หรือป่าว ?  คนขับ(พนักงานบังคับรถคีออ

สแบบเคลื่อนที่) จะต้องได้รับออเดอร์ภายในเวลา 2 วินาที  โดยไม่ควรมากไปกว่านั้น  และใช้เวลานานแค่

ไหนท่ีจะผ่านพ้ืนที่ของคุณในการเดินรถที่ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ  อย่าเกิดความรู้สึกพอใจเพียงเพราะเห็นว่าสถานที่นั้นสวยงามแต่เพียง

อย่างเดียว   เพราะความสวยมีประโยชน์เพียงแค่เป็นองค์ประกอบท่ีจะเติมเต็มความพอใจของคุณ  

บ่อยครั้งผู้คนจะเช่าพ้ืนที่สวย ๆ เพียงเพราะจะหาความพอใจซึ่งไม่ได้มีผลต่อก าไรแต่อย่างใด 

การขายเจลาโต้ :  เจลาโต้เป็นเหมือนไอศกรีมเชิงศิลปะที่ท าขึ้นจากฝีมือคน    พื้นที่โดยรอบข้าง ๆ 

ตึก  ธนาคารและใกล้กับห้างสรรพสินชั้นน าถือว่าเป็นจุดท่ีดี    ร้านปกติแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่าคีออ

สและมันจะต้องดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะสามารถเสนอสินค้าให้เห็นความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์ได้    ร้านเล็ก ๆ จะเสนอเมนูอาหาร  คุกก้ี  ขนมเค๊กและไอศกรีมเป็นจุดแข็งของร้าน   โดย

ส่วนใหญ่แล้วอาหารง่าย ๆ กับซอสปรุงรสชั้นเยี่ยม   และการน าเสนอขายจะช่วยสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนมี

ความสุขมากขึ้น   นี่เป็นหลักเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับพ้ืนที่ในสนามบิน 

 

การผลิตในร้านของคุณหรือคีออส 

ก่อนท่ีจะเข้าสู่การอธิบายถึงขนาดและข้อดีต่าง ๆ ของร้าน  เราจะกล่าวถึงการท าไอศกรีมในร้านค้า

ปลีกก่อน  แน่นอนว่าค าถามแรกไม่ว่าคุณจะท าไอศกรีมขึ้นมาหรือซื้อแบบส าเร็จรูป  ซึ่งเราได้มีการกล่าว

ไปก่อนหน้านี้แล้ว 

มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการท าเจลาโต้ในร้านของคุณ  ขณะท่ีตรงข้ามกับการท ามันในที่อื่น ๆ      

ข้อดี 

การท าไอศกรีมในร้านของคุณโดยจะมีศูนย์กลางอยู่ที่การบริหารงานในร้าน    ลดต้นทุนค่าขนส่ง  

เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน และ ถ้าการผลิตสามารถจะท ามันขณะที่ลูกค้าสามารถจะมองเห็นได้ถือเป็น

การตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างดีเยี่ยม 
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นอกจากนี้  การขายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน  จึงมีเวลาเหลือมากพอในการท า

กิจกรรมอย่างอื่น    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้าท่ีพนักงานมีเวลาท าไอศกรีมเพียงพอ    ดังนั้นสามารถที่

จะลดค่าแรงคนงานลงได้   

อีกท้ังร้านค้ามากมายทจะมีห้องอยู่ด้านหลัง   พื้นที่ในครัวหรือพื้นท่ีว่างตรงโซนที่ขายสินค้า 

สามารถจะจัดวางอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือง่ายต่อการใช้สอย    ซึ่งประกอบด้วยเครื่องปั่นไอศกรีมพร้อมด้วย

โต๊ะท างาน และตู้เย็น   ดังนั้น ต้นทุนการผลิตของโรงงานปกติแล้วจะอยู่ที่  30-35 %   ต้นทุนของ

ส่วนผสมจึงสามารถราคาลงได้อีก 

 

ข้อเสีย 

แม้แต่ส่วนที่ใช้ด าเนินการผลิตที่เล็กท่ีสุดใช้พื้นท่ีเพียงแค่ 3-5 ตารางตารางเมตร (32-53 ตาราง

ฟุต)  ของพื้นที่ว่างและพื้นที่การขายซึ่มีราคาที่สูงมาก  ถ้าคุณจะเริ่มต้นในพื้นท่ีเล็กๆ  แทนท่ีจะเป็นพื้นท่ี

ว่างขนาด 9 ตารางเมตร   คุณอาจจ าเป็นจะต้องมีพ้ืนที่ว่าง 14-15 ตารางเมตร  โดยจะต้องเพิ่มค่าเช่าขึ้น

อีก 66%   ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าคุณมีก าลังจ่ายขนาดนั้นมันจะดีกว่าถ้าคุณจะพิจารณาพ้ืนที่ขนาด18 

ตารางเมตร   ที่ไหนที่คุณจะมีพ้ืนที่การผลิตได้กว้างมากขึ้นนั้นคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้บทต่อไป   

มันเป็นไปได้เสมอ ๆ ส าหรับการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ โดยการท าไอศกรีมในห้องว่าง  โรงจอดรถ

หรือแม้แต่ในครัว   อีกท้ังส่วนใหญ่แล้วคีออสและร้านค้าขนาดมาตรฐานประมาณ  9-10 ตารางเมตร  แต่

ถ้าขนาด 13-15 ตารางเมตรจะไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน 

 

ขนาดของร้าน 

เพื่อให้ธุรกิจไปถึงฝันของคุณจะต้องดูปัจจัยทางด้านงบประมาณของคุณด้วย 

ธุรกิจไอศกรีม นั้นเต็มไปด้วยความสนุกและสามารถจะสร้างก าไรได้  แต่ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจอย่าง

พรวดพราด  สิ่งที่ส าคัญจะต้องเชื่อมโยงเป้าหมายของธุรกิจคุณกับเมืองที่คุณจะลงทุนด้วย    การไม่

ค านึงถึงอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจถือเป็นจุดเสี่ยง   มันเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะมีเงินส ารองประมาณ 25 %  

ของทุนเริ่มต้น  หรือเพียงพอที่จะให้การบริหารงานด าเนินไปได้อย่างน้อยที่สุด 4-6 เดือน   ดังนั้นคุณอย่า

ถอนเงินออกไปก่อนที่ธุรกิจจะสามารถท าผลก าไรได้ 
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จริง ๆ แล้ว ทางที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดท่ีจะเริ่มต้นคือการสั่งซื้อไอศกรีมผ่านทางระบบอินเตอร์

เนท   และที่แพงที่สุดคือการเปิดโรงงานแบบเต็มรูปแบบกับร้านค้า  ลองสรุปเพื่อเป็นทางเลือกในการ

ตัดสินใจของคุณดู 

 

คีออส 

สิ่งที่ง่ายที่สุด คือ เสียค่าใช้จ่ายท าร้านคีออสน้อยที่สุด  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเปิดใน

ห้างสรรพสินค้า  ซึ่งเป็นหนึ่งในท าเลที่ดีท่ีสุดในการเริ่มต้นธุรกิจร้านไอศกรีมเล็ก ๆ  มันง่ายต่อการจัดการ

ร้านมากเพียงแค่ไปสังเกตุการณ์ที่ร้านเป็นประจ าทุกสัปดาห์   พนักงานที่ลักขโมยจะน้อยลงไปและง่ายต่อ

การควบคุม   พื้นท่ีว่างเล็ กๆ  แต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับแอร์ที่ให้ความเย็นในห้าง เพราะห้างจะมีการปรับ

อากาศให้กับพื้นท่ีในบริเวณห้างอยู่แล้ว   

ไอศกรีมสามารถผลิตขึ้นจากท่ีอื่นหรือคุณจะซื้อมาก็ได้  หากท าเลที่ไม่ดี คุณก็สามารถที่จะ

เคล่ือนย้ายได้  คุณสามารถเปิดคีออส   2-3  ร้านเทียบเท่ากับต้นทุนของการเปิดร้านเด่ียวหนึ่งร้าน   

เครื่องจักรในร้านคีอออสนั้นเป็นทรพย์สมบัติที่หนักและถ้าเครื่องจักรไม่ท างานคุณก็สามารถจะขายมันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในรปูด้านบนเปน็คีออสพร้อมตูโ้ชว์ไอศกรีมและเค้านเตอร์ขนาด 180 เซนติเมตร   ตู้โชว์ไอศกรีมรองรับ 

ถาดจ านวน 15 อัน   ด้านหลงัเป็นตู้เค้านเตอร์กับเครื่องท าโคนวาฟเฟิล   พร้อมด้วยท่ีนั่งบนเค้าน์แตอร ์

ขนาด 3 ที่นัง่ที่มมุด้านขวา  ซึง่ใช้พืน้ที่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น 
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คีออสขนาด 9 ตารางเมตร   (97 ตารางฟตุ) 
คีออสขนาดมาตรฐาน 9 ตารางเมตร  นั้นแสดงตามรูปด้านบน   อุปกรณ์พื้นฐานที่จ าเป็น มีดังนี้ 

ตู้โชว์ไอศกรีม       เค้านเตอร์แคชเชียร์ 

ตู้-เค้าน์เตอร์ท างาน  (หรือตู้แช่ใต้เค้าน์เตอร์)  

ตู้เก็บความเย็น  เครื่องผสมส าหรับท าโคน 

 

ต้นทุนของการตั้งธุรกิจรูปแบบคีออสน้อยกว่า 330,000 บาท   แน่นอนว่าคุณสามารถเพิ่มเครื่อง

ท าน้ าหวานเกล็ดหิมะ  เครื่องท ากาแฟ  และเครื่องท าเคลปได้     ด้วยข้อจ ากัดของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมัน

จึงบริหารจัดการได้อย่างง่ายดายและจะต้องเข้าสังเกตุการณ์ที่ร้านอย่างน้อยวัปดาห์ละครั้ง     พนักงานท่ี

ลักชโมยจะน้อยลงและง่ายต่อการควบคุมดูแล 

 

แน่อนว่าพ้ืนที่ว่างในการด าเนินธุรกิจนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละห้าง   คีออสท่ีเล็กท่ีสุดนั้นจะมี

พื้นท่ีขนาดเพียงแค่ 9 ตารางเมตร  โดยทั่วไปคือ 3X3 เมตร (9.8 นิ้ว X 9.8 นิ้ว)  โดยมีพ้ืนที่โชว์ไอศกรีม

ขนาด  160 เซนติเมตร  หรือ 16 รสชาติ   เค้าน์เตอร์เงินสด ขนาด 60 เซนติเมตร และพื้นที่ว่างอีก

ประมาณ 60 เซนติเมตร   ในพื้นท่ีว่างนึ้คุณสามารถที่จะขายได้ท้ังไอศกรีมในถาดเจลาโต้หรือบรรจุภัณฑ์

อื่น ๆ  เช่น  ไอศกรีมแซนวิช  โคนไอศกรีม  ถ้วยขนาด 4-8 ออนซ์  และมีพื้นท่ีเพียงพอบนเค้านเตอร์

ด้านหลังในการท ามิลค์เชค  น้ าปั่น และกาแฟ   ถ้าด้านหลังเค้าน์เตอร์เป็นเค้าน์เตอร์ตู้แช่คุณสามารถที่จะ

แช่นมที่ท ามิลค์เชค   ผลไม้ส าหรับไอศกรีมซันเดย์ และเครื่องดื่มนุ่ม ๆ ได้ในตัว   โดยปกติแล้วตู้โชว์

ไอศกรีมเล็ก ๆ กับเค้าน์เตอร์ที่สร้างขึ้นด้านบนนั้นจะใข้ส าหรับเก็บรักษาไอศกรีม  แต่ถ้าคุณมีตู้เย็นใต้

เค้าน์เตอร์  คุณอาจจะจ าเป็นต้องสร้างตู้กั้นส าหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

คีออสขนาด 15 ตารางเมตร  (161 ตารางฟุต)   
คีออสขนาดนี้เหมือนกับรูปที่แสดงด้านบน   มันใช้พื้นที่เพียงแค่ 15 ตารางเมตร  หรือแค่มีพื้นท่ี

ว่าง ( 3เมตร X 5 เมตร)    มันสะดวกและกะทัดรัดน้อยกว่าคีออสรุ่นที่เคล่ือนย้ายได้ขนาด  9 ตารางเมตร 

แต่มันสามารถจะรองรับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ได้มากกว่าคีออสชนาดเล็ก  ดังนี้    
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ไอศกรีม      ไอศกรีมเค๊กกและโรล 

ขนมเค๊ก     ขนมอบ 

กาแฟ      เครื่องดื่มนุ่ม ๆ  

อาหาร      เคลป 

น าปั่น (น้ าหว่านเกล็ดหิมะ)   มิลค์เชค 

และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย 

 

อย่างไรก็ตามการผลิตไอศกรีมจ าท าขึ้นจากที่อื่น ๆ  และคีออสนี้จะไม่ต้องเสียค่าต้นทุนของ

อุปกรณ์ทประมาณ 7,000 ดอลลาร์  ต้นทุนของอุปกรณ์ ประมาณ 9,000-23,000 ดอลลาร์ นั้นขึ้นอยู่

กับความต้องการของคุณ 

 

ร้านขนาดใหญ่พร้อมกับพื้นที่ท าอาหารขนาด 30-60 ตารางเมตร  (322-645 

ตารางฟุต) 
ตอนนี้เราก าลังพูดถึงขนาดของร้านหรือ ร้านไดรี่ควีนขนาดเล็กที่สามารถจะรองรับร้านท าของหวาน

และร้านอาหารอื่น ๆ ได้ คุณสามารถที่จะเพิ่มแม้แต่พ้ืนที่ท าพิซซ่าที่ด้านบนหรือพื้นที่ปิ้งย่างอาหารได้ถ้า

ข้อตกลงในสัญญาเช่าของคุณระบุว่าสามารถท าได้     แต่ถ้าไม่มีระบุไว้  การเตรียมอาหารหรือการท าสปา

เก๊ตตี้  ซุป   แซนวิชเบอร์เกอร์ และสตูเนื้อสามารถจะท าขึ้นจากด้านนอก และน ามันมาอุ่นอีกครั้ง    ร้าน

ไดรี่ควีนต้นต ารับนั้นจะมีบริการเพียงแค่ไอศกรีมซอร์ฟเสิร์ฟ  หรือในอดีตเรียกกันว่า “คัสตาร์ดแช่เข็ง“  

แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป  ร้านไดรี่ควีนได้เพ่ิมแนวคอนเซปสายการผลิต  คุณสามารถเห็นรายการผลิตภัณฑ์

จากเมนูด้านบนร้านและคีออส ของพวกเขา  ซึ่งจะใช้พื้นที่กว้างเพียงแค่ 30-60 ตารางเมตรเท่านั้นของ

ผลิตภัณฑ์ของหวานและอาหาร  

 

ต้นทุนการตั้งร้านคีออส 

 

ในตอนต้นของหนังสือนี้เราได้มีการเปรียบเทียบการวางแผนธุรกิจเหมือนแผนที่  และได้กล่าวอีกว่า

แผนที่ท่ีดีจะต้องละเว้นจากสิ่งท่ีให้ความส าคัญน้อยกว่าดังนั้นมันจะท าให้อ่านได้ง่ายขึ้น    มากล่าวถึงต้นทุน

ของร้านไอศกรีมใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานท่ีที่คุณสามารถเจาะลึกและลงในรายละเอียดได้มากขึ้นอีก  คุณ

สามารถจะเห็นรายการด้านล่าง 9 รายการ ( ตัวหนังสือสีน้ าเงิน)    จากทั้งหมด 22  รายการ  ( ยกเว้นทุน

ส ารอง)  คิดเป็น 74% จากต้นทุน   ดังนั้นเมื่อคุณท าการวิจัยของคุณ  คุณควรให้ความใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ 

และประมาณการยอดท่ีเหลือ  กล่าวคือเพิ่มขึ้นมา 25-35% 
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รายการด้านล่างนี้เป้นเพียงแค่ตัวอย่าง 

(ในกรณีนี้จะแสดงเพียงแค่ราคาของเราเท่านั้น) 

 

บาท 

ค่าเช่า       30,000 

ค่าเช่าจ่านยมัดจ าล่วงหน้า 3 เดือน   90,000 

ค่าสาธารณูปโภค (จ่ายมัดจ าล่วงหน้า)   30,000 

ค่าตกแต่งภายใน     300,000 

ค่าปรับปรุง /ซ่อมแซมเล็กๆน้อย ๆ    50,000 

รายการทรัพย์สิน     30,000 

การโฆษณา      30,000 

สินค้าเบ็ดเตล็ด      10,000 

เงินมัดจ า/ค่าลิขสิทธิ์     50,000 

ค่าสิ่งปลูกสร้าง / กฎหมาย    20,000 

รวม       640,000 

 

ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ตู้โชว์ไอศกรีม      298,500 

ตู้แช่ประตูกระจกแบบต้ังตรง    79,000 

ตู้โชว์ขนมอบ      55,000 

ตู้เก็บความเย็น      10,000 

ตู้แช่ใต้เค้าน์เตอร์     49,000 

เครื่องท าวาฟเฟิลโคน     18,000 

เครื่องอุ่น ฮอทฟัดจ์     10,000 

เครื่องปั่น และอุปกรณ์     12,000 

แคชเชียร์        8,000 
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                ราคาของผลิตภัณฑ์ 
 

คุณจะรู้อย่างแน่นอนว่าการก าหนดราคาขายไอศกรีมนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ   เพราะคุณจะทราบว่าจะ

จ่ายอะไร และคุณจะตระหนักดีถึงมูลค่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นโดยรอบร้าน   ถ้าหากคุณตั้งร้านในพื้นท่ีชั้นน า

ในย่านธุรกิจคุณอาจจะสามารถที่จะคิดราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นได้อีก 12-15% ทั้งนี้ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ 

การก าหนดราคาขายไอศกรีมต่อถ้วย  และการแข่งขันก็จะถูกก าหนดขึ้นมาเป็นมาตรฐาน  ในประเทศไทย

ถ้วยขนาด 65 กรัมถือเป็นขนาดปกติ  และถ้วยขนาดใหญ่ คือขนาด 80 กรัม 

 

แท้จริงแล้วมีความเป็นไปได้หากคุณต้องการที่จะขายไอศกรีมถ้วยเล็ก แต่ขนาดถ้วยจะแตกต่างกัน

อย่างมาก  ในอเมริกาถ้วยขนาด  4 ออนซ์  (112 กรัม) ถือเป็นขนาดปกติและเทียบเท่ากับถ้วยขนาด 2.5 

ออนซ์  (65 กรัม)  ในไทย  เพราะว่าคนเอเชียจะไม่ค่อยทานนมเยอะ และอิ่มง่าย 

 

ราคาตัวเลขขายปลีกของเรานั้นเรารู้ว่าราคาต้นทุนไอศกรีมต่อถ้วยประมาณ 17-29 บาท  ทั้งนี้

ราคาจะขึ้นอยู่กับรสชาติของไอศกรีม  ราคานี้เป็นราคาที่รวมถ้วย ช้อน  ผ้าเช็ดปาก   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

เช่น ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าร้าน  แน่นอนว่าขนาดจะมีผลต่อสิ่งเหล่านี้  เพราะถ้าคุณขายในปริมาณ

มาก  ค่าซ่อมแซมที่เกิดขึ้นระหว่างบริหารร้านก็จะลดลงตามไปด้วย    

 

                  ราคาต้นทุนไอศกรีมขนาด 65 กรัม  ประมาณ      20  บาท 

                  ราคาขายประมาณ          45  บาท 

                  ผลก าไรประมาณ              5  บาท 

 

                  สัดส่วนต้นทุน-ก าไรคิดเป็น 20 ต่อ 45  หรือคิดเป็น 44 % 

 

การก าหนดผลก าไร 
ผลก าไรที่อาจเกิดขึ้นเป็นแค่การประมาณการในราคาที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์   ตัวเลข

ด้านล่างจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการค านวณก าไรของคุณ  ราคาที่ก าหนดถือเป็นราคาที่คิดตามแบบเอมริ

กันโดยสังเขปในปี 2011   

หากคิดตามตัวเลขด้านบน     ได้บอกให้คุณขายไอศกรีมที่คุณซื้อมาจากเราท่ีราคา 20 บาท ต่อ

ถ้วย และราคาขายที่ 45 บาทต่อถ้วย เท่ากับก าไรสุทธิ ประมาณ 25 บาทต่อถ้วย    และคุณสามารถจะขาย

ได้ประมาณ 150 หรือ 300 ถ้วยต่อวัน  โดยไม่นับรวมยอดขายอื่น ๆ    
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  150 ถ้วย ต่อวัน และขายที่ราคา 45 บาท ต่อถ้วย  

ก าไรทั้งหมด    150 x 45 = 6,750 บาท 

ต้นทุนสินค้า  150 x 20     =   3,000 บาท 

ก าไรสุทธิ        3,750 บาท 

 

300 ถ้วย ต่อวัน และขายที่ราคา 45 บาท ต่อถ้วย  

ก าไรทั้งหมด    300 x 45   = 13,500 บาท 

ต้นทุนสินค้า*   300 x 20   = 6,000   บาท 

ก าไรสุทธิ      7,500   บาท 

 

การเช่าพื้นที่ 

มันง่ายที่จะเข้าใจว่าต้นทุนของค่าเช่าอาจจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญที่สุดท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากต้นทุน

ของสินค้าของคุณ   ผู้เช่าจ านวนมากที่ล้มเลิกธุรกิจไปเพราะว่าค่าเช่าที่สูงเกินไปและอาจเป็นเพราะ

ยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว้ด้วย   นอกจากนี้ ค่าเช่าที่สูงยังเกิดจากโก่งราคาจากผู้ให้เช่าจนเกิน

ควร ห รือแม้กระทั่งพื้นท่ีมีสภาพอากาศที่ร้อนจนเกินไป      

เราไม่สามารถจะบอกคุณว่าควรจะท าอะไรหรือบอกสูตรไอศกรีมในการท าธุรกิจนี้    หลักการท่ัว ๆ 

ไปนั้นควรจะก าหนดให้ค่าเช่าประมาณ 10-15% ของแผนการขาย   ในธุรกิจเจลาโต้  บ่อยครั้งที่เราจะ

แนะน าท าเลที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูง  ท่ีซึ่งจะมีค่าเช่าท่ีสูงตามไปด้วย  ถ้าคุณก าลังขายคุณภาพของไอกศกรีม

ทีเ่พิ่มคุณภาพมากขึ้น  คุณอาจจ าเป็นต้องเพิ่มฐานก าลังซื้อของลูกค้าด้วย  ถ้าคุณตระหนักว่ามีการแข่งขัน

ประมาณ 3% ของผู้คนท่ีเดินสัญจรไปมาอย่างขวักไขว่บนท้องถนน (หรืออาจจะน้อยกว่านั้น) คุณสามารถ

จะประมาณการคร่าว ๆ ได้เหมือนกัน   

ดังนั้น  ถ้าการขายต่อสัดส่วนของผู้คนท่ีเดินสัญจรไปมาคิดเป็นประมาณ 3%  นั่นเท่ากับว่าใน

ระหว่างวันถ้ามีคน 10,000 คนเดินผ่านร้านคุณ  คุณจะได้ลูกค้าประมาณ 300 คน  แต่ถ้าต้องช าระค่า

เช่า 10,000 บาทต่อเดือน และคุณมีผลก าไรรวมทั้งหมด  (ก่อนเช่า) โดยคิดราคาสินค้าต่อหน่วยที่ 28 

บาทต่อถ้วย คุณจะต้องขาย 357 ถ้วยต่อเดือนถึงจะจ่ายค่าเช่าได้  รายได้ของคุณต่อเดือนจะอยู่ที่     28 

x 300 x 30=252,000 บาท.   ดังนั้น 10,000/252,000=3% ดังนั้น ค่าเช่าถือว่าเหมาะสมและจะ

ดีกว่าถ้าขายได้ที่ 150 ถ้วยต่อวัน 
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แน่นอนว่าคุณอาจจะก าลังขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากไอศกรีม  และรายรับต่อลูกค้าควร

จะสูงตามไปด้วย เพราะว่าประมาณ 20 % ของลูกค้าคุณจะซื้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากไอศกรีม  

และคุณอาจจะขายซันเดย์และซื้อกลับบ้านได้อีกด้วย   

การได้รับค่าเช่าที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก แต่ผู้ให้เช่าส่วนใหญ่ยังให้เช่าด้วยราคาคิดก าไรเกิน

ควรและไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงราคาง่าย  ๆ  การหาท าเลที่ดีเป็นสิ่งที่ส าคัญมากและเมื่อคุณพบท าเลดีดี

คุณจะมีแรงกระตุ้นอย่างสูงที่จะเช่าพ้ืนที่นั้น  แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเซ็นสัญญาโดยที่ไม่มีการ

ตรวจสอบอย่างรอบคอบ  บางครั้งผู้ให้เช่าจะอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีได้   และการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นี้ 

สามารถช่วยคุณได้อย่างมากมายมหาศาลทีเดียว 

ข้อยกเว้นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน: ความเคราะห์ร้ายจะตกแก่ผู้เช่าซึ่งเซ็นสัญญาการเช่าเป็น

เวลายาวนาน โดยที่ไม่มีการยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน   และนั่นจะแสดงให้เห็นว่าร้านของพวกเขาไม่

สามารถจะท าก าไรได้    โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงที่ว่าบริษัทคุณเป็นประเภทบริษัทนิติบุคคลที่ไม่ได้

จ ากัดความรับผิดชอบ  (อ่านเพิ่มเติมได้จากหัวข้อประเภทบริษัทจ ากัด)   แต่หากเป็นเช่นนั้น ผู้ให้เช่า

สามารถฟ้องศาลได้  นอกจากนี้  ถ้าหากว่าตอนนี้คุณก าลังจะจ่ายเพ่ือจะเช่าพื้นท่ีผู้ให้เช่าไม่ควรจะหาผู้เช่า

รายใหม่ๆ  ในขณะที่คุณตัดสินใจจะเช่าเพราะมันไม่เหมาะสม   อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วผู้ให้เช่าจะเก็บ

เงินประกันค่าเช่าและเงินมัดจ าไว้ 

ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้น  ถือเป็นข้อก าหนดท่ีง่ายที่สุดท่ีจะอนุญาต

ให้คุณสิ้นสุดสัญญาเช่าได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ โดยปกติแล้วก าหนดไว้ประมาณ 90 วัน   ในขณะที่การ

ประกาศในช่วงแรก ๆ  นั้นก าหนดไว้ว่าภายใน 60 วันเท่านั้น   

ความรับผิดชอบ : ผู้ให้เช่าสามารถผลักภาระความรับผิดชอบไปยังผู้เช่าได้มากเท่าที่พวกเขาจะ

สามารถรับผิดชอบได้  ตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่าความรับผิดชอบควรจะจ ากัดเพียงแค่พ้ืนที่ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของคุณเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น สุขภาพ/ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ความเสี่ยงของเฟอร์นิเจอร์

ที่เสียหาย  และการติดตั้งที่เหมาะสม   รวมถึงอันตรายจากอุบัติเหตุ  ตัวอย่างเช่น ลูกค้าท่ีลื่นหกล้มบน

พื้นท่ีเปียก  แต่บางครั้งผู้ให้เช่าชอบท่ีจะโยนความรับผิดชอบนี้ให้ตกเป็นภาะระความรับผิดชอบแก่ผู้เช่า 

เฉกเช่นเดียวกับหลังคาท่ีหล่นมาทับและสวรรค์ได้ช่วยคุณไว้  ถ้าคุณเพิกเฉยที่จะตระหนักถึงสิ่งนี้และไม่มี

การจัดหาสิ่งที่มีความปลอดภัยมาแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

สายการผลิต   :  สายการผลิตคุณสามารถจะวางแผนการขายโดยอาจจะเปลี่ยน แปลงหลังจากที่คุณ

เริ่มต้นด าเนินธุรกิจก็ได้  นี้เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจอาหาร   คุณอาจจะคิดว่าเป็น

เพราะว่าคุณเจาะจงแค่การขายไอศกรีมซึ่งนั่นหมายรวมถึง “อาหาร”แล้ว  ถือว่าคุณคิดผิดเพราว่ามันไม่
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จริง!  และคนที่ขายอาหารในห้างจะแน่ใจได้ว่ามีการสนทนากับผู้เช่าภายหลังที่คุณตัดสินใจขยาย

สายการผลิตของคุณ  ดังนั้นมันจะดูฉลาดมากถ้าคุณจะขยายสายการผลิตให้กว้างมากเท่าที่จะเป็นไปได้    

 

ระยะเวลาสัญญาเช่า  :  บางครั้งผู้ให้เช่าจะพยายามระบุระยะเวลาการเช่าเป็นรายเดือนในสัญญาเช่า   

ผู้ให้เช่าอาจจะแจ้งคุณว่าเป็นแค่หนังสือการค้ าประกันเพื่อใช้กับผู้ไม่ประสงค์ดีหรือผู้เช่ารายอื่น ๆ ท่ีไม่มี

เหตุผล   แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบได้กับดาบท่ีอยู่เหนือหัวซึ่งถูกแขวนอยู่บนเส้นด้าย  คุณอาจจะพูด

ว่าตัวคุณเองมีคีออสที่เคล่ือนย้ายได้ง่าย  แต่คุณอาจจะสูญเสียลูกค้าท่ีคุณมีเลยก็ได้  และธุรกิจก็จะสะดุด

และเกิดความไม่แน่นอนในที่ท่ีคุณไปซึ่งมีความส าคัญทั้งสิ้น   

 

ผลจากการเช่าระยะยาวจะเกิดกับผู้เช่าแต่จะไม่มีผลใดใดกับผู้ให้เช่า  นอกจากค่าเช่าท่ีเพิ่มสูงขึ้น

และผู้เช่าท่ีได้รับการคาดหวังว่าผู้เช่าจะพอใจที่จะให้เช่าพื้นท่ีนั้นมากกว่า   สัญญาเช่าขั้นต่ าประมาณ 1 ปี

และควรมาพร้อมกับเง่ือนไขหรือข้อตกลงหลากหลาย เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้คุณด าเนินการไปถึงไหนแล้ว

โครงการนี้   ให้คุณสมมุติว่าผู้ให้เช่าจะไล่คุณออกเม่ือหมดดอายุสัญญาเช่าและเห็นว่าท่ีไหนที่แนวความคิด

จะน าคุณไป 

 

อนุสัญญาว่าด้วยการปรับทุนประกันเพิ่ม :  อย่ากลัวที่จะถามถึงอนุสัญญาว่าด้วยการปรับทุน

ประกันเพิ่ม   โดยในเดือนแรกจะไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ  จากนั้นจะช าระค่าเช่าเพียงครึ่งหนึ่งส าหรับสองเดือน

ถัดไป จากนั้นจะช าระค่าเช่าเต็มจ านวนในต้นเดือนที่สี่  โดยปกติแล้วผู้ให้เช่าจะยิ้มรับกับเง่ือนไขแบบนี้แต่

บางครั้งพวกเขาจะประนีประนอมโดยการไม่คิดค่าเช่าในเดือนแรกหรือเดือนที่สอง  ในท้ายท่ีสุดจะแสดงว่า

คุณก าลังไตรตรองอยู่ 

 

การรับประกันพื้นที่  :  หมายความว่าคุณจะไม่ต้องตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและพบร้านไดรี่ควีนตั้งอยู่

ถัดไปจากร้านคุณ 

 

บทที่ 5 

สายการผลิตของคุณ 

 

สายการผลิตเป็นสิ่งที่ส าคัญมากไม่ว่าในธุรกิจใด ๆ ก็ตาม แต่ะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

เเมื่อมีพ้ืนที่ส าหรับขายไอศกรีมด้วย  หากมีการด าเนินงานเพียงแค่ขายไอศกรีมจะเกิดล้มเหลวได้บ่อยครั้ง  

ถ้าพวกเขามีคู่แข่งที่ขายผลิตภัณฑ์ทที่หลากหลายกว่า  พวกเขาอาจจะมีราคาที่ดีมากและมีตัวเลือกท่ี

มากกว่า  แต่พวกเขาจะไม่มี “ปัจจัย” ที่ดึงดูดลูกค้าได้    
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เพื่อยกตัวอย่างในค าอธิบายนี้    ให้ดูจากผลิตภัณฑ์ของร้านไดรี่ควีน ดังนี้  

 

เครื่องดื่มไดรี่ควีน  :                                      ของหวานไดรี่ควีน :  

Arctic Rush All Flavors (Large)                      10" Chocolate Xtreme  Blizzard Cake            

Arctic Rush All Flavors (Medium)                 10" Cookie Dough Blizzard Cake 

Arctic Rush All Flavors (Small)                10" DQ Cake     

Arctic Rush Float All Flavors (Large)                     10" Oreo Blizzard Cake    

Arctic Rush Float All Flavors (Medium)                 10" Reese’s Peanut Butter Cups   

          Blizzard  Cake                                

Caramel Shake (Medium)                          Shakes many flavors 

 

 

ไอศกรีมไดรี่ควีน :                         ไอศกรีมซอร์ฟเสิร์ฟไดรี่ควีน : 

Buster Bar Treat     Banana Cream Pie Blizzard (Large) 

Butterscotch Dilly Bar    Banana Cream Pie Blizzard (Medium)  

Cherry Dilly Bar                                           Banana Cream Pie Blizzard (Small)        

Cherry StarKiss Bar                  Banana Split Blizzard (Large)            

Chocolate Cone (Kids’)                 Banana Split Blizzard (Medium) 

 

เครื่องดื่มมอลต์ไดรี่ควีน :     ไอศกรีมซันเดย์ไดรี่ควีน : 

Banana Malt (Large)    Banana Split                                                            

Banana Malt (Medium)    Banana Sundae (Large)                                          

Banana Malt (Small)    Banana Sundae (Medium)                                        

Caramel Malt (Large)    Banana Sundae (Small)                                        

Caramel Malt (Medium)     Caramel Sundae (Large) 

 

เครื่องดื่มปั่นไดรี่ควีน :  

Banana Shake (Large) Banana Shake (Medium) Banana Shake (Small) Caramel Shake 

(Large)  

 

และนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด  ยังมีเมนูอาหารอีก  ดังนี้  
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รายการอาหาร : 

Ultimate Burger                                                                                                                                                                   

Deluxe Double Cheeseburger                                                                                                                                     

Deluxe Cheeseburger                                                                                                                                                        

Double Cheeseburger                                                                                                                                                 

Cheeseburger                                                                                                                                                                      

Double Burger                                                                                                                                                                

Single Burger                                                                                                                                                                        

Chicken Basket                                                                                                                                                                     

Chicken Snack                                                                                                                                                                       

Grilled Chicken Sandwich                                                                                                                                                      

Crispy Chicken Sandwich                                                                                                                                                    

Grilled Chicken Salad                                                                                                                                                    

Crispy Chicken Salad                                                                                                                                                            

Grilled Chicken Caesar Salad                                                                                                                                              

Crispy Chicken Caesar Salad                                                                                                                                                   

Fish Sandwich                                                                                                                                                                     

Chili Cheese Dog                                                                                                                                                                            

Chili Dog                                                                                                                                                                              

Hot Dog 

Burrito                                                                                                                                                                           

Corndog                                                                                                                                                                           

French Fries                                                                                                                                                                               

Onion Rings                                                                                                                                           

 

ไอศกรีมบริซซาร์ดและซันเดย์ : 

Baby Ruth                                                                                                                                                                     

Banana Split                                                                                                                                                                  

Butterfinger                                                                                                                                                                   

Cappuccino Heath                                                                                                                                                               

Cherry Cheesecake                                                                                                                                                  

Chocolate Chip                                                                                                                                                                 

Chocolate Chip Cookie Dough                                                                                                                                     

Chocolate Covered Cherries                                                                                                                                       
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Cookies 'N Cream                                                                                                                                                                  

Cotton Candy                                                                                                                                                                      

Georgia Mud Fudge                                                                                                                                                           

German Chocolate                                                                                                                                                          

Hawaiian                                                                                                                                                                                 

Heath                                                                                                                                                                                    

Keebler Fudge Stripes Cookie                                                                                                                                                

M&M                                                                                                                                                                                      

Mint M&M                                                                                                                                                                               

Mint Oreo                                                                                                                                                                               

Mocha Chip                                                                                                                                                                          

Mud Pie                                                                                                                                                                            

Nestles Crunch                                                                                                                                                             

Peanut Butter Oreo                                                                                                                                                           

Pecan Cluster                                                                                                                                                                 

Resses Peanut Butter Cup                                                                                                                                               

Resses Pieces                                                                                                                                                                        

Snickers                                                                                                                                                                      

Strawberry Cheesequake                                                                                                                                              

Tropical                                      

Whopp 'N Wild 

 

ไดรี่ควีนนั้นมีสายการผลิตที่ใหญ่มาก มีภาพโลโก้กราฟฟิคท่ีออกแบบมาอย่างมีสีสันและน่าสนใจ    

มีเครื่องมือที่มีการลงทุนอย่างมหาศาล  พวกเขามีโรงเรียนฝึกอบรมของตัวเอง  มีวิสัยทัศน์ทางการตลาด  

การโฆษณาระดับสากลและชุดยูนิฟอร์มที่ดูดีมาก  คุณจะเข้าใจอย่างชัดเจนถ้าคุณก าลังจะเปิดร้านคู่แข่ง

กับไดรี่ควีน  เพราะพวกเขาท าให้ธุรกิจของคุณค่อย ๆ  สั่นคลอนอย่างแน่นอน  ถ้าพ้ืนที่คุณต้ังอยู่ใน

ห้างสรรพสินค้านั้นจะไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากพ้ืนที่ข้างเคียง  วันหนึ่งที่คุณเดินเข้าไปและพบว่า

ไดรี่ ควีนเป็นร้านท่ีอยู่ติดกับคุณ  แต่ว่ามันจะไม่ยาวนานหรอกเพราว่าในไม่ช้า คุณก็จะเป็นผู้จากไปเอง   

 

อย่าคิดว่าเราก าลังท าให้คุณหมดหวัง !  เพราะว่ามีร้านไอศกรีมมากมายเป็นพันล้านในโลกซึ่ง

สามารถท าผลก าไรได้ดีเช่นกัน   แต่มันมีความเสี่ยงสูงมาก 
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แน่นอนว่าขนาดของสายการผลิต ขึ้นอยู่กับ ขนาดของร้าน  คีออสขนาดท่ีเล็กที่สุดของเรา กับพ้ืนที่ว่าง

ด้านล่างเพียงแค่ 9 ตารางเมตร  (97 ตารางฟุต)   สามารถจะขายเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตู้โชว์ไอศกรีม 

และเครื่องดื่มอีกนิดหน่อย   แต่เมื่อคุณมีพื้นท่ีขนาด  15 ตารางเมตร คุณจะสามารถขายของหวานได้

หลากหลายชนิดอีกทั้งยังขายอาหารเพ่ิมเติมได้ด้วย 

 

เรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้จ าหน่ายไอศกรีมในหนังสือเล่มน้ี 

การเริ่มตันสู่การเป็นเจ้าของรา้นไอศกรีมในฝัน 

 

ปัญหาของจุดขายไอศกรีม 

โรงงานผลิตไอศกรีมมักจะท าทุกสิ่งให้เป็นไปได้ในการส่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดีถึงมือผู้จ าหน่ายรายย่อย

ของพวกเขา และเมื่อพวกเขาได้รับสูตรในการท าไอศกรีมท่ีถูกต้อง พวกเขาจะใช้มันได้เป็นปีเลยทีเดียว  

แต่บางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นคือผลิตภัณฑ์ถูกท าลายหลังจากขนส่ง   อย่างไรก็ตามหนึ่งในความเสียหายท่ีคุณ

ควรตระหนักไว้ มีดังนี้  

ความเป็นทราย  : ความเป็นทรายนี้เกิดจากสาเหตุท่ีสารแล็กโตสตกตะกอนที่ด้านนอกไอศกรีมและก่อ

ตัวขึ้นเป็นเกล็ดน้ าแข็ง   ปกติแล้วจะเกิดความเป็นทรายได่ก็ต่อเมื่อโรงงานผสมหางนมมากเกินไป   ปัญหา

นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่ท าไอศกรีมหรือการจัดส่งเลยทันที  แต่ว่ามันสามารถเกิดได้ในวันหรือสัปดาห์

หลังจากนั้น 

สารแล็กโตสนั้นถือเป็นน้ าตาลที่ละลายน้ าได้น้อยที่สุด  ขณะที่ไอศกรีมขึ้นรูป  น้ าปริมาณมากจะ

กลายเป็นน้ าแข็งและท้ายที่สุดส่วนที่เหลือจะจับตัวกับสารละลายแล็กโตสอย่างหนาแน่นจนกลายเป็น

ละลายและตกตะกอน  ปัญหาก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากการผลิตและมันควรจะถูกส่งคืน      ความ

เสียหายที่พบบมากท่ีสุดคือผลลัพธ์จากการจัดการหลังจากที่ได้รับไอศกรีม 

ความร้อนต่อไอศกรีม:  ปัญหานี้เป็นผลมาจากอากาศอุ่นได้ปะทะกับไอศกรีมเมื่อมันอยู่ในตู้โชว์

ไอศกรีม  สิ่งนี้ท าให้ผิวหน้าของไอศกรีมละลายเล็กน้อย   ส่งผลท าให้เกิดเกล็ดน้ าแข็งใสขึ้นที่ผิวหน้าของ

ไอศกรีม และกระบวนการนี้มันก็จะกิดขึ้นอีกครั้งต่อเนื่องไปและมันท าให้เกิดเกล็ดน้ าแข็งมันวาวและส่งผล

ต่อรสชาติผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมลง   แต่ถ้าปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมของไอศกรีมมากนักก็สามารถผสม

กับไม้พายเพื่อกระจายความเสียหายบนพ้ืนที่ท่ีเกิดขึ้นบนผิวหน้าของไอศกรีมให้ทั่วถึงกันนั่นเอง   
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ความไม่สมบูรณ์ของเนื้อไอศกรีม :   ขั้นตอนหลังจากเกิดความร้อนท าให้ไอศกรีมละลายแล้วจะท าให้เกิด

เกล็ดน้ าแข็งใสขนาดใหญ่  โดยปกติแล้วจะเป็นสาเหตุให้ผงไอศกรีมสูญเสียไปและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น

ประมาณ 16  องศาเซลเซียส  ที่อุณภูมินี้น้ าประมาณ 60%  จะกลายเป็นสภาวะกึ่งเหลว หรือคล้ายกับ

ของเหลวข้น  ซึ่งท าให้โมเลกุลน้ าเคล่ือนที่ไปเป็นเกล็ดน้ าแข็งใส และท าให้ไอศกรีมเพ่ิมขนาดใหญ่ขึ้น  เมื่อ

ผงไอศกรีมได้รับการปรับปรุงและท าขึ้นมาใหม่  เกล็ดน้ าแข็งขนาดใหญ่ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคุณนั้น 

ทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้คือท าให้ไอศกรีมละลายทั้งหมดและเข้าสู่กระบวนท าไอศกรีมขึ้นมาใหม่ 

 

 
 

การขายแบบเคลื่อนที่ (นอกสถานที่) 

 

การขายโดยใช้พาหนะ(รถยนต์)ผ่านเส้นทางต่าง ๆ 

ในเอเมริกาการขายโดยใช้พาหนะผ่านเส้นทางต่าง  ๆ  นั้น คนขับจะได้รับรายได้ประมาณ34,000 

ดอลลาร์  ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยในเอมริกา   ในขณะที่คนขับจะขายผลิตภัณฑ์ประเภท

อาหาร  เช่น  อาหารกลางวัน   ซึ่งจะได้รับรายได้ทีดีกว่าประมาณ 46,000 ดอลลาร ์
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นี่ถือเป็นเหตุผลส าคัญว่าท าไมการขายไอศกรีมโดยใช้พาหนะ (รถยนต์) จึงไม่ได้รับการตอบรับท่ีดี

ในเอเมริกา  แต่กลับได้รับการตอบรับที่ดีในประเทศก าลังพัฒนา  ที่ซึ่งมีจ านวนประชากรเพียงพอที่จะมอง

หางานที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมนี้    แต่คุณไม่จ าเป็นต้องท าเหมือนพวกเขา   คุณ

เพียงแค่ต้องการคนอย่างพวกเขามาท างานให้กับคุณก็เพียงพอแล้ว                             

 

เทศกาลหรืองานอีเวนท์ 

 

อาณาบริเวณที่ดีเยี่ยมส าหรับงานอีเวนท์คืองานนิทรรศการ   ตลาดนัด  เทศกาลดนตรีและตลาด

กลางคืน    การเดินสัญจรไปมาทางเท้าจะคึกคักขึ้นถ้าคุณมีบู้ทท่ีดึงดูดความสนใจผู้คนและมีผลิตภัณฑ์ที่ดี    

การท าธุรกิจในงานนิทรรศการไม่ใช่การวิ่งเล่นในสวนสาธารณะ  แต่มันเป็นธุรกิจที่ยาก มีความกดดันมาก 

และเต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่คาดคิดซึ่งช่วยฝึกฝนศักยภาพของเรา    คนท่ีเหมาะสมที่สุดจึงจะอยู่รอดได้ 

 

การเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องง่าย  คุณจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ในเงานทศ

กาลต่าง ๆ   หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของการขายอาหารก็คือการหยุดพักในระหว่างงานเทศกาลหรือ

นิทรรศการ  คุณไม่จ าเป็นต้องหว่านล้อมผู้จัดงานว่าเขาควรจะขายอาหารในงานอีเวนท์ของพวกเขา   ใน

ท้ายที่สุดทางเลือกของพวกเขาคือให้ผู้จัดจ าหน่ายท าหรือล้มเลิกความหยายามของพวกเขาเอง ! คุณไม่

จ าเป็นต้องโน้มน้าวใจผู้สมัครเพ่ือที่จะกลายเป็นผู้จัดจ าหน่ายอาหาร   และจะกลายเป็นผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ 

(เช่นเดียวกับของเรา) ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือครั้งใหญ่     ทั้งนี้เพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นั้นใหญ่กว่า   

มีผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ   ดังนั้นก็คือคุณนั่นเอง! 
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เพื่อท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้นในธุรกิจนี้  การท าร้านหรือบู้ทให้มีลักษณะเฉพาะดูดีนั้นเป็นสิ่ง

ส าคัญมาก   ถ้าคุณมีบู้ท   รถพ่วงหรือรถบรรทุกส าหรับขายของ   คุณจะมีภาพสวย ๆ ที่จะโชว์ได้   ถ้าคุณ

ไม่มี ให้คุณลองสร้างขึ้นได้ในโปรแกรม Photoshop  หรือการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการให้  มันไม่ใช่

แผนการที่ดีนักหากคุณไม่สามารถชักจูงผู้จัดงานให้ปล่อยคุณเข้าไปในงานได้    

ถ้าคุณก าลังท าไอศกรีมของคุณเอง  งานอีเวนท์เกี่ยวกับอาหารประเภทมังสวิรัตินั้นถือเป็นแหล่งที่ดี

เยี่ยม   มีบริษัทไม่มากนักจะท าไอศกรีมส าหรับคนไม่ทานนม หรือคนท่ีทานแต่มังสวิรัติ  เช่นเดียวกับ

ไอศกรีมที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองหรือที่เรียกว่า  (Soy-So Delicious ) ดังนั้นการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี

น้ าตาล  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ท้ังสองประเภทนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอย่างยิ่ง   ขณะที่

พวกเขาเคยพูดว่า  “คุณจะต้องเป็นแมวที่เต้นตามจังหวะอย่างรวดเร็วและดูทันเหตุการณ์หรือพวกเขา

อาจจะมอบไหลอ่ันแสนอบอุ่นให้กับคุณ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยชื้ว่าควรจะมีความรอบคอบในธุรกิจท่ีจัดในงานนิทรรศการและ เทศกาลส าคัญ ๆ  ให้

คิดอยู่เสมอ ๆว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะสมกับงาน    และเช็คว่าเอกสารอะไรที่คุณจ าเป็นต้องใช้  คุณ

อาจจะต้องเตรียมหนังสือรับรองการขายอาหาร  งานเทศกาลส่วนใหญ่จะมี รายการของหนังสือ 

รับรองที่ต้องใช้ เช่น ใบรับประกัน และใบอนุญาติ เป็นต้น   คุณอาจจะแสดงใบสมัครผู้จ าหน่าย

อาหารของคุณ   และต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเกี่ยวกับใบรับประกันท่ีพวกเขาต้องการด้วย   เอกสาร

การตรวจรับรองเกี่ยวกับสุขภาพก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับพนักงานคุณด้วย               

ส่วนใหญ่แล้วผู้ท่ีมาเดินในสถานที่เหล่านี้ต่างต้องตระหนักและยอมรับว่าราคาของผลิตภัณฑ์จะต้อง

สูงกว่าตามตลาดทั่วไป  อุดมคติส าหรับการขายไอศกรีมและของหวานคือมีผู้คนที่เดินสัญจรไปมาจ านวน

มากจะไม่ค่อยมีคู่แข่งรายใหญ่  เช่น  แมคโดนัลด์  หรือ เบอเกอร์คิงส์มาออกบู้ทในสถานที่เหล่านี้เท่าไหร่
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นัก และบ่อยครั้งที่พวกเขาระงับการมาร่วมแสดงสินค้าในงานนี้  เพราะว่างานนิทรรศการได้ก าหนดให้

ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

 

งานอีเวนท์เหล่านี้  มีช่วงเวลาที่จ ากัดและมีความกดดันค่อนข้างสูง  ความล้มเหลวถือเป็นความ

หายนะ    พนักงานได้มีการเรียกร้องระหว่างวัน 2-3 ครั้ง อีกทั้งยังมีชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน   คุณอาจ

ถึงกับต้องร้องว่า  “ โอ้ว! พระเจ้า  เงินจ านวนเท่าไหร่ที่จะ ใช้ไปกับงานนี้!” 

 

 

ผู้จ าหน่ายบางรายตั้งบู้ทในอาคารชั่วคราวหรือแบบกางเต้นท์   ข้อดีก็คือ  ต้นทุนจะน้อยกว่าการ

ขายแบบใช้ยานพาหนะ  อาทิ รถตู้หรือรถพ่วง  แต่แน่นอนว่าการขายในเต้นท์หรืออาคารชั่วคราวนั้นจะต้อง

มีค่าใช้จ่ายที่ต้องหมดไปกับการติดต่อสื่อสาร  อีกท้ังในฤดูร้อนเวลาทุกนาทีล้วนมีค่าส าหรับธุรกิจไอศกรีม

อีกด้วย       

คุณจ าเป็นที่จะต้องเริ่มการวางแผนส าหรับตารางในช่วงฤดูร้อนเสียตั้งแต่ตอนต้น   ดังนั้นคุณจะ

สามารถย้ายจากที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  อย่าหยุดการวางแผนหลังจากช่วงเทศกาลคริสต์มาส  

คนท่ีมีการวางแผนที่ดีจะสามารถท ารายได้ในช่วงฤดูร้อนและแน่นอนว่าจะสามารถอยู่ได้ท้ังปีเลยทีเดียว   

ผู้จ าหน่ายท่ีจะขายทั้งอาหารและของหวานในงานนิทรรศการ  ผู้จ าหน่ายของหวานโดยปกติแล้วจะ

ขายไอศกรีมท่ีผสมแล้ว  ไอศกรีมซอร์ฟเสิร์ฟ  ขนมสายไหม   ซันเดย์ราดด้วยฮอทฟัดจ์ร้อน ๆ  มิลค์เชค   

น้ าปั่น และเครื่องดื่มซอร์ฟดิงค์อีกมากมาย    อนึ่งการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณจะขายโดย

จะต้องพิจารณาจากแหล่งของผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ต้องแช่เย็นด้วย 

การเริ่มเข้าสู่แหล่งพลังงานภายนอกนั้นถือเป็นอุดมคติที่เห็นได้อย่างเด่นชัด  กล่าวคือ คุณจะพบ

เพียงแค่ปัญหาการใช้รถพ่วงในการส่งสินค้าแช่แช็ง   ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการบรรจุสินค้าในกล่องยูริเทน 

อย่างดีพร้อมด้วยน้ าแข็งแห้ง 
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เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หรือไดนาโมนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก   จริง ๆ แล้วการซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้านั้น

ถือเป็นการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย และบ่อยครั้งที่เราพยายามจะเริ่มการด าเนินงานทั้งหมดจากเครื่องนี้ 

เพราะว่ามีความต้องการพลังงานมากมาย และเครื่องนี้จะต้องท างานได้อย่างต่อเนื่องระหว่างงานอีเวนท์   

ซึ่งโดยปกติแล้ว ตู้แช่ของเย็นจะใส่ไว้ที่ด้านล่างเค้าน์เตอร์ท างาน  และตู้นี้คือท่ีเก็บผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็ง

ระหว่างการเดินทางออกนอกสถานที่ 

ไอศกรีมคาร์ท คือ ระบบตระกร้าสินค้าเพ่ือรับค าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์   ซึ่งโดยปกติแล้วจะขาย

ไอศกรีมในราคาที่ถูกและต่ ากว่าทั่วไป   และถ้าหากคุณก าลังผลักดัน  หรือก าลังขับเคลื่อนในระบบการ

สั่งซื้อนี้   มันเป็นหนทางที่ยากและยังท ายอดเงินได้เพียงเล็กน้อย   และในบางครั้งคุณอาจจะได้รับผลก าไร

เพิ่มเติมเมื่อคุณเข้าร่วมงานนิทรรศการท้องถื่นหรืองานอีเวนท์ด้วย        
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บทที่ 6  
การตลาด /การโฆษณา 

 
อันดับแรกให้คุณตระหนักไว้เสมอว่าไอศกรีมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความบันเทิงใจให้กับผู้คน  

ผู้คนไม่ได้ทานไอศกรีมเพราะว่าพวกเขารู้สึกหิวเท่านั้น    แต่พวกเขาทานมันเพื่อความสนุกสนาน

เพลิดเพลินด้วย   ส่วนของความเพลิดเพลินก็แค่การทานแบบเรียบง่ายเท่านั้น  แต่ส่วนที่เป็นสิ่งส าคัญ คือ 

รูปลักษณ์และการมองภาพรวม  นั่นคือ  ร้านหรือบู้ทของคุณจะเป็นอย่างไร   พนักงานขายของคุณมี

ลักษณะอย่างไร และพวกเขาให้การบริการหรือดูแลลูกค้าอย่างไร     โปรโมชั่นของคุณเป็นอย่างไร และ

อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นอย่างไร   ในความเป็นจริงแล้วมีรายละเอียดท่ีเป็นองค์ประกอบของความ

บันเทิงมากมายที่เก่ียวข้องกับการท าการขาย 

ไม่ว่าขนาดของร้านท่ีคุณจะเปิดหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณวางแผนจะขายเป็นอะไรก็ตาม   สิ่งที่ส าคัญ คือ

การพัฒนาแผนการตลาด  และปัจจัยของมันคือต้นทุนในการเริ่มต้นแผนการของคุณ   เราแน่ใจว่าคุณ

จะต้องสังเกตุเห็นถึงความส าเร็จของบริษัทประกอบธุรกิจทางด้านอาหาร  เช่น แมคโดนัลด์ หรือบาสกิ้นโร

บิ้นส ์ ซึ่งตั้งอยู่ไม่อยู่ไกลจากสายตาของคนในสังคมเลย   การรวมตัวกันของโฆษณาสื่อสารมวลชนและสิ่ง

ที่พิเศษอื่น ๆ  เช่น คูปองส่วนลด  การซื้อ 1 แถม 1 ฟรี  และโปรโมชั่นอื่น ๆ  ทีห่ลั่งใหลมาอย่างไม่รู้จบซึ่ง

ปรากฎขึ้นแทบจะทุกวัน   แน่นอนว่าคุณจะไม่สามารถแข่งขันกับงบประมาณทางการตลาดของพวกเขาได้

แต่โปรโมชั่นของพวกเขาจะเป็นตัวชี้น าให้คนที่คิดการใหญ่เกิดแนวคิดว่าพวกเขาควรจะท าอะไร  การตลาด

ที่ดีจะเกิดผลที่ดีส าหรับคุณด้วย 
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แน่นอนว่าคุณไม่สามารถจะท ารูปแบบการตลาดเหมือนกับที่แมคโดนัลด์ท า เพราะว่าพวกเขามี

สาขามากมาย  อีกท้ังยังเสียค่าใช้จ่ายมาก  คุณจ าเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและให้ความสนใจ

ในการส่งเสริมเป้าหมายทางการตลาดของคุณ  ที่ซึ่งผู้คนอยู่ใกล้ร้านของคุณมากที่สุด  แมคโดนัลด์อาจจะมี

ร้านค้ามากมายในพื้นท่ีของคุณ   คุณอาจจะเปิดเพียงหนึ่งหรือสองร้านและผู้คนที่อยู่รอบ ๆ พื้นท่ีของคุณ

ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าของคุณก็ได้ 

แน่นอนว่าการตลาดสามารถเริ่มต้นได้จากร้านหรือคีออสก็ได้   มันประกอบด้วย ซื้อ 3 แถม 1 

ฟร ี, การ์ดแลกซื้อไอศกรีมของเดือน นั้น ๆ  คูปองส่วนลด   ธงบอกโปรโมชั่น หรือการโฆษณาในสถานที่

อื่น ๆ รอบ ๆ พื้นที่ของคุณ    มีแคมเปญและสร้างกลุ่มเป้าหมายในออฟฟิตตามอาคารต่าง ๆ  โรงเรียน

หรือห้างสรรพสินค้าอย่างถูกต้อง   สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่และส าคัญอย่างมาก   เมื่อคุณก าหนด

งบประมาณของต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ   และท าให้แน่ใจว่าได้ก าหนดให้มีก าไรเริ่มต้นอย่างน้อย 20%  

เพื่อจะเริ่มต้นค านวณส าหรับต้นทุนทางการตลาด    นี่ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญซึ่งครอบคลุมเนื้อหาอื่น ๆ อีก

มากมายในหนังสือเล่มนี้   คูม่ือท าร้านไอศกรีมในฝัน และคู่มือการท าไอศกรีมเจลาโต้ 

 

 

 

 

 

บริษัท ดรีมโคนส์ จ ากัด  โทรศัพท์ +662-616-9951   มอืถือ  +6689 909-3556                                                                                         

ตั้งอยู่เลขที่ 170/1  ถ.พหลโยธิน 14  ซ.พหลโยธิน  กทม.10400                                                                     

www.dreamcones.com    Service@dreamcones.com  Skype: michael.greenwald 

 

ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์ 

คู่มือนี้สามารถน าคุณเข้าสู่ธุรกิจได้ 3 ทาง  ทางที่หนึ่งโดยการซื้อธุรกิจที่มีอยู่แล้ว   ทางที่สองคือ

การซื้อแฟรนไชส์  และทางสุดท้ายคือเริ่มต้นจากการหาทางเอง   แต่มันไม่ใช่เรืองที่ง่ายหากจะเริ่มต้นจาด

การหาทางเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่ีต้องอาศัยเทคนิคเช่นเดียวกับโรงงานผลิตไอศกรีม  

http://www.dreamcones.com/
mailto:Service@dreamcones.com
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มีข้อดีบางประการของการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความส าเร็จ   คุณจะได้รับแบรนด์ที่เป็น

ลิขสิทธิ์เฉพาะของร้าน  ชุดเครื่องแบบ สายการผลิต  เครื่องจักร  ข้อมูลการสนับสนุนทางเทคนิค  การ

ฝึกอบรม  เมนูสินค้า  การออกแบสถานที่  การต่อรองสัญญาเช่า   การโฆษณา และการบ่งชี้ข้อมูลทางการ

ขายจากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์    บางส่วนจากหลาย ๆ ส่วนที่คุณจะได้รับจากการเป็นแฟรนไชส์ คือ  

การประหยัดทั้งเวลาและน้ าพักน้ าแรงนั่นเอง 

การเป็นแฟรนไชส์นั้น  คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ซึ่งท าธุรกิจนี้มา

ก่อน   คุณจะได้พบกับผู้ซึ่งสนับสนุนคุณและช่วยคุณตัดสินใจถ้าคุณ

เชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเขา 

สุดท้ายแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ท้ายที่สุด   คุณจะได้รับการฝึกอบรมและ

เครื่องจักรท่ีคุณจ าเป็นต้องใช้โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบมาก่อน 

 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่ส าคัญมากของธุรกิจแฟรนไชส์  คือ  คุณจะได้รับ

แนวคิดที่ชัดเจนของต้นทุนก่อนท่ีคุณจะเริ่มลงทุน   มีเซอร์ไพรส์ตามมา

อีกมากมายแต่ไม่มีใครหรอกท่ีชอบเซอร์ไพรส์แบบที่สร้างความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเริ่มต้นด้วย

ตนเอง 

 

แฟรนไชส์ของดรีมโคนส์ 

 

ดรีมโคนส์นั้นแตกต่างจากผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ราย

อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ “เจลาโต้”  มีการทดสอบและดูมี

ความหมายดีกว่าการวมกันของค าว่า “การผลิต

ไอศกรีม” อีกท้ังยังมีราคาแพงกว่านิดหน่อย  มัน

จะดีท่ีสุดหากอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นน า หรือ

สถานที่ท่ีคนชุมนุมกันหนาแน่น 

 

เมื่อคุณเป็นแฟรนไชส์กับสเวนเซนส์หรือบาสกิ้นโรบินส์  คุณจะได้รับสิทธิ์ในชื่อของพวกเขา  แต่

คุณจะต้องจ่ายเงิน!  ซึ่งโดยปกติแล้วต้องช าระเงิน 30,000 ดอลลาร์ขึ้นก่อนเริ่มแรก  และอีก 12%  จะ

ช าระเป็นประจ าทุกปีโดยคิดจากส่วนแบ่งจากผลก าไรของคุณ  ซึ่งอาจจะมากกว่า 30% ของก าไรสุทธิคุณก็

ได้!  โดยปกติแล้วพวกเขาจะมีตัวเลขของเง่ือนไขอื่น ๆ  เพื่อลดก าไรที่คุณจะได้รับมากขึ้นไปอีก 
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เรายงัไม่ได้รู้จักธุรกิจแบบนี้ดี   อีกท้ังด้วยเหตุนี้จ านวนเงินอีกไม่รู้มากน้อยเท่าไหร่ที่ต้องเสีย    คุณ

จะไม่ได้รับแบรนด์ที่ใหญ่โตเหมือนกับบาสกิ้นโรบิ้นส์  แต่คุณจะได้รับอะไรอีกมากมายส าหรับการช าระ

ค่าแฟรนไขส์เพียงเล็กน้อยกับเรา   และเราจะไม่คิดเงินค่าส่วนแบ่งประจ าปี   หรือค่าคอมมิชชั่นจากการ

ขายของคุณ 

 

อะไรที่คุณจะได้รับจากการเป็นแฟรนไชส์กบัดรีมโคนส์ 

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ มีดังน้ี 

 

การช่วยเลือกท าเลท่ีตั้ง 

การช่วยเหลือด้านการเช่าสถานที่ 

การออกแบบร้าน 

แผนการวางระบบไฟในร้านและระบบไฟฟ้า 

มุงมองและแนวทางการปฏิบิติ 

 การออกแบบและตกแต่งด้านนนอกร้าน 

การออกแบบป้ายด้านนนอก 

 

เราเสนอและอบรมคุณในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังน้ี 

 

ตู้โชว์ไอศกรีม 

ตู้แช่ใต้เคาน์เตอร์ 

ตู้โชว์เค๊กและโรล 

เครื่องท ากาแฟ 

เครื่องท าโคนและขนมปัง 

เครื่องมือสแตนเลสในครัว 

 

บริการและสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ ดังนี้ 

 

ชุดยูนิฟอร์ม 

ถ้วยกระดาษ 

ผ้าเช็ดปาก 

นามบัตร 

บัตรส่วนลด 
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โบชัวร์ 

ภาพกราฟฟิคโปรโมชั่น 

การโฆษณา 

การออกแบบเว็บไซต์ 

แคมเปญส่งเสิรมการขาย 

การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง 

 

คุณจะเห็นว่า  คุณได้รับอะไรมากมายกับเงินจ านวนเล็กน้อยเท่านั้น! 

 

ระยะเวลาที่ก าหนดและเงื่อนไข 

 

ร้านแฟรนไชส์ 
ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทุกรายจะต้องซื้อเครื่องจักรตลอดอายุสัญญาตามข้อตกลงระบุไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี  

และรับประกันว่าจะปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีเกิดขึ้นตามที่ได้ตกลงไว้   ซึ่งเรายินดีจะคืนเงินให้ได้หากคุณไม่

ต่ออายุสัญญา    เราก าลังจัดหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อท่ีคุณจะปฏิบัติตามเง่ือนไขตลอดอายุสัญญา 

 

ระยะเวลาที่ก าหนด 
คุณจะขายอาหารได้อย่างอิสระรววมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   และเราสามารถช่วยคุณวางระบบในครัว

และจัดหาเมนูอาหารให้กับคุณ  รวมถึงสูตรและการฝึกอบรมการท าอาหารตามที่คุณต้องการ   คุณจะต้อง

ใช้ชื่อของเราบนพื้นท่ีด้านนนอกและแสดงเครื่องหมายทางการค้าของเราเท่านั้น   และสีบนตู้โชว์จะต้องยึด

หลักผลิตภัณฑ์ของเรา  หากคุณก าลังวางแผนที่จะเปิดภัตตาคารคุณสามารถจะต้ังชื่อร้านได้ตามที่คุณ

ปรารถนา แต่ถ้าคุณก าลังขายของหวานเป็นหลักรวมถึงอาหาร    ร้านจะต้องชื่อว่า  “ดรีม โคนส์”  และใช้

เพียงแค่เครื่องหมายทางการค้าและโลโก้ของเรา 

 

ร้านแฟรนไชส์ 
 

ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาท 

ค่ารับประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพัน  50,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการเริ่มต้น  ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เราช่วยเหลือด้านใด 

รวมถึงการบริการซ่อมและบริการถึงที่ 
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เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวของเรา! 

 

เราให้การดูแลแฟรนไชส์เหมือนคนในครอบครัว    ความส าเร็จของคุณคือความส าเร็จของเรา  เรา

ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายกับแฟรนไชส์เราสูงนัก   และเราให้ความไว้วางใจคุณที่จะขายส่วนผสมซึ่งคิดค้นขึ้นมา

นานหลายปีแล้วกับเรา   ถ้าคุณท ามันได้ดี  เราก็เชื่อว่าเราก็จะท ามันได้ดีเหมือนกัน 

 

 

 
 

คุณสามารถเรียนรู้การจัดการครั้งใหญ่เกี่ยวกับธุรกิจไอศกรีมและชมภาพร้านค้าของเรามากมาย  

รวมถึงภาพกราฟฟิคทางการตลาด  โดยคุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือ คู่มือผู้ประกอบการธุรกิจไอศกรีมได้

ฟรี 

แฟรนไชส์ดรีมโคนส์นั้นเสียค่าใช้จ่ายท่ีถูกกว่าการซื้อธุรกิจท่ีมีอยู่แล้ว   แฟรนไชส์ของเราล้วนชอบ

ด าเนินธุรกิจกับหุ้นส่วนที่สั่งสมไปด้วยประสบการณ์   เว้นเสียแต่ว่าคุณจะไม่จ าเป็นต้องแบ่งแยกผลก าไรกับ

ใคร 

เครือข่ายแฟรนไชส์ของเรานั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว   มาร่วมเป็นส่วมหนึ่งกับครอบครัวเรา  เพื่อ

กลายเป็นแฟรนไชส์ดรีมโคนส์ 
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เชฟ ไมเคิล 


