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แบบสอบถาม 
เรื่อง “ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาดของธุรกิจเบเกอรร่ีในจงัหวัด
เชียงใหม” 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของการคนควาอิสระของนักศึกษา ตามหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตามสภาพ
ความเปนจริง โดยขอมูลท่ีไดรับจะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการศึกษา และถือเปนความลับ ผูศึกษา
ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสน้ี 

วิไลพร  ไชยโย 

คําชี้แจง  
แบบสอบถามฉบับนี้มี 5  สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกบับุคคลที่ตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกบัสภาพองคกร 
สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ ปญหาที่เกิดข้ึนกบักิจการและความตองการใชขอมูลสารสนเทศ
 ทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาด 
สวนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผน 
 กลยุทธการตลาด 
สวนที่ 5 ปญหาในการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาด 
กรุณาเขียนเคร่ืองหมายถูก  ลงในชองวางและเขียนคําตอบที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกบับุคคลที่ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ    ชาย   หญิง 
 2.  อายุ   
    20 - 29 ป      30 - 39 ป 
    40 - 49 ป     50 - 59 ป 
    60 ปข้ึนไป    
 3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ตํ่ากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท       ปริญญาเอก 
 



 

 

183 

 4.  ตําแหนงในกิจการ 
    เจาของกจิการ    ผูจัดการท่ัวไป 
    พนักงานการตลาด    พนักงานบัญชีและการเงิน 
   ผูจัดการฝายผลิต    อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 
 5. ระยะเวลาการทํางานในธุรกิจนี ้
    นอยกวา 5 ป    5 – 10 ป 
    11 – 15 ป     มากกวา 15 ป 
สวนที่ 2  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัสภาพองคกร 

1. ลักษณะธุรกิจ 
   เจาของคนเดียว    หางหุนสวนจํากัด 
   บริษัทจํากัด   บริษัทมหาชนจํากัด 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 
2. ลักษณะการจัดจําหนายของกิจการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ขายสงรานคาท่ัวไป    มีรานขายปลีกเองในหางสรรพสินคา 
   ขายและผลิตตามคําส่ังซ้ือ    ฝากขาย 
   ขายปลีกรวมกับรานกาแฟ    มีรานขายปลีกที่โรงงาน 
3. กิจการของทานผลิตและจําหนายผลิตภณัฑใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ขนมปงไสตางๆ    ขนมปงปอนด 
   แซนดวิช     ขนมเคกตางๆ 
   กลุมพับพายและครัวซอง   เอแคร 
   โดนัท     คุกกี ้
   ผลิตภัณฑเบเกอรรี่ท่ีเนนคุณคาทางอาหาร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 
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4. กิจการของทานเนนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑใดเปนพิเศษ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ขนมปงไสตางๆ      ขนมปงปอนด 
   แซนดวิช       ขนมเคกตางๆ 
   กลุมพับพายและครัวซอง     เอแคร 
   โดนัท       คุกกี ้
   ผลิตภัณฑเบเกอรรี่ท่ีเนนคุณคาทางอาหาร  
   ผลิตและจําหนายในอัตราสวนที่เทากนั 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 
5. ราคาขายปลีกผลิตภัณฑเบเกอรร่ีของทานอยูในระดับใด 
   5-20  บาท     21-50 บาท 
   51-80 บาท    81 บาทขึ้นไป 
6. ระยะเวลาในการประกอบกิจการของทาน 
   ตํ่ากวา 5 ป     5 – 10 ป 
   11 – 15 ป     มากกวา 15 ป 

        7. มูลคาของสินทรัพยรวม 
   ตํ่ากวา 30 ลานบาท    30 -50  ลานบาท 
   50 -70 ลานบาท   มากกวา 70 ลานบาท  

         8. มูลคาของทุนจดทะเบียน 
   ตํ่ากวา 1 ลานบาท     1 – 5 ลานบาท 
   5.1 – 10 ลานบาท     10.1 – 15 ลานบาท 
   15.1 – 20 ลานบาท     20.1 – 25 ลานบาท 
   25.1 – 30 ลานบาท     มากกวา 30 ลานบาท 

         9.มูลคายอดขายตอป 
   ตํ่ากวา 1 ลานบาท     1 – 10 ลานบาท 
   10.1 – 20 ลานบาท     20.1 – 30 ลานบาท 
   มากกวา 30 ลานบาท 
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        10. จํานวนพนักงานในกิจการของทานมีท้ังหมด 
     ไมเกนิ 25 คน    26 – 50 คน 
     51 – 75 คน       76 – 100 คน 
     101 – 150 คน      151 – 200 คน 
     มากกวา 200 คน 
 11. การจัดทําบัญชีของกิจการจัดทําโดย 

   พนักงานบัญชีของกิจการ     สํานักงานบัญชี 
   ใชทั้งขอ 1 และขอ 2     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 

 12. วิธีการจัดทําบัญชีที่ทานใชคือ 
   จัดทําโดยระบบบันทึกดวยมือในสมุด 
   จัดทําโดยระบบบันทึกบญัชีโดยคอมพวิเตอร 
   ใชทั้งระบบบันทึกดวยมือในสมุด และระบบบันทกึโดยคอมพิวเตอรรวมกัน 
13. การทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร กิจการใชโปรแกรมใด 
   โปรแกรมสําเร็จทางการบัญชี โปรแกรม........................ 
   โปรแกรมทางการบัญชีท่ีพัฒนาข้ึนมาเอง 
   โปรแกรมพื้นฐาน เชน Microsoft Excel 
   ใชรวมกนัทั้ง ขอ 1 และ ขอ 3 
   ใชรวมกนัทั้ง ขอ 2 และ ขอ 3 
14. ทานคิดวาผลการดําเนินงานของกิจการทานเปนท่ีนาพอใจหรือไม 
   นาพอใจมาก 
   นาพอใจ 
   ไมนาพอใจ 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนกบักิจการและความจําเปนในการจัดทําและการ
นําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาด 
               1. ในปจจุบัน กิจการของทานประสบปญหา ตอไปน้ีหรือไม      

สภาพของปญหา 

สารสนเทศทางการบัญชีดานการตลาด มีป
ญห

า 

ไม
มีป

ญห
า 

ไม
ทร

าบ
 

จํานวนลูกคาเดิมที่ลดลง       

จํานวนลูกคาใหมที่ลดลง       

ปริมาณการสั่งซื้อตอลูกคาแตละรายลดลง       

ลูกคาตอรองราคามากเกินไป       

ลูกคายืดระยะเวลาชําระเงินนานเกินไปพนักงานขายมีจํานวนนอย/ไมเพียงพอ       

พนักงานขายมีความสามารถนอย       

คูแขงขันขนาดใกลเคียงกันเพ่ิมมากขึ้น       

คูแขงขันขนาดใหญกวาเพ่ิมมากข้ึน       

คูแขงขันขนาดเล็กกวา เพ่ิมมากข้ึน       

คุณภาพสินคาสูคูแขงไมได       

ราคาสูคูแขงไมได       

ชองทางการจัดจําหนายสูคูแขงไมได       

การโฆษณาและการสงเสริมการขายสูคูแขงไมได       

สารสนเทศทางการบัญชีดานการผลิต       

วัตถุดิบขาดแคลน       

วัตถุดิบคุณภาพไมดี       

ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น       

กําลังการผลิตนอยเกินไป       

กําลังการผลิตมากเกินไป       

มีของเสียมากเกินไป       

สินคาผลิตไมไดคุณภาพ       
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คนงานไมเชี่ยวชาญ       

เทคโนโลยีการผลิตลาสมัย       

สารสนเทศทางการบัญชีดานการเงิน       

ขาดเงินทุนหมุนเวียน       

ปริมาณหน้ีสูญมากเกินไป       

ไมมีระบบติดตามหน้ีที่มีประสิทธิภาพ       

สถาบันการเงินไมใหกูเงิน       

อัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป       

ไมไดรับเครดิตจากบริษัทคูคา       

ไมมีแหลงเงินกูระยะสั้น       

ไมมีแหลงเงินกูระยะยาว       

ขาดความเขาใจในการบริหารการเงิน       

ระบบบัญชีไมมีประสิทธิภาพ       

ไมทราบขอมูลตนทุนที่แทจริง       

 
2. ทานคิดวาสารสนเทศทางการบัญชีตอไปน้ีจําเปนตอการวางแผนกลยุทธการตลาดของกิจการหรือไม 

ระดับความจําเปน 
สารสนเทศทางการบัญชีที่ใชสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาด 

จํา
เป
น 

ไม
จํา
เป
น 

ดานสินคา (Product)     

1. การวิเคราะหยอดขายแยกตามสินคา     

2. การวิเคราะหยอดขายแยกตามตราสินคา     

3. การวิเคราะหยอดขายแยกตามขนาดและการบรรจุหีบหอสินคา     

4. รายงานกําลังการผลิตสินคาแตละชนิดตอความตองการของลูกคา     

5. อัตราสวนการขายสินคาใหมตอยอดขายทั้งสิ้น     

6. รายงานสินคาคางสง     

7. รายงานสินคาหมดอายุกอนกําหนด     

8. อัตราสวนของเสียตอยอดขายแยกตามสินคา     
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9. อัตราสวนของเสียตอยอดขายรวม     

ดานราคา (Price)     

1. การเปรียบเทียบคาใชจายทางการตลาดและยอดขายเปาหมายท่ีต้ังไว     

2. อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนเร็ว     

3. อัตราหมุนเวียนลูกหน้ี     

4. อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ     

5. อัตรากําไรขั้นตนตอยอดขาย     

6. อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน     

7. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA)     

8. การแยกคาใชจายตามหนาที่ทางการตลาด     

9. การจัดสรรคาใชจายของแตละกิจกรรมตามสวนตางๆ ของตลาด     

10. ขอมูลตนทุนการผลิตสินคา     

11. การวิเคราะหยอดขายแยกตามราคาและขนาดของสินคา     

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)     

1. การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามชองทางการจัดจําหนาย     

2. ตนทุนในการขนสงสินคา     

3. สัดสวนของตนทุนในการขนสงสินคาตอตนทุนในการกระจายสินคา     

4. สัดสวนของตนทุนในการขนสงสินคาตอยอดขายสินคา     

5. ตนทุนในการขนสงตอสินคา 1 หนวย     

6. สัดสวนของสินคาที่แตกหักเสียหายระหวางการขนสง     

7. ความผิดพลาดในการสงของ     

8. สัดสวนของการสงสินคาไมตรงเวลาตอการขนสงสินคาทั้งหมด     

9. ความตรงเวลาในการสงสินคา     

10. สัดสวนของการสงสินคาที่ไมเต็มรถตอจํานวนครั้งที่สงตอการสงสินคาทั้งหมด     

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)     

1. จํานวนลูกคาที่เพิ่มข้ึนและคาใชจายจากการสงเสริมการขาย     

2. จํานวนลูกคาที่มีความสนใจและตัดสินใจซ้ือตามเง่ือนไขการสงเสริมการขาย     
3. จํานวนผูเขาชมและความสนใจของผูเขาชม     
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4. จํานวนลูกคาใหมที่เพ่ิมขึ้นจากการสงเสริมการขาย     

5. ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมการขายตอยอดขายท้ังหมด     
6. อัตราสวนของยอดขายท่ีเกิดจากรายการสงเสริมการขายตอยอดขายทั้งหมด     

7. ยอดขายที่เพ่ิมข้ึนตอคาใชจายในการสงเสริมการขาย     

8. การวัดทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคา     

9. อัตราการทดลองสินคาของลูกคา     

10. สัดสวนของคูปองที่นํามาใชสิทธิ์ตอคูปองที่แจกไป     

          พนักงานขาย     

1. ยอดขายเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไว     

2. อัตราการเติบโตของยอดขาย(ปปจจุบันกับปกอน)     

3. ยอดขายกลุมลูกคาใหม     

4. อัตราสวนของกําไรขั้นตนตอกําไรสุทธิ     

5. อัตราสวนคาใชจายตอยอดขาย     

6. อัตราสวนครองตลาด (Market Share)     

7. อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยในการบริหารงานขาย (ROA)     

8. อัตราสวนความถ่ีของการเยี่ยม     

9. อัตรสวนของคําสั่งซื้อตอจํานวนครั้งที่เยี่ยม     

10. จํานวนครั้งที่เยี่ยมลูกคาในชวงเวลาหน่ึง     

11. จํานวนลูกคาเกาที่เสียไป     

12. สัดสวนลูกคาใหมตอลูกคาทั้งหมดของพนักงานขาย     

 
     3. กิจการของทานนําสารสนเทศทางการบัญชีเหลาน้ีไปใชในการวางแผนกลยุทธการตลาดหรือไม 

การนําไปใช 

สารสนเทศทางการบัญชีที่ใชสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาด ใช ไมใช 

ดานสินคา (Product)     

1. การวิเคราะหยอดขายแยกตามสินคา     

2. การวิเคราะหยอดขายยแยกตามตราสินคา     

3. การวิเคราะหยอดขายยแยกตามขนาดและการบรรจุหีบหอสินคา     
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4. รายงานกําลังการผลิตสินคาแตละชนิดตอความตองการของลูกคา     

5. อัตราสวนการขายสินคาใหมตอยอดขายทั้งสิ้น     

6. รายงานสินคาคางสง     

7. รายงานสินคาหมดอายุกอนกําหนด     

8. อัตราสวนของเสียตอยอดขายแยกตามสินคา     

9. อัตราสวนของเสียตอยอดขายรวม     

ดานราคา (Price)     

1. การเปรียบเทียบคาใชจายทางการตลาดและยอดขายเปาหมายท่ีต้ังไว     

2. อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนเร็ว     

3. อัตราหมุนเวียนลูกหน้ี     

4. อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ     

5. อัตรากําไรขั้นตนตอยอดขาย     

6. อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน     

7. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA)     

8. การแยกคาใชจายตามหนาที่ทางการตลาด     

9. การจัดสรรคาใชจายของแตละกิจกรรมตามสวนตางๆ ของตลาด     

10. ขอมูลตนทุนการผลิตสินคา     

11. การวิเคราะหยอดขายแยกตามราคาและขนาดของสินคา     

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)     

1. การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามชองทางการจัดจําหนาย     

2. ตนทุนในการขนสงสินคา     

3. สัดสวนของตนทุนในการขนสงสินคาตอตนทุนในการกระจายสินคา     

4. สัดสวนของตนทุนในการขนสงสินคาตอยอดขายสินคา     

5. ตนทุนในการขนสงตอสินคา 1 หนวย     

6. สัดสวนของสินคาที่แตกหักเสียหายระหวางการขนสง     

7. ความผิดพลาดในการสงของ     

8. สัดสวนของการสงสินคาไมตรงเวลาตอการขนสงสินคาทั้งหมด     

9. ความตรงเวลาในการสงสินคา     
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10. สัดสวนของการสงสินคาที่ไมเต็มรถตอจํานวนครั้งที่สงตอการสงสินคาทั้งหมด     

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)     

1. จํานวนลูกคาที่เพิ่มข้ึนและคาใชจายจากการสงเสริมการขาย     

2. จํานวนลูกคาที่มีความสนใจและตัดสินใจซ้ือตามเง่ือนไขการสงเสริมการขาย     

3. จํานวนผูเขาชมและความสนใจของผูเขาชม     

4. จํานวนลูกคาใหมที่เพ่ิมขึ้นจากการสงเสริมการขาย     

5. ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมการขายตอยอดขายท้ังหมด     

6. อัตราสวนของยอดขายท่ีเกิดจากรายการสงเสริมการขายตอยอดขายทั้งหมด     

7. ยอดขายที่เพ่ิมข้ึนตอคาใชจายในการสงเสริมการขาย     

8. การวัดทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคา     

9. อัตราการทดลองสินคาของลูกคา     

10. สัดสวนของคูปองที่นํามาใชสิทธิ์ตอคูปองที่แจกไป     

          พนักงานขาย     

1. ยอดขายเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไว     

2. อัตราการเติบโตของยอดขาย(ปปจจุบันกับปกอน)     

3. ยอดขายกลุมลูกคาใหม     

4. อัตราสวนของกําไรขั้นตนตอกําไรสุทธิ     

5. อัตราสวนคาใชจายตอยอดขาย     

6. อัตราสวนครองตลาด (Market Share)     

7. อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยในการบริหารงานขาย (ROA)     

8. อัตราสวนความถ่ีของการเยี่ยม     

9. อัตราสวนของคําสั่งซื้อตอจํานวนครั้งที่เยี่ยม     

10. จํานวนครั้งที่เยี่ยมลูกคาในชวงเวลาหน่ึง     

11. จํานวนลูกคาเกาที่เสียไป     

12. สัดสวนลูกคาใหมตอลูกคาทั้งหมดของพนักงานขาย     
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สวนที่ 4  ปญหาในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาด 

การเกิดข้ึนของปญหา 
ปญหาในการจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีที่ใชสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาด 

มีปญหา ไมมีปญหา 

1. พนักงานบัญชีมีจํานวนไมเพียงพอ     

2. พนักงานบัญชีไมมีความรูความสามารถเพียงพอ     

3.ขอมูลทางการบัญชีมีความลาชาเน่ืองจากระบบขอมูล     

4. ความถูกตองของขอมูล     

5. ความยุงยากในการพยากรณขอมูลในอนาคต (งบประมาณ)     

6. ขอมูลทางการบัญชีไมตรงตามความตองการของฝายการตลาด     

7. ฝายการตลาดไมใหความสําคัญกับขอมูลที่นําเสนอ     

8. ไมมีการตกลงรวมกันระหวางฝายบัญชีกับฝายการตลาดในดานขอมูลที่ตองการ 
    

9. ไมไดรับการสนับสนุนใหมีการนําวิธีการทางบัญชี หรือวิธีการทางการตลาดใหมๆ 
มาใชในกิจการ     

10. อื่นๆ (โปรดระบุ)      

6. ขอมูลทางการบัญชีไมตรงตามความตองการของฝายการตลาด     

7. ฝายการตลาดไมใหความสําคัญกับขอมูลที่นําเสนอ     

8. ไมมีการตกลงรวมกันระหวางฝายบัญชีกับฝายการตลาดในดานขอมูลที่ตองการ 
    

9. ไมไดรับการสนับสนุนใหมีการนําวิธีการทางบัญชี หรือวิธีการทางการตลาดใหมๆ 
มาใชในกิจการ     

10. อื่นๆ (โปรดระบุ)      
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สวนท่ี 4  ปญหาในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยทุธการตลาด 

ระดับความสําคัญ 
  

ปญหาในการจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีที่ใชสําหรับ 
การวางแผนกลยุทธการตลาด 

  

นอ
ยท

ี่สุด
 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ีสุ่ด
 

1. พนักงานบัญชีมีจํานวนไมเพียงพอ           

2. พนักงานบัญชีไมมีความรูความสามารถเพียงพอ         

3.ขอมูลทางการบัญชีมีความลาชาเน่ืองจากระบบขอมูล           

4. ความถูกตองของขอมูล           

5. ความยุงยากในการพยากรณขอมูลในอนาคต (งบประมาณ)           

6. ขอมูลทางการบัญชีไมตรงตามความตองการของฝายการตลาด           

7. ฝายการตลาดไมใหความสําคัญกับขอมูลที่นําเสนอ           

8. ไมมีการตกลงรวมกันระหวางฝายบัญชีกับฝายการตลาดในดาน
ขอมูลที่ตองการ           

9. ไมไดรับการสนับสนุนใหมีการนําวิธีการทางบัญชี หรือวิธีการทาง
การตลาดใหมๆ มาใชในกิจการ           

10. อื่นๆ (โปรดระบุ)            
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สวนท่ี 5  ปญหาในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาด 
 

การเกิดขึ้น 
ปญหาในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีท่ีใชสําหรับ 

การวางแผนกลยุทธการตลาด 

มีป
ญห

า 

ไม
มีป

ญห
า 

1. พนักงานบัญชีมีจํานวนไมเพียงพอ   

2. พนักงานบัญชีไมมีความรูความสามารถเพียงพอ   

3.ขอมูลทางการบัญชีมีความลาชาเนื่องจากระบบขอมูล   

4. ความถูกตองของขอมูล   

5. ความยุงยากในการพยากรณขอมูลในอนาคต (งบประมาณ)   

6. ขอมูลทางการบัญชีไมตรงตามความตองการของฝายการตลาด   

7. ฝายการตลาดไมใหความสําคัญกับขอมูลที่นําเสนอ   
8. ไมมีการตกลงรวมกันระหวางฝายบัญชีกับฝายการตลาดในดานขอมูลท่ีตองการ   

9. ไมไดรับการสนับสนุนใหมีการนําวิธีการทางบัญชี หรือวิธีการทางการตลาดใหมๆ 
มาใชในกิจการ 

  

10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
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