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ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ  ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยทุธ 
     การตลาดของธุรกิจเบเกอรร่ี ในจังหวดัเชียงใหม  
 
ผูเขียน     นางสาววไิลพร  ไชยโย 
 
ปริญญา     บัญชีมหาบัณฑิต 
 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยนภาพร ณ เชียงใหม 
 

บทคัดยอ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึง ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี สําหรับการ
วางแผนกลยุทธการตลาดของธุรกิจเบเกอรร่ี ในจังหวัดเชียงใหม โดยใช  แนวคิดเรื่องขอมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีสําหรับการจัดการ  แนวคิดเชิงกลยุทธทางการตลาดขององคกร และแนวคิดพัฒนากลยุทธ
สวนประสมทางการตลาด  โดยใชการเก็บขอมูลจากการออกแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เจาของกิจการ ผูจัดการทั่วไป หรือบุคคลที่เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธการตลาด ของธุรกิจเบเกอรร่ี ใน
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 22  ราย 
 ผลการศึกษาพบวา กิจการสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก  ดําเนินงานมาเปนเวลามากกวา 15 ป 
สินคาหลักที่ผลิตและจําหนายสวนใหญ คือ ขนมปงไส รองลงมาคือ ขนมเคก และ  แซนวิช  มีลักษณะ
การจัดจําหนายโดยการขายและผลิตตามคําส่ังซ้ือ รอยละ 81.8  การฝากขายและขายสงรานคาท่ัวไป  
รอยละ 59.1  ราคาขายปลีกสวนใหญ อยูระหวาง 5 – 20  บาท รอยละ 63.6 และ ราคา 21 – 50 บาท รอย
ละ 63.6    พนักงานของกิจการเปนผูจัดบัญชีและใชการบันทึกในสมุดและซอฟแวรทางการบัญชีในการ
บันทึกบัญชี 
 ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่ตองการและไดนําไปใช ไดแก  รายงานยอดขายแยกตามสินคา
รายงานจํานวนสินคาคงเหลือตามสินคา    รายงานการรับคืนสินคาแยกตามสินคา    รายงานของเสียตอ
ยอดขายแยกตามสินคา      รายงานของเสียตอยอดขายรวม    รายงานการขายสินคาใหมตอยอดขาย
ท้ังส้ิน  รายงานอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน     รายงานตนทุนการผลิตสินคา    รายงานของเสียใน
กระบวนการผลิต      รายงานอัตรากําไรขั้นตนตอยอดขาย     รายงานการขายตามลูกคา   รายงานตนทุน
ในการขนสงสินคา     รายงานสินคาคืนตามลูกคา     รายงานการขายตามสถานที่ขาย    รายงานตนทุน
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ในการขนสงตอสินคา 1 หนวย    งบกําไรขาดทุนตามชองทางการจัดจําหนาย     รายงานยอดขายที่
เพิ่มข้ึนตอคาใชจายในการสงเสริมการขาย       รายงานสัดสวนของคูปองที่นํามาใชสิทธิ์ตอคูปองที่แจก   
รายงานยอดขายเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว      รายงานยอดขายรวมแยกตามพนักงานขาย    
รายงานยอดขายของพนักงานขายแยกตามสินคา    และรายงานยอดขายกลุมลูกคาใหม 
 ปญหาในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี อยูใน ระดับ มากท่ีสุด และระดับ มาก  
ไดแก  ขอมูลทางการบัญชีมีความลาชาเนื่องจากระบบขอมูล  ความถูกตองของขอมูล  ความยุงยากใน
การพยากรณขอมูลในอนาคต (งบประมาณ)   
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ABSTRACT 
 

The Purpose of this study was to study Accounting Information for Marketing Strategy 
Planning in Bakery Business in Chiangmai Province. The conception employed for this study was the 
Accounting information system, The organization marketing strategy, The marketing mix. The data 
was collected by surveying the opinions of twenty two people owners, general managers or people 
who were involved in the strategic marketing planning. 

The results the study fund that the enterprises is SMES which had been operating over 
15 years and the main products are consist of bread, cake and sandwich. Eighty one point eight 
percent was ordering distribution by retail and produce by order, 59.1 percent was consignment and 
wholesale, 63.6 percent was 5-20 baht per piece, and 63.6 percent was 21-50 baht per piece. And in 
addition financial statement was recorded by bookkeeping and accounting software  
 Most of the enterprise concern that the essential use of  the accounting information  for 
strategy marketing planning. The accounting information are as follows: sales analyzing segmented 
by the product, product return analyzing segmented by the product, report of spoilage by product, 
waste to total sale analysis, new products to total sales analysis, ratio of operating margin, cost of 
goods sold, waste in production process, ratio of gross margin to total sales,  sales analyzing 
segmented by customer,  cost of distribution,  product return analyzing segmented by customer,  total 
sales analyzing segmented by distribution,  cost of distribution analysis by product,  profit and loss 
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segmented by distribution,  ratio of sale growth to promotional expenses,  the proportion of the 
coupon that applies the right with the coupon that distributes,  report of circulation compares  with 
target,  report of  totals circulation separate follow the customer assistant,  circulation of the customer 
assistant separates to follow goods report,   circulation of new customer group report 

Problem in implementing accounting information for planning marketing strategies are:  
The moderate level which include a delay of accounting data because of the companies’ accounting 
information systems, the accuracy of data, the complication of data (budgeting) forecasting, and the 
fact that the accountants can not provide required information by the strategic marketing planners. 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 


