
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาในหัวขอเร่ือง  ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธ
การตลาดของธุรกิจเบเกอรร่ี ในจังหวัดเชียงใหม ไดนําแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของมา
ปรับใชในการศึกษาดังนี้ 
 2.1  แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของ 
  2.1.1 แนวคิดเร่ืองขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการจัดการ 
  2.1.2 แนวคิดเชิงกลยุทธทางการตลาดขององคกร 
  2.1.3 แนวคิดพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาด 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 2.3  ผลิตภัณฑเบเกอรร่ี 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ 

 2.1.1 แนวคิดเร่ืองขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการจัดการ 
 (แนงนอย  ใจออนนอมและคณะ: 2542) 
  หนาท่ีหลักของฝายจัดการคือ การวางแผนและการควบคุมใหองคกรดําเนินงาน
เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว  โดยเร่ิมตนจาก การกําหนดเปาหมาย  การพิจารณาทางเลือกท่ีมีอยู เพื่อ
หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําไปสูวัตถุประสงคท่ีตองการได  การตัดสินใจเลือกทางเลือก การ
ดําเนินการตามทางเลือกท่ีเลือกไว การประเมินผลที่ไดรับเพื่อนําไปปรับเปาหมายท่ีกําหนดไว  การ
ตัดสินใจของฝายจัดการแบงออกไดเปนหลายประเภทในลักษณะการจําแนกประเภทท่ีแตกตางกัน
ออกไป วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ จัดประเภทตามลักษณะการทํางานของฝายจัดการในดานการวางแผนและ
ควบคุม ในดานการวางแผนแบงออกเปน  การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) และการ
วางแผนกลวิธี (Tactical Planning) ในดานการควบคุมแบงออกเปน การควบคุมดานการจัดการ 
(Management Control) และการควบคุมการปฏิบัติการ (Operational Control) 
  ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ถือไดวาเปนผลลัพธท่ีไดจากระบบสารสนเทศ  
ทางการบัญชี ขอมูลดังกลาวนี้จะใหประโยชนตอการตัดสินใจของฝายจัดการหรือไมข้ึนอยูกับการ
ออกแบบระบบท่ีดี และมีขอมูลครบถวน ซ่ึงการไดขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีท่ีดีหรือไมนั้น 
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นักบัญชีจะมีบทบาทสําคัญอยางมากในการออกแบบรายงานทางการเงินสําหรับการจัดการนี้  
ตลอดจนระบบการนําเสนอรายงานตอฝายจัดการในองคการ 
  ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดทําข้ึนสําหรับผูบริหารเพื่อใชใน
การตัดสินใจ ดังนั้นรายงานจึงควรแสดงใหเห็นถึงขอแตกตางระหวางทางเลือกท่ีนําเสนอควรจะตัด
รายละเอียดท่ีไมจําเปนและไมเกี่ยวของออกไป เนื้อหาของขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีท่ีนําเสนอ
นั้นควรจะมี  ความถูกตองเช่ือถือได (Accuracy) สามารถท่ีจะสอบทานความถูกตองได 
(Verifiability)  มีความสมบูรณของสารสนเทศ (Completeness of Information)  ทันเวลาที่จะใช
ประกอบการตัดสินใจ (Timeliness) และขอมูลดังกลาวจะตองมีความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 
(Relevance) 
  หลักในการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจไดดังนี้ 
  1. รายงานควรจะแสดงใหเห็นถึงสารสนเทศท่ีสําคัญ ผูบริหารไมควรเสียเวลาใน
การคนหาส่ิงท่ีตองการจากรายงานท่ียาวมาก 
  2. รายงานควรจะจัดทําใหงายท่ีสุดเทาท่ีจะทําได รายงานควรมีรูปแบบที่งายตอ
การทําความเขาใจ แสดงรายการท่ีสําคัญใหเห็นเดนชัด สวนท่ีเปนรายละเอียดควรตัดท้ิงไป 
  3. ควรมีรายละเอียดประกอบ โดยท่ัวไปรายละเอียดประกอบควรมีการจัดทําไวแต
อาจแยกแสดงตางหากเปนเอกสารประกอบรายงาน 
  4. ควรระลึกไววาระบบการรายงานเพื่อใชในการบริหารนั้น มักจะมีการ
เปล่ียนแปลง เนื่องจากสภาพแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงโครงสราง
ขององคการ การเปล่ียนตัวผูบริหารทําใหระบบการรายงานตองมีการเปล่ียนแปลงตามดวย 
  5. รายงานบางประเภทควรจัดทําในรูปแบบของการตัดสินใจ โดยท่ีการวิเคราะห
เพื่อการตัดสินใจสามารถจัดโปรแกรมไวได โดยใหมีการวิเคราะหกอนท่ีจะจัดทํารายงานเพื่อแสดง
ผลลัพธท่ีได เชน หากผูบริหารใชการวิเคราะหกําไรสวนเกิน (Contribution margin) ในการ
ตัดสินใจกําหนดราคา ดังนั้นจึงควรมีการคํานวณกําไรสวนเกินของสินคาแตละชนิดเปรียบเทียบให
ผูบริหารไดเห็น  
  2.1.2 แนวคิดเชิงกลยุทธทางการตลาดขององคกร (รังสรรค  เลิศในสัตย : 2549) 
  กลยุทธการตลาด ไดมีการใหคําจํากัดความไววา เปนการยึดกุมสภาพความเปนไป
ของปจจุบันและแนวโนมของสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงสภาพปจจุบันและ
ศักยภาพของบริษัทของตนเอง ตลอดจนปรัชญาทางธุรกิจมีความชัดเจนในขอบเขตของธุรกิจท่ี ควร
จะดําเนินการเพื่อนําเสนอความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาของตนเองใหไดมากกวาบริษัทคูแขงโดยมี
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันเม่ือเทียบกับคูแขง สามารถสรางยอดขายและกําไรใหไดสูงสุดใน
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ระยะยาว นําไปสูการพัฒนาบริษัทของตนเองอยางมีเปาหมายระยะยาว  กลยุทธการตลาด 
ประกอบดวย ปรัชญาการบริหาร เพื่อใหเปาหมายท่ีควรจะบรรลุมีความชัดเจน โดยการกําหนด
นโยบายการบริหารหรือนโยบายธุรกิจ กําหนดวิสัยทัศนทางธุรกิจ กําหนดกลยุทธการแขงขันใน
ดานตางๆ  และการบริหารที่แข็งแกรงของธุรกิจ ดังนั้น กลยุทธการตลาดมีมุมมอง ดังตอไปนี้ 
  1. เปนแนวทางเพ่ือความอยูรอดและการเติบโตของบริษัท จึงตองมีกลยุทธการ
แขงขันกลยุทธการเจริญเติบโต เปนกลยุทธพื้นฐาน 
  2. เปนแนวทางระยะกลางและระยะยาวแบบบูรณาการ กลยุทธการตลาดในท่ีนี้
แบงความหมายเปนแบบแนวกวางวา เปนกลยุทธสําหรับแผนงานการขยายธุรกิจใหม การวางแผน
ผลิตภัณฑใหม การขยายผลิตภัณฑตางๆ อีกดานหน่ึงมีความหมายในแนวแคบ เปนกลวิธีสําหรับ
กิจกรรมทางการตลาด เชน การรวบรวมขอมูล การทดสอบตลาด การบริหารลูกคา การสงเสริมการ
ขายตางๆ 
  3.  ผูบริหารจะตองใหความสนใจและทุกฝายงานตองมีความเก่ียวของกนัมีปรัชญา
การบริหารและนโยบายการบริหารที่ชัดเจน รวมท้ังมีเปาหมายธุรกิจท่ีชัดเจน เชน อัตรากําไรตางๆ 
  4. การเนนขอมูลท่ีไดมาจากการวิจัยตลาด ขอมูลการตลาดทําใหสามารถวิเคราะห
ตลาดไดอยางเปนภาวะวิสัย ซ่ึงสามารถทําใหทุกๆ ฝายมีความเช่ือถือในขอมูลและแนวคิดทาง 
การตลาด 
  5. การสรางความสามารถในการแขงขันท่ีไดเปรียบ เพื่อมุงสูการสรางสวนครอง
ตลาดสูงสุดในตลาดเปาหมายในขอบเขตธุรกิจท่ีตนมีความชํานาญ จึงตองปรับปรุงกลยุทธการ
แขงขันสรางฐานการบริหารใหแข็งแกรง หมายถึง  การนําเสนอส่ิงท่ีมีมูลคาใหแกลูกคาซ่ึงคูแขงไม
สามารถ เลียนแบบได โดยใชทักษะและเทคโนโลยีท่ีมีอยูภายในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
ท่ีนี้จะหมายถึง จะตองมีการสะสมความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีบุคลากรมีอยู และการวิจัยและ
พัฒนาใหอยูในระดับสูง 
  6. ทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด โดยเนนแนวคิดท่ีวา ยอดขายและกําไร คือ 
ผลลัพธของความพึงพอใจของลูกคา 
  2.1.3  แนวคิดพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix or 4Ps) 
(พิษณุ  จงสถิตวัฒนา: 2548) 
  การพัฒนาสวนประสมการตลาด คือ การวิเคราะหสวนประสมตางๆ วาสวน
ประสมอยางไรจึงจะเหมาะสมสําหรับตลาดเปาหมาย เชน ผลิตภัณฑอะไร การสงเสริมผลิตภัณฑ
ใชวิธีใด จัดจําหนายอยางไร  และราคาควรเปนเทาไร  แนนอนท่ีสุดวาตองเลือกผลิตภัณฑท่ี
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ผูบริโภค ตองการซ้ือและวิธีการจัดจําหนายท่ีผูบริโภคจะหาซ้ือไดงายและสะดวก ใชการสงเสริม
ผลิตภัณฑท่ีจะเขาถึงตลาดเปาหมายไดดีท่ีสุด และจัดต้ังราคาท่ีเหมาะสม 
  สวนประสมทางการตลาด คือ ปจจัยแปรผันทางการตลาดท่ีผูบริหารการตลาด
เสนอใหแกตลาดเปาหมาย เพื่อบําบัดความตองการพรอมท้ังนําความพอใจสูงสุดมาสูตลาด
เปาหมาย เปนปจจัยแปรผันทางการตลาดท่ีผูบริหารสามารถควบคุมได และเปนหนาท่ีของผูบริหาร
ท่ีจําตองปรับปจจัยแปรผันเหลานี้ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเปาหมายและสภาวะ
การแขงขันในตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
เปาหมาย โดยสวนประสมการตลาดประกอบดวย  
 1) ผลิตภัณฑ (Product) 
  ผลิตภัณฑ เปนปจจัยท่ีสําคัญของสวนประสมการตลาด นโยบายผลิตภัณฑไม
เพียงแตจะมีผลกระทบตอกลยุทธการตลาดอ่ืนๆ ท่ีจะตองไดรับการพัฒนาตามมาพรอมๆ กัน 
นโยบายของบริษัทเปนดัชนีบงช้ี ถึงประเภทของผลิตภัณฑท่ีตองการผลิตหรือจัดจําหนาย สวน
ประสมของผลิตภัณฑ และกิจกรรมทางการตลาดท่ีจะนํามาใช บริษัทสวนใหญกําหนดเปนนโยบาย
หลักของบริษัทวาจะประกอบธุรกิจอะไรบาง หรือมีธุรกิจอะไรที่จะไมทํา โดยจะตองทําการ 
  การวิเคราะหวิจัย เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ของตลาดและการแขงขัน ถึงแมวาผลิตภัณฑ  จะดีและประสบความสําเร็จมากเพียงใดก็ตาม การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ ทําไดท้ังดานคุณภาพ รูปแบบ ประสิทธิภาพ และการลดตนทุนการผลิต 
กิจกรรมทางการตลาด ท่ีจะตองทําพรอมกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ คือ การคัดผลิตภัณฑออก 
ผลิตภัณฑท่ีควรจะไดรับการพิจารณาคัดออก คือผลิตภัณฑท่ีมียอดขายลดลงอยางตอเนื่อง 
ผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพในการทํากําไรต่ํา หรือผลิตภัณฑท่ีไมคุมคากับการพัฒนาปรับปรุงตอไป 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีหลีกเล่ียงไมพน ในสภาวะการ
เศรษฐกิจในปจจุบัน นักการตลาดไมสามารถนิ่งนอนใจกับผลิตภัณฑท่ีเคยขายดีและเปนท่ีนิยม 
เพราะคูแขงขันในตลาดจะมีจํานวนท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และมีความพรอมท้ังทางดานพลังทรัพย 
และพลังคนท่ีจะเขามาแยงชิงสวนครองตลาด และพรอมท่ีจะแนะนําผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีดีกวา  
 2) ราคา (Price) 
  ราคาเปนองคประกอบท่ีไดรับความสนใจเปนพิเศษจากนักเศรษฐศาสตร 
โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตรจุลภาค ซ่ึงจะศึกษาความสัมพันธระหวางระดับราคาและระดับความ
ตองการของตลาด นักการตลาดใชกลยุทธราคาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการตลาดตางๆ ดังนี้ 
  1. การกําหนดราคาเพ่ือเนนการทํากําไร  
  2. การกําหนดราคาเพ่ือเนนการขายและมูลคาขาย 
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  3. การกําหนดราคาเพ่ือรักษาเสถียรภาพของตลาด  
  4. การกําหนดราคา เพื่อเนนจุดยนืผลิตภัณฑ  
  นักการตลาดนิยมการกําหนดราคาโดยวิธีบวกเพิ่มจากตนทุนผลิตภัณฑ เพราะเปน
วิธีท่ีมีการคํานวณงาย และเปนวิธีกําหนดราคาท่ีคอนขางยุติธรรม ในบางคร้ัง ราคาผลิตภัณฑอาจจะ
ถูกกําหนดจากความตองการเปนหลัก ราคาจะแปรผันไปตามความตองการในขณะน้ันๆ  เชน ในฤดู
ท่ีมีผลผลิตนอย ราคาขายก็จะสูงข้ึน วิธีการกําหนดราคาท่ีนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง คือ การกําหนดราคา
ตามคูแขงขัน ซ่ึงมีท้ังผลดีและผลเสีย ผลดีของการกําหนดราคาวิธีนี้ คือการลดการแขงขัน และ
รักษาเสถียรภาพตลาด  ผลเสียก็คือ การกําหนดราคาวิธีนี้ ไมสะทอนตนทุนท่ีแทจริงของผูผลิตแต
ละรายและอาจทําใหผูบริโภคตองซ้ือสินคาในราคาสูงเกินจริง วิธีการกําหนดราคาจากคุณคาท่ี
คาดการณไวเปนวิธีการกําหนดราคาท่ีกําลังไดรับความนิยม เพราะเปนการกําหนดราคาจากการ
ประเมินคุณคาผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคจะไดรับ เชน ถาผูบริโภคไดคาดการณคุณคาผลิตภัณฑไวสูง 
ผูบริโภคก็พรอมและพอใจท่ีจะซ้ือในราคาท่ีสูง 
 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
  การกําหนดชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ เร่ิมตนจากการวิเคราะหพฤติกรรม
ของลูกคาเปาหมาย เราตองรูวา ลูกคาของเรามีมากเพียงใดและอยูท่ีไหนบาง มีพฤติกรรมในการซ้ือ
สินคาอยางไร เชน ซ้ือบอยเพียงใด ซ้ือในรานคาประเภทใด นิยมซ้ือในวันและชวงเวลาใด รวมท้ัง
วิธีการชําระเงินคาซ้ือสินคา รวมถึงจะตองพิจารณาถึง ลักษณะพิเศษของสินคาหรือผลิตภัณฑของ
เราดวย เชน ความสด ความใหม น้ําหนักของสินคา และราคาของสินคา รวมถึงความยากงายของ
วิธีการใชผลิตภัณฑ จะเปนขอกําหนดประเภทของชองทางการจัดจําหนาย เชนเดียวกันกับลักษณะ
ของคนกลาง จํานวนของคนกลาง สภาพและลักษณะของคูแขงขันสถานภาพ และนโยบายบริษัท  
หลังจากท่ีไดพิจารณาขอกําหนดในการเลือกชองทางการจัดจําหนาย ผูบริหารการตลาดทําการ
เลือกสรรสมาชิกชองทางการจัดจําหนาย กําหนดหนาท่ีของสมาชิกชองทาง กระตุนเราสมาชิกชอง
ทางการจัดจําหนายดวยวิธีการตางๆ เชน การใหรางวัล การทําโฆษณารวมกัน  การใหสวนลดพิเศษ  
และทายสุดควรตรวจสอบและควบคุมผลงานของสมาชิกชองทางวาตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม 
 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  การสงเสริมผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ ชวยส่ือสารใหลูกคาเปาหมายตระหนักถึง
ผลิตภัณฑหรือบริการที่ตองการเสนอขาย รับรูถึงคุณภาพดีเดนของผลิตภัณฑ กระตุนเราใหเกิด
ความสนใจและชักชวนใหซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการในที่สุด สวนผสมของการสงเสริมผลิตภัณฑ
ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยบุคคล การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ 
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งบประมาณของการสงเสริมผลิตภัณฑจะถูกจัดสรรระหวางสวนผสมท้ัง 4   นี้ เพื่อใหไดสวนผสมที่
ดีท่ีสุด เนื่องจากความแตกตางของผลิตภัณฑ จุดยืนผลิตภัณฑ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ และนโยบาย
การสงเสริมผลิตภัณฑของบริษัท งบประมาณและสวนผสมผลิตภัณฑท่ีใชอาจจะแตกตางกัน แตก็
ประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  พาฝน  ตันฑัยย(2543) ไดศึกษาเร่ืองการดําเนินงานของธุรกิจเบเกอรร่ีในจังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ขอมูลสารสนเทศท่ีใชในดานการตลาดท่ีผูประกอบการในธุรกิจ 
เบเกอรร่ีใหความสําคัญในสวนประสมดานการตลาดคือ ในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ในดานผลิตภัณฑนั้น ใหความสําคัญดานรสชาติ 
ความอรอยและคุณภาพวัตถุดิบมากท่ีสุด การกําหนดราคาข้ึนอยูกับตนทุนของผลิตภัณฑ ดานการ
จัดจําหนายมีการขายใหกับคนในทองถ่ินมากท่ีสุด  รองลงมาคือนักทองเท่ียวชาวไทยโดยขายใน
สถานท่ีประกอบการ และซูเปอรมารเก็ต  การสงเสริมการตลาดจะมีการโฆษณาที่หีบหอผลิตภัณฑ
มีการลดราคา การใหทดลองชิมสินคาและมีการบริจาคในงามกุศลตางๆ และมีความเห็นวา
แนวโนมการแขงขันในธุรกิจเบเกอรร่ีของจังหวัดเชียงใหมมีมากข้ึน โดยแขงขันกันดานราคา และ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑและความสดใหมของเบเกอรร่ี อีกท้ังเห็นวาแนวโนมผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพมีความตองการเพิ่มมากกวาเดิม กิจการโดยสวนใหญมีตราสินคา และเห็นวารสชาติของ
ผลิตภัณฑเบเกอรร่ี ในกิจการ มีความเหมาะสม 
  จุมภฏ  สนิทธางกูร (2549) ไดศึกษาเร่ือง สารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจคาวัสดุกอสรางในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ผล
การศึกษาพบวา กิจการสวนใหญเปนกิจการขนาดใหญ ท่ีไมไดเปนบริษัทในเครือของบริษัทใด มี
แหลงท่ีมาของสินคาโดยการซ้ือจากผูผลิตโดยตรงและผูคาสวนใหญทําการคาแบบขายปลีกและ
ขายสง มีการจัดทําบัญชีโดยใชพนักงานของกิจการเองรวมกับการวาจางสํานักงานบัญชีและใช
ระบบบันทึกลงในสมุดควบคูกับระบบบันทึกบัญชีลงในคอมพิวเตอร ผูเกี่ยวของกับการวางแผน 
กลยุทธการตลาดสวนใหญในกิจการอานงบการเงินทุกป และกิจการสวนใหญเห็นความจําเปนใน
การนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีดังตอไปนี้ไปใชในการการวางแผนกลยุทธทางการตลาด  
จํานวนสินคางขาดสต็อค  อัตรากําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย  ตนทุนในการขนสงสินคา  
สัดสวนของตนทุนคลังสินคาตอตนทุนการกระจายสินคา  อัตราสวนของสินคาในคลังตอสินคาท่ี
ลูกคาตองการ  สัดสวนของตนทุนการขนสงสินคาตอยอดขาย  การวัดทัศนคติและความพึงพอใจ



 

 

11 

ของลูกคา รวมถึงอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และ ยังใหความเห็นวาการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดดานราคา มีความจําเปนท่ีจะตองใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผนมากท่ีสุด 
  วราวรรณ  อนันตรัตน (2549) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจ
ของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรร่ี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรร่ี ในทุกกลุมอาชีพนั้น อันดับแรก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ดาน
ราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาดตามลําดับ 
  ในดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสนใจ ดานรสชาติ  คุณภาพ ความสดใหม 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ  อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ และคุณคาทางโภชนาการ  
  ในดานราคา  ผูบริโภคใหความสนใจ ความหลากหลายของระดับราคา ความ
เหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพของผลิตภัณฑ  ความเหมาะสมระหวางราคากับปริมาณของ
ผลิตภัณฑ  ความมีมาตรฐานของราคาของผลิตภัณฑ และ การแสดงราคาอยางชัดเจ น 
  ในดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสนใจ ความสวยงามของ       
หนาราน  ความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภัณฑ  ความสะอาดของสถานท่ี  มีท่ีนั่งรับประทาน   
รวมถึงมีท่ีจอดรถ 
  ในดานการสงเสริมการขาย ผูบริโภคใหความสนใจ  การโฆษณาผานส่ือตางๆ  
การใหสวนลด  การมีของแถมใหกับลูกคา  การมีผลิตภัณฑใหทดลองชิม การมีเอกสารใหความรู
ทางโภชนาการ 
 
2.3 ผลิตภัณฑเบเกอรร่ี 
 ผลิตภัณฑ(Product) 
ในปจจุบันขนมอบหรือเบเกอร่ีไดพัฒนารูปรางหนาตาของผลิตภัณฑ รวมท้ังกรรมวิธีการผลิตให
กาวหนาไปจากในอดีตซ่ึงมีเพียงขนมปงท่ีผลิตมาจากแปงสาลีเพียงไมกี่ชนิด ปจจุบันขนมอบ
หรือเบเกอรี่มีรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีหลากหลายมากข้ึนจากการพัฒนาที่ตอเนื่องมาเปนเวลานาน 
เชน ขนมปงท่ีมีไสหรือหนาตางๆ เคก, พาย, คุกกี้ และแครกเกอร ฯลฯ ขนมอบหรือเบเกอร่ีไดรับ
ความนิยม 6 ประเภท คือ 
 1. ขนมปง (Bread) 
 ตัวอยางผลิตภัณฑขนมปง ไดแก   ขนมปงนมสด  ขนมปงไสกรอก  ขนมปงไสหมูหยอง  
ขนมปงไสไก  ขนมปงไสไกและแฮม  ขนมปงไสไกและเห็ดหอม ขนมปงไสหมูสับผัดซอส  ขนม
ปงไสหมูแดง  ขนมปงไสแฮมและชีส  ขนมปงเกลียวแฮม  ขนมปงไสถ่ัวแดง ขนมปงไสเผือก  
ขนมปงไสสังขยาใบเตย  ขนมปงลูกเกด 
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 2. พัฟและพาย   
 ตัวอยางผลิตภณัฑพัฟและพาย  ไดแก  พฟัไก  พัฟเนื้อ  พัฟไกซอสขาว  พัฟเห็ด    พัฟไส
กรอก  พัฟทูนา  พายไก  พายหมูเกาลัด  พายสตูวไก 
 3. เอแคลรและโดนัท 
 ตัวอยางผลิตภณัฑเอแคลรและโดนัท  ไดแก  เอแคลรกาแฟ  เอแคลรไสครีม  เอแคลรไส
ครีมซ็อคโกแลต  โดนัทเกลียว  โดนัทแยมสตรเบอรร่ี 
 4. คุกก้ี (Cookies) 
 ตัวอยางผลิตภณัฑคุกกี้  ไดแก   คุกกี้กาแฟ  คุกกี้เม็ดมะมวงหิมพานต คุกกี้เนยสด 
 คุกกี้น้ําตาลทรายแดง คุกกี้ขาวโอดลูกเกด คุกกี้มะพราว คุกกี้งาดํา  คุกกี้งาขาว 
 5. ขนมเคก (Cake) 
 ตัวอยางผลิตภณัฑขนมเคกท่ีผลิต  ไดแก   เคกลูกเกด เคกเนยสด  เคกลูกเกด 
 ฟรุตเคก  เคกโรลลูกตาล เคกโรลมะพราวออน   เคกวนลิา เคกกาแฟ  เคกช็อคโกแลต 
 6. ขนมเปยะ  
 ตัวอยางผลิตภณัฑขนมเปยะ ท่ีผลิต ไดแก เปยะถ่ัวไขเค็ม  เปยะถ่ัวดําไขเค็ม เปยะถ่ัวเขียว
เม็ดมะมวงหิมพานต  เปยะทุเรียนไขเค็ม  เปยะผลไม เปยะถ่ัวฟก  เปยะไหวพระจันทร 
  
 ในการพัฒนารปูแบบของผลิตภัณฑใหมีรูปรางหนาตา กระบวนการผลิตและปจจยัท่ีใชใน
การผลิตใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคนั้น จะตองมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย
กอนวาจะผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของใคร ผูหญิง ผูชายเด็ก ผูใหญ ระดับฐานะเปน
อยางไร เนื่องจากผูบริโภคแตละคนมีรสนิยมในการกนิท่ีตางกัน ความสามารถในการซ้ือก็ตางกัน 
การตั้งกลุมเปาหมายท่ีจะมาเปนลูกคา จะทําใหอยางนอยก็สามารถผลิตสินคาไดใกลเคียงกับความ
ตองการของคนกลุมนั้นบาง รวมท้ังคุณภาพของสินคาและวัตถุดิบท่ีใชก็เปนอีกปจจยัหนึ่ง ท่ีสําคัญ
ท่ี จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญและหม่ัน ตรวจสอบ
และปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ  
  
 


