
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาดของ
ธุรกิจเบเกอรร่ี ในจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
สําหรับการวางแผนกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเบเกอรร่ี ใน จังหวัดเชียงใหม  
 ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสงแบบสอบถามไปยังกลุมประชากร ไดแก 
เจาของกิจการ  ผูจัดการท่ัวไป  พนักงานการตลาด และพนักงานบัญชีและการเงิน ผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใชในการวางแผนกลยุทธการตลาดของธุรกิจเบเกอรร่ี 
ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 22 ราย โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยใชคาความถ่ี (Frequency)  คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) คารอยละ (Percentage)  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 สวนท่ี 1  ขอมูลประชากรศาสตร  
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.1 มีอายุ
อยูในชวง  30-39 ป คิดเปนรอยละ 36.4  ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.6  มี
ตําแหนงเจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 50  มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา  5 ป คิดเปนรอยละ 31.8 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับองคกร 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานในกิจการท่ีมีลักษณะธุรกิจ 
เจาของคนเดียวคิดเปนรอยละ  63.6  มีลักษณะการจัดจําหนายโดย การขายและผลิตตามคําส่ังซ้ือ 
คิดเปนรอยละ 81.8  ผลิตและจําหนาย  แซนวิช คิดเปนรอยละ  95.5  ผลิตภัณฑหลัก คือ ขนมปง
สอดไส คิดเปนรอยละ  72.7  มีราคาขายปลีกผลิตภัณฑเบเกอรร่ี 5-20 บาทและราคา 21-50 บาท คิด
เปนรอยละ 63.6 มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ  มากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 36.4  มีมูลคา
สินทรัพยรวม ตํ่ากวา 30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.7  มีมูลคาทุนจดทะเบียน ตํ่ากวา 1 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 68.2   มีมูลคายอดขายตอประหวาง 1 – 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.4  มีจํานวน
พนักงาน ไมเกิน 25 คน คิดเปนรอยละ 63.6  พนักงานบัญชีของกิจการเปนผูจัดทําบัญชีคิดเปนรอย
ละ 86.4  จัดทําบัญชีโดยใชท้ังระบบบันทึกดวยมือในสมุดและระบบคอมพิวเตอรรวมกัน คิดเปน
รอยละ 86.4  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีรวมกับโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office คิดเปน
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รอยละ 54.5  กิจการสวนใหญมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจการในระดับ นาพอใจ  คิดเปนรอยละ 
72.7    
   
ปญหาการดําเนินงานดานตางๆ  
 ปญหาดานตางๆ ในการประกอบธุรกิจเบเกอรร่ีอยูในระดับปญหาปานกลางและนอยที่สุด เรียง
ตามลําดับคือ ปญหาดานการตลาดอยูในระดับ มาก มีคาเฉล่ียเทากับรอยละ 60.48  รองลงมาคือดาน
การเงิน อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับรอยละ  35.94  และปญหาดานการผลิต อยูในระดับ 
ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับรอยละ  28.29 
 สําหรับปญหาดานการตลาด  จากการศึกษา พบวา สภาพการแขงขันรุนแรงข้ึนทั้งจากคูแขงขัน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ สงผลใหจํานวนลูกคาและปริมาณการส่ังซ้ือของลูกคาลดลงใน
ผูประกอบการแตละราย เน่ืองจากการกระจายคําส่ังซ้ือไปยังผูประกอบการหลายๆ ราย อีกทั้งใน
ผูประกอบการขนาดเล็กสวนใหญไมสามารถแขงในดาน  ชองทางการจัดจําหนาย  การโฆษณาและการ
สงเสริมการขายกับผูประกอบการรายใหญได 
 สําหรับปญหาดานการเงิน จากการศึกษา พบวา มีปญหาระบบบัญชีไมมีประสิทธิภาพ ปญหา
การไมทราบขอมูลตนทุนที่แทจริง อัตราดอกเบ้ียสูงเกินไปและ ขาดความเขาใจในการบริหารการเงิน 
ขาดเงินทุนหมุนเวียน  ซ่ึงเปนปญหาจากการขาดความรูความสามารถของบุคลากรในกิจการรวมถึง
ผูบริหาร ในกิจการขนาดเล็ก จะไมมีระบบบัญชีที่ดีสงผลใหไมทราบตนทุนที่แทจริงของสินคาดังนั้น
จึงเปนขอดอยในการวางกลยุทธการแขงขันดานราคา 
 สําหรับปญหาดานการผลิต ไดแก ราคาวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน  คนงานไมเช่ียวชาญและเทคโนโลยี
การผลิตลาสมัยทําใหเกิดของเสียมากเกินไป  ซ่ึงปญหาดังกลาวสงผลใหตนทุนผลิตภัณฑสูงข้ึน 
ศักยภาพของการผลิตที่ลดลง 
 ความตองการขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีและนําไปใชในการวางแผนกลยุทธการตลาด 
 ในการวางแผนกลยุทธการตลาดขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีดานผลิตภัณฑมีความตองการ 
มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด 
ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใชในการวางแผน
กลยุทธทางการตลาด คือมีการนําขอมูลสารสนเทศดานผลิตภัณฑ มาใชเปนอันดับแรก  รองลงมาคือ 
ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด เชนเดียวกัน 
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 สําหรับดานผลิตภัณฑ  ความตองการขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกล
ยุทธทางการตลาด ไดแก รายงานยอดขายแยกตามสินคา คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ รายงาน
จํานวนสินคาคงเหลือตามสินคา คิดเปนรอยละ 95.5  รายงานรับคืนสินคาแยกตามสินคา คิดเปนรอยละ 
86.4 รายงานของเสียตอยอดขายแยกตามสินคา คิดเปนรอยละ  77.3 รายงานของเสียตอยอดขายรวม คิด
เปนรอยละ 68.2   และ 
 ผูวางกลยุทธการตลาดไดนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีดานผลิตภัณฑไปใชมากท่ีสุด ไดแก  
รายงานยอดขายแยกตามสินคา คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ รายงานจํานวนสินคาคงเหลือตามสินคา 
คิดเปนรอยละ 95.5  รายงานรับคืนสินคาแยกตามสินคา คิดเปนรอยละ 72.2 
 สําหรับดานราคา  ความตองการขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาด  ไดแก  รายงานอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน เปนรอยละ 100 รองลงมาคือ ขอมูลตนทุน
การผลิตสินคา คิดเปนรอยละ 90.9 รายงานของเสียในกระบวนการผลิต คิดเปนรอยละ 63.6  รายงาน
ยอดขายแยกตามราคาและขนาดของสินคา คิดเปนรอยละ 50  และ 
 ผูวางกลยุทธการตลาดไดนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ดานราคา ไปใชมากท่ีสุด ไดแก 
รายงานอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน เปนรอยละ 95.5 รองลงมาคือ ขอมูลตนทุนการผลิตสินคา 
คิดเปนรอยละ 90.9 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก  รายงานการขายตามลูกคา มีความตองการอยูในระดับ มาก 
คิดเปนรอยละ 72.2 รองลงมาคือ รายงานตนทุนในการขนสงสินคา คิดเปนรอยละ 63.6 รายงานสินคา
คืนตามลูกคา คิดเปนรอยละ 54.5  และ 
 ผูวางกลยุทธการตลาดไดนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ดานชองทางการจัดจําหนาย ไปใช
มาก ไดแก รายงานสินคาคืนตามลูกคา และรายงานการขายตามลูกคา คิดเปนรอยละ 72.2    
 ดานสงเสริมการตลาด ไดแก   รายงานยอดขายเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว  คิดเปนรอยละ 
95.5 รายงานยอดขายรวมแยกตามพนักงานขาย คิดเปนรอยละ 90.9 รายงานยอดขายที่ เพิ่ ม ข้ึนต อ
คาใชจายในการสงเสริมการขาย มีความตองการอยูในระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ  68.2  และ 
 ผูวางกลยุทธการตลาดไดนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ดานชองทางการจัดจําหนาย ไปใช
มาก ไดแก รายงานยอดขายเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว คิดเปนรอยละ 100 รายงานยอดขายรวม
แยกตามพนักงานขาย คิดเปนรอยละ 81.8 รายงานยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนตอคาใชจายในการสงเสริมการขาย 
คิดเปนรอยละ 72.2  
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 ปญหาในการใชขอมูลสารสนเทศทางกบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาด 
 พบวา ปญหาในการนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใชสําหรับการวางแผนกลยุทธ
การตลาดนั้น ปญหาโดยรวมเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง  คิดเปนรอยละ 40.90  โดย พบวาความ
ทันเวลาที่จะใชประกอบการตัดสินใจ (Timeliness) และความถูกตองเช่ือถือได (Accuracy) เปนปญหา
มากท่ีสุดคือ ขอมูลทางการบัญชีมีความลาชาเน่ืองจากระบบขอมูล  และความถูกตองของขอมูล คิดเปน
รอยละ 86.4   เปนปญหาในการนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใชสําหรับการวางแผนกลยุทธ
การตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือความสมบูรณของสารสนเทศ(Completeness of Information) ทําใหเกิด 
ความยุงยากในการพยากรณขอมูลในอนาคต(งบประมาณ) คิดเปนรอยละ 63.6  รวมถึงพนักงานบัญชี
ไมมีความรูความสามารถ  คิดเปนรอยละ 54.5  และปญหาความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) 
คือ  ขอมูลทางการบัญชีไมตรงตามความตองการของฝายการตลาด คิดเปนรอยละ 40.9   
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธทางการตลาดของ
ธุรกิจเบเกอรรี่ ในจังหวัดเชียงใหม   สามารถอภิปรายผลตาม  แนวคิดเรื่องขอมูลสารสนเทศทางการ
บัญชีสําหรับการจัดการ (แนงนอย  ใจออนนอมและคณะ : 2542)   แนวคิดเชิงกลยุทธทางการตลาดของ
องคกร (รังสรรค  เลิศในสัตย : 2549)  แนวคิดพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
or 4Ps)  (พิษณุ  จงสถิตวัฒนา : 2548)   การศึกษาเร่ือง การดําเนินงานของธุรกิจเบเกอรร่ีในจังหวัด
เชียงใหม (พาฝน  ตันฑัยย : 2543)   การศกึษาเร่ือง สารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธ
ทางการตลาดของธุรกิจคาวัสดุกอสรางในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (จุมภฏ  สนิทธางกูร : 2549) 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรร่ี (วราวรรณ  อนันตรัตน 
: 2549) 
 ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก ดําเนินกิจการในรูปแบบ
กิจการเจาของคนเดียวเปนธุรกิจที่ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรรี่ตลาดกลางและลาง   ผลิตภัณฑในตลาดนี้มี
ราคาประมาณ ช้ินละ 5-50  บาท จัดจําหนายโดยการขายและผลิตตามคําส่ังซ้ือ และการขายสงผานผูคา
สงและคาปลีกไปสงผูบริโภคตอไป    พนักงานบัญชีของกิจการเปนผูจัดทําบัญชี จัดทําบัญชีโดยใชทั้ง
ระบบบันทึกดวยมือในสมุดและระบบคอมพิวเตอรรวมกัน 
 ผูเกี่ยวของกับการวางแผนกลยุทธการตลาด มีความตองการขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
และนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใชในการวางแผนการกลยุทธ   เชน ดานผลิตภัณฑ ไดนํา
รายงานยอดขายแยกตามสินคา รายงานการรับคืนสินคาแยกตามสินคา รายงานการรับคืนสินคาแยกตาม
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สินคา    ดานราคา ไดนํา  รายงานอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน รายงานขอมูลตนทุนสินคา    ดาน
การจัดจําหนาย ไดนํา  รายงานสินคาคืนตามลูกคาและรายงานการขายตามลูกคา   ดานการสงเสริมการ
ขาย  ไดนํา รายงานยอดขายที่เพิ่มข้ึนตอคาใชจายในการสงเสริมการขาย  ซ่ึงรายงานดังกลาวขางตน
นิยมนําไปใชในการวางแผนกลยุทธการตลาดในกิจการกลุมตัวอยาง  เน่ืองจากการวางแผนกลยุทธ มี
ความจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดทําข้ึนสําหรับผูบริหารเพื่อใชใน
การตัดสินใจ ดังนั้น การรวบรวมขอมูลดานสวนประสมการตลาดใหครบถวน ทั้ง 4  ดาน เพ่ือให
ผูบริหารมั่นใจไดวาการวางแผนกลยุทธการตลาดมีประสิทธิภาพเพื่อความอยูรอดและการเติบโตของ
บริษัท  เปนแนวทางระยะกลางและระยะยาวแบบบูรณาการ สําหรับแผนงานการขยายธุรกิจใหม การ
วางแผนผลิตภัณฑใหม การขยายผลิตภัณฑตางๆ ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่ไดทําใหสามารถ
วิเคราะหตลาดไดอยางมีวิสัยทัศน ซ่ึงสามารถทําใหทุกๆ ฝายมีความเช่ือถือในขอมูลและสราง
ความสามารถในการแขงขันที่ไดเปรียบ เพื่อมุงสูการสรางสวนครองตลาดสูงสุดในตลาดเปาหมายใน
ขอบเขตธุรกิจท่ีตนมีความชํานาญ  ทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด โดยเนนแนวคิดที่วา ยอดขายและ
กําไร คือ ผลลัพธของความพึงพอใจของลูกคา 
 การนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใชสําหรับการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ใน
ปจจุบันมีปญหาอยูในระดับ ปานกลาง  ไดแก ปญหาขอมูลทางการบัญชีมีความลาชาเนื่องจากระบบ
ขอมูล ความถูกตองของขอมูล   ความยุงยากในการพยากรณขอมูลในอนาคต(งบประมาณ) พนักงาน
บัญชีไมมีความรูความสามารถ   ขอมูลทางการบัญชีไมตรงตามความตองการของฝายการตลาด  สงผล
ใหขอมูลสารสนเทศที่ไดขาดความถูกตองเช่ือถือได ขาดความสมบูรณของสารสนเทศ ไมทันเวลาที่จะ
ใชประกอบการตัดสินใจ และขอมูลดังกลาวไมมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ
การตลาด  สงผลใหการตัดสินใจของผูบริหารในดานตางๆ ไมวาจะเปน ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดาน
ชองทางการจัดจําหนายและ ดานสงเสริมการขาย  ผิดพลาด กระทบตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
กิจการ  ในสวนของปญหาฝายการตลาดไมใหความสําคัญกับขอมูลที่นําเสนอ   พนักงานบัญชีมีจํานวน
ไมเพียงพอ และไมไดรับการสนับสนุนใหมีการนําวิธีการทางบัญชี หรือวิธีการทางการตลาดใหมๆ มา
ใชในกิจการ ไมมีการตกลงรวมกันระหวางฝายบัญชีกับฝายการตลาดในดานขอมูลท่ีตองการ มีปญหา
นอย แสดงใหเห็นวาผูบริหารใหความสําคัญกับการนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใชสําหรับการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดของกิจการ 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับ  แนวคิดเร่ืองขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการ
จัดการ ของ แนงนอย  ใจออนนอม (2542)  ท่ีวาขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดทําข้ึน
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สําหรับผูบริหารเพ่ือใชในการตัดสินใจ ควรจะ มีความถูกตองเช่ือถือได (Accuracy) สามารถท่ีจะสอบ
ทานความถูกตองได (Verifiability) มีความสมบูรณของสารสนเทศ (Completeness of Information) 
ทันเวลาท่ีจะใชประกอบการตัดสินใจ (Timeliness) และขอมูลดังกลาวจะตองมีความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ (Relevance) ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวาความทันเวลาท่ีจะใชประกอบการตัดสินใจ 
(Timeliness) และความถูกตองเช่ือถือได (Accuracy) เปนปญหามากท่ีสุด ขอมูลทางการบัญชีมีความลา
ชาเน่ืองจากระบบขอมูล  และความถูกตองของขอมูล รองลงมาคือความสมบูรณของสารสนเทศ
(Completeness of Information) ทําใหเกิด ความยุงยากในการพยากรณขอมูลในอนาคต(งบประมาณ) 
รวมถึงพนักงานบัญชีไมมีความรูความสามารถ  และปญหาความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) 
คือ  ขอมูลทางการบัญชีไมตรงตามความตองการของฝายการตลาด  
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับ แนวคิดเชิงกลยุทธทางการตลาดขององคกร ของ   รังสรรค  
เลิศในสัตย (2549)  ที่วา เปาหมายในการวางแผนกลยุทธการตลาด เพื่อ เปนแนวทางเพ่ือความอยูรอด
และการเติบโตของบริษัท เปนแนวทางระยะกลางและระยะยาวแบบบูรณาการ สําหรับแผนงานการ
ขยายธุรกิจใหม การวางแผนผลิตภัณฑใหม การขยายผลิตภัณฑตางๆ รวมถึง ทางดานการสงเสริม
การตลาด และสรางความสามารถในการแขงขันที่ไดเปรียบ เพ่ือมุงสูการสรางสวนครองตลาดสูงสุดใน
ตลาดเปาหมายในขอบเขตธุรกิจที่ตนมีความชํานาญ  โดยทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด โดยเนน
แนวคิดท่ีวา ยอดขายและกําไร คือ ผลลัพธของความพึงพอใจของลูกคา และจากการศึกษาครั้งนี้พบวา 
ผูเกี่ยวของในการวางแผนกลยุทธการตลาดใหความสนใจในการนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใช
ในการวางแผนเพื่อ ความอยูรอดและเติบโตของกิจการ ไมวาจะเปนปญหาที่เกิดข้ึนในกิจการ และ
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจตอไป 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ แนวคิดพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix or 4Ps) ของ  พิษณุ  จงสถิตวัฒนา(2548) ท่ีวาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ   ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนหนาที่ของ
ผูบริหารที่จะตองพัฒนาปจจัยเหลาน้ีใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของตลาดและสภาวะการแขงขัน
ในตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา โดยให
ความสําคัญในการพัฒนา ดานผลิตภัณฑ  มากท่ีสุด ซ่ึง จากการศึกษาในธุรกิจเบเกอรรี่ ไดมีการนํา
ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวของในดานผลิตภัณฑ มาใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาสวนประสม
ทางการตลาดมากท่ีสุดเชนเดียวกัน อีกทั้งยังใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ ไมวาจะเปน ดาน
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ราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใน
ตลาดได 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ ผลการศึกษาของ  พาฝน  ตันฑัยย (2543) ในเร่ืองของการ
ดําเนินงานของธุรกิจเบเกอรรี่ในจังหวัดเชียงใหม วาขอมูลสารสนเทศที่ใชในดานการตลาดท่ี
ผูประกอบการในธุรกิจ เบเกอรรี่ใหความสําคัญในสวนประสมดานการตลาดคือ ในดานผลิตภัณฑ  
ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ และจากการศึกษาครั้งนี้ 
ธุรกิจเบเกอรร่ีในจังหวัดเชียงใหม  มีความตองการและนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใช ดาน
ผลิตภัณฑ มากท่ีสุด รองลงมา ดานราคา  ดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ จุมภฏ  สนิทธางกูร (2549) ในเร่ืองของ 
สารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจคาวัสดุกอสรางในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  กจิการสวนใหญเห็นความจําเปนในการนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใช
ในการการวางแผนกลยุทธทางการตลาด  ไมวาจะเปนทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย
และดานการสงเสริมการขาย      สวนท่ีแตกตางกันคือในการศึกษาสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจคาวัสดุกอสรางในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม     ใหความเห็น
วาการวางแผนกลยุทธทางการตลาดดานราคา มีความจําเปนท่ีจะตองใชสารสนเทศทางการบัญชีในการ
วางแผนมากท่ีสุด  สวนในธุรกิจเบเกอรรี่จะตองการและนําไปใชขอมูลดานผลิตภัณฑ ในการวางแผน
มากท่ีสุด 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ วราวรรณ  อนันตรัตน (2549) ในเร่ืองของ
พฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรรี่ วา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรร่ี ในทุกกลุมอาชีพนั้น อันดับแรก คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาดตามลําดับ 
 
5.3 ขอคนพบ 
 จากการศึกษาความตองการและการนําสารสนเทศทางการบัญชีไปใชสําหรับการวางแผนกล
ยุทธทางการตลาด โดยพิจารณาจากปจจัยสวนประสบทางการตลาด 4 ดาน ดังนี้ 
 1.  ดานผลิตภัณฑ  ลักษณะรายงานที่มีความตองการและนําไปใชในการวางแผนกลยุทธ
การตลาด   ไดแก  รายงานยอดขายแยกตามสินคา  รายงานจํานวนสินคาคงเหลือตามสินคารายงานการ
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รับคืนสินคาแยกตามสินคา  รายงานของเสียตอยอดขายแยกตามสินคา  รายงานของเสียตอยอดขายรวม 
รายงานการขายสินคาใหมตอยอดขายท้ังส้ิน 
 2.  ดานราคา  ลักษณะรายงานที่มีความตองการและนําไปใชในการวางแผนกลยุทธการตลาด  
ไดแก  รายงานอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน  รายงานขอมูลตนทุนสินคา รายงานของเสียใน
กระบวนการผลิต  รายงานอัตรากําไรขั้นตนตอยอดขาย 
 3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ลักษณะรายงานท่ีมีความตองการและนําไปใชในการวางแผน
กลยุทธการตลาด  ไดแก  คือ รายงานการขายตามลูกคา รายงานตนทุนในการขนสงสินคา รายงานสินคา
คืนตามลูกคา  รายงานการขายตามสถานที่ขาย  รายงานตนทุนในการขนสงตอสินคา 1 หนวย  งบกําไร
ขาดทุนตามชองทางการจัดจําหนาย 
 4.  ดานการสงเสริมการตลาด ลักษณะรายงานที่มีความตองการและนําไปใชในการวางแผนกล
ยุทธการตลาด  ไดแก รายงานยอดขายที่เพ่ิมข้ึนตอคาใชจายในการสงเสริมการขาย    รายงานสัดสวน
ของคูปองท่ีนํามาใชสิทธิ์ตอคูปองที่แจก    รายงานยอดขายเปรียบเทยีบกับเปาหมายทีต้ั่งไว   รายงาน
ยอดขายรวมแยกตามพนักงานขาย  รายงานยอดขายของพนักงานขายแยกตามสินคา   รายงานยอดขาย
กลุมลูกคาใหม 
 
5.4 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่อง ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาดของ
ธุรกิจเบเกอรร่ี ในจังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1.  ดานผลิตภัณฑ  ลักษณะรายงานที่มีความตองการและนําไปใชในการวางแผนกลยุทธ
การตลาด   ไดแก  รายงานยอดขายแยกตามสินคา  รายงานจํานวนสินคาคงเหลือตามสินคารายงานการ
รับคืนสินคาแยกตามสินคา  รายงานของเสียตอยอดขายแยกตามสินคา  รายงานของเสียตอยอดขายรวม 
รายงานการขายสินคาใหมตอยอดขายทั้งส้ิน   เพื่อใหสามารถวางแผนการผลิตสินคาใหเหมาะสมและ
เปนการวัดความนิยมของลูกคาวามีความนิยมในสินคาใดและหากขนมชนิดใดยอดขายต่ํา ไมคุมคากับ
การผลิตควรเลิกผลิต หรือหากขนมชนิดใดมีความนิยมสูงควรใหการสนับสนุน และสินคาใด รับคืนตํ่า 
สินคาเสียตํ่าจะผลิตเขาสูตลาดใหปริมาณมาก สําหรับรายการขายสินคาใหมตอยอดขายทั้งสินจะทําให
ทราบวาสินคาใหมไดรับความนิยมจากตลาดหรือไมและเปนประโยชนในการใหการ สนับสนุนสินคา
หรือวางแผนกลยุทธทางการตลาดโดย สินคาชนิดใดเม่ือเขาตลาดแลวพบวามียอดขายเปรียบเทียบกับ
ยอดขายท้ังส้ินมีอัตราสวนท่ีสูงจะสนับสนุนสวนสินคาที่มีอัตราสวนตํ่าก็จะทําการหยุดผลิต 
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 2.  ดานราคา  ลักษณะรายงานที่มีความตองการและนําไปใชในการวางแผนกลยุทธการตลาด  
ไดแก  รายงานอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน   จะทําใหทราบถึงอัตราสวนตนทุนขายและคาใชจาย
ในการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธ ฝากขาย ผลิตตามคําส่ังซ้ือของลูกคา และการขายสง
รานคาทั่วไป มีการต้ังราคาอยูระหวาง 5-20  บาท และ 21-50  บาท ตอช้ิน รายงานนี้จะแสดงใหเห็นวา
ผลการดําเนินงานเหมาะสมกับการลงทุนหรือไมหากมีอัตรากําไรตํ่ากวาการนําเงินไปลงทุนประเภทอ่ืน 
หมายถึงวาการลงในธุรกิจเบเกอรร่ี  ไมคุมคา หากอัตรากําไรจากการดําเนินงานสูงแสดงวาการลงทุน
ในธุรกิจคุมและควรลงทุน   สําหรับ  รายงานขอมูลตนทุนสินคา รายงานของเสียในกระบวนการผลิต  
รายงานอัตรากําไรข้ันตนตอยอดขาย   เพ่ือใหผูบริหารไดทราบถึงตนทุนของสินคาที่แทจริง  วาควรจะ
ต้ังราคาขายเทาไร ที่จะทําใหยอดขายสูงข้ึน จะกําหนดราคาขายเทาใดเพื่อจะทําใหกิจการมีกําไร รวมถึง
จะทําอยางไรใหของเสียท่ีเกินปกติเกิดข้ึนนอยท่ีสุดทําใหตนทุนสินคาตํ่าสุดเพื่อสามารถแขงขันกับ
คูแขงได 
 3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ลักษณะรายงานท่ีมีความตองการและนําไปใชในการวางแผน
กลยุทธการตลาด  ไดแก  คือ รายงานการขายตามลูกคา  ทําใหทราบวา ลูกคารายใดขายสินคาชนิดใดได
ดี และมียอดขายมากนอยอยางไรเพื่อเปรียบเทียบในการตัดสินใจในการวางจําหนายใหกับลูกคาแตละ
ราย    รายงานตนทุนในการขนสงสินคา  ทําใหทราบวาตนทุนในการขนสงสินคาใหกับลูกคาแตละราย 
เพื่อปรับปรุงการจัดสงใหเสียตนทุนตํ่าที่สุดไมวาจะเปนการบรรจุ สินคา รวมถึงความถ่ีในการสงสินคา 
ใหมีตนทุนท่ีตํ่าท่ีสุด   รายงานสินคาคืนตามลูกคา  ทําใหทราบวาสินคาใดและลูกคารายใดที่มีการ
สงคืนสินคากลับมาท่ีสุดเพ่ือวางแผนในการลดการสงสินคาท่ีเปนปญหาใหกับลูกคารายนั้น  รายงาน
การขายตามสถานที่ขาย เพ่ือใหทราบวา สถานที่ขายใดท่ีมียอดขายสูงในสินคาอะไรเพื่อทําการ
สนับสนุนชองทางการจัดจําหนายท่ีดีและหากยอดขายตามสถานท่ีขายใดไมดีจะทําการลดยอดสินคาลง   
รายงานตนทุนในการขนสงตอสินคา 1 หนวย    ทําใหทราบวาตนทุนในการขนสงสินคาตอหนวยเปน
เทาใดและจะไดวางแผนเก่ียวกับการบรรจุภัณฑและการขนสงใหเหมาะสมเพื่อใหตนทุนตํ่าท่ีสุด  งบ
กําไรขาดทุนตามชองทางการจัดจําหนาย  เพื่อจะไดทราบวา ชองทางการจัดจําหนายใดที่ให
ผลตอบแทนสูง และชองทางการจัดจําหนายใดที่ใหผลตอบแทนต่ําเพื่อจะไดทําการสนับสนุนชองการ
ทางผลตอบแทนสูงหรืออาจตองยกเลิกชองทางการจัดจําหนายที่ใหผลตอบแทนตํ่า 
 4.  ดานการสงเสริมการตลาด ลักษณะรายงานท่ีมีความตองการและนําไปใชในการวางแผนกล
ยุทธการตลาด  ไดแก รายงานยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนตอคาใชจายในการสงเสริมการขาย    รายงานสัดสวน
ของคูปองที่นํามาใชสิทธ์ิตอคูปองที่แจก เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีได
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ดําเนินการนั้นไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือไมและควรจะดําเนินกิจกรรมสงเสริมการขายน้ันๆ ตอไป
หรือไม     สําหรับรายงานยอดขายเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว   รายงานยอดขายรวมแยกตาม
พนักงานขาย  รายงานยอดขายของพนักงานขายแยกตามสินคา  ทําใหทราบวา พนักงานขายแตละรายมี
ความสามารถในการจําหนายสินคาไดตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม  และจะตองทําการปรับปรุงอยางไร 
และ รายงานยอดขายกลุมลูกคาใหม  ทําใหทราบวากลุมสินคาใหมที่ออกสูตลาดมีสินคาชนิดใดที่เปนที่
นิยมของลูกและสินคาตัวใดที่ไดรับความนิยมตํ่าเพ่ือจะไดตัดสินใจตอไปวาจะทําการผลิตตอไปหรือ
หยุดการผลิต 
  
5.5 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธ
การตลาดของธุรกิจเบเกอรรี่ใน จังหวัดเชียงใหมเทาน้ัน  เพื่อใหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้เปนประโยชน
มากข้ึน ควรมีการศึกษาขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับการวางแผนกลยุทธทางการบริหารใน
ดานอ่ืนๆ เชน ดานการเงิน  ดานการจัดการ  และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในธุรกิจ 
อ่ืนๆ อีกดวย 


