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การประยุกต์ใช้เทคนิคการบัญชีและการบริหารต้นทุน 

เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ในเขตจังหวัดนครพนม 

 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน 
 
 1. ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน 
  ในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีหลายภาพแบบ  การท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นฐาน  ถือเป็นอีกภาพแบบหนึ่งในการท่องเที่ยวถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ภาครัฐน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่มี
การบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  เพ่ือกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานได้รับความสนใจจาก
หลายภาคส่วน  ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างสอดคล้องกัน เช่น  
           พจนา สวนศรี (2546) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยว
โดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 
เพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
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          วีระพล ทองมา (ม.ป.ป.) การท่องเที่ยวต้องท างาน
ครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกันทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมใน
การจัดการ 
           สินธุ์ สโรบล (2546) การท่องเที่ยวโดยชุมชน  คือ  ชุมชน
เป็นผู้ด าเนินการตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว  น าเอา
ท รั พ ย าก รท่ อ ง เที่ ย วที่ มี อ ยู่ ใน ท้ อ งถิ่ น ทั้ งด้ าน ธ ร รม ช าติ 
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
วิถีการผลิตชุมชน มาใช้เป็นปัจจัยหรือต้นทุนการผลิตที่ส าคัญในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
           จากความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จึงสรุปได้ว่า
การท่องเที่ยวโดยชุมชน  คือ  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้
เกิดการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนเป็นคนจัดการโดยค านึงถึงความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในชุมชน 
 
         2. องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ ยวโดยชุมชน  
(Community  Based  Tourism – CBT) ม ี4 ด้าน  
(พจนา สวนศรี. 2554) ได้แก่  
           2.1  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  ชุมชนมี
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิธีการที่ผลิตที่พ่ึงพา 
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และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
           2.2  ด้านองค์กรชุมชน  ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกันใน
ชุมชนมีปราชญ์หรือมีผู้มีความรู้และทักษะในเรื่องต่างๆ หลากหลาย 
ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามาเป็นส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
           2.3  ด้านการจัดการ  ในชุมชนมีกฎ กติกาในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีองค์กรหรือกลไกในการ
ท างานเพ่ือจัดการท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
การพัฒนาชุมชนโดยรวมได้  มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  
และมีกองทุนของชุมชนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน 
           2.4  ด้านการเรียนรู้  ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยว
สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง  มีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้านกับผู้มาเยือน รวมไปถึงการสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ในส่วนของชาวบ้านและผู้มา
เยือน 
 
       3. หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
          ชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
ควรมีการก าหนดหลักการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือให้เห็นจุดยืนของ
การท่องเที่ยว  (พจนา  สวนศรี. 2546)  ได้แก่  
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 3.1  ชุมชนเป็นเจ้าของ 
 3.2  ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและก าหนด 

ทิศทาง 
 3.3  ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
 3.4  ยกระดับคุณภาพชีวิต 
 3.5  มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 3.6  คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3.7  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 
 3.8  เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีของความ 

เป็นมนุษย ์
 3.9  เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 
 3.10  มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

        นอกจากนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชนจ าเป็นต้องมีองค์กรที่
เข้ามารับผิดชอบในการท างานเนื่องจากลักษณะงานต้องติดต่อ
สัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ต้องประสานความร่วมมือด้วย การท่องเที่ยวยังเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรส่วนร่วมของชุมชน  ยิ่งจ าเป็นต้อง
สร้างภาพแบบหรือบริหารงานองค์กรให้ชัดเจน  การที่จะชี้วัดว่า
องค์กรที่เข้ามาท าหน้าที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นตัวแทน
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชนหรือไม่ องค์กรที่ต้องให้ความส าคัญ
องค์ประกอบต่าง ๆ (พจนา สวนศรี.2546)  ดังนี้  
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  1. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นหัวใจการท างาน
ชุมชน คือ การที่ชาวบ้านมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อกระบวนการท างานได้ให้ชาวบ้านได้ร่วมคิด รวมท า
ตั้งแต่เริ่มต้น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดทิศทาง 
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยตรง แต่การท่องเที่ยวโดยชุมชนก็ควรให้คนในชุมชนได้รับ
ประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในการจัดการการท่องเที่ยว ในกรณี
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทในการท างานโดยการเป็นที่
ปรึกษาหรือร่วมทุน ชาวบ้านทั่วไปสามารถเป็นสมาชิกได้ในลักษณะ
การร่วมทุนการลงหุ้น  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน แม้ว่าการมี
ส่วนร่วมอาจท าให้กิจกรรมเป็นไปได้ช้าแต่สมาชิกในชุมชนจะเกิด
ประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน 
  2.  การกระจายบทบาทการท างาน  (Division  of  
Roles) การที่การท่องเที่ยวมีกิจกรรมหลากหลาย การแบ่งบทบาท
หน้าที่การท างานให้กระจายไปยังสมาชิก จะท าให้การท างาน
คล่องตัว นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกโดยเฉพาะ
ผู้หญิง ผู้อาวุโส เยาวชนได้แสดงบทบาทและศักยภาพของตนในการ
ท างาน 
  3.  การกระจายผลประโยชน์ (Division  of  Benefits) 
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมสร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับชุมชน
และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งจ าเป็นต้องมาการจัดการผลประโยชน์ให้
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กระจายตัวสู่คนในชุมชนและสมาชิกผู้ด าเนินการท่องเที่ยว การจัด
ผลประโยชน์ควรแยกออกเป็นผลประโยชน์ทางตรง ที่สมาชิกของ
กลุ่ม องค์กรท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยว และ
ผลประโยชน์ทางอ้อม แม้ว่าสมาชิกทุกคนจะไม่ได้รับโดยตรงจาก
การท่องเที่ยว แต่ก็ควรได้รับจัดสรรผลประโยชน์ ในส่วน ของ
สาธารณะประโยชน์ของชุมชน  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผล  ประโยชน์ที่เกิดจาก
ขายของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน ท าให้มีเงินหมุนเวียนใน
หมู่บ้านมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในหมู่บ้านเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว    
  4.  มีระบบการท างานที่โปร่งใสตรวจสอบได้  ระบบ
การเงินที่เข้าใจง่าย ตรวจสอบได้ และกระจายบทบาทการท างานมี
ความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่ต้น เพราะการท่องเที่ยวมี
ผลประโยชน์ในหลายด้าน  การวางระบบที่ดีจะท าให้สมาชิกไม่ต้อง
หวาดระแวงกันในภายหลัง สิ่งที่สามารถท าให้โปรงใสและตรวจสอบ
การท างานได้ มีดังนี้  
     4.1 มีการจัดท าการเงินขั้น พ้ืนฐาน  เช่น  การมี
ใบเสร็จรับเงิน  ใบเสร็จจ่ายเงิน  การลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายวัน  
และบัญชีแยกประเภท 
   4.2  มีระบบการรายงานการเงินทุกเดือน 
   4.3  ออกระเบียบว่าด้วยการหักเงินเข้าบัญชีกองทุน
หมู่บ้านหรือกองกลางของกลุ่มรวมทั้งระเบียบใช้เงิน 
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   4.4  มีการสรุปการใช้จ่ายทุก ๆ 3 - 6 เดือน 
   4.5  สมาชิกที่ท าการเงิน (รับ-จ่าย) กับคนท าบัญชี 
(แสดงรายการสรุปการใช้เงินในแต่ละประเภท) ต้องไม่ใช่คนเดียวกัน 
และควรมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน 
   4.6  ระบบหมุนเวียนผู้รับผิดชอบเรื่องที่พัก  การน า
เที่ยว ยานพาหนะ หรือ อาหารให้มีการท าระบบรายชื่อเพ่ือให้เห็น
การกระจายตั วการท างาน  การหมุน เวียนการท างานและ
ผลตอบแทนที่ได้รับ 
       5.  มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันผลกระทบ
ทางด้านสังคมวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม กลุ่มส ามารถออก
กฎระเบียบการท่องเที่ยว  หรือแนวทางการปฏิบัติตัว เมื่ออยู่ใน
ชุมชนให้นักท่องเที่ยวถือเป็นแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ยังควรจะต้องมี
กลไกการติดตามผลกระทบด้านต่าง ๆ โดย ตั้ งกรรมการมา
รับผิดชอบหรือจัดท าให้เป็นวิถีปฏิบัติเมื่อมีการท่องเที่ยว ควรต้องมี
การรายงานการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมต่างๆที่
ไม่เหมาะสมเพ่ือให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขผลกระทบได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 
 4.  ภาพแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
            ภาพแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน  มี 3 ภาพแบบ (พจนา 
สวนศรี.  2546)  ได้แก่ 
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  4.1  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวปกติ
ของชุมชน 
  4.2  ศึกษาดูงาน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้ง 
การบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้มาดูงานได้เข้าใจและ
น าไปประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับบริบทหรือวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาดงูาน 
  4.3  จิตอาสา เป็นกิจกรรมเพ่ิมส าหรับอาสาสมัครที่
ต้องการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน   
 
    5. ภาพแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
            มี 6 ภาพแบบ (พจนา สวนศรี.  2546)  ได้แก่ 

 5.1  การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
 5.2  เดินเที่ยวภายในหมู่บ้าน 
 5.3  ร่วมกิจกรรมในวิถีชีวิต 
          1)   ในหมู่บ้าน เช่น การท าอาหาร  ต าข้าว ทอผ้า  

ท าบุญตักบาตร 
      2)   นอกหมู่บ้าน เช่น  การท าสวน การท านา 
 5.4  ร่วมกิจกรรมสาธารณสุขประโยชน์ของชุมชน  เช่น  

การท ากิจกรรมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 
 5.5  เรียนรู้ภูมิปัญญาท่องถิ่นเช่น เรียนดนตรี  เรียน 

แกะสลัก  เรียนการย้อมสีธรรมชาติ 
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 5.6  กิจกรรมศึกษาธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ดูนก ขี่จักรยาน  
วาดภาพ  
 
     6. ภาคีเครือข่าย 
            การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ชุมชนต้องเข้าใจว่าการท่องเที่ยวนั้น มีส่วนไหนที่เกี่ยวข้อง และท า
อะไร เพ่ือที่จะหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ในชุมชน  
ความเป็นเครือข่ายนั้นคือ การประสานงานร่วมมือกัน ไม่จ าเป็นต้อง
อยู่ในลักษณะการบังคับบัญชา แต่เป็นไปในลักษณะพันธะสัญญา  
องค์กรสมาชิกสามารถด าเนินการได้อย่างอิสระ  องค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เช่น กลุ่มจัดการท่องเที่ยวในระดับชุมชน  กลุ่มร้านค้า  
องค์กรบริหารส่วนต าบล  องค์กรพัฒนาเอกชน  ส านักงานจังหวัด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดหรือภาค  มัคคุเทศก์  
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท างานในพ้ืนที่ เป็นต้น (พจนา สวนศรี 2546) 
            เครือข่ายในระดับชุมชน สร้างความรู้สึกว่าชุมชนเป็น
เจ้าของ CBT และได้รับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนจาก CBT 
ในทางกลับกันก็ร่วมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการ
ท่องเที่ยวในชุมชนด้วย 
            เครือข่ายระหว่างชุมชน  สร้างการเรียนรู้ระหว่างชมชุน 
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  ทักษะการท างาน  ในบาง
พ้ืนที่ชุมชนใช้ทรัพยากรร่วมกัน  หรือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกัน  มีความจ าเป็นจะต้องร่วมมือกันเพ่ือวางแผนในการใช้
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ทรัพยากร และสร้างความหลากหลายของภาพแบบและกิจกรรม
การท่องเที่ยว เพ่ือลดความตึงเครียดเรื่องการแข่งขัน  การเป็นภาคี
เครือข่ายระหว่างชุมชน  สามารถต่อรองและประสานการสนับสนุน
จากรัฐและภาคเอกชนได้ และยังสามารถท าการตลาดร่วมกันได้ 
เป็นการลดต้นทุน และการกระจายผลตอบแทน 
           การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนักที่จะ
ท าให้ส าเร็จถ้าหากคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ ก็อาจจะไม่เกิด
การท่องเที่ยวในชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้ง
ชาวบ้าน  หน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยที่รัฐจะต้องมีนโยบาย 
กฎ ระเบียบที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นก็จะต้องไม่ท าให้ชุมชนเสียความเป็นตัวเอง
หรือเสียเอกลักษณ์ของตัวเองไป และต้องเคารพการตัดสินใจของ
ชุมชนด้วย เพราะถือว่าชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรในชุมชน 
           จึงสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวในชุมชนนั้น ชุมชนนั้นเป็น
เจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ คนในชุมชนและชุมชนมีสิทธิที่วางแผน 
และตัดสินใจในการใช้ทัพยากรที่มีอย่างยั่ งยืนและรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและความเป็นอยู่
ของชุมชนให้ไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ท าให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ เอกลักษณ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของตน ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งที
บุคคลภายนอกน าเข้ามาในชุมชนและยังรวมไปถึงการท างานร่วมกับ
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ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นฐานอย่างยั่งยืน 
 
ศักยภาพของชุมชน 
        การสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องทราบก่อนว่า
ชุมชนนั้น ๆ มีศักยภาพอะไรที่เป็นดึงดูดหรือจุดขายของชุมชน และ
สามารถพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาเที่ยวชม ดังที่มีผู้อธิบายถึงศักยภาพของชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
       น าชัย  ทนุผล และคณะ (2543) ได้อธิบายว่า  
 1.  ศักยภาพของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว  พิจารณาสภาพ
ทรัพยากรที่เหมาะสม  มีลักษณะเฉพาะ และคงลักษณะพ้ืนถิ่นโดย
เน้นความส าคัญของระบบนิเวศ หรือวัฒนธรรมพ้ืนที่และความ
ดึงดูดใจว่า มีมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ความส าคัญที่ต่าง ๆ กัน ชนิด
ของแหล่งท่องเที่ยว พิจารณาสภาพธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว
หรือองค์ประกอบหลักภายในแหล่งท่องเที่ยวโดยพิจารณาจาก 
         1.1  ความเป็นสภาพธรรมชาติดั้งเดิม 
         1.2  เป็นสภาพที่ถูกดัดแปลง  ตกแต่ง เป็นบางส่วน แต่
ยังคงสภาพเดิมไว้เป็นหลัก 
         1.3  เป็นแหล่งธรรมชาติที่สร้างขึ้นโดยการผสมผสาน 
จ าลอง หรือตกแต่งใหม่ 
  1.4  ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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         1.5  เป็นแหล่งที่สร้างเลียนแบบธรรมชาติ 
    2. ศักยภาพของการจัดการ พิจารณาจากสภาพการจัดการ
โดยปัจจุบัน ประกอบด้วยองค์กรในการจัดการที่ให้ความส าคัญของ
การร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

2.1 ภาพแบบองค์กรในการจัดการ  เน้นความเป็นองค์กร 
ประชาชน  หรือรัฐ หรือเอกชน 
  2.2  ระดับของการมีส่วนร่วมว่าชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการควบคุมการท่องเที่ยวให้ความเห็นในการท่องเที่ยว หรือเพียง
ได้ประโยชน์จากการค้าและการบริการ 
     2.3  ความพร้อมของชุมชน   
                   1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
                       1.1)  การจัดการท่องเที่ยวมีประชาชนในชุมชน
เป็นเป้าหมายหลัก 
                       1.2)  มีการให้ความส าคัญกับชุมชนในการเข้ามา
มีบทบาทตัดสินใจ ก ากับ ดูแล และควบคุมการท่องเที่ยวนั้น ๆ 
                       1.3)  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
               2)  ความรู้สึกเป็น เจ้าของท้องถิ่นและกิจกรรม
ท่องเที่ยว 
                      2.1)  มีความรัก ความหวงแหน มีความรู้พ่ึงพิง
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยว 
                      2.2)  มีการพัฒนาตนเองและกลุ่มเพ่ือการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
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                      2.3)  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ของรัฐและเอกชน เพ่ือผลประโยชน์ของชุมชน 
                      2.4)  มีการตกลงกันได้ในการแบ่งผลประโยชน์ที่
จะได้รับ 
               3)  การมีส่วนร่วมของชุมชน ในทางปฏิบัติ 
                     3.1)  การให้ข้อมูลท้องถิ่น 
                     3.2)  การเตรียมการจัดการ 
                     3.3)  การวางแผน 
                     3.4)  การควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว 
                     3.5)  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
                     3.6)  การได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ 
                     3.7)  การรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน 
          2.4  ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็น
การเตรียมความพร้อมในการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวของชุมชนว่าจะสามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยว  
ภาพแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ และการ
รองรับของการพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกไม่ ให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และประสบการณ์การ
ท่องเทีย่วทีน่ักท่องเที่ยวควรได้รับจากการไปเยือน 
 พจนา สวนศรี (2546)  ได้กล่าวว่า การวางแผนเตรียมความ
พร้อมของชุมชนต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งภายในและการ
ติดต่อประสานงานกับภายนอก ดังนี้ 
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 1. การวางแผนด้านการเตรียมความพร้อมชุมชน 
            1.1  ภาพแบบการท่องเที่ยว 
        1)  ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่ ง
ธรรมชาติและไม่รบกวนประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน 

    2)  ระยะเวลาที่เหมาะสม (จ านวนชั่วโมง) ที่ 
ชุมชนต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้เวลาในการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน 

    3)  ความพร้อมด้วยที่พัก อาหารและมัคคุเทศก์ 
ชาวบ้าน 
 

        4)  โปรแกรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมการ 
ท่องเที่ยว 
  1.2  การให้บริการและเงื่อนไขการให้บริการ 
        1)  ภ าพ แบ บ องค์ ก ร ใน การบ ริห ารและการ
ด าเนินการท่องเที่ยว 
        2)  ช่วงเวลาที่ให้บริการน าเที่ยว 
        3)  เงื่อนไขการให้บริการ 
        4)  กฎระเบียบการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยว 
 
  1.3)  สิ่งอ านวยความสะดวก 
                   1)  การวางผังของสิ่ งปลูกสร้างต้องสอดคล้อง
กลมกลืนกับภูมิทัศน์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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          2)  ค านึ งถึ งผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม เช่น การมีระบบการจัดการของเสีย การจัดโซนการ
ให้บริการที่ไม่รบกวน ศาสนสถานของชุมชน 
        3) มีระบบป้องกันการอันตรายที่อาจจะเกิดกับ
นักท่องเที่ยว 
        4)  มีอัตราค่าบริการที่เป็นมาตรฐานและราคาที่เป็น
ธรรม เช่น ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  และของที่ระลึก 
        5) มี ป้ ายห รือ แผนที่  ที่ ให้ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น กั บ
นักท่องเที่ยว 
 2. การวางแผนด้านการตลาด 
  2.1  นักท่องเที่ยว และแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยว 
                   1)  นักท่องเที่ยวติดต่อกับชุมชนโดยตรง 
         2)  ให้บริษัทน าเที่ยวการตลาดให้กับชุมชน 
  2.2  โปรแกรมท่องเที่ยวและราคา 
                  1)  โปรแกรมมาตรฐาน เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกฤดูกาล 
        2)  โปรแกรมมาตรฐาน ผสมกับโปรแกรมทางเลือก 
ส าหรับกลุ่มคนที่มีความสนใจเป็นพิเศษและมีเวลาอยู่ในชุมชน 
หลายวัน 

       3)  โปรแกรมท่ีออกแบบตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ของนักท่องเที่ยว 
  2.3  การประชาสัมพันธ์ 
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        1)  ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อมวลชน 
ส านักงานการท่องเที่ยว ปากต่อปาก 

       2)  สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ  วิดีโอ   
โปสเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

       3)  เอกลักษณ์พิเศษของชุมชนที่แตกต่างจากการ 
ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อที่จะใช้เป็นจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์ 
       บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่าศักยภาพของชุมชน มี 
3 ด้าน  คือ 
 1.  ศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยว โดยดูว่าทรัพยากร
ท่องเที่ยวของชุมชนมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งจะแบ่งได้  3 ประเภท  คือ  ทรัพยากรท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์  
โบราณสถานโบราณวัตถุ และทรัพยากรประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี กิจกรรม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน วิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
 2.  ศักยภาพด้านการเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว การเข้าถึง
ทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนนั้นที่มีเส้นทาง ทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายหรือไม่ 
สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปีหรือไม่  และมีการขนส่ง
สาธารณะบริการ  นักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยวได้อย่างสม่ าเสมอ
และเพียงพอหรือไม่ นอกจากนั้นมีที่จอดรถส าหรับยานพาหนะที่เข้า
ไปใช้บริการอย่างเพียงพอหรือไม่ ตลอดจนส้นทางสามารถติดต่อ
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เชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรท่องเที่ยวหนึ่งกับอีกทรัพยากร
ท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
 3.  ศักยภาพด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังชุมชน ซึ่งสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวหมายถึงสรรพสิ่งที่รองรับการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางท่องเที่ยว
เป็นไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัย และชุมชนนั้นมี
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใด 
   วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์  (2550 อ้างถึงใน ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์
ตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี , ม.ป.ป.)  ได้กล่าวถึงศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว  หมายถึง ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา  การปรับปรุงหรือการท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้นว่า เพียงพอที่จะ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น
หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.  คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะ
เด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญทางลัทธิ
และศาสนาบรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิต 
 2.  ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพเส้นทางท่องเที่ยว
ลักษณะการเดินทางระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
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 3.  สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ที่ พักแรม ร้านอาหาร 
เครื่องดื่ม สถานที่บริการ ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และ
การรักษาความปลอดภัย 
 4.  สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ 
ระบบนิเวศ และสภาพ อื่น ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว 
        สรุปได้ว่า  ศักยภาพของชุมชนที่จะสร้างให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว  ชุมชนจะต้องมีศักยภาพในด้าน
ทรัพยากรท่องเที่ ยวไม่ว่าจะเป็นสิ่ งปลูกสร้างประวัติศาสตร์
โบราณสถาน  แหล่งธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญา 
วิถีชีวิต การประกอบ อาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้นชุมชนจะต้องมีการ
เข้าถึงที่สะดวกสบาย  มีเส้นทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเส้นทางเชื่อมต่อ
กับทรัพยากรบริเวณใกล้เคียงด้วย  ซึ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน
ที่จะต้องมีไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว   ได้แก่ ที่ พักแรม ร้านค้า 
ร้านอาหารต่าง ๆ รวมไปถึงระบบไฟฟ้า  ประปา และการรักษา
ความปลอดภัยด้วย ชุมชนจะต้องรู้ว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
มากน้อยเพียงใดตามความสามารถของตนเอง   เพ่ือที่จะไม่ให้เกิด
การท าละลายความเป็นธรรมชาติ  หรือท าลายอัตลักษณ์ของชุมชน
ตนเอง  ชุมชนต้องมีการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ท างาน  ร่วมตัดสินใจ  ช่วยกันวางแผนการท างาน  การจัดภาพแบบ
โปรแกรมการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 
 
 



19 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
           

1. ความหมายของต้นทุน 
  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของต้นทุน  ดังนี้ 
  ดวงมณี  โกมารทัต  (2559) การบัญชีต้นทุน  (Cost  
Accounting) เป็นการบัญชีที่บันทึกและจัดท ารายงานการวัด ค่า
ของต้นทุนในการผลิตสินค้าและการให้บริการ  ขอบเขตงานของการ
บัญชีต้นทุน จึงได้แก่  การรวบรวมข้อมูลต้นทุน  บันทึกแยก
ประเภท  แบ่งสรรหรือปันส่วน  สะสมและจัดท ารายงาน เกี่ยวกับ
ต้นทุนในลักษณะต่าง ๆ  ตามความประสงค์ของฝ่ายจัดการ  
  ปุณยนุช  ภู่ระหงษ์  (2558) ได้ให้ความหมายของการ
บัญชีต้นทุน  เป็นมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต  หรือการ
บริการ  เป็นมูลค่าของปัจจัยเข้า (Input  Value)  ของระบบต้นทุน  
เป็นเงินสด  หรือค่าใช้จ่ายภาพแบบอ่ืนที่จ่ายไป  เพ่ือจะให้ได้มาซึ่ง
บริการหรือผลผลิตในทางธุรกิจที่วัดเป็นจ านวนเงิน  ถ้าเป็นกิจการ
ประเภทบริการ  ต้นทุนจะหมายถึง  จ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
การให้บริการแก่ลูกค้า  หรือถ้าเป็นกิจการประเภทจ าหน่ายสินค้า  
ต้นทุน  หมายถึง  มูลค่าของสินค้าส าเร็จภาพซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนที่จ่าย
ไป  สามารถแสดงหรือรับรู้มูลค่าต้นทุนที่กิจการสูญเสียไปมี  2  
ลักษณะ  ดังนี้หากยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ ได้รับกลับมา  
เรียกว่า  สินทรัพย์ หากได้ใช้ประโยชน์แล้ว หรือสิ่งที่ได้รับไม่เกิด
ประโยชน์  เรียกว่า  ค่าใช้จ่าย   
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  สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2557) ได้ให้ความหมายว่า  
การบัญชีเป็นการสะสมข้อมูลทางด้านต้นทุนที่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
อดีต โดยมีวัตถุประสงค์ พ้ืนฐานในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้ การบัญชี
ต้นทุนยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณหรือการพยากรณ์
ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือการตัดสินใจ การจัดท ารายงาน
ทางการเงินและน าข้อมูลไปวิเคราะห์  และจ าแนก ข้อมูลเพ่ือ
น าไปใช้ในการบริหารต้นทุน (Cost Management) ตามความ
ต้องการของผู้บริหาร 
  คณะอนุกรรมการบัญชีศัพท์บัญชี  สมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งแระเทศไทย  (2538)  ได้ให้ค านิยามของ
การบัญชีต้นทุน ว่า  การบัญชีต้นทุนเป็นสาขาหนึ่งของการบัญชี
เกี่ยวกับการจ าแนก  การบันทึก  การปันส่วน  การสรุป  และการ
รายงาน  การประมาณการต้นทุนหรือต้นทุนที่คาดไว้  และยัง
รวมถึงวิธีการออกแบบและจัดระบบต้นทุน  การแบ่งแยกต้นทุน  
การเปรียบเทียบต้นทุน  และการน าเสนอ   
  สรุปได้ว่า การบัญชีต้นทุน  หมายถึง  การสะสมข้อมูล
ทางด้านต้นทุนเพ่ือใช้ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบริการ เป็น
แนวทางในการควบคุมต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้ในการ
บริหารต้นทุนตามความต้องการของผู้บริหาร 
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 2.  ประเภทของต้นทุน 
      การจ าแนกประเภทต้นทุนแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่าง
กัน  ตามแต่วัตถุประสงค์การน าไปใช้  แนวคิด  และการจัดแบ่ง
ประเภทต้นทุน  จะช่วยให้องค์กรสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้
เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น   การจ าแนกประเภทของต้นทุนตามแต่ละ
ลักษณ ะ  และวัตถุประสงค์การน าไป ใช้สามารถจ าแนกได้       
(ปุณยนุช  ภู่ระหงษ์. 2558)  ดังนี้ 
  2.1  ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
  2.2  ความส าคัญที่มีตอ่การผลิต 
  2.3  ความสัมพันธ์กับงวดเวลาที่ก่อประโยชน์ 
  2.4  ความสัมพันธ์ของการก าหนดต้นทุนกับหน่วยต้นทุน 
  2.5  การใช้ในการวางแผน  ควบคุม  และตัดสินใจ 
  2.6  ความสัมพันธ์กับระดับกิจกรรมการผลิต 
 
  2.1  ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
                  การจ าแนกต้นทุนส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  จะ
พิจารณาต้นทุนจากส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตของผลิตภัณฑ์  
แบ่งเป็น  2  ประเภท  (อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์.  2559)  ดังนี้ 
    2.1.1  ต้นทุนการผลิต   (Manufacturing  Cost)  
หมายถึง  ต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า   แบ่งเป็น  3  
ประเภท  ดังนี้ 
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      1)  วั ต ถุ ดิ บ ท า ง ต ร ง   (Direct  Material)  
หมายถึง  ต้นทุนของวัตถุดิบที่เป็นส่วนส าคัญในการผลิตสินค้า  
และสามารถระบุได้ชัดว่าเป็นส่วนใดของสินค้าที่ผลิตขึ้น  เช่น  ไม้ที่
ใช้  ผลิตเก้าอ้ี  ส่วนตะปูชิ้นส่วนของเหล็กจะเป็นวัตถุดิบทางอ้อม   
(Indirect  Material)  
     2)  ค่าแรงทางตรง  (Direct  Labor)  หมายถึง  
ค่าจ้างที่จ่ายให้กับคนงานที่ผลิตสินค้าโดยตรง  เช่น  ค่าแรงคนงาน
ที่ใช้ผลิตเก้าอ้ี  ส่วนค่าจ้างนอกเหนือจากค่าแรงคนงาน  เรียกว่า  
ค่าแรงงานทางอ้อม  (Indirect  Labor) 
    3)  ค่ า ใช้ จ่ าย โรงงาน   (Factory  Overhead)  
หมายถึง  ต้นทุน  หรือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง  
ค่าแรงงานทางตรง  ค่าใช้จ่ายโรงงาน  บางครั้งเรียกว่า  ค่าใช้จ่าย
การผลิต  (Manufacturing  Overhead)  หรือต้นทุนการผลิต
ทางอ้อม  (Indirect  Manufacturing Expenses) 
   2.1.2  ต้ นทุ นที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต   (Non  
Manufacturing  Cost)  หมายถึง  ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
สินค้า  แต่ถือเป็นต้นทุนที่ สนับสนุนให้มีการจ าหน่ายสินค้า  
แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ 
    1)  ต้นทุนทางการตลาด  (Marketing  Cost)  
หมายถึง  ต้นทุนที่เกิดข้ึน เพ่ือสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้า  ซึ่งเรียก
กันทั่วๆ ไปว่า  ค่าใช้จ่ายในการขาย  เช่น  เงินเดือน  และค่า
นายหน้าพนักงานขาย  ต้นทุนของสินค้าตัวอย่าง  เป็นต้น 
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   2)  ต้นทุนทางการบริหาร  (Administrative  Cost)  
หมายถึง  ต้นทุนที่ เกิดขึ้นในการบริหารกิจการ  หรือเรียกว่า  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป  เช่น  เงินเดือนพนักงานฝ่ายบริหาร    
หนี้สูญ  เป็นต้น 
   3)  ต้นทุนทางการเงิน  (Financial Cost)  หมายถึง  
ต้นทุนที่เกิดจากการจัดหาเงินมาลงทุนหรือการบริหารเงินทุนของ
กิจการ  เช่น  ดอกเบี้ยจ่าย  ค่าธรรมเนียม  เป็นต้น 
             2.2  ความส าคัญท่ีมีต่อการผลิต 
     การจ าแนกต้นทุนตามความส าคัญที่มีต่อการผลิต  
แบ่งเป็น  2  ประเภท  (วรรณี  เตโชโยธิน  และคณะ. 2561)  ดังนี้ 
    2.2.1  ต้ นทุ นขั้ นต้ น   (Prime  Cost)  หมายถึ ง  
ต้นทุนเบื้องต้นในการผลิตสินค้า  ได้แก่  วัตถุดิบทางตรง  และ
ค่าแรงงานทางตรง  ในการผลิตทุกประเภทจะต้องมีต้นทุนนี้ 
     2.2.2  ต้นทุนแปลงสภาพ  (Conversion  Cost)  
หมายถึง  ต้นทุนที่ใช้ในการเปลี่ยนวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้า
ส าเร็จภาพ  ได้แก่  ค่าแรงงานทางตรง  และค่าใช้จ่ายการผลิต 
  2.3  ความสัมพันธ์กับงวดเวลาที่ก่อประโยชน์ 
        การจ าแนกความสัมพันธ์ของต้นทุนกับงวดเวลาที่ก่อ
ประโยชน์แบ่งเป็น  2 ประเภท  (อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์.  2559)  
ดังนี้ 
       2.3.1  ต้นทุนงวดเวลา  (Period  Cost)  หมายถึง  
ต้นทุนที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายตัดจ่ายในแต่ละงวด  จะไม่รวมอยู่ใน
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ต้นทุนสินค้าที่ผลิตหรือขาย  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
จะปรากฏในงบก าไรขาดทุนในงวดนั้น ๆ  ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตจะถือเป็นต้นทุนงวดเวลาเสมอ  อาจจะเรียกว่า  ค่าใช้จ่าย  
หรือต้นทุนค่าใช้จ่าย 
         2.3.2  ต้นทุนผลิตภัณฑ์   (Product  Cost) หรือ
ต้นทุนสินค้าคงเหลือ (Inventoriable  Cost)  หมายถึง  ต้นทุนที่
เป็นส่วนประกอบโดยตรงของสินค้า  โดยปกติแล้วต้นทุนการผลิต
จะถือเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์เสมอและจะมีสภาพเป็นสินทรัพย์จนกว่า
สินค้านั้นจะมีการขายออกไป  เมื่อขายออกไปจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาเรียกว่า  ต้นทุนขาย  (Cost  of  Goods  Sold) 
  2.4  ความสัมพันธ์ของการก าหนดต้นทุนกับหน่วยต้นทุน 
            การจ าแนกตามลักษณะนี้จะพิจารณาว่าสามารถ
ติดตามการก าหนด  และค านวณของต้นทุนเข้าหน่วยวัดต้นทุนได้
ง่าย  หรือชัดเจนว่าเป็นหน่วยต้นทุนของงาน  แผนก  ผลิตภัณฑ์ใด  
แบ่งเป็น 2  ประเภท (ปุณยนุช  ภู่ระหงษ.์ 2558)   ดังนี้ 
   2.4.1  ต้นทุนทางตรง  (Direct  Cost)  หมายถึง  
ต้นทุนที่สามารถระบุได้ว่าเป็นของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งหรือของ
แผนกใดแผนกหนึ่งโดยเฉพาะได้อย่างชัดเจน  เช่น  ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  เป็นต้น 
   2.4.2  ต้นทุนทางอ้อม  (Indirect  Cost)  หมายถึง  
เป็นต้นทุนที่มองเห็นไม่ชัดเจนและค านวณต้นทุนต่อหน่วยได้ยาก  
เช่น  เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  ค่ายามรักษาความปลอดภัย  
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โรงงาน  ค่าเช่าอาคาร  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  เป็นค่าใช้จ่ายใน
การผลิตต้นทุนที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง  
หรือของแผนกใดแผนกหนึ่ง  ถือเป็นต้นทุนทางอ้อม  ซึ่งจะตรงกัน
ข้ามกับต้นทุนทางตรง  ในการคิดต้นทุนให้กับหน่วยต้นทุนจะใช้
วิธีการปันส่วนต้นทุน (Cost  Allocation) 
  2.5  การใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ 
         การวางแผน  ควบคุม  และตัดสินใจ  เป็นหน้าที่ของ
การเป็นผู้บริหาร  บางครั้งผู้บริหารจ าเป็นต้องน าข้อมูลต้นทุนมา
วางแผนและควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และ
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  ก็ต้องน าข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องมาตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจ าวันหรือปัญหาเฉพาะหน้า  รวมทั้งต้อง
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดหรับหรับธุรกิจ  ดังนั้นต้นทุน
ลักษณะนี้แบ่งได้  4  ประเภท  (ปุณยนุช  ภู่ระหงษ์. 2558)  คือ 
      2.5.1  ต้ น ทุ น ที่ ค ว บ คุ ม ได้ แ ล ะ ค วบ คุ ม ไม่ ได้             
(Controllable  and  Uncontrollable Cost)  หมายถึง  ต้นทุน
ที่แยกตามระดับของการบริหารแต่ละระดับว่าสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้  หรือไม่ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้  มักจะมีอ านาจในการ
เปลี่ยนแปลงวงเงิน  ส่วนต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้มักจะไม่มีอ านาจที่จะ
เปลี่ยนแปลงวงเงิน 
   2.5.2  ต้นทุนจม  (Sunk  Cost)  หมายถึง  ต้นทุนที่
เกิดขึ้นในอดีตไม่มีผลต่อการตัดสินใจในปัจจุบันและอนาคต  เช่น  
ค่าเครื่องจักรเก่า  ค่าเช่าตามสัญญาเช่า  เป็นต้น  ถึงแม้ว่าต้นทุนจม
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จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ  แต่กิจการควรเลือกทางเลือกที่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากต้นทุนจมให้มากที่สุด 
   2.5.3  ต้นทุนส่ วนแตกต่าง  (Differential  Cost)  
หมายถึง  ต้นทุนที่ เกิดจากการเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือก  
ต้นทุนที่แตกต่างเป็น  2  ลักษณะคือ  ต้นทุนที่แตกต่างที่เพ่ิมขึ้น  
เรียกว่า  ต้นทุนส่วนเพ่ิม  ( Incremental Cost) และต้นทุนที่
แตกต่างที่ลดลงเรียกว่า  ต้นทุนส่วนลด (Decremental  Cost)  ซึ่ง
ต้นทุนที่แตกต่างนี้จะมีความหมายต่อการตัดสินใจ 
   2.5.4  ต้ นทุ น เสี ย โอกาส   (Opportunity  Cost)  
หมายถึง  รายได้ที่ต้องสูญ เสียไปเนื่องจากตัดสินใจเลือกอีก
ทางเลือกหนึ่ง  เช่น  การเลือกเรียนในช่วงเสาร์  อาทิตย์  ท าให้เสีย
โอกาสในรายได้  จากการท างานในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์  เป็น
ต้น 
  2.6.  สัมพันธ์กับระดับกิจกรรมการผลิต 
            การที่ต้นทุนจะมีปฏิกิริยาหรือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรม  เช่น  ระดับกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง  มีผลท าให้ต้นเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นต้นทุนสามารถจ าแนกตาม
ความสัมพันธ์กับระดับกิจกรรมการผลิตได้  3  ประเภท (วรรณี  
เตโชโยธิน  และคณะ. 2561)  ดังนี้ 
    2.6.1  ต้นทุนคงที่  (Fixed  Cost) หมายถึง  ต้นทุนที่
ไม่ เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตหรือขายภายในช่วงที่มี
ความหมาย  (Relevant  Range)  ซึ่งต้นทุนคงที่ในที่นี้  หมายถึง  
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ต้นทุนคงท่ีรวม  ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงพิจารณา  ไม่ว่าปริมาณ
กิจกรรมในช่วงนี้จะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น    หรือลดลง  แต่ต้นทุน
คงท่ีต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณกิจกรรม  โดยจะลดลงเมื่อ
ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น  เช่น  ค่าประกันภัย  ค่าเช่าอาคาร  ค่า
เสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง  เป็นต้น   

2.6.2  ต้นทุนผันแปร  (Variable  Cost)  หมายถึง  
ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตหรือขาย  ซึ่งต้นทุนผัน
แปรในที่นี้หมายถึง  ต้นทุนผันแปรรวม  แต่ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
จะมีค่าคงที่ภายในช่วงที่มีความหมาย  (Relevant  Range)  ไม่ว่า
ปริมาณกิจกรรมจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เช่น  วัตถุดิบทางตรง  ค่าแรง
ทางตรง  ค่านายหน้าพนักงานขาย  เป็นต้น   

2.6.3  ต้นทุนกึ่งผันแปร  (Semi  Variable  Cost)  
หมายถึง  ต้นทุนที่ส่วนหนึ่งจะคงที่  ทุกระดับกิจกรรม  อีกส่วนหนึ่ง
จะผันแปรตามปริมาณการใช้หรือผลิตหรือขาย  เช่น  โทรศัพท์
พ้ืนฐาน จะมีค่าเช่าหมายเลขเป็นต้นทุนคงที่  ส่วนจ านวนการ
โทรศัพท์ออกเป็นต้นทุนผันแปร  เป็นต้น   

 
 3. ต้นทุนการผลิต 
     เป็นกระบวนการผลิตสินค้าเป็นกระบวนการการน า
วัตถุดิบมาท าการแปลงสภาพให้ เป็ นสินค้ าส า เร็จ ภาพ ซึ่ ง
ส่ วนประกอบของการผลิตสินค้ า  ประกอบด้ วย   วัตถุดิ บ  
ค่าแรงงาน  และค่าใช้จ่ ายการผลิต   ดังนั้น  ต้นทุนการผลิต 
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(production cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทางการ
ผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตามความต้องการของ
ลูกค้า  การค านวณต้นทุนการผลิต  สามารถค านวณได้  (ดนุชา คุณ
พนิชกิจ. 2553).  ดังนี้  
 
  ต้นทุนการผลิต  =  วัตถุดิบทางตรง +  ค่าแรงงาน
ทางตรง +  ค่าใช้จ่ายการผลิต 
 
  เพ่ือให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการต้นทุนการผลิต   
ท าให้สามารถเลือกวิธีการค านวณต้นทุนสินค้าในระบบผลิตด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบ  โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และจะได้น ามาใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกิจการของตน   
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษา  และท าความเข้าใจองค์ประกอบของ
ต้นทุนการผลิต  ดังนี้   
  3.1  วัตถุดิบ 

      วัตถุดิบส่วนประกอบส าคัญในการผลิตสินค้าและ
เป็นต้นทุนส่วนใหญ่  เมื่อเทียบกับต้นทุนอ่ืน ๆ  ดังนั้นฝ่ายบริหาร
ของกิจการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความสนใจในการควบคุม
วัตถุดิบ  เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ  การเก็บรักษา  ตลอดจนการ
เบิกจ่ายวัตถุดิบทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูง  เนื่องจาก
ขาดประสิทธิภาพในการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ  ในการผลิตสินค้า
แต่ละหน่วย  อาจใช้วัตถุดิบเพียงชนิดเดียว  หรือหลายหลายชนิด
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แตกต่างกันออกไป  กิจการจึงต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก  ใน
การซื้อวัตถุดิบเพ่ือเตรียมไว้ผลิต  ระบบการควบคุมภายในและการ
บันทึกรายการทางบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบจึงเป็นสิ่งส าคัญ  และ
จ าเป็นส าหรับกิจการที่ผลิตสินค้า วัตถุดิบเป็นส่วนส าคัญในการผลิต
สินค้า  แต่ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น  โดยมากมักใช้
วัตถุดิบหลายชนิด  แต่อย่างไรก็ตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล่านั้น
จ าแนกออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

 3.1 .1  วั ต ถุ ดิ บ ท า ง ต ร ง   (Direct  Materials)  
หมายถึง  วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบ
ส าคัญในการผลิตสินค้า  สามารถชี้ได้ชัดว่าใช้ผลิตสินค้าชนิดใด  
เป็นจ านวนเท่าไร  และสามารถค านวณมูลค่าต่อการผลิตสินค้าหนึ่ง
หน่วยได้โดยง่าย  เช่น  ไม้ที่น ามาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ กระดาษที่ใช้
ในการพิมพ์หนังสือ  ผ้าที่น ามาตัดเสื้อ  เป็นต้น 

 3.1.2  วั ต ถุ ดิ บ ท า ง อ้ อ ม  ( Indirect  Materials)  
หมายถึง  วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบ  หรืออาจเป็นส่วนส าคัญแต่
ใช้ในปริมาณที่น้อย  มีมูลค่าต่ า  ยากแก่การค านวณเข้าเป็นต้นทุน
สินค้าโดยตรง  ดังนั้น  ค่าวัตถุดิบทางอ้อมจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายการ
ผลิต   ได้แก่  กาว ตะปู สี ด้าย  หรือวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืน ๆ  เป็นต้น 
  3.2  ค่าแรงงาน 
     ค่าแรงงาน   หมายถึง   ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่
จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า
ค่าแรงงาน   เป็นส่วนประกอบส าคัญในแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็น
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สินค้าส าเร็จภาพ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องการท าความ
เข้าใจกับระบบบัญชีค่าแรงงาน  เนื่องจากจ านวนพนักงานในกิจการ
แห่งหนึ่งๆ  มีจ านวนมาก  ต้องมีการบริหารและการควบคุมแรงงาน
ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  ค่าแรงงานสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  
ประเภท  คือ 
   3.2.1  ค่าแรงงานทางตรง   หมายถึง  ต้นทุนของ
ค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง   และสามารถคิดค านวณ
มูลค่าได้โดยง่าย 
   3.1.2  ค่าแรงงานทางอ้อม   หมายถึง   ต้นทุนของ
ค่าแรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น   ค่าแรงงานของพนักงาน
คุมเครื่องจักร   หั วหน้าคนงาน   ผู้จัดการโรงงาน  เป็นต้น  
ค่าแรงงานทางอ้อม จัดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต 
   อย่างไรก็ตาม  ในการพิจารณาว่าค่าแรงงานชนิดใด
เป็นค่าแรงงานทางตรง   พิจารณาได้จากเงื่อนไขทั้ง  2  ข้อ  คือ 
   1.  เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า 
   2.  สามารถคิดค านวณเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าชนิด
ใดชนิดหนึ่งได้โดยง่าย       
               หมายความว่า  หากมีค่าแรงงานเกิดขึ้น  และเข้า
เงื่อนไขทั้ง  2  ข้อนี้  ถือว่าค่าแรงงานนั้น เป็นค่าแรงงานทางตรง  
แต่ถ้าเข้าเพียงข้อใดข้อหนึ่ง   หรือไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดค่าแรงงานถือ
เป็นค่าแรงงานทางอ้อมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตทันที 
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  3.3  ค่าใช้จ่ายการผลิต 
           ค่าใช้จ่ายการผลิต (Overhead) หรือ ค่าใช้จ่าย
โรงงาน  หรือโสหุ้ยการผลิต   หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
จากการผลิต  ไม่สามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนการผลิตของสินค้าหนึ่งได้
โดยตรง  แต่ไม่ถือเป็นวัตถุดิบทางตรง  และค่าแรงงานทางตรง  
เช่น  ค่าวัตถุดิบทางอ้อม  ค่าแรงงานทางอ้อม  ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า
โรงงาน  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   ค่าเช่าโรงงาน  เป็นต้น  เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นแหล่งรวมของรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การผลิต  จึงมีปัญหาต่าง ๆ  เกิดขึ้น  ซึ่งแตกต่างจากวัตถุดิบ
ทางตรง  และค่าแรงงานทางตรง   ได้แก่ ค่าวัตถุดิบทางตรงและ
ค่าแรงงานทางตรงนั้นเป็นต้นทุนผันแปร  ซึ่งจะแปรเปลี่ยนตาม
ปริมาณการผลิต  ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตสามารถเป็นได้ทั้งต้นทุน
คงที่และต้นทุนผันแปร  โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นต้นทุนคงที่  ท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตแต่ระดับแตกต่างกันไป  ดังนั้นต้นทุน
ต่อหน่วยของสินค้าในแต่ละงวดบัญชีจึงแตกต่างกัน  การใช้วัตถุดิบ
ทางตรงอะไรบ้างเป็นจ านวนเท่าใด  คิดเป็นเงินเท่าไหร่  และ
ค่าแรงงานทางตรง  กิจการสามารถระบุได้ว่าใช้เวลาในการผลิตไป
นานเท่าใด  คิดเป็นเงินกี่บาทส าหรับสินค้าหนึ่งๆ  แต่ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตไม่อาจแยกให้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการผลิตสินค้าหนึ่งๆ  
ประกอบด้วย ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า  ค่าเชื้อเพลิง  ค่าเช่า เป็นจ านวน
เท่าใด การจ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายออกไปในภาพแบบต่าง ๆ  
ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการ โดยสามารถสรุป  ดังนี้ 
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      3.3.1  ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น  แบ่งได้  3 
ชนิด  ดังนี้ 
                        1)  วัตถุดิบทางอ้อม  หมายถึง  วัสดุที่ใช้ใน
โรงงานที่จ าเป็นต่อการผลิตแต่มิได้ใช้ให้เห็นเด่นชัด หรือเป็นวัตถุท่ีมี
การใช้ในปริมาณน้อย  ต้นทุนต่ า  ถ้าแยกบันทึกเป็นต้นทุนทางตรง
แล้ว ไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการแยกนั้นๆ   เช่น  
วัสดุส านักงานประจ าโรงงาน  น้ ามันหล่อลื่น  วัสดุท าความสะอาด
โรงงาน  หรือเครื่องจักร   
                        2)  ค่าแรงงานทางอ้อม  หมายถึง  ค่าจ้าง  
หรือค่าแรงงานของพนักงาน  หรือคนงานที่ให้บริการแก่ฝ่ายต่าง ๆ 
ทั้งโรงงาน  และช่วยให้การผลิตนั้นส าเร็จได้  แต่ไม่สามารถแยกให้
เห็นเด่นชัดว่าเป็นของสินค้าชนิดไหน จ านวนเท่าใด  เช่น  ผู้ควบคุม
พัสดุ  หัวหน้าคุมโรงงาน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ  เป็นต้น 
                         3)  ค่ าใช้จ่ ายทั่ ว ไป ในโรงงาน   หมายถึ ง  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั่วไปในโรงงาน  เช่น  เสื่อมราคาของสินทรัพย์ใน
โรงงาน ค่าเช่า ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าโทรศัพท์ 
เป็นต้น 
   3.3.2  ความสามารถในการระบุ แบ่งได้ 2 ประเภท  
ดังนี้ 
                        1)  ค่าใช้จ่ ายการผลิตทางตรง  หมายถึ ง  
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่สามารถระบุสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นของ
โรงงานใด  แผนกผลิตใด  หรือสินค้าชนิดใด  ท าให้ลักษณะของ
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ค่าใช้จ่ายประเภทนี้คล้ายหรือแทบจะเหมือนกับวัตถุดิบทางตรง 
และค่าแรงทางตรง  ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายประเภทนี้
จึงค่อนข้างง่าย  และเป็นที่นิยมผู้บริหารกิจการ 
                        2) ค่ าใช้จ่ ายการผลิตทางอ้อม  หมายถึ ง  
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่สามารถระบุได้  ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานใด  ค่าใช้จ่ายการผลิตประเภทนี้จึงต้อง
อาศัยการ   ปันส่วนให้กับทุกหน่วยงาน  ทุกแผนกผลิต  และทุก
สินค้าที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายประเภทนี้  โดยกิจการต้อง
เลือกใช้ฐานที่เหมาะสมเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน  การจ าแนก
ค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ด้านการบริหารงาน  และยังจ าเป็นต่อการค านวณหา
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าด้วย 
   3.2.3 หน้าที่   โดยทั่วไปในหน่วยผลิต  หรือภายใน
โรงงานของกิจการจะแบ่งหน่วยงานออก เป็น  2  แผนกหลัก ๆ  
คือ แผนกผลิต  (Operation  Department) และแผนกบริการ                         
(Service  Department)   มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก  หรือช่วย
สนับสนุนการผลิต  ให้ประสบความส าเร็จ  และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เช่น  แผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  แผนกควบคุม
คอมพิวเตอร์  ดังนั้นการค่าใช้จ่ายผลิตในลักษณะนี้  จึงสามารถ
จ าแนกได้เป็น  2  ประเภท  คือ 
                  1)  ค่าใช้จ่ายแผนกผลิต  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในแผนกผลิตโดยตรง  เช่น ค่าวัสดุในการบรรจุหีบห่อ  
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เงินเดือนผู้จัดการแผนกประกอบ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในแผนกผสม  
เป็นต้น 
                  2)  ค่ า ใช้ จ่ า ย แ ผ น ก บ ริ ก า ร   ห ม าย ถึ ง  
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกที่ไม่ได้ท าหน้าที่ผลิตโดยตรง  แต่
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิต  ได้แก่  เงินเดือนพนักงานซอม
แซมเครื่องจักร ค่าวัสดุท าความสะอาดโรงงาน  ค่าน้ ามันหล่อลื่น  
แผนกซ่อมบ ารุง  เป็นต้น 
   3.2.4  ปริมาณการผลิต  การจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม
ปริมาณการผลิต  หรือจ าแนกตามพฤติกรรม  จ าแนกได้ 3 ประเภท  
ดังนี้ 
                  1)  ค่าใช้จ่ ายการผลิตผันแปร  (Variable  
Overhead)  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการ
ผลิต  คือ  ผลิตมากมีค่าใช้จ่ายมาก ผลิตน้อยมีค่าใช้จ่ายน้อย  และ    
ถ้าไม่ผลิตเลยค่าใช้จ่ายก็จะไม่เกิดขึ้น  แต่ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร
ต่อหน่วยจะเท่ากันทุกหน่วย  ได้แก่  วัสดุที่ใช้ในโรงงาน  หรือ
วัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ในการผลิต  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   ส่วนค่าแรง
ทางอ้อมหากจ่ายเป็นรายชั่วโมงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
            2) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (Fixed Overhead)  
หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตแต่จะ
ความสัมพันธ์กับระยะเวลา  คือ  ไม่ว่ากิจการจะผลิตสินค้ามาก  
ผลิตน้อย  หรือไม่ผลิตเลยก็ไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว  แต่
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะสัมพันธ์กับเวลา เมื่อถึงเวลาหรือครบก าหนด
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ค่าใช้จ่ายชนิดนี้ก็จะเกิดขึ้นเอง  เช่น  ค่าเช่าที่กิจการต้องจ่ายทุกสิ้น
เดือน ค่าเสื่อมราคาที่ต้องมีการคิดทุกปี  และเงินเดือนของพนักงาน
ประจ า  เป็นต้น  ในการจ่ายค่าใช้จ่ายคงที่  แต่ละครั้งนั้นส่วนใหญ่
จะเป็นจ านวนเดิม  ดังนั้นท าให้ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยในแต่ละงวด
แตกต่างกันไป  เพราะค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลง  คือ  
ยิ่งผลิตมากค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยยิ่งลดลง   แต่หากผลิต
น้อยค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีต่อหน่วยก็จะสูง 
  
การบริหารผลตอบแทน 
 การบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จในสถานการณ์การ
แข่งขันทางธุรกิจรุนแรงในปัจจุบัน ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงความ
พยายาม (Effort) ในลักษณะของต้นทุน (Cost) ที่สูญเสียไปกับ
ผลตอบแทน (Benefit) ที่กิจการจะได้รับกลับคืนมาการตัดสินใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ จะท าได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอ อัน
จะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารกิจการ  ระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตั ด สิ น ใจ  ( Information System for Decision  Making) จึ ง
กลายเป็นสิ่งจ าเป็น  เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ จึงถูกน ามาใช้ในการ
พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือก่อให้เกิด
การตัดสินใจที่ส่งผลให้การด าเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)  
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       1. ความหมายของการบัญชีบริหาร 
             กชกร  เฉลิมกาญจนา (2548)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
การบัญชีบริหาร  หมายถึง  กระบวนการทางบัญชีที่ใช้ส าหรับฝ่าย
บริหารภายในกิจการ  ซึ่งเป็นกระบวนการในการก าหนดการวัดค่า
การรวบรวมการวิเคราะห์  การจัดเตรียม  การค านวณและการ
สื่อสารข้อมูลที่ช่วยฝ่ายบริหารในการวางแผนให้สามารถด าเนินงาน
และควบคุมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการอันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร 
            เมธสิทธิ์  พูลดี (2550)   ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การบัญชี
บริหาร  หมายถึง  การบัญชีสาขาหนึ่งที่มีภาพแบบเพ่ือให้ข้อมูลแก่
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการควบคุมและ
การตัดสินใจในการด าเนินงาน 
  จากความหมายข้างต้น  สรุปได้ว่า  การบัญชีบริหาร  
หมายถึง  กระบวนการทางบัญชีการเงินที่มุ่งเน้นในส่วนของการน า
ข้อมูลทางบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน มาท าการวิเคราะห์  และ
แปลความหมาย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทั้งในด้านการ
วางแผนการควบคุม การประเมินและการวัดผลการด าเนินงานของ
บุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
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 2. หลักการบัญชีบริหาร  
     หยาดพิรุฬห์ สิงหาด และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล  (2559)  
ดังนี้ 
             2.1  การรับรู้และการประเมินภาวการณ์ของการด าเนิน
ธุรกิจและภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสม 
             2.2  การวัดและประมาณภาวการณ์ในการด าเนินธุรกิจ
และภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้น 
             2.3  การก าหนดวิธีการในการจดบันทึกและเก็บสะสม
รวบรวมข้อมูลในการด าเนินธุรกิจและภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ 
            2.4  การวิ เคราะห์ และก าหนดวิธีการวิ เคราะห์ ที่
เหมาะสมกับการตัดสินใจ 
            2.5  การตีความและการเสนอข้อมูล 
             2.6  การติดต่อสื่ อสาร  คือ   การจัดท ารายงานที่
เหมาะสมต่อบุคคลที่ต้องการ  โดยรายงานภายในและเสนอต่อ
ผู้บริหาร  ส่วนรายงานภายนอกจะเสนอต่อบุคคลทั่วไป  
 
 3.  หน้าที่การบริหารองค์การ 
   ความส าเร็จของบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
ไม่ได้อยู่ที่การเริ่มต้น  หรือการน าเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการ
บริหารแต่จะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการท า
หน้าที่ทางการบริหารได้อย่างสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร  ซึ่งหน้าที่
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ทางการบริหารที่ส าคัญ  ได้แก่  ด้านการวางแผน  ด้านการสั่งการ  
ด้านการควบคุม  และด้านการตัดสินใจ  โดยที่ความสมบูรณ์ในการ
ท าหน้าที่ทางการบริหารจะอยู่ในระดับใดก็จะขึ้นอยู่กับความพร้อม
ตลอดจนความสามารถในการจัดหาและใช้ข้อมูลได้ดีมากน้อย
เพียงไรนั้นเอง (สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์.  2549) ข้อมูลทางการ
บัญชีเกิดจากการจัดเก็บและรวบรวมตามขั้นตอนทางการบัญชี  
ส่วนบัญชีบริหารเป็นการน าเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือให้ผู้บริหาร
น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจ  ดังนั้นข้อมูลทางการบัญชีจึงไม่มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
แน่นอน  การบริหารธุรกิจจ าเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์และวิธีการเพ่ือ
ก่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ  ท าให้ผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้อง
ตัดสินใจอย่างมีระบบและมีหลักการข้อมูลทางการบัญชีบริหารจึงมี
ความส าคัญกับประสิทธิภาพ  การใช้ทางการบัญชีบริหารนั้น  เพ่ือ
วัดผลส าเร็จจากการใช้การบัญชีบริหาร  เช่น   การใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุดและการด าเนินงานเป็นไปอย่างประหยัด  ไม่ว่าจะเป็น
ระยะเวลาทรัพยากร  แรงงาน  การลดต้นทุน  การแสวงหา
นวัตกรรมใหม่ ๆ  รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินงานนั้น ๆ  
ให้เป็นผลส าเร็จและถูกต้อง  หมายถึง  ประสิทธิภาพ  การใช้การ
บัญชีบริหาร  การบริหารแต่ละองค์การจะด าเนินไปได้ด้วยดี  
จ าเป็นต้องมีผู้บริหารจัดการ  ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่บริหารให้ลุล่วง
ไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  หน้าที่หลักที่ส าคัญของผู้บริหาร
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องค์การ (หยาดพิรุฬห์  สิงหาด  และประเวศ  เพ็ญวุฒิกุล.  2559)  
ประกอบด้วย 
  3.1  การวางแผน  เป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมและการใช้ทรัพยากรของกิจกรรมในอนาคตในส่วนของการ
วางแผน  การใช้ทรัพยากร  เรียกว่า  งบประมาณ  โดยปกติแล้ว
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดท างบประมาณจะเป็นข้อมูลทางการ
บัญชีที่เคยเกิดข้ึนแล้วในอดีต 
  3.2  การสั่งการ  ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความจ าเป็นที่
ต้องการข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือใช้ในการด าเนินงานในแต่ละวัน  
เช่น  ผู้จัดการบริษัทต้องการ  ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าใน
แต่ละวัน  หรือต้องการทราบปริมาณสินค้าคงเหลือในแต่ละสัปดาห์  
เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้มีข้อมูลพ้ืนฐานในการสั่งการแก่ผู้บริหาร
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่จะต้องรับผิดชอบน าไปด าเนินการ 
  3 .3  การควบคุม  ความสามารถของกิจการในการ
วิเคราะห์ควบคุมการด าเนินงานจัดสรรทรัพยากรของกิจการ  
กระบวนการผลิตและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่วางไว้การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจและ
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับตัวเลขในแผนงานหรืองบประมาณที่ได้มี
การก าหนดไว้ล่วงหน้า  โดยแสดงลักษณะรายงานผลการด าเนินงาน  
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาว่า  ผู้บริหารหรือหน่วยงานใดมี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพหรือไม่  รวมถึงการก าหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  3.4  การตัดสินใจ  เป็นกระบวนการในการคัดเลือกเพ่ือ
การปฏิบัติที่มีทางเลือกอยู่หลายทาง และผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน 
ในการตัดสินใจนี้จะมีขั้นตอนที่เริ่มต้นจากการที่ได้ตระหนักถึง
ปัญหา และขั้นตอนสุดท้ายจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  
การตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
ผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงต้นทุนและผลตบแทนที่กิจการจะได้รับ
การตัดสินใจนั้นๆ ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนล้วนเป็น
ข้อมูลทางการบัญชีทั้งนั้น 
 
 4.  คุณลักษณะข้อมูลการบัญชีบริหาร   
             ข้อมูลทางการบัญชีบริหารนั้นมักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์
กันเสมอว่าข้อมูลที่ดีของข้อมูลทางการบัญชีบริหารนั้นควรมี
ลักษณะอย่างไร  เมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
ทางการค้าในปัจจุบันท าให้สามารถที่จะสรุปได้ว่าข้อมูลทางการ
บัญชีบริหารที่ดีและเหมาะสมต่อการตัดสินใจของผู้บริหารควรมี
ลักษณะ (สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์.  2552)  ดังนี้ 
  4.1  เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องหรือมีการพยากรณ์ที่
ใกล้เคียงความจริงที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด 
  4.2  ข้อมูลจะต้องรวดเร็วและทันเวลาส าหรับการ
ตัดสินใจ 
  4.3  ข้อมูลจะต้องมีความกะทัดรัดชัดเจนและสมบูรณ์ 
  4.4  ข้อมูลที่ได้จะต้องค านึงถึงต้นทุนและผลตอบแทน 
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 5.  การบริหารต้นทุน 
  ในยุคที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง
และการแข่งขันในตลาดเป็นไปอย่างดุเดือด  ในแง่หนึ่งสิ่งเหล่านี้
เปรียบเสมือนตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิตต้องการบริหารจัดการให้ดี องค์กร
หรือบริษัทต้องมีระบบการควบคุมจัดการที่มีประสิทธิภาพ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งท าให้องค์กรสามารถยืน
อยู่ท่ามกลางการแข่งขันได้  เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ  ที่
เรียกว่ากลยุทธ์การบริหารต้นทุน (Strategic Cost Management) 
จึงถูกให้ความส าคัญ เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน  
สิ่งที่เป็นมาตรวัดความส าเร็จอย่างหนึ่งของกลยุทธ์การผลิตคือ การ
จัดโครงสร้างที่เหมาะสม    การจัดล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 
และการให้ข้อมูลบัญชีบริหาร ดังนั้นกลยุทธ์การบริหารต้นทุนที่เป็น
เครื่องมืออันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการผลิตซึ่งมีต้นทุนต่ าแต่
คุณภาพสูง  (ธรรมนิติ,  2563 :  ออนไลน์)  ได้แก่  
  5.1  ระบบการบริหารโดยกิจกรรม (Activity  Based  
Management: ABM) เป็นสิ่งที่สามารถน ามาใช้ในการบริหาร
ต้นทุนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งการวิเคราะห์กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ให้ผู้บริหารเข้าใจภาพรวมของธุรกิจ 
และก่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องกันไปทั่วองค์กร ส่งผลให้เกิด
การระบุต้นทุนและขจัดต้นทุนที่ไม่เพ่ิมมูลค่า 
  5.2  ต้นทุนเป้าหมาย (Target  Costing) จะช่วยในการ
วางแผนส าหรับกิจกรรมในผลิตภัณฑ์ใหม่ และใช้เป็นเครื่องควบคุม
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ช่วงของการปฏิบัติการ  เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าสามารถท าก าไรได้ตาม
เป้าหมาย ปัจจุบันราคาของสินค้าถูกก าหนดโดยราคาขายที่สามารถ
แข่งขันได้  (Competitive  Price)  ต้นทุนเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่
ช่วยเปลี่ยนแรงกดดันของตลาดไปสู่การแสวงหาความร่วมมือ เพ่ือ
ลดต้นทุนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การค านวณนั้นสามารถ
ท าได้ด้วยการหักก าไรที่ต้องการจากราคาเป้าหมาย ซึ่งอ้างอิงจาก
กลุม่ลูกค้าที่ยินดีจะจ่ายพิจารณาประกอบราคาท่ีก าหนดโดยคู่แข่ง 
  5.3  วงจรชีวิตต้นทุน (Life-Cycle Costing) เป็นการ
ค านวณสินค้าและบริการที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานระยะ
ยาว  ซึ่งสินค้าจะประกอบไปด้วยต้นทุน  3  ช่วงเวลา  คือ ต้นทุน
ก่อนการผลิต  ต้นทุนการผลิต   และต้นทุนหลังการผลิต  ซึ่งเป็น
การน าเอาต้นทุนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มาคิดเป็นต้นทุนสินค้า  
ซึ่งวงจรชีวิตต้นทุนจะแบ่งออกเป็นสองมุมมอง คือ วงจรชีวิตต้นทุน
ผลิตภัณฑ์  ซึ่งแต่ละช่วงจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์  เช่น  สินค้าท่ีลอกเลียนแบบได้ยากกว่าจะมี
วงจรชีวิตที่ยาวนานกว่าสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย  อีกมุมมอง
หนึ่งคือ วงจรชีวิตลูกค้า เช่น เงินที่ลูกค้าจ่าย  เวลาและความ
พยายามในการซื้อ  การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยที่ลูกค้าคิดว่า
ส าคัญ 
  5.4  การบริห ารคุณ ภาพโดยรวม  (Total  Quality  
Management : TQM) การท างานที่ เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
และสมาชิกทุกคนต่างให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม ในการ
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พัฒนาการด าเนินงานขององค์การอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งที่จะ
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า  ซึ่งจะ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ  ความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาการ
ที่ยั่งยืนขององค์การ ซึ่งหากน ามาประยุกต์ใช้แล้วจะท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพของสินค้า และเป็นแนวทางที่สามารถใช้ลดต้นทุนได้ 
  5.5  ระบ บ การผ ลิ ต แบ บ ทั น เวล า  ( Just-In-Time  
Manufacturing System) ระบบนี้จะเน้นการด าเนินงานให้ทันเวลา  
ไม่มีงานคงเหลือระหว่างขั้นตอน  และการจัดส่งสินค้าจะจัดส่งเมื่อ
สินค้าผลิตเสร็จ  การผลิตแต่ละครั้งจะผลิตเมื่อลูกค้าสั่ง และจะไม่
เหลือสินค้าส าเร็จภาพไว้ในคลัง กรณีนี้จะลดความสิ้นเปลืองที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่าใด ๆ  ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการลดต้นทุนใน
ส่วนของและวิธีการบันทึกบัญชีต้นทุนในระบบผลิตทันเวลาจะใช้
วิธีการบันทึกบัญชีแบบย้อนกลับ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการ
ท างาน 
  5.6  ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 
เน้นการไหลของงานอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการสูญเสียและ
ความสิ้นเปลือง ซึ่งมีหลักการ  5 ประการคือ  
   1)  คุณค่าของสินค้า/การบริการ สู่ลูกค้า  
   2)  การระบุสายธารแห่งคุณค่า ให้เกิดคุณค่าในตัว
สินค้า  
   3)  การด าเนินการให้ เกิดกระบวนการไหลอย่าง
ต่อเนื่อง  
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   4)  กระบวนการดึงกลับจากความต้องการของลูกค้า 
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตและการขาย  
   5)  การพยายามปรับปรุงแก้ไขไปสู่ความเป็นเลิศ พั 
ฒนาระบบการผลิต  ลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า  โดยที่ องค์กรเติบโตอย่างยั่ งยืนทุก
สภาพแวดล้อมการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพ 
  5.7  ก า ร บั ญ ชี เ พ่ื อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น  (Sustainability  
Accounting) เป็นแนวความคิดบัญชีกับสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือ
ระหว่างผลประโยชน์จากการพัฒนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตที่ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมี
แนวทางคือ  
   1)  แนวทางสินค้าคงคลัง การระบุ บันทึก ข้อมูลต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับทุนธรรมชาติ การเสื่อมสิ้นและผลดีที่กิจการได้รับใน
อนาคต  
   2)  แนวทางต้นทุนที่ยั่งยืน เป็นความคิดโดยตรงใน
การบันทึกบัญชีในเรื่องกิจการต้องรักษาระดับทุน หมายความว่า
กิจการที่ยั่งยืนต้องไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อม ณ วันสิ้นปีย่ าแย่ต่ าลง
กว่าวันต้นปีบัญชีนั่นเอง 
 
 6. เทคนิคทางการบัญชีบริหาร  
  ความต้องการข้อมูลของผู้บริหารเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจนั้นมีความหลากหลาย ขึ้นกับเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน 
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โดยภาพแบบของข้อมูลหรือรายงานที่น าเสนอจะมีลักษณะและ
เนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าไปใช้  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลของผู้บริหาร เทคนิคทางการ
บัญชีบริหารที่ เหมาะสมกับกิจการจึงถูกน าไปประยุกต์ใช้กับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   โดยผู้บริหารควรตระหนักว่าการบัญชีการเงิน
นั้น  ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเลือกใช้ โปรแกรมส าเร็จภาพ
ทางการบัญชีว่าจ้างส านักงานบัญชีหรือจัดให้มีนักบัญชีในกิจการ  
กิจการจ าเป็นต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการจัดท ารายงานเพ่ือการ
บริหารโดยใช้เทคนิค  ดังนี้  
  6.1  การสะสมต้นทุนการผลิตเพ่ือท าการระบุมูลค่าสินค้า 
(Pekar, 2017) ประกอบด้วยการต้นทุนงานสั่งท า การต้นทุนช่วง 
และการต้นทุนมาตรฐาน  Rodpetch (2005) อธิบายเพ่ิมเติมว่า 
เทคนิคต้นทุนดังกล่าวล้วนเป็นเทคนิคแบบดั้งเดิมที่ยังคงถูกน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือค านวณต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน นอกจากนี้ 
Chalermkanchana (2009) ยังระบุถึงความส าคัญของการระบุ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ถูกน าไปใช้ในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ  นอกจากนี้ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจการ
จัดหาบริการ ซึ่งโมเดลของสินค้า/บริการจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ค านวณต้นทุนได้อย่างเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง  
  6.2  การวางแผนด าเนินงาน  เริ่มจากการจ าแนกต้นทุน
ตามพฤติกรรม เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ 
ก าไร ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ส่วนเกินที่
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ปลอดภัยและการวิเคราะห์ ค่าระดับ ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
Swatdikun (2016) ระบุว่าความเข้าใจพฤติกรรมต้นทุนจะช่วยให้
กิจการควบคุมต้นทุนโดยการเทียบเคียงต้นทุนผันแปรต่อหน่วยที่
เกิดขึ้นกับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยของอุตสาหกรรม หรือต้นทุนผัน
แปรต่อหน่วยของกิจการที่เป็นต้นแบบที่ดีเลิศโดยพยายามลดความ
แตกต่ างระหว่างต้ นทุ นของกิ จการที่ ยั งมี ข้ อด้อยด้ วยการ
เปรียบเทียบเพ่ือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
   6.3  การวางแผนทางการเงินด้วยเทคนิคงบประมาณเป็น
เทคนิคควรใช้ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Rigoglioso, 
2005) ประกอบด้วย งบประมาณด าเนินการ และงบประมาณ
ก า ร เงิ น  Association of Chartered Certified Accountants 
(2013) ระบุความส าคัญของการงบประมาณการเงินโดยเฉพาะ
งบประมาณเงินสดซึ่งมีบทบาทส าคัญในการบริหารกระแสเงินให้
เพียงพอกับความต้องการและเหมาะสมกับความจ าเป็น 
   6.4  ก า ร ก า กั บ ดู แ ล สิ น ค้ า  Tsai (2016) ร ะ บุ ถึ ง
ความส าคัญของการก ากับดูแลสินค้าโดยเน้นย้ าว่า แม้ระบบการ
ควบคุมสินค้าจะมีความยุ่งยากแต่เป็นสิ่งจ าเป็นในการวางแผนและ
ควบคุมสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้โปรแกรมสเปรด
ชีตหรือกระทั่งการท าบัตรสินค้าก็ยังเป็นสิ่งจ าเป็น  หากโปรแกรม
วางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource  Planning: 
ERP)  ยังเป็นสิ่งที่เกินศักยภาพของกิจการ 
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   6.5  การก าหนดราคาขาย  Stefanidis (2015) ระบุ
เทคนิคการก าหนดราคาขายในอดีตโดยการน าต้นทุนของผลิตภัณฑ์
หรือบริการนั้นบวกด้วยอัตราส่วนบวกเพ่ิม (Markup) ที่มักถูก
ก าหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้บริหารต้องการและต้นทุน
ประจ างวด (Period  Cost) จากนั้นฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัจจัย
เชิงการตลาด และจิตวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ราคาที่สมเหตุสมผลและจูงใจผู้บริโภค  อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันกิจการใช้ เทคนิคการต้นทุนเป้าหมาย (Target  
Costing) เป็นเทคนิคส าคัญในการน าราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ก าลังพิจารณาหักด้วยอัตราก าไรที่ต้องการและอัตราค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน  ซึ่งจะได้เป็นต้นทุนเป้าหมายในภาพรวม จากนั้นจะแตก
ย่อยลงเป็นส่วนของต้นทุนการผลิต 
 
 7.  ผลตอบแทน 
  การวัดความสามารถการหาก าไรเป็นการวัดความสามารถ
การด าเนินงานของกิจการว่าบรรลุเป้าหมายได้เพียงใด สามารถวัด
ความสามารถการหาก าไรได้ (นภาพร  ณ  เชียงใหม่.  2558)  ดังนี้ 
      7.1 อั ตราก า ไรขั้ น ต้ น  (Gross  Profit  Margin) คื อ 
อัตราส่วนระหว่างก าไรขั้นต้นกับยอดขายก าไรขั้นต้น  คือ ก าไรที่
เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบยอดขายกับต้นทุนขาย ผลลัพธ์ของ
อัตราส่วนก าไรขั้นต้นจะบอกให้ทราบว่า  ธุรกิจมีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานด้านการขายและการจัดซื้อสินค้ามาเพ่ือผลิต และ



48 

เพ่ือขายอย่างไร  เช่น  นโยบายด้านราคา   การจัดซื้อและผลิต
สินค้า เป็นต้น  ถ้าก าไรขั้นต้นสูงเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย
อุตสาหกรรม  แสดงว่าการบริหารงานดีกว่า  
สมการที่ใช้ในการค านวณหาอัตราก าไรขั้นต้น 
 
              ก าไรขั้นต้น   =  ราคาขาย –  ต้นทุนขาย  
              อัตราก าไรขั้นต้น  = (ก าไรขั้นต้น / ค่าขาย) x 100 
 
   7.2  อั ต ร า ก า ไ ร สุ ท ธิ  (Net  Profit  Margin) คื อ 
อัตราส่วนระหว่างก าไรสุทธิกับยอดขาย  ก าไรสุทธิ  คือ ก าไรที่หัก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกแล้ว รวมถึงดอกเบี้ยและภาษีเงินได้แล้ว  เป็น
การวัดอัตราส่วนทางการเงินระหว่างผลก าไรสุทธิกับยอดขาย ซึ่ง
เป็นอัตราส่วนที่บอกถึงความสามารถการท า  ก าไรสุทธิของกิจการ 
บอกถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการและความสามารถ
ของผู้บริหารอีกด้วย   
 
อัตราก าไรสุทธิสามารถค านวณหาอัตราก าไรสุทธิ 
 
       ก าไรสุทธิ  =  ก าไรขั้นต้น –  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
       อัตราก าไรสุทธิ  =   ก าไรสุทธิ/ยอดขาย x 100    
 
   

http://doithai.com/article/42/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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 8. การวิเคราะห์ต้นทุน  ปริมาณ  ก าไร   
  การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร เป็นการวิเคราะห์บน
ฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 3 ประการ
คือ  ต้นทุน  รายได้  และก าไร รวมถึงปัจจัยทั้ง 3 ประการจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อระดับกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันมี
การเปลี่ยนแปลงไป สมการแสดงภาพแบบของความสัมพันธ์ของ
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร  คือ 
 
       ก าไร = รายได้ –  ต้นทุนรวม 
 
หรือมีค่ า เที ยบ เท่ ากับสมการต่อไปนี้  เนื่ องจากต้นทุนรวม
ประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงท่ี 
 
       รายได้ = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงท่ี + ก าไร 
 
เนื่องจาก      
 
รายได้            =  จ านวนหน่วยขาย x ราคาขายต่อหน่วย 
ต้นทุนผันแปร   =  จ านวนหน่วยขาย x  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  
 
ดังนั้นภาพแบบสมการต้นทุน  ปริมาณ  ก าไร  คือ 
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จ านวนหน่วยขาย x ราคาขายต่อหน่วย    
= (จ านวนหน่วยขาย x ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย) + ต้นทุนคงท่ี  
   + ก าไร 
 
การตั้งราคาขาย 
 
 1. ปัจจัยการตั้งราคา 
     การตั้งราคาขายหรือการตั้งราคาผลิตภัณฑ์สินค้าหรือ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่งประกอบด้วยปัจจัย  5 ประการ  (สุชาดา ร่ม
ไทรทอง, 2551)  ดังนี้              
            1.1  ต้นทุนทางด้านของราคา  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
การด าเนินการผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ก่อนที่กิจการจะก าหนด
ไว้อย่างไร หรือว่าอยากได้ก าไรเท่าไร  กิจการควรที่จะตั้งราคา และ
ค านวณต้นทุนทั้ งหมดออกมาให้ เรียบร้อยก่อน ทั้ งค่าวัตถุดิบ  
ค่าแรงงาน  ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ค่าขนส่ง  ค่าโฆษณา และอ่ืน ๆ 
          1.2 ก าไรทางด้านของราคา  เป็นสิ่งที่ทุกองค์หรือบริษัท
กิจการด้านธุรกิจควรค านึงถึงอยู่ เสมอ ตลอดระยะเวลาของ
กระบวนการตั้งราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  เพราะก าไรเป็นเครื่องบ่ง
บอกถึงความสามารถของธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสามารถที่
จะอยู่ได้ถึงอนาคต  ผู้ประกอบการธุรกิจภัณฑ์สินค้าบริการของ
หลายๆ กิจการอาจมองข้ามเป้าหมายนี้ไป ซึ่งการที่ตัดราคาสินค้า
กันเองเป็นสิ่งที่ทุกกิจการไม่ควรกระท า  แต่สิ่งที่ควรจะท าก็คือการ
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หันมาปรับราคาและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าให้มากข้ึน   เพื่อเป็นการ
ท าก าไรให้ถึงเป้าหมายตามท่ีกิจการ 
          1.3 ความต้องการของตลาดทางด้านของราคา  เป็นการ
ก าหนดราคามักจะขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าหรือ
บริการ ถ้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บริการในช่วงเวลานั้นมีความ
ต้องการจากผู้บริโภคสูงมาก ในการก าหนดราคาสินค้าหรือบริการก็
ย่อมสามารถที่จะก าหนดสูงได้เช่นกัน  และในทางกลับกันถ้าหาก
สินค้าและบริการในขณะนั้นไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  การ
ก าหนดราคาของสินค้าหรือบริการนั้นก็จะลดลงตามไปด้วย  ดังนั้น 
ราคาของสินค้าหรือบริการจึงมีความยืดหยุ่นและปรับตัวขึ้นลงได้อยู่
เสมอตามตลาดสินค้าและบริการ  
          1.4  คู่แข่งทางด้านของราคา  เป็นราคาภัณฑ์สินค้าและ
บริการนั้นเป็น ราคาสินค้าของคู่แข่งนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าค่อนข้างมาก  ถ้าสินค้าหรือบริการเจ้าหนึ่งมีราคาถูกกว่าและ
เมื่อเทียบกับคุณภาพและวัตถุดิบแล้วมีความใกล้เคียงกัน ผู้บริโภคก็
มักจะเลือกสินค้าที่ราคาถูกกว่าเพราะคุณภาพไม่แตกต่างกันมาก  
ดังนั้นการตั้งราคาจากต้นทุนและความต้องการของตลาดนั้นอาจไม่
เพียงพอด้วยซ้ าไป  
          1.5 คุณค่าที่รับรู้ในสายตาผู้บริโภคทางด้านของราคา  
เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคที่เกิดจากการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าและ
บริการโดยรวม  หรือคุณภาพที่เหนือกว่า  และน าไปสู่การตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นเกิดจากการยอมรับของ
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ผู้บริโภคว่าคุณค่าหรือคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นมีคุณค่าสูง
กว่าราคาของสินค้า  
 
 2. องค์ประกอบการตั้งราคาขาย 
      ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งราคาขายของบริการหรือการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับสินค้าที่กระท ากันในขณะที่การตลาด
ยังไม่ได้รับการพัฒนานั้นมักเกิดขึ้นมากมาย เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว มนุษย์จึงได้หันมาใช้การแลกเปลี่ยนโดยอาศัยเงิน
เป็นสื่อกลาง การใช้เงินเป็นสื่อกลางนี้จ าเป็นต้องมีการก าหนด
จ านวนเงิน หรือราคาส าหรับสินค้าแต่ละชนิดขึ้นเพ่ือใช้ เป็น
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบทางด้านของ
การตั้งราคา  (ชีวรรณ  เจริญสุข.  2563  :  ออนไลน์)  ดังนี้ 
  2.1  การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ (Geographical  
Pricing)  เป็นการตั้งราคาโดยใช้เขตภูมิศาสตร์เป็นเกณฑ์ เนื่องจาก
ผู้บริโภคกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ การน าสินค้าไปขายยังเขตต่าง ๆ     
จะมีค่าขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนของสินค้าซึ่งมีผลกระทบต่อราคา บริษัท
มีทางเลือกเกี่ยวกับการตั้งราคา ในหลายระดับหรือหลายแบบ
ด้วยกัน คือ   
   2.1.1  การตั้งราคาสินค้าแบบ F.O.B.  ณ จุดผลิต  
หรือจุดเริ่มต้น (F.O.B.  Plant  for  F.O.B.  Origin  Pricing)  เป็น
การตั้งราคาที่ไม่รวมค่าขนส่ง  ผู้ซื้อจะต้องมีภาระจ่ายค่าขนส่งเอง  
ผู้ขายจะจ่ายให้เฉพาะค่าขนย้ายสินค้าลงสู่พาหนะที่ผู้ซื้อจัดไว้  
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(F.O.B.  ย่อจาก  Free  on  Board)  จุดเริ่มต้น (Origin)  ที่จะส่ง
สินค้าอาจเป็นจุดผลิต (Plant)   
   2.1.2  การตั้งราคาส่งมอบราคาเดียว (Uniform  
Delivered  Pricing)               
   2.1.3  การตั้งราคาตามเขน (Zone  Delivered  
Pricing)   
   2.1.4  การตั้งราคาแบบผู้ขายรับภาระค่าขนสง 
(Freight  Absorption  Pricing)   
   2.1.5  การตั้งราคาจากจุดฐานที่ก าหนด (Basing  
Point  Pricing) 
            2.2 การตั้งราคาให้แตกต่างกัน (Discrimination  
Pricing)     
   2.2.1  การตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า (Customer  
Segment  Pricing)  
   2.2.2  การตั้งราคาตามภาพแบบผลิตภัณฑ์  
(Product  from  Pricing)   
   2.2.3  การตั้งราคาตามภาพลักษณ์ (Image  Pricing)   
   2.2.4  การตั้งราคาตามสถานที่  หรือท าเลที่ตั้ง 
(Place  or  Location  Pricing)              
   2.2.5  การตั้งราคาตามเวลา  (Time  Pricing) 
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          2.3 กลยุทธ์การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา 
(Psychological  Pricing)  เป็นวิธีการตั้งราคาที่ค านึงถึงความรู้สึก
นึกคิดของผู้ซื้อ  มีวิธีการดังต่อไปนี้   
   2.3.1  การตั้งราคาตามความเคยชิน  (Customary  
Pricing)   
   2.3.2  การตั้งราคาเลขคี่  หรือเลขคู่ (Odd or  ever  
Pricing)   
   2.3.3  การตั้งราคาสินค้าที่มีชื่อเสียง (Prestige  
Goods  Pricing) 
          2.4  การตั้ งราคาส าหรับสินค้าใหม่ (New  Product  
Pricing)  สินค้าใหม่ (New  Product)   อาจเป็นสินค้าใหม่แบบ
ริเริ่ม (Innovate  Product)  หรือเป็นสินค้าใหม่แบบปรับปรุง 
(Modified  Product)  บริษัทมีทางเลือกในการตั้งราคาสินค้าใหม่  
ดังนี้  
   2.4.1  การตั้งราคาระดับสูง (Market  Skimming  
Pricing)   
   2.4.2  การตั้งราคาเพ่ือเจาะตลาด (Penetration  
Pricing) 
          2.5 การตั้ งราคาสินค้าที่ เสื่อมความนิยม (Declining  
Product  Pricing) สินค้าที่เสื่อมความนิยม  เป็นสินค้าซึ่งอยู่ใน
วงจรชีวิตขั้นตอนสุดท้าย  มียอดขายสินค้าลดลงเรื่อย ๆ มีสินค้าให้
ผู้ซื้อเลือกจ านวนมาก  ตลาดอ่ิมตัวเพราะมีสินค้าใหม่มาแทน  ผู้ซื้อ
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มีความเชื่อถือในสินค้าและตรายี่ห้อน้อยลง  บริษัทมีทางเลือกใน
การตั้งราคาสินค้าท่ีเสื่อมความนิยม 
          2.6 การตั้งราคาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product  Mix  
Pricing)  เป็นการตั้งราคาที่ผู้ผลิตมีสินค้าหลายชนิดขาย  ซึ่งจะต้อง
ค านึงให้มีก าไรรวมสูงสุด  บริษัทมีทางเลือกในการตั้งราคา  ดังนี้  
   2.6.1  การตั้งราคาส าหรับสายผลิตภัณฑ์  (Product  
Line  Pricing)   
   2.6.2 การตั้งราคาสินค้าท่ีเลือกซ้ือประกอบหรือไม่ซื้อ
ก็ได้  (Optional Feature  Pricing)  
   2.6.3  การตั้งราคาสินค้าที่เป็นผลพลอยได้ 
(Byproduct   Pricing)  
   2.6.4  การตั้งราคาสินค้าเป็นสองส่วน (Two  Part  
Pricing)   
   2.6.5  การตั้งราคาสินค้าที่ขายรวมห่อ (Product – 
Bonding  Pricing) 
   2.6.6  การตั้งราคาสินค้าประกอบที่ผู้ผลิตผลิตขึ้น
ส าหรับใช้กับสินค้า (Captive  Product  Pricing) 
  2.7 การตั้ งราคาเพ่ือส่งเสริมการตลาด (Promotion  
Pricing)  เป็นวิธีการตั้งราคาเพ่ือให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากพ่อค้าปลีก
มากขึ้น   บริษัทใช้วิธีต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
   2.7.1  การตั้งราคาล่อใจ (Loss – Leader  Pricing)  
และการตั้งราคาเหยื่อล่อ (Bait  Pricing)    การตั้งราคาล่อใจ  การ
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ตั้งราคาเหยื่อ ซึ่งเป็นสินค้าตราที่รู้จักกันดี  ตั้งราคาไว้ถูกที่สุด  เพ่ือ
ดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้าน แต่ไม่มีสินค้าไว้  
   2.7.2  การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ (Special – 
Event  Pricing)  เนื่องในเทศกาลพิเศษต่าง ๆ เช่น  เทศกาลปีใหม่  
เทศกาลเปิดเทอมใหม่  พ่อค้าปลีกโดยทั่วไปจะตั้งราคาขายเป็น
พิเศษ   
   2.7.3  การขายเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยต่ า (Low – 
Interest  Financing)   
   2.7.4  การให้ส่วนลดตามหลักจิตวิทยา 
(Psychological  Discounting)     
   2.7.5  การลดราคาเพ่ือการส่งเสริมการขาย (Cent – 
Off  Promotion)   
   2.7.6 การคืนเงิน (Cash  rebates) 
          2.8  นโยบายการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ (Discounts  
and  Allowances)   ในการตั้งราคาสินค้า  บริษัทจะพิจารณาจัด
ให้มีส่วนลดและส่วนยอมให้ในบางช่วงเวลาของการขายส่วนลด 
(Discount)  เป็นจ านวนเงินที่ผู้ขายลดให้จากราคาที่ก าหนดไว้ใน
รายการ เพ่ือจูงใจให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อทันทีและซื้อเพ่ิม  ส่วนยอมให้ 
(Allowance)  คือ  ส่วนที่ผู้ขายชดเชยให้กับผู้ซื้อเหมือนท าให้ผู้ซื้อ
ได้ลดราคา ส่วนลดและ ส่วนยอมให้ที่ใช้ในทางการตลาด  มีดังนี้ 
   2.8.1  ส่วนลดปริมาณ (Quantity  Discount)    
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   2.8.2 ส่ วน ล ดก ารค้ า  (Trade  Discount)  ห รื อ 
ส่วนลดตามหน้าที่ (Functional  Discount) เป็นส่วนลดที่บริษัท
จัดให้กับคนกลางในช่องทางการตลาด  
   2.8.3  ส่วนลดเงินสด (Cash  Discount)  
   2.8.4  ส่วนลดตามฤดูกาล (Seasonal  Discount) 
   2.8.5  ส่วนยอมให้จากการน าสินค้าเก่ามาแลก 
(Trade – in  Allowance)    
   2.8.6  ส่วนยอมให้ส าหรับการส่งเสริมการตลาด 
(Promotional  Allowance) 
   2.8.7  ส่วนยอมให้ส าหรับการเป็นนายหน้า 
(Brokerage  Allowance) 
  2.9 นโยบายระดับราคา (The  Level  of  Price  
Policy)   ผู้ผลิตจะตั้งราคาสินค้าตามต าแหน่งสินค้าของธุรกิจ  ถ้ามี
คู่แข่งขันดังต่อไปนี้ 
   2.9.1  การตั้งราคา  ณ ระดับราคาตลาด (Pricing  at  
The  Market)    
   2.9.2  การตั้งราคา  ณ ระดับราคาที่สูงกว่าราคา
ตลาด (Pricing  above The  Market)   
   2.9.3  การตั้งราคา  ณ ระดับราคาที่ต่ ากว่าราคา
ตลาด (Pricing  below The  Market) 
  2.10 นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา (One  
Price  Policy  and  Variable  Price  Policy) 
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   2.10.1  นโยบายราคาเดียว (One  Price  Policy)   
   2.10.2  นโยบายหลายราคา (Variable  Price  
Policy) 
           2.11 น โย บ าย แ น ว ระดั บ ร าค า  (Price  Lining  
Policy)   เป็นนโยบายในการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน  แต่มี
ระดับคุณภาพแตกต่างกัน  ขายให้กับผู้ซื้อโดยตั้งราคาระดับต่าง ๆ  
ผู้ผลิตต้องจัดท าเช่นนี้เนื่องจากมีผู้ซื้อกลุ่มต่าง ๆ 
 
 3.  หลักการตั้งราคาขาย 
      การตั้งราคาขายโดยการน าต้นทุนสินค้าบวกก าไรที่ธุรกิจ
ต้องการเป็นวิธีการที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ในการตั้งราคาสินค้ามานาน  
ความเชื่อที่ว่าวิธีการนี้ เหมาะสมเพราะเป็นวิธีตั้งราคาที่สะท้อนถึง
ความรอบคอบด้านการเงินนั่น  คือทุกรายการของการตั้งราคา
สินค้าจะมีความเสี่ยงต่ าต่อการขาดทุน และมีผลตอบแทนหรือก าไร
ในระดับที่ธุรกิจยอมรับได้  เพราะได้ก าหนดให้ราคาขายสูงกว่า
ต้นทุนทั้งหมดที่ได้จัดสรรแก่สินค้าและบริการนั้น ๆ หากมองด้าน
หลักทฤษฎีแล้ว  วิธีนี้น่าจะเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ท าให้ธุรกิจได้ผล
ก าไร  แต่ในด้านปฏิบัติและข้อเท็จจริงแล้ว  วิธีการตั้งราคาต้นทุน
บวกก าไรนี้จะไม่ท าให้ธุรกิจ   มีผลประกอบการด้านการเงินที่น่า
พอใจเสมอไป (สุวินัย  ต่อศิริสุข. 2551) หลักการพ้ืนฐานในการ
ก าหนดราคา ก่อนที่จะวางแผนด้านราคาจะต้องมีความเข้าใจใน
เรื่องของต้นทุนอย่างถ่องแท้ นอกจากต้นทุนคงที่แล้ว ยังต้องเข้าใจ
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ต้นทุนผันแปร  ต้นทุนด้านการขาย  เป็นต้น  ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับต้นทุนจะเป็นตัวก าหนดแนวทางด้านราคา (ธวัชชัย  มงคล
สกุลฤทธิ์. 2550)  การก าหนดราคาสินค้าและบริการถือเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์การตัดสินใจที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร ราคาเป็นกลยุทธ์ส าคัญ
ที่มีผลต่อรายได้ของธุรกิจโดยตรงเพียงปัจจัยเดียว  และราคายังเป็น
เครื่องมือทางการตลาดที่ทรงอานุภาพ ที่จะใช้แย่งชิงยอดขาย
โดยเฉพาะกับสินค้าที่ไม่แตกต่าง หรือไม่มีคุณค่าในความรู้สึกนึกคิด
ของลูกค้าเป้าหมาย คุณค่าที่กล่าวถึง คือภาพลักษณ์ของสินค้าในใจ
ลูกค้า หรือความแข่งแกร่งของแบรนด์ (เกษม  พิพัฒน์เสรีธรรม. 
2547)  หลักการตั้งราคา (Horngren, C.T., Datra.,S.M., & Foter, 
G., 2003) มี 3 แนวทางดังนี้ 
  3.1 การตั้งราคาโดยพิจารณาต้นทุนเป็นหลัก  ซึ่งตาม
หลักการบัญชีต้นทุนมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ต้นทุนคงที่  ซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผลิตสินค้ากี่หน่วย ต้นทุนอีกประเภทหนึ่ง
เรียกว่า  ต้นทุนผันแปร ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนหน่วยของ
สินค้าที่ผลิต  ถ้าผลิตมากต้นทุนผันแปรก็มาก ถ้าผลิตน้อยต้นทุนผัน
แปรก็น้อยตามสัดส่วนต้นทุนทั้งสองประเภทนี้หากน ามารวมกัน
เรียกว่า  ต้นทุนรวม  การตั้งราคาจากต้นทุนรวม  โดยพิจารณา
ต้นทุนเป็นหลัก ประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัตถุทางตรง  ต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต   
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ราคาขาย  =  ค่าวัตถุทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง  
                  + ค่าใช้จ่ายการผลิต + ก าไรที่ต้องการ 
 
  3.2  การตั้งราคาโดยพิจารณาความต้องการซื้อของลูกค้า
เป็นหลัก  ซึ่งในการหลักการนี้ต้องมีการค านวณเพ่ือให้ทราบ
จุดคุ้มทุนของสินค้าก่อน   โดยจุดคุ้มทุน  คือ  จุดที่ขายแล้วไม่มี
ก าไรหรือไม่ขาดทุน แล้วพิจารณาว่าสามารถบวกก าไรได้อีกเท่าไร  
จึงจะไม่เกินก าลังซื้อของลูกค้า 
 
  ยอดขายที่ต้องการ  =  ต้นทุนผันแปรรวม + ต้นทุนคงที่รวม  
                              + ก าไรที่ต้องการ 
 
  3.3 การตั้งราคาโดยพิจารณาราคาของสินค้าคู่แข่งเป็น
หลัก จะค านึงถึงการแข่งข้นเป็นหลัก เพ่ือน าไปก าหนดราคาของ
สินค้า  ปกติจะใช้ราคาของสินค้าประเภทเดียวกันเป็นราคา
เป้าหมายแล้ว ตั้งราคาสูงหรือต่ ากว่าคู่แข่ง  วิธีการนี้ควรพิจารณา
คู่แข่งหลักเป็นส าคัญ  ก าหนดต้นทุนเป้าหมายให้กับสินค้าของ
กิจการ   
 
           ต้นทุนเป้าหมาย =  ราคาขายเป้าหมาย -  ก าไรที่ต้องการ 
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การตลาดดิจิทัล 
 

1.  ความเป็นมา 
      การตลาดดิจิทัล (Digital  Marketing) เป็นภาพแบบ 

หนึ่งของการตลาดสินค้าหรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทาง
อินเทอร์เน็ต ทั้งแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ การโฆษณาด้วยการ
แสดงข้อความจอภาพ และสื่อดิจิทัลอ่ืน ๆ  การพัฒนาการตลาด
ดิจิทัลในช่วงระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1990 และ 2000 ได้เปลี่ยน
วิธีการท าแบรนด์และธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีในการท าการตลาด   
เมื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มมีบทบาทมากขึ้นในแผนการตลาดและ
ชีวิตประจ าวัน  ผู้คนก็ต่างใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลมากข้ึน  แทนที่จะไป
ร้านค้าจริง ๆ การโฆษณาการตลาดดิจิทัลจึงได้รับความนิยม โดยใช้
ทั้งเอสอีโอ (SEO)  การตลาดเสิร์ชเอนจิน (SEM)  การตลาดด้าน
เนื้อหา  การตลาดโดยผู้ทรงอิทธิพล  เนื้อหาอัตโนมัติ  การโฆษณา
ทางการตลาด  การขับเคลื่อนข้อมูลด้วยการตลาด  การตลาดอีคอม
เมิร์ช  การตลาดสื่อสังคมออนไลน์   การปรับแต่งสื่อสังคมออนไลน์  
การตลาดโดยอีเมล์โดยตรง  การโฆษณาด้วยการแสดงข้อความ
จอภาพ   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และออปติคอลดิสก์และเกม  ที่
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป การตลาดดิจิทัลยังครอบคลุมถึงช่องทาง
ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต  เช่น  โทรทัศน์  โทรศัพท์มือถือ (เอส
เอ็มเอสและบริการข้อความสื่อประสม)  และ  เสียงรอสาย เป็นต้น  
(วิกิพีเดีย,  2563 :  ออนไลน์) 
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  ยุคที่ผ่านมาผู้บริโภคตกอยู่ในความเมตตาของผู้โฆษณาที่
ใช้สื่อการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์  ป้ายโฆษณา  
โทรทัศน์  วิทยุ  ผู้โฆษณาเหล่านี้สร้างตลาดก าหนดและตอกย้ า
ภาพลักษณ์ของผู้บริโภค  ในยุค 50 โฆษณาส่วนใหญ่ เป็นการ
สนทนาทางเดียวกับผู้ชมที่เป็นเชลยโฆษณาทางทีวีเติบโตและเติบโต
เป็นสื่อทางการตลาดที่มีศักยภาพ  ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สร้างสไตล์   
จากการระเบิดของสื่อดิจิทัลผู้คนเริ่มมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน  และ
บริษัทที่พวกเขาท าธุรกิจด้วยวิธีการใหม่ ๆ ความเกี่ยวข้องของ
ช่องทางการพิมพ์และการออกอากาศแบบดั้งเดิมลดลง  ท าให้การ
เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของผู้บริโภคเป็นไปอย่างสมบูรณ์  
ช่องทางดิจิตอลเปิดประตูส าหรับผู้บริโภค  ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
สนทนาการตลาดด้านเดียวอีกต่อไป  ผู้บริโภคจะได้รับพลังจาก
นักเขียน  ผู้จัดพิมพ์  และนักวิจารณ์  ภูมิทัศน์ดิจิตอลเป็นแบบมี
ส่วนร่วมซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผู้บริโภคแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นักการ
ตลาดไม่ได้ผลักดันการสนทนาอีกต่อไป ผู้บริโภคในชีวิตประจ าวัน
ตอนนี้กลายเป็นผู้สร้างสไตล์และผู้น าเทรนด์ 
  ส าหรับนักการตลาดที่พยายามแข่งขันในสื่อดิจิทัลใหม่นี้
มันยากอย่างเหลือเชื่อที่จะแสดงเนื้อหาของคุณเหนือเสียงการ
แข่งขัน  ในขณะที่จ านวนเวลาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายบนเว็บและมือถือ
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก แต่ปริมาณของเนื้อหาที่มีอยู่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก  มี
การสร้างเนื้อหาดิจิทัลมากข้ึนในหนึ่งวันกว่าที่คน  ส่วนใหญ่สามารถ
บริโภคได้ในหนึ่งปี  ด้วยการรบกวนและตัวเลือกมากมายผู้ชมของ
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คุณจึงมีความสนใจสั้นมากการเติบโตแบบทวีคูณในช่องทางดิจิตอล
นั้นก่อให้เกิดความส าคัญของการตลาดดิจิทัล   แต่การตลาดดิจิทัล
ไม่ได้เกี่ยวกับช่องทางเท่านั้น  นอกจากนี้ยังเป็นกลไกที่ผู้คนสร้าง
และแบ่งปันเนื้อหาและประสบการณ์การมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
และ บริษัท ที่พวกเขาท าธุรกิจด้วย 
 
 2.  ความหมายการตลาดดิจิทัล   
  การตลาดสื่อดิจิทัล  (ธาวินี  เนียมนาค.  2561)  เป็นการ
สื่อสารผ่านเนื้อหา (Content) และการส่งมอบการบริการที่สามารถ
สื่อสารกันได้สองทางโดยทันที โดยใช้ภาพแบบทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่แตกต่างกัน เช่น อินเทอร์เน็ต  เว็บไซต์  มือถือ  ทีวีดิจิทัล  IPTV 
และอุปกรณ์ดิจิทัลอ่ืน ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้จ านวนมหาศาล  ท าให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างปรับตัวน าเอาเทคโนโลยีใหม่ 
เข้ามาใช้เพือ่ให้การด าเนินงานได้ดียิ่งข้ึน  
  ในขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงจากการ
ได้ใช้เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการสื่อสารและประมวลผลได้
อย่างรวดเร็ว  มีการเรียนรู้   การใช้   และการปรับตัวเข้ากับ 
เทคโนโลยีได้ไม่ยาก  จนเทคโนโลยีและความทันสมัยต่าง ๆ 
กลายเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตประจ าวัน   เช่น อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  สมาร์ทโฟน  ที่กลายมาเป็น
เครื่องมือสื่ อสารในชี วิตประจ าวัน  อีกทั้ งสามารถเชื่ อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา  ดังนั้นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ ใหญ่ที่สุดใน
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เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อได้
ตลอดเวลา จึงไม่แปลกที่ผู้บริโภคที่มีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา ท าให้สามารถค้นหาสิ่ งที่ตนเองต้องการรู้ได้อย่าง 
รวดเร็วผ่านโครงสร้างทางดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์  
  นักการตลาดจึงต้องปรับตัวให้เข้าถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวและเปลี่ยนมุมมองจากจุด ศูนย์กลางในธุรกิจคือผู้ขาย มาสู่
แนวคิดที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับผู้บริโภค ที่นอกจากจะเป็นผู้ซื้อ
และยังเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ หรือความรู้สึกที่มีต่อกิจการผ่านการแบ่งปันข่าวสาร (Share) ซึ่ง
ท าให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางสื่อ (Influence) ที่มีความ
น่าเชื่อถือกว่าการโฆษณาหรือการบอกต่อจากแบรนด์ในอดีต  และ
เข้ามามีส่วนร่วม (Collaborate) ในการท ากิจกรรมในแบรนด์หรือ
กิจการที่ตนเองชื่นชอบ เช่น การสร้างชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวกับแบ
รนด์นั้นโดยเจ้าของแบรนด์ไม่ได้เป็นผู้สร้างหรือลงทุนใด ๆ เลย ที่
ส่งเสริมให้แบรนด์นั้นเป็นที่รู้จัก และโด่งดังมากขึ้นไปอีก  
  ดังนั้นนักการตลาดจึงสนใจในการน าเทคโนโลยีมาบูรณา
การร่วมกับแนวคิดการตลาดมาสู่  การตลาดเชิงดิจิทัล (Digital  
Marketing) ที่เป็นการน าอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีทางดิจิทัลมา
ใช้เป็นประโยชน์มาร่วมกันกับการสื่อสารทางตลาดแบบดั้งเดิม
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดผ่านการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางดิจิทั ล  (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016) ท าให้กิจการ
สามารถประสบความส าเร็จได ้
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 3.  ภาพแบบการสื่อสารการตลาดดิจิทัล   
  อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารตรงสู่ผู้บริโภคที่มีความสนใจใน
สินค้านั้น เนื่องจากผู้ที่มีความสนใจในสินค้าชนิดใดนั้นจะรวมตัวกัน
และมีการพูดคุยถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ท าให้การสื่อสาร
ผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นการสื่อสารภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-
One) อีกทั้ งข้อมูลของผู้บริโภคจะมีการบันทึกเอาไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล  ท าให้สามารถตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลา  โดยไม่ต้อง
คอยเฝ้าดูผู้บริโภค สื่อดิจทัลที่ได้รับความนิยมและเป็นช่องทางที่
สามารถค้นหาผู้บริโภคนั้นมีอยู่หลายทาง Hentetta (n.d. อ้างใน 
อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 2554) ประธานบริหารกลุ่มภาคพ้ืนเอเชียของ
พีแอนด์จี  กล่าวถึงการที่ดิจิทัลก าลังเปลี่ยนโลกทั้งใบและก าลัง
เปลี่ยนพ้ืนฐานการด าเนินธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง ผ่าน 5 ประเด็น
ส าคัญ  (ธาวินี  เนียมนาค.  2561)  ดังนี้ 
  3.1   การ เชื่ อมต่ อ  (Connections) ช่ อ งท างดิ จิ ทั ล
เปลี่ยนแปลงวิถีการติดต่อสื่อสารและการประสานงานของธุรกิจให้
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น  โดยการเชื่อมต่อทั่วโลกแบบโลกา
ภิวัตน์ (Globalization)  ท าให้การสื่อสารเป็นไปได้ตลอดเวลา และ
ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  สถานที่ท างานที่แยกกันไม่ได้เป็นอุปสรรค
ในการท างานอีกต่อไป การเดินทางเพ่ือไปประชุมลดน้อยลงอย่าง
มากด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video  Conference) ส าหรับ
การจัดประชุมทั่วโลก  เครื่องมือดิจิทัลที่สนับสนุนงานขายก็ท าให้
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ทีมขายสามารถดูแลลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้า  บริหารสินค้าคงคลัง 
และสร้างระบบส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่องทาง
ดิจิทัลมีอิทธิพลสูงในการปรับเปลี่ยนการวางระบบการท างานและ
การลงทุน 
   3.2  การปฏิสัมพันธ์ (Conversations) ดิจิทัลเปลี่ยน
วิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสิ่งที่
เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การเปลี่ยนจากการพูดโดยผู้ผลิตแบบการ
สื่อสารทางเดียว (One-Way) ไปยังผู้บริโภค ไปเป็นการสนทนา
โต้ตอบกับแบบทันท่วงทีและต่อเนื่องระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค 
อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นเครื่องมือในการท าการวิจัยแบบกลุ่ม 
(Focus  Group) ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก  การท าวิจัยออนไลน์ อ่าน
เว็บไซต์ (Website) และโซเชียลเน็ตเวิร์ค  (Social Network) ท า
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภคในวงกว้าง ข้อมูลที่ได้รับต่อยอด
ไปอีกระดับ 
   3.3  การร่วมกันสร้าง (Co-Creation) ช่องทางดิจิทัลช่วย
ให้เกิดการสร้างเนื้อหาทางการตลาดแบบการร่วมกันสร้าง (Co-
Creation) โดยเป็นการสร้างนวัตกรรม และแนวคิดใหม่ ๆ  ที่เกิด
จากการท างานแบบประสานร่วมกันขององค์กร  หรือหน่วยงาน
ภายนอกกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา นักวิทยาศาสตร์
และผู้ประกอบการ  นอกจากนี้ยังหลีกหนีจากการสื่อสารด้วย
เนื้อหาทางการตลาดเดิม ๆ มาสร้างสรรค์เป็นเนื้อหาที่เกิดจาก
แนวคิดและความต้องการของผู้บริโภค (User Generate Content)  
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การเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ออกความคิดเห็น หรือน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 
   3.4  การพาณิชย์ (Commerce) กระแสความแรงของ
คลื่นพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่มากขึ้นมาจากความ
นิยมของร้านค้าออนไลน์หรือแอพสโตร์ (AppStore) อย่างไอทูนส์ 
(iTune) และอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์อย่างอเมซอน (Amazon.com) 
และรากูเทน (Rakuten) ท าให้แบรนด์ชั้นน าส่วนใหญ่ต่างให้ความ
สนใจในการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์รวมทั้ง 
อีคอมเมิร์ซเว็บไซต์อย่าง Walmart.com หรือ Drugstore.com 
   3.5  ชุมชน (Community) ความหมายใหม่ของค าว่าชุม
ชมได้เปลี่ยนบริบทไปด้วยอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social  Network) โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและโครงการ
ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม (Social Responsibility-Sustainability) 
สามารถต่อเชื่อมกับแบรนด์และองค์กรผ่านสังคมออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การให้ความส าคัญกับปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย   ได้แก่  การ
เชื่อมต่อการปฏิสัมพันธ์การร่วมสร้างการพาณิชย์และชุมชน จะท า
ให้การสร้างเทคโนโลยีทางการสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคมีโอกาส
ที่จะประสบความส าเร็จ  ซึ่งการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค
นั้น จะส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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 4.  เครื่องมือทางการตลาดและช่องทางดิจิทัล   
  เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่ เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและเป็น
ช่องทางที่สร้างโอกาสส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ หลักส าคัญอยู่ที่การ
เลือกใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสม เพ่ือดึงดูดใจผู้บริโภค
ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป  (ธาวินี  เนียมนาค.  2561)  มีดังนี ้
  4.1  เว็ บ ไซต์  (Website & Landing Page) คื อ  เป็ น
เหมือนหน้าร้านที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์  
ชื่อเสียงคุณภาพ  ความไว้ใจ  และความมั่นใจ เว็บไซต์ยังสามารถ
รวมกับเครื่องมือทางการตลาด เป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างเครือข่ายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
มากขึ้น ซึ่งหน้าแรกของเว็บไซต์มีจุดประสงค์ คือ เชิญชวนสมัคร
สมาชิก เชิญชวนรับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเป็นสื่อกลางในการกระจาย
ข้อมูลข่ าวสาร เพ่ือแจ้งโปรโมชั่น  และเพ่ือขายสินค้าโดยมี
ปรากฏการณ์ 4 อย่างที่ส าคัญและเป็นประโยชน์แก่นักการตลาด
เป็นอย่างมาก (Wertime & Fenwick, 2008 อ้างใน ดวงใจ ธรรม
นิภานนท์, 2557, หน้า 13-17) ได้แก่การแยกภาพแบบการน าเสนอ
และข้อมูลออกจากกัน  ซึ่งท าให้ข้อมูลที่น าเสนอถูกน ามาใช้ช้าหรือ
น าเสนอใหม่ได้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหา ท าให้เนื้อหา
เคลื่อนไหวตลอดเวลา และสะท้อนความต้องการของผู้บริโภคได้
ดีกว่ามีเครือข่ายชุมชนออนไลน์พลังของความเป็นเครือข่ายมีความ
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เข็มแข็งมาก และการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนด้วยปรากฏการณ์
ดังกล่าว จึงน ามาซึ่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยผลกระทบต่อ
การด าเนินงานทางการตลาดและต่อนักการตลาดแบ่งออกเป็น 4 
ประการ ได้แก่  การแข่งขันทางธุรกิจจะเปิดกว้างให้ทุกคนอย่าง 
เท่าเทียม   ลดบทบาทพ่อค้าคนกลางโอกาสของตลาดเฉพาะกลุ่มมี
ไม่สิ้นสุด  และส่วนผสมทางการตลาดยืดหยุ่นขึ้น  เว็บไซต์ใน
ปัจจุบันมีความแตกต่างกับในอดีต  ท าให้นักการตลาดต้องมีการ
ปรับตัว เพ่ือแย่งชิงความได้เปรียบของการแข่งขันทางการตลาด ซึ่ง
เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งจะท าให้นักการตลาดต้องปรับตัว
เพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 
  4.2  เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ Social media ที่มีผู้ ใช้
เป็นจ านวนมากสามารถสร้างกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กัน ให้
มารวมกนัไว้ในเพจสามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มนอกจากนี้ 
Facebook สามารถสร้างคอนเทนต์ได้หลายภาพแบบไม่ว่าจะเป็น 
ข้อความ วิดี โอ และภาพภาพ  ท าให้หลายคนเลือกที่ จะใช้ 
Facebook ใน ก ารติ ด ต าม ข่ า ว ส ารต่ า ง  ๆ  ถื อ เป็ น  digital 
marketing channel ที่มีผู้ใช้เป็นจ านวนมาก 
  4.3  ยู ทู บ  ( Youtube) คื อ  Digital  Marketing  
Channel ที่สามารถสร้างคอนเทนต์ในภาพแบบของ VDO และมี
ผู้ใช้เป็นจ านวนมาก นอกจากจะดูคลิปวิดีโอได้แล้ว ยังสามารถสร้าง 
Channel ของตัวเองเพ่ือให้คนอ่ืนได้ติดตามได้อีกด้วย นอกจากนี้ 
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Youtube สามารถแชร์ลิงค์มาที่ Facebook เพ่ือเป็นการโปรโมท
เพ่ิมยอดวิว 
  4.4  อินสตราแกรม (Instagram) คือ Digital Marketing  
Channel ที่มีผู้ ใช้เยอะโดยเฉพาะดาราเซเลบต่าง ๆ มักที่จะใช้ 
Instragram แทน Facebook เพราะส่วนใหญ่ Content จะเป็น
ลักษณะของภาพภาพ และวิดีโอ  ท าให้สื่อสารได้ง่ายโดยไม่มี
ข้อความต่าง ๆ ที่เราไม่ต้องอ่านขึ้นมารบกวน 
  4.5  อีเมล (E-mail) คือ ในยุคสมัยของดิจิทัล  คงไม่มีใคร
ไม่มี E-mail เป็นของตัวเอง เพราะ E-mail เปรียบเหมือนกุญแจที่
จะพาทุกท่านเข้ามาสู่ โลกออนไลน์และ E-mail ก็เป็นอีกหนึ่ ง 
Digital Marketing  Channel ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และ
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กลับกลุ่มลูกค้าเก่าได้ และยังช่วยในการ
โปรโมท Digital Marketing Channel อ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นอีกด้วย  ในยุคอิเล็กทรอนิกส์นี้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้
กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย คุณสมบัติที่รวดเร็ว 
ประหยัด เข้าถึงผู้บริโภค และยากต่อการสูญหาย  ซึ่งท าให้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่มีความเหมาะสมในการท าการตลาด
ทางตรง ในการท าการตลาดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่ใช่
เพียงแค่การส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น (กันต์ฐศิษฎ์  เลิศ
ไพรงาม , 2550 อ้างใน ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ , 2557, หน้า 14) 
นักการตลาดยังสามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสื่อสารทาง
การตลาดได้ในหลายด้าน โดยข้อดีของการตลาดด้วยจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่   เป็นการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า   และ
กลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว และสามารถตอบสนองได้ในทันทีมีต้นทุนที่
ต่ า  และสามารถสื่อสารกับคนครั้งละมาก ๆ ได้ถึงแม้ว่าการใช้
การตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อดีแต่ยังต้องระวังใน
เรื่องของการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณมาก ๆ หรือไม่มี
เนื้อหาสาระ (Spam) ก่อนการใช้การตลาดผ่านจดหมาย 
อิเล็คทรอนิกส์จะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ เป็นเจ้าของบัญชีก่อน อีกทั้งยังต้องสามารถบอกเลิกการรับ
ข่าวสารได้เพราะอาจส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของแบรนด์ในระดับ
ที่ไม่อาจแก้ไขได้ 
  4.6  บล็อก (Blog) มาจากศัพท์ค าว่า Web Log คือ การ
บันทึกบทความของตนเอง (Personal  Journal) ลงบนเว็บไซต์โดย
เนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว
ส่วนตัวหรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่อง
กล้องถ่ายภาพ เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ท าให้
บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองใส่ลงไปในบทความนั้น โดยบล็อกบางแห่งจะมีอิทธิพลในการ
โน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน  บางบล็อกก็จะเขียน
ขึ้นมา เพ่ือให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัว
ตนเอง จุดเด่นที่สุดของบล็อก คือ สามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิด
หนึ่งที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อกและผู้อ่าน
บล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของบล็อก  ผ่านทางระบบการ
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แสดงความคิดเห็น  หรือคอมเมนต์  (Comment) ของบล็อก 
(Hostify, 2008) การสร้างความเคลื่อนไหวในบล็อกอย่างสม่ าเสมอ
และการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพราะการ
มุ่งขายผลิตภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียว ย่อมจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของแบรนด์และต่อความน่าเชื่อถือของเจ้าของบล็อก ถึงแม้ว่าคนที่
ติดตามบล็อกจะมีปริมาณไม่มาก ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อการเพ่ิม
ยอดขาย แต่ผู้ที่ติดตามบล็อกนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในสิ่ง
เดียวกัน มีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน จึงมีโอกาสมากว่าการ
โฆษณาสินค้าผ่านช่องทางปกติอีกทั้งยัง สามารถแนะน าสินค้า
เพ่ิมเติมได้อีกด้วยบล็อกจึงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการ
ค้นหากลุ่มคน ที่มีโอกาสสูงจะมาเป็นลูกค้า 
 
การตลาดแบบเนื้อหา  
 
 การตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) ถือว่าเป็นค าที่
ได้ยินบ่อยจนหูชาในวงการการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปีที่ ผ่ านมา ได้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ เชี่ ยวชาญด้าน Content 
Marketing  หลายคน แล้วมาสรุปดังนี้ 
 

1.  ความหมายของการตลาดแบบเนื้อหา 
       Content Marketing ถือว่าเป็นค าที่ได้ยินบ่อยจนหูชา
ในวงการการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา ได้



73 

รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Content  Marketing  หลาย
คน แล้วมาสรุป ดังนี้ 
  Kotler, Kartajara & Setiawan  (2016)  ก า รต ล าด
แบบเนื้อหา (Content  Marketing) คือ การตลาดเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์จัดการเผยแพร่และเพ่ิมพลังให้แก่คอนเทนต์ที่มีเนื้อหา
น่าสนใจ  ตรงประเด็นและมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างชัดเจน เพ่ือกระตุ้นให้ เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหานั้น 
การตลาดแบบเนื้อหาจัดเป็นการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบรนด์ภาพแบบหนึ่ ง ซึ่ งแบรนด์ที่ท าการตลาดแบบเนื้อหา 
(Content  Marketing) อย่างมีประสิทธิภาพจะน าเสนอเนื้อหาที่มี
คุณภาพแก่ผู้บริโภคและเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบรนด์ไป
ด้วยพร้อมกัน  
  ณัฐนวียา  จารุอัครพัฒน์  (2562)  การตลาดแบบเนื้อหา 
(Content  Marketing) คือ การสร้างสรรค์เนื้อหาให้น่าสนใจ ดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดได้และเกิดการบอกต่อ ซึ่งเนื้อหาที่มีคุณค่า
นั้นจะสามารถท าหน้าที่ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  นิติศักดิ์   มีนาค (2560) ให้นิยามของการตลาดแบบ
เนื้อหา (Content  Marketing) คือ การท าตลาดด้วยเนื้อหา หรือ 
ให้ตัวเนื้อหาเองสามารถขายตัวเองได้ไม่มีการโฆษณาลงทุนอะไร
เพ่ิมเติม 

บรรพต  วรธรรมบัณฑิต (2560) ให้นิยามของการตลาด 
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แบบเนื้อหา (Content  Marketing)ไว้ว่าคือการสร้างเนื้อหาในทุก 
ภาพแบบที่ให้คุณค่ากับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเมื่อผู้บริโภคได้เสพ
เนื้อหาแล้วจะมีความชื่นชอบและอยากบอกต่อ และท้ายที่สุดแล้ว
เนื้อหานั้นสามารถท าหน้าที่ทางการตลาดได้ตามวัตถุประสงค์ที่ทาง
ผู้ผลิตเนื้อหาก าหนดไว้ 

ณั ฐ พัฒ น์   วงศ์ เห รียญ ทอง (2559) ให้ นิ ย ามของ
การตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) คือ  การสร้างเนื้อหา
ในทุกภาพแบบที่ให้คุณค่ากับผู้บริโภค โดยเนื้อหานั้นต้องท าหน้าที่
ทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 2.  ภาพแบบเนื้อหา (Content)  
  ได้เสนอภาพแบบของเนื้อหาที่ช่วยต่อยอดผลลัพธ์ให้กับ
ธุรกิจไว้ทั้งหมด 3 ภาพแบบ  (ณัฐวี  ตันติสัจธรรม. 2560  อ้างอิง
มาจาก ธาวินี เนียมนาค.  2561) ได้แก่ 
  2.1 เน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และจ านวนของ
เนื้อหาที่ต้องการสื่อออกมาให้ได้มากที่สุด  เพราะนักการตลาดหรือ
ผู้ประกอบการก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการนั้นมีอะไรบ้างบนโลก
ออนไลน์  ท าให้เห็นเนื้อหาถูกสื่อออกมาไม่ว่าจะแบรนด์ไทยและ
ต่างประเทศจะเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เน้นไวรัล (Viral) 
หรือเนื้อหาอะไรที่ไม่เหมือนคู่แข่ง 
  2.2  เน้นเรื่องการพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์เนื้อหาให้
เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดลูกค้าในทุกช่วงจังหวะของการเดินทางของ
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ลูกค้าบนโลกออนไลน์ (Customers Journey)  ควรเริ่มต้นจากการ
ท าเป้าหมายให้ชัดเจนแต่ละช่วงของการเดินทางบนโลกออนไลน์
ของลูกค้า เพราะวิธีการน าเสนอเนื้อหาจะแตกต่างกันและช่วง หาก
ไม่วางเป้าหมายตั้งแต่แรกจะท าให้เริ่มผลิตเนื้อหาแบบที่ไม่ตรงกับ
เป้าหมาย  ซ่ึงจะท าให้ไม่เห็นผลลัพธ์ 
   2.3  เน้นผลิตเนื้อหาคุณภาพที่ในภาพแบบที่ตรงกับความ
ต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม จะท าให้เนื้อหานั้น ๆ กลายเป็นระบบ
สร้างฐานลูกค้าแบบอัตโนมัติและสามารถสร้างธุรกิจอีกภาพแบบที่
เป็นธุรกิจในด้านการให้บริการและจ าหน่ายข้อมูล 
 
 3.  ปัจจัยส าคัญในการน าเสนอเน ื้อหา 
  ได้เสนอการท าคอนเทนต์ให้ออกมาดีและมีคุณภาพ ไว้
ทั้งหมด5 ปัจจัย (วรธนะ งามตระกูล. 2558)  ไดแ้ก่ 
  3.1  เนื้อหา (Content) ต้องมีความเพลิดเพลิน แม้ว่าจะ
เป็นเนื้อหาทางวิชาการ ก็ต้องปรับให้มีความน่าสนใจ ไม่ซ้ าซากจ าเจ
ในภาพแบบเดิม ๆ อาจจะสร้างแบบตลก ๆ ให้คนดูเยอะขึ้น ฉะนั้น
การเลือกเนื้อหาให้ตรงกับสื่อจึงเป็นเรื่องส าคัญ  ผู้ทรงอิทธิพลด้าน
ออนไลน์อยู่เป็นจ านวนมาก (Influencer) เป็นอีกช่องทางส าคัญใน
การช่วยกระจายเนื้อหา ให้แพร่ออกไปเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว 
และตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาดีสื่อดีช่วงเวลาต้องดีด้วย 
  3.2  เนื้อหา (Content) มีความเกี่ยวข้องกักลุ่มเป้าหมาย 
มีความสอดคล้องกับลุ่มเป้าหมาย มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ใช่
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แค่คิดแต่จะสร้างคอนเทนต์ที่มีความตลกเพียงอย่างเดียว เพราะ
ยอดคนดูอาจจะเยอะ  แต่ก็เป็นยอดคนดูจากกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ตรง
กลุ่ม เพราะคนดูกลุ่มนี้ไม่มาใช้สินค้าหรือบริการ 
  3 .3  เนื้ อหา (Content) มีความสม่ า เสมอ หมายถึง  
ความสม่ าเสมอทั้งเนื้อหาและระยะเวลาที่อัพเดท คนส่วนใหญ่มักจะ
ชอบความสม่ าเสมออยู่แล้ว เป็นหัวใจหลักของการท าการตลาดแบบ
เนื้ อหา (Content  Marketing)  ในทุก  ๆ วันมีข้อมูลมากมาย
หลั่งไหลเข้ามาในหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือมือถือซึ่งไม่สามารถเห็น
มันได้ครบ การโพสเนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้กลุ่มเป้าหมาย
จดจ าเราได้และทีส่ าคัญ ง่ายต่อการวัดผลของเนื้อหาด้วย 
  3.4  เนื้อหา (Content) มีความจริงใจ ต้องท าให้ผู้ชมรู้สึก
ว่าไม่ใช่การแอบแฝงโฆษณาที่ผู้ชมรู้สึกเหมือนโดนหลอก เพราะ
อย่างนั้นการที่แสดงไปเลยว่ามาขายของบางทีก็ท าให้ผู้ชมรู้สึกดี 
มากกว่า 
  3.5  เนื้อหา (Content) ต้องมีคุณค่า การสร้างเนื้อหาให้
มีคุณค่าเป็นหัวใจหลักของการท าการตลาดแบบเนื้อหา (Content 
Marketing) เลยทีเดียว เพราะจะเป็นการเข้าถึงเป้าหมายได้อย่าง 
แน่นอน เนื้อหา (Content) สามารถวัดผลได้และเป็นตัวชี้วัดว่า 
ผลงานของการท าการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) อยู่
ตรงจุดไหน และท่ีส าคัญพลาดตรงจุดไหน 
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 4.  ประโยชน์ของการท าการตลาดแบบเนื้อหา  
  ได้เสนอประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าการตลาดแบบ
เนื้อหา (เกียรติรัตน์  จินดามณี.  2560) ดังนี้ 
  4.1  ช่วยเพ่ิมการมองเห็น เว็บไซต์ (Web Site) แฟนเพจ 
(Fanpage) และบทความ 
  4.2  ช่วยรักษาสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน 
  4.3  ช่วยเสริมการรับรู้แบรนด์สินค้าหรือบริการมาก
ยิ่งขึ้น 
  4.4  สร้างความน่าเชื่อถือด้วยเนื้อหา (Content) ที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์ต่อลูกค้า 
  4.5  ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจท าให้มีความเป็นมือ
อาชีพ 
  4.6  ช่วยเพ่ิมการเข้าชมเว็บไซต์ (Web Site) หากเนื้อหา 
(Content) เป็นที่สนใจ 
  4.7  ช่วยสร้างคุณค่าท่ีคู่ควรให้กับธุรกิจ 
 
 5. ภาพแบบของสื่อทีใ่ช้ในการน าเสนอเนื้อหา 
  ได้เสนอภาพแบบของสื่อที่ได้รับความนิยมมาก ในการท า
การตลาดแบบเนื้อหา (วรธนะ งามตระกูลชล. 2558) ไว้ดังต่อไปนี้ 
  5.1  บทความ  เนื้อหาเชิงข้อเขียนที่บันทึกลงในเว็บไซต์
หรือเขียนลงในเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) จะได้ทั้งเนื้อหาภาพแบบที่
มีความยาวหรือในภาพแบบสั้น ๆ  การเขียนบทความที่จะท าให้น่า
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อ่านหรือสามารถสื่อสารกับผู้อ่านได้นั้น ผู้เขียนจะต้องมีภาพธรรม
ของเนื้อหาที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงไม่เป็นนามธรรมกว้างจนเกินไป  
เทคนิคส าคัญของการเขียนบทความนั้น (พริมา  ภิญโญลาภะ .  
2561) ได้แก่ 
    5.1.1  ต้องมีกลุ่มเป้าหมายในการเขียนบทความนั้น
การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นประเด็นแรกที่เราควรค านึงถึง 
บทความที่ก าลังจะเขียนนี้ต้องการให้ใครอ่านหรือต้องการสื่อสารกับ
คนกลุ่มใดบ้าง ซึ่งบางบทความอาจจะต้องการให้ระดับผู้บริหาร
ประเทศอ่าน บางบทความมุ่งเน้นไปที่ประชาชนธรรมดา นักศึกษา 
หรือนักวิชาการ เป็นต้น เพราะฉะนั้นการมีกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้
นักเขียนรู้ว่าตัวเองมีความถนัดหรือความสามารถโดยตรงในการ
เขียนเรื่องใด ท าให้นักเขียนค้นพบตนเองได้เร็วยิ่งขึ้น 
    5.1.2  ก าหนดประเด็นแคบและชัดเจน  การเขียน
บทความมีเนื้อที่จ ากัด ดังนั้นต้องสรุปให้แคบ ชัดเจน ให้ยึดว่า
ต้องการเสนออะไร เพ่ืออะไรเป็นหลัก บทความหนึ่งควรมีประเด็น
แค่ประเด็นเดียวให้ชัดเจนไปเลย แต่ไม่ควรเขียนประเด็นที่เขารู้ ๆ 
กันอยู่แล้ว 
    5.1.3  เรียงร้อยถ้อยค า  เป็นเทคนิคที่ส าคัญที่จะ
สะท้อนถึงระบบความคิดว่าเป็นอย่างไร การเรียงร้อยถ้อยค าที่ควร
ค านึงถึง คือ 
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     1) ภาพประโยค ควรเขียนให้สั้นแต่รู้เรื่อง การ
เขียนยาวเหมือนนวนิยายไม่เหมาะกับบทความ เพราะการสื่อสาร
ปัจจุบันไม่ต้องการอะไรที่ยาวจนเกินไป 
     2) การวรรคตอน ต้องมีวรรคตอนให้ถูกต้องไม่ยาว
จนเกินไป ท าให้ปวดตา น่าเบื่อ และไม่น่าติดตาม การมีวรรคตอนที่
ถูกต้องก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง 
     3) การย่อหน้า การย่อหน้าใหม่ครั้งหนึ่งเป็นการ
เปลี่ยนประเด็นที่จะพูดถึงหรืออย่างน้อย เพื่อดึงให้คนสนใจข้อความ
ต่อไป แต่อย่าย่อหน้ามากจนเกินไปก็ท าให้น่าเบื่อได้ 
   5.1.4  ภาษาอ่านง่าย  ไม่จ าเป็นต้องคิดค าหรือภาษา
ให้หรูหรา หรือวิชาการมากเกินไป การใช้ภาษาในบทความของเรา
จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้
สื่อสารได้อย่างเข้าใจและการหลีกเลี่ยงการใช้ค าซ้ าซาก 
    5.1.5 วางโครงเรื่องชัดเจน  โดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วย
การบอกถึงสภาพปัญหาว่าเป็นอย่างไร สาเหตุของปัญหาว่ามีความ
เป็นมาอย่างไร ต่อมาถึงการแก้ไขปัญหาตามด้วยข้อเสนอแนะ 
    5.1.6  มีเทคนิคการน าเสนอ  แบ่งได้เป็น 2 แนว คือ 
การเขียนเรื่องเริ่มจากจุดเล็กให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับจุดใหญ่ได้และ
การจับอารมณ์ของสังคมหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ มาเขียนบทความ 
    5.1.7  เลือกภาพแบบการน าเสนอเนื้อหาให้ถูกต้อง  
ประกอบไปด้วย ความน าเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง และบทสรุป แต่ไม่
จ าเป็นต้องยึดตามภาพแบบนั้นเสมอไป 
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    5.1.8 การน าเสนอความคิดเห็นในบทความ  บทความ
ที่ดีจะต้องมีการวางโครงเรื่องและชี้แจงปัญหาพร้อมการแก้ปัญหาที่
ถูกต้อง  น่าอ่าน ไม่ซ้ าหรือเหมือน ๆ คนอื่น 
  5.2  ภาพภาพ (Infographics) (จงรัก เทศนา. 2555)  
คือ เป็นการสรุปเนื้อหาออกมาในภาพแบบลายเส้น  สัญลักษณ์
กราฟ แผนภูมิไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือ
เคลื่อนไหว มีความเข้าใจง่าย รวดเร็ว ชัดเจน และจดจ าได้นาน 
สามารถสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจความหมายได้ทันที   
   5.2.1 หลักการออกแบบ (Infographics) ประกอบ 
ด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
     1) ข้อมูล ต้องน่าสนใจ ความหมายชัดเจน ให้
ความรู้มีความถูกต้อง 
      2) การออกแบบต้องมีโครงสร้างหน้าที่การท างาน
และความสวยงาม 
    5.2.2  หลักการสร้างอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)  
มีด้วยกัน 10 ข้อ 
      1)  เน้ นที่ หั ว ข้ อห ลั กข้ อ เดี ย ว  (Focus on a 
single topic) เพราะผลงานจะมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อสามารถ
ตอบค าถามท่ีชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน 
      2) ออกแบบให้ ไม่ ซับซ้อน  (Keep it simple) 
สามารถน าข้อมูลมาแปรภาพเป็นประโยคสั้น ๆ กระชับ และตรง
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ประเด็นได้รวมถึงเมื่อท าแล้วผู้อ่านต้องเข้าใจได้ง่าย ไม่ท าให้อ่าน
ยุ่งยาก  ภาพที่ซับซ้อนอาจท าให้เกิดการตีความที่ผิดพลาดขึ้นได้ 
     3) ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ (Data is important) ต้อง
มั่นใจว่าการออกแบบเน้นที่ข้อมูลและภาพแบบของอินโฟกราฟิกส์ 
(Infographics) ต้องมีจุดประสงค์และเป้าหมายในการท า 
      4)  ข้อเท็จจริงถูกต้อง (Be sure facts are 
correct) ต้องท าให้ข้อมูลถูกต้อง เพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นการลด
ความน่าเชื่อถือของอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ลงได้ 
      5) ให้อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) บอก
เรื่องราว (Let  it  tell  a  story) ต้องสามารถเล่าเรื่องราวใน
ตัวเองได้โดยภาพหรือกราฟิก สามารถเข้าใจได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
อ่านข้อมูลนั้นมาก่อน พยายามเชื่อมต่อข้อมูลกับภาพภาพให้ได้โดย
ทุกจุดต้องต่อเนื่องกัน 
      6) การออกแบบที่ดีท าให้มีประสิทธิภาพ (Good 
design is effective) แบง่สัดส่วนข้อมูลกับภาพภาพ ต้องค านึงถึง
พ้ืนที่ว่างด้วย เพราะการมีพ้ืนที่ว่างจะช่วยให้ผู้อ่านโฟกัส ข้อมูล
ส าคัญได้ง่ายขึ้น ถ้ามีการออกแบบที่ดีจะดึงดูดใจผู้ชม 
      7) ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive 
colors) ต้องเลือกสีให้ถูกต้องเหมาะสมกับหัวข้อและกลุ่มเป้าหมาย 
      8) ใช้ค าพูดที่กระชับ (Use short texts) 
ตัวหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย 
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      9) ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล (Check your 
number) ถ้าน าเสนอในภาพแบบตัวเลขผ่านกราฟและแผนผัง ต้อง
ตรวจสอบความถูกตองเสมอ  ้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
      10) ท าไฟล์อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ให้เล็ก 
(Make the file size small) ดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย สามารถ
น าไปใช้หรือส่งต่อได้ดีและรวดเร็ว 
  5.3  วิดีโอ เนื้อหาภาพแบบก าลังนิยมมากขึ้น ทั้งใน
ประเทศไทยรวมถึงในต่างประเทศโดยเฉพาะช่องทางที่ผ่านเฟซบุ๊ก 
(Facebook) หรือ ยูทูบ (Youtube) ซึ่งสามารถท ารายได้และสร้าง 
ชื่อเสียงได้เป็นอย่างดี  ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะ 
Youtube.com ที่ แบรนด์สามารถสร้าง Video Channel ของ
ตัวเองได้ฟรี และมีฐานผู้ใช้มหาศาล  Video Content เป็นภาพ
แบบเนื้อหาที่มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงอธิบายที่ชัดเจน ลักษณะ
ของ Video Content (Harad. 2016) มีดังนี ้
    5.3.1  วิดีโอที่ใช้ควรมีความยาวที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น ความยาวของวิดีโอที่เหมาะสมของแต่ละช่องทางก็มีความ
แตกต่างกัน 
    5.3.2 ทดสอบการเผยแพร่ก่อน  คื อ  ท าการสุ่ ม
ตัวอย่างดูวิดีโอก่อนเพื่อหาข้อบกพร่อง 
    5.3.3 มีเนื้อหาที่ดีเนื้อหาในวิดีโอนั้นมีความส าคัญ
ที่สุด เพราะหากไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย พวกเขาจะข้ามผ่านวิดีโอ
ของคุณไปทันท ี
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    5.3.4 ปล่อยวิดีโอช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงเช้า
ก่อนไปท างาน ช่วงเย็นเลิกงาน 
    5.3.5 ปล่อยวิดีโอในที่ๆ เหมาะสม เช่น อาจจะเริ่ม
จากเครือข่ายทางสังคม  (Social Network) ตามด้วยแหล่งชุมชน
ออนไลน์ต่าง ๆ 
    5.3.6  ใช้ผู้ที่มีอิทธิพล (Influencer) ทางความคิด ซึ่ง
บุคคลเหล่านี้มีศักยภาพในการโน้มน้าวผู้ติดตาม ท าให้เกิดการ
แพร่หลายออกไปได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
   5.3.7  ใช้กระแสที่อยู่ในความสนใจในช่วงเวลานั้นให้
เกิดประโยชน์การท าวีดีโอคอนเทนต์เป็นการท าการตลาดแบบง่าย 
ไม่ต้องลงทุนมากก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพียงแต่วีดีโอที่ท า
ออกไปนั้นจะต้องดูน่าสนใจและเป็นประโยชน์ เท่านี้ ก็ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ไม่ยาก 
    5.3.8  ท าให้วิดีโอง่ายต่อการน าเสนอ การแชร์และส่ง
ต่อจากการศึกษาถึงภาพแบบของสื่อที่ใช้น าเสนอเนื้อหาในการท า
การตลาด (Content  Marketing)  
 
 
 
 
 
 



84 

การค านวณต้นทุนการผลิตผ่านแอปพลิเคชัน 
 
1. การติดตั้งแอปพลิเคชันค านวณต้นทุนกลุ่มอาชีพและการ
ท่องเที่ยว 
 1.1 สแกน QR-Code เพื่ อดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชัน
ค านวณต้นทุนกลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 QR-Code 
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1.2 กดลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์  ดังภาพที่ 2  
 

 
 

ภาพที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ 
 
 
 



86 

 1.3 กดปุ่มติดตั้งแอปพลิเคชัน  ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ติดตั้งแอปพลิเคชัน 
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 1.4 ติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น  ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4  ติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น 
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2. การใช้งานแอปพลิเคชันค านวณต้นทุนกลุ่มอาชีพและการ

ท่องเที่ยว ดังภาพที ่5 

 

ภาพที่ 5 แอปพลิเคชันค านวณต้นทุนกลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว 



89 

 2.1 เมนูกลุ่มอาชีพทั้ง 6 ที่ต้องการค านวณต้นทุนการผลิต 

ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 เมนูกลุ่มอาชีพ 
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 2.2 เมนูกลุ่มการท่องเที่ยวทั้ง 4 กลุ่มที่ต้องการค านวณ
ต้นทุนการบริการ ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 เมนูกลุ่มการท่องเที่ยว 
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3. กลุ่มอาชีพตีมีด 
 

 3.1 เมนูเลือกรายการค านวณต้นทุนการผลิตหรือค านวณ
ตั้งราคาขาย ส าหรับกลุ่มอาชีพ  ดังภาพที่ 8 
 

 
ภาพที่ 8  เมนูเลือกรายการค านวณต้นทุน 
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 3.2 เมนูค่าวัตถุดิบของกลุ่มอาชีพ พร้อมกรอกยอดจ านวน
เงินวัตถุดิบต่าง ๆ  ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 เมนูค่าวัตถุดิบของกลุ่มอาชีพ 
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 3.3 เมนูค่าแรงงานของกลุ่มอาชีพ พร้อมกรอกยอดจ านวน
เงินค่าแรงแก่บุคคลต่าง ๆ   ดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 เมนูค่าแรงงานของกลุ่มอาชีพ 
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 3.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตของกลุ่มอาชีพ พร้อมกรอก
ยอดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังภาพที่ 11 
 

 
 

ภาพที่ 11 เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตของกลุ่มอาชีพ 
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 3.5 เมนูค านวณต้นทุนการผลิต ส าหรับกลุ่มอาชีพ  
ดังภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพที่ 12 เมนูค านวณต้นทุนการผลิต  
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 3.5 เมนูค านวณตั้งราคาขาย ส าหรับกลุ่มอาชีพ  
ดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที่ 13 เมนูค านวณตั้งราคาขาย 
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4. กลุ่มจักสาน 
 4.1 เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มจักสาน   
ดังภาพที่ 14 
 

 
 

ภาพที่ 14  เมนูการค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มจักสาน 



98 

 4.2 เมนูค่าวัตถุดิบกลุ่มจักสาน พร้อมกรอกจ านวนเงินค่า
วัตถุดิบ ดังภาพที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่15  เมนูค่าวัตถุดิบของกลุ่มจักสาน 
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 4.3 เมนูค่าแรงงานกลุ่มจักสาน พร้อมกรอกชื่อคนงานและ
จ านวนค่าแรงงาน ดังภาพที ่16 
 

 
 

ภาพที ่16  เมนูค่าแรงงานกลุ่มจักสาน 
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 4.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตกลุ่มจักสาน พร้อมกรอก
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังภาพที่ 17 

 

 
 

ภาพที่ 17  เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตกลุ่มจักสาน 
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 4.5 เมนูค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มจักสาน ดังภาพที่ 18 
 

 
 

ภาพที่ 18  เมนูค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มจักสาน 
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 4.6 เมนูค านวณตั้งราคาขายกลุ่มจักสาน ดังภาพที่ 19
  

 
ภาพที่ 19  เมนูค านวณตั้งราคาขายกลุ่มจักสาน 
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5. กลุ่มสปาเกลือ 
 5.1 เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มสปาเกลือ  
ดังภาพที่ 20 
 

 
ภาพที่ 20  เมนูการค านวณต้นทุนการผลิตกลุม่สปาเกลือ 
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 5.2 เมนูค่าวัตถุดิบกลุ่มสปาเกลือ พร้อมกรอกจ านวนเงิน
ค่าวัตถุดิบ ดังภาพที ่21 
 

 
 

ภาพที่ 21  เมนูค่าวัตถุดิบของกลุ่มสปาเกลือ 
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 5.3 เมนูค่าแรงงานกลุ่มสปาเกลือ พร้อมกรอกชื่อคนงาน
และจ านวนค่าแรงงาน ดังภาพที ่22 
 

 
 

ภาพที่ 22  เมนูค่าแรงงานของกลุ่มสปาเกลือ 
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 5.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตกลุ่มสปาเกลือ พร้อมกรอก
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังภาพที ่23 
 

 
 

ภาพที่ 23  เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตกลุ่มสปาเกลือ 
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 5.5 เมนูค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มสปาเกลือ  
ดังภาพที่ 24 

 
 

ภาพที่ 24  เมนูค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มสปาเกลือ 
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 5.6 เมนูค านวณตั้งราคาขายกลุ่มสปาเกลือ ดังภาพที ่25 
 

 
 

ภาพที่ 25  เมนูค านวณตั้งราคาขายกลุ่มสปาเกลือ 
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6. กลุ่มทอผ้า  
 6.1 เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มทอผ้า  
ดังภาพที ่26 
 

 
ภาพที่ 26  เมนูการค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มทอผ้า 
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 6.2 เมนูค่าวัตถุดิบกลุ่มทอผ้า พร้อมกรอกจ านวนเงินค่า
วัตถุดิบ ดังภาพที่ 27 
 

 
ภาพที่ 27  เมนูค่าวัตถุดิบของกลุ่มทอผ้า 
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 6.3 เมนูค่าแรงงานกลุ่มทอผ้า พร้อมกรอกชื่อคนงานและ
จ านวนค่าแรงงาน ดังภาพที่ 28 
 

 
 

ภาพที่ 28  เมนูค่าแรงงานกลุ่มทอผ้า 
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 6.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตกลุ่มทอผ้า พร้อมกรอก
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังภาพที่ 29 
 

 
 

ภาพที่  29  เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตกลุ่มทอผ้า 



113 

 6.5 เมนูค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มทอผ้า ดังภาพที่ 30 
 

 
 

ภาพที่ 30  เมนูค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มทอผ้า 
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 6.6 เมนูค านวณตั้งราคาขายกลุ่มทอผ้า ดังภาพที่ 31 
 

 
ภาพที่ 31  เมนูค านวณตั้งราคาขายกลุ่มทอผ้า 
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7. กลุ่มเพาะเห็ด  
 7.1 เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มเพาะเห็ด   
ดังภาพที่  32 
 

 
ภาพที่ 32  เมนูการค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มเพาะเห็ด 
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 7.2 เมนูค่าวัตถุดิบกลุ่มเพาะเห็ด พร้อมกรอกจ านวนเงิน
ค่าวัตถุดิบ ดังภาพที่ 33 
 

 
 

ภาพที่ 33  เมนูค่าวัตถุดิบกลุ่มเพาะเห็ด 



117 

 7.3 เมนูค่าแรงงานกลุ่มเพาะเห็ด พร้อมกรอกชื่อคนงาน
และจ านวนค่าแรงงาน ดังภาพที่ 34 
 

 
ภาพที่ 34  เมนูค่าแรงงานกลุ่มเพาะเห็ด 
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 7.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตกลุ่มเพาะเห็ด พร้อมกรอก
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังภาพที่ 35 
 

 
 

ภาพที่ 35  เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตกลุ่มเพาะเห็ด 
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 7.5 เมนูค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มเพาะเห็ด   
ดังภาพที่ 36 
 

 
 

ภาพที่ 36  เมนูค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มเพาะเห็ด 
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 7.6 เมนูค านวณตั้งราคาขายกลุ่มเพาะเห็ด ดังภาพที่ 37 
 

 
ภาพที่ 37  เมนูค านวณตั้งราคาขายกลุ่มเพาะเห็ด 
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8. กลุ่มเกษตรกร / แปรภาพผลิตภัณฑ์ 
 8.1 เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการผลิต 
กลุ่มเกษตรกร / แปรภาพผลิตภัณฑ์ ดังภาพที่ 38 
 

 
ภาพที่ 38  เมนูการค านวณต้นทุนการผลิต 

กลุ่มเกษตรกร / แปรภาพผลิตภัณฑ์ 
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 8.2 เมนูค่าวัตถุดิบกลุ่มเกษตรกร / แปรภาพผลิตภัณฑ์  
พร้อมกรอกจ านวนเงินค่าวัตถุดิบ ดังภาพที่ 39 
 

 
ภาพที่ 39  เมนูค่าวัตถุดิบกลุ่มเกษตรกร / แปรภาพผลิตภัณฑ์ 
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 8.3 เมนูค่าแรงงานกลุ่มเกษตรกร / แปรภาพผลิตภัณฑ์
พร้อม  กรอกชื่อคนงานและจ านวนค่าแรงงาน  ดังภาพที่ 40 

 

 
 

ภาพที่ 40  เมนูค่าแรงงานกลุ่มเกษตรกร / แปรภาพผลิตภัณฑ์ 
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 8.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตกลุ่มเกษตรกร / แปรภาพ
ผลิตภัณฑ์ พร้อมกรอกจ านวนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังภาพที่ 41 
 

 
 

ภาพที่ 41  เมนูค่าใช้จ่ายในการผลิตของ 
กลุ่มเกษตรกร / แปรภาพผลิตภัณฑ์ 
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 8.5 เมนูค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มเกษตรกร / แปรภาพ
ผลิตภัณฑ์ ดังภาพที่ 42 

 
 

ภาพที่ 42  เมนูค านวณต้นทุนการผลิต 
กลุ่มเกษตรกร / แปรภาพผลิตภัณฑ์ 
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 8.6 เมนูค านวณตั้งราคาขายกลุ่มเกษตรกร / แปรภาพ
ผลิตภัณฑ์  ดังภาพที่ 43 
 

 
ภาพที่ 43  เมนูค านวณตั้งราคาขาย 
กลุ่มเกษตรกร / แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
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9. กลุ่มการแสดง 
 9.1  เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการบริการกลุ่มการแสดง 
ดังภาพที่ 44 

 
 
ภาพที่ 44  เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการบริการกลุ่มการแสดง 
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 9.2 เมนูค่าวัสดุกลุ่มการแสดง  พร้อมกรอกจ านวนเงิน  
ดังภาพที ่45 
 

 
 

ภาพที่ 45  เมนูค่าวัสดุกลุ่มการแสดง 
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 9.3 เมนูค่าแรงงานกลุ่มการแสดง พร้อมกรอกจ านวน
ค่าแรงงาน  ดังภาพที่ 46 
 

 
 

ภาพที่ 46  เมนูค่าแรงงานกลุ่มการแสดง 
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 9.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการบริการกลุ่มการแสดง พร้อมกรอก
จ านวนเงิน   ดังภาพที่ 47 
 

 
ภาพที่ 47 เมนูค่าใช้จ่ายในการบริการกลุ่มการแสดง 
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 9.5 เมนูแก้ไขรายการต่าง ๆ ในรายการค านวณต้นทุนการ
บริการกลุ่มการแสดง  ดังภาพที่  48 
 

 
 

ภาพที่ 48  เมนูแก้ไขรายการต่าง ๆ 
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 9.6 เมนูค านวณต้นทุนการบริการกลุ่มการแสดง    
ดังภาพที่ 49 
 

 
ภาพที่ 49  เมนูค านวณต้นทุนการบริการ 
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10. กลุ่มอาหาร 
 10.1 เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการบริการกลุ่มอาหาร 
ดังภาพที่ 50 
 

 
ภาพที่ 50  เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการบริการกลุ่มอาหาร 
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 10.2 เมนูค่าวัสดุกลุ่มอาหาร  พร้อมกรอกจ านวนเงิน  
ดังภาพที ่ 51 
 

 
ภาพที่ 51  เมนูค่าวัสดุกลุ่มอาหาร 
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 10.3 เมนูค่าแรงงานกลุ่มอาหาร พร้อมกรอกจ านวน
ค่าแรงงาน  ดังภาพที่ 52 
 

 
ภาพที่ 52  เมนูค่าแรงงานกลุ่มอาหาร 
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 10.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการบริการกลุ่มอาหาร พร้อมกรอก
จ านวนเงิน   ดังภาพที่ 53 
 

 
 

ภาพที่ 53  เมนูค่าใช้จ่ายในการบริการกลุ่มอาหาร 
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 10.5 เมนูแก้ไขรายการต่าง ๆ ในรายการค านวณต้นทุน
การบริการกลุ่มอาหาร  ดังภาพที่ 54 
 

 
 

ภาพที่ 54  เมนูแก้ไขรายการต่าง ๆ 
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 10.6 เมนูค านวณต้นทุนการบริการกลุ่มอาหาร    
ดังภาพที ่55 
 

 
ภาพที่ 55  เมนูค านวณต้นทุนการบริการ 
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11. กลุ่มต้อนรับ / ขนส่ง 
 11.1 เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการบริการ 
กลุ่มต้อนรับ / ขนส่ง ดังภาพที ่56 
 

 
ภาพที่ 56  เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการบริการ 

กลุ่มต้อนรับ/ขนส่ง 
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 11.2 เมนูค่าวัสดุของกลุ่มต้อนรับ / ขนส่ง พร้อมกรอก 
จ านวนเงิน ดังภาพที่ 57 
 

 
 

ภาพที่ 57  เมนูค่าวัสดุกลุ่มต้อนรับ / ขนส่ง 
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 11.3 เมนูค่าแรงงานกลุ่มต้อนรับ / ขนส่ง พร้อมกรอก
จ านวนค่าแรงงาน  ดังภาพที่ 58 
 

 
ภาพที่ 58  เมนูค่าแรงงานกลุ่มต้อนรับ / ขนส่ง 
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 11.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการบริการกลุ่มต้อนรับ / ขนส่ง  
พร้อมกรอกจ านวนเงิน  ดังภาพที่ 59 
 

 
ภาพที่ 59  เมนูค่าใช้จ่ายในการบริการกลุ่มต้อนรับ / ขนส่ง 
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 11.5 เมนูแก้ไขรายการต่าง ๆ ในรายการค านวณต้นทุน
การบริการกลุ่มต้อนรับ / ขนส่ง  ดังภาพที่ 60 
 

 
 

ภาพที่ 60  เมนูแก้ไขรายการต่าง ๆ 
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 11.6 เมนูค านวณต้นทุนการบริการกลุ่มต้อนรับ/ขนส่ง   
ดังภาพที่ 61 
 

 
ภาพที่ 61  เมนูค านวณต้นทุนการบริการ 
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12. กลุ่มที่พัก / โฮมสเตย์ 
 12.1 เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการบริการ 
กลุ่มที่พัก / โฮมสเตย์ ดังภาพที ่62 
 

 
ภาพที่ 62  เมนูเลือกการค านวณต้นทุนการบริการ 

กลุ่มท่ีพัก / โฮมสเตย์ 



146 

 12.2 เมนูค่าวัสดุของกลุ่มที่พัก / โฮมสเตย์  พร้อมกรอก
จ านวนเงิน  ดังภาพที ่ 63 
 

 
ภาพที่ 63  เมนูค่าวัสดุกลุ่มท่ีพัก / โฮมสเตย์ 
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 12.3 เมนูค่าแรงงานกลุ่มที่พัก / โฮมสเตย์  พร้อมกรอก
จ านวนค่าแรงงาน  ดังภาพที ่64 
 

 
 

ภาพที่ 64  เมนูค่าแรงงานกลุ่มที่พัก / โฮมสเตย์ 
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 12.4 เมนูค่าใช้จ่ายในการบริการกลุ่มที่พัก / โฮมสเตย์ 
พร้อมกรอกจ านวนเงิน  ดังภาพที่ 65 
 

 
 

ภาพที่ 65  เมนูค่าใช้จ่ายในการบริการกลุ่มที่พัก / โฮมสเตย์ 
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 12.5 เมนูแก้ไขรายการต่าง ๆ ในรายการค านวณต้นทุน
การบริการกลุ่มที่พัก / โฮมสเตย์ ดังภาพที ่66 
 

 
 

ภาพที่ 66  เมนูแก้ไขรายการต่าง ๆ 
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 12.6 เมนูค านวณต้นทุนการบริการกลุ่มที่พัก / โฮมสเตย์  
ดังภาพที ่67 
 

 
ภาพที่ 67  เมนูค านวณต้นทุนการบริการ 
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