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บทคัดย่อ

	 การบัญชีบริหารถือว่ามีความส�าคัญอย่างมากต่อการประสบความส�าเร็จของธุรกิจ	 เนื่องจากบัญชีบริหารสามารถให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจ	 สามารถใช้ข้อมูลในอดีตส�าหรับการวางแผนงานในอนาคต	 อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันได้	 รวมถึงผู้บริหารสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการบัญชี
บรหิารเพือ่ใช้ในการวเิคราะห์สถานการณ์เพือ่เลอืกหาแนวทางปฏบิตังิานทีด่ทีีส่ดุขององค์กรได้	แต่อย่างไรกต็าม	ข้อมลูทีไ่ด้จากการบญัชี
บริหาร	ต้องมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ก�าลังจะตัดสินใจ	มีความถูกต้อง	ทันต่อเวลาในการน�าไปใช้งาน	มีความกระชับและเข้าใจได้ง่าย	
และต้องพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่เสียไปกับการได้มาของข้อมูลด้วย

Abstract

 Managerial accounting is one of the most important factors in making a business successful because managerial 
accounting can be used as a database for business planning. It uses data from the past to plan for the future. It is also an 
medium used to connect the whole organization, so the organization can achieve its goal. Including a situational analysis 
for executives, they can apply this information to make the best decisions. However successful application of managerial 
accounting’s information depends on its accuracy and relevancy to the situation. Also, cost effectiveness must be considered 
as well.

บทน�ำ

	 การเป็นผู้น�าขององค์กรในธุรกิจยุคปัจจุบัน	จ�าเป็นต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ	หลากหลายรูปแบบจากสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่แตกต่างไปจากการบริหารงานในอดีต	เนื่องจากมีปัจจัยหรือผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านต่างๆ	เช่น
	 -	 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิต
	 -	 การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตจากอัตราการบริโภคที่สูงมากขึ้น	 โดยเฉพาะวัตถุดิบในกลุ่มพลังงานหลัก	 พลังงาน
ทดแทน	หรือวัตถุดิบที่ยังต้องพึ่งพิงแหล่งธรรมชาติ	เช่น	ปลาทะเล
	 -	 การสร้างกฎเกณฑ์/มาตรฐานทางการค้าใหม่ๆ	ท�าให้องค์กรต้องเพิม่ต้นทนุในการด�าเนนิการเพือ่ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหล่านัน้
	 -	 การรวมกลุ่มทางการค้า	
	 -	 ความรวดเร็วของการสื่อสารไร้พรมแดน
	 -	 ความรุนแรงของภาวะการแข่งขัน
	 -	 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
	 -	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร
	 -	 การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
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	 -	 การต่อต้านจากองค์กรอสิระทีเ่ข้มงวดเรือ่งสิง่แวดล้อม	
สิทธิมนุษยชน	ฯลฯ
	 ตวัอย่างทีก่ล่าวถงึเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของการเปลีย่นแปลง	
(Change)	 ที่เกิดขึ้น	 ท�าให้ผู้น�าองค์กรจ�าเป็นต้องมีสติตั้งรับกับ
สถานการณ์ด้วยความสุขุมรอบคอบ	คอยปรับกระบวนการบริหาร
ให้เหมาะสม	ใช้ภาวะผู้น�า	ศิลปะเพื่อจูงใจทีมงาน	ผนึกพลังเป็น
หนึ่งเดียว	น�าพาองค์กรให้อยู่รอดปลอดภัย	มีการเรียนรู้และปรับ
ตัว	ส่งผลให้เกิดการยกระดับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	
Organization)	ด�าเนนิต่อไปอย่างไม่จบสิน้	โดยภาระหน้าทีใ่นงาน
ในฐานะของผู้น�าองค์กรเพื่อด�าเนินการบริหารงานให้บรรลุเป้า
หมาย ยังคงประกอบด้วยหน้าที่ส�าคัญ ดังนี้
 1. การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการที่มีการระบุ
ถงึเป้าหมายในอนาคตทีอ่งค์กรหรอืหน่วยงานต้องการจะได้รบัภาย
ใต้ข้อจ�ากัดของทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีอยู่
 2. การจดัองค์การ (Organizing)	เป็นกระบวนการทีม่กีาร
ก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	
มีการระบุถึงอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของต�าแหน่งงาน
ต่างๆ
 3. การจัดสรรบุคคลเข้าในต�าแหน่งงาน (Staffing)	 เป็น	
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับ
ต�าแหน่งงานที่ได้จัดเอาไว้ตามโครงสร้างขององค์กร	 เพื่อให้เกิด
การสั่งการและมีการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 4. การสั่งการ (Directing)	เป็นกระบวนการสื่อสาร	บอก
กล่าวหรือสั่งการ	 เพื่อให้เกิดเป็นผลการปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ใต้
บงัคบับญัชาตามแนวทางหรอืนโยบาย	โดยมุง่ถงึผลส�าเรจ็ของงาน
ในแต่ละหน่วยทีจ่ะประกอบกนัขึน้เป็นความส�าเรจ็ขององค์กรโดย
รวม
 5. การควบคุม (Controlling)	 เป็นกระบวนการประเมิน
ผลการด�าเนนิงาน	โดยการเปรยีบเทยีบผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัเป้า
หมายของงานหรือมาตรฐานที่ได้ก�าหนดขึ้น	 เพื่อเป็นการวัด
ประสทิธภิาพของคนหรอืหน่วยงานและควบคมุให้มกีารด�าเนนิงาน
ไปในทิศทางที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 6. การตัดสินใจ (Decision Making)	 เป็นกระบวนการ
มองหาแนวทางทีจ่ะใช้แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัองค์กร	โดยพยายาม
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับองค์กร	ในการท�าให้ปัญหาที่เกิดขึ้น
นั้นระงับไปหรือลดความรุนแรงของปัญหาลง
	 เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ของผู้น�าองค์กรแล้วจะพบว่า	 ทุก
หน้าที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	ผู้น�าองค์กรจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในลักษณะของการบริหารเชิงระบบ	มีระบบข้อมูลที่ดี
และมีความเพียงพอส�าหรับการน�าไปใช้เพื่อการวางแผน	 ควบคุม

และตดัสนิใจดงัทีก่ล่าวไว้ตัง้แต่ต้น	ปัจจบุนัทกุองค์กรจงึได้ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา	 เพื่อให้ได้
ข้อมูลการบริหารงานที่ครบถ้วน	ถูกต้อง	และทันต่อเวลาแม้ว่าจะ
มีค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างสูง	 แต่หากพิจารณาถึงความ
คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับ	 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เสีย
ไปแล้ว	คงปฏเิสธไม่ได้ว่าการมรีะบบข้อมลูทีด่ถีอืเป็นข้อได้เปรยีบ
เหนือคู่แข่งขันที่มีระบบข้อมูลด้อยกว่า	 ท�าให้ผู้น�าองค์กรสามารถ
น�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Efficiency)		และ
มีประสิทธิผล	(Effectiveness)
	 ข้อมลูทางการบญัชจีดัเป็นข้อมลูทีม่คีวามส�าคญัเป็นล�าดบั
ต้นๆ	 ที่ผู้น�าองค์กรต้องการ	 เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ส�าหรับการ
วางแผนด�าเนินงานของธุรกิจ	 การควบคุม	 การประเมินผล	 การ
ตัดสินใจ	 ตลอดจนการน�าไปใช้พัฒนาการด�าเนินงานให้เกิด
ประสทิธภิาพทีด่กีว่าเดมิ	(Better	Cheaper	and	Faster)	โดยข้อมลู
ทางการบัญชีสามารถจ�าแนกได้ตามคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
 1. บัญชีการเงิน (Financial Accounting)	เป็นการบัญชี
ที่จัดท�าขึ้นเพื่อบันทึก	ทรัพย์สิน	หนี้สิน	ส่วนของเจ้าของ	รายได้	
และค่าใช้จ ่ายที่ เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของกิจการตาม
มาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 ท�าให้
สามารถจัดท�างบการเงินส�าหรับน�าเสนอข้อมูลเพื่อแสดงผลการ
ด�าเนินงาน	ฐานะทางการเงินของกิจการ	ต่อบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกกจิการ	เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจข้อมลูดงักล่าวได้ทราบถงึภาพรวม
ของธุรกิจที่ก�าลังพิจารณาอยู่
 2. การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)	เป็นการบัญชีที่
จัดท�าขึ้น	 ส�าหรับการจดบันทึกและรายงานเกี่ยวกับข้อมูลต้นทุน
ของผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร	ทัง้ในลกัษณะภาพรวมและรายละเอยีด
จ�าแนกตามส่วนงานหรือผลิตภัณฑ์	การปันส่วนต้นทุน	การจัดท�า
รายงานเพื่อแสดงถึงต้นทุนต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากระบบงานของ
องค์กร	อาจมกีารประมาณการต้นทนุขึน้มาล่วงหน้า	โดยใช้เกณฑ์
การประมาณการที่เหมาะสมส�าหรับใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ	รวม
ถึงการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงว่ามี
ความแตกต่างจากมาตรฐานอย่างไร
 3. การบัญชีบริหาร (Management Accounting) 
เป็นการบัญชีที่จัดท�าขึ้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถน�าข้อมูล
ทางการบัญชี	 ไปใช้ในกระบวนการบริหารองค์กร	 อันได้แก่	 การ
วางแผน	 การสั่งการ	 การควบคุม	 และการตัดสินใจส�าหรับการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 ตลอดจนใช้ในการจัดสรรทรัพยากรของ
องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ข้อมูลที่ผู้น�าองค์กรเลือกมาใช้จะมี
ความหลากหลาย	ขึ้นกับเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น	ดังนั้นรูป
แบบของข้อมลูหรอืรายงานทีน่�าเสนอจะมลีกัษณะและเนือ้หาทีแ่ตก



Executive Journal 127

ต่างกนัออกไปตามวตัถปุระสงค์ทีต้่องการน�าไปใช้	โดยมไิด้เปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลทั่วไปเหมือนบัญชีการเงิน	ตัวอย่างเช่น
	 -	 การน�าข้อมลูต้นทนุไปใช้ในการก�าหนดราคาผลติภณัฑ์
หรือบริการ	 โดยการน�าต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นบวก
ด้วยอตัราส่วนบวกเพิม่	(Markup)	ทีม่กัถกูก�าหนดขึน้จากอตัราผล
ตอบแทนที่ผู้บริหารต้องการและต้นทุนประจ�างวด	(Period	Cost)	
จากนัน้ฝ่ายบรหิารจะพจิารณาปัจจยัเชงิการตลาด	และจติวทิยาที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพิ่มเติม	 เพื่อให้ได้ราคาที่สมเหตุ
สมผลและจูงใจผู้บริโภค
	 -	 การวางแผนลดต้นทุนการผลิต	 โดยการเทียบเคียง
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตที่เกิดขึ้นกับต้นทุนต่อหน่วยของ
อุตสาหกรรมหรือต้นทุนต่อหน่วยของกิจการที่เป็นต้นแบบที่ดีเลิศ	
(Best	Practice)	 พยายามลดความแตกต่างระหว่างต้นทุนของ
องค์กรที่ยังมีข้อด้อยจากการเปรียบเทียบ	 โดยการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท�างาน
	 -	 การวางแผนก�าหนดต้นทนุเป้าหมาย	(Target	Costing)	
โดยการน�าราคาผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีก่�าลงัพจิารณาหกัด้วยอตัรา
ก�าไรที่ต้องการและอัตราค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	ซึ่งจะได้เป็นต้นทุน
เป้าหมายในภาพรวม	 จากนั้นจะแตกย่อยลงเป็นส่วนของต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง	ค่าแรงงานทางตรง	และค่าใช้จ่ายการผลิต	โดย
ฝ่ายบรหิารขององค์กรจะให้นโยบายกบัผูบ้รหิารสายโรงงานเพือ่ไป
ออกแบบ	(Design)	สายการผลิต	เพื่อให้บรรลุถึงต้นทุนเป้าหมาย
ต่อไป
	 -	 การหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 ด้วยการ
ก�าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนการผลิต	หรือค่าประสิทธิผล
การผลิตโดยรวม	(Overall	Equipment	Effectiveness:	OEE)	ของ
กิจการซึ่งอาจได้มาจากการท�า	Benchmarking	 ภายในอุตสาห-
กรรมเดยีวกนั	ค่าเป้าหมายควรต้องมคีวามท้าทายต่อผูป้ฏบิตัแิละ
เป็นไปได้	 ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิตขององค์กร
	 -	 การควบคุมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช ้ต ้นทุน
มาตรฐาน	(Standard	Cost)	 หรืองบประมาณยืดหยุ่น	(Flexible	
Budget)	 เปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของกิจการ	 ท�าให้
ทราบได้ว่ามรีายการต้นทนุหรอืค่าใช้จ่ายใด	ทีม่คีวามแตกต่างจาก
ต้นทุนมาตรฐานอย่างมีนัยส�าคัญ	 จากนั้นท�าการจัดล�าดับความ
ส�าคัญเพื่อปรับปรุงรายการที่มีความส�าคัญและเร่งด่วนเป็นล�าดับ
แรก
	 -	 การตัดสินใจแก้ปัญหาด้านต้นทุนขององค์กรในระยะ
สั้นและระยะยาว	เช่น	การตัดสินใจผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้เองหรือซื้อ
จากผูผ้ลติภายนอก	การตดัสนิใจรบัค�าสัง่ซือ้พเิศษทีม่รีาคาต�า่กว่า

ราคาปกติ	 การตัดสินใจผลิตต่อ	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์	
การตัดสินใจหยุดการด�าเนินงานชั่วคราวในยามเกิดวิกฤตกับ
องค์กร	การตัดสินใจเลือกล�าดับการผลิตเมื่อมีข้อจ�ากัดของปัจจัย
การผลติ	การตดัสนิใจเลอืกโครงการลงทนุทีม่คีวามคุม้ค่าในระยะ
ยาว
	 -	 การวิเคราะห์ต้นทุน	 ปริมาณ	 ก�าไร	(Cost	Volume	
Profit	Analysis)	 โดยเริ่มจากการจ�าแนกต้นทุน	 ค่าใช้จ่ายต่างๆ	
ขององค์กรตามพฤติกรรมต้นทุน	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุน	จุดคุ้มทุน	ส่วนเกินเพื่อความปลอดภัย	(Margin	of	Safety)	
ค่าระดับความเสี่ยงในการด�าเนินงาน	(Degree	of	Operating	
Leverage)	ท�าให้กจิการสามารถวางแผนก�าไรและก�าหนดสดัส่วน
กิจกรรมการผลิตได้อย่างเหมาะสม		
 
	 จากตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงจึงอาจกล่าวได้ว่า	 การบัญชี
บริหาร	 มีบทบาทส�าคัญมากต่อความส�าเร็จขององค์กร	 รวมถึง
ความส�าเร็จของผู้น�าองค์กร	 เพราะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการ
บริหารองค์กรในประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.	บัญชีบริหารเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับใช้ในการ
วางแผน	(Planning)	โดยเอกสารและระบบบัญชีจะให้ข้อมูลเกี่ยว
กบัรายละเอยีดการด�าเนนิงานในอดตี	น�ามาใช้ในการประมาณหรอื
คาดคะเนข้อมูลที่ควรเกิดในอนาคตเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ
องค์กร	ช่วยให้ฝ่ายบริหารน�าตัวเลขที่ได้จากการพยากรณ์ไปใช้ใน
การวางแผนงานด้านต่างๆ	เช่น	การวางแผนการขายสินค้า	การ
วางแผนจดัซือ้วตัถดุบิ	การวางแผนการผลติ	การวางแผนค่าใช้จ่าย
ด�าเนินงาน	การวางแผนเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน	เป็นต้น	โดย
นิยมจัดท�าออกมาในรูปของงบประมาณหลัก	(Master	Budget)
	 2.	บญัชบีรหิาร	เป็นสือ่กลางในการเชือ่มโยงข้อมลูระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ	ขององค์กร	โดยใช้แผนงานหรืองบประมาณเป็น
สื่อกลาง		ท�าให้เกิดการประสานงาน	มีการด�าเนินงานร่วมกันเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	 โดยข้อมูลบัญชีบริหารจะแสดงให้
เห็นถึงแผนงานที่เป็นไปได้จากการคาดการณ์ล่วงหน้าของผู้น�า
องค์กรในระดับสูง	ซึ่งได้กระจายแผนงาน	ตลอดจนภาระหน้าที่ที่
ผูบ้รหิารแต่ละฝ่ายจะต้องช่วยกนัปฏบิตังิานให้ส�าเรจ็ตามแผนย่อย	
เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในภาพรวมขององค์กร
	 3.	บัญชีบริหารเป็นแหล่งให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดของ
ผูน้�าองค์กร	ส�าหรบัใช้ในการวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ	เพือ่เลอืก
แนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่สุดส�าหรับการแก้ปัญหา	ตลอดจนการจัด
เตรียมแผนงานส�าหรับรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเหล่านั้น
	 4.	บัญชีบริหารเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการ
ด�าเนินงานขององค์กรในภาพรวม	 ตลอดจนด�าเนินงานของส่วน
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ย่อย	(Business	Units)	ท�าให้ผูน้�าองค์กรระดบัสงูทราบถงึความแตก
ต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้	
สามารถวิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดผลแตกต่าง	
(Variances)	นั้นๆ	ทั้งในภาพรวมและในรายละเอียด	เพื่อให้ผู้ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานมีการวางแนวทางการปฏิบัติ
งานเพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิงาน	แก้ไขผลแตกต่างทีเ่ป็นปัญหาของ
องค์กรให้ลดน้อยลงไป
	 5.	บัญชีบริหารเป็นแหล่งข้อมูลย้อนกลับ	(Feedback)	ที่
ดีถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายบัญชีการเงิน	 ว่ามีความ
สมบรูณ์ครบถ้วนในการน�ามาใช้ส�าหรบัการวางแผน	ควบคมุ	และ
ตัดสินใจหรือไม่		เพราะถ้ามีระบบการจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายบัญชี
การเงินที่ดี	จะท�าให้ฝ่ายบริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีนัยส�าคัญ
เกี่ยวข้องกับปัญหาไปใช้ในการบริหารการด�าเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	 ข้อมูลทางการบัญชีบริหารที่ดีส�าหรับใช้ในการสนับสนุน
การด�าเนินงานของผู้น�าองค์กร	ควรประกอบคุณลักษณะดังต่อไป
นี้
	 1.	มีความเกี่ยวข้องกับปัญหา	(Relevance)	 ข้อมูลที่น�า
มาใช้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเนื้อหาของข้อมูลตรง
ประเดน็กบัปัญหาทีเ่กดิ	สามารถน�ามาสรปุผลเป็นรายงานเพือ่ช่วย
ในการตดัสนิใจของผูน้�าองค์กร	ส�าหรบัแก้ไขปัญหาทีก่�าลงัประสบ
อยู่ในขณะนั้น	 หรืออาจเรียกข้อมูลที่มีคุณลักษณะดังกล่าวว่าเป็น
ข้อมูลที่มีนัยส�าคัญ	(Significant	Information)	 เช่น	หากองค์กร
ยงัไม่สามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าหมาย	ผูบ้รหิารงานขายจ�าเป็น
ต้องมีตัวเลขยอดขายส�าหรับวิเคราะห์ในหลายมิติ	ได้แก่
	 •	 ยอดขายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณขายในภาพ
รวม
	 •	 ยอดขายแยกตามรายผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับเป้า
หมายการขายรายผลิตภัณฑ์
	 •	 ยอดขายแยกตามเขตการขายเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย
การขายตามเขตการขาย
	 •	 จ�านวนและชนิดของลูกค้าจริงเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
	 •	 การพิจารณารายการอื่น	 เช่น	ค่ารับรอง	ค่าเบี้ยเลี้ยง
พนกังานขาย	อาจไม่มคีวามเกีย่วข้องกบัปัญหาทีก่�าลงัสนใจอยูใ่น
ขณะนี้
	 2.	มีความถูกต้องเชื่อถือได้	 (Accuracy)	 ข้อมูลจะต้อง
เกดิจากการวดัมลูค่าของรายการอย่างเหมาะสม	หากเป็นข้อมลูที่
เกิดจากประมาณการควรมีสมมติฐานในการค�านวณที่เชื่อถือได้	
เพราะถ้าข้อมลูทีไ่ด้รบัและน�าไปใช้ไม่ถกูต้องตรงกบัข้อเทจ็จรงิจะ

ส่งผลให้การบริหารของผู้น�าองค์กร	 เกิดความผิดพลาดในการ
ตัดสินใจ	ส่งผลเสียหายต่อองค์กรโดยรวม
	 3.	ความทันต่อเวลาส�าหรับการน�าไปใช้	 (Timeliness)	
ข้อมลูจะต้องมคีวามสะดวกในการจดัเกบ็	เพือ่ให้พร้อมทีจ่ะน�ามา
ใช้งานได้ทกุเมือ่	มคีวามทนัสมยัเป็นปัจจบุนั	(Real	Time)	อย่างไร
กต็ามหากยงัไม่มข้ีอมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ	นกั
บัญชีบริหารอาจจ�าเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือ	 ส�าหรับ
ประมาณการข้อมูลขึ้นมาใช้ก่อนได้	
	 4.	ความกระชับรัดกุมและสามารถเข ้าใจได ้ง ่ าย	
(Conciseness	and	Understandability)	 ข้อมูลที่น�ามาใช้ควรมี
ความกระชับรัดกุม	 มีการสรุปอย่างตรงประเด็น	 มีการจัดล�าดับ
ความส�าคัญของข้อมูลและการใช้ถ้อยค�าที่สามารถท�าให้ผู้อ่าน
ข้อมูลเกิดความเข้าใจได้โดยง่าย	มีการแสดงการค�านวณประกอบ
อย่างชัดเจน
	 5.	ความคุ้มค่าในการเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ได้
รับกับต้นทุนที่เสียไปเพื่อให้ได้ข้อมูลนั้น	 (Cost	Effectiveness)	
เนื่องจากในบางครั้งข ้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า	 มักได้มาจาก
กระบวนการทีต้่องใช้ต้นทนุสงูมาก	อาจไม่คุม้ค่ากบัประโยชน์ทีไ่ด้
รับของการมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ามากขึ้น	 เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีที่ข้อมูลมีความถูกต้องพอควร	แต่ได้จากกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลตามปกติ	 เช่น	 แม้ว่าการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต	
ตามวิธีต้นทุนตามฐานกิจกรรม	(Activity-Based	Costing)		จะ
ให้ความแม่นย�ากว่าวธิกีารปันส่วนต้นทนุแบบดัง้เดมิกต็าม	แต่หาก
กจิการมสีดัส่วนของค่าใช้จ่ายการผลติต่อต้นทนุรวมในระดบัต�า่	ก็
ไม่คุ้มที่กิจการต้องลงทุนเสียค่าใช้จ่ายในจ�านวนที่สูง	 เพื่อท�าให้
ตัวเลขค่าใช้จ่ายการผลิตมีความแม่นย�าเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย	
 
	 หากผู้น�าองค์กรได้น�าข้อมูลบัญชีบริหารไปประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม	กจ็ะยงัประโยชน์และตอบสนองต่อความรบัผดิชอบ
ในการน�าพาให้เกิดความอยู่รอดปลอดภัยขององค์กรในระยะยาว	
(Long	Term	Survival)	ซึ่งหมายถึงองค์กรหรือธุรกิจนั้นต้องมีองค์
ประกอบดังนี้
	 1.	องค์กรมคีวามมัง่คัง่สงูสดุ	(Maximized	Shareholder’s	
Wealth)
	 2.	องค์กรมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื	(Sustainable	Growth)
	 3.	องค์กรมีความเสี่ยงของการด�าเนินธุรกิจในระดับที่
ยอมรับได้	(Accepted	Business	Risk)
	 โดยหลักการบริหารดังกล่าวจะประสบความส�าเร็จได้เป็น
อย่างดี	 ต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีจากปัจจัยการบริหารที่ส�าคัญ
ที่สุดขององค์กร	ก็คือ	ทรัพยากรมนุษย์	ดังนั้นผู้น�าองค์กรต้องไม่
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ลืมว่า	 “คนส�าคัญที่สุด”	 แม้ในหลักการที่กล่าวถึงนี้จะให้ความ
ส�าคญักบัความพงึพอใจของลกูค้าภายนอก	แต่มไิด้หมายความว่า
จะให้ละเลยการดูแล	“ลูกค้าภายใน”	การมุ่งพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรจงึไม่ควรถกูจ�ากดัเพยีงเพือ่หวงัให้ตวัเลขผลประกอบการดี
ขึ้นในระยะสั้น	 เพราะอาจไปจ�ากัดการเติบโตในระยะยาวของ
องค์กรนั่นเอง
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