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กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัตน์
Strategic Cost Mamagement 

in the Globalization

บทคัดย่อ
	 ในปจัจบุนัธรุกจิมกีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงูและรนุแรงอนัเนือ่งมาจากประชากรทีม่จีำานวนเพิม่มากขึน้					แตม่ทีรพัยากรอยา่ง	
จำากัด	ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีปัญหาและยุ่งเหยิง	ความไม่แน่นอน	ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ซับซ้อนมากขึ้น	จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้น	 ทำาให้องค์กรต้องมีระบบการควบคุม	
เชิงจัดการ	ด้วยวิธีการที่เรียกว่า	กลยุทธ์การบริหารต้นทุน	 เป็นเครื่องมือและแนวคิดทางด้านบัญชีต้นทุน	โดยมีเป้าหมายอยู่		
2	ประการ	คือ	บทบาทในการช่วยตัดสินใจและบทบาทในการช่วยบริหารต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยกลยุทธ์	
การบริหารต้นทุน	ได้แก่	การบริหารโดยกิจกรรม	ต้นทุนเป้าหมาย	วงจรชีวิตต้นทุน	การบริหารต้นทุนโดยรวม	การบริหารแบบ
ทันเวลา	การผลิตแบบลีน	และการบัญชีเพื่อความยั่งยืน	เป็นต้น	กลยุทธ์ดังกล่าวมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ	ทำาให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเหนือกว่าคู่แข่งขัน	อันจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

คำ�สำ�คัญ:  ต้นทุน  กลยุทธ์การบริหารต้นทุน

Abstract
	 Presently,	business	 is	highly	competitive	and	intense,	resulting	from	increasing	population	while	
natural	resources	are	limited.		The	competitions	have	caused	problems	of	external	perturbation	and	
uncertainty.		As	the	environment	changes,	the	organization	has	continued	to	increase	the	ability	to	compete	
more	effectively.		Hence,	the	organization	has	to	modify	business	processes	to	effectively	meet	the	needs	
of	customers.	The	organization	must	employ	a	management	control	system,	or	strategic	cost	management,	
tools	and	concepts	of	cost	accounting.	to	help	with	decision	making	and	effective	cost	management.	The	
strategic	cost	managements	 include	activity	based	costing,	activity	based	management,	target	cost,	 life-
cycle	costing,	 total	quality	management,	 just-in-time,	 lean	manufacturing,	and	sustainability	accounting.		
They	are	the	key	to	the	development	of	 the	organization	towards	excellence.	This	will	 improve	the	
organization	performance	to	achieve	sustainable	and	growth,	and	superior	competitiveness.
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บทนำา
	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้
องค์กรมีการผลิตสินค้าและให้บริการใหม่ๆ	ด้วยวิธีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะในยุคของการ
แข่งขันโลกาภิวัตน์	 (Globalization)	องค์กรต้องให้ความ
สนใจกับลูกค้ามากเป็นพิเศษเนื่องจากความต้องการของ
ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	เพราะฉะนั้น	องค์กรและ	
ระบบการบริหารจัดการที่มีใช้อยู ่	จึงต้องปรับเปลี ่ยนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
การจดัโครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสม				การจดัลำาดบัความสำาคญั	
เชิงกลยุทธ์	รวมทั้งการให้ข้อมูลบัญชีบริหาร	(Chenhall	&	
Langfield-Smith,	1998)	ที่ถือว่ามีความสำาคัญต่อการวัด
ความสำาเร็จของกลยุทธ์การผลิต
	 กลยุทธ์	(Strategy)	เป็นปัจจัยสำาคัญที่องค์กรสามารถ	
เลอืกใชเ้พือ่เพิม่มลูคา่					(Value-Added)					หรอืความพงึพอใจให้
กับลูกค้า	(Customer	Satisfaction)	ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ	์
หรือให้บริการที่มีต้นทุนต่ำา	คุณภาพสูง	การเปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิตแบบดั้งเดิม	 (Gerard,	 2001)	 ตลอดจนมี
รูปแบบของกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	(Foster	&	
Horngren,	1987)	เพื ่อผลผลิตอย่างต่อเนื ่องและความ	
เป็นเลิศในวงจรอุตสาหกรรม	(Wheeler	&	Pany,	1990)			
ดังนั้น	เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำางานของ
องค์กรโดยรวม	จึงขึ้นอยู่กับพนักงานที่ทำางานร่วมกันและ
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้	ก่อให้
เกิดความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	
(Sustainability)	และสามารถทำากำาไรได้อย่างต่อเนื ่อง			
องค์กรจึงต้องมีการควบคุมและประสานงานจากพนักงานใน
ระดับต่างๆ	ขององค์กรให้ดำารงอยู่ได้บนพื้นฐานของความ
ไม่แน่นอนต่างๆ	ที ่เพิ ่มขึ ้น	ดังนั ้น	ระบบการควบคุมการ
บริหารต้นทุนในเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Cost	Management	
Control)	 จึงเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่จะบริหารต้นทุน	
เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้	(Bhimani,	1994)
	 อย่างไรก็ตาม	กลยุทธ์การบริหารต้นทุนสามารถ
จำาแนกได้หลายประเภท	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ	
นำาไปใช้งาน	รวมถึงการสร้างความเข้าใจและเหตุผลการ	
นำามาใช้	ในที่นี ้จะกล่าวถึงการบริหารต้นทุนโดยกิจกรรม		
ต้นทุนเป้าหมาย	 วงจรชีวิตต้นทุน	 การบริหารต้นทุนโดยรวม	
การบริหารแบบทันเวลา	การผลิตแบบลีน	และการบัญชี
เพื่อความยั่งยืน	 โดยเริ่มจากการกล่าวถึงแนวคิดการบัญชี
ต้นทุนในลักษณะต่างๆ	หลักการพิจารณาผลดีผลเสีย	รวมถึง
การนำาแนวคิดกลยุทธ์การบริหารต้นทุนตามกิจกรรมมาใช้	

การพัฒนาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
	 สภาพการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบันได้มี 	
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 ทำาให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการผลิตและการบริหารให้
ยืดหยุ่นตามสภาพการตลาด	(Kouvelis,	Chambers,	&	
Wang,	2006)	จึงทำาให้เกิดแนวคิดการพัฒนาการบริหาร
ต้นทุนเชิงกลยุทธ์	 (Development	of	Strategic	Cost	
Management)	ยุคใหม่	โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 1.	การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	(Customer	
Satisfaction)	คือ	กิจการต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ต้องการสินค้าใด	 มีคุณลักษณะอย่างไร	 ควรจะกำาหนด			
ราคาขายเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง															
การตลาด	ณ	ขณะนั้น
	 2.	การมีต้นทุนที่ต่ำากว่าคู่แข่งขัน	รวมถึงต้องรักษา
คณุภาพในการผลติสนิคา้และใหก้ารบรกิารแกล่กูคา้				แลว้เกดิ	
ความเชื่อมั่นในตัวกิจการ	โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	ในการ
ผลิตสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา
	 3.	จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์คุณค่า	(Value	Chain	
Analysis)	ผู้บริหารควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกันเพื่อจะได้ภาพรวมในการปฏิบัติงาน
ทั้งองค์กร	กิจการชั้นนำาบางแห่งได้พิจารณาถึงกิจกรรมของ
คู่ค้า	(Supplier)	ซึ่งเรียกว่าเป็นกิจกรรมต้นน้ำา	(Upstream	
Activities)	และกิจกรรมของลูกค้า	(Customer)	ซึ่งเรียกว่า
เป็นกิจกรรมปลายน้ำา	(Downstream	Activities)	
	 4.	ม ีการปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง	 (Continuous	
Improvement	หรือ	Kaizen	Management)	เป็นการ
ช่วยลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน	และในขณะเดียวกันก็เป็น	
การเสริมสร้างผลงานที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น	ส่งผลให้กิจการก้าว-
ขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้าของประเทศ
	 นอกจากแนวคิดการพัฒนาการบริหารต้นทุนเชิง	
กลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี		
ระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	ทำาให้ผู ้บริหารต้องติดตาม
ข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์	เพื่อนำาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ	ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สอดคล้องกับ	
สภาพการแข่งขันในตลาดที่มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา		
จึงเป็นที่มาของการพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนยุคใหม่			

แนวคิดการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
	 แนวคิดในการบริหารต้นทุนเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัย	เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และประสบความ
สำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ	องค์กรส่วนใหญ่มักจะกำาหนด	
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กลยุทธ์หลังจากได้ศึกษาโอกาสและอุปสรรค	 รวมถึงข้อ
กำาหนดที่องค์กรจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี	 สภาพแวดล้อมและการแข่งขันในยุคโลกา-
ภิวัตน์	 (Quattrone	 &	 Hopper,	 2005)	 ในขณะเดียวกัน		
องค์กรก็ต้องตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการผลิตทั้งในเชิงลึกและความกว้าง	 โดย
พิจารณาถึงทักษะ	และระบบแรงจูงใจในการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงานที่มีต่อระดับของการปฏิบัติงานไป
พร้อมๆ	กัน	(Ittner	&	Larcker,	2003)	ดังนั้น	หากองค์กร
ต้องตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า	กลยุทธ์
การบริหารต้นทุนจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญในกระบวนการ
วางแผนและการนำาไปปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการต้นทุน
ต่ำา	เพ่ือให้มีส่วนแบ่งกำาไรท่ีเพ่ิมข้ึนด้วยภายใต้สภาวะแวดล้อม	
ท่ีมีการแข่งขันสูง	เทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ท่ีสำาคัญ	
พอสรุปได้ดังนี้

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 	
	 แนวคิดเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรม	 (Activity-Based		
Costing:			ABC)			เกดิขึน้ในชว่งทศวรรษที	่	1980			โดยมเีปา้หมาย	
เชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญอยู่	3	ประเด็น	คือ	เพื่อรายงานต้นทุน
ที่ถูกต้อง	 ให้ผู้บริหารสามารถใช้ระบุแหล่งที่มาของรายได้		
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมและกระบวนการผลิต	
ในการทำากิจกรรมต่างๆ	ที่มีประสิทธิภาพ	และเพื่อกำาหนด
ทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างประหยัดและวิธีการจัดหาอย่างมี
คุณค่า	เพื่อให้สามารถรองรับระบบ	ABC	(Baykasoglu	&	
Kaplanoglu,	2008)	องค์กรธุรกิจควรจัดตั ้งศูนย์ความ	
รับผิดชอบ	(Responsibility	Center)	เพื ่อใช้ในการแบ่ง
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
	 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นวิธีการคิดต้นทุนที่ 	
เริ่มต้นด้วยการระบุต้นทุนสำาหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น	จากนั้น
ก็ให้ปันส่วนต้นทุนจากกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องไปยังสินค้า	
และบริการ	 โดยอยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่าต้นทุนของสินค้าและบริการ	
จะขึ้นอยู่กับระดับการใช้กิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
และบริการนั้นๆ	ซึ่งก็คือตัวผลักดันต้นทุน	(Cost	Driver)	ที่
เป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมให้
เป็นไปตามพฤติกรรมของต้นทุน	(Sunil	&	Peter,	2007)		
ทำาให้สามารถวิเคราะห์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน	
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจกับองค์กร	เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการควบคุมและลดต้นทุนของกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทำาให้นำาไปใช้ในการตัดสินใจด้าน	
ต่างๆ	เช่น	การตั ้งราคาสินค้าและการปรับปรุงรูปแบบ		

การผลิต	หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจยกเลิกการผลิตสินค้า	
นั้นๆ	(Degraeve	&	Roodhooft,	2000)
	 นอกจากความซับซ้อนของระบบ	ABC	รวมทั้งการ		
เตรียมความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ	เพื่อให้พร้อมรองรับ
กับระบบแล้ว	ความต้องการของผู้บริหารในเรื่องข้อมูลต้นทุน	
ของสินค้าและบริการเป็นเรื ่องสำาคัญ	เพื ่อสนับสนุนการ	
ดำาเนินงานขององค์กร	ดังนั้น	แผนกบัญชี	และแผนกจัดซื้อ	
จึงเป็นหน่วยงานที่ต้องรวบรวมข้อมูลต้นทุนของลูกค้าที่	
ผู้บริหารให้ความสำาคัญ	เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	
(Competitive	Advantage)	ตัวอย่างเช่น	การใช้ระบบต้นทุน
ฐานกิจกรรมในการคำานวณหาต้นทุนแผนกบริการ	และ
ต้นทุนลูกค้า	โดยเริ่มจากการกำาหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ	
แผนกบริการ	หรือลูกค้า	แล้วทำาการจัดสรรต้นทุนจาก
ทรัพยากรขององค์กรเข้าสู่กิจกรรมโดยกำาหนดตัวผลักดัน	
ทรัพยากร	(Resource	Drivers)	และจัดสรรทรัพยากรเข้า
สู่กลุ่มต้นทุนโดยใช้ตัวผลักทรัพยากร	จากนั้นก็กำาหนดตัว	
ผลักดันกิจกรรม	(Activity	Drivers)	ของแต่ละกลุ่มกิจกรรม
ที่กำาหนดขึ้น	เพื่อจัดสรรต้นทุนในกลุ่มกิจกรรมให้แก่หน่วย
คิดต้นทุน	(Cost	Objects)	ในที่นี้คือ	แผนกบริการ	หรือลูกค้า
ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ	(ธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ,	2553)
	 การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนี้ทำาให้ได้
ต้นทุนของแผนกบริการเพื่อนำามาประเมินประสิทธิภาพ	
ในการจัดการในเร่ืองคุณค่า	หรือการบริหารแบบเทียบสมรรถนะ		
(Benchmarking)	 โดยเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เกิด	
จากแผนกบริการขององค์กรกับต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตตาม	
มาตรฐานท่ีเราต้องการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน	ทำาให้ผู้บริหาร	
สามารถกำาหนดเป้าหมายในการปรับปรุงการทำางานและ
สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนข้อมูลต้นทุน
ลูกค้าที่ได้นั้น	ทำาให้ผู้บริหารสามารถทราบได้ว่า	กิจการควร
ตอบสนองหรือใช้กลยุทธ์ใดในการจัดการกับลูกค้าที่ผู้บริหาร
สนใจนั้น
	 นอกจากนั้น	องค์กรที่ใช้บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมยัง	
สามารถจัดทำางบประมาณให้ละเอียดยิ่งขึ้นตามกิจกรรม
ต่างๆ	ที่เรียกว่า	งบประมาณฐานกิจกรรม	โดยมีหลักสำาคัญ
สามประการ	ประการแรก	คือ	จากทรัพยากรที่มีจำากัด	ให้	
ปันส่วนอย่างเหมาะสมว่าจะจัดสรรอย่างไร	ประการท่ีสอง	คือ		
การจัดการกับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายงาน
ให้เกิดความสมดุล	ประการที่สาม	คือ	รวบรวมข้อมูลเป็นงบ-	
ประมาณประจำาปี	เพื่อใช้งบประมาณดังกล่าวในการวางแผน
และควบคุมองค์กรต่อไป
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งบประมาณฐานกิจกรรม
	 งบประมาณฐานกิจกรรม	(Activity-Based	Budgeting:	
ABB)	เป็นการใช้บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม	ในการจัดทำาซึ่ง
จะทำาให้องค์กรสามารถจัดทำางบประมาณให้ละเอียดและ	
ถูกต้องมากยิ่งขึ้นตามลักษณะของกิจกรรมต่างๆ	โดยที่การ
จัดทำางบประมาณฐานกิจกรรมจะมองย้อนกลับจากต้นทุน	
ฐานกิจกรรม	คือ	กิจการต้องพยากรณ์ประเภท/ปริมาณ
การผลิต	แล้วตรวจสอบกิจกรรมที่จะใช้ในการผลิต	จากนั้น	
จึงจัดหาทรัพยากร	 ซึ่งอาจได้ข้อมูลจากการสอบถามผู้รับ	
ผิดชอบงานภายในองค์กร	ผลของกิจกรรมจะเน้นผลลัพธ	์
มากกว่าทรัพยากรท่ีป้อนเข้าไป	รวมท้ังให้ความสนใจว่ากิจกรรม	
ที่ทำา	ซึ่งจะต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพนักงาน
	 สำาหรับกิจการที่ใช้งบประมาณฐานกิจกรรมได้ดีนั้น	
จะต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าและกิจกรรมที่ไม่
เพิ่มมูลค่าตามวิธีการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม	(ABC)	มาก่อน	
เนื่องจากจะทำาให้ทราบว่ากิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าเป็นกิจกรรม
ที่มีความจำาเป็นและก่อให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า	ช่วยทำาให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ	ส่วนกิจกรรม
ที่ไม่เพิ่มมูลค่า	เป็นกิจกรรมที่มิได้ทำาให้มูลค่าของสินค้าและ
บริการดีขึ้น	เนื่องจากเป็นต้นทุนที่ไม่จำาเป็น	จึงต้องพยายาม
กำาจัดกิจกรรมนี้ออกไป	ดังนั้น	ในการประยุกต์ใช้งบประมาณ	
ฐานกิจกรรมในองค์กร	จึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายการผลิตได้อย่างถูกต้อง	ช่วยลดและปรับปรุงข้ันตอน	
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	เพิ่มประสิทธิภาพในการใช	้
สินทรัพย์	 และทำาให้การจัดทำางบประมาณสอดคล้องไปกับ	
แผนกลยุทธ์	ซึ ่งเป็นวิธีที ่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ		
ผู้บริหาร	ทำาให้เพิ่มโอกาสทำากำาไรในระยะยาวได้	

ระบบการบริหารโดยกิจกรรม 
	 หลกัการของการบรหิารโดยกจิกรรม			(Activity				based		
management:	ABM)	คือ	กิจกรรมที่ระบุได้สำาหรับต้นทุน	
ฐานกิจกรรม	สามารถนำามาใช้ในการบริหารต้นทุน	เพื ่อ	
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	(Whitecotton,	
Libby,	&	Phillips,	2011)	หัวใจสำาคัญที ่สุดของระบบ	
การบริหารโดยกิจกรรม	คือ	การวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	
ในการดำาเนินงานขององค์กร	เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในภาพรวมของธุรกิจได้มากขึ้น	เป็นการนำากลยุทธ์ไปสู่การ	
ปฏิบัติงานได้จริง	ก่อให้เกิดความเกี่ยวเนื่องกันของกิจกรรม
ต่างๆ	ทั่วทั้งองค์กรและต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้น	สามารถนำามา	
ปรับปรุงกระบวนการทำางานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	นอกจากนั้น	ยังเป็นการบริหารสมัยใหม่ที่เน้นทาง	

ด้านคุณค่า	 (Value)	 ในมุมมองของลูกค้าทำาให้ผู้บริหารมี	
ความจำาเป็นต้องทราบข้อมูลต้นทุนอ่ืนๆ	นอกเหนือจากต้นทุน	
ของสินค้าและบริการ	 เช่น	ต้นทุนของลูกค้า	ต้นทุนแผนก
บริการ	เป็นต้น	เพื่อนำาไปใช้ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์	
การบริหารกิจกรรมในสภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง
	 การบริหารโดยกิจกรรม	เป็นการระบุและขจัดต้นทุน
ที่ไม่เพิ่มมูลค่า		(Non		Value-Added		Cost)		นั่นหมายความว่า	
กิจกรรมหรือต้นทุนที่ถูกตัดออกไปนั้น	ไม่มีผลกระทบต่อ	
คุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด	ในทางตรงกันข้าม	
กลับช่วยลดระยะเวลาในการผลิต	และเพิ่มกำาไรให้กับกิจการ		
บริษัทจำานวนมากนำาระบบการผลิตแบบทันเวลา	(Just-In-	
Time)	เข้ามาใช้ในการกำาจัดกิจกรรมและต้นทุนของการ	
จัดเก็บ	และจัดการสินค้าคงเหลือ	นอกจากนั้น	การบริหาร
โดยกิจกรรมยังใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสำาหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนทั้งหมด	
ทั้งที ่เป็นตัวเงิน	 (Monetary)	และไม่เป็นตัวเงิน	 (Non-
Monetary)	(Kaplan	&	Anderson,	2004)	ทำาให้ผู้บริหาร
องค์กรสามารถกำาหนดทิศทางในการดำาเนินกลยุทธ์ในด้าน
ต้นทุนและการตลาดได้อย่างเหมาะสมทั้งในเชิงกว้างและ	
เชิงลึก

ต้นทุนเป้าหมาย	
	 The	Consortium	for	Advanced	Management-
International	 (CAM-I)	ได้นิยามความหมายของต้นทุน
เป้าหมาย	 (Target	Costing)	 ไว้ว่า	 เป็นกลุ่มของเครื่องมือ
การบริหารและวิธีการที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยกำาหนดและ
วางแผนกิจกรรมต่างๆ	สำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และใช้เป็น
เครื่องมือควบคุมช่วงของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตามมา	เพื่อ
ให้แน่ใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ	สามารถทำากำาไรได้ตาม
เป้าหมายตลอดอายุผลิตภัณฑ์	(Ansari,	Bell,	&	Swenson,	
2006)	อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบันการตั้งราคาขายสินค้าหรือ	
บริการไม่ได้ถูกกำาหนดโดยองค์กรอีกต่อไปเหมือนเช่น	
ในอดีต	แต่ถูกกำาหนดโดยสภาพแวดล้อมการแข่งขันของธุรกิจ	
หรือที่เรียกว่า	“ราคาขายที่สามารถแข่งขันได้	(Competitive	
Price)”	
	 การกำาหนดแนวทางการลดต้นทุนเพื่อให้ได้ตาม	
เป้าหมาย	(Schmelze,	Geier,	&	Buttross,	1996)	นั้น	
มีอยู ่	2	แนวทาง	ได้แก่	(1)	การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน	
กระบวนการผลิต	หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหาร	
ต้นทุนสมัยใหม่	เช่น	การใช้เทคนิค	Value	Engineering		
โดยการปรับปรุงคุณสมบัติหรือประโยชน์ในการใช้งานของ
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สินค้าหรือบริการ	หรือวิธีการปรับเพิ่มหรือลดคุณสมบัติ
ของสินค้าและบริการ	และ	(2)	การทบทวนหรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้ด้วย	
ต้นทุนที่ต่ำากว่าด้วยการใช้เทคนิค	Kaizen	ซึ่งเป็นเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
ไม่หยุดยั้ง	 (Continuous	 Improvement)	 (Ansari,	 Bell,		
&	Swenson,	2009)	ดังนั้น	ต้นทุนเป้าหมายจึงเป็นเครื่องมือ	
หนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแรงกดดันของตลาดไปสู่การแสวงหา
ความร่วมมือเพื่อลดต้นทุนและการสร้างความสัมพันธ์กับ	
คู่ค้าภายในห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	โดยเฉพาะการ	
กำาหนดราคาขายที่แข่งขันได้	 (Determine	 the	Market		
Price)	และการกำาหนดกำาไรที่ต้องการได้	(Determine	the	
Desired	Profit)	(Cooper	&	Slagmulder,	1999)
	 ต้นทุนเป้าหมายคำานวณได้โดยการหักกำาไรที่ต้องการ	
(Target	Profit	Margin)	จากราคาเป้าหมาย	(Target	Price)	
ซึ่งเป็นราคาที่ประมาณขึ้นโดยอิงกับกลุ่มลูกค้าที่ยินดีจะจ่าย
ให้	พิจารณาประกอบกับราคาที่กำาหนดโดยคู่แข่งขันสำาหรับ	
สินค้าที่มีลักษณะและคุณภาพทำานองเดียวกัน	ดังนั้น	แนวคิด
ต้นทุนเป้าหมายจึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	
เนื่องจากแนวคิดการผลิตในปัจจุบันมิได้เป็นการผลิตตาม
ความต้องการของผู้ผลิต	หากแต่ต้องเป็นไปตามความต้องการ		
ของลูกค้า	จึงทำาให้การประยุกต์ต้นทุนเป้าหมายมีความจำาเป็น
และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จได้ในระยะยาว

วงจรชีวิตต้นทุน	
	 วงจรชีวิตต้นทุน	(Life-Cycle	Costing)	เป็นแนวคิด
ในการคำานวณต้นทุนสินค้าหรือบริการที่ให้ความสำาคัญ
กับการดำาเนินงานในระยะยาวโดยจะนำาเอาต้นทุนตลอด
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มาคิดเป็นต้นทุนของสินค้าหรือ	
บริการ	เหมาะสำาหรับใช้ในการกำาหนดราคาขายสินค้าและ	
การวัดประสิทธิภาพการทำากำาไรของสินค้าหรือบริการใน
ระยะยาว	 แนวคิดนี้จึงถือว่าสินค้าที่ผลิตได้นั้นจะประกอบ
ไปด้วยต้นทุนที่สำาคัญ	3	ส่วนดังนี้	(1)	ต้นทุนก่อนการผลิต	
(Upstream	Costs)	เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ	
พัฒนาและต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบสินค้า	
(2)	ต้นทุนการผลิต	(Manufacturing	Costs)	เป็นต้นทุน	
วัตถุดิบ	ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต	และ	(3)	ต้นทุน	
หลังการผลิต	 (Downstream	Costs)	 เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้อง	
กับการตลาดและการจัดจำาหน่ายสินค้า	และต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง
กับการให้บริการลูกค้า	(Simões,	Costa	Pinto,	Simoes,	&	
Bernardo,	2013)

	 วงจรชีวิตต้นทุนในที่นี้จะกล่าวถึง	2	มุมมอง	ซึ่งมีผล
ต่อการตัดสินใจด้านราคา	มุมมองที่หนึ่ง	คือ	ด้านวงจรชีวิต
ต้นทุนผลิตภัณฑ์	(Product	Life	Cycle	Cost)		ในแต่ละช่วง
วงจรชีวิตจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภท
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ	ผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบยากจะมีวงจร
ชีวิตที่ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบได้ง่ายกว่า		
และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นไปตามคุณสมบัติของแบบที่
กำาหนดไว้และมีคุณภาพสูงตามที่ลูกค้าคาดหวัง	มักจะทำาให้
มีวงจรชีวิตต้นทุนที่ดีกว่า	เช่น	ต้นทุนวิจัยและพัฒนา	ต้นทุน
การออกแบบผลิตภัณฑ์	ต้นทุนการผลิต	ต้นทุนการตลาด		
ต้นทุนการจัดจำาหน่าย	และต้นทุนการบริการลูกค้า	เป็นต้น			
มุมมองที่สอง	คือ	ด้านวงจรชีวิตลูกค้า	(Customer	Life	
Cycle	Cost)	ลูกค้า	คือ	จุดรวมของความสำาเร็จขององค์กร			
เงินที่ลูกค้าจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์	เวลา	และความพยายามที่ใช้ไป
ในการซื้อและการเรียนรู้ใช้ผลิตภัณฑ์	รวมถึงปัจจัยอื่นๆ	ที่
ลูกค้าคิดว่าสำาคัญ	ดังนั้น	องค์กรควรให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้า	
ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง	สามารถออกแบบให้ได้ตรง	
ตามที่ลูกค้าต้องการ	(Rodríguez-Lázaro,	2013)
	
การบริหารคุณภาพโดยรวม 
	 ระบบสินค้าคงเหลือแบบทันเวลาพอดี	คือ	การผลิต	
สินค้าในปริมาณและภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น	
สามารถวางแผนในการจัดเตรียมปัจจัยการผลิตในปริมาณ	
ที่เพียงพอ	 เป็นระบบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ	
สินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง	 โดยอาศัยความร่วมมือจาก	
บุคลากรทุกคนในองค์กร	มีผลทำาให้สินค้าที่ผลิตออกมาม	ี
คุณภาพดี		ไม่มีของเสียหรือของมีตำาหนิ		กิจการจึงต้องมีการ	
ควบคุมคุณภาพการผลิตที ่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม	เพื ่อให้							
การผลิตในทุกขั้นตอนไม่เกิดปัญหา	(Barron	&	Gjerde,	
1996)	ดังนั้น	ในกระบวนการผลิตพนักงานทุกคนจะต้อง
ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ตรงหรือเกิน
กว่าความต้องการของลูกค้า
	 การประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพโดยรวม	 (Total	
Quality	Management:	TQM)	ในองค์การ	จะทำาให้เกิด	
การพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการเพื่อให้ลูกค้า	
พึงพอใจสูงสุด	เป็นการทำาให้องค์การมีศักยภาพในการแข่งขัน	
มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน	และเป็นแนวทาง
ที่ช่วยให้องค์การสามารถลดต้นทุนในการผลิตและการ
ดำาเนินงานได้	ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อการผลิตแล้ว	ยังทำาให้
ทุกกระบวนการมีความคล่องตัว	และประสานงานกันเป็น
อย่างดี	ก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์การในระยะยาว	
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	 ผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับจากการบริหารคุณภาพ	
โดยรวม	คือ	การมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น	มีการ	
กำาจัดของเสีย	หรือทำาให้ของเสียในองค์การลดลง	 (Zero-	
Waste)	ซึ ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ	
สิ ่งแวดล้อมที ่ดีอีกด้วย	(Marcelino-Aranda,	Ramírez	
Herrera,	&	Yarto	Chávez,	2013)
	 กล่าวโดยสรุปวัตถุประสงค์ของการบริหารคุณภาพ
โดยรวมนั้น	เพื่อต้องการลดต้นทุนและการพัฒนาคุณภาพ	
สินค้าหรือบริการเพื่อการดำารงอยู่และการแข่งขันขององค์กร		
เป็นการสร้างความพึงพอใจในงานและให้ความซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้า	เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มุ่งมั่นและ
ทุ่มเทในการทำางานให้กับองค์กร	และเป็นเครื่องมือสำาคัญใน
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

ระบบการผลิตแบบทันเวลา	
	 ระบบการผลิตแบบทันเวลา	(Just-In-Time	Manu-
facturing	System)	เป็นระบบที่เน้นการดำาเนินงานแบบ	
ทันเวลาในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การจัดส่งปัจจัยการผลิต
จากผู้จัดจำาหน่ายที่จะต้องจัดส่งให้ตรงตามตารางที่กิจการ	
กำาหนด	กระบวนการผลิตในแต่ละข้ันตอนท่ีจะต้องดำาเนินการ	
อย่างต่อเน่ืองโดยไม่มีงานระหว่างทำาคงเหลือระหว่างข้ันตอน	
ต่างๆ	ไปจนกระทั่งการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า	โดยจะต้องจัดส่ง	
ได้ทันทีที่ผลิตสินค้าเสร็จ	ไม่เหลือสินค้าสำาเร็จรูปไว้ในคลัง	
สินค้า	(Zero	Stock)	(หรือน้อยที่สุดเท่าที่จำาเป็น)	เพื่อช่วย
ปรับลดต้นทุนให้กับกิจการ	โดยการผลิตแต่ละครั้งจะผลิต
เท่าที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือเท่าที่จำาเป็น	โดยลดการสิ้นเปลืองที	่
ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าใดๆ	เพิ่มขึ้น	อาทิ	การมีสินค้าคงคลัง
มากเกินไป	การมีพื้นที่โรงงานมากเกินไป	ตลอดจนเวลาและ	
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ท่ีสูญเปล่า	เป็นต้น	(Alles,	Datar,	&	Lambert,	
1995)	
	 กิจการโดยส่วนใหญ่ที่นำาเอาระบบการผลิตแบบ	
ทันเวลา	(JIT)	เข้ามาใช้	จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการบันทึก	
บัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของกิจการให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับระบบการผลิตแบบทันเวลา	การบัญชีต้นทุน	
แบบทันเวลา	(Just-In-Time	Costing)	จึงอาจเรียกให้	
สอดคล้องกับแนวคิดการผลิตแบบดึง	(Pull	Method	of		
Material	Flow)	นั่นหมายความว่า	ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ		
และการผลิตสินค้า	จะทำาตามจำานวนที่ลูกค้าต้องการ	และ	
สินค้าจะถูกผลิตให้เสร็จส้ินในเวลาท่ีจะส่งไปให้ลูกค้า	จึงทำาให้	
กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกต้นทุนแบบย้อนกลับ	(Backflush	
Costing)	โดยมีลักษณะที่สำาคัญอยู่	3	ประการ	ได้แก่

	 1.	การบันทึกต้นทุนสินค้าเมื่อผลิตเสร็จ	ระบบบัญชี
ต้นทุนแบบทันเวลาจะบันทึกต้นทุนสินค้าเมื่อสินค้าผลิต	
เสร็จ	 เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่ได้มีการแบ่งแยกเป็น	
แผนก	ซึ่งต่างจากระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิมที่จะต้องมีการ
บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าตั้งแต่เริ่มซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งผลิต
เสร็จ
	 2.	การบันทึกวัตถุดิบและงานระหว่างผลิตในบัญชี	
เดียวกัน	 ระบบบัญชีต้นทุนแบบทันเวลาจะบันทึกบัญช	ี
วัตถุดิบและงานระหว่างผลิตในบัญชีเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า	
วัตถุดิบและงานในกระบวนการผลิต	เนื ่องจากในระบบ	
การผลิตแบบนี ้	เมื ่อกิจการได้รับวัตถุดิบจะถูกนำาเข้าสู	่
กระบวนการผลิตทันทีโดยไม่ต้องเก็บเข้าคลังสินค้า	ทำาให	้
การได้รับวัตถุดิบแทบจะเกิดขึ้นพร้อมๆ	กับการนำาวัตถุดิบ	
เข้าสู่กระบวนการผลิต	การบันทึกบัญชีวัตถุดิบแยกจากงาน	
ระหว่างผลิตจึงไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตแบบทัน
เวลา
	 3.	การบันทึกค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต	
ในบัญชีเดียวกัน	ระบบบัญชีต้นทุนแบบทันเวลาจะบันทึก	
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมกันเป็นต้นทุน	
แปรสภาพ	(Conversion	Cost)	เนื่องจากภายใต้แนวคิดของ	
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพนักงานจะต้องมีการทำางาน	
รวมกันเป็นหน่วยการทำางาน	 (Work	Cell)	ซึ่งภายในศูนย์		
การทำางานพนักงานจะมีหน้าท่ีท่ีหลากหลาย	ทำาให้การระบุว่า
พนักงานทำางานใดงานหนึ่งโดยตรงเป็นเรื่องยาก	ค่าแรงงาน
จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยรวมเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายใน
การผลิต
	 ระบบการผลิตแบบทันเวลาเป็นปรัชญาการผลิตที่	
ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมา	โดยเน้นความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องในการ	
ยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น	และลดของเสียจากการผลิต	
ให้น้อยลง	สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เร็ว		
พนักงานทุกคนมีส่วนรวมที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อมี	
ปัญหาเกิดขึ้นในการผลิต	เพื่อไม่ให้การผลิตหยุดชะงักเป็น	
เวลานาน	ถือเป็นแนวทางปฏิบัติของการบริหารจัดการที่ม	ี
ความสำาคัญต่อการวัดความสำาเร็จของกลยุทธ์การผลิตอีกวิธี
หนึ่งของการบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัตน์

ระบบการผลิตแบบลีน
	 ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นพื้นฐานสำาหรับความ
พยายามเกี่ยวกับการผลิตแบบลีน	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม	
ด้านการผลิต	เน้นการไหลของงานอย่างต่อเน่ืองโดยปราศจาก
ความสูญเสียและความสิ ้นเปลือง	James	และ	Daniel		
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(2003)	ได้ให้หลักการสำาคัญแบบลีนไว้	5	แนวทาง	คือ		
(1)	การระบุคุณค่าของสินค้า/บริการสู่ลูกค้า	 (Customer	
Value)	 เพื่อสนองความพึงพอใจ	ความคาดหวังของลูกค้า
เป็นหลัก	(2)	การระบุสายธารแห่งคุณค่า	(Value	Stream)	
ทำาให้เกิดคุณค่าในตัวสินค้า/บริการ	(3)	การดำาเนินการให้เกิด	
กระบวนการไหล	(Flow)	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อไม่ให้เกิดความ
สูญเปล่า	(4)	กระบวนการดึงกลับ	(Pull	System)	จากความ	
ต้องการของลูกค้า	เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิต	
และการขาย	โดยท่ีลูกค้าเป็นตัวกำาหนดจำานวนสินค้าท่ีกิจการ		
จะทำาการผลิต	ซึ ่งแตกต่างจากการผลิตแบบผลัก	(Push	
System)	ที ่กิจการทำาการผลิตโดยไม่พิจารณาถึงความ
ต้องการของลูกค้า	และ	(5)	การพยายามปรับปรุงแก้ไขไปสู่
ความเป็นเลิศ	(Striving	to	Excellence)	เพื่อนำาไปสู่ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน	(StenZel,	2007)
	 ระบบการผลิตแบบลีน	(Lean	Manufacturing)	เป็น
วิธีการของระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่า	
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อความเป็นเลิศ	
ที่ให้ความสำาคัญกับการลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลิต	
สินค้า/บริการ	สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได	้
อย่างรวดเร็ว	โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำาคัญ	คือ	
การทำาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกสภาพแวดล้อมของ	
การแข่งขัน	ด้วยวิธีการลดต้นทุน	เพ่ิมผลิตภาพ				(Productivity)		
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ	ราคา	
และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ	(Maskell	&	Baggaley,	
2006)	นอกจากนั้น	ระบบการผลิตแบบลีนยังช่วยให้เกิดการ	
พัฒนากระบวนการทางธุรกิจ	โดยทำาให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กรเข้าด้วยกันด้วยวิธีการบริหารห่วงโซ่คุณค่า		
(Value	Chain	Management)	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
และบริหาร		
	 การพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน	ต้องดำาเนินการใน	
เชิงกลยุทธ์และต้องจัดทำาอย่างเป็นระบบ	ปัจจัยความสำาเร็จ
จึงอยู ่ที ่พนักงานในองค์กร	ในขณะที ่หัวใจสำาคัญในการ	
ขับเคลื่อน	 ผลักดันและการกำาหนดทิศทางอยู่ที ่ผู ้บริหาร	
ระดับสูง	ซึ่งต้องเข้าใจถึงปัญหา	อุปสรรคและประโยชน์ที่จะ	
ได้รับจากการดำาเนินการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีนใน
องค์กร	(โกศล	ดีศีลธรรม,	2547)

การบัญชีเพื่อความยั่งยืน 
	 การบัญชีเพ่ือความย่ังยืน						(Sustainability					Accounting)	
เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการบัญชีสิ่งแวดล้อม		
เป็นความร่วมมือกันระหว่างผลประโยชน์จากการพัฒนากับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้	เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตในรูปแบบที่ประหยัดทรัพยากรธรรมชาต	ิ
ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะควบคุมผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่สาธารณชนยอมรับได้		
โดยเป็นการจัดการวัตถุดิบและทรัพยากรทั้งปวงในทิศทาง	
ที่ก่อให้เกิดความมั่งคั ่งและกินดีอยู ่ดี	มีการใช้เทคโนโลย	ี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ปฏิเสธแนวนโยบายและ	
วิธีการทุกชนิดที ่ทำาลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ	(นิพันธ์		
เห็นโชคชัยชนะ	และ	ศิลปพร		ศรีจั่นเพชร,	2554)
	 แนวทางของการบัญชีเพื่อความยั่งยืน	ประกอบด้วย	
2	แนวทาง	ได้แก่	 (1)	แนวทางสินค้าคงคลัง	 (Inventory	
Approach)	เป็นการระบุ	การบันทึก	การควบคุม	และการ	
รายงาน	ซึ่งอาจระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเชิงปริมาณที่ไม่ใช	่
ตัวเงิน	รวมทั้งรายการต่างๆ	ที่เกี่ยวกับทุนธรรมชาติ	(ได้แก่		
โอโซน	ต้นไม้	และพลังงานจากซากสิ ่งมีช ีว ิต)	และการ
เสื่อมสิ้น	รวมถึงผลดีที่กิจการได้รับในอนาคต	และ	(2)	เป็น
แนวทางต้นทุนที่ยั่งยืน	(Sustainable	Cost	Approach)	มี
รากฐานโดยตรงมาจากแนวคิดทางการบัญชีในเรื่องเกี่ยวกับ
กิจการต้องรักษาระดับทุน	 (Capital	Maintenance)	นั่น
หมายความว่า	กิจการที่ยั่งยืนจะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อม	
ณ	วันสิ้นปีบัญชีแย่	หรือต่ำาลงกว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่	ณ
วันต้นปีบัญชี	 เป็นการรักษาทุนธรรมชาติให้ธำารงไว้สำาหรับ	
ชนรุ่นหลังต่อไป
	 แผนงานและนโยบายในการขจัดกากของเสีย	การ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งความพยายามในการค้นหา
และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรใหม่	(เช่น	แร่ธาตุ)	การยืดอายุ
การใช้งานทรัพยากรให้นานขึ้น	ความสามารถในการนำามา
ซ่อมแซม	(Repair)	ให้อยู่ในสภาพเดิมและการนำามาใช้ใหม่	
(Recycle)	ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืน
ยาวนานให้กับกิจการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มทาง
เลือกให้กับชนรุ่นหลังที่มีชีวิตที่ดีขึ้น
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บทสรุป
	 สภาพการแข่งขันทางการค้าทำาให้ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการผลิตและการบริหาร										
ให้ยืดหยุ่นตามสภาพการตลาด	 จึงก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหารต้นทุนยุคใหม่	 ด้วยการพัฒนาหลักการและการบริหารต้นทุน
เชิงกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่	 เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยในการปฏิบัติงาน	รวมถึงการเล็งเห็นโอกาสในการทำากำาไร	และ	
อุปสรรคต่างๆ	ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต	ดังนั้น	ผู้บริหารจึงให้ความสำาคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน	
องค์กร	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาข้อมูลต้นทุนไปประยุกต์ใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน	จึงทำาให้ผู้บริหารต้นทุนต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดในการบริหารต้นทุนการผลิตแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาด	ด้วยเหตุนี้	ทำาให้ผู้บริหารยังต้องรู้จักใช	้
วิธีการวิเคราะห์และการวางแผนต้นทุนที่ถูกต้องและเหมาะสม	ทันต่อสถานการณ์	เพื่อนำาไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ	
ด้วยการพัฒนาระบบการผลิตแบบดั้งเดิมให้เป็นระบบการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่เพื่อให้ทันต่อโลกาภิวัตน์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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