กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัตน์
Strategic Cost Mamagement
in the Globalization

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
suwan.w@acc.msu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั ธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูงและรุนแรงอันเนือ่ งมาจากประชากรทีม่ จี �ำ นวนเพิม่ มากขึน้      แต่มที รัพยากรอย่าง
จำ�กัด ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีปัญหาและยุ่งเหยิง ความไม่แน่นอน ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้น ทำ�ให้องค์กรต้องมีระบบการควบคุม
เชิงจัดการ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า กลยุทธ์การบริหารต้นทุน เป็นเครื่องมือและแนวคิดทางด้านบัญชีต้นทุน โดยมีเป้าหมายอยู่
2 ประการ คือ บทบาทในการช่วยตัดสินใจและบทบาทในการช่วยบริหารต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์
การบริหารต้นทุน ได้แก่ การบริหารโดยกิจกรรม ต้นทุนเป้าหมาย วงจรชีวิตต้นทุน การบริหารต้นทุนโดยรวม การบริหารแบบ
ทันเวลา การผลิตแบบลีน และการบัญชีเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น กลยุทธ์ดังกล่าวมีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ ทำ�ให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเหนือกว่าคู่แข่งขัน 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, lifecycle 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.
Keywords: Cost, Strategic Cost Management
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บทนำ�

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้
องค์ ก รมี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า และให้ บ ริ ก ารใหม่ ๆ ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคของการ
แข่งขันโลกาภิวัตน์ (Globalization) องค์กรต้องให้ความ
สนใจกับลูกค้ามากเป็นพิเศษเนื่องจากความต้องการของ
ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้น องค์กรและ
ระบบการบริหารจัดการที่มีใช้อยู่ จึงต้องปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสม    การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการให้ข้อมูลบัญชีบริหาร (Chenhall &
Langfield-Smith, 1998) ที่ถือว่ามีความสำ�คัญต่อการวัด
ความสำ�เร็จของกลยุทธ์การผลิต
กลยุทธ์ (Strategy) เป็นปัจจัยสำ�คัญที่องค์กรสามารถ
เลือกใช้เพือ่ เพิม่ มูลค่า     (Value-Added)     หรือความพึงพอใจให้
กับลูกค้า (Customer Satisfaction) ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์
หรือให้บริการที่มีต้นทุนต่ำ�  คุณภาพสูง การเปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิตแบบดั้งเดิม (Gerard, 2001) ตลอดจนมี
รูปแบบของกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Foster &
Horngren, 1987) เพื่อผลผลิตอย่างต่อเนื่องและความ
เป็นเลิศในวงจรอุตสาหกรรม (Wheeler & Pany, 1990)   
ดังนั้น เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�งานของ
องค์กรโดยรวม จึงขึ้นอยู่กับพนักงานที่ทำ�งานร่วมกันและ
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ก่อให้
เกิดความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainability) และสามารถทำ �กำ �ไรได้อย่างต่อเนื่อง   
องค์กรจึงต้องมีการควบคุมและประสานงานจากพนักงานใน
ระดับต่างๆ ขององค์กรให้ดำ�รงอยู่ได้บนพื้นฐานของความ
ไม่ แ น่ น อนต่ า งๆ ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ระบบการควบคุมการ
บริหารต้นทุนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cost Management
Control) จึงเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่จะบริหารต้นทุน
เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ (Bhimani, 1994)
อย่ า งไรก็ ต าม กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารต้ น ทุ น สามารถ
จำ�แนกได้หลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ
นำ�ไปใช้งาน รวมถึงการสร้างความเข้าใจและเหตุผลการ
นำ�มาใช้ ในที่นี้จะกล่าวถึงการบริหารต้นทุนโดยกิจกรรม  
ต้นทุนเป้าหมาย วงจรชีวิตต้นทุน การบริหารต้นทุนโดยรวม
การบริหารแบบทันเวลา การผลิตแบบลีน และการบัญชี
เพื่อความยั่งยืน โดยเริ่มจากการกล่าวถึงแนวคิดการบัญชี
ต้นทุนในลักษณะต่างๆ หลักการพิจารณาผลดีผลเสีย รวมถึง
การนำ�แนวคิดกลยุทธ์การบริหารต้นทุนตามกิจกรรมมาใช้

การพัฒนาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
สภาพการแข่ ง ขั น ทางการตลาดในปั จ จุ บั น ได้ มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำ�ให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการผลิตและการบริหารให้
ยืดหยุ่นตามสภาพการตลาด (Kouvelis, Chambers, &
Wang, 2006) จึงทำ�ให้เกิดแนวคิดการพัฒนาการบริหาร
ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (Development of Strategic Cost
Management) ยุคใหม่ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. การสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ล ู ก ค้ า (Customer
Satisfaction) คือ กิจการต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ต้ อ งการสิ น ค้ า ใด มี ค ุ ณ ลั ก ษณะอย่ า งไร ควรจะกำ � หนด   
ราคาขายเท่ า ใดจึ ง จะเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มทาง               
การตลาด ณ ขณะนั้น
2. การมีต้นทุนที่ต่ำ�กว่าคู่แข่งขัน รวมถึงต้องรักษา
คุณภาพในการผลิตสินค้าและให้การบริการแก่ลกู ค้า    แล้วเกิด
ความเชื่อมั่นในตัวกิจการ โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
ผลิตสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา
3. จัดให้มกี ระบวนการวิเคราะห์คณ
ุ ค่า (Value Chain
Analysis) ผูบ้ ริหารควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกันเพื่อจะได้ภาพรวมในการปฏิบัติงาน
ทั้งองค์กร กิจการชั้นนำ�บางแห่งได้พิจารณาถึงกิจกรรมของ
คู่ค้า (Supplier) ซึ่งเรียกว่าเป็นกิจกรรมต้นน้ำ� (Upstream
Activities) และกิจกรรมของลูกค้า (Customer) ซึ่งเรียกว่า
เป็นกิจกรรมปลายน้ำ� (Downstream Activities)
4. มี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง (Continuous
Improvement หรือ Kaizen Management) เป็ น การ
ช่วยลดข้อบกพร่องในการปฏิบตั งิ าน และในขณะเดียวกันก็เป็น
การเสริมสร้างผลงานที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้กิจการก้าวขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้าของประเทศ
นอกจากแนวคิ ด การพั ฒ นาการบริ ห ารต้ น ทุ น เชิ ง
กลยุทธ์ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  
ระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทำ�ให้ผู้บริหารต้องติดตาม
ข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อนำ�ไปใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สอดคล้องกับ
สภาพการแข่ ง ขั น ในตลาดที่ มี เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา
จึงเป็นที่มาของการพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนยุคใหม่   
แนวคิดการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
แนวคิดในการบริหารต้นทุนเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัย เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และประสบความ
สำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจ องค์กรส่วนใหญ่มักจะกำ�หนด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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กลยุทธ์หลังจากได้ศึกษาโอกาสและอุปสรรค รวมถึงข้อ
กำ�หนดที่องค์กรจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ (Quattrone & Hopper, 2005) ในขณะเดียวกัน  
องค์กรก็ต้องตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการผลิตทั้งในเชิงลึกและความกว้าง โดย
พิ จ ารณาถึ ง ทั ก ษะ และระบบแรงจู ง ใจในการเสริ ม สร้ า ง
ศั ก ยภาพของพนั ก งานที่ มี ต่ อ ระดั บ ของการปฏิ บั ติ ง านไป
พร้อมๆ กัน (Ittner & Larcker, 2003) ดังนั้น หากองค์กร
ต้องตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า กลยุทธ์
การบริหารต้นทุนจะเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในกระบวนการ
วางแผนและการนำ�ไปปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการต้นทุน
ต� 
ำ่ เพือ่ ให้มสี ว่ นแบ่งกำ�ไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วยภายใต้สภาวะแวดล้อม
ทีม่ กี ารแข่งขันสูง เทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ทส่ี �ำ คัญ
พอสรุปได้ดังนี้
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
แนวคิดเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based
Costing:   ABC)   เกิดขึน้ ในช่วงทศวรรษที  ่ 1980   โดยมีเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ที่สำ�คัญอยู่ 3 ประเด็น คือ เพื่อรายงานต้นทุน
ที่ถูกต้อง ให้ผู้บริหารสามารถใช้ระบุแหล่งที่มาของรายได้
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมและกระบวนการผลิต
ในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อกำ�หนด
ทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างประหยัดและวิธีการจัดหาอย่างมี
คุณค่า เพื่อให้สามารถรองรับระบบ ABC (Baykasoglu &
Kaplanoglu, 2008) องค์ ก รธุ ร กิ จ ควรจั ด ตั ้ ง ศู น ย์ ค วาม
รับผิดชอบ (Responsibility Center) เพื่อใช้ในการแบ่ง
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ระบบต้ น ทุ น ฐานกิ จ กรรมเป็ น วิ ธี ก ารคิ ด ต้ น ทุ น ที่
เริ่มต้นด้วยการระบุต้นทุนสำ�หรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากนั้น
ก็ให้ปันส่วนต้นทุนจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังสินค้า
และบริการ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานทีว่ า่ ต้นทุนของสินค้าและบริการ
จะขึ้นอยู่กับระดับการใช้กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
และบริการนั้นๆ ซึ่งก็คือตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ที่
เป็นข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมให้
เป็นไปตามพฤติกรรมของต้นทุน (Sunil & Peter, 2007)
ทำ�ให้สามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจกับองค์กร เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการควบคุมและลดต้นทุนของกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้นำ�ไปใช้ในการตัดสินใจด้าน
ต่ า งๆ เช่ น การตั ้ ง ราคาสิ น ค้ า และการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ
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การผลิต หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจยกเลิกการผลิตสินค้า
นั้นๆ (Degraeve & Roodhooft, 2000)
นอกจากความซับซ้อนของระบบ ABC รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้พร้อมรองรับ
กับระบบแล้ว ความต้องการของผู้บริหารในเรื่องข้อมูลต้นทุน
ของสินค้าและบริการเป็นเรื่องสำ�คัญ เพื่อสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานขององค์กร ดังนั้น แผนกบัญชี และแผนกจัดซื้อ
จึ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งรวบรวมข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ของลู ก ค้ า ที่
ผูบ้ ริหารให้ความสำ�คัญ เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบต้นทุน
ฐานกิ จ กรรมในการคำ � นวณหาต้ น ทุ น แผนกบริ ก าร และ
ต้นทุนลูกค้า โดยเริ่มจากการกำ�หนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แผนกบริ ก าร หรื อ ลู ก ค้ า แล้ ว ทำ � การจั ด สรรต้ น ทุ น จาก
ทรัพยากรขององค์กรเข้าสู่กิจกรรมโดยกำ�หนดตัวผลักดัน
ทรัพยากร (Resource Drivers) และจัดสรรทรัพยากรเข้า
สู่กลุ่มต้นทุนโดยใช้ตัวผลักทรัพยากร จากนั้นก็กำ�หนดตัว
ผลักดันกิจกรรม (Activity Drivers) ของแต่ละกลุ่มกิจกรรม
ที่กำ�หนดขึ้น เพื่อจัดสรรต้นทุนในกลุ่มกิจกรรมให้แก่หน่วย
คิดต้นทุน (Cost Objects) ในที่นี้คือ แผนกบริการ หรือลูกค้า
ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ (ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, 2553)
การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนี้ทำ�ให้ได้
ต้ น ทุ น ของแผนกบริ ก ารเพื่ อ นำ� มาประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการจัดการในเรือ่ งคุณค่า หรือการบริหารแบบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) โดยเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เกิด
จากแผนกบริการขององค์กรกับต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตตาม
มาตรฐานทีเ่ ราต้องการเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งขัน ทำ�ให้ผบู้ ริหาร
สามารถกำ�หนดเป้าหมายในการปรับปรุงการทำ �งานและ
สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อมูลต้นทุน
ลูกค้าที่ได้นั้น ทำ�ให้ผู้บริหารสามารถทราบได้ว่า กิจการควร
ตอบสนองหรือใช้กลยุทธ์ใดในการจัดการกับลูกค้าที่ผู้บริหาร
สนใจนั้น
นอกจากนั้น องค์กรที่ใช้บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมยัง
สามารถจั ด ทำ � งบประมาณให้ ล ะเอี ย ดยิ่ ง ขึ้ น ตามกิ จ กรรม
ต่างๆ ที่เรียกว่า งบประมาณฐานกิจกรรม โดยมีหลักสำ�คัญ
สามประการ ประการแรก คือ จากทรัพยากรที่มีจำ�กัด ให้
ปันส่วนอย่างเหมาะสมว่าจะจัดสรรอย่างไร ประการทีส่ อง คือ  
การจัดการกับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายงาน
ให้เกิดความสมดุล ประการที่สาม คือ รวบรวมข้อมูลเป็นงบประมาณประจำ�ปี เพื่อใช้งบประมาณดังกล่าวในการวางแผน
และควบคุมองค์กรต่อไป

งบประมาณฐานกิจกรรม
งบประมาณฐานกิจกรรม (Activity-Based Budgeting:
ABB) เป็นการใช้บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม ในการจัดทำ�ซึ่ง
จะทำ�ให้องค์กรสามารถจัดทำ�งบประมาณให้ละเอียดและ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้นตามลักษณะของกิจกรรมต่างๆ โดยที่การ
จัดทำ�งบประมาณฐานกิจกรรมจะมองย้อนกลับจากต้นทุน
ฐานกิ จ กรรม คื อ กิจการต้องพยากรณ์ประเภท/ปริมาณ
การผลิต แล้วตรวจสอบกิจกรรมที่จะใช้ในการผลิต จากนั้น
จึงจัดหาทรัพยากร ซึ่งอาจได้ข้อมูลจากการสอบถามผู้รับ
ผิดชอบงานภายในองค์กร ผลของกิจกรรมจะเน้นผลลัพธ์
มากกว่าทรัพยากรทีป่ อ้ นเข้าไป รวมทัง้ ให้ความสนใจว่ากิจกรรม
ที่ทำ� ซึ่งจะต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพนักงาน
สำ�หรับกิจการที่ใช้งบประมาณฐานกิจกรรมได้ดีนั้น
จะต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าและกิจกรรมที่ไม่
เพิ่มมูลค่าตามวิธีการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) มาก่อน
เนื่องจากจะทำ�ให้ทราบว่ากิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าเป็นกิจกรรม
ที่มีความจำ�เป็นและก่อให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า ช่วยทำ�ให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ส่วนกิจกรรม
ที่ไม่เพิ่มมูลค่า เป็นกิจกรรมที่มิได้ทำ�ให้มูลค่าของสินค้าและ
บริการดีขึ้น เนื่องจากเป็นต้นทุนที่ไม่จำ�เป็น จึงต้องพยายาม
กำ�จัดกิจกรรมนี้ออกไป ดังนั้น ในการประยุกต์ใช้งบประมาณ
ฐานกิ จ กรรมในองค์ ก ร จึ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การบริ ห าร
ค่าใช้จา่ ยการผลิตได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดและปรับปรุงขัน้ ตอน
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ และทำ�ให้การจัดทำ�งบประมาณสอดคล้องไปกับ
แผนกลยุ ท ธ์ ซึ ่ ง เป็นวิธีที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ทำ�ให้เพิ่มโอกาสทำ�กำ�ไรในระยะยาวได้
ระบบการบริหารโดยกิจกรรม
หลักการของการบริหารโดยกิจกรรม   (Activity    based
management: ABM) คือ กิจกรรมที่ระบุได้สำ�หรับต้นทุน
ฐานกิ จ กรรม สามารถนำ �มาใช้ในการบริหารต้นทุน เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Whitecotton,
Libby, & Phillips, 2011) หั ว ใจสำ � คั ญ ที ่ ส ุ ด ของระบบ
การบริหารโดยกิจกรรม คือ การวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการดำ�เนินงานขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในภาพรวมของธุรกิจได้มากขึ้น เป็นการนำ�กลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดความเกี่ยวเนื่องกันของกิจกรรม
ต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรและต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้น สามารถนำ�มา
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการบริหารสมัยใหม่ที่เน้นทาง

ด้านคุณค่า (Value) ในมุมมองของลูกค้าทำ�ให้ผู้บริหารมี
ความจำ�เป็นต้องทราบข้อมูลต้นทุนอืน่ ๆ นอกเหนือจากต้นทุน
ของสินค้าและบริการ เช่น ต้นทุนของลูกค้า ต้นทุนแผนก
บริการ เป็นต้น เพื่อนำ�ไปใช้ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
การบริหารกิจกรรมในสภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง
การบริหารโดยกิจกรรม เป็นการระบุและขจัดต้นทุน
ที่ไม่เพิ่มมูลค่า  (Non  Value-Added  Cost)  นั่นหมายความว่า
กิจกรรมหรือต้นทุนที่ถูกตัดออกไปนั้น ไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม
กลับช่วยลดระยะเวลาในการผลิต และเพิ่มกำ�ไรให้กับกิจการ
บริษัทจำ�นวนมากนำ�ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just-InTime) เข้ามาใช้ในการกำ�จัดกิจกรรมและต้นทุนของการ
จัดเก็บ และจัดการสินค้าคงเหลือ นอกจากนั้น การบริหาร
โดยกิ จ กรรมยั ง ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสำ�หรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนทั้งหมด
ทั้งที่เป็นตัวเงิน (Monetary) และไม่เป็นตัวเงิน (NonMonetary) (Kaplan & Anderson, 2004) ทำ�ให้ผู้บริหาร
องค์กรสามารถกำ�หนดทิศทางในการดำ�เนินกลยุทธ์ในด้าน
ต้นทุนและการตลาดได้อย่างเหมาะสมทั้งในเชิงกว้างและ
เชิงลึก
ต้นทุนเป้าหมาย
The Consortium for Advanced ManagementInternational (CAM-I) ได้นิยามความหมายของต้นทุน
เป้าหมาย (Target Costing) ไว้ว่า เป็นกลุ่มของเครื่องมือ
การบริหารและวิธีการที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยกำ�หนดและ
วางแผนกิจกรรมต่างๆ สำ�หรับผลิตภัณฑ์ใหม่และใช้เป็น
เครื่องมือควบคุมช่วงของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตามมา เพื่อ
ให้แน่ใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถทำ�กำ�ไรได้ตาม
เป้าหมายตลอดอายุผลิตภัณฑ์ (Ansari, Bell, & Swenson,
2006) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการตั้งราคาขายสินค้าหรือ
บริ ก ารไม่ ไ ด้ ถู ก กำ � หนดโดยองค์ ก รอี ก ต่ อ ไปเหมื อ นเช่ น
ในอดีต แต่ถกู กำ�หนดโดยสภาพแวดล้อมการแข่งขันของธุรกิจ
หรือที่เรียกว่า “ราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ (Competitive
Price)”
การกำ � หนดแนวทางการลดต้ น ทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมาย (Schmelze, Geier, & Buttross, 1996) นั้น
มีอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ (1) การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหาร
ต้นทุนสมัยใหม่ เช่น การใช้เทคนิค Value Engineering  
โดยการปรับปรุงคุณสมบัติหรือประโยชน์ในการใช้งานของ
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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สินค้าหรือบริการ หรือวิธีการปรับเพิ่มหรือลดคุณสมบัติ
ของสินค้าและบริการ และ (2) การทบทวนหรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้ด้วย
ต้นทุนที่ต่ำ�กว่าด้วยการใช้เทคนิค Kaizen ซึ่งเป็นเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดยั้ง (Continuous Improvement) (Ansari, Bell,
& Swenson, 2009) ดังนั้น ต้นทุนเป้าหมายจึงเป็นเครื่องมือ
หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยเปลี่ ย นแรงกดดั น ของตลาดไปสู่ ก ารแสวงหา
ความร่วมมือเพื่อลดต้นทุนและการสร้างความสัมพันธ์กับ
คู่ค้าภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเฉพาะการ
กำ�หนดราคาขายที่แข่งขันได้ (Determine the Market
Price) และการกำ�หนดกำ�ไรที่ต้องการได้ (Determine the
Desired Profit) (Cooper & Slagmulder, 1999)
ต้นทุนเป้าหมายคำ�นวณได้โดยการหักกำ�ไรที่ต้องการ
(Target Profit Margin) จากราคาเป้าหมาย (Target Price)
ซึ่งเป็นราคาที่ประมาณขึ้นโดยอิงกับกลุ่มลูกค้าที่ยินดีจะจ่าย
ให้ พิจารณาประกอบกับราคาที่กำ�หนดโดยคู่แข่งขันสำ�หรับ
สินค้าที่มีลักษณะและคุณภาพทำ�นองเดียวกัน ดังนั้น แนวคิด
ต้นทุนเป้าหมายจึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เนื่องจากแนวคิดการผลิตในปัจจุบันมิได้เป็นการผลิตตาม
ความต้องการของผูผ้ ลิต หากแต่ตอ้ งเป็นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า จึงทำ�ให้การประยุกต์ตน้ ทุนเป้าหมายมีความจำ�เป็น
และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำ�เร็จได้ในระยะยาว
วงจรชีวิตต้นทุน
วงจรชีวิตต้นทุน (Life-Cycle Costing) เป็นแนวคิด
ในการคำ � นวณต้ น ทุ น สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ
กับการดำ�เนินงานในระยะยาวโดยจะนำ �เอาต้นทุนตลอด
วงจรชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าคิ ด เป็ น ต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า หรื อ
บริการ เหมาะสำ�หรับใช้ในการกำ�หนดราคาขายสินค้าและ
การวัดประสิทธิภาพการทำ�กำ�ไรของสินค้าหรือบริการใน
ระยะยาว แนวคิดนี้จึงถือว่าสินค้าที่ผลิตได้นั้นจะประกอบ
ไปด้วยต้นทุนที่สำ�คัญ 3 ส่วนดังนี้ (1) ต้นทุนก่อนการผลิต
(Upstream Costs) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
พั ฒ นาและต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบสิ น ค้ า
(2) ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) เป็นต้นทุน
วัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต และ (3) ต้นทุน
หลังการผลิต (Downstream Costs) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาดและการจัดจำ�หน่ายสินค้า และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการให้บริการลูกค้า (Simões, Costa Pinto, Simoes, &
Bernardo, 2013)
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วงจรชีวิตต้นทุนในที่นี้จะกล่าวถึง 2 มุมมอง ซึ่งมีผล
ต่อการตัดสินใจด้านราคา มุมมองที่หนึ่ง คือ ด้านวงจรชีวิต
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Cost)  ในแต่ละช่วง
วงจรชีวิตจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภท
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบยากจะมีวงจร
ชี วิ ต ที่ ย าวนานกว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ล อกเลี ย นแบบได้ ง่ า ยกว่ า  
และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นไปตามคุณสมบัติของแบบที่
กำ�หนดไว้และมีคุณภาพสูงตามที่ลูกค้าคาดหวัง มักจะทำ�ให้
มีวงจรชีวิตต้นทุนที่ดีกว่า เช่น ต้นทุนวิจัยและพัฒนา ต้นทุน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการตลาด
ต้นทุนการจัดจำ�หน่าย และต้นทุนการบริการลูกค้า เป็นต้น  
มุมมองที่สอง คือ ด้านวงจรชีวิตลูกค้า (Customer Life
Cycle Cost) ลูกค้า คือ จุดรวมของความสำ�เร็จขององค์กร   
เงินที่ลูกค้าจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ เวลา และความพยายามที่ใช้ไป
ในการซื้อและการเรียนรู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่
ลูกค้าคิดว่าสำ�คัญ ดังนั้น องค์กรควรให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้า
ได้วา่ ผลิตภัณฑ์มคี วามปลอดภัยสูง สามารถออกแบบให้ได้ตรง
ตามที่ลูกค้าต้องการ (Rodríguez-Lázaro, 2013)
การบริหารคุณภาพโดยรวม
ระบบสินค้าคงเหลือแบบทันเวลาพอดี คือ การผลิต
สิ น ค้ า ในปริ ม าณและภายในเวลาที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการเท่ า นั้ น
สามารถวางแผนในการจัดเตรียมปัจจัยการผลิตในปริมาณ
ที่เพียงพอ เป็นระบบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกคนในองค์กร มีผลทำ�ให้สินค้าที่ผลิตออกมามี
คุณภาพดี  ไม่มีของเสียหรือของมีตำ�หนิ  กิจการจึงต้องมีการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพื ่ อ ให้      
การผลิตในทุกขั้นตอนไม่เกิดปัญหา (Barron & Gjerde,
1996) ดังนั้น ในกระบวนการผลิตพนักงานทุกคนจะต้อง
ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ตรงหรือเกิน
กว่าความต้องการของลูกค้า
การประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total
Quality Management: TQM) ในองค์การ จะทำ�ให้เกิด
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า
พึงพอใจสูงสุด เป็นการทำ�ให้องค์การมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และเป็นแนวทาง
ที่ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารสามารถลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต และการ
ดำ�เนินงานได้ ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อการผลิตแล้ว ยังทำ�ให้
ทุกกระบวนการมีความคล่องตัว และประสานงานกันเป็น
อย่างดี ก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์การในระยะยาว

ผลลั พ ธ์ ที่ อ งค์ ก รจะได้ รั บ จากการบริ ห ารคุ ณ ภาพ
โดยรวม คือ การมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีการ
กำ�จัดของเสีย หรือทำ�ให้ของเสียในองค์การลดลง (ZeroWaste) ซึ ่ ง เป็ น การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ ด ี อ ี กด้วย (Marcelino-Aranda, Ramírez
Herrera, & Yarto Chávez, 2013)
กล่าวโดยสรุปวัตถุประสงค์ของการบริหารคุณภาพ
โดยรวมนั้น เพื่อต้องการลดต้นทุนและการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าหรือบริการเพื่อการดำ�รงอยู่และการแข่งขันขององค์กร  
เป็นการสร้างความพึงพอใจในงานและให้ความซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้า เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มุ่งมั่นและ
ทุ่มเทในการทำ�งานให้กับองค์กร และเป็นเครื่องมือสำ�คัญใน
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป
ระบบการผลิตแบบทันเวลา
ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just-In-Time Manufacturing System) เป็นระบบที่เน้นการดำ�เนินงานแบบ
ทั น เวลาในทุ ก ขั้ น ตอนนั บ ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ส่ ง ปั จ จั ย การผลิ ต
จากผู้จัดจำ�หน่ายที่จะต้องจัดส่งให้ตรงตามตารางที่กิจการ
กำ�หนด กระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ ตอนทีจ่ ะต้องดำ�เนินการ
อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่มงี านระหว่างทำ�คงเหลือระหว่างขัน้ ตอน
ต่างๆ ไปจนกระทั่งการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยจะต้องจัดส่ง
ได้ทันทีที่ผลิตสินค้าเสร็จ ไม่เหลือสินค้าสำ�เร็จรูปไว้ในคลัง
สินค้า (Zero Stock) (หรือน้อยที่สุดเท่าที่จำ�เป็น) เพื่อช่วย
ปรับลดต้นทุนให้กับกิจการ โดยการผลิตแต่ละครั้งจะผลิต
เท่าที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือเท่าที่จำ�เป็น โดยลดการสิ้นเปลืองที่
ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าใดๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การมีสินค้าคงคลัง
มากเกินไป การมีพื้นที่โรงงานมากเกินไป ตลอดจนเวลาและ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีส่ ญ
ู เปล่า เป็นต้น (Alles, Datar, & Lambert,
1995)
กิ จ การโดยส่ ว นใหญ่ ที่ นำ � เอาระบบการผลิ ต แบบ
ทันเวลา (JIT) เข้ามาใช้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการบันทึก
บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต ของกิ จ การให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
สอดคล้องกับระบบการผลิตแบบทันเวลา การบัญชีต้นทุน
แบบทั น เวลา (Just-In-Time Costing) จึ ง อาจเรี ย กให้
สอดคล้องกับแนวคิดการผลิตแบบดึง (Pull Method of
Material Flow) นั่นหมายความว่า ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ
และการผลิตสินค้า จะทำ�ตามจำ�นวนที่ลูกค้าต้องการ และ
สินค้าจะถูกผลิตให้เสร็จสิน้ ในเวลาทีจ่ ะส่งไปให้ลกู ค้า จึงทำ�ให้
กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกต้นทุนแบบย้อนกลับ (Backflush
Costing) โดยมีลักษณะที่สำ�คัญอยู่ 3 ประการ ได้แก่

1. การบันทึกต้นทุนสินค้าเมื่อผลิตเสร็จ ระบบบัญชี
ต้ น ทุ น แบบทั น เวลาจะบั น ทึ ก ต้ น ทุ น สิ น ค้ า เมื่ อ สิ น ค้ า ผลิ ต
เสร็จ เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่ได้มีการแบ่งแยกเป็น
แผนก ซึ่งต่างจากระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิมที่จะต้องมีการ
บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าตั้งแต่เริ่มซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งผลิต
เสร็จ
2. การบันทึกวัตถุดิบและงานระหว่างผลิตในบัญชี
เดี ย วกั น ระบบบั ญ ชี ต ้ น ทุ น แบบทั น เวลาจะบั น ทึ ก บั ญ ชี
วัตถุดิบและงานระหว่างผลิตในบัญชีเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า
วั ต ถุ ด ิ บ และงานในกระบวนการผลิ ต เนื ่ อ งจากในระบบ
การผลิ ต แบบนี ้ เมื ่ อ กิ จ การได้ ร ั บ วั ต ถุ ด ิ บ จะถู ก นำ � เข้ า สู ่
กระบวนการผลิตทันทีโดยไม่ต้องเก็บเข้าคลังสินค้า ทำ�ให้
การได้รับวัตถุดิบแทบจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการนำ�วัตถุดิบ
เข้าสู่กระบวนการผลิต การบันทึกบัญชีวัตถุดิบแยกจากงาน
ระหว่างผลิตจึงไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตแบบทัน
เวลา
3. การบั น ทึ ก ค่ า แรงงานและค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต
ในบัญชีเดียวกัน ระบบบัญชีต้นทุนแบบทันเวลาจะบันทึก
ค่ า แรงงานและค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต รวมกั น เป็ น ต้ น ทุ น
แปรสภาพ (Conversion Cost) เนื่องจากภายใต้แนวคิดของ
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพนักงานจะต้องมีการทำ �งาน
รวมกันเป็นหน่วยการทำ�งาน (Work Cell) ซึ่งภายในศูนย์
การทำ�งานพนักงานจะมีหน้าทีท่ ห่ี ลากหลาย ทำ�ให้การระบุวา่
พนักงานทำ�งานใดงานหนึ่งโดยตรงเป็นเรื่องยาก ค่าแรงงาน
จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยรวมเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายใน
การผลิต
ระบบการผลิตแบบทันเวลาเป็นปรัชญาการผลิตที่
ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมา โดยเน้นความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องในการ
ยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น และลดของเสียจากการผลิต
ให้น้อยลง สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เร็ว
พนักงานทุกคนมีส่วนรวมที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นในการผลิต เพื่อไม่ให้การผลิตหยุดชะงักเป็น
เวลานาน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติของการบริหารจัดการที่มี
ความสำ�คัญต่อการวัดความสำ�เร็จของกลยุทธ์การผลิตอีกวิธี
หนึ่งของการบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัตน์
ระบบการผลิตแบบลีน
ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นพื้นฐานสำ�หรับความ
พยายามเกี่ยวกับการผลิตแบบลีน ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
ด้านการผลิต เน้นการไหลของงานอย่างต่อเนือ่ งโดยปราศจาก
ความสู ญ เสี ย และความสิ ้ น เปลื อ ง James และ Daniel
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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(2003) ได้ ใ ห้ ห ลั ก การสำ � คั ญ แบบลี น ไว้ 5 แนวทาง คื อ
(1) การระบุคุณค่าของสินค้า/บริการสู่ลูกค้า (Customer
Value) เพื่อสนองความพึงพอใจ ความคาดหวังของลูกค้า
เป็นหลัก (2) การระบุสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream)
ทำ�ให้เกิดคุณค่าในตัวสินค้า/บริการ (3) การดำ�เนินการให้เกิด
กระบวนการไหล (Flow) อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความ
สูญเปล่า (4) กระบวนการดึงกลับ (Pull System) จากความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิต
และการขาย โดยทีล่ กู ค้าเป็นตัวกำ�หนดจำ�นวนสินค้าทีก่ จิ การ
จะทำ�การผลิต ซึ่งแตกต่างจากการผลิตแบบผลัก (Push
System) ที ่ ก ิ จ การทำ � การผลิ ต โดยไม่ พ ิ จ ารณาถึ ง ความ
ต้องการของลูกค้า และ (5) การพยายามปรับปรุงแก้ไขไปสู่
ความเป็นเลิศ (Striving to Excellence) เพื่อนำ�ไปสู่ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (StenZel, 2007)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็น
วิธีการของระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่า
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อความเป็นเลิศ
ที่ให้ความสำ�คัญกับการลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลิต
สินค้า/บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำ�คัญ คือ
การทำ�ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกสภาพแวดล้อมของ
การแข่งขัน ด้วยวิธกี ารลดต้นทุน เพิม่ ผลิตภาพ    (Productivity)
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ราคา
และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ (Maskell & Baggaley,
2006) นอกจากนั้น ระบบการผลิตแบบลีนยังช่วยให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการทางธุรกิจ โดยทำ�ให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กรเข้าด้วยกันด้วยวิธีการบริหารห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain Management) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
และบริหาร  
การพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน ต้องดำ�เนินการใน
เชิงกลยุทธ์และต้องจัดทำ�อย่างเป็นระบบ ปัจจัยความสำ�เร็จ
จึ ง อยู ่ ท ี ่ พ นั ก งานในองค์ ก ร ในขณะที ่ ห ั ว ใจสำ � คั ญ ในการ
ขับเคลื่อน ผลักดันและการกำ�หนดทิศทางอยู่ที่ผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งต้องเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรคและประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการดำ�เนินการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีนใน
องค์กร (โกศล ดีศีลธรรม, 2547)
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การบัญชีเพื่อความยั่งยืน
การบัญชีเพือ่ ความยัง่ ยืน      (Sustainability     Accounting)
เป็ น อี ก แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การบั ญ ชี สิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นความร่วมมือกันระหว่างผลประโยชน์จากการพัฒนากับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตในรูปแบบที่ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะควบคุมผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ส าธารณชนยอมรั บ ได้
โดยเป็นการจัดการวัตถุดิบและทรัพยากรทั้งปวงในทิศทาง
ที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและกินดีอยู่ดี มีการใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธแนวนโยบายและ
วิธีการทุกชนิดที่ทำ�ลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ (นิพันธ์
เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร, 2554)
แนวทางของการบัญชีเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย
2 แนวทาง ได้แก่ (1) แนวทางสินค้าคงคลัง (Inventory
Approach) เป็นการระบุ การบันทึก การควบคุม และการ
รายงาน ซึ่งอาจระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเชิงปริมาณที่ไม่ใช่
ตัวเงิน รวมทั้งรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับทุนธรรมชาติ (ได้แก่
โอโซน ต้ น ไม้ และพลั ง งานจากซากสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต ) และการ
เสื่อมสิ้น รวมถึงผลดีที่กิจการได้รับในอนาคต และ (2) เป็น
แนวทางต้นทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Cost Approach) มี
รากฐานโดยตรงมาจากแนวคิดทางการบัญชีในเรื่องเกี่ยวกับ
กิจการต้องรักษาระดับทุน (Capital Maintenance) นั่น
หมายความว่า กิจการที่ยั่งยืนจะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อม
ณ วันสิ้นปีบัญชีแย่ หรือต่ำ�ลงกว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ
วันต้นปีบัญชี เป็นการรักษาทุนธรรมชาติให้ธำ�รงไว้สำ�หรับ
ชนรุ่นหลังต่อไป
แผนงานและนโยบายในการขจัดกากของเสีย การ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความพยายามในการค้นหา
และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรใหม่ (เช่น แร่ธาตุ) การยืดอายุ
การใช้งานทรัพยากรให้นานขึ้น ความสามารถในการนำ�มา
ซ่อมแซม (Repair) ให้อยู่ในสภาพเดิมและการนำ�มาใช้ใหม่
(Recycle) ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืน
ยาวนานให้กับกิจการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มทาง
เลือกให้กับชนรุ่นหลังที่มีชีวิตที่ดีขึ้น

บทสรุป
สภาพการแข่งขันทางการค้าทำ�ให้ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการผลิตและการบริหาร          
ให้ยดื หยุน่ ตามสภาพการตลาด จึงก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหารต้นทุนยุคใหม่ ด้วยการพัฒนาหลักการและการบริหารต้นทุน
เชิงกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเล็งเห็นโอกาสในการทำ�กำ�ไร และ
อุปสรรคต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารจึงให้ความสำ�คัญของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ�ข้อมูลต้นทุนไปประยุกต์ใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงทำ�ให้ผู้บริหารต้นทุนต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดในการบริหารต้นทุนการผลิตแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาด ด้วยเหตุนี้ ทำ�ให้ผู้บริหารยังต้องรู้จักใช้
วิธีการวิเคราะห์และการวางแผนต้นทุนที่ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ เพื่อนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
ด้วยการพัฒนาระบบการผลิตแบบดั้งเดิมให้เป็นระบบการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่เพื่อให้ทันต่อโลกาภิวัตน์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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