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บทที� 1 

บทบาทของข้อมูลการบญัชีต้นทุนในการบริหารจดัการ 

 
ในปจัจุบนั สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมมกีารเปลี!ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ความกา้วหน้า

ทางเทคโนโลย ีและกระแสโลกาภิวฒัน์ ทําใหโ้ลกพฒันาเขา้สู่ยุคไรพ้รมแดน และส่งผลใหเ้กดิแนวคดิใหม่ๆ 
ในเชงิธุรกจิเพิ!มขึ2นมากมาย เช่น การเปิดเสรทีางการค้า การรวมกลุ่มทางการคา้ การทําธุรกจิผ่านระบบ 
Internet ในรูปแบบ E-Commerce และการเปิดประเทศและการเข้าสู่ตลาดของกลุ่มประเทศที!มคีวาม
ไดเ้ปรียบดา้นต้นทุนราคาถูก เช่น จีนและเวยีดนาม การเปลี!ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที!เกดิจาก
จํานวนประชากรที!เพิ!มมากขึ2น และพฤตกิรรมผู้บรโิภคที!อํานาจซื2อและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคมผีลต่อ
การกําหนดลกัษณะ ราคาและคุณภาพของสนิคา้ ซึ!งปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ ดงัที!กล่าวมาขา้งต้นล้วนมผีลต่อ
การกําหนดทศิทางในการดาํเนินนโยบายของธุรกจิในปจัจุบนั เนื!องจากทั 2งหมดไดส้่งผลใหธุ้รกจิต่างๆ  ทั !ว
โลก รวมทั 2งธุรกจิในประเทศไทยต้องประสบกบัปญัหาและภาวะกดดนัจากการแข่งขนัทางธุรกจิที!ซบัซ้อน
และรุนแรงมากขึ2นทั 2งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ดงันั 2นการสร้างความอยู่รอดหรอืการเพิ!มการ
เตบิโตใหก้จิการในยุคปจัจุบนัและในอนาคตจงึนบัเป็นเรื!องที!ทาํไดย้ากกวา่ในยุคก่อน 

จากสภาพการณ์ในปจัจุบันดงัที!ได้กล่าวมาแล้วนั 2น นับเป็นความจําเป็นอย่างยิ!งที!กิจการต่างๆ 
จะต้องเร่งดําเนินการปรบัเปลี!ยนกลยุทธ์ในการบรหิารงานและนโยบายในการดาํเนินงาน เพื!อยกระดบัขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั สรา้งความเข้มแขง็ สรา้งความอยู่รอด และสรา้งภูมคิุม้กนัที!ดใีนการรบัมอืกบั
การเปลี!ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมที!เกิดขึ2นตามกระแสโลกใหม่ให้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจะ
บริหารธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จและเติบโตได้ในสถานการณ์ที!มีการแข่งขนักนัสูงเช่นในปจุับันนั 2น การ
จดัการกบัปจัจยัภายนอกกจิการ เช่น การแย่งชงิตลาดหรอืลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ!งภายใต้ภาวะเศรษฐกจิ
ปจัจุบนัที!ผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้มกีําลงัซื2อตํ!า เป็นสิ!งที!ทําไดย้ากหรอืควบคมุไม่ได ้ดงันั 2นผูบ้รหิารยุคใหม่ที!จะ
สามารถนําพาธุรกจิให้อยู่รอดและบรรลุผลสําเรจ็ตามเป้าหมายที!วางไว้ไดน้ั 2น ต้องมีความรู้เกี!ยวกบัการ
บรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ ต้องทําการตดัสนิใจอย่างมขี ั 2นตอน มรีะเบยีบ และอย่างมเีหตุผลดว้ยขอ้มลูที!
เพยีงพอ เพื!อใหก้ารบรหิารจดัการภายในธุรกจิมปีระสทิธภิาพมากที!สดุ   

ในการทําหน้าที!ทางการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารกจิการนั 2น ความสาํเรจ็ของการบรหิารจะขึ2นอยู
กบัความสามารถในการทําหน้าที!หลกั 4 ด้าน คือ การวางแผน (Planning) การสั !งการ (Directing) การ
ควบคมุ (Controlling) และการตดัสนิใจ (Decision making) ซึ!งการตดัสนิใจนับเป็นหน้าที!สาํคญัที!ไม่อาจ
แยกออกจากหน้าที!อื!นๆ ได ้เนื!องจากในทุกขั 2นตอนของการบรหิารจดัการตอ้งเกี!ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิารอยู่เสมอ เช่น การตดัสนิใจกําหนดราคาขาย การตดัสนิใจซื2อหรอืผลติสนิคา้เอง ทั 2งนี2ความสําเรจ็
และประสทิธภิาพของการตดัสนิใจจะขึ2นอยู่กบัความพรอ้มและความสามารถในการจดัหาและใชป้ระโยชน์
จากขา่วสารและขอ้มลูที!เกี!ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ (Relevant Information) 
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แหล่งของข้อมูลเพื�อการตดัสินใจ 

ในการทําหน้าที!ทางการบรหิารและตดัสนิใจในกจิการนั 2น ผู้บรหิารต้องอาศยัขอ้มูลที!ด ีซึ!งมีความ
ถูกตอ้ง เชื!อถอืได ้และทนัต่อความตอ้งการ โดยขอ้มูลเหล่านี2ตอ้งมเีพยีงพอและตรงประเดน็กบัวตัถุประสงค์
ของความตอ้งการใชข้อ้มูล ดงันั 2นจงึตอ้งอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาประกอบกนั ซึ!งโดยทั !วไปจะมาจาก 
2 แหล่งใหญ่ ดงันี2 

1. ข้อมลูภายในกิจการ (Internal Information)คอื ขอ้มลูที!เกดิจากการดาํเนิน 
กิจกรรมของกิจการ ที!สามารถจดัหา สร้างขึ2น และรวบรวมได้จากภายในกิจการด้วยตนเองตามความ
ตอ้งการ เชน่ ขอ้มลูทางการเงนิและการบญัช ีการผลติ บุคลากร 

2. ข้อมลูภายนอกกิจการ (External Information)คอื ขอ้มลูที!เกดิจากกจิกรรม 
ภายนอกกิจการ เป็นข้อมูลที!กิจการไม่สามารถกําหนดและควบคุมได้ เช่น ข้อมูลเกี!ยวกบัคู่แข่ง ภาวะ
เศรษฐกจิ การเมอืง 

ประเภทของข้อมูลทางการบญัชีเพื�อการตดัสินใจ 

เนื!องจากการตดัสนิใจของผู้บรหิารต้องก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ ดงันั 2นจึงต้องมีขอ้มูล
ต่างๆ มาใช้ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ โดยเฉพาะขอ้มูลทางการบญัช ีที!นับว่าสาํคญัและจําเป็น เพราะ
เป็นขอ้มูลที!กําหนดมูลค่าเป็นตวัเงนิได้ชดัเจน จึงมกัถูกนํามาใช้ในการวเิคราะห์และพยากรณ์ เพื!อให้ได้
ขอ้มลูผลลพัธท์ี!เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการที!ผูบ้รหิารจะนําไปใชใ้นการตดัสนิใจ เช่นขอ้มลูต้นทุนและ
ผลตอบแทน สามารถนํามาใชว้เิคราะห์และประเมนิทางเลอืก เพื!อให้ผูบ้รหิารสามารถทําการตดัสนิใจเลอืก
ทางเลอืกที!ใหผ้ลประโยชน์ดทีี!สุดแต่มคีวามเสี!ยงน้อยที!สุดไดอ้ย่างถูกต้องมากยิ!งขึ2น กล่าวกนัว่า กจิการใด
รูจ้กัใชข้อ้มลูทางการบญัชใีหเ้ป็นประโยชน์ โอกาสที!จะนํามาซึ!งความสาํเรจ็กจ็ะมมีากกวา่กจิการที!ไมไ่ดใ้ช ้ 

สําหรบัข้อมูลทางการบญัชีที!มคีวามสําคญัและจําเป็นต่อการทําหน้าที!ทางการบรหิารจดัการของ
ผูบ้รหิารนั 2นจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คอื  
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1. ข้อมูลทางการบญัชีการเงิน (Financial Accounting Information) เป็นขอ้มูลทางการบญัชทีี!
จดัทําขึ2นเพื!อเสนอต่อบุคคลภายนอก ซึ!งวิธีการจดัทําต้องเป็นไปตามหลกัการบญัชีที!ยอมรบักนัทั !วไป 
(Generally Accepted Accounting Principles) เช่น ขอ้มลูเกี!ยวกบัรายได ้ตน้ทุนสนิคา้ ลกูหนี2 เจา้หนี2 

2.  ข้อมูลทางการบญัชีเพื�อการจดัการ (Management Accounting Information) เป็นขอ้มูล
ทางการบญัชทีี!จดัทําขึ2นตามวตัถุประสงค์ของผูบ้รหิาร เพื!อเสนอให้แก่ผู้บรหิารเพื!อใชใ้นการตดัสนิใจ โดย
ขอ้มูลประเภทนี2จะไดม้าจากการประยุกต์ขอ้มูลทางการบญัชกีารเงนิเขา้กบัขอ้มลูอื!นๆ ที!เกี!ยวขอ้งและตรง
กบัเป้าหมายในการตดัสนิใจ 

 
หน้าที�ทางการบริหารกบัการใช้ข้อมูลทางการบญัชี 

ในการดําเนินกิจการขององค์กรธุรกิจนั 2น ผู้บรหิารจะต้องทําหน้าที!หลกัทางการบรหิารจดัการให้
ลุล่วงไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซึ!งการที!จะสามารถทาํหน้าที!ดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุ
ประสทิธิผลตามเป้าหมายได้มากยิ!งขึ2นนั 2น จําเป็นต้องใช้ข้อมูลทางการบญัชใีห้เป็นประโยชน์ในการทํา
หน้าที!ทางการบรหิารจดัการทั 2ง 4 หน้าที! ดงันี2 

1. การวางแผน (Planning)จะเป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของกจิการ ซึ!ง
จะต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีหลายประเภท เช่น ข้อมูลเกี!ยวกบัรายได้ ค่าขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ในการทํา “งบประมาณ” เพื!อกําหนดแผนงานการดําเนินกิจกรรมและการใช้ทรพัยากรของ
กจิการในอนาคต 

2. การสั �งการ (Directing) มคีวามจําเป็นตอ้งใชข้อ้มูลทางการบญัช ีเช่น ขอ้มูลเกี!ยวกบัการขาย
สนิคา้ ประมาณสนิคา้คงเหลอื เพื!อใชใ้นการประสานการปฏบิตังิานและเพื!อเป็นขอ้มูลพื2นฐานในการสั !งการ
สาํหรบัการดาํเนินงานประจาํวนั 

3. การควบคุม (Controlling) ในกระบวนการวดัและประเมินผลหรือประสทิธิภาพของการ
ดาํเนินงานเพื!อควบคุมและรกัษากจิกรรมของกจิการให้เป็นไปตามแนวทางที!ไดว้างแผนหรอืกําหนดไวน้ั 2น 
จะต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีที!เกิดขึ2นจริงของกิจการมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพื!อนํามา
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลประมาณการในแผนงานหรอืงบประมาณที!กาํหนดไวล่้วงหน้า 

4.  ด้านการตดัสินใจ (Decision making) จะพบว่าขอ้มูลทางการบญัช ีเช่น ขอ้มูลเกี!ยวกบัต้นทุน 
(Cost) และผลตอบแทน (Benefits) จะเกี!ยวขอ้งกบัการวเิคราะห์และประเมนิทางเลอืก เพื!อให้ผู้บรหิาร
สามารถทาํการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที!เหมาะสมที!สุดที!กจิการจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์
ตามที!กจิการไดว้างแผนไว ้

อยา่งไรกต็าม ในหน้าที!ทางการบรหิารทั 2ง 4 ดา้นนั 2น กระบวนการตดัสนิใจจะเขา้ไปมสี่วนเกี!ยวขอ้ง
กบัทุกบทบาทอยู่ตลอดเวลาว่าผู้บริหารจะตดัสินใจกําหนดการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอย่างไร ซึ!งการ
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ตดัสนิใจต่างๆ กจ็ะตอ้งใชข้อ้มลูที!ถกูตอ้ง เหมาะสม และเพยีงพอ มาพจิารณาประกอบ ซึ!งความสมัพนัธ์ของ
หน้าที!ทางการบรหิารจะแสดงไดด้งัในรปู 1.1 

 

 

      การวางแผน 

 

 

                                              การตดัสนิใจ 

 

    การควบคมุ                      การส ั�งการ 

 

รปู 1.1 แสดงความสมัพนัธ์ของหน้าที!ทางการบรหิาร 

 

ลกัษณะของข้อมูลทางการบญัชีที�ดี 

 แม้ว่าขอ้มูลทางการบญัชจีะมคีวามสําคญัและจําเป็นต่อการทําหน้าที!ทางการบรหิารตามที!กล่าว
มาแลว้ขา้งต้น แต่ความสมบูรณ์และประสทิธภิาพของการทําหน้าที!จะขึ2นอยู่กบัขอ้มลูทดีแีละเหมาะสม ซึ!ง
ลกัษณะของขอ้มลูทางการบญัชทีี!ดแีละมปีระโยชน์มดีงัต่อไปนี2 

1. มีความถกูต้อง  (Accuracy) หมายถงึ  ขอ้มลูที!ดตีอ้งมคีวามถูกตอ้ง มหีลกัฐาน 
อา้งองิ มแีหล่งที!มาชดัเจน จงึจะถอืวา่เป็นขอ้มลูที!เชื!อถอืได ้ (Reliable)  ซึ!งจะสามารถช่วยใหก้ารตดัสนิใจ
หรอืการทาํหน้าที!ในบรหิารถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพมากที!สุดดว้ย 

2. ทนัเวลา  (Timeliness)หมายถงึ  ขอ้มูลที!ดจีะตอ้งเป็นปจัจบุนั ทนัต่อเหตุการณ์  
และพรอ้มใช ้รวมทั 2งเป็นขอ้มลูที!จดัหาไดอ้ย่างรวดเรว็ เพื!อใหส้ามารถนํามาใชส้าํหรบัการตดัสนิใจไดท้นัต่อ
เวลา และทนัต่อความตอ้งการใชข้อ้มูล  

3. เกี�ยวข้อง (Relevant)หมายถงึ ขอ้มลูที!ดตีอ้งตรงประเดน็ และเกี!ยวขอ้งโดยตรง 
กบัเรื!องที!จะทําการบริหารจดัการหรือตัดสินใจ นอกจากนี2ข้อมูลจะต้องกะทดัรดั กระชบั และมีจํานวน
เพยีงพอ แต่ไมม่ากเกนิความจาํเป็น เพราะขอ้มลูปรมิาณมากๆ อาจเป็นเหตุใหเ้กดิความสบัสนในประเดน็ที!
กาํลงัพจิารณาได ้

4. สมํ�าเสมอ  (Consistency) หมายถงึ  ขอ้มลูทางการบญัชทีี!ดทีี!เป็นประโยชน์ต่อ 
การนําไปเปรยีบเทยีบกนั เพื!อตดัสนิใจวเิคราะห์และประเมนิทางเลอืก ต้องเป็นขอ้มูลที!มาจากจดัทําดว้ย
หลกัการบญัชเีดยีวกนัอย่างสมํ!าเสมอ 
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5. คาํนึงถึงต้นทุน (Cost)  และผลตอบแทน (Benefit) หมายถงึ ขอ้มูลที!ดตีอ้งม ี
ความคุม้คา่กบัการไดม้าซึ!งขอ้มูล เมื!อมกีารจดัหาขอ้มลูมาใช้ควรต้องไดร้บัผลประโยชน์จากขอ้มลูนั 2นๆ ให้
คุม้คา่ตน้ทุนในการจดัหา 

ข้อมูลทางการบญัชีต้นทุน 

 ในการทําหน้าที!ทางการบรหิารและการตดัสนิใจของผูบ้รหิารนั 2น ขอ้มูลทางการบญัชทีี!ถูกนํามาใช้
ประโยชน์ในการทําหน้าที!ดงักล่าว ที!ได้มาจากการจดบนัทึก (Recording) การจดัหมวดหมู่ (Classifying) 
การสรุปผล (Summarizing) การวเิคราะห์ (Analysis) และการตคีวาม (Interpretation) นั 2น แบ่งเป็นขอ้มูล
ทางการบญัชตีามวธิกีารหรอืหลกัการบญัช ี2 ประเภท คอื 

1. ข้อมลูทางการบญัชีที�มาจากวิธีการบญัชีต้นทุน (Cost Accounting) 
ขอ้มลูทางบญัชตีน้ทุน เป็นขอ้มลูที!ไดม้าจากการสะสมขอ้มลูตามหลกัการบญัชตีน้ทนุ 

ตามลกัษณะของธุรกจิ เช่น ธุรกจิผลติสนิคา้ตามระบบการผลติแบบกระบวนการ (Process costing) หรอื
ตามระบบงานสั !งทาํ (Job order costing)  

2. ข้อมลูทางการบญัชีที�มาจากวิธีการบญัชีทั �วไป (General Accounting) 
ขอ้มลูทางการบญัชทีั !วไป คอื ขอ้มลูทางบญัชอีื!นๆ นอกเหนือจากขอ้มลูทางบญัชตีน้ทนุ 

ซึ!งได้มาจากการจดบันทึก จดัหมวดหมู่ และสรุปผลตามหลักการบัญชีที!ยอมรบักนัทั !วไป เช่น ข้อมูล
เกี!ยวกบัรายได ้คา่ขาย ลกูหนี2 เจา้หนี2 
 
วตัถปุระสงคข์องข้อมลูทางบญัชีต้นทุนเพื�อการตดัสินใจ 

 ปจัจุบนัขอ้มูลทางบญัชีต้นทุนมีความสําคญัในองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะได้ถูกนํามาใช้
ประกอบการทําหน้าที!ทางการบริหารและการตดัสินใจต่างๆ ในการดําเนินงานของกิจการหลากหลาย
ประเภท ทั 2งในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและในธุรกิจประเภทอื!นๆ  เช่น มหาวทิยาลยั 
โรงพยาบาล ธนาคาร โรงแรม ซึ!งวตัถุประสงคใ์นการนําขอ้มลูทางบญัชตีน้ทนุมาใช ้มดีงันี2 

1. เพื�อคาํนวณต้นทุนผลิตภณัฑ์และต้นทุนสาํหรบังวด  (Product  and  Period 
Costs)ซึ!งจะไดข้้อมูลที!เป็นรายการต้นทุนที!จะช่วยให้สามารถตดัสนิใจไดว้่าต้นทุนใดบ้างที!จะคดิเขา้เป็น
ตน้ทนุผลติภณัฑ ์และตน้ทนุใดบา้งที!จะคดิเขา้งวดบญัชปีจัจุบนันําไปหกัจากรายไดใ้นงบกําไรขาดทุน หาผล
การดาํเนินงานที!ทาํใหท้ราบผลกาํไรหรอืขาดทนุของกจิการและแสดงฐานะการเงนิในงบดลุไดถ้กูตอ้ง 

2. เพื�อตีราคาสินค้าคงเหลือ  (Inventory Evaluation)  โดยวธิกีารบญัชตีน้ทนุจะ 
ช่วยในการคํานวณราคาของสินค้าคงเหลือในงบดุล เพื!อให้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะรายการสนิคา้คงเหลอืของธุรกจิผลติสนิคา้ที!ตอ้งประกอบไปดว้ย วตัถุดบิ งานระหว่างทํา สนิคา้
สาํเรจ็รปู 
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3. เพื�อให้ข้อมลูเกี�ยวกบัการตดัสินใจวางแผนและควบคมุ (Planning and  
Controlling) โดยขอ้มูลทางบญัชตี้นทุนจะช่วยให้ผูบ้รหิารดาํเนินงานไดอ้ย่างมแีนวทางมากยิ!งขึ2น ซึ!งจะ
นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของธุรกจิไดใ้นที!สุด เช่น รายการต้นทุนที!มมีูลค่าสงูกว่าปกต ิ
จะช่วยชี2ใหผู้้บรหิารเหน็ความเป็นไปไดท้ี!อาจเป็นจุดบกพร่องหรอืความผดิพลาดในการดาํเนินงาน ทาํใหม้ี
โอกาสกาํหนดวธิกีารปฏบิตังิานซึ!งจะแกไ้ขเหตุการณ์ไม่พงึประสงคไ์ดท้นัเวลา 

4. เพื�อใช้ประกอบการวิเคราะหปั์ญหาเพื�อการตดัสินใจ (Decision Making) 
เนื!องจากขอ้มูลทางบญัชตีน้ทุนจะถูกใชใ้นการวเิคราะห ์ เพื!อเปรยีบเทยีบและประเมนิทางเลอืก ซึ!งจะช่วยให้
ผูบ้รหิารสามารถตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที!ใหผ้ลประโยชน์ดทีี!สุดแก่กจิการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมมาก
ยิ!งขึ2น เชน่ การตดัสนิใจจะผลติสนิคา้เองหรอืสั !งซื2อจากภายนอก การตดัสนิใจรบัใบสั !งซื2อพเิศษ 

ข้อมูลทางบญัชีต้นทุนในการวางแผน ควบคมุ และวดัผลการดาํเนินงาน 

โดยทั !วไปการดาํเนินธุรกจิของกจิการจะตอ้งมกีารวางแผนการดาํเนินงาน ซึ!งกจิการจะต้องกําหนด
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเครื!องมอืที!ตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานและบรหิารงาน จากนั 2นกค็วบคมุการดาํเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตามแผนที!วางไว ้และเมื!อการดาํเนินงานผา่นไปไดช้่วงหนึ!ง เช่น หนึ!งรอบบญัช ีกจิการกจ็ะทาํการ
วดัผลการดาํเนินงานของรอบบญัชนีั 2นๆ เพื!อใหท้ราบกาํไร หรอืขาดทุน และฐานะการเงนิของกจิการ  

จากการดําเนินงานดงัที!กล่าวมาแล้วนั 2น ข้อมูลทางบญัชีต้นทุนจะถูกนํามาใช้ประโยชน์อยู่ตลอด
ระยะเวลา เช่น ในขั 2นตอนการวางแผน กจิการจะใช้ขอ้มูลทางบญัชตี้นทุนในลกัษณะของการวเิคราะหแ์ละ
วางแผนดา้นกาํไร (Profit Planning) ซึ!งเป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุน ปรมิาณ และกําไร 
(Cost-Volume-Profit Analysis) นอกจากนี2ขอ้มูลทางบญัชตี้นทุนยงัถูกใช้ในการวางแผนการดาํเนินงาน 
(Operating Planning) ดว้ยการจดัทาํงบประมาณ (Budgeting) ในดา้นการควบคุมต้นทุนและการดาํเนินงาน
นั 2น ขอ้มูลทางบญัชตี้นทุนจะถูกนํามาใช้ในลกัษณะของการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน เช่น เวลาใน
การผลิต ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ซึ!งจะใช้สําหรบัพิจารณาว่ามีต้นทุนใดสูงเกินไปเมื!อเปรียบเทยีบกบั
วตัถุประสงคแ์ละแผนงานที!กาํหนดไว ้และทาํใหส้ามารถควบคมุตน้ทุนได ้ส่วนการใชข้อ้มลูทางบญัชตีน้ทุน
ในการวดัและประเมินผลการดาํเนินงานนั 2น จะเป็นไปในลกัษณะของการจดัทํารายงานเพื!อการวดัผลการ
ดาํเนินงาน  และการกาํหนดราคาโอน  

สําหรับวิธีและหลักการใช้ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนในการวางแผน ควบคุม และวัดผลการ
ดาํเนินงาน จะไดศ้กึษาอย่างละเอยีดในบทต่อๆ ไป 
 
 
 


