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บทที 1
บทบาทของข้อมูลการบัญชีต้นทุนในการบริหารจัดการ
ในปจั จุบนั สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลีย! นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ทําให้โลกพัฒนาเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน และส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ
ในเชิงธุรกิจเพิม! ขึ2นมากมาย เช่น การเปิ ดเสรีทางการค้า การรวมกลุ่มทางการค้า การทําธุรกิจผ่านระบบ
Internet ในรูปแบบ E-Commerce และการเปิ ดประเทศและการเข้าสู่ตลาดของกลุ่มประเทศที!มคี วาม
ได้เปรียบด้านต้นทุนราคาถูก เช่น จีน และเวียดนาม การเปลี!ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที!เกิดจาก
จํานวนประชากรที!เพิม! มากขึ2น และพฤติกรรมผู้บริโภคที!อํานาจซื2อและความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคมีผลต่อ
การกําหนดลักษณะ ราคาและคุณภาพของสินค้า ซึ!งปจั จัยแวดล้อมต่างๆ ดังที!กล่าวมาข้างต้นล้วนมีผลต่อ
การกําหนดทิศทางในการดําเนินนโยบายของธุรกิจในปจั จุบนั เนื!องจากทัง2 หมดได้ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ทั !ว
โลก รวมทัง2 ธุรกิจในประเทศไทยต้องประสบกับปญั หาและภาวะกดดันจากการแข่งขันทางธุรกิจที!ซบั ซ้อน
และรุนแรงมากขึ2น ทัง2 ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนัน2 การสร้างความอยู่รอดหรือการเพิม! การ
เติบโตให้กจิ การในยุคปจั จุบนั และในอนาคตจึงนับเป็ นเรือ! งทีท! าํ ได้ยากกว่าในยุคก่อน
จากสภาพการณ์ ใ นป จั จุบัน ดังที!ไ ด้กล่ าวมาแล้วนั น2 นั บเป็ น ความจําเป็ น อย่างยิ!ง ที!กิจ การต่ างๆ
จะต้องเร่งดําเนินการปรับเปลี!ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานและนโยบายในการดําเนินงาน เพื!อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็ง สร้างความอยู่รอด และสร้างภูมคิ ุม้ กันที!ดใี นการรับมือกับ
การเปลี!ย นแปลงทางเศรษฐกิจ และสัง คมที!เ กิด ขึ2น ตามกระแสโลกใหม่ ใ ห้ไ ด้ แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม การจะ
บริหารธุรกิจให้ป ระสบผลสําเร็จและเติบโตได้ใ นสถานการณ์ ท!ีมีการแข่ง ขัน กัน สูง เช่น ในปจั ุ บัน นัน2 การ
จัดการกับปจั จัยภายนอกกิจการ เช่น การแย่งชิงตลาดหรือลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง! ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ
ปจั จุบนั ที!ผบู้ ริโภคหรือลูกค้ามีกําลังซื2อตํ!า เป็ นสิง! ที!ทําได้ยากหรือควบคุมไม่ได้ ดังนัน2 ผูบ้ ริหารยุคใหม่ท!จี ะ
สามารถนํ าพาธุรกิจให้อยู่รอดและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที!วางไว้ได้นัน2 ต้องมีความรู้เ กี!ยวกับการ
บริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ ต้องทําการตัดสินใจอย่างมีขนั 2 ตอน มีระเบียบ และอย่างมีเหตุผลด้วยข้อมูลที!
เพียงพอ เพือ! ให้การบริหารจัดการภายในธุรกิจมีประสิทธิภาพมากทีส! ดุ
ในการทําหน้ าที!ทางการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารกิจการนัน2 ความสําเร็จของการบริหารจะขึน2 อยู
กับ ความสามารถในการทําหน้ าที!หลัก 4 ด้าน คือ การวางแผน (Planning) การสั !งการ (Directing) การ
ควบคุม (Controlling) และการตัดสินใจ (Decision making) ซึ!งการตัดสินใจนับเป็ นหน้ าที!สาํ คัญที!ไม่อาจ
แยกออกจากหน้าทีอ! น!ื ๆ ได้ เนื!องจากในทุกขัน2 ตอนของการบริหารจัดการต้องเกีย! วข้องกับการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริหารอยู่เสมอ เช่น การตัดสินใจกําหนดราคาขาย การตัดสินใจซื2อหรือผลิตสินค้าเอง ทัง2 นี2 ความสําเร็จ
และประสิทธิภาพของการตัดสินใจจะขึน2 อยู่กบั ความพร้อมและความสามารถในการจัดหาและใช้ประโยชน์
จากข่าวสารและข้อมูลทีเ! กีย! วข้องกับการตัดสินใจ (Relevant Information)
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แหล่งของข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ
ในการทําหน้ าที!ทางการบริหารและตัดสินใจในกิจการนัน2 ผู้บริหารต้องอาศัยข้อมูลที!ดี ซึ!งมีความ
ถูกต้อง เชื!อถือได้ และทันต่อความต้องการ โดยข้อมูลเหล่านี2ตอ้ งมีเพียงพอและตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์
ของความต้องการใช้ขอ้ มูล ดังนัน2 จึงต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประกอบกัน ซึ!งโดยทั !วไปจะมาจาก
2 แหล่งใหญ่ ดังนี2
1. ข้อมูลภายในกิ จการ (Internal Information)คือ ข้อมูลทีเ! กิดจากการดําเนิน
กิจกรรมของกิจ การ ที!สามารถจัด หา สร้างขึ2น และรวบรวมได้จากภายในกิจ การด้ว ยตนเองตามความ
ต้องการ เช่น ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี การผลิต บุคลากร
2. ข้อมูลภายนอกกิ จการ (External Information)คือ ข้อมูลทีเ! กิดจากกิจกรรม
ภายนอกกิจการ เป็ น ข้อมูลที!กิจการไม่สามารถกําหนดและควบคุม ได้ เช่น ข้อมูลเกี!ยวกับคู่แข่ง ภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง

ประเภทของข้อมูลทางการบัญชีเพือการตัดสิ นใจ
เนื! องจากการตัดสินใจของผู้บริหารต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อกิจการ ดังนัน2 จึงต้องมีขอ้ มูล
ต่างๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลทางการบัญชี ที!นับว่าสําคัญและจําเป็ น เพราะ
เป็ น ข้อมูลที!กําหนดมูลค่าเป็ นตัวเงินได้ชดั เจน จึงมักถูกนํ ามาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ เพื!อให้ได้
ข้อมูลผลลัพธ์ทเ!ี หมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่อการทีผ! บู้ ริหารจะนํ าไปใช้ในการตัดสินใจ เช่นข้อมูลต้นทุนและ
ผลตอบแทน สามารถนํ ามาใช้วเิ คราะห์และประเมินทางเลือก เพื!อให้ผบู้ ริหารสามารถทําการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกทีใ! ห้ผลประโยชน์ ดที !สี ุดแต่มคี วามเสี!ยงน้อยทีส! ุดได้อย่างถูกต้องมากยิง! ขึน2 กล่าวกันว่า กิจการใด
รูจ้ กั ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีให้เป็ นประโยชน์ โอกาสทีจ! ะนํามาซึ!งความสําเร็จก็จะมีมากกว่ากิจการทีไ! ม่ได้ใช้
สําหรับข้อมูลทางการบัญชีท!มี คี วามสําคัญและจําเป็ น ต่อการทําหน้ าที!ทางการบริหารจัดการของ
ผูบ้ ริหารนัน2 จําแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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1. ข้อมูลทางการบัญชี การเงิ น (Financial Accounting Information) เป็ นข้อมูลทางการบัญชีท!ี
จัดทําขึ2น เพื!อเสนอต่ อ บุ คคลภายนอก ซึ!ง วิธีก ารจัดทําต้ องเป็ น ไปตามหลักการบัญ ชีท!ียอมรับกัน ทั !วไป
(Generally Accepted Accounting Principles) เช่น ข้อมูลเกีย! วกับรายได้ ต้นทุนสินค้า ลูกหนี2 เจ้าหนี2
2. ข้อมูลทางการบัญชี เพือการจัดการ (Management Accounting Information) เป็ นข้อมูล
ทางการบัญชีท!จี ดั ทําขึน2 ตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริหาร เพื!อเสนอให้แก่ผู้บริหารเพื!อใช้ในการตัดสินใจ โดย
ข้อมูลประเภทนี2 จะได้มาจากการประยุกต์ขอ้ มูลทางการบัญชีการเงินเข้ากับข้อมูลอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องและตรง
กับเป้าหมายในการตัดสินใจ

หน้ าทีทางการบริ หารกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชี
ในการดําเนิ นกิจการขององค์กรธุรกิจนัน2 ผู้บริหารจะต้องทําหน้ าที!หลักทางการบริหารจัดการให้
ลุลว่ งไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ!งการทีจ! ะสามารถทําหน้ าทีด! งั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายได้ม ากยิง! ขึ2น นัน2 จําเป็ นต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีใ ห้เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการทํา
หน้าทีท! างการบริหารจัดการทัง2 4 หน้าที! ดังนี2
1. การวางแผน (Planning)จะเป็ นการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานในอนาคตของกิจการ ซึ!ง
จะต้อ งใช้ข้อมูลทางการบัญชีห ลายประเภท เช่ น ข้อ มูลเกี!ยวกับ รายได้ ค่าขายสิน ค้า ค่ าใช้จ่ายในการ
ดําเนิ น งาน ในการทํา “งบประมาณ” เพื!อกําหนดแผนงานการดําเนิ นกิจกรรมและการใช้ทรัพ ยากรของ
กิจการในอนาคต
2. การสังการ (Directing) มีความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี เช่น ข้อมูลเกี!ยวกับการขาย
สินค้า ประมาณสินค้าคงเหลือ เพื!อใช้ในการประสานการปฏิบตั งิ านและเพื!อเป็ นข้อมูลพื2นฐานในการสั !งการ
สําหรับการดําเนินงานประจําวัน
3. การควบคุม (Controlling) ในกระบวนการวัดและประเมินผลหรือประสิท ธิภ าพของการ
ดําเนินงานเพื!อควบคุมและรักษากิจกรรมของกิจการให้เป็ นไปตามแนวทางที!ได้วางแผนหรือกําหนดไว้นัน2
จะต้ อ งใช้ข้อ มู ล ทางการบัญ ชีท!ีเ กิด ขึ2น จริง ของกิจ การมาจัด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งาน เพื!อ นํ า มา
เปรียบเทียบกับข้อมูลประมาณการในแผนงานหรืองบประมาณทีก! าํ หนดไว้ลว่ งหน้า
4. ด้านการตัดสิ นใจ (Decision making) จะพบว่าข้อมูลทางการบัญชี เช่น ข้อมูลเกี!ยวกับต้นทุน
(Cost) และผลตอบแทน (Benefits) จะเกี!ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินทางเลือก เพื!อให้ผู้บริหาร
สามารถทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกที!เหมาะสมที!สุดทีก! จิ การจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามทีก! จิ การได้วางแผนไว้
อย่างไรก็ตาม ในหน้าที!ทางการบริหารทัง2 4 ด้านนัน2 กระบวนการตัดสินใจจะเข้าไปมีส่วนเกี!ยวข้อง
กับ ทุกบทบาทอยู่ต ลอดเวลาว่าผู้บริหารจะตัดสิน ใจกําหนดการปฏิบัติง านในแต่ ละด้านอย่างไร ซึ!ง การ
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ตัดสินใจต่างๆ ก็จะต้องใช้ขอ้ มูลทีถ! กู ต้อง เหมาะสม และเพียงพอ มาพิจารณาประกอบ ซึ!งความสัมพันธ์ของ
หน้าทีท! างการบริหารจะแสดงได้ดงั ในรูป 1.1

การวางแผน

ิ ใจ
การต ัดสน
การควบคุม

ั
การสงการ

รูป 1.1 แสดงความสัมพันธ์ของหน้าทีท! างการบริหาร

ลักษณะของข้อมูลทางการบัญชีทีดี
แม้ว่าข้อมูลทางการบัญชีจะมีความสําคัญและจําเป็ นต่ อการทําหน้ าที!ทางการบริหารตามที!กล่าว
มาแล้วข้างต้น แต่ความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของการทําหน้ าทีจ! ะขึน2 อยู่กบั ข้อมูลทีดแี ละเหมาะสม ซึ!ง
ลักษณะของข้อมูลทางการบัญชีทด!ี แี ละมีประโยชน์ มดี งั ต่อไปนี2
1. มีความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ข้อมูลทีด! ตี อ้ งมีความถูกต้อง มีหลักฐาน
อ้างอิง มีแหล่งทีม! าชัดเจน จึงจะถือว่าเป็ นข้อมูลทีเ! ชื!อถือได้ (Reliable) ซึ!งจะสามารถช่วยให้การตัดสินใจ
หรือการทําหน้าทีใ! นบริหารถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากทีส! ุดด้วย
2. ทันเวลา (Timeliness)หมายถึง ข้อมูลที!ดจี ะต้องเป็ นปจั จุบนั ทันต่อเหตุการณ์
และพร้อมใช้ รวมทัง2 เป็ นข้อมูลทีจ! ดั หาได้อย่างรวดเร็ว เพื!อให้สามารถนํ ามาใช้สาํ หรับการตัดสินใจได้ทนั ต่อ
เวลา และทันต่อความต้องการใช้ขอ้ มูล
3. เกียวข้อง (Relevant)หมายถึง ข้อมูลทีด! ตี อ้ งตรงประเด็น และเกีย! วข้องโดยตรง
กับ เรื!อ งที!จะทําการบริห ารจัดการหรือ ตัดสิน ใจ นอกจากนี2 ข้อ มูล จะต้อ งกะทัดรัด กระชับ และมีจํานวน
เพียงพอ แต่ไม่มากเกินความจําเป็ น เพราะข้อมูลปริมาณมากๆ อาจเป็ นเหตุให้เกิดความสับสนในประเด็นที!
กําลังพิจารณาได้
4. สมําเสมอ (Consistency) หมายถึง ข้อมูลทางการบัญชีทด!ี ที เ!ี ป็ นประโยชน์ ต่อ
การนํ าไปเปรียบเทียบกัน เพื!อตัดสินใจวิเคราะห์และประเมิน ทางเลือก ต้องเป็ นข้อมูลที!ม าจากจัดทําด้วย
หลักการบัญชีเดียวกันอย่างสมํ!าเสมอ
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5. คํานึ งถึงต้ นทุน (Cost) และผลตอบแทน (Benefit) หมายถึง ข้อมูลที!ดตี อ้ งมี
ความคุม้ ค่ากับการได้มาซึ!งข้อมูล เมื!อมีการจัดหาข้อมูลมาใช้ควรต้องได้รบั ผลประโยชน์ จากข้อมูลนัน2 ๆ ให้
คุม้ ค่าต้นทุนในการจัดหา

ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุน
ในการทําหน้ าที!ทางการบริหารและการตัดสินใจของผูบ้ ริหารนัน2 ข้อมูลทางการบัญชีท!ถี ูกนํ ามาใช้
ประโยชน์ ในการทําหน้ าที!ดงั กล่าว ที!ได้มาจากการจดบันทึก (Recording) การจัดหมวดหมู่ (Classifying)
การสรุปผล (Summarizing) การวิเคราะห์ (Analysis) และการตีความ (Interpretation) นัน2 แบ่งเป็ นข้อมูล
ทางการบัญชีตามวิธกี ารหรือหลักการบัญชี 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลทางการบัญชีทีมาจากวิธีการบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
ข้อมูลทางบัญชีตน้ ทุน เป็ นข้อมูลทีไ! ด้มาจากการสะสมข้อมูลตามหลักการบัญชีตน้ ทุน
ตามลักษณะของธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้าตามระบบการผลิตแบบกระบวนการ (Process costing) หรือ
ตามระบบงานสั !งทํา (Job order costing)
2. ข้อมูลทางการบัญชีทีมาจากวิธีการบัญชีทวไป
ั (General Accounting)
ข้อมูลทางการบัญชีทวไป
ั ! คือ ข้อมูลทางบัญชีอน!ื ๆ นอกเหนือจากข้อมูลทางบัญชีตน้ ทุน
ซึ!ง ได้ม าจากการจดบัน ทึก จัดหมวดหมู่ และสรุ ป ผลตามหลัก การบัญ ชีท!ีย อมรับ กัน ทัว! ไป เช่ น ข้อ มูล
เกีย! วกับรายได้ ค่าขาย ลูกหนี2 เจ้าหนี2

วัตถุประสงค์ของข้อมูลทางบัญชีต้นทุนเพือการตัดสิ นใจ
ปจั จุ บนั ข้อมูลทางบัญชีต้น ทุน มีความสําคัญ ในองค์กรธุรกิจเป็ น อย่างมาก เพราะได้ถู กนํ ามาใช้
ประกอบการทําหน้ าที!ท างการบริหารและการตัดสิน ใจต่ างๆ ในการดําเนิ น งานของกิจการหลากหลาย
ประเภท ทัง2 ในธุรกิจประเภทอุต สาหกรรมการผลิต สิน ค้าและในธุ รกิจ ประเภทอื!น ๆ เช่น มหาวิท ยาลัย
โรงพยาบาล ธนาคาร โรงแรม ซึ!งวัตถุประสงค์ในการนํ าข้อมูลทางบัญชีตน้ ทุนมาใช้ มีดงั นี2
1. เพือคํานวณต้นทุนผลิ ตภัณฑ์และต้ นทุนสําหรับงวด (Product and Period
Costs)ซึ!งจะได้ข้อมูลที!เป็ นรายการต้น ทุนที!จะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่าต้นทุนใดบ้างที!จะคิดเข้าเป็ น
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนใดบ้างทีจ! ะคิดเข้างวดบัญชีปจั จุบนั นํ าไปหักจากรายได้ในงบกําไรขาดทุน หาผล
การดําเนินงานทีท! าํ ให้ทราบผลกําไรหรือขาดทุนของกิจการและแสดงฐานะการเงินในงบดุลได้ถกู ต้อง
2. เพือตีราคาสิ นค้าคงเหลือ (Inventory Evaluation) โดยวิธกี ารบัญชีตน้ ทุนจะ
ช่ว ยในการคํา นวณราคาของสิน ค้าคงเหลือ ในงบดุ ล เพื!อ ให้แสดงมูล ค่า สิน ค้า คงเหลือได้อ ย่า งถู กต้ อ ง
โดยเฉพาะรายการสินค้าคงเหลือของธุรกิจผลิตสินค้าที!ตอ้ งประกอบไปด้วย วัตถุดบิ งานระหว่างทํา สินค้า
สําเร็จรูป
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3. เพือให้ข้อมูลเกียวกับการตัดสิ นใจวางแผนและควบคุม (Planning and
Controlling) โดยข้อมูลทางบัญชีต้นทุนจะช่วยให้ผูบ้ ริหารดําเนินงานได้อย่างมีแนวทางมากยิง! ขึน2 ซึ!งจะ
นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของธุรกิจได้ในทีส! ุด เช่น รายการต้นทุนทีม! มี ูลค่าสูงกว่าปกติ
จะช่วยชี2ให้ผู้บริหารเห็นความเป็ นไปได้ท!อี าจเป็ นจุดบกพร่องหรือความผิดพลาดในการดําเนินงาน ทําให้มี
โอกาสกําหนดวิธกี ารปฏิบตั งิ านซึ!งจะแก้ไขเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ได้ทนั เวลา
4. เพือใช้ประกอบการวิ เคราะห์ปัญหาเพือการตัดสิ นใจ (Decision Making)
เนื!องจากข้อมูลทางบัญชีตน้ ทุนจะถูกใช้ในการวิเคราะห์ เพือ! เปรียบเทียบและประเมินทางเลือก ซึ!งจะช่วยให้
ผูบ้ ริหารสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกทีใ! ห้ผลประโยชน์ดที ส!ี ุดแก่กจิ การได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมาก
ยิง! ขึน2 เช่น การตัดสินใจจะผลิตสินค้าเองหรือสั !งซื2อจากภายนอก การตัดสินใจรับใบสั !งซื2อพิเศษ

ข้อมูลทางบัญชีต้นทุนในการวางแผน ควบคุม และวัดผลการดําเนิ นงาน
โดยทั !วไปการดําเนินธุรกิจของกิจการจะต้องมีการวางแผนการดําเนินงาน ซึ!งกิจการจะต้องกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเครื!องมือที!ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั งิ านและบริหารงาน จากนัน2 ก็ควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็ นไปตามแผนทีว! างไว้ และเมือ! การดําเนินงานผ่านไปได้ช่วงหนึ!ง เช่น หนึ!งรอบบัญชี กิจการก็จะทําการ
วัดผลการดําเนินงานของรอบบัญชีนนั 2 ๆ เพื!อให้ทราบกําไร หรือขาดทุน และฐานะการเงินของกิจการ
จากการดําเนิน งานดังที!กล่าวมาแล้วนัน2 ข้อมูลทางบัญชีต้นทุนจะถูกนํ ามาใช้ประโยชน์ อยู่ตลอด
ระยะเวลา เช่น ในขัน2 ตอนการวางแผน กิจการจะใช้ขอ้ มูลทางบัญชีต้นทุนในลักษณะของการวิเคราะห์และ
วางแผนด้านกําไร (Profit Planning) ซึ!งเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกําไร
(Cost-Volume-Profit Analysis) นอกจากนี2ขอ้ มูลทางบัญชีต้นทุนยังถูกใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน
(Operating Planning) ด้วยการจัดทํางบประมาณ (Budgeting) ในด้านการควบคุมต้นทุนและการดําเนินงาน
นัน2 ข้อมูลทางบัญชีต้นทุนจะถูกนํ ามาใช้ในลักษณะของการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน เช่น เวลาใน
การผลิต ต้น ทุน การผลิต ต่ อ หน่ วย ซึ!ง จะใช้สําหรับพิจ ารณาว่ามีต้น ทุน ใดสูง เกิน ไปเมื!อเปรียบเทีย บกับ
วัตถุประสงค์และแผนงานทีก! าํ หนดไว้ และทําให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ ส่วนการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีตน้ ทุน
ในการวัดและประเมินผลการดําเนิ นงานนัน2 จะเป็ นไปในลักษณะของการจัดทํารายงานเพื!อการวัดผลการ
ดําเนินงาน และการกําหนดราคาโอน
สํา หรับ วิธีแ ละหลัก การใช้ ข้อ มู ล ทางการบัญ ชีต้ น ทุ น ในการวางแผน ควบคุ ม และวัด ผลการ
ดําเนินงาน จะได้ศกึ ษาอย่างละเอียดในบทต่อๆ ไป

