
Accounting information as resource for business decision 

 ความส าเร็จของกิจการจะอยูข้ึ่นอยูก่บัความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ

ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัธุรกิจและการตดัสินใจทางการเงิน ระบบ

การวางแผนและควบคุม รวมถึงการส่ือสารระหวา่งองคก์รและบุคคลภายนอกองคก์ร ดงันั้นในการจดัการจึง

ตอ้งมีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศท่ีส าคญัท่ีสุดคือระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นเสมือนศูนยก์ลางของระบบสารสนเทศของกิจการ ท่ีจะรวบรวม

คุณลกัษณะต่างๆของทุกๆหนา้ท่ีงานภายในองคก์รเขา้ไวด้ว้ยกนัดว้ยวธีิการวดัท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั ซ่ึงนั้น

ท าใหเ้หมาะกบัผูใ้ชห้ลายระดบั 

 โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการบญัชีประกอบดว้ยสองส่วนคือส่วนของขอ้มูลทางการ

บญัชีการเงินและขอ้มูลทางการบญัชีบริหารหรือการจดัการ  ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีจะมีลกัษณะของการจดัท าและ

การน าเสนอท่ีแตกต่าง ขอ้มูลท่ีน าไปใชจ้ะเป็นแบบใดข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตอ้งตดัสินใจ และกิจกรรมในการ

วางแผนและควบคุมท่ีแต่ละบุคคลตอ้งกระท า 

1. Importance of information for management process in company 

 ปัญหาในกระบวนการจดัการของกิจการจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความทนัเวลาและความเหมาะสม

ขอ้มูล และความสามารถในการประยกุตใ์ชข้องบุคคล แต่ปัญหาดงักล่าวนั้นไม่ไดจ้ะหมายความวา่กิจการ

ตอ้งมีการเตรียมและจดัท าขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจเท่านั้น แต่ขอ้มูลจะตอ้งมีการน าไปใชเ้พื่อเพื่อ

การตดัสินใจทางธุรกิจหรือน าไปใชเ้พื่อการวางแผนควบคุมกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงนั้นหมายความในการ

ตดัสินใจผูต้ดัสินใจจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเขาตอ้งตดัสินใจ และในการจะตดัสินใจไดถู้กตอ้ง

นั้นจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีน าไปใชเ้พื่อการตดัสินใจจริงๆ  

 ความถูกตอ้งของการตดัสินใจและในเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ

ระบบขอ้มูลขององคก์ร ซ่ึงนั้นไม่แค่เพียงตอ้งมีระบบและกระบวนการในการจดัท าขอ้มูลระบุบจะตอ้งถูก

ออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถเหตุการณ์ทางธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ย  

 การบริหารจดัการธุรกิจจะมีในเร่ืองของกระบวนการตดัสินใจ การตอ้งเลือกทางเลือกท่ีเกิดข้ึนใน

สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงผลของทางเลือกหรือการตดัสินใจนั้นจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระยะสั้นหรือ

ในระยะยาว การตดัสินใจทางงธุรกิจอาจจะท าทั้งในระดบั strategic tactical and operational ซ่ึงในแต่ละ



ระดบัก็ตอ้งการขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัการตดัสินใจเพื่อใหก้ารวางแผนและการควบคุมกิจกรรมต่างๆมี

ประสิทธิภาพ ดงันั้นขอ้มูลจึงควรเป็นทรัพยากรท่ีจะตอ้งสามารถหาไดใ้นการบริหารจดัการเช่นเดียวกบั

ทรัพยากรอ่ืนๆท่ีมีความส าคญัในกิจการ เช่น material resources, energy resources, human resource, 

financial resource หรืออ่ืนๆ 

 ทรัพยากรทางดา้นขอ้มูลจะมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัเพราะขอ้มูลจะสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง

ทรัพยากรต่างๆท่ีกิจการมี หากผูใ้ชข้อ้มูลเขา้ใจในขอ้มูลนั้นซ่ึงเปรียบเสมือนทรัพยากรผูใ้ชก้็จะสามารถ

บริหารจดัการมนัไดเ้ช่นเดียวกบัการจดัการทรัพยากรอ่ืนๆ ซ่ึงในการจดัการส่วนน้ีนบัไดว้า่มีความส าคญั

มากๆส าหรับผูใ้ชข้อ้มูล ดงันั้นจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในส่วนของการจดัการขอ้มูลไม่ควรจะเป็นเพียงการ

ตั้งรับแต่ควรจะเพิ่มบทบาทเชิงรุกในการจดัการระบบขอ้มูล เพราะนั้นจะเป็นเพียงวธีิเดียวท่ีจะท าใหกิ้จการ 

ผูใ้ชข้อ้มูลไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจทางธุรกิจ 

2. Accounting information system as part of information system in company 

 การจดัการขององคก์รต่างๆเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา ซ่ึงการตดัสินใจ

และแกไ้ขปัญหาจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลและองคค์วามรู้ ระบบขอ้มูลจะจึงจะเป็นส่วนท่ีจะใหข้อ้มูลเพื่อการ

ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา ระบบขอ้มูลหรือสารสนเทศขององคก์รจะเป็นท่ีรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ

จากหน่วยงานต่างๆภายในองคก์ร นอกจากน้ีในบางระบบอาจจะรวบรวมขอ้มูลจากภายนอกองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเขา้ไวด้ว้ย การตดัสินใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของธุรกิจนั้นจึงข้ึนอยูก่บัความ

เช่ียวชาญช านาญในการวเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศขององคก์รอีกดว้ย 

 การพฒันาระบบสารสนเทศของแต่ละองคก์รจะมีกระบวนการท่ีแตกต่างข้ึนอยูก่บัหลายๆปัจจยั 

เช่น ขนาดขององคก์ร การพฒันาขององคก์ร และระดบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยขีององคก์ร ระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศ หากจะพฒันาก็จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการ

ของผูใ้ชท่ี้หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยสารสนเทศของระบบนบัเป็นส่ิงส าคญัเน่ืองจาก

เป็นเสมือนผลผลิตทางการบญัชี ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจริงท่ีเกิดข้ึนและน าไปสู่การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักิจการ ซ่ึงแต่ละบุคคลอาจจะตดัสินใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนัแต่ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองของ

ความส าเร็จของกิจการ 

3. Relationship between company management and accounting information system as a base for 

managerial activities 



 การบริหารจดัการกิจการนอกจากจะข้ึนอยูก่บัมุมมองส่วนบุคคล ประสบการณ์และความสามารถ

ของผูบ้ริหารแลว้ ยงัตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ การจดัการและการ

ด าเนินงานของกิจการ หมายถึงการจดัการตามวตัถุประสงคข์องกิจการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของบุคคล

หลายฝ่ายท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 ขอ้มูลจะตอ้งมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้มีเป้าหมายคือเพิ่มความรู้ใหก้บัผูใ้ชแ้ม้

ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการจะไดรั้บความสนใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย แต่ส าหรับการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีจ าเป็นคือ

ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีวดัค่าออกมาเป็นเชิงปริมาณ มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและมีความน่าเช่ือถือ 

 การพฒันา information technology เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการ

ด าเนินงานของส่วนต่างๆภายในองคก์ร การลงทุนในฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ทางการบญัชีก็เป็นไปตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนทั้งในดา้นของความทนัต่อเวลา ความถูกตอ้ง และรูปแบบของการรายงาน 

ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีมีความซบัซอ้น   การลงทุนดงักล่าวท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลท าใหธุ้รกิจมีความเส่ียงใน

การด าเนินงานและความเส่ียงทางดา้น IT เพิ่มข้ึน ดงันั้นกิจการจึงตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมต่อ

เง่ือนไขความเส่ียงทางการด าเนินงานท่ีเผชิญโดยการมีระบบขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเหมาะสม เพื่อใหมี้

ทรัพยากรทางดา้นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเพื่อประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 

4.  Accounting information system as and information support to certain levels of management 

 กิจกรรมในการบริหารจดัการธุรกิจของผูบ้ริหารข้ึนอยูก่บัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ 

ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัต่างกนัระดบัของการตดัสินใจยอ่มแตกต่างกนั (Strategic, tactical, and operational) โดย

ขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารจะเป็นขอ้มูลบญัชีเพื่อการจดัการหรือบญัชีบริหาร แต่

บญัชีบริหารนั้นจะตอ้งใชข้อ้มูลจากรายงานทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการจดัท า เป็นขอ้มูลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในระดบัท่ีสูงกวา่ 

 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี จะมีขอ้มูลทางการบญัชีเป็นพื้นฐานส าคญั แต่จะมีในส่วนของ

กระบวนค าสั่งและในส่วนของการวางแผน การควบคุม และการวเิคราะห์ ผลของการบญัชีบริหารจะเป็นไป

ตามวตัถุประสงคห์รือตามความตอ้งการ ซ่ึงนบัเป็นส่วนหน่ึงของการบญัชีท่ีมีหนา้ท่ีคือสนบัสนุนการจดัการ

ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับกิจกรรมการบริหารจดัการ 



 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีนบัเป็นระบบยอ่ยของกิจการท่ีจะมีการใหข้อ้มูลเพื่อสนบัสนุนการ

จดัการในแต่ละระดบัอยา่งเหมาะสม โดยขอ้มูลท่ีใหก้็จะมีทั้งในส่วนของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหนา้ท่ีงานหลกั

และหนา้ท่ีงานรอง(ส่วนงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานหลกัท่ีตอ้งรับผดิชอบ) 

 การจดัการเชิงกลยทุธ์ถือเป็นระดบัการจดัการสูงสุดของกิจการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มัน่ใจไดว้า่

กลยทุธ์ในการด าเนินงานของกิจการจะสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บักิจการ โดยการจดัการ

องคก์รองคก์รตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อน ามาสนบัสนุนการด าเนินงาน นบัตั้งแต่การเลือก การ

พฒันา การติดตามผลของการด าเนินกลยทุธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงควรจะตอ้งท าให้

กิจการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพิ่มข้ึนและควรจะมีก าไรท่ีเกินกวา่ปกติ และแน่นอนมนัตอ้งมีการ

จดัการทางการเงินซ่ึงการจดัการทางการบญัชีจะเป็นส่วนพื้นฐานส าคญัส าหรับการจดัการดงักล่าว 

 Financial Accounting ในส่วนของการจดัการจะเป็นการจดัการในดา้นของการรวบรวมขอ้มูลเพื่อ

จดัท าและการวเิคราะห์ผลภายในองคก์ร การบริหารรายจ่าย การค านวณความส าเร็จของการด าเนินงานระยะ

สั้น การรายงานตน้ทุน ประสิทธิภาพและความส าเร็จขององคก์รอ่ืน ในการด าเนินการน้ีกิจการตอ้งมีขอ้มูล

และมีตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนรวมของกิจการ โครงสร้างการลงทุน แหล่งเงินทุนท่ีไดจ้ากการจดัหา

ทั้งหมดและโครงสร้างของการจดัหาเงินทุนดงักล่าว ความสัมพนัธ์กนัของแต่ละส่วนงานและความสัมพนัธ์

กนัในส่วนของท่ีเก่ียวการลงทุนและการจดัหาซ่ึงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจดัหา ความส าเร็จในดา้น

ของรายได ้ค่าใชจ่้าย และก าไร 

 ตวัเลขและขอ้มูลต่างๆจะถูกรายงานเพื่อผูใ้ชภ้ายนอกองคก์รเพื่อให้เขาทราบขอ้มูลเก่ียวกบักิจการ

และเพื่อใหพ้วกเขาสามารถประเมินผลการตดัสินใจและวางแผนซ่ึงจะเก่ียวกบัการควบคุมกิจกรรมของ

กิจการท่ีจะเกิดข้ึนในงวดต่อไป ซ่ึงนั้นหมายความวา่การบริหารกิจกรรมต่างๆของกิจการไดถู้กรายงาน

ออกมาเป็นผลการด าเนินงานท่ีถูกค านวณออกมาซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวสิัยทศัน์ และการพฒันาของกิจการ

ในปัจจุบนั 

 Management accounting เป็นกระบวนการให้ขอ้มูลท่ีมีจุดมุ่งเหมาะสมเพื่อรายงานผลการ

ด าเนินงานในช่วงเวลาสั้นๆ ผลการด าเนินงานในแต่ละส่วนงาน หรือในระดบัองคก์ร ซ่ึงการรายงานอาจจะ

รายงานเฉพาะการด าเนินงาน เช่น ในส่วนของการวางแผน การวดัผลการด าเนินงาน และวธีิการตน้ทุนและ

ผลตอบแทน ซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีจะน าเสนอในรูปของขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการตดัสินใจท่ีตอ้งเลือก



ทางเลือกหน่ึงทางเลือกใดในหลายๆทางเลือก การทบทวนปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของแต่ละทางเลือก 

การใหข้อ้มูลสนบัสนุนในส่วนของการควบคุมในส่ิงท่ีตอ้งกระท าตามท่ีไดต้ดัสินใจ และการพฒันาแผน  

 ในส่วนของการบญัชีเพื่อการจดัการท่ีมุ่งเนน้การประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ร และผลการ

ด าเนินงานของผูบ้ริหาร เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อใหผ้ลเป็นไปตามแผนของกิจการ ซ่ึง

การรายงานก็จะรายงานทั้งผลกระทบทางการเงินก่อนและหลงัในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ

ของผูบ้ริหาร ซ่ึงการรายงานดงักล่าวก็เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของกิจการในแต่ละส่วนและนั้นในทา้ยท่ีสุด

ก็จะส่งผลต่อผลก าไรโดยรวมของทั้งกิจการ 

 แมข้อ้มูลจะมีการน าไปสนบัสนุนการจดัการเชิงกลยทุธ์ใหป้ระสบผลส าเร็จในลกัษณะของการ

ควบคุมกิจการต่างๆในแต่ละระดบั แต่การบญัชีบริหารจึงไม่มีความยดืหยุน่และอาจไม่มีประสิทธิภาพหาก

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชก้ลยทุธ์ปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเปล่ียนไป นั้นส่งผลท าใหกิ้จการ

ตอ้งการระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีมีความสามารถในการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยแนวคิดใหม่น้ีไดรั้บการพฒันามาจากการบญัชีเพื่อการจดัการ เช่น การ

บญัชีเพื่อการจดัการเชิงกลยุทธ์ 

 การบญัชีเพื่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ ไม่ไดแ้ยกจากบทบาทของขอ้มูลทางการบญัชีการเงินและขอ้มูล

มูลภายในองคก์รอ่ืนท่ีตอ้งมีการรวบรวม บนัทึก วิเคราะห์ จดัการเพื่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ โดยเป็นการ

ประยกุตก์ระบวนการ วธีิการ และเคร่ืองมือของนกัวเิคราะห์ทางการเงินและการบญัชีเพื่อการควบคุมซ่ึงเป็น

ความแตกต่างส าคญัท่ีการบญัชีในปัจจุบนัไม่มี 

 กล่าวคือความแตกต่างของการบญัชีเพื่อการจดัการบญัชีเพื่อการจดัการเชิงกลยทุธ์คือการค านวณ ท่ี

การบญัชีเพื่อการจดัการจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัรายได ้และผลในช่วงเวลาสั้นๆ ผลการด าเนินงานต่อหน่วยและ

ผลการด าเนินงานในแต่ละส่วนงานภายในองคก์ร แต่การบญัชีเพื่อการจดัการเชิงกลยุทธ์จะมีขอบเขต 

องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัการเลือก การพฒันา การประยุกตใ์ชแ้ละการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ของกิจการ การ

บญัชีเพื่อการจดัการเชิงกลยุทธ์จะใหข้อ้มูลทั้งขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินซ่ึง

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีขอ้มูลทั้งสองส่วนนั้นเก่ียวขอ้งกบักิจการ ซ่ึงตรงส่วนน้ีจะไม่

เหมือนกบับญัชีบริหาร 

 ขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการจดัการคือการมุ่งเนน้ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีจะมีส่วนสัมพนัธ์กบั

สภาพแวดลอ้ม เป้าหมายของการใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ เพื่อการสร้างความไดเ้ปรียบและนั้นอาจไม่ได้



ข้ึนอยูก่บัระบบท่ีมีอยู ่และการจดัท าก็ไม่ตอ้งค านึกถึงหลกัปฏิบติัทางการบญัชี ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่มนั

เป็นการบญัชีและการแกไ้ขปัญหาขององคก์รท่ีตอ้งมีการใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน กลยทุธ์ท่ี

ปรับเปล่ียนและการจดัการระดบัสูง ซ่ึงทั้งหมดเพื่อ การพฒันา และผลสัมฤทธ์ิของการควบคุมและเพื่อการ

เปล่ียนแปลงกลยทุธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 การจดัการในระดบั tactical operating ขอ้มูลท่ีใหส่้วนใหญ่เป็นขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการจดัการ

หรือบญัชีบริหาร ท่ีตอ้งเป็นขอ้มูลทางการบญัชีบริหารเน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการใหข้อ้มูลเพื่อการ

บริหารจดัการองคก์รท่ีเป้าหมายของการรายงานเพื่อให้เห็นถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนและส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึง

ต่างจากขอ้มูลทางการบญัชีการเงินท่ีขอ้มูลบญัชีบริหารจะมีความเป็นทางการนอ้ยกวา่ในดา้นของการ

รายงาน ในดา้นของเน้ือหาและแบบฟอร์ม และในดา้นของเวลาในการรายงานและเวลาในการค านวณ ท่ีการ

บญัชีบริหารจะเป็นไปตามขอ้ตกลงของผูบ้ริหารท่ีเป็นผูใ้ชข้อ้มูลกบัผูจ้ดัท าขอ้มูล 

 ในขณะเดียวกนัตน้ทุนและผลการด าเนินงานทางการบญัชีจากการตดัสินใจหรือจากการควบคุม 

เป็นส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจในการจดัการระดบั tactical and operational ท่ีขอ้ในมูลจะมีอธิผลต่อแหล่งตน้ทุน

และผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะในการบริหารจดัการแบบกระจ่ายอ านาจท่ีตอ้งการประเมินและควบคุม

แยกแต่ละส่วน การรายงานขอ้มูลจึงตอ้งสนบัสนุนในส่วนดงักล่าว 

 ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีรายงานก็จะมีทั้งส่วนท่ีมีประโยชน์หรือมีความจ าเป็นต่อการกระบวนการ

ตดัสินใจในระดบั tactical and operation  เร่ิมจากมุมมองระดบัโลกของการบญัชีบริหาร ท่ีจะเป็นเร่ืองของ

การวางแผน เป้าหมาย และผลต่าง ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนและขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงนบัไดว้า่เป็นขอ้มูลตวัช้ีวดัท่ี

ส าคญั ซ่ึงมีการแสดงในบางการรายงาน เช่น การรายงานตน้ทุนมาตรฐานหรือการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนซ่ึง

ช้ีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของแผนและผลท่ีเกิดข้ึนวา่ต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงแนวทางน้ีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารการใชท้รัพยากร แต่มนัก็ตอ้งมีตวัช้ีวดัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลของการด าเนินนโยบายท่ีจะตามมาคือ

ยอดขาย 

 รวมถึงการรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในช่วงเวลาสั้นๆ ตามระดบัความ

รับผดิชอบ ผลก าไรและศูนยก์ารลงทุน ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัมากกบัความส าเร็จในระดบักลยทุธ์และใน

ระดบัปฏิบติัการ รูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในรูปของตน้ทุนตามศูนยค์วาม

รับผดิชอบก็มีประโยชน์ต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการในระดบั tactical and strategic 


