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การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนและการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพือ่ การ
บริหารของบริษัทในประเทศไทย
The Use of Cost Management Technique and Accounting
Information for Management in Thailand
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อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ รายงานผลการสำ�รวจการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนและการใช้ขอ้ มูลบัญชี
เพื่อการบริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอแนะการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขันทางการค้าผู้วิจัยได้ส�ำ รวจกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯในปี พ.ศ. 2555 พบว่าฝ่ายบัญชี
ของกิจการจัดทำ�ข้อมูลบัญชีเพือ่ การบริหารในรูปแบบต่างๆเป็นสัดส่วนทีม่ ากกว่าการจัดทำ�รายงานทางการเงินและ
กิจการเหล่านี้ใช้ทรัพยากรในฝ่ายบัญชีเพื่อการจัดทำ�รายงานทางการบริหารในสัดส่วนที่สูงกว่าการจัดทำ�รายงาน
ทางการเงินซึง่ การเลือกใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนของกิจการไม่เปลีย่ นไปตามกลยุทธ์ของกิจการ นอกจากนีย้ งั พบ
ว่าเทคนิคการบริหารต้นทุนบางชนิดเช่น การลดต้นทุนในการถือครองสินค้าโดยไม่มสี นิ ค้าคงเหลือ และการวิเคราะห์
ข้อมูลทางบัญชีเพือ่ สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เช่น การวิเคราะห์ความสามารถในการทำ�กำ�ไรจากลูกค้านัน้ ยังไม่
ได้ถกู นำ�มาใช้อย่างแพร่หลายดังนัน้ กิจการเหล่านีย้ งั สามารถนำ�เทคนิคการบริหารต้นทุนอืน่ ๆทีเ่ หมาะสมกับกลยุทธ์
ของกิจการมาใช้ได้อีก เช่น การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารต้นทุนตามวงจรอายุผลิตภัณฑ์เป็นต้นจากผลการ
สำ�รวจพบว่ากิจการได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ศี กั ยภาพสูงอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ กิจการจึงมีระบบคอมพิวเตอร์ทพี่ ร้อม
รองรับการจัดทำ�ข้อมูลบัญชีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ได้อีก

Abstract
The purposes of this article are to report the use of cost management techniques and accounting
informationfor management purposes in the Thailand listed companies and to suggest how to use accounting
information to enhance competitive advantage. This study is based on a survey of the Thailand listed companies
conducted in 2012. The results from sample companies show thattheiraccounting departmentscreate more material
for management purpose than financial reporting purposes.In addition, the accounting departments spend more
resources to prepare management reports thanfinancial reports. The use of cost management techniques is not
depended on companies’ strategy. Moreover, some cost management techniquesare not widely implemented such

142

KKU Res. J.(be) 2012; 11(2)

as a zero-based inventory and a customers’ profit analysis.Therefore, those companies will benefit from adopting
other appropriate cost management techniques such as an inventory management and a cost management based
on product life cycle.The results also show that the companiesutilizeadvanced computingtechnology. Hence, these
companies can prepareaccounting information to enhance their competitive advantage.
คำ�สำ�คัญ: การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร
Keywords: The Use of Cost Management Technique, The Use of Accounting Informationfor Management

1. บทนำ�

2. ทบทวนวรรณกรรม

ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขันระหว่างกิจการมากขึ้นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากการแข่งขันทาง
ด้านความหลากหลายของสินค้าแล้ว กิจการต้องแข่งขัน
ทางด้านราคาของสินค้าอีกด้วย ดังนัน้ การบริหารต้นทุน
จึงทวีความสำ�คัญมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนสินค้าเป็นค่า
ใช้จ่ายที่เป็นสัดส่วนต่อยอดขายที่สำ �คัญ การบริหาร
ต้นทุนและการใช้ขอ้ มูลบัญชีเพือ่ การบริหารจึงเป็นกลไก
สำ�คัญสำ�หรับกิจการในประเทศไทยในการวางแผนการ
แข่งขันและการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนถึงการควบคุม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้
ทำ�การสำ�รวจบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปีพ.ศ.2555 เพื่อศึกษาการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการ
บริหาร การนำ�เทคนิคการบริหารต้นทุนมาใช้ในกิจการ
และการใช้ทรัพยากรในการจัดเตรียมข้อมูล โดยผลของ
การศึกษาจะทำ �ให้บริษัทในประเทศไทยตระหนักถึง
สถานการณ์การให้ความสำ�คัญของข้อมูลบัญชีเพื่อการ
บริหารและการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการ
ค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยเทคนิคการบริหาร
ต้นทุนที่ยังไม่ได้นำ�มาใช้นอกจากนี้บทความนี้ยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาด้านการบริหารต้นทุน โดยชี้ให้
เห็นถึงการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนและการใช้ข้อมูล
บัญชีเพื่อการบริหารที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

การเลือกใช้ระบบการบัญชีเพื่อการบริหารมี
ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับกิจการที่กำ�ลังเริ่มต้นและเติบโต
ซึ่ ง การเลื อ กใช้ ร ะบบบั ญ ชี เ พื่ อ การบริ ห ารของแต่ ล ะ
กิจการมีความแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยหลายประการ
ได้แก่ Agency costs การคำ�นึงถึงประโยชน์ที่ได้รับและ
ต้นทุนที่เสียไปขนาดของกิจการและรูปแบบการบริหาร
งานของผู้บริหาร (Davila and Foster, 2005) ดังนั้นจึง
เป็นไปได้ว่าการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนและการใช้
ข้อมูลบัญชีเพือ่ การบริหารของกิจการในประเทศไทยอาจ
มีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากแต่ละกิจการมีปัจจัย
ข้างต้นที่แตกต่างกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษา
เรือ่ งรูปแบบการใช้ขอ้ มูลการบัญชีอยูบ่ า้ ง เช่น การสำ�รวจ
โดย D’Ambopse and Gassed (1980) ซึ่งได้สำ�รวจกิจการ
จำ�นวน 51 แห่ง พบว่า 88% ของกิจการเหล่านั้นใช้ข้อมูล
จากระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารงานและกิจการ
ส่วนใหญ่นยิ มใช้อตั ราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
เพือ่ การบริหารงาน ทางด้านงานวิจยั ของ Page (1984) ได้
สำ�รวจลักษณะการใช้ข้อมูลทางบัญชี ผลการวิจัยพบว่า
ข้อมูลทางการบัญชีได้ถูกนำ�ไปใช้งานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้
บริหารสูงที่สุด (41%) เพื่อให้ข้อมูลทางภาษี (26%) และ
เพื่อเสนอต่อธนาคาร (17%) เป็นลำ�ดับรองลงมา
Pervan (2012) ได้ศึกษาลักษณะการใช้ข้อมูล
บัญชีเพื่อการตัดสินใจสำ�หรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศโครเอเชีย พบว่ากิจการเหล่านี้ใช้
ข้อมูลจากระบบบัญชีในงานการเงินและงานบริหารใน
ระดับใกล้เคียงกัน
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ในประเทศไทยได้มีงานวิจัยของ Ruttanaporn
(2005) ที่ได้ใช้แบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษา
เรื่องการใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารในประเทศไทย พบว่า
ผูบ้ ริหารไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับการบัญชีบริหารมากนัก
เช่นใช้ขอ้ มูลทางบัญชีบริหารเพียงเพือ่ การทำ�งบประมาณ
หรือจัดทำ�ต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยนี้แตกต่างไป
จากงานวิจัยในต่างประเทศที่พบว่าฝ่ายบริหารให้ความ
สำ�คัญกับข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหาร
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่าการ
ศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ เ น้ น การสอบถามการจั ด ทำ � ข้ อ มู ล
และการนำ�ข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ แต่ไม่ได้เน้นการ
สอบถามด้านการนำ�เทคนิคการบริหารต้นทุนมาใช้ อีก
ทั้งงานวิจัยเหล่านั้นได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทนอก
ตลาดหลักทรัพย์และงานวิจัยบางงานเป็นการศึกษากับ
กิ จ การในต่ า งประเทศด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง เป็ น ประเด็ น ที่ น่ า
สนใจทีจ่ ะศึกษาว่าในปัจจุบนั ประเทศไทยได้พฒ
ั นาการใช้
ข้อมูลทางบัญชีเพือ่ การบริหารและนำ�เทคนิคการบริหาร
ต้นทุนมาใช้ในปัจจุบันอย่างไรการเลือกใช้เทคนิคการ
บริหารต้นทุนมีความแตกต่างกันตามกลยุทธ์ของกิจการ
หรือไม่ รวมถึงศึกษาสัดส่วนระหว่างการใช้ทรัพยากรเพือ่
จัดทำ�ข้อมูลทางบัญชีบริหารและบัญชีการเงิน เพื่อให้
ทราบถึงการให้ความสำ�คัญต่อบัญชีบริหาร โดยบทความ
นีเ้ ป็นการรายงานผลการสำ�รวจแนวปฏิบตั ขิ องกิจการใน
ขั้นต้น ดังนั้นสมมติฐานเกี่ยวกับการศึกษาจึงกำ�หนดใน
ลักษณะที่ไม่ได้กำ�หนดทิศทาง ดังนี้
H1: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุน
H1a: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนแบบไม่มีสินค้าคงเหลือ
H1b: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนการผลิตแบบทันเวลา
H1c: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยทฤษฎีข้อจำ�กัด
H1d: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยต้นทุนฐานกิจกรรม
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H1e: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยการบริหารต้นทุน
กิจกรรม
H1f: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยการวัดผลดุลยภาพ
H1g: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐศาสตร์
H1h: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยการบริหารต้นทุน
ตามโซ่อุปทาน
H1i: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยวิธีต้นทุนเป้าหมาย
H1j: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยการบริหารต้นทุน
ตามวงจรอายุผลิตภัณฑ์
H1k: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยการบริหารต้นทุน
คุณภาพ  
H1l: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยการเทียบสมรรถนะ
H1m: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง หรือ Kaizen
H1n: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยการผลิตแบบลีน
H1o: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยการบัญชีเพื่อสิ่ง
แวดล้อม
H2: สัดส่วนการใช้ทรัพยากรเพื่อจัดทำ�ข้อมูล
ทางบัญชีบริหารและบัญชีการเงินแตกต่างกัน
H2a: สัดส่วนผลงานทีไ่ ด้จากแผนกบัญชีเพือ่ การ
บัญชีบริหารแตกต่างจากสัดส่วนผลงานเพือ่ การบัญชีการ
เงิน
H2b: สัดส่วนเวลาที่ใช้ในแผนกบัญชีเพื่อการ
บัญชีบริหารแตกต่างจากสัดส่วนเวลาที่ใช้เพื่อการบัญชี
การเงิน
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H2c: สัดส่วนค่าใช้จ่ายในแผนกบัญชีเพื่อการ เทคโนโลยี 38 บริษทั กลุม่ อสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะกิจการ
บัญชีบริหารแตกต่างจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อการ ที่อยู่ในกลุม่ การผลิตวัสดุก่อสร้าง) 40 บริษัท กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม 41 บริษัท และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
บัญชีการเงิน
33 บริษัท บริษัทเหล่านี้มีศักยภาพในการแข่งขันสูง
และมีการดำ�เนินงานที่มีผลกระทบกับคนจำ�นวนมาก
3. วิธีการศึกษา
เพราะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทเหล่านี้
มีมูลค่าตลาดในปีพ.ศ.2555 ประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท
1. กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยได้ศึกษาโดยกำ�หนดกรอบประชากร แบบสอบถามที่ตอบกลับมามีจำ�นวน 38 ชุด แบ่งเป็น
เป็นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรและอาหาร 6
พ.ศ. 2555 จำ�นวน 193 แห่งที่มีการผลิตสินค้าในกิจการ บริษัท  กลุ่มเทคโนโลยี 8 บริษัท กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 4  
เท่านั้น เนื่องจากกิจการประเภทนี้สามารถใช้เทคนิคใน บริษัท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 8 บริษัท และกลุ่มสินค้า
การบริหารต้นทุนได้หลายส่วนงาน ซึ่งบริษัทเหล่านี้อยู่ อุปโภคบริโภค 12 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าตลาดในปีพ.ศ. 2555
ในอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรและอาหาร 41 บริษัท กลุ่ม รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านล้านบาท
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวน
จำ�นวนบริษัท ร้อยละของจำ�นวน ร้อยละของจำ�นวน
บริษัทที่ได้ส่ง ที่ตอบกลับ ที่ตอบกลับเทียบกับ บริษัทที่ตอบกลับ
แบบสอบถาม แบบสอบถาม จำ�นวนบริษัทที่ได้ส่ง เทียบกับจำ�นวนบริษัท
แบบสอบถาม
ทีส่ ่งแบบสอบถาม
กลุ่มเกษตรและอาหาร
41
6
14.6
15.79
กลุ่มเทคโนโลยี
38
8
21
21.05
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
40
4
10
10.53
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
41
8
19.5
21.05
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
33
12
36.4
31.58
จำ�นวนรวม
193
38
19.7
100
2. การเก็บข้อมูล
การศึกษาเริ่มจากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้
จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 จากทบทวนวรรณกรรมพบ
ว่าการพัฒนาแบบสอบถามทีใ่ ช้ในงานวิจยั ด้านการบัญชี
บริหารนัน้ บางคำ�ถามควรมาจากงานวิจยั ในอดีต(ศิลปพร
และพิมพ์ใจ, 2555) ดังนั้นคำ�ถามที่ใช้ในแบบสอบถาม
บางข้อจึงได้ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของNishimura
(2000) 2 ซึ่งได้สำ�รวจการปฏิบัติทางบัญชีบริหารของ
2

บริษัทที่มีความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัท
ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นประเทศสิ ง คโปร์ มาเลเซี ย และไทยและ
แบบสอบถามนี้ได้ถูกแปลเพื่อใช้ทำ�วิจัยกับกิจการท้อง
ถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยประเทศ
ละหนึ่งงานวิจัย (Nishimura and Willett, 2000) นอกจาก
นีแ้ บบสอบถามได้เพิม่ หัวข้อการใช้เทคนิคบริหารต้นทุน
ซึง่ มีในการเรียนการสอนด้านการบริหารต้นทุนและเป็น
เทคนิคที่ใช้ปฏิบัติโดยทั่วไปในบริษัทชั้นนำ�ต่างๆ

Nishimura,A. Willett,R.2005. Management Accounting in Asia. Malaysia: Thomson.
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โครงสร้างของแบบสอบถามนี้แบ่งเป็นสี่ส่วน
ส่วนที่หนึ่งคือข้อมูลทั่วไปของบริษัท ได้แก่ กลยุทธ์ของ
กิจการ จำ�นวนหรือประเภทผลิตภัณฑ์ ลักษณะการผลิต
และสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลตำ�แหน่งงานและอายุงาน
ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งคำ�ถามในส่วนนี้เป็นคำ�ถาม
แบบเติมคำ�ตอบส่วนที่สองแบ่งเป็นสองส่วนย่อย ส่วน
ย่อยทีห่ นึง่ คือลักษณะการใช้ขอ้ มูลต้นทุนในปัจจุบนั และ
ส่วนย่อยที่สองคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล
ต้นทุนที่เกิดจากระบบต้นทุนปัจจุบันโดยเหตุการณ์ที่
สอบถามนี้เป็นข้อบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจาก
ระบบบัญชีในปัจจุบัน (ดวงมณี โกมารทัต,2554) เพื่อไม่
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามคาดเดาได้ว่าควรตอบแบบใดจึง
จะเหมาะสมทีส่ ดุ ลักษณะการตัง้ คำ�ถามจะถามโดยแสดง
สถานการณ์ทคี่ วรเกิดขึน้ และไม่ควรเกิดขึน้ คละกันในเก้า
คำ�ถาม จากนั้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความถี่ของ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยแบ่งเป็นสี่ระดับ
ส่วนที่สามคือการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุน
โดยระบุว่ากิจการได้ใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนชนิด
ต่างๆจำ�นวน 15 ชนิดหรือไม่ซงึ่ เทคนิคการบริหารต้นทุน
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับว่าเป็นประโยชน์ในการบริหาร
ต้นทุน
ส่ ว นที่ สี่ คื อ การใช้ ท รั พ ยากรในการจั ด ทำ �
บัญชีการเงินและบัญชีบริหารโดยให้ระบุสัดส่วนการ
ใช้ทรัพยากรที่ใช้ไปในงานบัญชีบริหารและบัญชีการ
เงิน และมีคำ�ถามแบบเติมคำ�ตอบเพื่อให้ระบุประเภท
ของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ กิ จ การใช้ ห ลั ง จากส่ ง
แบบสอบถามแล้วสองครั้งได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้ง
สิ้น 38ฉบับ อัตราการตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ
19 ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ใช้
วิธกี ารส่งแบบสอบถามในประเทศไทย เช่นRuttanaporn
(2005)ซึง่ ผลการสำ�รวจได้แสดงไว้ในส่วนผลการศึกษาใน
ลำ�ดับถัดไป
3. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการทดสอบ
สมมติฐาน
ในส่ ว นแรกผู้ วิ จั ย จะรายงานค่ า สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistic) และวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
เกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม รูปแบบการใช้ขอ้ มูลต้นทุน
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การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนการใช้ทรัพยากรในการ
จัดทำ�บัญชีและทำ�การทดสอบสมมติฐานทั้งสองด้วยวิธี
ดังต่อไปนี้
H1: ประเภทกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุน
สมมติฐาน H1 ได้ทดสอบด้วยวิธี Chi-square  
test เพื่อหาว่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคนิคการ
บริหารต้นทุนแต่ละชนิดกับกลยุทธ์ที่กิจการเลือกใช้ว่า
เป็นอิสระต่อกันหรือไม่ โดยการทดสอบเริ่มจากกำ�หนด
ตัวแปรทางด้านการใช้เทคนิคการบริหารให้เป็นตัวแปร
หุ่น (Dummy Variable) ซึ่งมีค่าเป็น 0 หรือ 1 โดยกำ�หนด
ให้ ตั ว แปรการใช้ เ ทคนิ ค การบริ ห ารมี ค่ า เป็ น 1 เมื่ อ
ประเภทของเทคนิคการบริหารต้นทุนนั้นถูกใช้งานใน
กิจการนั้น และมีค่าเป็น 0 เมื่อเทคนิคการบริหารต้นทุน
นั้นไม่ถูกใช้งานในกิจการนั้นและแปลงค่าตัวแปรทาง
ด้านกลยุทธ์ให้เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) เช่น
กันโดยกำ�หนดให้ตัวแปรกลยุทธ์มีค่าเป็น1 หากกิจการ
ใช้กลยุทธ์จ�ำ หน่ายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
กลุม่ เฉพาะ และกำ�หนดให้มคี า่ เป็น 0 สำ�หรับกลยุทธ์อนื่ ๆ
เนื่องด้วยการทดสอบนี้เป็นการศึกษาความ
สัมพันธ์ที่ทั้งสองตัวแปรมีค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น จึงใช้
วิธี Chi-Square (2 x 2 Contingency Table) เพื่อทดสอบ
ว่าสองเหตุการณ์นี้เกิดร่วมกันหรือไม่ เช่น กิจการที่มี
การใช้กลยุทธ์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเฉพาะนั้นใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนแบบ
ไม่มีสินค้าคงเหลือหรือไม่ ถ้าใช่ ค่าตัวแปรของกลยุทธ์
คือ 1 ค่าตัวแปรเทคนิคการบริหารต้นทุนแบบไม่มีสินค้า
คงเหลือคือ 1 โดยการทดสอบสมมติฐานจะทดสอบแยก
ตามเทคนิคการบริหารต้นทุนแต่ละชนิด (H1aจนถึง H1o)
ทีละข้อแยกจากกัน
H2: สัดส่วนการใช้ทรัพยากรเพื่อจัดทำ�ข้อมูล
ทางบัญชีบริหารและบัญชีการเงินแตกต่างกัน
การทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Binomial test of
proportions นำ�มาใช้เพื่อทดสอบสมติฐาน H2aH2b และ
H2c ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบสัดส่วนทรัพยากรที่ใช้ไปในงานเพื่อการรายงาน
ทางการเงินและการบริหาร เนื่องจากสัดส่วนของการใช้
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ในงานทั้งสองไม่เป็นอิสระต่อกัน เพราะสัดส่วนทั้งสอง
งานรวมกันจะต้องได้เท่ากับ 100% โดยหากสัดส่วนที่ใช้
ไปเพื่อการจัดทำ�รายงานทางการบริหารสูงสัดส่วนที่ใช้
ไปเพื่อการจัดทำ�รายงานทางการเงินจะตํ่า
การทดสอบสมติฐานH2นี้ ในขั้นแรกกำ�หนด
ให้สมมติฐานเป็นดังนี้ H2a:p ≠ 0.5 และ q ≠ 0.5 ซึ่ง p คือ
สัดส่วนผลงานจากแผนกบัญชีเพื่อการรายงานทางการ
เงิน และ q คือ สัดส่วนผลงานจากแผนกบัญชีเพื่อการ
รายงานทางการบริหาร
ต่อมาเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพยากรเพื่อการรายงานทางการเงินและการบริหาร
ว่ามีการใช้งานในสัดส่วนที่เท่ากันหรือไม่โดยกำ�หนดให้
สมมติฐานเป็นดังนี้ H2b:p ≠ 0.5 และ q ≠ 0.5 ซึ่ง p คือ
สัดส่วนการใช้ทรัพยากรเวลาเพือ่ การรายงานทางการเงิน
และ q คือ สัดส่วนการใช้ทรัพยากรเวลาเพื่อการรายงาน
ทางการบริหาร
ในลำ�ดับสุดท้ายกำ�หนดให้สมมติฐานเป็นดังนี้
H2c:p ≠ 0.5 และq ≠ 0.5 ซึง่ p คือ สัดส่วนการใช้ทรัพยากร
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรายงานทางการเงิน และ q คือ สัดส่วน
การใช้ทรัพยากรค่าใช้จา่ ยเพือ่ การรายงานทางการบริหาร

4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง ด้ า นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมี อ ายุ ง านกั บ กิ จ การปั จ จุ บั น โดยเฉลี่ ย
12 ปี ซึ่งทำ�งานอยู่ในกิจการที่มีการผลิตสินค้าที่หลาก
หลายประเภทตั้งแต่ 5 ชนิดจนถึง 3,000 ชนิด ทางด้าน
การกำ�หนดกลยุทธ์ขององค์กรตามแนวคิดของ Michael
E. Porter เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งมีสี่
ประเภทได้แก่1. จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนตํ่าที่สุด
2. จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามแตกต่ า งไปจากคู่ แ ข่ ง
3. จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าในกลุม่
เฉพาะ หรือ 4. อื่นๆ เช่น จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นชั้นนำ�
ในระดับโลกหรือเหนือความคาดหวังของลูกค้า หรือมี
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการผลิตอย่างต่อเนื่องจาก
ผลการสำ�รวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีกลยุทธ์
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ในการดำ�เนินงานโดยการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการของลูกค้าในกลุ่มเฉพาะสูงที่สุด (ร้อยละ 53) แต่
ใช้กลยุทธ์ในการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างไป
จากคู่แข่งน้อยที่สุด (ร้อยละ11) กิจการในกลุ่มตัวอย่าง
ใช้กลยุทธ์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนตํ่าอยู่ร้อยละ 21
และมีการใช้กลยุทธ์อื่นๆ อีกร้อยละ 15
นอกจากนี้ผลการสำ�รวจยังพบว่าลักษณะการ
ผลิตเป็นการผลิตตามแบบผลิตภัณฑ์ที่กิจการมีอยู่แล้ว
และตามที่ลูกค้าสั่งเป็นร้อยละ 58 และผลิตเฉพาะตาม
แบบที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นร้อยละ 37 สะท้อนให้เห็นว่ารูป
แบบการผลิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับการใช้
กลยุทธ์แบบจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเฉพาะในขณะที่บางกิจการผลิตสินค้าตาม
แบบผลิตภัณฑ์ที่กิจการมีอยู่แล้วในระดับร้อยละ 5 จาก
ผลการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้กิจการที่
ผลิตสินค้าตามแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยูแ่ ล้วได้ค�ำ นึงถึงความ
แตกต่างระหว่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมและสังคม
อันเป็นตัวกำ�หนดความต้องการสินค้าของลูกค้าในแต่ละ
ประเทศที่แตกต่างกันออกไปโดยให้นำ�ปัจจัยดังกล่าวมา
ใช้ในการพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
รูปแบบการใช้ข้อมูลต้นทุน
ผลการสำ�รวจรูปแบบการใช้งานข้อมูลต้นทุน
ในปัจจุบันได้แสดงไว้ในตารางที่2พบว่ากิจการทั้งหมด
ได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น เพื่ อ จั ด ทำ� รายงานทางการเงิ น ของ
ธุรกิจเพือ่ เสนอต่อหน่วยงานภายนอกอย่างสมํา่ เสมอ เช่น
แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน หรือ
ต้นทุนขายในงบกำ�ไรขาดทุน ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดให้กิจการทุกกิจการต้อง
รายงานข้อมูลต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือในงบการ
เงิน ทางด้านการใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นฐานข้อมูลในการ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มกี ารใช้งานอย่างสมํา่
เสมอในอัตราร้อยละ 68 และใช้ในการวัดผลการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอในอัตราร้อยละ
63 อย่ า งไรก็ ดี พ บว่ า มี กิ จ การไม่ ถึ ง ครึ่ ง หนึ่ ง ของกลุ่ ม
ตัวอย่างได้ใช้ข้อมูลต้นทุนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อวัดมูลค่า
ต้นทุนภายใต้แนวคิดการบริหารธุรกิจใหม่ๆ เช่น ต้นทุน
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กิจกรรม ต้นทุนทรัพยากร ต้นทุนวงจรอายุผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถทราบต้นทุนทีแ่ ท้จริงในการกำ�หนดราคาขาย
ต้นทุนคูค่ า้ ต้นทุนลูกค้าสะท้อนให้เห็นว่ากิจการยังไม่ได้ ที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์และไม่สามารถบริหาร
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหารอย่างเต็มที่ ต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าคู่แข่ง
อันอาจเป็นจุดอ่อนในการแข่งขันทางด้านราคาเนือ่ งจาก
ตารางที่ 2 ประเภทการใช้งานระบบข้อมูลต้นทุน
ลักษณะการใช้งาน
1. จัดทำ�รายงานทางการเงินของธุรกิจการผลิตที่
เสนอต่อหน่วยงานภายนอก เช่น แสดงมูลค่าสินค้า
คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน หรือ ต้นทุนขาย
ในงบกำ�ไรขาดทุน
2. วัดมูลค่าต้นทุนภายใต้แนวคิดการบริหารธุรกิจ
ใหม่ๆ เช่น ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนทรัพยากร ต้นทุน
วงจรอายุผลิตภัณฑ์ ต้นทุนคู่ค้า ต้นทุนลูกค้า เป็นต้น
3. เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
เชิงกลยุทธ์
4. ใช้ในการวัดผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ
ผลการศึกษาข้อบ่งชีถ้ งึ สถานการณ์ทเี่ กิดปัญหา
จากระบบบัญชีในปัจจุบันได้แสดงไว้ในตารางที่ 3 ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความเพียงพอของข้อมูลต้นทุนที่ได้จาก
ระบบบัญชีในปัจจุบนั เพือ่ การดำ�เนินงานของกิจการ พบ
ว่าในภาพรวมกิจการส่วนใหญ่คอ่ นข้างไม่มปี ญ
ั หาในการ
ใช้ขอ้ มูลจากระบบบัญชีทใี่ ช้ในปัจจุบนั หากการผลิตไม่มี
ความซับซ้อนมากโดยกิจการยังคงสามารถกำ�หนดต้นทุน
ได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลจากระบบบัญชีท�ำ ให้กจิ การยังคง
กำ�หนดต้นทุนของสินค้าทีผ่ ลิตยากให้สงู กว่าต้นทุนของ
สินค้าทีผ่ ลิตง่ายสินค้าทีผ่ ลิตยากก่อให้เกิดกำ�ไรต่อหน่วย
จากการขายสูงกว่าสินค้าที่ผลิตง่ายแต่อย่างไรก็ดีการปัน
ส่วนต้นทุนที่กิจการใช้ยังไม่ได้ใช้แนวคิดที่พิจารณาถึง
ความยุ่งยากของกิจกรรมในกระบวนการผลิตแต่ใช้การ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตจากจำ�นวนหน่วยของผลผลิต
หรือปัจจัยอืน่ แทน ซึง่ เห็นได้จากสินค้าทีผ่ ลิตเป็นจำ�นวน
มากได้รบั การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จา่ ยการผลิตมากทัง้ ๆที่
มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากน้อยกว่าโดยเหตุการณ์นี้เกิด
ขึ้นบ่อยครั้งถึงสมํ่าเสมอในอัตราร้อยละ 48 นอกจากนี้

สมํ่าเสมอ

บ่อยครั้ง

บางครั้ง

ไม่เคย

100%

0%

0%

0%

47%

26%

11%

16%

68%

21%

11%

0%

63%

26%

11%

0%

ประเด็นทางด้านการมีปฏิกริ ยิ าของลูกค้าต่อการเพิม่ ราคา
ขายของกิจการ ทำ�ให้กิจการควรให้ความสำ�คัญกับความ
แม่นยำ�ของข้อมูลต้นทุนให้มาก เพราะจากประสบการณ์
ของกิจการพบว่าการปรับขึน้ ราคาสินค้าจะส่งผลกระทบ
ต่อยอดขายโดยรวม เนื่องจากลูกค้าอาจไปซื้อสินค้าจาก
ผูข้ ายรายอืน่ ทีม่ รี าคาตํา่ กว่า ดังนัน้ กิจการควรตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการบริหารเพือ่ ควบคุมต้นทุนมิให้สงู ขึน้
จนต้องปรับราคาขายขึ้นบ่อยครั้ง
จากตารางที่ 3 พบว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารรวมทั้ ง ผู้
บริหารแผนกผลิตให้ความสำ�คัญต่อข้อมูลของแผนก
บัญชีตั้งแต่ระดับบ่อยครั้งและระดับสมํ่าเสมอรวมกัน
เป็นร้อยละ 95 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนผู้บริหาร
หน่วยงานต่างๆ ให้ความสำ�คัญต่อรายงานต้นทุนประเภท
ต่างๆ จากแผนกบัญชีตงั้ แต่ระดับบ่อยครัง้ และระดับสมํา่
เสมอรวมกันเป็นร้อยละ 89 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด ซึง่
เกิดขึ้นเนื่องจากแผนกบัญชีส่งรายงานแก่ผู้ใช้รายงาน
ได้ทันต่อเวลา มีรูปแบบและเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย เมื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Chi-square เพื่อทดสอบ
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ว่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ ผู้ บ ริ ห ารแผนกผลิ ต ให้ ค วามสำ� คั ญ ต่ อ
ข้อมูลของแผนกบัญชี และการที่แผนกบัญชีส่งรายงาน
แก่ผู้ใช้รายงานได้ทันต่อเวลา มีรูปแบบและเนื้อหาที่
เข้าใจได้ง่าย มีความสัมพันธ์กันหรือไม่จากการทดสอบ
พบว่ า ทั้ ง เหตุ ก ารณ์ทั้ง สองมีค วามสัม พันธ์ อย่า งมี นั ย
สำ�คัญ (p-value = 0.03) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแผนกบัญชีมี
ความเข้าใจลักษณะการผลิตได้ดี เนือ่ งจากได้เข้าไปสังเกต
กระบวนการผลิตจริงในโรงงานตัง้ แต่ระดับบ่อยครัง้ และ

ระดับสมํ่าเสมอรวมกันเป็นอัตราร้อยละ 100 โดยสรุป
ระบบข้อมูลต้นทุนทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้รายงานได้ในด้านความทันต่อเวลา
และสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านจริง อย่างไรก็ตามยังคงมี
ประเด็นทีผ่ จู้ ดั ทำ�ข้อมูลต้นทุนพึงระวังและควรปรับปรุง
คือการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่อาจยังไม่เหมาะสม
เนือ่ งจากยังละเลยประเด็นความยากง่ายในการผลิตสินค้า

ตารางที่ 3 จำ�นวนร้อยละของบริษัทที่มีเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
สมํ่าเสมอ
1.สินค้าที่ผลิตยากมีต้นทุนสูงกว่าสินค้าที่ผลิตง่าย
37%
2.สินค้าที่ผลิตยากมีกำ�ไรต่อหน่วยจากการขายสูงกว่า
16%
สินค้าที่ผลิตง่าย
3.สินค้าที่ผลิตเป็นจำ�นวนน้อยได้รับการปันส่วนต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตน้อย เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ยุ่ง
5%
ยากน้อยกว่า
4.สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต เป็ น จำ � นวนมากได้ รั บ การปั น ส่ ว นต้ น
ทุนค่าใช้จ่ายการผลิตมาก ทั้งๆที่มีกระบวนการผลิตที่ยุ่ง
11%
ยากน้อยกว่า
5. ลูกค้าไม่มีปฏิกิริยาต่อการเพิ่มราคาขายของบริษัท
5%
6. ผูบ้ ริหารแผนกผลิตใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั รายงานจากแผนก
37%
บัญชี
7.แผนกบัญชีได้เข้าไปสังเกตกระบวนการผลิตจริงใน
21%
โรงงาน
8.ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆให้ความสำ�คัญต่อรายงานต้น
47%
ทุนประเภทต่างๆจากแผนกบัญชี
9.แผนกบัญชีส่งรายงานต่อผู้ใช้รายงานได้ทันต่อเวลา มี
63%
รูปแบบและเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุน
การวิเคราะห์แบบสอบถามในส่วนที่สามด้าน
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนจากตารางที่ 4 พบว่า
กิจการร้อยละ 95 มีการบริหารต้นทุนคุณภาพ ซึ่งต้นทุน
คุณภาพสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุม่ ใหญ่ๆคือกลุม่ ทีห่ นึง่
คือต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการผลิตหรือระหว่างการผลิตเพือ่

บ่อยครั้ง
42%

บางครั้ง
21%

ไม่เคย
0%

63%

21%

0%

47%

37%

11%

37%

37%

15%

21%

47%

27%

58%

5%

0%

42%

37%

0%

42%

11%

0%

37%

0%

0%

ป้องกันหรือประเมินการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และ
กลุม่ ทีส่ องเป็นต้นทุนความล้มเหลวภายในและภายนอก
ที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกิดสินค้าไม่มีคุณภาพ เช่น ต้นทุน
ในการแก้ไข ต้นทุนในการรับคืนสินค้าหรือให้ส่วนลด
เป็ น ต้ น ตามทฤษฎี แ ล้ ว กิ จ การต้ อ งบริ ห ารให้ ต้ น ทุ น
ทั้งสองประเภทนี้ให้อยู่ให้ระดับเหมาะสม (Optimal
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level) การแพร่หลายของการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุน
คุณภาพนีส้ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องกิจการทีส่ ว่ นใหญ่
มีการรับรองตามมาตรฐาน ISO นอกจากนีก้ จิ การร้อยละ
89 ได้ก�ำ หนดต้นทุนเป้าหมายก่อนการผลิต ขณะทีร่ อ้ ยละ
84 ของกิจการมีการใช้เทคนิคการเทียบสมรรถนะจึงก่อ
ให้เกิดการการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง และกิจการ
ร้อยละ 60 ขึน้ ไปได้น�ำ เทคนิคการบริหารต้นทุนอืน่ ๆมาใช้
อีกได้แก่ การผลิตแบบทันเวลา การวัดผลดุลยภาพ ต้นทุน
ฐานกิจกรรม การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม การบริหาร
ต้นทุนตามโซ่อุปทานมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
อย่างไรก็ดผี ลการศึกษายังพบข้อสงสัยถึงความ
ถูกต้องของการนำ�เอาเทคนิคการบริหารต้นทุนมาใช้ เช่น
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กิจการร้อยละ 74 มีการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม แต่ใน
ตารางที่ 3 พบว่ากิจการมีปัญหาในการปันส่วนต้นทุน
โดยสินค้าทีผ่ ลิตเป็นจำ�นวนมากได้รบั การปันส่วนต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตมากทั้งๆที่มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก
น้อยกว่าถึงเกิดขึ้นบ่อยถึงสมํ่าเสมอร้อยละ 48 จึงเป็น
ข้อที่กิจการพึงพิจารณาและตระหนักถึงความถูกต้องใน
การนำ�เทคนิคการคำ�นวณต้นทุนที่ไปใช้ปฏิบัติ อย่างไรก็
ดีเมือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยวิธี Chi-square พบว่าทัง้
สองเหตุการณ์นี้ไม่สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำ�คัญ (p-value
= 0.42) ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากกิจการที่มีปัญหาในการปัน
ส่วนต้นทุนอาจเป็นกิจการทีไ่ ม่ได้ใช้ตน้ ทุนฐานกิจกรรม

ตารางที่ 4 การบริหารต้นทุนและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร
เทคนิคในการบริหารต้นทุน
1.ไม่มีสินค้าคงเหลือ (Zero-based inventory)
2.การผลิตแบบทันเวลา (Just-in-time)
3.ทฤษฎีข้อจำ�กัด (Theory of Constraint)
4.ต้นทุนฐานกิจกรรม  (ABC)
5.การบริหารต้นทุนกิจกรรม (ABM)
6.การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard)
7.มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVA)
8.การบริหารต้นทุนตามโซ่อุปทาน(Supply Chain)
9. ต้นทุนเป้าหมาย (Target costing)
10.การบริหารต้นทุนตามวงจรอายุผลิตภัณฑ์
11.การบริหารต้นทุนคุณภาพ  (Quality Costing)
12.การเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
13.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือ Kaizen
14.การผลิตแบบลีน(Lean)
15.การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
สำ�หรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์
ของกิจการกับการเลือกใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนทัง้ 15
ชนิดนั้น ผู้วิจัยได้ทำ�การทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าว
ด้วยวิธี Chi-square เนือ่ งด้วยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก

ใช้อยู่
42%
84%
32%
74%
68%
74%
68%
68%
89%
58%
95%
84%
84%
58%
58%

ไม่เคยใช้
58%
16%
68%
26%
34%
26%
32%
32%
11%
42%
5%
16%
16%
42%
42%

ใช้กลยุทธ์จ�ำ หน่ายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเฉพาะเป็นส่วนใหญ่ จึงกำ�หนดให้ตัวแปรกลยุทธ์
มีค่าเป็น1 หากกิจการใช้กลยุทธ์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเฉพาะ และกำ�หนดให้มี
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ค่าเป็น 0 สำ�หรับกลยุทธ์อื่นๆ ผลการทดสอบความ ความต้องการของลูกค้ากลุม่ เฉพาะกับเทคนิคการบริหาร
สัมพันธ์ระหว่างการใช้กลยุทธ์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตาม ต้นทุนทัง้ สิบห้าชนิดนั้นได้รายงานไว้ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ของกิจการและการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนทั้ง
15 ชนิด และค่า p-value จาก Chi-square test
เทคนิคในการบริหารต้นทุน
p-value
1.ไม่มีสินค้าคงเหลือ (Zero-based inventory)
0.7715
2.การผลิตแบบทันเวลา (Just-in-time)
0.3229
3.ทฤษฎีข้อจำ�กัด (Theory of Constraint)
0.2521
4.ต้นทุนฐานกิจกรรม  (ABC)
0.9493
5.การบริหารต้นทุนกิจกรรม (ABM)
0.9493
6.การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard)
0.4522
7.มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVA)
0.6275
8.การบริหารต้นทุนตามโซ่อุปทาน(Supply Chain)
0.4522
9. ต้นทุนเป้าหมาย (Target costing)
0.7872
10.การบริหารต้นทุนตามวงจรอายุผลิตภัณฑ์
0.4858
11.การบริหารต้นทุนคุณภาพ  (Quality Costing)
0.2179
12.การเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
0.7610
13.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือ Kaizen
0.3885
14.การผลิตแบบลีน(Lean)
0.2631
15.การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
0.4858
ค่ า สถิ ติ ใ นตารางที่ 5 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
สมมติ ฐ านH 1ทุ ก ข้ อ ไม่ ถู ก ยอมรั บ    จากผลการศึ ก ษา
ไม่พบว่าการเลือกใช้เทคนิคในการบริหารต้นทุนใดๆ
เกี่ยวข้องกับประเภทกลยุทธ์ของกิจการ อาจเป็นเพราะ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนบางประเภทสามารถนำ�
ไปใช้ได้กบั หลายกลยุทธ์แต่อย่างไรก็ดผี ลการศึกษาพบว่า
กิจการส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้น�ำ เทคนิคการบริหารต้นทุนบาง
ประเภทมาใช้เช่น กิจการร้อยละ 42 ขึน้ ไปไม่ได้ใช้เทคนิค
การบริหารต้นทุนบางชนิด ได้แก่การบริหารสินค้าแบบ
ไม่มีสินค้าคงเหลือ ทฤษฎีข้อจำ�กัด การบริหารต้นทุน
ตามวงจรอายุผลิตภัณฑ์ การผลิตแบบลีน และการบัญชี
เพื่อสิ่งแวดล้อม

โดยสรุ ป กิ จ การในประเทศไทยยั ง สามารถ
พัฒนาการบริหารต้นทุนได้โดยอาศัยวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้ ข้อทีห่ นึง่
กิจการบางประเภทสามารถลดจำ�นวนสินค้าคงเหลือได้
ตามแนวคิดการไม่มีสินค้าคงเหลือเพื่อลดต้นทุนในการ
ถือครองสินค้าและความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
คงเหลือ เช่น สินค้าล้าสมัย สูญหาย เป็นต้นทั้งที่ผลการ
สำ�รวจพบว่ากิจการร้อยละ 84 ตอบว่าได้ใช้ระบบการผลิต
แบบทันเวลาแต่แนวคิดของการไม่มีสินค้าคงเหลือยังไม่
ได้ถูกนำ�มาใช้อย่างแพร่หลาย ข้อที่สองกิจการสามารถ
ใช้การวางแผนการผลิตแบบลีนเพือ่ ลดส่วนเกินและส่วน
ทีไ่ ม่มมี ลู ค่าเพิม่ ในการผลิตออกไปซึง่ มีความเป็นไปได้ใน
ทางปฏิบัติเนื่องจากกิจการร้อยละ 84 มีระบบการผลิต
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แบบทันเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแบบลีนและ
ร้อยละ 68 มีการบริหารต้นทุนฐานกิจกรรมอยูแ่ ล้ว จึงนับ
เป็นโอกาสในการขยายขอบเขตออกไปให้ครอบคลุมการ
ผลิตให้เป็นแบบลีนข้อทีส่ ามในกรณีทกี่ จิ การมีทรัพยากร
ที่ใช้ในการผลิตไม่เพียงพอกิจการควรวางแผนการผลิต
แบบทฤษฎีขอ้ จำ�กัดเพือ่ ผลิตสินค้าทีใ่ ห้ก�ำ ไรต่อทรัพยากร
ทีม่ อี ย่างจำ�กัดได้สงู ทีส่ ดุ ข้อทีส่ แี่ ม้วา่ กิจการส่วนใหญ่ได้มี
การกำ�หนดต้นทุนเป้าหมาย แต่กจิ การไม่ได้มกี ารบริหาร
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไปตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
เริม่ ออกจำ�หน่ายจนกระทัง่ ถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด
ดังนัน้ กิจการควรคำ�นวณต้นทุนของสินค้าตลอดช่วงอายุ
ของผลิตภัณฑ์อันนำ�ไปสู่การกำ�หนดราคาสินค้าที่ถูก
ต้องมากกว่าการใช้การกำ�หนดต้นทุนเป้าหมายแต่เพียง
อย่างเดียวและกิจการควรบริหารต้นทุนของผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะสมตามช่วงอายุผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลักษณะ
และรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของสินค้ามีความหลากหลาย ทำ�ให้ค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลามีรปู แบบและจำ�นวนเงินทีแ่ ตก
ต่างกัน ด้วยการบริหารต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไปตลอดช่วง
อายุผลิตภัณฑ์ท�ำ ให้กจิ การสามารถจัดเตรียมและควบคุม
ทรัพยากรและเงินทุนที่จะรองรับต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ตาม
ช่วงเวลาอย่างเหมาะสมข้อทีห่ า้ มีหลายกิจการยังไม่ได้ให้
ความสำ�คัญกับการบัญชีสงิ่ แวดล้อมซึง่ อาจเป็นข้อจำ�กัด
ในการเข้าสูก่ ารแข่งขันในระดับโลก เนือ่ งจากในปัจจุบนั
ประเทศต่างๆได้ให้ความสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มยุโรป หากกิจการไม่มีการเก็บ
ข้อมูลการบัญชีสิ่งแวดล้อม อาจทำ�ให้กิจการไม่สามารถ
คำ�นวณต้นทุนสิง่ แวดล้อมเข้าสูต่ น้ ทุนผลิตภัณฑ์หรือไม่
ได้คำ�นึงถึงหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกิจกรรมการรักษาสิง่
แวดล้อมทำ�ให้กจิ การคำ�นวณต้นทุนผิดพลาดและมีขอ้ มูล
เพื่อการตัดสินใจไม่เพียงพอ
การใช้ทรัพยากรในการจัดทำ�บัญชี
ในส่ ว นสุ ด ท้ า ยเป็ น การวิ เ คราะห์ ก ารใช้
ทรัพยากรในการจัดทำ�บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร
ด้านต่างๆจากตารางที่ 6 พบว่าระบบบัญชีมักถูกใช้ไป
ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินเป็นสัดส่วนสูงที่สุด
และใช้เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการบริหารต้นทุน
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เป็ น ลำ � ดั บ ถั ด มา แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี กิ จ การยั ง คงให้ ค วาม
สำ � คั ญ น้ อ ยมากในการใช้ ร ะบบบั ญ ชี เ พื่ อ การศึ ก ษาผู้
บริโภค กิจการควรคำ�นวณต้นทุนแต่ละกลุ่มลูกค้า ด้วย
วิธตี น้ ทุนฐานกิจกรรมโดยกำ�หนดสิง่ ทีต่ อ้ งการคิดต้นทุน
(Cost Objects) เป็นลูกค้าแต่ละราย เพื่อศึกษาถึงความ
สามารถในการก่อให้เกิดกำ�ไรในแต่ละกลุ่มลูกค้าหรือ
แต่ละราย(Customer Profitability) อันจะเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจเกีย่ วกับการกำ�หนดราคาขาย การให้สว่ นลด
หรือกิจกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วกับลูกค้าในแต่ละกลุม่ หรือลูกค้า
แต่ละราย
ตารางที่ 6 สัดส่วนการใช้ทรัพยากรระบบบัญชีเพื่อ
ทำ�งานในหน้าที่งานต่างๆ
สัดส่วน
หน้าที่งาน
(100%)
1. เตรียมข้อมูลทำ�งบการเงิน
24%
2. กำ�หนดราคาขาย
11%
3. นำ�ไปตัดสินใจระยะสั้น
9%
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
10%
5. บริหารกำ�ไร
13%
6. จัดทำ�งบประมาณ
12%
7. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค
1%
8. การบริหารต้นทุน
20%
9. อื่น
0%
จากการสำ � รวจพบว่ า กิ จ การส่ ว นใหญ่ ใ ช้
โปรแกรม SAP (ร้อยละ 42) และใช้โปรแกรม ERP อื่น
เป็นลำ�ดับรองลงมา (ร้อยละ 16) ซึ่งทั้งสองโปรแกรม
ที่มีศักยภาพสูงสามารถที่จะพัฒนาให้มีการวิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกค้าและกำ�ไรต่อลูกค้าแต่ละรายและช่วย
ในการปันส่วนต้นทุนผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามซับซ้อนในการ
ผลิตได้อันเป็นการแก้จุดอ่อนในการแข่งขันของกิจการ
ทางด้านการขาดการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าและความ
บกพร่องในการคำ�นวณต้นทุนสินค้าทีม่ กี ารผลิตซับซ้อน
ได้
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยสัดส่วนผลงานจาก
แผนกบัญชีและการใช้ทรัพยากรเพือ่ การรายงานทางการ
บริหารและการเงินและค่า P-value จากวิธี Binomial test
of proportionsเพื่อทดสอบสมติฐาน H2a H2b และ H2c
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ H2a สามารถ
สรุปได้ว่าในปัจจุบันฝ่ายบัญชีของกิจการให้ข้อมูลบัญชี
เพื่อการบริหารมากกว่าการให้ข้อมูลบัญชีการเงินโดย
เฉลี่ยสัดส่วนผลงานที่ได้จากแผนกบัญชีเป็นรายงาน
ทางการบริหารต่อรายงานทางการเงินคิดเป็นร้อยละ 59
ต่อ 41 (p-value <0.0001)
สำ�หรับผลการทดสอบสมมติฐาน H2b เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรเวลาเพื่อการรายงานทางการเงินและ
การบริหารและผลการทดสอบสมมติฐาน H2c เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรค่าใช้จ่ายเพื่อการรายงานทางการเงิน
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และการบริหารพบว่าการใช้ทรัพยากรเวลาเพื่อการจัด
ทำ�ข้อมูลทางบัญชีการเงินและบัญชีบริหารมีความแตก
ต่างกัน (p-value = 0.033) โดยสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำ�
รายงานทางการบริหารต่อรายงานทางการเงินโดยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 56 ต่อ 44 และสัดส่วนการใช้ทรัพยากร
ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดทำ �รายงานทางการบริหารต่อ
รายงานทางการเงินมีความแตกต่างกัน (p-value = 0.051)
ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเพื่อจัดทำ�รายงานทางการ
บริหารต่อรายงานทางการเงินเป็นร้อยละ 52 ต่อ 48
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแผนกบัญชีของกิจการที่สำ�รวจให้
ข้อมูลทางการบริหารมากกว่าข้อมูลทางการเงิน และใช้
ทรัพยากรเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการรายงานทางการ
บริหารสูงกว่าเพื่อการรายงานทางการเงิน

ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ สัดส่วนผลงานจากแผนกบัญชีและการใช้ทรัพยากรเพือ่ การรายงานทางการเงินและการบริหาร
และค่า P-value จาก Binomial test of proportions
เพื่อการรายงานทางการบริหาร เพื่อรายงานทางการเงิน
P-value
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
สัดส่วนผลงานจากแผนกบัญชี
59
41
<0.0001
สัดส่วนเวลาที่ใช้จัดทำ�
56
44
0.033
สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จัดทำ�
52
48
0.051

5. สรุป
จากการสำ�รวจบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 จำ�นวน 193 บริษัท มีบริษัท
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำ�นวน 38 บริษัท โดยสรุป
พบว่าแผนกบัญชีของกิจการนำ �เสนอผลงานเพื่อการ
รายงานทางการบริหารมากกว่ารายงานทางการเงิน และ
แผนกบัญชีได้ใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านเวลาและค่าใช้
จ่ายเพื่อจัดทำ�รายงานทางการบริหารเป็นสัดส่วนที่สูง
กว่าการนำ�ไปใช้จัดทำ�รายงานทางการเงินแต่อย่างไรก็ดี
รูปแบบการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนของบริษัทเหล่า
นี้ไม่ได้แตกต่างไปตามกลยุทธ์ของกิจการ อีกทั้งเทคนิค
การบริหารต้นทุนบางชนิด ได้แก่ การไม่มสี นิ ค้าคงเหลือ
การผลิตตามทฤษฎีขอ้ จำ�กัด การบริหารต้นทุนตามวงจร

อายุผลิตภัณฑ์ การผลิตแบบลีน และการบัญชีเพื่อสิ่ง
แวดล้อม ยังไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งการ
คิดต้นทุนในบางกิจการยังไม่คำ�นึงถึงความซับซ้อนของ
งาน แต่การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อสร้างความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ตามทีก่ จิ การส่วนใหญ่ระบุวา่ ต้องการจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าในกลุม่ เฉพาะนัน้
ยังคงสามารถพัฒนาต่อไปได้ เนื่องจากกิจการส่วนใหญ่
มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถะสูงอยู่แล้ว
ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงสามารถนำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารพร้อมกับ
ใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดในระดับประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกได้ ซึ่งตรงกับความคิดเห็น
ที่ Kaplan (1988) ได้ให้ไว้ในบทความ One cost system
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isn’t enough ว่าการใช้ระบบบัญชีเพือ่ การรายงานทางการ
เงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารได้
ข้ อ จำ � กั ด ของงานวิ จั ย นี้ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
สอบถามข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห ารของฝ่ า ยบั ญ ชี โ ดยไม่ ไ ด้
สอบถามจากผู้ใช้รายงานทางบัญชีในกิจการ จึงอาจเกิด
ความลำ�เอียงในการตอบแบบสอบถามนอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ด้ทำ�การศึกษามีนอ้ ยและมีอตั ราการตอบกลับ
น้อย ซึ่งเป็นข้อจำ�กัดของงานวิจัยด้านบัญชีบริหารที่ใช้
วิธีส่งแบบสอบถามรวมทั้งประเด็นทางด้านลักษณะ
เฉพาะของกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ต อบแบบสอบถามอาจส่ ง ผลต่ อ
การอ้างอิงผลการสำ�รวจว่าทุกกิจการในประเทศไทยมี
ลักษณะเช่นเดียวกันนี้ (Generalization) นอกจากนี้ผู้
ตอบแบบสอบถามอาจไม่เข้าใจการนำ�เทคนิคการบริหาร
ต้นทุนไปใช้โดยละเอียด อาจทราบเพียงชื่อของเทคนิค
และเข้าใจว่ากิจการของตนเองนั้นมีการใช้เทคนิคการ
บริหารต้นทุนนั้นๆ แล้ว
แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามกลับ
มามีปริมาณน้อยแต่เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่และมีการ
จำ�หน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ มีมูลค่าตลาดของ
กิจการโดยรวมประมาณ 1 ล้านล้านบาทจาก 4.5 ล้าน
ล้านบาท จึงเป็นตัวแทนของบริษัทที่มีขนาดการผลิต
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงนอกจาก
นี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุงานกับกิจการปัจจุบันโดย
เฉลี่ย 12 ปีและเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี จึงนับได้ว่าเป็นผู้ที่
มีความรู้ทางด้านบัญชีพอสมควร อย่างไรก็ดีการศึกษานี้
เป็นตัวอย่างขัน้ ต้นในการศึกษาการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี
เพือ่ การบริหารต้นทุนโดยละเอียดในลำ�ดับต่อไปและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงกิจการเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางการค้าโดยการใช้ขอ้ มูลต้นทุนและการ
บริหารต้นทุนสำ�หรับงานวิจยั ในอนาคตสามารถศึกษาต่อ
ไปถึงปัจจัยหรือคุณลักษณะต่างๆที่ทำ�ให้กิจการให้ความ
สำ�คัญกับการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารรวมทั้งยัง
สามารถศึกษาถึงปัจจัยการนำ�เทคนิคการบริหารต้นทุน
มาใช้ในกิจการในประเทศไทยเพือ่ ให้ประสบความสำ�เร็จ
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