
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 การจัดทําและการนําเสนอขอมูลทางการเงินขององคการใหผูบริหาร มีความจําเปน
ตอการบริหารกิจกรรมตางๆขององคการ เน่ืองจากจะทําใหผูบริหารมีขอมูลสนับสนุนเพ่ือใหการ
ตัดสินใจมีความถูกตอง  ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาขององคการทางออมได  และจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีรวมทั้งธุรกิจมีการแขงขันกันมาก เพื่อความอยูรอดในระยะยาวองคการทางธุรกิจ
ตองมีการปรับตัวเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยูตลอดเวลา  ดังน้ันขอมูลและ
สารสนเทศตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งขอมูลในเชิงกวางหรือ
ทั่วไปจะนําไปใชไมไดดีเทากับขอมูลที่มีลักษณะเจาะจงในเรื่องนั้นๆ  การบัญชีเพ่ือการจัดการ
เปนการจัดทําและนําเสนอขอมูลที่ถูกตองเหมาะสมและทันตอเหตุการณ เพ่ือใชในการวางแผน 
การสั่งการและการจูงใจ   และการควบคุม   รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การบริหารกิจกรรมทางธุรกิจขององคการ 
 ในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ   โดยจะ
กลาวถึง ความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ     ความแตกตางระหวางการบัญชีเพ่ือการ
จัดการและการบัญชีการเงิน การบัญชีเพ่ือการจัดการกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  การนํา
ขอมูลไปใชในการบริหารจัดการ เชน เพ่ือการวางแผน การควบคุม และตัดสินใจ เปนตน 
 

ความสําคญัของการบัญชีเพื่อการจัดการ 
 การบัญชีเพ่ือการจัดการหรือการบัญชีบริหาร (managerial accounting) เปนการ
บัญชีที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยฝายบริหาร ในการวางแผน และควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการนี้จะมีการจัดทํารายงานทางการเงินและการ
บัญชีในลักษณะ รูปแบบตางๆกัน ทั้งน้ีขึ้นกับความตองการของฝายจัดการหรือผูบริหารในระดับ
ตางๆ  ขอมูลดังกลาวนี้  อาจนําไปใชในการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ  ทั้งที่เกิดขึ้นเปนประจํา 
หรือเปนกรณีพิเศษ (ดวงมณี  โกมารทัต, 2548, หนา 4) 
 จากความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการที่กลาวขางตน   จะเห็นวา การบัญชี
เพ่ือการจัดการจะใหขอมูลแกผูบริหาร เพ่ือนําขอมูลทางการเงินที่ไดจากกระบวนการจัดเก็บใน
ระบบบัญชีมาใชเพ่ือการวางแผน การวัดและประเมินผล รวมทั้งควบคุมทรัพยากรขององคการ 
ซึ่งผูบริหารทุกระดับนําไปใชดังนี้ 
              1.  นําขอมูลมาเพื่อเลือกใชกลยุทธใหเหมาะสมกับเหตุการณในขณะนัน้ ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความจาํเปนและเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของธุรกิจ 
       2.  นําขอมูลที่ไดจากการบัญชเีพ่ือการจัดการไปกําหนดเปนวิธปีฏิบตัิงาน 
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 3.  นําขอมูลไปวางแผนปฏบิัติงานระยะสัน้ และแผนปฏิบัติงานระยะยาว แผนปฏบิัติ
งานระยะสั้นเปนแผนที่มีระยะเวลา 1ป หรือ 1 รอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ  
ซึ่งเปนการปฏิบัติงานประจําวัน สําหรับแผนปฏบิัติงานระยะยาวเปนการวางแผนในอนาคต
เพ่ือใหธุรกิจมีความเจริญเตบิโตและม่ันคง เปนการวางแผนเพื่อเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพ 
 4. ทําใหเกิดความเขาใจสรางความสัมพันธทีดี่ มีความเปนธรรมแกบคุคลภายใน
องคกรเนื่องจากทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทน  และรูสึกม่ันคงในอนาคต 
 5. ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบตัิการใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว  ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งตัดสินใจแกปญหา หรือประเมินผลเพ่ือการปรับแผนที่วางไวให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
 

ความแตกตางระหวางการบัญชีเพื่อการจัดการกับการบัญชีการเงิน 
 ขอมูลทางการเงินของกิจการมีความสําคญัสําหรับกระบวนการบริหารจัดการของผูใช
งบการเงินทั้งภายในและภายนอกกิจการ  ซึ่งฝายจัดการขององคการจะมีหนาที่ในการจัดทาํ
บัญชี และแสดงรายการขอมูลเชิงเศรษฐกิจตามวตัถุประสงค  เชน  แสดงผลการดําเนินงาน 
แสดงฐานะการเงิน  แสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน เปนตน  ซึ่งผูใชขอมูลจะนําไปใชเพ่ือ
กระบวนการบริหารจัดการที่แตกตางกันตามภาระหนาที่ ดังนั้น เพ่ือใหขอมูลสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูตองการในการนําไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด การบัญชีจึงแบงออกเปน 2 
ประเภท ดังนี ้
 
 1.  การบัญชีการเงิน  
  รายงานการเงินเกิดจากกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย งบดุล  
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ หรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รบัรอง
ทั่วไป  และตามมาตรฐานการบัญชี   
  ดวงมณี  โกมารทัต (2548, หนา 4) ไดกลาววา การบัญชีการเงิน (financial 
accounting) เปนการบัญชทีีจั่ดทําขึ้นเพ่ือรายงานขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ในอดีตตอบคุคลภายนอกกจิการ  อันไดแก  เจาหนี้ ผูถือหุน ผูลงทุน หนวยงานของรัฐบาลและ
ผูสนใจอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคคลเหลานีเ้ปนผูมีสวนไดเสียในกิจการ จึงตองมีการวางกฎเกณฑและ
วิธีปฏิบตัิทางการบัญชี โดยการใชหลักการบัญชีที่รบัรองกันโดยทั่วไป (general   accepted  
accounting principle : GAAP)   
  โดยสรุปแลว การบัญชีการเงิน เปนรายงานในลักษณะของงบการเงนิสําหรับผูใช
ภายนอกองคการ เพ่ือใหขอมูลทั่วไปที่เปนขอมูลทางการบัญชตีามกฎ   ขอบังคับของหนวยงาน
ที่กํากับดูแลทีเ่กี่ยวของ ในการนําเสนอรายงานการเงินตองไดรับการตรวจสอบ 
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 2.  การบัญชเีพือ่การจัดการ  
  การบัญชีเพ่ือการจัดการ (managerial accounting) เปนการจัดทําขอมูลทาง
บัญชีในแบบหนึ่งเพ่ือใชสําหรับฝายบริหารขององคการ มีวัตถปุระสงคเพ่ืออํานวยประโยชนแก
ฝายบริหารตามลักษณะงาน และตามความรับผิดชอบของงานบริหารแตละอยาง  
  การบัญชีเพ่ือการจัดการ เปนการจัดทําขึ้นโดยมุงเนนเสนอตอหนวยงานภายใน
หรือบุคคลภายใน ซึ่งจะมีลักษณะการใหขอมูลทางการเงินเฉพาะเจาะจง ในสวนที่หนวยงาน
ภายในหรือบคุคลภายในนัน้ตองการ   
  ดวงมณี  โกมารทัต, วีรวรรณ  พูลพิพัฒน, แพร  กีระสุนทรพงษ  และวรศักดิ์    
ทุมมานนท  (2545, หนา 5)  ไดสรุปขอแตกตางระหวางการบัญชเีพ่ือการจัดการและการบญัชี
การเงินไวตามตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1  ความแตกตางระหวางการบัญชีเพ่ือการจัดการและการบัญชีการเงิน 

การบัญชีการเงิน การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
1. นําเสนอรายงานแกบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอกองคการ เชน  เจาของ  เจาหนี้ 
หนวยงานราชการ 
2. มุงเนนการสรุปผลการดําเนินงานในอดีต 
3. เนนการใชขอมูลที่มีหลักฐาน  สามารถ 
ตรวจสอบได 
4. แสดงการสรุปขอมูลเปนรายงานการเงินเม่ือ
สิ้นงวดเพื่อแสดงภาพรวมทั้งองคการ 
 
 
5. การจัดทํารายงานการเงินตองเปนไป 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองกันทั่วไป 
6. ตองจัดทํารายงานเสนอตอหนวยงาน 
ภายนอกภายในเวลาที่กําหนด 

1. นําเสนอรายงานแกบุคคลภายในองคการ 
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
2. มุงเนนไปที่การตัดสินใจที่มีผลกระทบ 
ตอกิจการในอนาคต 
3. เนนการใชขอมูลและสารสนเทศที่ทันเวลา 
ที่ตองการใช 
4. สามารถจัดทํารายงานไดหลายรูปแบบ  
ตามความตองการของผูใชภายใน  เชน  ทาํ 
รายงานแยกตามสวนงาน        ตามแผนก
ผลิตภัณฑ  ลกูคา  และพนกังาน 
5. ไมจําเปนตองปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทัว่ไป 
6. สามารถจัดทํารายงานเมื่อใดก็ได ทั้งน้ี  
ขึ้นกับความตองการของผูใชภายในองคการ 

   
  นอกจากนี้ ดวงมณี  โกมารทัต (2548, หนา 9)  มีความเห็นวา การบัญชีเพ่ือ
การจัดการ   มีความคลายคลึงกับการบัญชตีนทุนในเรื่องของการจัดทํารายงานตางๆเพื่อสนอง
ความตองการของฝายบริหาร แตการบัญชีตนทุนเนนการประมวลผล (processing) และประเมิน
คา (evaluation) ในขณะที่การบัญชีเพ่ือการจัดการเปนการวเิคราะหและใชขอมูลตนทุนเปน
เครื่องมือสําคัญในการบริหารธุรกิจ เน่ืองจากวิธีการประมวลผล ประเมินคา และใชประโยชนมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน   
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  การบัญชีเพ่ือการจัดการมีความสําคัญกับองคการ เน่ืองจากจะใหขอมูลสําหรับ
ผูบริหารทุกระดับภายในองคการนําไปใชในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจใน
การบริหารกิจกรรมตางๆ  การบัญชีเพ่ือการจัดการจึงมีลักษณะดังนี ้
  1. การบัญชีเพ่ือการจัดการใหขอมูลเพื่อผูใชภายในซึ่งประกอบดวยผูบริหาร      
ทุกระดับ 
  2. การบัญชีเพ่ือการจัดการเปนการจัดทํารายงานที่ใชภายในองคการตาม
ความตองการของการใชรายงาน  อาจเปนรายสัปดาห  รายเดือน  หรือเม่ือตองการ 
  3. การบัญชีเพ่ือการจัดการใหขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใชตัดสินใจเปนการ
เฉพาะเจาะจงเพื่อการตัดสนิใจวางแผนและควบคุม  รวมทั้งใชเปนเคร่ืองมือในการสั่งการ 

4. การบัญชีเพ่ือการจัดการใหขอมูลสารสนเทศทีล่ะเอียดในแตละกิจกรรม 
  5. การบัญชีเพ่ือการจัดการจัดทํารายงานที่ยดืหยุนไมมีขอบังคับจากภายนอก 
  6. การบัญชีเพ่ือการจัดการใหขอมูล หรือรายงานที่ไมมีการตรวจสอบจาก          
ผูตรวจสอบภายนอกหรือผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
  7. การบัญชีเพ่ือการจัดการสามารถจัดทํารายงานที่ไมจําเปนตองมีหนวยวัด
เปนเงินตราโดยอาจมีหนวยวัดเปนชิ้น  กิโลเมตร  กิโลกรัม  และขอมูลในการนําเสนอเปนไดทัง้
ขอมูลในอดีต  ปจจุบัน  หรืออนาคต 
  8. การบัญชีเพ่ือการจัดการใหขอมูลเพื่อใชตดัสินใจ  ซึ่งลกัษณะของขอมูลอาจ
เปนการประมาณการ  โดยบางหนวยงานอาจไมมีความจําเปนตองใช และเนื่องจากลักษณะของ
ขอมูลบางอยางเปนขอมูลในอดีตและเปนการกะประมาณ จึงไมมีผลผูกพันกับบุคคลภายนอก 
  9. การบัญชีเพ่ือการจัดการผูศึกษาในปจจุบนัจะศึกษาถึงกระบวนการทางบัญชี  
มากกวาวธิีการทางบัญช ี
  จากลักษณะและความแตกตางที่กลาวขางตน การบัญชีการเงินและการบญัชี
เพ่ือการจัดการมีความสําคญักับองคการทั้งสองสาขา      เน่ืองจาก ขอมูลมีความเกี่ยวพันกนั
บางครั้งมีการใชขอมูลรวมกัน ดังนั้นผูบริหารตองมีความรูโดยการใหความสนใจ และศึกษาทั้ง
การบัญชีการเงิน และการบญัชีเพ่ือการจัดการ 
 

การบัญชีเพื่อการจัดการกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง   

 การบัญชีเพ่ือการจัดการในยุคเดิมจะมุงเนนเฉพาะสารสนเทศทางการเงินเทานั้น  
เชน  ขอมูลตนทุนของผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรายไดของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
ภายในองคการ การบัญชีเพ่ือการจัดการปจจุบันจะตองใหขอมูลสารสนเทศที่ไมใชทางการเงิน
ดวย เชน จํานวนของเสีย ระยะเวลาที่ใชในการผลิตสินคาตั้งแตเริ่มตน จนไดเปนสินคาสําเร็จรูป  
เปนตน  ซึ่งขอมูลที่ไมใชการเงินเหลานี้จะใชประกอบการตัดสินใจ กิจการตองมีระบบบัญชี
บริหารเพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับองคการ  ซึ่ง
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สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงประกอบดวยเทคโนโลยี  แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร  และ
อิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
 

1.  เทคโนโลยี  
  ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น และเขามามี
บทบาทในองคการธุรกิจเปนอยางมาก  ธุรกิจไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในกิจการของตนเอง
อยางแพรหลาย การเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนใหทันกับเหตุการณเปนความจําเปนที่ธุรกิจตอง
กระทํา  เนื่องจากขอมูลขาวสารตางๆ สามารถรับรูไดอยางรวดเร็วและไรพรมแดน  ซึ่งเปนยุค
ของโลกาภิว ัตน (globalization)  ธุรกิจจึงมีความจําเปนตองใชขอมูลที ่สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี ่ยนแปลงไป ดังนั้นการบัญชีเพ่ือการจัดการจะตองใหขอมูลตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   ดังนี้ 
  1.1 คอมพิวเตอร   คอมพิวเตอรชวยใหการประมวลผลขอมูลไดถูกตอง  และ
รวดเร็ว     ไดมีการพิจารณาศักยภาพของคอมพิวเตอรมาใชในการผลิตมากขึ้น  เชน  การ
ออกแบบ การจัดทําแบบจําลองตามสถานการณตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ไดมีการพัฒนาจน
เปนหุนยนตที่เกือบจะทํางานแทนมนุษยได  ซึ่งหากกิจการนําคอมพิวเตอรมาใชในองคการ  จะ
ทําใหกิจการประหยัดตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคนงาน 
  การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทําใหลูกคา  คูแขงขัน  ไดรับสารสนเทศมากขึ้น  
ทําใหองคการตองมีการติดตามลูกคาและคูแขงขันอยูตลอดเวลา  เนื่องจากเปนยุคโลกาภิวัตน    
ลูกคาสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาและบริการได มีทางเลือกที่จะบริโภคมากขึ้น       
จากระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) จะมีความจําเปนตองพัฒนาใหมีการติดตอดวย
อินเทอรเน็ต (internet)  และใหมีการใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งธุรกิจ
จําเปนตองมีการรับรูสารสนเทศและพัฒนาใหไดมากที่สุด   
  จากขอเท็จจริงซึ่งเปนที่ตระหนักกันดีอยูแลววา   ขอมูลขาวสารมีความสําคัญ
อยางยิ่งในโลกปจจุบันที่เปนยุคของโลกาภิวัฒน ขอมูลขาวสารนํามาซ่ึงอํานาจ (information is 
power)  เน่ืองจากขอมูลขาวสารจะนําไปใชประโยชนในทุกเรื่อง ทุกดาน โดยเฉพาะปจจุบัน  
สังคมโลกไดเปลี่ยนเปนยุคของสารสนเทศ (information age) หรือสังคมยุคสารสนเทศ 
(information   society) ที่มีผลกระทบตอองคการ ภายใตสภาวะแวดลอมตามสถานการณโลก
ดังกลาว  เทคโนโลยีระดับสูงไดเขามามีบทบาทอยางมาก  การไหลเวียนของขอมูลขาวสารใน
เวลาอันสั้น  ทําใหเกิดสภาพโลกไรพรมแดนเปนสังคมไรพรมแดนทางเศรษฐกิจที่มีการลงทุน
ขามชาติอยางไมเคยมีมากอน      จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองอาศัยสารสนเทศเขามาชวยในการ
ตัดสินใจ (make decision) การตัดสินใจเปนกิจกรรมที่สําคัญในการจัดการธุรกิจ    ซึ่งผูบริหาร
ตองตัดสินใจอยางถูกตองรวดเร็ว  การตัดสินใจที่ลาชาจะกอใหเกิดผลเสียตามมามากมาย  
อาจจะทําใหเกิดการสูญเสียโอกาสในการแขงขันหรือการแกไขปญหา     เทคโนโลยีเปนสิ่งที่คู
กับสารสนเทศ ตราบใดที่เทคโนโลยีมีความกาวหนาก็จะกอใหเกิดสารสนเทศที่ทันสมัย 
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(update) เทคโนโลยีในปจจุบันมักจะมุงเนนไปที่เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณหรือผลิตภัณฑที่มี
พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร (computer-based) เปนองคประกอบ   คอมพิวเตอรเปนสวนสําคัญที่
ทําใหเกิดความกาวหนาในแตละภูมิภาคของโลก    คอมพิวเตอรสามารถใชในอุตสาหกรรม
ตางๆ  เชน   อุตสาหกรรมอวกาศ    อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม      อุตสาหกรรม
ดาวเทียม   อุตสาหกรรมการผลิต  อุตสาหกรรมการบริการ  และทางการแพทย  เปนตน 
  ขอมูลสารสนเทศตางๆ โดยมากมักจะไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล  ทั้งแหลง
ปฐมภูมิ (primary  resource) และแหลงทุติยภูมิ  (secondary  resource)  ขอมูล  (data) ที่ได
จะตองมีการปอน (entry) เขาสูคอมพิวเตอร  โดยอาศัยอุปกรณนําเขา (input  device) เชน  
แปนคียบอรด และจะตองมีการประมวลผล (process) เพ่ือที่จะใหไดผลลัพธออกมา (output)  
โดยอาศัยอุปกรณแสดงผล (output  device) เชน  จอภาพคอมพิวเตอร  (monitor)  เครื่องพิมพ  
(printer)  เปนตน  ดังน้ัน องคการตางๆ  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดระบบสารสนเทศ 
(management  information  systems : MIS) ใหเปนหมวดหมู  เพ่ืองายและสะดวกในการนํา
สารสนเทศไปใชในการตัดสินใจ  การจัดการระบบสารสนเทศจําเปนตองอาศัยระบบจัดการ
ฐานขอมูล (data  base)  ซึ่งเปนแหลงรวบรวมขอมูลขององคการและทําหนาที่สนับสนุนขอมูล
ใหกับหนวยงานตางๆ  ภายในองคการ 
  1.2 ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร จากการที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทใน
การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งสารสนเทศ  หมายถึง   ขอมูลเกี่ยวกับรายการหรือ
เหตุการณตางๆ  ที่ผานวิธีการประมวลผลใหเปนขอมูลสารสนเทศ (information) ที่สามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร  ขอมูลสารสนเทศมีทั้งที่เกี่ยวกับการบริหาร  และขอมูล
สารสนเทศทางการเงินการบัญชี  และการสื่อสาร หมายถึง การจัดระบบภายในกิจการเพื่อให
ขอมูลที่ไดมีการประมวลผลไวอยางเหมาะสมแลวและไดมีการจัดสงไปยังผูรับอยางรวดเร็ว และ
ทันตอการตัดสินใจ  ระบบขอมูลสารสนเทศที่สื่อสารจะตองตรงกับความตองการของผูใชงาน  
   ระบบขอมูลนอกจากเปนการรวบรวมขอมูลแลวยังเปนการกลั่นกรองขอมูล
ใหมีคุณสมบัติที่ดีซึ่งตองทันตอเหตุการณ (timely)  โดยเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน  (up to date) 
จึงจะทําใหการตัดสินใจในการปฏิบัติงานไมผิดพลาด มีความเที่ยงตรง(accurate) โดยเปนขอมูล
ที่มีความเปนจริง ถูกตองไดรับการตรวจสอบ  และวิเคราะหมาอยางดี   มีความกะทัดรัด   
(concise)    ซึ่งตองเปนขอมูลที่กระชับ  และจําเปนกับประเด็นของการตัดสินใจ และมีความ 
เกี่ยวของ (relevant) ตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจ 
   1.2.1 ความหมายของขอมูลขาวสาร  ขาวสาร  หรือ  สารสนเทศ  และ  
ขอมูล มักจะใชสับสนกันอยูเสมอ อันที่จริงแลวจะมีความหมายแตกตางกัน กลาวคือ  ขาวสาร 
หรือ สารสนเทศ จะเปนขอมูลที่มีการกลั่นกรองตรวจสอบ  จึงมีความหมายหรือมีประโยชนตอ
การใชงาน  สวนคําวา  ขอมูล (data  items)  ซึ่งหมายถึงขอมูลดิบที่จะใชผลิตเปนขาวสารหรือ
สารสนเทศ  สําหรับคําวา ฐานขอมูล  จะหมายถึงขอมูลที่ไดมีการจัดเก็บไวเปนหมวดหมู  เพ่ือ
ใชในการประมวลผลการจัดการขอมูลน้ัน จะหมายรวมถึงการจัดการซอฟตแวร  และการจัดการ
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องคการดวย  โดยที่ซอฟตแวรจะเปนตัวสรางและจัดการฐานขอมูล ซึ่งเรียกวา ระบบการจัดการ
ฐานขอมูล (data base  management  system) 
    ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไดให
ความหมายของขอมูลขาวสารไวในมาตรา4วา ขอมูลขาวสาร หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมาย
ใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อสารความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของ
สิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟมรายงาน 
หนังสือ แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถาย  ฟลม  การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหสิ่งบันทึกไวปรากฏได 
    จากขอความขางตนจะเห็นวา ขอมูลขาวสารเปนคําที่มีความหมาย
กวางมาก  โดยครอบคลุมถึงสิ่งทั้งปวงที่สื่อความหมายได  ไมวาจะไดจัดเก็บหรือบันทึกขอมูล
ขาวสารนั้นไวในรูปแบบใดก็ตาม เชน แผนที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวนที่ทําขึ้นในกรณีที่เกดิ
อุบัติเหตุรถยนตชนกัน  แผนที่ภาพถายทางอากาศของที่ดินที่กรมที่ดินจัดทําขึ้น รายงานการ
วิจัยตางๆ เปนตน ดังน้ัน โดยสรุป สาระสําคัญของการเปนขอมูลขาวสารคงอยูที่วาสิ่งนั้น
สามารถสื่อความหมายไดหรือไม  และหากเปนขอมูลขาวสารที่ไดบักทึกไวไมวาในรูปแบบใดก็
ตองมีวิธีที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวนั้นปรากฏความหมายได    
   1.2.2  หลักการบริหารกับการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารในการบริหาร
และทฤษฎีองคการสมัยใหมใหความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมประสานทุกสวนขององคการ 
ที่ประสานเขาดวยกันเปนระบบพลวัตร (dynamic) และหนวยภาระหนาที่โดยมีองคประกอบ  3  
ประการ คือ  เครือขายการสื่อสาร เปาหมายขององคการและการตัดสินใจ  ในการบริหารยุคใหม  
โดยใชการสื่อสารเปนเครือขายที่สําคัญ  เปนศูนยกลางการตัดสินใจที่เชื่อมเขากับการสื่อสารที่
ไดรับและสงออกไป   
    จะพบวาการติดตอสื่อสารและขอมูลขาวสาร เปนปจจัยสําคัญใน  
ขั้นตอนตาง ๆ ของการบริหารกลาวคือ  ตามทฤษฎีการบริหารของกูลิค  และเออรวิค (Gulick   
Urwick) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงานที่ดีประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ซึ่งมีอยู 7 ขั้นตอน  
“POSDCORB” คือ P : การวางแผน(planing)  O : การจัดองคกร (organizing)  S:การจัดหา
เจาหนาที่ (staffing)  D : การอํานวยการสั่งการ (directing)   CO : การประสานงาน 
(coordinating) R : การรายงาน (reporting)  B : การงบประมาณ (budgeting)   และตามทฤษฎี
หลักการบริหารของ อองรี  ฟาโยล  (Henri Fayol)  ไดกลาวถึงการบริหารที่ควรใหความสนใจ
เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคการ  การอํานวยการ  การประสานงาน และการควบคุม 
    จะเห็นวาองคประกอบสําคัญที่จะเก้ือหนุนใหองคการประสบ
ความสําเร็จ  อันไดแก  การวางแผน  การสั่งการ  การประสานงานรวมมือกัน  การรายงานผล  
การงบประมาณ และการควบคุม เปนขั้นตอนสําคัญที่จะตองอาศัยการติดตอสื่อสารและการใช
ขอมูลขาวสารทั้งสิ้น  จึงใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารองคการ 
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    นอกจากนี้  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (management 
information system : MIS)  ซึ่งเปนระบบขอมูลขาวสารหรือขอสารสนเทศที่ไดมาจากการเก็บ
รวบรวม  วิเคราะห  และประมวลผล   จะชวยใหผูบริหารหรือผูรับผิดชอบตอภารกิจไดใช
ประกอบการดําเนินงาน ขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคการ ที่จําเปนตอการวางแผน การ
ประสานงาน  การควบคุมกิจกรรมขององคการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 2. ทฤษฎีการบริหาร 
  ทฤษฎีการบริหารสมัยใหมไดพัฒนาขึ้นมาในราว ค.ศ.1950  โดยการสังเคราะห
หลักของทฤษฎีและแนวความคิดของการบริหารในยุคตาง ๆ  เขากับสภาวะการณที่เปนจริงของ
องคการ และบุคคลผูปฏิบัติงานในปจจุบันที่มีความซับซอนมากขึ้นกวาเดิมเปนทฤษฎีแบบ   
สหวิทยาการ (multidisciplinary  approach) ที่ยอมรับเอาแนวความคิดและเทคนิคมาจากหลาย
สาขาวิชา เชน  สังคมวิทยา  ทฤษฎีการบริหาร  จิตวิทยา  เศรษฐศาสตร  นิเวศวิทยา  การวิจัย
เพ่ือการดําเนินงาน  และอ่ืนๆ มาผสมผสานกัน ทฤษฎีนี้มององคการวาเปนระบบที่ตองปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ในสภาพแวดลอมขององคการ  เนนความเกี่ยวพันระหวาง
สวนตางๆ ภายในองคการเอง     และความเกี่ยวพันขององคการกับสภาพแวดลอมภายนอก
องคการ  ทฤษฎีการบริหารสมัยใหมมีแนวความคิดที่เนนลักษณะขององคการในเชิงระบบ  และ
การเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการบริหารสมัยใหมที่สําคัญๆ ในปจจุบันที่จะนํามากลาวถึง ไดแก 
ทฤษฎีการบริหารเชิงปริมาณ  ทฤษฎีระบบ      
  2.1 ทฤษฎีการบริหารเชิงปริมาณ  (quantitative  management  theory) หรือ 
บางทีเรียกวาทฤษฎีวิทยาการจัดการ (management  science : MS) หรือการบริหารเชิงวิจัย  
(operation research : OR)   ทฤษฎีการบริหารเชิงปริมาณนี้มีจุดกําเนิดระหวางสงครามโลก
ครั้งที่ 2 โดยกลุมนักวิชาการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของประเทศอังกฤษ (สมยศ นาวีการ, 
2544, หนา 48)  โดยเนนการใชแนวทางเชิงปริมาณ  คือนําวิธีการทางคณิตศาสตร พีชคณิต
เบื้องตน  และสถิติพ้ืนฐานมาสรางเปนตัวแบบตางๆ ทางคณิตศาสตรเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการตัดสินใจของทางธุรกิจที่ทวีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีการบริหารเชิงปริมาณเชื่อวา 
ผูบริหารองคการจําเปนตองใชวิธีการเชิงปริมาณเปนเครื่องมือ    เพ่ือสรางความมั่นใจในการ
วางแผนและตัดสินใจ  เพราะเมื่อองคการมีขนาดใหญขึ้น    ทําใหเกิดปญหาในการบริหารงาน       
ผูบริหาร จึงจําเปนตองมีขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น และเปนขอมูลที่มีคุณภาพเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานเพื่อใหองคการสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และตอสูกับคูแขงได  และการตัดสินใจที่ผิดพลาดทําใหองคการเกิดความเสียหายทั้งทางตรง
และทางออม  ความพยายามที่จะลดความเสียหาย ทําใหเกิดแนวความคิดทฤษฎีวิทยาการ
จัดการหรือทฤษฎีการบริหารเชิงปริมาณมาใชในการบริหารงาน  โดยเนนความพยายามที่จะทํา
ใหกระบวนการบริหารเปนกระบวนการที่มีเหตุผล และพยายามที่จะอธิบายในเชิงปริมาณมาก
ที่สุด  
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   การบริหารเชิงปริมาณมีพ้ืนฐานความคิดมาจากการบริหารตามหลักเกณฑ
ทางวิทยาศาสตร  แตมีความแตกตางกันที่ไดมีการเพิ่มการคิดคํานวณโดยใชรูปแบบทาง
คณิตศาสตรเปนพ้ืนฐาน  รวมทั้งการนําเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเคร่ืองมือการคํานวณและระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลดวย  ทําใหการบริหารงานรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ  สมมติฐานของทฤษฎีนี้จะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารงานในเชิง
เศรษฐกิจ  เนนการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน   การวางแผนกําไร   การกําหนดเวลา
ผลิตสินคา เปนตน    โดยสรางเครื่องมือที่เปนรูปแบบทางคณิตศาสตรเพ่ือใชวิเคราะหขอมูล
ขาวสารหรือเพ่ือใชในการวางแผนและควบคุม  ตัวอยางเครื่องมือเชน  โปรแกรมเชิงเสน  
(linear  programming)  ตัวแบบการแกปญหาขนสง (transportation  problem)  และการ
มอบหมายงาน (assignment problem) เทคนิคการประเมินผลโครงการและทบทวน  (program  
evaluation  and  review  technique : PERT) การควบคุมสินคาคงคลัง  (inventory  control)  
และการจําลองสถานการณ (simulation  model) เปนตน 
  2.2 ทฤษฎีระบบ (system  theory) ในฐานะที่องคการเปนระบบที่มีความ    
มุงหมายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และประกอบขึ้นดวยสวนตางๆ ที่เกี่ยวพันระหวางกัน ระหวาง
ปจจัยอิสระหรือระบบยอย เม่ือนําทฤษฎีระบบมาใชในการบริหารระบบจึงหมายถึงองคประกอบ
ของปจจัยตางๆ  ที่ตองอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อกระทําหนาที่บางอยางใหสําเร็จผลตามตองการ 
แนวความคิดของทฤษฎีระบบเปนสิ่งที่มีประโยชนตอการบริหาร   
   สมยศ นาวีการ (2544, หนา 50)  ไดสรุปแนวคิดและสิ่งที่เกี่ยวของกับ
ระบบไวดังนี้ 
   1)  ระบบยอย  สวนตางๆที่ประกอบขึ้นเปนระบบใดระบบหนึ่งเรียกวา 
ระบบยอย  และแตละระบบจะเปนระบบยอยของระบบที่ใหญกวา ดังน้ัน    แผนกงานคือระบบ
ยอยของโรงงาน และโรงงานอาจเปนแบบยอยระบบหน่ึงของบริษัท  บริษัทเปนระบบยอยของ
อุตสาหกรรม   จากแนวคิดนี้ทําใหผูบริหารสามารถรูถึงความตองการ และการดําเนินงานของ
แผนกตาง ๆ ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบที่ใหญกวา 
   2)  ระบบปดและระบบเปด   ระบบปดเปนระบบที่ไม เกี่ยวพันกับ
สภาพแวดลอมสวนระบบเปดเปนระบบที่เกี่ยวพันกับสภาพแวดลอม   ดังนั้นจะมีระบบใดระบบ
หนึ่งที่เปนระบบเปด 
   3)  ขอบเขตของระบบแตละระบบมีขอบเขตที่แยกระบบจากสภาพแวดลอม
ของระบบ  ในกรณีของระบบปดขอบเขตจะไมยืดหยุนแตระบบเปดขอบเขตจะมีความยืดหยุน
มากกวา เชน บริษัทที่ทําการผลิตน้ํามันตองการขุดน้ํามันใกลชายฝงทะเลจะมีการพิจารณาถึง
ปฏิกิริยาของประชาชนที่มีตอความเสียหายทางดานสภาพแวดลอมมากยิ่งขึ้น  เปนตน 
   4)  การนําเขาและการสงออก  ระบบใดระบบหนึ่งตองนําปจจัยการผลิต
ทางตรง  ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบและแรงงาน จากสภาพแวดลอมเขาสูระบบผานกระบวนการผลิต  
และสงออกนอกระบบในรูปของผลผลิตหรือสินคาและบริการ 
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   5)  สิ่งยอนกลับ  สิ่งยอนกลับเปนหัวใจสําคัญของการควบคุมระบบงาน
เพ่ือการนําขอมูลมาปรับปรุง  และประเมินผลงานตอไป 
   นอกจากนี้ ฮิกส (Hicks,1972, p. 461) ไดกลาวา ระบบ  คือองคประกอบ
ตางๆที่ทํางานสัมพันธกัน เปนการรวมตัวกันของสิ่งหลายสิ่งเพื่อความเปนอันหนึ่งกันเดียวกัน 
เปาหมายสําคัญของการรวมตัวกันเปนระบบคือเพ่ือเสถียรภาพอันม่ันคง (stability) เพ่ือความ
เจริญกาวหนา (growth) และเพื่อการปฏิสัมพันธ (interaction) โดยสวนรวมของระบบ โดยปกติ
แลวระบบประกอบดวย ระบบปด และระบบเปด 
   ทฤษฎีระบบมองการบริหารเปนระบบที่ มีลักษณะพลวัต (dynamic) 
สามารถศึกษาสวนยอยตางๆ ในรูปของการไหลเวียนของการปฏิสัมพันธของสวนตางๆ และการ
ตัดสินใจที่ใช  ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงพฤติกรรมศาสตร  ทฤษฎีระบบชวยให
ผูบริหารมีโลกทัศนที่สอดคลองกับสภาพที่เปนจริงของหนวยงานนั้นๆ ผูบริหารตองมีการศึกษา
ระบบเพ่ือการกําหนดแนวทาง คัดเลือกแนวทาง และลงมือปฏิบัติงานอยางเปนระบบ จึงมีการ
นําเอาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบมาใชศึกษาการบริหารในองคการอยางแพรหลาย 
     

อิทธิพลของสิ่งแวดลอม  
 อิทธิพลของสิ่งแวดลอม  (environment  influences) สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกิจการ
ผูบริหารในปจจุบันตองกําหนดวิธีการเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นภายใตสภาพแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลง       วิธีการบริหารจะพิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่สามารถชวยให
องคการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ      
 สมยศ  นาวีการ (2544, หนา 59-63)   กลาววาเพื่อใหการตัดสินใจเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพผูบริหารตองพิจารณาถึงองคประกอบของสภาพแวดลอม   โดยที่สภาพแวดลอม
ประกอบดวย  สภาพแวดลอมทางตรง (the direct action environments)   และสภาพแวดลอม
ทางออม (the  indirect  and   general environments) มีรายละเอียดพอสรุปไดดังนี้ 
 
  1. สภาพแวดลอมทางตรงองคการ 
  สภาพแวดลอมทางตรง องคการสวนใหญมีสภาพแวดลอมทางตรงที่สําคัญ คือ 
ผูจําหนาย  คูแขงขัน  และองคการรัฐบาล  สภาพแวดลอมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
  1.1  ผูจําหนาย  องคการตองการวัตถุดิบ ชิ้นสวน พลังงาน อุปกรณและแรงงาน  
เพ่ือใชผลิตสินคา  ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ ผูจัดซื้อ จะเกี่ยวของกับผูจําหนายจํานวนมากที่แขงขันกัน 
องคการไมควรผูกพันกับผูจําหนายเพียงรายเดียว  เพราะจะไมมีทางเลือกและเกิดปญหาในทีส่ดุ 
และแรงงานจะมีอิทธิพลตอองคการโดยที่ผูบริหารและพนักงานจะมีความเกี่ยวพันกัน ผูบริหาร 
อาจจะตองเสนอคาจาง  สภาพแวดลอมของการทํางาน   และสวัสดิการที่ดีกวา ถาหากวา
ตลาดแรงงานที่มีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนอย 
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  1.2 ลูกคา  ประเภทของลูกคาและตลาดขึ้นกับประเภทขององคการธุรกิจ  
ตลาดขององคการอาจจะเปนตลาดที่มีการแขงขันเปนจํานวนมาก ดังน้ัน  องคการจะให
ความสําคัญกับราคา  คุณภาพ บริการ และรูปแบบของสินคารวมทั้งการโฆษณา  การสราง
ภาพพจน และอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
  1.3 คูแขงขัน  การเพิ่มสวนแบงตลาดขององคการยอมหมายถึง การที่ธุรกิจ
ตองแยงสวนแบงตลาดมาจากหนวยธุรกิจอ่ืน  ดวยวิธีการตอบสนองความพอใจของลูกคาที่     
ดีกวา  ซึ่งหากสินคาและราคาไมแตกตางกันแลว จะตองสรางความแตกตางดานหีบหอ  การ
ใหบริการ หรือภาพพจน เปนตน เชน ตลาดรถยนต ยี่หอ ฮอนดา โตโยตา และนิสสัน เปนคูแขง    
อยางเห็นไดชัดเจนในธุรกิจรถยนตปจจุบันนี้ เปนตน 
  1.4 องคการรัฐบาล  องคการตางๆ  เร่ิมเกี่ยวของกับรัฐบาลมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรัฐบาลเปนลูกคา รัฐจะกําหนดขอบังคับตางๆ  ที่ตองดําเนินตาม และรัฐ
จะตรวจสอบอุตสาหกรรมตางๆอยูเสมอ เพ่ือเปนหลักประกันวาขอบังคับดังกลาวไดรับการปฏิบัติ
ตาม 
 
 2. สภาพแวดลอมทางออม        
  สภาพแวดลอมทางออม       สภาพแวดลอมทางออมจะไมมีผลกระทบโดยตรง
ตอการดําเนินธุรกิจขององคการ  แตไมอาจละเลยได เชน การจัดการสภาพแวดลอม  มลภาวะ
ดานอากาศ  เสียง เปนตน  ซึ่งองคประกอบของสภาพแวดลอมทางออมประกอบดวย 
  2.1 วิทยาการ วิทยาการมีบทบาทที่สําคัญมากอยางหนึ่งเกี่ยวกับการกําหนดวา
ควรจะผลิตสินคา และบริการอะไร  อุปกรณอะไรที่ควรจะนํามาใช  และการดําเนินงานจะจัดการ
อยางไร  เชน การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการพยากรณ  และจัดทําตารางการผลิต  นอกจากนี้ 
วิทยาการยังมีผลกระทบตอฐานะการแขงขันอีกดวย 
  2.2   เศรษฐกิจ  ผูบริหารตองประเมินถึงเสถียรภาพของราคา จากการตนทุน
เหลานี้เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   เน่ืองจากราคาที่กําหนดโดยคูแขงขัน  และผูจําหนาย  และ
นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลมีอิทธิพลตอตนทุนการผลิตสินคาหรือบริการ ผูบริหาร
ตองใชทั้งเวลาและทรัพยากรตางๆ เพ่ือทําการพยากรณภาวะของเศรษฐกิจในอนาคต และ  
คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาอยูเสมอ 
  2.3 วัฒนธรรม สังคม การดําเนินงานของผูบริหารและองคการ จะถูกกําหนด
โดยคานิยม  ขนบธรรมเนียม และประเพณีของสังคม  บางครั้งโครงสรางภายในองคการจะ
สะทอนใหเห็นถึงคานิยม และประเพณีของสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยมและประเพณีของ
สังคมใดสังคมหนึ่งจะมีอิทธิพลตอความรูสึกของบุคคลที่มีตอองคการและงานที่กําลังทําอยู ผูบริหาร   
ตองยอมรับและคาดคะเนถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของสังคม 
  2.4 กฎหมายและการเมือง การบังคับใชกฎหมายและบรรยากาศทางการเมือง
จะมีความเกี่ยวของกับองคการ  เชนการคุมครองผูบริโภค การรักษาสภาพแวดลอม  การศึกษา  
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ความเสมอภาคของการทํางานสิ่งเหลานี้จะถูกกระตุนจากบรรยากาศทางการเมืองในระยะเวลา
นั้นๆ  เปนตน    
  2.5   ตางประเทศ  องคการที่เกี่ยวของกับการผลิต  และสินคาในตางประเทศ       
ผูบริหารจะตองมีความรอบรูเกี่ยวกับ กฎหมาย ประเพณี  วัฒนธรรม จริยธรรม ระบบเศรษฐกิจ 
และวิธีการอ่ืนๆ ของประเทศนั้น ๆ   นอกจากนี้แมธุรกิจที่ดําเนินงานในประเทศอาจตองพบกับ
คูแขงขันจากตางประเทศ หรือบางธุรกิจเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดิบสินคาจากตางประเทศ  ก็ตอง
มีความรูเรื่องตลาดเงินตราตางประเทศดวย 
 นอกจากสภาพแวดลอมที่กลาวมาจะมีผลกระทบตอองคการธุรกิจแลว  ผูบริหารตอง
มีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการ เพ่ือแสวงหาหรือคนหาโอกาส
ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผูบริหารจําเปนตองทําการพยากรณหรือคาดคะเนเหตุการณตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นลวงหนา 
 
 3. สภาพแวดลอมกับขอมูลทางการบัญชี 
  เน่ืองจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป หรือกิจการอาจมีการพัฒนาไปสูธุรกิจ
ระดับชาติหรือธุรกิจขามชาติ ซึ่งสภาพแวดลอมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เชน การขนสงที่รวดเร็ว
และผูบริโภคตองการสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจะตองมีความสามารถ
ในการปรับตัวหลายประการ เชน เกี่ยวกับการหาแหลงวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตที่มีตนทุนต่ํา การ
เปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต การหาทรัพยากรทดแทน และการไดรับประโยชนจากการสงเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ เปนตน  
  สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเปนปจจัยที่สงผลใหธุรกิจตองมีการปรับตัวมาก
ขึ้น ปจจัยดังกลาวทําใหธุรกิจตองใชขอมูลทางการบัญชีในการบริหาร ซึ่งตองทันเวลาและมี
ประโยชน เพ่ือใชในการตัดสินใจไดทันทวงที การเปลี่ยนแปลงทําใหสงผลดังนี้ 
  3.1 เทคโนโลยีระดับสูงทําใหวิธีการและกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการตนทุนจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย 
  3.2 สภาพการแขงขันทําใหกิจการมีตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น เชน รายจายในการวิจัยและพัฒนา การสงเสริมการจําหนาย คาใชจายในการขายและบรหิาร 
เปนตน ซึ่งกิจการจึงตองจัดสรรไปยังผลิตภัณฑ 
  กลาวโดยสรุป  องคการธุ รกิจตองการขอ มูลทางบัญชีที่ สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ถาวิวัฒนาการของการเพื่อบัญชีเพ่ือการจัดการลาสมัย หรือชา
กวา จะทําใหองคกรไมสามารถดําเนินงานไดประสบผลสําเร็จภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
และเมื่อกิจการตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ขอมูลทางบัญชีจากการ
บัญชีเพ่ือการจัดการก็ตองมีการปรับใหสอดคลองกัน    
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การบัญชีเพื่อการจัดการกับการบริหาร 
 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  เปนหนาที่งานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลใหฝายบริหารใช  
ในการบริหารงาน  ซึ่งตองการขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อใหการวางแผน  การควบคุมและ
การตัดสินใจกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  การบัญชีเพ่ือการบริหารชวยสนับสนุนฝายบริหาร
ในหลายทางดวยกัน  เชน 

 1. เปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับการวางแผน  เอกสารและบัญชีตาง ๆ จะใหขอมูล
และรายละเอียดตาง ๆ ของการดําเนินงานในอดีต การคาดคะเนอนาคตของฝายบริหารเพื่อการ
วางแผนอาจทําไดยากหากขาดขอมูลในอดีต 
 2. ขอมูลการบัญชีเพ่ือการจัดการชวยเปนสื่อการติดตอแผนงานตาง ๆ ของฝายบริหาร
ระดับตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของแผนงาน  และขอมูลการบัญชีเพ่ือการจัดการ
ชวยใหหนวยงานตาง ๆ ไดทราบเกี่ยวกับแผนงานและหนาที่ของตนที่จะตองปฏิบัติตามแผน 
  3. ขอมูลการบัญชีเพ่ือการจัดการ  จะสะทอนใหฝายบริหารทราบถึงการบันทึกขอมูล
บัญชีและความเอาใจใสในหนาที่ของผูบันทึกบัญชี 
  4. ขอมูลการบัญชีเพ่ือการจัดการ  ชวยแปลความหมายผลการดําเนินงานของกิจการ
นอกจากจะสะทอนใหฝายบริหารทราบถึงผลการดําเนินงาน  สาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหการดําเนินงาน
ตางไปจากแผนที่วางไว  และแสดงใหเห็นถึงสถานการณที่จะตองปฏิบัติตอไป 
  5. ขอมูลการบัญชีเพ่ือการบริหารจะเปนขอมูลสําเร็จ  ชวยฝายบริหารทําการ
วิเคราะหแนวทางเลือกปฏิบัติและการจัดเตรียมแผนงาน 
  ลักษณะของการบัญชีเพ่ือการจัดการจะใหขอมูลที่ผูบริหารนําไปใชบริหารกิจการ
เพ่ือใหธุรกิจประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวโดยใชกระบวนการบริหารซึ่ง
ประกอบดวยการวางแผน  การควบคุม และตัดสินใจ 
 
  1. การวางแผน   
   การวางแผน  (planning)  การดําเนินงานธุรกิจ  ฝายบริหารตองกําหนดหรือ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานไวลวงหนา เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เชน 
กิจการกําหนดเปาหมายกําไร  10  ลานบาทตอป  ดังน้ันฝายบริหารจะตองวางแผนการ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ที่จะทําใหไดกําไรตามเปาหมาย  โดยจะตองวางแผนการขายสินคาแตละ
ชนิดในเขตตางๆ วางแผนการจัดซื้อหรือผลิตสินคาเพื่อใหสินคามีเพียงพอกับการขาย  วางแผน
คาใชจายดําเนินงานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  รวมทั้งจัดทํางบกําไรขาดทุนโดยประมาณเพื่อวัดผลการ
ดําเนินงานตามแผนวาไดกําไร  10  ลานบาท หรือไม  หากกําไรไมได  10  ลานบาท  แผนงาน
ตาง ๆ นั้นจะถูกนําไปปรับปรุงอีกครั้งจนกวาจะไดกําไรตามเปาหมาย  นอกจากนี้จะตอง
วางแผนเงินสดเพื่อใหมีเงินสดเพียงพอกับรายจายที่เกิดขึ้นตามแผนและใหมีเหลือบางเพื่อความ
คลองตัวของกิจการ  เปนตน  ในการวางแผนปฏิบัติงานนั้นจะกระทําเปนหนวยสินคากอนแลว
แปลเปนหนวยเงินตรา  ซึ่งแผนงานที่แปลเปนตัวเลขเรียกวา งบประมาณ (budgets)  ดังนั้น  
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งบประมาณ       จึงเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนของนักบริหาร  ขอมูลตาง ๆ ที่นํามาจัดทํา
แผนปฏิบัติงานดานตาง ๆ ดังกลาวขางตน  นักบัญชีเพ่ือการจัดการจะเปนผูรวบรวม  บันทึก  
และรายงาน  ในรูปแบบที่เหมาะสมแกฝายบริหารใชตอไป 
 
  2. การควบคุม   
   การควบคุม  (controlling)  หนาที่การควบคุมเปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไวหรือไม  หากผลการดําเนินงานแตกตางจากแผนงานที่ไดจัดทําไว  ฝายบริหาร
ตองควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผน  นักบัญชีเพ่ือการจัดการจะชวยในการรวบรวม 
ตัวเลขที่เกิดจริงและนํามาเปรียบเทียบกับแผนงานหรืองบประมาณ  ผลตางจากงบประมาณที่
เกิดขึ้น  ฝายบริหารจะตองศึกษาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป  กรณีที่กิจการจัดทําแผนการขาย
ไวเม่ือปฏิบัติการขายแลว  ปริมาณขายที่เกิดจริงจะนํามาเปรียบเทียบกับงบประมาณขาย  
ทํานองเดียวกับตนทุนการผลิต  ซึ่งไดกําหนดตนทุนมาตรฐานไวแลว  เม่ือผลิตสินคาตนทุนที่
เกิดจริงจะนําเปรียบเทียบกับตนทุนมาตรฐานที่กําหนดลวงหนา  เพ่ือการควบคุมตนทุนการผลติ
ตอไป 
 
  3. การตัดสินใจ   
   การตัดสินใจ  (decision making)  ขอมูลของการบัญชีเพ่ือการบริหารนอกจาก
จะนํามาใชในการวางแผน  ควบคุม  ยังเปนประโยชนตอการตัดสินใจของฝายบริหารเชนกัน       
อาจกลาวไดวา  งานวางแผน  ควบคุม  และตัดสินใจเปนสิ่งที่แยกจากกันไดยาก  เพราะในการ
วางแผน  และควบคุมจะตองมีการตัดสินใจรวมอยูดวยเสมอ  ในการตัดสินใจจะเปนเรื่อง     
เกี่ยวกับการเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด   ปญหาในการตัดสินใจอาจเปนเรื่องเก่ียวกับการผลิต 
เชน กิจการควรผลิตอยางไรจึงจะทําใหตนทุนต่ําสุด กิจการควรผลิตสินคาชนิดใดจึงจะไดกําไร
สูงสุด กิจการควรผลิตสินคาเองหรือซ้ือสินคามาขาย  กิจการควรผลิตตอหรือขาย ณ  จุดแยกตัว  
เปนตน 
   ฝายบริหารการผลิต  จึงตองการขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาดังกลาวมาพิจารณาเพื่อ
ตัดสินใจตอไป  ขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาดังกลาว  นักบัญชีเพ่ือการจัดการจะชวยรวบรวม
บันทึกและรายงานแกฝายบริหารการผลิต  ในกรณีที่กิจการพิจารณาลงทุนในโครงการใหม
จําเปนตองทราบเกี่ยวกับความเปนไปไดของโครงการในดานการตลาด  การผลิตตลอดจน
ผลตอบแทนจากโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจเหลานี้  เปนตน   
   อาจสรุปไดวา  การบัญชีเพ่ือการจัดการจะชวยใหฝายบริหารสามารถปฏิบัติ
หนาที่การบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งขอมูลที่รวบรวมนั้นจะขึ้นอยูกับความตองการ
ของฝายบริหารเปนสําคัญ  และขอมูลที่รวบรวมนั้นสวนหนึ่งจะมาจากงบการเงินของกิจการ 
สรุปไดดังภาพที่ 1.1 
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 การบริหาร 
management 

การวางแผน การควบคุม การอํานวยการ 

ทรัพยากร  (resources) 

บุคลากร 
manpower 

เงินทุน 
money 

วัตถุดิบ 
material 

เครื่องมือ 
machine 

ระบบขอมูลเพื่อการจัดการ 
management information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 โครงสรางของการบริหาร 
ที่มา (เมธากุล เกียรติกระจาย และศลิปพร ศรีจ่ันเพชร, 2544, หนา 1-8) 
 

ขอมูลทางการบัญชี 
  ผูใชขอมูลทางการบัญชีประกอบดวยบุคคลหลายฝายที่สนใจในกจิการ  เชน  ผูบริหาร  
ผูลงทุน  ผูใหกูและเจาหนี้  ลูกจางหรือกลุมตัวแทน  ลูกคา  รัฐบาลและหนวยงานราชการ  ผูใช
จะใชขอมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  เพ่ือตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน  
ดังนี้ 
 
  1. ผูบริหารของกิจการ 
   ผูบริหารของกิจการตองการขอมูลทางการบัญชี  เพ่ือประโยชนในการวางแผน  
ควบคุม  และตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  เชน  วางแผนดานการตลาด  การผลิต  การจัดซื้อ  การเงิน 
และควบคุมตนทุนและคาใชจายตาง ๆ เปนตน  ขอมูลดังกลาวอาจไดมาจากรายงานภายใน  
หรือรายงานเพื่อการจัดการ  (management report) 
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  2. ผูลงทุน 
                 ผูลงทุนในที่นี้  หมายถึง  ผูลงทุนในปจจุบันและผูที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต  
โดยผูลงทุนตองการทราบขอมูลทางการบัญชี  เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการ 
ลงทุน  รวมทั้งวิเคราะห  และประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร  ซึ่งจะชวยในการพิจารณา
ตัดสินใจซื้อ  ขาย หรือถือเงินลงทุนน้ันตอไป 
 
  3. ผูใหกูและเจาหนี้  

 ผูใหกู  และเจาหนี้ ตองการขอมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
ของกิจการ  เพ่ือใหทราบถึงความมั่นคงทางการเงิน  สภาพคลอง  และความสามารถของกิจการ
ในการชําระหนี้ 
 
  4. ลูกจางหรือกลุมตัวแทน 

  ลูกจางหรือกลุมตัวแทนเชน สหภาพแรงงานตองการขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคง 
และความสามารถในการทํากําไรของนายจาง  เพ่ือชวยประเมินความสามารถของกิจการในการ
จายคาตอบแทน 
 
  5. ลูกคา 

  ลูกคาตองการทราบขอมูลทางการบัญชีเกีย่วกับการดําเนินงานตอเน่ืองของ 
กิจการโดยเฉพาะกรณีที่ตองพ่ึงพากิจการ  หรือตองการมีความสัมพันธอันยาวนานกับกิจการ 
 
  6. รัฐบาลและหนวยงานราชการ 

  รัฐบาลและหนวยงานราชการตองการขอมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกิจการ  เพื่อชวยในการกําหนดนโยบายภาษีอากร การจัดสรรทรัพยากร  และการกํากับดูแล 
 
 จะเห็นวาผูใชขอมูลทางบัญชีมีหลายกลุมซึ่งนําขอมูลไปใชในลักษณะตางๆกัน ตาม
ความจําเปนและเกี่ยวของกับกิจการ ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธของการบัญชีกบัการบริหาร
เปนภาพไดดังนี้ 
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การบัญชีกับการบริหาร 
 

 
การบริหาร 

กําหนดเปาหมาย

วางแผน 

-  จุดเดน  -  จุดดอยแกปญหา

วางแผนกําไร 

การบญัชี 

จัดทํา 

-  งบประมาณ 

ปฏิบัติ 

 

รวบรวมขอมูล 

รายได  คาใชจาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1. 2   การบัญชีกับการบริหาร 
ที่มา (เมธากุล เกียรติกระจาย และศลิปพร ศรีจ่ันเพชร, 2544, หนา 1-6) 
 

  จากภาพที่ 1.2   แสดงความสัมพันธของการบัญชีกับการบริหารไว  ดังนี้ 
  1. ผูบริหารจะกําหนดเปาหมาย  และวางแผนใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
  2. ฝายบัญชีรับนโยบายจากผูบริหาร  และนําขอมูลมาจัดทํางบประมาณและประมาณ
การงบการเงิน 
  3. ผูบริหารวิเคราะหและประเมินผล  รางงบประมาณและประมาณการงบการเงิน 
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
  4. ผูบริหารจะตองรูถึงปญหา  จุดเดน  และจุดดอยของแผน  ตลอดจนแนวทาง
แกปญหา  เพื่อปรับปรุงแผนใหบรรลุเปาหมาย  แผนการควรมีการปรับปรุงแกไขจนเปนที่พอใจถึง
จะนําไปปฏิบัติได 
  5. เม่ือมีการปฏิบัติตามแผนงานแลว  ฝายบัญชีจะรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นแลวทํา
การจดบันทึก  และจัดทํารายงานทางการเงิน  เพ่ือใหผูบริหารไดทราบถึงฐานะการเงิน  และผล
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับงบประมาณและประมาณการงบการเงิน  ซึ่งเรียกวา  
รายงานการปฏิบัติงาน 
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  6. ผูบริหารใชรายงานการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน  ซึ่งถือ
เปนวิธีการควบคุมอยางหนึ่ง  นอกจากนี้  ผูบริหารยังสามารถใชขอมูลในรายงานดังกลาว  เพื่อ
การวางแผนไดอีกดวย 
  โดยสรุปแลว  การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยขอมูลทางการบัญชี
ประกอบการตัดสินใจ  ซึ่งจะชวยใหกิจการใชทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ    
ฝายบัญชีจะรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้น  โดยการจดบันทึกและจัดทํารายงานเสนอผูที่เกี่ยวของ  
เพ่ือเปนการรายงานการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบความเปนไป  อีกทั้งยังเปนการติดตอ
ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้  ผูบริหารยังสามารถใชรายงานผลการปฏิบัติงาน     
ในการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานไดอีกดวย 
 

      ขอมูลทางการบัญชีทีจ่ําเปนในการบริหารงาน 
  ขอมูลที่ผูบริหารตองการอาจแตกตางกันไปตามสถานการณ  สภาพแวดลอม  และ
ปญหาที่เกิดขึ้น  ตัวอยางของขอมูลที่ผูบริหารใชในการบริหารงาน  มีดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับตนทุน  เชน วิธีการสะสมตนทุน ตนทุนในการซื้อ ขายสินคาและ  
บริการ 
  2. ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของกิจการ   เชน  การใชวัตถุดิบ

คาแรงงาน  คาใชจายการผลิต 
  3. ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมตนทุนในแตละหนวยงานยอย 
  4. ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนทุน และกําไร  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณการผลิตและปริมาณขาย 
  5. ขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนกําไร  และเปรียบเทียบกําไรกับเปาหมาย 
  6. ขอมูลเกี่ยวกับกําไร  เพ่ือใชในการพยากรณฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน     
ในอนาคต 
  7. ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารในระดับหนวยงานยอย  
และความสัมพันธของความสําเร็จของหนวยงานยอยกับวัตถุประสงคของกิจการ 

8. ขอมูลเกี่ยวกับอุปสงคของการขายและบริการ ความสัมพันธในอุปสงคของสินคา     
กับความพยายามในการขายสินคาและบริการ 
  9. ขอมูลที่เสนอผูบริหารในแตละระดับ     เพ่ือใชในการติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงาน 

10. ขอมูลที่ผูบริหารใชในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เชน  การใหรางวัลหรือผลตอบ 
แทนแกพนักงาน  การลงทุนในรายจายฝายทุน  เปนตน 
  11. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการลงทุนระยะยาว   และการใชทรัพยากรที่มีอยู   
อยางจํากัด 
  12.  ขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดราคาโอนระหวางหนวยงาน 
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  13.  ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน  ความเสี่ยง  และสภาพคลอง 
  14.  ขอมูลเกี่ยวกับพนักงานและผลตอบแทนที่พนักงานไดรับ 
  15.  ขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมทางเศรษฐกิจ    ซึ่งมีผลตอสมรรถภาพการผลิตและ 
ความตองการในสินคาและบริการของกิจการ 
 

สรุป 
 ในปจจุบันผูบริหารตองการขอมูลเพ่ือบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ขอมูลจะทําให
ทราบสถานการณของตนในปจจุบัน  เพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธในการบริหารขอมูลเพ่ือตัดสินใจ
จะมาจากการบัญชีเพ่ือการจัดการ  และการบัญชีการเงิน  โดยที่การบัญชีเพ่ือการจัดการจะเนน
เสนอตอหนวยงานภายใน ซึ่งเปนขอมูลทางการเงินเฉพาะเจาะจงที่ตองการ  และมี
ความสัมพันธกับขอมูลจากบัญชีการเงิน  อยางไรก็ตาม    ผูบริหารมีความตองการขอมูลเพ่ือ
นําไปวางแผนประสานงานและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทําใหองคการสวนใหญตองมีการปรับตัว
เพ่ือการอยูรอด  กิจการตองการขอมูลที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  แนวคิด
และทฤษฎีการบริหารยุคใหม รวมทั้งสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารสมัยใหมจะมี
ความสําคัญตอความสําเร็จขององคการมาก   และการนําขอมูลไปใชบริหารจัดการจะตองเขาใจ
กระบวนการบริหารขององคการ กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่องคการ
เผชิญอยูดวย 
 กระบวนการบริหารที่สําคัญประกอบดวย การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ
มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ โดยที่ผูบริหารตองใชขอมูลจากการบัญชีเพ่ือการ
จัดการใชในกระบวนการบริหาร 
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