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การบัญชีจึงมีบทบาทที่ส�าคัญต่อการ

ด�าเนินงานขององค์กรธุรกิจอย่างมาก นักบญัชี

จึงไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู ้จดบันทึกข้อมูลทาง                      

การบญัชแีละจัดท�ารายงานทางการเงินเท่าน้ัน 

แต่ยังมีหน ้าที่ ในการจัดเตรียมข้อมูลทาง             

การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อสนับสนุน

การท�างานของผู้บริหารในการบริหารงาน       

ของธุรกิจ บทความฉบับน้ีอธิบายถึงการใช้

ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ

ขอ้มลูทางการบญัชี

วัตถุประสงค์ส�าคัญทางการบัญชี คือ 

การจัดการเก่ียวกับข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์

กระบวนการบริหารทุกขั้นตอนล้วนต้องการข้อมูลทางการบัญชี           

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนตัดสินใจและควบคุมการด�าเนินงาน             

ผู้บริหารจะสามารถบรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้ต้องอาศัยข้อมูลทาง               

การบัญชีเป็นแนวทางในการบริหารงาน

ส�าหรับกระบวนการตัดสินใจ ข้อมูลทางการ

บัญชีเป็นข้อมูลที่ประมวลผลขึ้นจากเอกสาร

หลกัฐานทีเ่กิดขึน้จากการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ผลลัพธ์ของข้อมูล

ทางการบัญชจีะน�ามาใช้ในการตดัสนิใจส�าหรับ

การด�าเนินงานทางธุรกิจ ผู้ใช้ข้อมูลทางการ

บัญชี ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร เจ้าหนี้

หน่วยงาน ภาครัฐ หรือกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจผล

การด�าเนินงานของกิจการ

เน่ืองจากการบัญชีสามารถใช้อธิบาย

เกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของกิจกรรมทางธุรกิจ 

การบัญชีจึงเปรียบเสมือนเป็นภาษาธุรกิจ   

งานด้านการบัญชีมีความส�าคัญอย่างมากต่อ

ข้อมูลทางการบัญชี
กับการบริหารธุรกิจ

ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร*
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ข้อมูลบัญชีเก่ียวข้องกับกิจการโดยเฉพาะ     

ผู้ใช้ต้องการข้อมลูเก่ียวกับการด�าเนินงานของ

กิจการผลติภัณฑ์ อตุสาหกรรมโดยรวม ภาวะ-

เศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมอืง และปัจจัย

อื่นๆ ข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีเก่ียวข้องกับการ

ตัดสินใจ แต่ข้อมูลบางส่วนเท่าน้ันที่ได้มาจาก

ระบบบัญชี การบัญชีให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ

กิจการใดกิจการหน่ึงโดยเฉพาะเท่าน้ัน ไม่ได้

รวมถึงกิจการอืน่และข้อมลูสภาพแวดล้อมอืน่ๆ

ผูใ้ช้ข้อมลูทางการบญัชี

ผู ้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีประกอบด้วย

บุคคลหลายฝ่ายทีส่นใจในกิจการ เช่น ผู้บรหิาร

ของกิจการ ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหนี้ ลูกจ้าง

หรือกลุ่มตัวแทน ลูกค้า รัฐบาลและหน่วยงาน

ราชการ ผู้ใช้จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความ

ต้องการที่แตกต่างกัน เช่น

ผู้บริหารของกิจการ ต้องการข้อมลูทาง 

การบญัช ีเพือ่ประโยชน์ในการวางแผน ควบคมุ 

และตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น วางแผนด้าน

การตลาด การผลิต การจัดซื้อ การเงิน และ

ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น 

ข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากรายงานภายใน 

หรือรายงานเพื่อการจัดการ

การด�าเนินธุรกิจ เน่ืองจากเป็นงานที่รวบรวม

ข้อมลูจากกิจกรรมธุรกิจในทกุๆ ด้าน เช่น ด้าน

การผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ข้อมูลเหล่านั้นน�ามา

ประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งมี

ประโยชน์ต่อผู้ใช้ เพื่อประกอบการตัดสินใจใน

เชิงธุรกิจได้ทันเวลาตามต้องการ

ลักษณะของข้อมูลทาง 

การบญัชี

ข้อมูลทางการบัญชีมีลักษณะแตกต่าง

จากข้อมลูประเภทอืน่ คอื ข้อมูลทางการบญัชี

ใช้ในการตดัสินใจเชงิเศรษฐกิจ กล่าวคอื ผู้ใช้

ใช้ข้อมลูทางการบญัชเีพือ่ตดัสนิใจเชงิเศรษฐกิจ 

เช่น การลงทุน การซื้อ ขายสินค้า เป็นต้น 

ข้อมลูดงักล่าวเป็นข้อมลูในอดตี หากผู้ใช้ข้อมลู

เข้าใจความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จะ

สามารถคาดหมายในอนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึน้ 

ข้อมลูทางการบญัชีมลัีกษณะเชงิทางการเงิน

และเชงิปรมิาณ การบญัชเีน้นข้อมูลเชงิปรมิาณ

และเป็นตวัเลขจ�านวนเงิน ข้อมลูทางการบญัชี

เกือบทัง้หมดวดัออกมาในรูปของหน่วยเงินตรา 

อย่างไรก็ดี ผู้ตัดสินใจไม่ควรใช้ข้อมูลทางการ

บัญชีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้ข้อมูลที่    

ไม่ใช่เชิงปริมาณ (หรือเชิงคุณภาพ) ด้วย             
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ผู้ลงทนุ หมายถึง ผู้ลงทนุในปัจจุบนัและ

ผู้ทีอ่าจตดัสนิใจลงทนุในอนาคต ผู้ลงทนุต้องการ

ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อประเมินความเสี่ยง

และผลตอบแทนจากการลงทนุ รวมทัง้วเิคราะห์

และประเมินผลการด�าเนินงานของกิจการ      

ซึ่งจะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ ขาย 

หรือถือเงินลงทุนนั้นต่อไป

ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ี ต้องการข้อมูลทาง   

การบญัชเีก่ียวกับทรพัยากรทางเศรษฐกิจ เพือ่

ให้ทราบถึงความมัน่คงทางการเงิน สภาพคล่อง 

และความสามารถของกิจการในการช�าระหนี้

ลูกจ้างหรือกลุ่มตัวแทน เช่น สหภาพ-

แรงงานต้องการข้อมูลเก่ียวกับความม่ันคงและ

ความสามารถในการท�าก�าไรของนายจ้าง เพือ่

ช่วยประเมินความสามารถของกิจการในการ

จ่ายค่าตอบแทน

ลูกค้า ต้องการทราบข้อมูลทางการบญัชี

เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ 

โดยเฉพาะกรณทีีต้่องพึง่พากิจการ หรอืต้องการ

มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับกิจการ

รฐับาลและหน่วยงานราชการ ต้องการ

ข้อมลูทางการบญัชเีก่ียวกับการด�าเนินงานของ

กิจการ เพื่อช่วยในการก�าหนดนโยบายภาษี

อากร การจัดสรรทรพัยากร และการก�ากับดูแล

คุณสมบัติของข ้อมูล

ทางการบญัชี

ข้อมูลทางการบัญชีเป็นทรัพยากรที่มี

ความส�าคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจ ซึ่งควร

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

ความถูกต้องเทีย่งตรง หมายถึง ข้อมลู

ทางการบัญชีที่ดีจะต้องมีความเที่ยงตรงและ

เชื่อถือได้ กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่มีความ      

ผิดพลาด และปราศจากความล�าเอียง เพราะ

ประสิทธิผลของการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความ 

ถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ยิ่งข้อมูลมีความ 

ถูกต้องมากเท่าใดก็ยิ่งมีคุณค่าต่อผู้ใช้มาก

เท่านั้น

ความรวดเร็วทนัต่อการใช้งาน หมายถึง 

การได้รับข้อมลูทางบญัชอีย่างทนัเวลาต่อความ

ต้องการใช้งาน  เน่ืองจากเหตุการณ์ต่างๆ ทัง้

ภายในและภายนอกองค์การมีการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าได้ข้อมูลล่าช้า

ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วย 

ส�าหรับช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ผู้ใช้ต้อง

สามารถน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์

ได้ทันเหตุการณ์ 

ความสมบูรณ์ แม้ว่าองค์การจะมีข้อมูล

ทางบัญชีที่ถูกต้อง และได้มาอย่างรวดเร็ว       

ทนัเวลาแล้วก็ตาม แต่ถ้าข้อมลูน้ันไม่ครบถ้วน
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ข้อมูลเพื่อการวางแผน เป็นข้อมูลที่ได้

มาจากการพยากรณ์หรือการประมาณการ

ข้อมูลในอนาคตและแผนงานต่างๆ เช่น การ

จัดท�างบประมาณ ซึง่เป็นแผนงานทีว่ดัออกมา

ในรูปตัวเลข เช่น ยอดขาย ปริมาณการผลิต 

ปริมาณสินค้าคงเหลือ  เป็นต้น

ข้อมูลเพื่อการจัดองค์กร เป็นการให้

ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับฝ่ายบรหิาร เพือ่ประโยชน์

ในการจัดองค์กร เช่น จ�านวนพนักงานที่มีอยู่

ในแต่ละแผนก อัตราเงินเดือนของพนักงาน

ต�าแหน่งต่างๆ ผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น  

ข้อมูลเพื่อการส่ังการและการจูงใจ 

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานของ

พนักงานจะน�ามารวบรวมไว้ในระบบบัญชี 

รายงานยอดขายตามพนักงาน ผู ้บริหาร

สามารถเรียกดูเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานที่

ผ่านมาได้ตลอดเวลา สารสนเทศผลการปฏบัิติ

งานเหล่าน้ีจะใช้เป็นเครื่องมือของการสั่งการ 

หรือการจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานได้

ข้อมูลเพื่อการควบคุม มาจากผล     

การปฏิบัติงานจริงที่ นักบัญชีเก็บรวบรวม 

เปรียบเทียบกับงบประมาณ ข้อมูลเพื่อการ

ควบคมุ จะน�าเสนอในรายงานผลการปฏบิติังาน 

ซึ่งจะท�าให้ทราบว่าเกิดผลต่างระหว่างผลงาน

กับแผนงานเป็นที่น ่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ         

สมบรูณ์พอทีจ่ะท�าการวนิิจฉยัได้ ข้อมลูน้ันก็ไม่

สามารถใช้เพิม่ประสทิธิภาพของการตัดสนิใจได้

เก่ียวข้องกับการตัดสินใจและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้ ความเก่ียวข้องกับ

การตัดสินใจ หมายถึง ข้อมูลทางบัญชีที ่          

สื่อความหมายได้ครบถ้วนสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ที่จะน�าไปใช้ในการ 

ตดัสนิใจ ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับการตดัสนิใจต้อง

สามารถสร้างความแตกต่างในการตัดสินใจได้

อย่างมสีาระส�าคญั โดยช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลยนืยนั

ผลของเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ในอดีต และ

คาดคะเนผลของเหตกุารณ์ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต

ตรวจสอบได้ หมายถึง ข้อมูลที่ได้มา

ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่ง

ทีม่าได้ ทัง้น้ีเพือ่ให้มกีารตัดสนิใจอย่างรอบคอบ          

ไม่ผิดพลาด

การบญัชกีบักระบวนการ

บริหาร

กระบวนการบริหารประกอบด้วยหน้าที่

งานหลกั คอื การวางแผน การจัดองค์กร การ

สัง่การและการจูงใจ และการควบคมุ ทกุหน้าที่

งานของผู้บรหิารเก่ียวข้องกับการตดัสนิใจ การ

ตดัสนิใจของผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องใชส้ารสนเทศ 

ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากระบบบัญชี ดังนี้
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ต้องวางแผนและมกีารคดิล่วงหน้า  ซึง่จะท�าให้

เกดิแผนรวมของกิจการ ถงึแม้ว่าการวางแผน

ไม่ใช่หลักประกันความส�าเร็จของกิจการ แต่  

งบประมาณถือเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญ 

ซึง่ช่วยเสรมิให้เกิดความส�าเรจ็ได้ งบประมาณ

ให้ประโยชน์ต่อกิจการ เน่ืองจากการจัดท�า      

งบประมาณท�าให้กิจการต้องมีการวางแผน 

ล่วงหน้า การวางแผนท�าให้ผู ้บริหารต้อง

พิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ

วางแผนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กิจการจะน�า

แผนงานของทุกหน่วยงานมารวมกัน เพื่อจะ  

ได้ปรับปรุงให้แผนงานของแต่ละหน่วยงาน

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง

เป็นการลดข้อขัดแย้งและปรับปรุงให้บรรลุ 

เป้าหมายรวมของกิจการในที่สุด

งบประมาณให้ประโยชน์ในการควบคุม

เหตุการณ์ต่างๆ ตามแผนงานที่ก�าหนด และ

เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้พิจารณาประกอบการ

วางแผนในอนาคต งบประมาณที่ผู ้บริหาร      

และผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดท�าจะช่วย

สนับสนุนให้เกิดแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงาน  

ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้การท�างานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

การรายงานผลการปฏิบัติงาน เปรียบ-

เทยีบกับงบประมาณท�าให้ทราบถึงข้อแตกต่าง

มากน้อยเพียงใด ผู้บริหารที่รับผิดชอบต้อง

ชี้แจงเหตุผลหรือให้ค�าอธิบายของสาเหตุของ

ผลต่าง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ

การวางแผนและควบคมุ

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวางแผนและควบคมุ 

ได้แก่ งบประมาณ ซึง่เป็นกระบวนการวางแผน

เก่ียวกับแหล่งข้อมูลทางการเงินทั้งหมด การ

จัดท�างบประมาณต้องอาศัยการประมาณการ

ในช่วงเวลาของปีงบประมาณ หลังจากการ

ก�าหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานแล้ว 

ขั้นตอนต่อไปก็คือ การวางแผนระยะสั้น ซึ่งก็

คือการจัดท�างบประมาณ นั่นเอง งบประมาณ

ส�าหรับหน่วยงานแต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน 

เน่ืองจากหน่วยงานแต่ละแห่งมีลักษณะการ

ด�าเนินธุรกิจทีแ่ตกต่างกัน งบประมาณทีจั่ดท�า

ขึ้นโดยทั่วไปมีลักษณะเฉพาะเจาะจงส�าหรับ

หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรือกิจกรรมใด

กิจกรรมหน่ึง เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงใน

อนาคต และเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข

การจัดท�างบประมาณท�าให้ทกุหน่วยงาน

มีการวางแผนในช่วงเวลาหนึ่ง การร่วมมือกัน

จัดท�างบประมาณช่วยให้ทุกคนในหน่วยงาน
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ที่เกิดขึ้น กิจการจะแก้ไขปรับปรุงการท�างาน 

ให้มีประสิทธิภาพโดยวิเคราะห์หาสาเหตุของ      

ข้อแตกต่าง การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน    

ถือเป็นการควบคุม เพื่อให้การท�างานเป็นไป

ตามเป้าหมายทีก่�าหนด เช่น การควบคมุต้นทนุ 

การควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว งบประมาณท�าให้เกิดการ

ประสานงาน การวางแผนร่วมกันตัดสนิใจ และ

ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน งบประมาณ

ท�าให้เกิดระบบการจัดการซึ่งเป็นระบบขั้น             

พื้นฐานในการบริหารงาน งบประมาณยังเป็น

เครือ่งมอืในการวางแผนและควบคมุ เม่ือกิจการ

วางแผนในรปูของข้อมูลทีเ่ป็นตัวเลขแล้ว ฝ่าย

ปฏิบัติการจะปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก�าหนด 

หลังจากที่ปฏิบัติงานไปแล้วกิจการจะรวบรวม

ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลงาน  

โดยทัว่ไป ฝ่ายบญัชจีะท�าหน้าทีร่วบรวมข้อมลู

ทางการเงินทีเ่กิดขึน้โดยจัดท�าเป็นระบบรายงาน 

ซึ่งเรียกว่า “รายงานการปฏิบัติงาน” 

รายงานการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นถึง 

ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างข้อมูลจริง (ที่เกิดจาก

การปฏบิตังิาน) กับงบประมาณ ผู้บรหิารจะใช้

รายงานการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือในการ

ประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ                 

ใช้เป ็นแนวทางในการปรับปรุงและจัดท�า            

งบประมาณส�าหรับงวดถัดไป 

สรปุ

ผู ้บ ริหารใช ้ข ้อมูลทางการบัญชี ใน

กระบวนการบริหารทุกขั้นตอน ต้ังแต่การ

วางแผน การจัดการองค์กร การสั่งการ และ

การจูงใจ การควบคุมและประเมินผล และ 

การตัดสินใจ ข้อมูลที่ผู ้บริหารต้องการอาจ 

แตกต่างกันตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม 

และปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อมูลทางการบัญชีควร

มคีณุสมบตัทิีส่�าคญั เพือ่ช่วยในการตดัสินใจ

เชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ ความถูกต้องเที่ยงตรง 

ความรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน ความ

สมบูรณ์ ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 

และตรวจสอบได้


