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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาธุรกิจของส านักงานสอบบัญชีบริษัท วีเอ็น จ ากัด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาสาเหตุและผลกระทบ ที่ส่งผลให้ ก าไร ลดลง  และ เพื่อวาง นโยบาย และ
ก าหนดกลยุทธ์ ในการเพิ่มผลก าไร  โดยท าการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน และการส่งแบบส ารวจความพึง
พอใจให้กับลูกค้า  และท าการศึกษาข้อมูลทุติ ยภูมิด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ 
รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบที่ส่งผลให้ก าไรลดลง และเพื่อวางนโยบาย
และก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มผลก าไร   

 จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท วีเอ็น จ ากัด มีแนวโน้ม
ลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้ที่เพิ่มข้ึน
และค่าใช้จ่ายรายการส าคัญที่เพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ เงินเดือน ค่าสวัสดิการ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะหาแหล่งเงินทุนได้ หากต้องการ
เงินทุนเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกิจการ  ผลการศึกษาได้น ามาก าหนดกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อการเพิ่มก าไรเป็นกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ เน้นการท าก าไรด้วย
วิธีการกระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่าย  พิจารณาตัดลูกค้าที่ไม่ดี รักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี  และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับงานบริการ 

กลยุทธ์ระยะกลางเน้นการปรับพื้นฐานขององค์กร ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและการน า
เทคโนโลยีมาใช้ 

กลยุทธ์ระยะยาวเป็น กลยุทธ์ การเจริญเติบโต  (Growth Strategy) เพื่อรักษา
ความสามารถในการท าก าไรให้คงอยู่ต่อไปในระยะยาว โดยการขยายกิจการออกไปเพื่อ ความ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต 
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บทที ่ 1 
บทน า 

ชื่อองค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร 
องค์กรท่ีศึกษาเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ชื่อ บริษัท วีเอ็น จ ากัด  ซึ่ง ก่อตั้งโดย

กลุ่มผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 คน  จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัด เมื่อปี พ.ศ. 2529  ด้วยทุน
จดทะเบียน 5 แสนบาท  ต่อมา เมื่อมี การขยายกิจการ บริษัทจึงได้จดทะเบียนเพิ่มทุนขึ้นเป็น
ล าดับ จนกระทั่งปี 2540 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท และมิได้เพิ่มทุนอีกนับแต่นั้นมา   

ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 36 คน และมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1-1:  แสดงผังองค์กร 

 

ที่มา: คัดย่อจากผังองค์กรของบริษัท วีเอ็น จ ากัด 



 2 

นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการมา  บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้บริหาร
ระดับสูง ทั้งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการ ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  ส่วน
กรรมการท่านอื่นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 

 
รายได้ของบริษัทได้มาจากงานบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังน้ี 

1. งานบริการสอบบัญชี  ได้แก่  บริการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  บริการ
ตรวจสอบพิเศษ และตรวจสอบเฉพาะเรื่องเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงหรือให้
ความเชื่อม่ันในเร่ืองต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า 

2. งานด้านภาษีอากร  ได้แก่  บริการ ตรวจสอบภาษีอากร  และบริการให้
ค าปรึกษาด้านภาษีอากร 

3. งานบริการอื่นๆ  ได้แก่  งานบริการที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการบัญชี   
บริการจดทะเบียนพาณิชย์  บริการจัดหาพนักงาน เป็นต้น 

งานบริการสอบบัญชีถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  ซึ่งท ารายได้เกินกว่าร้อยละ 90 ของ
รายได้รวม ดังมีสัดส่วนของรายได้ในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2548 เป็นดังน้ี 
 

ตารางที่ 1-1 :  แสดงสัดส่วนของรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2544 – 2548 

(หน่วย : พันบาท)     
 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548      

รายได้จาก :           

   งานสอบบัญชี 11,484 95% 11,382 92% 12,735 96% 12,978 94% 13,110 93% 

   บริการอื่น 641 5% 946 8% 581 4% 883 6% 992 7% 

รวมรายได้ 12,125 100% 12,328 100% 13,316 100% 13,861 100% 14,102 100% 

ที่มา: คัดย่อจากงบการเงินของบริษัท วีเอ็น จ ากัด 

ลูกค้าหลักของบริษัทเป็นลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็ นบริการหลักของบริษัท    
ลูกค้าดังกล่าวล้วนเป็นกิจการขนาดย่อมและขนาดเล็ก ซึ่งมีจ านวนรายและค่าบริการสอบบัญชี
แยกตามประเภทของการประกอบการได้เป็นดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 1-2:  แสดงจ านวนลูกค้าและรายได้ค่าสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2548 

ประเภทกิจการ 

จ านวนลูกค้า ค่าสอบบัญชี 

ราย % 
พัน
บาท 

% 

ธุรกิจบริการ 64 20.8% 2,557 19.5% 

ซื้อมาขายไป 56 18.2% 2,346 17.9% 

อสังหาริมทรัพย์ 53 17.2% 2,035 15.5% 

อุตสาหกรรมต่างๆ 32 10.4% 2,291 17.5% 

การเกษตร 30 9.7% 1,584 12.1% 

อื่นๆ 41 13.3% 1,681 12.8% 

ไม่ได้ประกอบกิจการหลัก 32 10.4% 618 4.7% 

รวมจ านวนลูกค้า 308 100.0% 13,112 100.0% 

 
จ านวนลูกค้า 

20.8%

18.2%

17.2%10.4%

9.7%

13.3%

10.4%

ธุรกิจบริการ ซื้อมาขายไป

อสังหาริมทรัพย ์ อุตสาหกรรม

การเกษตร อื่นๆ

ไม่ได้ประกอบกิจการหลัก

 

รายได้ค่าสอบบัญชี 

19.5%

17.9%

15.5%17.5%

12.1%

12.8% 4.7%

ธุรกิจบริการ ซื้อมาขายไป

อสังหาริมทรัพย ์ อุตสาหกรรม

การเกษตร อื่นๆ

ไม่ได้ประกอบกิจการหลัก

 
ที่มา :  ข้อมูลจากบริษัท วีเอ็น จ ากัด 
 

ในปี พ.ศ. 2548  ลูกค้างานสอบบัญชี 3 กลุ่มหลักของบริษัท เป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจ
บริการ  คิดเป็นร้อยละ 20 .8   กิจการซ้ือมาขายไป คิดเป็นร้ อยละ 18 .2  และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 17.2  ของลูกค้าทั้งหมด 308 ราย 
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ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

 ปัญหาของบริษัทคือ ก าไรลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังมีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแสดง
ไว้ในรายงานงบการเงินของบริษัทดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1-2 :  แสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2545 – 2548 
     (หน่วย : พันบาท)    

 2545 2546 2547 2548 
รายได ้ 12,328 100% 13,316 100% 13,861 100% 14,102 100% 
ค่าใช้จ่าย 11,399 92.5% 11,810 88.7% 12,851 92.0% 13,545 96.0% 
ก าไรก่อนดอกเบี้ย 929 7.5% 1,506 11.3% 1,110 8.0% 557 4.0% 
ดอกเบี้ย 162 1.3% 57 0.4% 94 0.7% 16 0.1% 
ภาษีเงินได้ฯ 230 1.9% 295 2.2% 206 1.5% 108 0.8% 
ก าไร 537 4.4% 1,154 8.7% 811 5.8% 433 3.1% 
ที่มา: จากงบการเงินของบริษัท วีเอ็น จ ากัด 

 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  แม้บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี จาก 12.328 ล้านบาทใน
ปี 2545   ขึ้นเป็น 14.102 ล้านบาทในปี 2548 แต่ผลก าไรสุทธิตั้งแต่ปี 2547 กลับลดลง จาก 
1.154 ล้านบาทหรือ 8.7% ของยอดขายในปี 2546 เหลือเพียง 0.433 ล้านบาทหรือ 3.1% ของ
ยอดขายในปี 2548   ซึ่งถ้าหากไม่มีการแก้ไข ก าไรอาจลดอย่างต่อเนื่องลงไปอีก   
 
ความส าคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร 

          เนื่องจาก ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง ท าให้การด าเนินธุรกิจต้องปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจอยู่เสมอ นอกจากนั้น จากการวิ เคราะห์งบการเงินขั้นต้น เราพบว่า ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่ายอดรายได้ที่เพิ่มข้ึน อันเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ก าไรของบริษัท
ลดลง 

ผลกระทบของปัญหาดังกล่าวในระยะสั้นคือ บริษัทอาจประสบปัญหาทางการเงิน   และ
ในระยะยาว  หากปัญหายังด าเนินต่อไป บริษัท  ซึ่งต้องรับภาระขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน อาจจ าต้องปิดกิจการ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบที่ส่งผลให้ก าไรลดลง 
2.  เพื่อวางนโยบายและก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มผลก าไร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วิชาชีพบัญชี  หมายความถึง วิชาชีพในด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการ

บัญชีบริหาร 
 มรรยาทของผู้สอบบัญชี  เป็นหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแล

ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม  ในปัจจุบัน กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ .ศ.2505  (ดูผนวก 
ฉ) ได้ก าหนดหลักการพื้นฐานของมรรยาทของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย 5 หมวด คือ  

(1)  ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต   
(2)  ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
(3)  มรรยาทต่อลูกค้า 
(4)  มรรยาทต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
(5)  มรรยาททั่วไป 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 
1. การเก็บข้อมูล 

1.1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้รับจาก 
1.1.1   การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
1.1.2   การส่งแบบสอบถามให้แก่ลูกค้า 
1.1.3   การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของพนักงาน 

1.2. ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่  
1.2.1 การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2544 – 2548 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
2.1    การ วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ  ซึ่งได้รับ จากการสังเกตการณ์เพื่อส ารวจดู

พฤติกรรมในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน   และจากแบบสอบถามที่ส่ง
ให้แก่ ลูกค้า เพื่อส ารวจความพึงพอใจ   ตลอดจน ข้อมูลที่ได้รับ จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร  เพื่อ ให้ได้ ทราบถึงปัญหาข ององค์กรในด้านการ บริหาร
จัดการที่มีผลกระทบต่อก าไรขององค์กร 

2.2   การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท 

3. ทฤษฎีที่ใช้ประกอบการวางแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
3.1   การวิเคราะห์งบการเงิน 
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3.2   SWOT Analysis 
3.3   TOWS Matrix 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระยะสั้น   กิจการจะสามารถท าก าไรเพิ่มขึ้น 

ระยะกลาง   กิจการจะสามารถขยายฐานลูกค้าหรือขยายธุรกิจต่อไปได้ 
ระยะยาว กิจการจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน 

 



 
 
 

บทที ่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มก าไรของ องค์กร นั้น ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. หลักการวิเคราะห์งบการเงิน 
2. ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์  SWOT Analysis 
3.   แนวคิดการใช้ TOWS Matrix ในการวางกลยุทธ์ 
4.   เอกสารและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  หลักการวิเคราะห์งบการเงิน 

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่นักบัญชีจัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง   การวิเคราะห์งบการเงินนั้นเป็นกระบ วนการค้นหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ  

จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์งบการเงินมีอยู่หลายประการคือ 
1)  ใช้เป็นเครื่องมือกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อเลือกลงทุนหรือวิเคราะห์เพื่อรวมกิจการ 
2)  ใช้เป็นเครื่องมือพยากรณ์ฐานะการเงินในอนาคต และผลที่จะเกิดขึ้น 
3)  เพื่อวินิจฉัยปัญหาการบริหารงาน การด าเนินงานและปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น 
4)  ใช้เป็นเครื่องมือประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 
 
การวิเคราะห์งบการเงินจะช่วยลดการตัดสินใจชนิดท่ีอาศัยเพียงลางสังหรณ์ การเดา 

และการใช้สัญชาตญาณ  การวิเคราะห์น้ีไม่ได้บั่นทอนการใช้ดุลยพินิจ  แต่กลับช่วยเสริมสร้างใน
การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีระบบและมีเหตุมีผล 

จากจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์งบการเงินดังกล่าวข้างต้น  เราจะเห็นว่า ผู้ใช้ประโยชน์
จากงบการเงินมีหลายกลุ่ม เช่น ผู้ลงทุน  ผู้ให้สินเชื่ อ  ผู้บริหาร ฯลฯ  ในการศึกษานี้ เราจะ
มุ่งเน้นการวิเคราะห์งบการเงินในฐานะของผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยปัญหาการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการเป็นหลัก  เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดที่เก่อให้เกิดปัญหา  ส่วนการแก้ไขปัญหาและ
การวางแผนจะเป็นอีกขั้นหน่ึงที่ต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีอื่นๆ ต่อไป 

 



8 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน มีดังนี ้
1)   ก าหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์ 
2)   รวบรวมข้อมูล 
3)   จัดวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
4)   เลือกเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสม  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ เราจะเลือ กใช้

เครื่องมือดังต่อไปนี้ 
 (1) การวิเคราะห์ด้วยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common-Size Analysis) 
 (2)  การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 
 (3) การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratios Analysis) 

 5)   การแปลความ 
 6)   การสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ 
 ในการศึกษานี้  จะเป็นวิเคราะห์งบการเงิน งบดุลและงบก าไรขาดทุน และความสัมพันธ์
ระหว่างรายการในงบการเงินทั้งสอง 
 งบดุล เป็นงบการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันท่ีที่ระบุไว้  งบดุลเป็นงบ
ที่แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของเจ้าของกิจการ  ซึ่งเป็นไปตามสมการบัญชีขั้ นต้น:  
สินทรัพย์  = หนี้สิน + ทุน   โดยรายการต่างๆ ดังกล่าวเสดงเป็นยอดรวมท่ีสะสมมานับตั้งแต่
วันเร่ิมกิจการจนถึงวันท่ีระบุไว้ในงบดุล  งบดุลมีรูปแบบการจัดกลุ่มรายการโดยท่ัวไป เป็นดังนี ้

 

ตารางที่ 2-1:  แสดงการจัดกลุ่มรายการในงบดุล 
สินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินลงทุนชั่วคราว 
ลูกหนี้การค้า 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
สินค้าคงเหลือ 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนระยะยาว 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

       สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เจ้าหนี้การค้า 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ 
     ภายในหนึ่งปี 
เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

      หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาว 
ประมาณการหนี้สิน 

       หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 
ส่วนเกิน(ต่ ากว่า)ทุน 

       ก าไรสะสม 
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สินทรัพย์ที่ปรากฏในงบดุล แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สินทรัพย์หมุนเวียน และ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ส่วน งบดุลทางด้านหนี้สินและทุน แสดงให้เห็นถึงแหล่ง ที่มาของเงินทุน
ของธุรกิจ ณ วันท่ีระบุไว้ในงบดุล  ซึ่งเข้ามาในรูปของเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกัน
ขึ้นเป็นโครงสร้างทางการเงิน  ส่วนโครงสร้างเงินทุนจะเน้นเฉพาะเงินทุนระยะยาว  การเข้ามา
ของเงินทุนด้งกล่าว เข้ามาในลักษณะของหนี้สินระยะยาวและส่วนของผู้ถือหุ้ น  ในส่วนของผู้ถือ
หุ้นน้ี ยังแบ่งเป็นแหล่งเงินทุนภายใน ได้แก่ ก าไรที่กิจการท ามาหาได้หลังจ่ายปันผลสะสมไว้
เพื่อลงทุนต่อ ซึ่งถือเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคัญยิ่งต่อธุรกิจท่ีก าลังขยายตัว การจัดหาเงินทุนเข้ามา
แต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจนั้น  ต ลอดจนผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 

งบก าไรขาดทุน เป็นงบที่สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานของธุรกิจส าหรับช่วงระยะเวลา
หนึ่งท่ีระบุไว้  ผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่างๆ จะใช้งบก าไรขาดทุนเพื่อวัดค่าการลงทุน วัดสถานะของ
สินเชื่อ และความส าเร็จในการท าก าไรของกิจการ  อย่างไรก็ดี การวั ดรายได้ทางการบัญชีนั้น 
จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีโดยยึดถือข้อสมมติขั้นมูลฐานหลายประการ เป็นต้นว่า หลัก
งวดเวลา  หลักการเกิดขึ้นของรายได้ หรือหลักการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย  การปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีต่างๆ ดังกล่าวนี้หลายรายการ นักบัญชีต้องอาศัยวิจาร ณญาณและท าการกะ
ประมาณ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ผู้วิเคราะห์งบการเงินควรสังวรณ์ไว้ด้วย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน 
1) การวิเคราะห์ด้วยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common-Size Analysis) 

วิธีย่อส่วนตามแนวดิ่งเป็นการลดตัวเลขของแต่ละรายการท่ีปรากฏในงบดุลและงบ
ก าไรขาดทุนให้เป็นอัตราร้อยละของสินทรัพย์รวม หรือเป็นอัตราร้อยละของหนี้สินและทุนรวม 
หรือเป็นอัตราร้อยละต่อยอดขายสุทธิ  ทั้งน้ีแล้วแต่ว่าเราวิเคราะห์งบใด  การวิเคราะห์โดยวิธี
ย่อส่วนตามแนวดิ่ง จะเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมหรือโครงสร้างของงบดังกล่าว  
การวิเคราะห์ด้วยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง โดยใช้ข้อมูลเพียงปีเดียว ก็จะบอกให้ผู้วิเคราะห์ทราบ
เพียงโครงสร้างของงบการเงินของปีนั้นๆ  แต่ถ้าวิเคราะห์โดยมีการเปรียบเทียบสองปีหรือ
หลายๆ ปี ก็จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของงบการเงินของ
กิจการ  และถ้าเปรียบเทียบระหว่างบริษัทหรือกับคู่แข่งขันโดยใช้วิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง  ก็จะ
ทราบถึงลักษณะการลงทุน การจัดหาเงินทุน และความสามารถในการหาก าไรของบริษัทคู่
แข่งขัน    

 
2)  การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 

การวิเคราะห์แนวโน้มใช้เพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทางของ รายการต่างๆ ที่ปรากฏในงบ
การเงิน  การวิเคราะห์ในลักษณะน้ีต้องใช้งบการเงินของช่วงเวลาหลายๆ ปีต่อเนื่องกันเพื่อให้ได้
แนวโน้มที่ชัดเจนและตีความง่ายขึ้น  ผลจากการวิเคราะห์น้ี ผู้วิเคราะห์สามารถสรุปเป็น
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ข้อคิดเห็นของตนเองว่า แนวโน้มทางการเงินและการด าเนินงานของธุร กิจน่าพอใจหรือไม่  
นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตอีกด้วย 

 
3) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Analysis) 

อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือใช้ประโยชน์ในการประเมินฐานะการเงิน 
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการห าก าไรของธุรกิจ  ซึ่งแสดงออกในรูปของความสัมพันธ์
ระหว่างรายการท่ีปรากฏในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหนึ่งมาสัมพันธ์กันในรูปสัดส่วนหรือ
อัตราร้อยละ  ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นรายการในงบการเงินเดียวกัน เช่น อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย หรือ อาจเป็นรายการต่างงบกันก็ได้ เช่น อัตราการ
หมุนของลูกหนี้ ฯลฯ   

อัตราส่วนทางการเงินโดยตัวเองแล้วไม่ได้ให้ความหมายอะไรมากนัก แต่จะน ามา
แปลความและใช้ประโยชน์ได้ด้วยการเปรียบเทียบ ซึ่งกระท าได้ 3 รูปแบบคือ 

(1)  เปรียบเทียบกับอัตราส่วนมา ตรฐานหรืออัตราส่วนเฉลี่ยของ อุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภท 

(2)  เปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
(3)  เปรียบเทียบกับอัตราส่วนของบริษัทเดียวกันในอดีตต่อเนื่องกันหลายปี 
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนมาตรฐาน หรืออัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแต่ละ

ประเภทนั้น การจัดท าค่อนข้างจะยุ่งยาก ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก  เป็นเหตุให้ข้อมูล
ที่ได้ไม่ทันกับเหตุการณ์  ดังนั้น ตามสภาพการณ์ของประเทศไทยเรา  การเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนของบริษัทเดียวกันในอดีตต่อเนื่องกันหลายปี ถือเป็นการเปรียบเทียบที่ใช้ประโยชน์ได้
คุ้มค่าท่ีสุด ในการวิเคราะห์ เพราะเป็นข้อมูลของบริษัทเอง รายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยว
ข้อมูลค้นหาได้ง่าย  ข้อจ ากัดของอัตราส่วนทางการเงิน อันเน่ืองมาจากวิธีการบัญชี วิธีการ
ประเมินค่าสินทรัพย์ การตัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ ลดน้อยลง   

ข้อจ ากัดอีกประการหน่ึงในการวิเคราะห์คือ งบการเงินที่ใช้วิเคราะห์เป็นงบการเงิน
ในอดีต เหตุการณ์ในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา  ผลของการวิเคราะห์
ที่ได้จากอัตราส่วนจึงเป็นเพียงเครื่องชี้แนะสิ่งที่ควรจะเป็น  แต่มิได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้น  
ดังนั้น การน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนหรือการควบคุมภายใน ผู้วิเคราะห์
จ าเป็นต้องคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต น ามาพิจารณาร่วมกัน จึงจะช่วยให้การตัดสินใจดีข้ึน 

อัตราส่วนทางการเงินมีการจัดแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์โดย
อิงหลักในการบริหารการเงินออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกอัตราส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ศึกษา ดังมีวิธีการค านวณของอัตราส่วนแต่ละชนิดแยกตามประเภทเป็นดังนี ้



11 

 

ตารางที่ 2-2 :  แสดงประเภทของอัตราส่วนทางการเงินและวิธีการค านวณ 

รายการ วิธีการค านวณ 

อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว 

 (1)  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 
  สินทรัพย์หมุนเวียน   

หนี้สินหมุนเวียน 

 (2)  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า) 
  เงินสด + เงินลงทุนระยะส้ัน + ลูกหนี้   

หนี้สินหมุนเวียน 

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย ์

 (3)  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (รอบ) 
     ขายสุทธ ิ     
สินทรัพย์ถาวร 

 (4)  อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (รอบ) 
     ขายสุทธ ิ     
สินทรัพย์รวม 

อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 (5)  ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน (เท่า) 
   ก าไรจากการด าเนินงาน   

ยอดขาย 

 (6)  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิ (เท่า) 
   ก าไรสุทธ ิ    

ยอดขาย 

 (7)  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  (เท่า) 
  ก าไรจากการด าเนินงาน   

สินทรัพย์รวม 

 (8)  ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  (เท่า) 
         ก าไรสุทธิ          
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหน้ี 

 (9)  อัตราส่วนแห่งหนี ้ (เท่า) 
  หนี้สินรวม    
สินทรัพย์รวม 

 (10)  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 
    หนี้สินรวม      
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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2.  ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์  SWOT Analysis 

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอันหน่ึงที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์  
SWOT มาจากอักษรน าของค าทั้ง 4  ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องท าการวิเคราะห์ ได้แก่ 

 Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
 Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
 Opportunities  หมายถึง โอกาส อันเกิดจากปัจจัยภายนอก 
 Threats  หมายถึง อุปสรรคหรือภัยคุกคาม อันเกิดจากปัจจัยภายนอก 
เครื่องมือนี้คิดขึ้นโดย Albert Humphrey ซึ่งท าโครงการวิจัยอยู่ที่ Stanford University  

ในช่วงปี 1960 – 1970 โดยใช้ข้อมูลจาก Fortune 500 companies. 
ในการวิเคราะห์ SWOT นั้น เราต้องคิดหาค าตอบต่อค าถามในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1)  กิจการของเรามีอะไรบ้างที่เป็นข้อได้เปรียบ  
2)  สิ่งใดที่เราท าได้ดีกว่าผู้อื่น 
3)  เรามีทรัพยากรอะไรบ้างที่ผู้อื่นไม่มี 
4)  เรามีทรัพยากรใดบ้างที่มีต้นทุนต่ ากว่าผู้อื่น 
5)  ผู้อื่นในวงการธุรกิจเดียวกันมองเห็นอะไรในกิจการของเราว่า เราท าได้ดีกว่า 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1)  เรามีอะไรบ้างที่ต้องพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง 
2)  สิ่งใดหรือเรื่องใดบ้างที่เราขาด หรือต้องหลีกเลี่ยง หรือขจัดออกไป 
3)  ผู้อื่นในวงการธุรกิจเดียวกันมองเห็นอะไรในกิจการของเราว่า เราด้อยกว่า 
ในการตอบค าถามเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนเหล่านี้  เราต้องพิจารณาจากปัจจัยภายใน

องค์กรของเราเอง ด้วยมุมมองของคนภายนอก เช่น ลูกค้าและกิจการอื่นในแวดวงธุรกิจเดียวกัน   
 
โอกาส  (Opportunities) 

1)  ปัจจัยภายนอกใดที่อาจช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ได้ และอยู่ที่ไหนบ้าง 
2)  เราสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้ม (trends) อะไรบ้างที่น่าสนใจ  เราอาจ

หาโอกาสได้จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว ได้แก่ 
2.1)  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการตลาด 
2.2)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจของเรา 
2.3)  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม ประชากร  วิถีทางด าเนินชีวิต เป็นต้น  
2.4)  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
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การมองหาโอกาสที่เป็นประโยชน์กับเราได้นั้น เราต้องพิจารณาจากจุดแข็งท่ีมีอยู่ แล้ว
ถามตนเองว่า จุดแข็งนั้นๆ ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสใดให้กับเราได้บ้าง  ในขณะเดียวกัน พิจารณา
จุดอ่อนของเราและถามตนเองว่า มีโอกาสใดทีเ่ปิดให้เราได้ขจัดจุดอ่อนออกไปหรือไม่ 
 
อุปสรรค-ภัยคุกคาม (Threats) 

1)  เราก าลังเผชิญความยุ่งยากใดบ้าง 
2)  คู่แข่งของเราก าลังท าอะไร ที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของเรา 
3)  มีความต้องการให้สินค้าหรือบริการของเราเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  
4)  ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลเสียใดต่อกิจการหรือไม่ 
5)  กิจการมีหนี้เสียหรือปัญหาด้านกระแสเงินสดหรือไม่ 
6)  จุดอ่อนท่ีเรามีอยู่น้ัน มีเร่ืองใดบ้างที่ส่งผลเสียหายรุนแรงต่อธุรกิจ 

 
3.  แนวคิดการใช้ TOWS Matrix ในการวางกลยุทธ์ 

สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ SWOT อันได้แก่ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ตลอดจน
โอกาสและภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น  การวางกลยุทธ์โดยใช้แนวคิด TOWS Matrix  (TOWS 
เป็นการเรียกย้อนกลับค า SWOT)  คือ การจับคู่ระหว่างทรัพยากรตลอดจนทักษะต่างๆ ที่ มีอยู่
ภายในองค์กร กับโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ที่มาจากภายนอกองค์กร โดยใช้ตารางวิเคราะห์ที่
เรียกว่า TOWS Matrix เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางเลือกต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด ที่สามารถ
น าไปใช้ได้ทั้งในระดับองค์กรและในระดับธุรกิจ 

ตารางที่ 2-3 :  แสดงการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง – Strengths (S) จุดอ่อน – Weaknesses (W) 

ปัจจัยภายนอก   
โอกาส – Opportunities (O) SO strategies WO strategies 
ภัยคุกคาม – Threats (T) ST strategies WT strategies 

 

การน าปัจจัยต่างๆ มาผสมผสานกัน ก่อให้เกิดทางเลือกกลยุทธ์ต่างๆ ขึ้น ได้แก่ 
1) กลยุทธ์ SO หรือ กลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส  เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้จุดแข็ง

ที่มีอยู่ภายในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่สถานการณ์หรือ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ จากภายนอกเอื้ออ านวย 

2) กลยุทธ์ WO หรือ กลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส  เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรพยายาม
จะปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนท่ีมีอยู่ภายใน โดยอาศัยประโยชน์จากโอกาสที่เปิดให้
จากภายนอก  สภาวะการณ์เช่นน้ีเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกดีมาก แต่
องค์กรเองมีปัญหาภายใน ท าให้ไม่สามารถท าประโยชน์จากโอกาสที่ภายนอก
เปิดให้ ณ เวลานั้นได้อย่างเต็มที่ 
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3) กลยุทธ์ ST หรือ กลยุทธ์จุดแข็งกับภัยคุกคาม เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้
ความเข้มแข็งท่ีมีอยู่ภายใน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงหรือลดทอนผลกระทบจาก
อุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก 

4) กลยุทธ์ WT หรือ กลยุทธ์จุดอ่อนกับภัยคุกคาม เป็นกลยุทธ์ที่องค์กร
พยายามจะปกป้องตนเองอย่างถึงที่สุด คือ มุ่งขจัดหรือลดจุดอ่อนภายในให้ได้ 
พร้อมกับพยายามหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอกให้ได้มากที่สุด  

 
4.  เอกสารและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อศึกษาหากลยุทธ์การเพิ่มก าไรของส านักงานสอบบัญชีบริษัท วีเอ็น จ ากัด  ผู้ศึกษา
ได้ท าการค้นคว้าศึกษาผลงานวิจัยในอดีต  และได้พบผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ 
ดังนี้ 

ปาริชาติ แท่งเงิน (2542) ได้ท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชีในการ
วางแผนและควบคุมงานสอบบัญชี พบว่า ระดับของปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชีในการ
วางแผนและการควบคุมงานสอบบัญชีเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตและวิธีการ  การก าหนด
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบจัดอยู่ในระดับปัญหาปานกลางจนกระท่ังถึงมากที่สุด  ผู้สอบ
บัญชีที่ท างานต่างบริษัทกันมีปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและควบคุมงานแตกต่างกันใน
ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ด้านบริษัทสอบบัญชี อยู่ในระดับปัญหาปานกลาง  ส่วนด้าน
กฎระเบียบขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดอยู่ในระดับปัญหามาก  

กัญญารัตน์ พรหมมา (2543) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ด้านการสอบบัญชี  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานด้านการ
สอบบัญชี คือ ความส าเร็จในการท างาน และปัจจัยค้ าจุนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ด้านสอบบัญชี คือ สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี สถานะของอาชีพ ความม่ันคงในงานและ
นโยบายการบริหารท่ีดี  

 



 
 
 

บทที ่ 3 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาปัญหาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับธุรกิจส านักงานสอบบัญชี 
กรณีศึกษาบริษัท วีเอ็น จ ากัด  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
ท าการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สังเกตกา ร
ปฏิบัติงานของพนักงานและส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้า      ในส่วนท่ีสองท าการศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงบการเงินของกิจการ   

จากผลการศึกษาทั้งสองส่วน ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และประมวลผล ซึ่งในบทน้ี จะน าเสนอ
โดยแบ่งออกเป็นดังน้ี 

1. วิธีการศึกษา 
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.3 การสรุปผลการวิเคราะห์ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 
2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 

3. แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 

1.  วิธีการศึกษา 
วิธีการศึกษาครั้งนี้ มีโครงร่างและขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 3-1 :  แสดงโครงร่างการศึกษา 
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1.1  การเก็บรวมข้อมูล  ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแยกตามประเภทออกเป็นดังน้ี 
1.1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ  

1.1.1.1  การสัมภาษณ์ผู้บริหาร  โดยผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการ  
ของบริษัท วีเอ็น จ ากัด  (ดูบทสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข.) 

1.1.1.2  การส่งแบบสอบถามให้แก่ลูกค้า เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ในบริการ
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  (ดูแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการในภาคผนวก ค.) 

1.1.1.3  การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของพนักงาน  ผู้ศึกษาได้ น าส่วน
หนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการท างานของพนักงาน ตรวจสอบ มาดัดแปลง จัดท า เป็น
แบบฟอร์มเพื่อจดบันทึกการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบดังมีประเด็นท่ีสังเกต
สรุปไว้ในภาคผนวก จ. 

1.1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่ งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2544 – 2548 
 

1.2  การวิเคราะหข์้อมูล ประกอบด้วย 
1.2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ  

ข้อมูลจากการตอบ แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ของลูกค้า ซึ่ง
ผ่านการประมวล ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS  จะน ามาประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากการ
สังเกตการณ์เพื่อส ารวจดูพฤติกรรมในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน   ตลอดจนข้อมูลที่
ได้รับจากการสัม ภาษณ์ผู้บริหาร  เพื่อวิเคราะห์ ถึงข้อดี ข้อเสีย โอกา ส และอุปสรรคต่างๆ ของ
บริษัท 

1.2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ   
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เพื่อหาสาเหตุที่ท าให้ก าไร

ขององค์กรลดลง 
1.3  การสรุปผลการวิเคราะห์ 

เป็นการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นมาประมวลเพื่อสรุปผล
เพื่อน าไปก าหนดทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา  โดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS 
Matrix เป็นเครื่องมือ จากนั้น จึงก าหนดกลยุทธ์ที่สามารถน าไปด าเนินการปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ปฐมภูมิ และข้อมูล    
ทุติยภูมิ ดังนี้ 
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2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ  
 

2.1.1 ผลจากการสัมภาษณ์กรรมการผู้จดัการ บริษทั วเีอ็น จ ากัด   
จากการสัมภาษณ์ได้ทราบว่า ลักษณะการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ มีความ

สลับซับซ้อนมากขึ้น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยี ล้วนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปิดเสรีทางการค้าขยายวงกว้างมากขึ้นเป็นล าดับ ผู้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีก าลังเผชิญความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น จึงต้องเร่งพัฒนา
องค์กรท้ังด้านการบริหารการจัดการและการให้บริการ เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างม่ันคง   

นโยบายหลักขององค์กรมี  3 ประการคือ 
(1) ด ารงความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณ มีความซื่อตรง เป็นที่

น่าเชื่อถือ 
(2) บุคลากรเป็น ศูนย์กลางของความส าเร็จ บุคลากรจะต้องมีความรู้ความ  

สามารถ มีวินัยและจริยธรรม ตลอดจนได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ 

(3) การให้บริการที่ดีมีคุณภาพกับลูกค้า  
องค์กรใช้ประโยชน์จากการเป็นบริษัทขนาดเล็กมีความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง

และการตัดสินใจ บุคลากรทุกระดับสาม ารถเข้าถึงกันและกันได้อย่างอิสระ บริษัทมีความม่ันคง
ทางการเงินพอสมควร แต่ในระยะ 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา สภาวะทางเศรษฐกิจไม่ม่ันคง ท าให้การ
เพิ่มรายได้ท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

ข้อจ ากัดขององค์กร คือ  
(1) ลูกค้าให้ความเชื่อถือในตัวผู้สอบบัญชีหลักขององค์กรค่อนข้างมาก จนเป็น

เสมือนแบรนด์ขององค์กร  การถ่ายทอดการบริหารสู่รุ่นต่อไปยังมีความ
เสี่ยงว่าจะได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากน้อยเพียงใด 

(2) งานสอบบัญชีมีข้อจ ากัดในเร่ืองเวลาค่อนข้างมาก ท าให้จ าเป็นต้องส ารอง
คนไว้ให้มากพอที่จะปฏิบัติงานให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 

(3) มีข้อจ ากัดด้านมาตรฐานวิชาชีพ ท าให้องค์กรไม่สามารถท าการตลาดได้
อย่างเต็มที่ และองค์กรยังไม่เน้นให้บริการอื่นใดนอกจากการสอบบัญชี 

(4) พนักงานจ านวนมากยังด้อยในด้านการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์  

เป้าหมายในอนาคตคือ การพยายามสร้างฐานให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปได้อย่าง
ม่ันคงด้วยการเสริมความแข็งแกร่งด้านบุคลากร การบริหารความรู้ (Knowledge Management) 
และการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า โดยเพิ่มการให้บริการอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น 
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2.1.2 ข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถาม ( ดภูาคผนวก ค – แบบสอบถามความพึงพอใจ ) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 
ส่วนท่ี 3   ความคิดเห็นต่องานบริการตรวจสอบบัญชี 

ในการสุ่มเลือกส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้า  ผู้ ศึกษาได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัย
การค านวณจาก website http://www.surveysystem.com  ดังจะได้แสดงการกรอกข้อมูลใน 
internet ไว้ในแผนภูมิที่ 3-2 ดังนี ้

 

แผนภูมิที่ 3-2 :  แสดงการก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือช่วยจาก website 

 
    ที่มา : http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 

ความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง 
ช่วงความเชื่อม่ันหรือ confidence Interval คือ ตัวบวก-ลบของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งมักจะใช้

ในการรายงานผลของ Poll หรือผลการส ารวจต่างๆ ตัวอย่างเช่น  เมื่อเราเลือกใช้ค่า confidence 
interval  = 7  และมีจ านวนร้อยละ 47 ของกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบค าตอบๆ หนึ่ง  เราจะเชื่อม่ัน
ได้ว่า ถ้า มีการถามค าถามเดียวกันนั้นต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายท้ังหมด  จะมีจ านวนประชากร
ในช่วงระหว่างร้อยละ 40 ( = 47-7)  ถึงร้อยละ 54  (= 47+7)  เลือกค าตอบดังกล่าว 
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ระดับความเชื่อม่ัน หรือ Confidence level เป็นตัวเลขบ่งบอกถึงความเชื่อม่ันว่า จะมี
จ านวนประชากรร้อยละเท่าใดที่จะเลือกตอบค าถามในช่วง confidence interval  ถ้า confidence 
level = 95% หมายความว่า เราสามารถเชื่อได้ว่า ประชากรร้อยละ 95 จะตอบค าถามอยู่ในช่วง
ความเชื่อม่ัน confidence interval ที่ก าหนดไว้ 

 

ในที่น้ี  ผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ัน (Confidence Level) = 95%, ช่วงความ
เชื่อม่ัน (Confidence Interval) = 7,  จ านวนประชากรหรือจ านวนลูกค้าทั้งสิ้น 308 ราย  ผลลัพธ์
จากโปรแกรมก าหนดขนาดตัวอย่าง = 120  

 

ในการสุ่มตัวอย่าง  ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบโดยก าหนดค่า
ช่วงของการสุ่มตัวอย่าง (skip interval) ด้วยสูตร : 

k = N / n    (Cooper and Schindler, 2006: 415) 
เมื่อ k  =  ช่วงของการสุ่มตัวอย่าง  

N  = ขนาดของประชากร     
n  = ขนาดของตัวอย่าง 

เมื่อแทนค่าในสูตร N = 308;  n = 120  จะได้  k = 2.57  หรือ   3 
 

จากนั้น จึงสุ่มตัวอย่างโดยเลือกลูกค้าจาก ทะเบียนลูกค้าที่เรียงล าดับตามรหัส เริ่มจาก
รายแรกและเว้นช่วงไป 3 ราย จนได้ครบ 120 ราย   
 

ตารางที่ 3-1 :  แสดงค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามก่อนปรับปรุง 

มาตรวัดด้าน 
ค่าความเชื่อม่ัน 

(  ) 
1.  ด้านการท างานของพนักงานตรวจสอบ 0.79 
2.  ด้านอัตราค่าบริการ  0.30 
3.  ด้านปัจจัยในการพิจารณาเลือกส านักงานสอบบัญชี 0.71 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ  0.75 

 
จากตารางที่ 3-1  ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถาม ทั้งฉบับจ านวน 120 ชุดคิดเป็น 

0.75  แต่เนื่องจากค่าความเชื่อม่ันของตั วแปรในด้านอัตราค่าบริการ มีค่าเท่ากับ  0.30 ต่ ากว่า
เกณฑ์ 0.70 Nunnally  (Nunnally 1978: 245-246)   ดังนั้น จึงตัดมาตรวัดด้านอัตราค่าบริการที่
มีค่าความเชื่อม่ันต่ ากว่าเกณฑ์ออกไป  ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถาม โดยรวม หลังจาก
ปรับปรุงโดยตัดตัวแปรที่ต่ ากว่าเกณฑ์ดังกล่าวออกแล้ว มีค่าเท่ากับ  0.80 (ดูตารางที่ 3-2)  ถือ
ว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ตามเกณฑ์ของ Nunnally    
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ตารางที่ 3-2 :  แสดงค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามหลังปรับปรุง 

มาตรวัดด้าน 
ค่าความเชื่อม่ัน 

(  ) 
1.  ด้านการท างานของพนักงานตรวจสอบ 0.79 
2.  ด้านปัจจัยในการพิจารณาเลือกส านักงานสอบบัญชี 0.71 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ  0.80 
 
 

ในการแปลผลค่าเฉลี่ย ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลไว้ดังนี ้
 

ตารางที่ 3-3 :  แสดงเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย 

ช่วงผลลัพธ์ 
การแปลผล 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความส าคัญ 
1.00 – 1.50 ควรมีการแก้ไขปรับปรุง แทบไม่มีความส าคัญ 
1.51 – 2.50 พอใจระดับน้อย ส าคัญระดับน้อย 
2.51 – 3.50 พอใจระดับปานกลาง ส าคัญระดับปานกลาง 
3.51 – 4.50 พอใจระดับมาก ส าคัญระดับมาก 
4.51 – 5.00 พอใจระดับมากที่สุด ส าคัญระดับมากที่สุด 

 
ผลสรุปที่ไดจ้ากแบบสอบถามลูกค้าทั้งหมด 120 ราย มีดังนี้ 

ตารางที่ 3-4 :  แสดงผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จ านวน 

ราย 
 

ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 23 21% 
หญิง 95 79% 

อายุ   
น้อยกว่า 25 ปี 2 4 
25 - 35 ปี 45 38 
36 - 45 ปี 38 32 
46 - 55 ปี 16 13 
มากกว่า 55 ปี 16 13 
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ตารางที่ 3-4 :  แสดงผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 จ านวน 

ราย 
 

ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี 16 13 
ปริญญาตรี 97 81 
ปริญญาโทขึ้นไป 7 6 
อื่นๆ 0 0 

ต าแหน่งหน้าที่   
พนักงานบัญชี-การเงิน 54 45 
ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี 58 48 
กรรมการบริษัท 2 2 
กรรมการผู้จัดการ 6 5 
อื่นๆ 0 0 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง  โดยเป็นหญิง 95 รายคิดเป็นร้อยละ 79 และ

ชาย 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 21  
   

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงวัย 25 – 35 ปีมากที่สุด คือ จ านวน 45 ราย
หรือร้อยละ 38  รองลงไปคือ ช่วงอายุ 36 – 45 ปี มี 38 รายหรือร้อยละ 32  ช่วงอายุ 46 – 55 
ปี และ 55 ปีขึ้นไปมีจ านวนเท่ากันคือ กลุ่มละ 16 รายหรือร้อยละ 13 และช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี
มีจ านวนน้อยท่ีสุดคือ 2 รายหรือร้อยละ 4 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 97 รายหรือร้อยละ 81  
รองลงไปคือ ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 16 ราย หรือร้อยละ 13  นอกนั้นมีการศึกษาระดับปริญญา
โทขึ้นไป 7 ราย หรือร้อยละ 6 

 

ในด้านต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้ตอบส่วนใหญ่มีต าแหน่ง ระดับผู้จัดการหรือสมุห์บัญชี
จ านวน 58 ราย หรือร้อยละ 48  ถัดลงไปเป็นพนักงานบัญชี-การเงิน 54 ราย หรือร้อยละ 45  
ผู้ตอบที่เป็นผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการมี 6 ราย หรือร้อยละ 5  และกรรมการบริษัท 2 ราย
หรือร้อยละ 2 
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ตารางที่ 3-5 :  แสดงผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกิจการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จ านวน 

ราย 
 

ร้อยละ 
ลักษณะของกิจการ     

ธุรกิจบริการ 40 33 
ธุรกิจซ้ือมาขายไป 25 21 
อสังหาริมทรัพย์ 13 11 
อุตสาหกรรม 28 23 
การเกษตร 6 5 
อื่นๆ 8 7 

ทุนจดทะเบียน     
ต่ ากว่า 5 ล้านบาท 36 30 
5 - 20 ล้านบาท 30 25 
21 - 50 ล้านบาท 15 12 
51 - 100 ล้านบาท 13 11 
101 - 200 ล้านบาท 17 14 
เกินกว่า 200 ล้านบาท 9 8 

รายได้รวมต่อปี     
ต่ ากว่า 20 ล้านบาท 58 48 
21 - 50 ล้านบาท 14 12 
51 - 100 ล้านบาท 10 8 
101 - 200 ล้านบาท 8 7 
201 - 500 ล้านบาท 13 11 
เกินกว่า 500 ล้านบาท 17 14 

 

ลักษณะกิจการของลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยธุรกิจบริการ 40 ราย หรือ
เท่ากับร้อยละ 33 อันดับที่สองคือ ธุรกิจอุตสาหกรรม 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 23  อันดับสามเป็น
ธุรกิจซ้ือมาขายไป 25 รายหรือร้อยละ 21 ถัดไปเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 13 รายหรือร้อยละ 
11 และธุรกิจการเกษตร  6 รายหรือเท่ากับร้อยละ 5 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาขนาดของกิจการโดยวัดจากจ านวนเงินทุนจดทะเบียน ลูกค้าผู้ตอบแบบ  
สอบถามส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 5 ล้านบาทรวม 36 รายหรือ
เท่ากับ  ร้อยละ 30  ล าดับสองเป็นกิจการที่มีทุนจดทะเบียน 5 – 20 ล้านบาท  30 รายหรือร้อย
ละ 25  ล าดับสามคือกลุ่มที่มีทุนจดทะเบียน 101 – 200 ล้านบาท 17 ราย หรือร้อยละ 14  
ล าดับสี่คือ กลุ่มที่มีทุนจดทะเบียน 21 – 50 ล้านบาท  15 ราย หรือร้อยละ 12  ถัดลงไปเป็นกลุ่ม
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ที่มีทุนจดทะเบียน 51 – 100 ล้านบาท  13 ราย หรือร้อยละ 11  นอกนั้น เป็นกิจการที่มีทุนจด
ทะเบียนเกินกว่า 200 ล้านบาท  9 รายหรือร้อยละ 8 

ในด้านรายได้รวมต่อปีของกิจการ ลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า กว่า 
20 ล้านบาทต่อปี รวม 58 ราย หรือเท่ากับร้อยละ 48  ล าดับสองเป็นกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 
500 ล้านบาทต่อปี มี 17 ราย หรือร้อยละ 17  ล าดับสามคือกลุ่มที่มีรายได้อยู่ในช่วง 21 -  50 
ล้านบาทต่อปี จ านวน 14 ราย หรือร้อยละ 12  ล าดับสี่คือ กลุ่มที่มีรายได้ 201 - 500 ล้านบาท
ต่อปี  13 ราย หรือร้อยละ 11  ถัดลงไปเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ 51 -  100 ล้านบาท  10 ราย หรือ
ร้อยละ 8  ที่เหลือเป็นกิจการที่มีรายได้ 101 - 200 ล้านบาท จ านวน  8 รายหรือร้อยละ 7 
 

ตารางที่ 3-6 :  แสดงผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการของพนักงาน 
  

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ความมีระเบียบวินัยของพนักงานตรวจสอบ 3.93 0.76 พอใจมาก 
การสื่อสารที่ชัดเจน 3.83 0.73 พอใจมาก 
ทักษะการให้บริการ 4.10 0.76 พอใจมาก 
การรับฟังเหตุผลของผู้สอบบัญชี 3.98 0.55 พอใจมาก 

ผลจากการส ารวจพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการของพนักงานตรวจสอบ
บัญชีในระดับท่ีดีมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยของพนักงาน  การ
สื่อสารที่ชัดเจน ทักษะการให้บริการ  ตลอดจนการรับฟังเหตุผลของผู้สอบบัญชี   

อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกค้า 23 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 19 ได้ให้ค าแนะน าข้อบกพร่องที่
พนักงานของบริษัทควรปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 

 

1. พนักงานใช้น้ าเสียงไม่สุภาพเป็นบางครั้ง 
2. พนักงานแจ้งรายการปรับปรุงบัญชีไม่ชัดเจน ท าให้ปรับปรุงผิดพลาดและส่งผล

กระทบถึงงวดบัญชีถัดไป  
3. พนักงานควรศึกษาข้อมูลลูกค้าจากแฟ้มงานปีก่อนให้ชัดเจน 
4. พนักงานควรปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น เพื่อลดชั่วโมงการท างาน 
5. พนักงานให้เวลาการตรวจสอบน้อยเกินไป  
6. ควรตรวจสอบให้ละเอียดกว่าเดิม  
7. พนักงานควรช้ีแนะในทันทีที่ตรวจพบจุดบกพร่อง 
8. พนักงานควรให้แนะน าได้กว้างกว่าเฉพาะเรื่องบัญชี 
9. ควรมีผู้ สอบบัญชีอื่นคอย ให้ค าแนะน า หรือตอบค าถามแทนได้ ในกรณีที่ผู้สอบ-

บัญชีโดยตรงไม่อยู่   
10. ผู้สอบบัญชีมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิด

ความสงสัย 
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ตารางที่ 3-7 :  แสดงผลสรุปเหตุผลที่ลูกค้าพิจารณาเลือกใช้บริการของส านักงานสอบบัญชี  
  

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความส าคัญ 

ความน่าเชื่อถือและชือ่เสียงของผู้สอบบัญชี 4.31 0.71 ส าคัญระดับมาก 
ความน่าเชื่อถือและช่ือเสียงของส านักงาน 4.24 0.67 ส าคัญระดับมาก 
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของ 
     พนักงานตรวจสอบ 

4.26 0.53 ส าคัญระดับมาก 

ความใส่ใจในการให้บริการของพนักงาน 4.13 0.76 ส าคัญระดับมาก 
อัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม 4.10 0.70 ส าคัญระดับมาก 
สถานท่ีท าการสะดวกต่อการติดต่อ 3.95 0.80 ส าคัญระดับมาก 

 
2.1.3   ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี  
ผู้ศึกษาได้ท าการสังเกตการณ์ การท างานของพนักงานระดับปฏิบัติก ารในสาย

ตรวจสอบบัญชีทั้ง 19 คน  (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก จ)  ซึ่งผลจากการสังเกตสรุปได้
ดังนี ้

ด้านทักษะความสัมพันธ์   พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้า 
แต่ยังมีบางคนที่หย่อนความสามารถในการสื่อสาร ขาดทักษะในการพูดปฏิเสธลูกค้า (10 คน 
หรือเท่า กับร้อยละ 56) ขาดทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งกัน (2 คนหรือ ร้อยละ 
29) 

ด้านทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานและการวางแผนการท างาน  แต่ พนักงานบางส่วนยัง ขาดความมี
ระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร (8 คน หรือร้อยละ 44)  ขาดทักษะในการอธิบายหรือตอบข้อ
ซักถามของลูกค้า (6 คน หรือร้อยละ 43)  ขาดความรวดเร็วในการสังเกตพบความผิดปกติของ
รายการบัญชีที่ตรวจ (7 คน หรือร้อยละ 37)  ขาดทักษะในการตั้งค าถามที่ตรงประเด็นต่อเรื่องที่
ต้องการตรวจสอบ (5 คน หรือร้อยละ 31)  ขาดความละเอียดในการท า งาน (3 คน หรือร้อยละ 
27) ขาดความรวดเร็วในการรับรู้และเข้าใจถึงปัญหา (5 คน หรือร้อยละ 28)  ขาดทักษะในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที่ตรวจสอบ (3 คน หรือร้อยละ 16)  ขาดการเสาะหาข้อมูล
จากผู้ร่วมงานด้วยกันก่อนจะถามลูกค้า (3 คน หรือร้อยละ 16)  ขาดการวางแผน ในการท างาน 
(1 คนหรือร้อยละ 7)  ขาดความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ (1 คนหรือร้อยละ 6) 

ด้านทักษะในการท างานร่วมกัน   พบว่า พนักงานส่วนใหญ่สามารถท างาน
ร่วมกันได้ด้วยดี  แต่มีบางคนที่ยังขาดความสามารถในการเสนอแนวคิดเพื่อการท างานให้ส าเร็จ 
(6 คน หรือร้อยละ 43)  ขาดการท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพื่อนร่วมงาน (5 คน หรือร้อยละ 
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26) ขาดเทคนิคในการติดต่อประสานงาน (3 คน หรือร้อยละ 25)  ขาดความสามารถในการใช้
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อการท างาน (3 คน หรือร้อยละ 25)   

สรุปได้ว่า พนักงานควรมีการพัฒนาทักษะในก ารสื่อสารกับลูกค้า ทักษะในการ
ปฏิบัติงานหลายประการยังคงต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาให้ เกิดความคิดริเริ่ม
และการน าเสนอแนวคิดเพื่อการท างานให้ส าเร็จ   ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นและมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

2.2   การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเป็นการวิเคราะห์และแปลความตามงบการเงินของกิจการ
เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อคิดเห็นท่ีได้จากผลการวิเคราะห์  เครื่องมือที่น ามาใช้วิเคราะห์งบการเงิน
จ าแนกได้เป็นดังน้ี 

2.2.1   การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common-Size Analysis) 
2.2.2   การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 
2.2.3   การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratios Analysis) 

 

2.2.1   วิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common-Size Analysis) 

ตารางที่ 3-8 :  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบย่อส่วนตามแนวดิ่ง - ด้านสินทรัพย์ 
 

รายการ 
หน่วย : พันบาท อัตราย่อส่วนตามแนวด่ิง 

2544 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548 
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,791  672  885  1,923  2,854  15.4% 6.5% 8.0% 16.3% 23.6% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,840  9,687  10,214  9,901  9,248  84.6% 93.5% 92.0% 83.7% 76.4% 
รวมสินทรัพย์ 11,631  10,359  11,099  11,824  12,102  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

จากการวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์เพื่อพิจารณาโครงสร้างเงินลงทุน  เห็นได้ว่า สินทรัพย์
รวมของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 11.6 ล้านบาทในปี 2544  เพิ่มเป็น 12.1 ล้านบาทในปี 
2548  โดยมีการเปลี่ยนแปลงขอ งโครงสร้างการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ต่อสินทรัพย์รวม ลดลง
จาก 84.6% ในปี 2544  ลดลงเหลือ 76.4% ในปี 2548   ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 15.4% ในปี 2544 เพิ่มขึ้นเป็น 23.6%  ในปี 
2548 

สัดส่วนของ สินทรัพย์ถาวร ต่อสินทรัพย์รวมที่ลดลงนั้น เนื่องมาจากตั้งแต่ ปี 2545 เป็น
ต้นมา บริษัทมีการลงทุนใน สินทรัพย์ถาวร น้อยลง  และได้ตัดบัญชีสินท รัพย์เลิกใช้งานบาง
รายการออกไป  ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้นนั้น เป็นเงินฝากธนาคารท่ีลดจาก 14.3% ในปี 
2544 ลงเหลือ 5.2%. ในปี 2545 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ก)  เนื่องจากมีการจ่าย
ช าระปิดบัญชีเงินกู้ จากนั้น จึงเพิ่มขึ้นเป็นล าดับจนเป็น 22.4% ในปี 2548 
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ตารางที่ 3-9 :  การวิเคราะห์เปรียบเทียบย่อส่วนตามแนวดิ่ง - ด้านหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

จากการวิเคราะห์ ด้านหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  อันเป็นส่วนท่ีบ่งบอกแหล่งที่มาของ
เงินทุนของกิจการ   เห็นได้ว่า บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินเปลี่ ยนแปลงไป กล่าวคือ สัดส่วน
ของหนี้สินรวมต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 34.8% ในปี 2544 เหลือเพียง 23.0% ใน
ปี 2548  ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมีโบนัสพนักงานค้างจ่ายเป็นองค์ประกอบหลัก  ส่วน
หนี้สินระยะยาวที่มีอยู่ในปี 2544 บริษัทได้ช าระหมด ไปในปี 2545    ในท านองกลับกัน สัดส่วน
ของส่วนผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 65.2% ในปี 2544 เป็น 77.0% ในปี 
2548  

แผนภูมิที่ 3-3 :  แสดงการวิเคราะห์รายได-้ค่าใช้จ่าย-ก าไร 
 

รายการ 
หน่วย : พันบาท อัตราย่อส่วนตามแนวด่ิง 

2544 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548 

รายได้ 12,127  12,327  13,316  13,861  14,102   100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11,643  11,399  11,810  12,751  13,545  96.0% 92.5% 88.7% 92.0% 96.1% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 484  928  1,506  1,110  557  4.0% 7.5% 11.3% 8.0% 3.9% 
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พันบาท

รายได้รวม ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร ก าไรจากการด าเนินงาน

 

 
รายการ 

หน่วย : พันบาท อัตราย่อส่วนตามแนวด่ิง 
2544 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548 

หนี้สินหมุนเวียน 3,329  2,534  2,419  2,635  2,779  28.6% 24.5% 21.8% 22.3% 23.0% 
หนี้สินระยะยาว 713  0  0  0  0  6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
รวมหนี้สิน 4,042  2,534  2,419  2,635  2,779  34.8% 24.5% 21.8% 22.3% 23.0% 
ทุนหุ้นสามัญ  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  25.8% 29.0% 27.0% 25.4% 24.8% 
ก าไรสะสม 4,589  4,825  5,679  6,190  6,323  39.5% 46.6% 51.2% 52.4% 52.2% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,589  7,825  8,679  9,190  9,323  65.2% 75.5% 78.2% 77.7% 77.0% 
รวมหนี้สินและ 
     ส่วนของผู้ถือหุ้น 

11,631  10,359  11,098  11,825  12,102  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทจาก งบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบ  บริษัทท า
ก าไรได้ในสัดส่วนท่ีไม่สูงมากนัก  ถึง แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง แต่ สัดส่วน
ก าไรจากการด าเนินงานกลับถดถอยลงตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา คือ ลดจาก 11.3% เหลือ 3.9% 
ในปี 2548 

เพื่อให้การวิเคราะห์ชัดเจนข้ึน  จึงได้ ใช้เครื่องมืออื่นได้แก่ การวิเคราะห์แนวโน้ม และ
อัตราส่วนทางการเงิน ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป     

 

2.2.2   การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 

แผนภูมิที่ 3-4 :  แสดงการวิเคราะห์ 
อัตรารอ้ยละของแนวโน้มของรายได้-ค่าใช้จ่าย-ก าไร 
 ปีฐาน 

2544 
อัตราร้อยละของปีฐาน 

2545 2546 2547 2548 
รายได้รวม 100 102 110 114 116 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 100 98 101 110 116 

ก าไรจากการด าเนินงาน 100 100 192 311 229 

0 50 100 150 200 250 300 350
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ร้อยละของปีฐาน

รายได้รวม ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร ก าไรจากการด าเนินงาน

 
 

การค านวณตัวเลขข้างต้นเป็นการเทียบอั ตราร้อยละขอ งปีฐาน (2544) ของรายได้รวม  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และก าไรจากการด าเนิน งาน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รายได้ของบริษัทมี
แนวโน้มสูงขึ้น แต่เพิ่มในอัตราที่ต่ ากว่าค่าใช้ จ่ายในการบริหาร  ซึ่งหากแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้
ต่อไป โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดๆ  บริษัทอาจประสบผลขาดทุนได้ในภายหน้า 

ส่วนผลก าไรที่สูงขึ้นมากในปี 2546 – 2547 นั้น มาจากงานบริการตรวจสอบพิเศษที่มิใช่
งานตรวจสอบปกติที่ท าเป็นประจ า เช่น การตรวจสอบ เพื่อการรวมกิจการ การตรวจสอบเฉพาะ
เรื่อง เป็นต้น  รายได้จากการตรวจสอบพิเศษต่างๆ ดังกล่าวมีไม่มากนักในปี 2548 
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เมื่อเราได้ท าการ วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราร้อยละของปีฐานเปรียบเทียบรายได้กับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ละรายการ  เพื่อค้นหาว่า  ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ท าให้อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้นมาก  จึงพบว่ามีรายจ่ายท่ีมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับรายได้ 
และมีจ านวนเงินค่อนข้างนัยส าคัญที่ควรน ามาพิจารณาดังแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 3-5 ต่อไปนี ้
 

แผนภูมิที่ 3-5 :  แสดงการวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 ปีฐาน 

2544 
อัตราร้อยละของปีฐาน 

2545 2546 2547 2548 
รายได้รวม 100 102 110 114 116 
เงินเดือนและสวัสดิการ 100 100 104 111 118 
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง 100 101 121 138 217 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 100 59 66 93 131 
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ร้อยละของปีฐาน

รายได้รวม เงินเดือนและสวัสดิการ

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัรถยนต์
 

 
จะเห็นได้ว่า เงินเดือนและสวัสดิการ มีอัตราเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับรายได้ มาโดยตลอด  แต่

ในปี 2548 อัตราการเพิ่มขึ้น เริ่มสูงกว่าอัตราการเพิ่มของรายได้   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ของ
บริษัทลดลงไปในปี 2545 เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนรถคัน ใหม่ส าหรับรับส่งพนักงาน ท าให้ใช้
น้ ามันน้อยลงและค่าซ่อมบ ารุงก็ลดลง จากนั้นจึงเพิ่มขึ้นเป็นล าดับไปตามอายุการใช้งานของรถ  
ส่วนค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทางของพนัก งานเป็นค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานนอก
สถานท่ีที่พนักงานเบิกจ่ายตามที่จ่ายไปจริง  ค่าใช้จ่ายน้ี มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ วตั้งแต่ปี 
2546 ถึง 2548 ทั้งน้ี เนื่องมาจากสภาว การณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ราคาน้ ามันท่ีพุ่ง
สูงขึ้นมาก ท าให้ยากต่อการควบคุม 
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                         แผนภูมิที่ 3-6 :  แสดงการวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์ 
 

รายการ 
ปีฐาน 
2544 

อัตราร้อยละของปีฐาน 
2545 2546 2547 2548 

สินทรัพย์หมุนเวียน 100 38 49 107 159 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 100 98 104 101 94 

สินทรัพย์รวม 100 89 95 102 104 
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ร้อยละของปีฐาน

สินทรพัย์หมนุเวียน สินทรพัย์ไมห่มนุเวียน สินทรพัย์รวม

 
 

จากการค านวณหาอัตราร้อยละของแนวโน้ม โดยใช้ตัวเลขของปี 2544 เป็นปีฐาน แสดง
ให้เห็นว่า  บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีลดลงมากในปี 2545 เนื่องจากมีการช าระปิดบัญชีเงิน
กู้ยืมธนาคาร  หลังจากนั้นสินทรัพย์หมุนเวียนก็มีอัตราแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด จากร้อยละ 
38 ในปี 2545  ขึน้เป็นร้อยละ 159 ของปีฐาน ในปี 2548  

ส่วนสินทรัพย์รวม  ใน ปี 2545 ลดลงไปเล็กน้อย ก่อนจะ เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ในปีถัดไป
จนถึงร้อยละ 104 ของปีฐาน ในปี 2548 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นไม่สูงมากนัก 
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แผนภูมิที่ 3-7 :  แสดงการวิเคราะห์แนวโน้มของหนี้สิน 
 

รายการ 
ปีฐาน 
2544 

อัตราร้อยละของปีฐาน 
2545 2546 2547 2548 

หนี้สินหมุนเวียน 100 76 73 79 83 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 100 0 0 0 0 

หนี้สินรวม 100 63 60 65 69 
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ร้อยละของปีฐาน

หน้ีสินหมนุเวียน หน้ีสินระยะยาว หน้ีสินรวม

 
 
หนี้สินหมุนเวียนเกือบทั้งจ านวนเป็นโบนัสพนักงานที่ตั้งค้างจ่ายไว้ ณ วันสิ้นปี และ

จ่ายหมดสิ้นในต้นปีถัดไป  ส่วนหน้ี สินไม่หมุนเวียนเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งหลังจากที่ได้ช าระ
หมดสิ้นไปในปี 2545  บริษัทก็มิได้กู้ยืมเงินธนาคารอีก  
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2.2.3  การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratios Analysis) 
2.2.3.1   อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว 

แผนภูมิที่ 3-8 :  แสดงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว 
 2544 2545 2546 2547 2548 
(1)  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  (เท่า) 
                       สินทรัพย์หมุนเวียน   
                         หนี้สินหมุนเวียน 

0.54 0.27 0.37 0.73 1.03 
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(2)  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว  (เท่า) 
             เงินสด + เงินลงทุนระยะส้ัน + ลูกหนี้   
                         หนี้สินหมุนเวียน 

0.50 0.21 0.33 0.69 0.98 
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อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวของบริษัท ไม่ต่างกันมากนัก
และปรับตัวสูงขึ้นเป็นล าดับ แสดงถึง แนวโน้ม สภาพคล่องทางการเงินที่ ดีขึ้น   อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการบริการสอบบัญชีและมีการเก็บค่าบริการส่วนใหญ่เป็นรายปี    
ท าให้ต้อง มีการส ารองเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอในช่วงที่รายได้เข้ามาน้อย  ดังนั้น จึงต้อง
พิจารณาถึงความสามารถในการก่อหนี้และช าระภาระผูกพันแห่งหนี้  ซึง่กล่าวถึงในภายหลัง 
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2.2.3.2   อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์  

แผนภูมิที่ 3-9 :  แสดงอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์รวม 
 2544 2545 2546 2547 2548 

(1)  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร  (รอบ) 
                 ขายสุทธ ิ     
              สินทรัพย์ถาวร 

1.23 1.27 1.30 1.40 1.52 
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 (2)  อัตราการหมุนของสินทรัพยร์วม  (รอบ) 
                 ขายสุทธ ิ     
               สินทรัพยร์วม 

1.04 1.19 1.20 1.17 1.17 
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อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรมีแ นวโน้มที่เพิ่มขึ้น แสดงถึง ประสิทธิภาพ ที่ดีขึ้นใน
การใช้สินทรัพย์ถาวรเพื่อก่อให้เกิดรายได้  ส่วนอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมในปี 2545 เพิ่ม
จาก 1.05 ในปี 2544 ขึ้นเป็น 1.19 ในปี 2545    จากนั้นมา อัตรา ส่วนดังกล่าว มิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก  แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดค่อนข้างคงที่ 
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2.2.3.3  อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

แผนภูมิที่ 3-10 :  แสดงอัตราผลตอบแทนจากการด าเนินงานและจากก าไรสุทธิ 
 2544 2545 2546 2547 2548 

(1)  ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน  (เท่า) 
          ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน   
                     ยอดขาย 

0.04 0.08 0.11 0.08 0.04 
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(2)  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิ (เท่า) 
                 ก าไรสุทธ ิ     
                 ยอดขาย 

0.01 0.04 0.09 0.06 0.03 
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อัตราผลตอบแทนต่อก าไรด าเนินงานและต่อก าไรสุทธิ  มีแนวโน้มที่ลดลงนับตั้งแต่ปี 

2546  สาเหตุที่ส าคัญคือ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารดังได้ที่วิเคราะห์ไว้ตามแผนภูมิ
ที่ 3-3 และ 3-4 ข้างต้น 
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แผนภูมิที่ 3-11 :  แสดงอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
 2544 2545 2546 2547 2548 

(3)  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  (เท่า) 
                 ก าไรสุทธิ      
               สินทรัพย์รวม 

0.01 0.05 0.10 0.07 0.04 
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อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA)  เป็นอัตราส่วนท่ีวัด

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดก าไรของกิจการ   
จากแผนภูมิที่ 3-11 ข้างต้น ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีแนวโน้มที่ลดลง แสดงให้

เห็นถึงประสิทธิภาพที่ลดลงในการใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน 
 

แผนภูมิที่ 3-12 :  แสดงอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 
 2544 2545 2546 2547 2548 

(4)  ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  (เท่า) 
                  ก าไรสุทธ ิ        
          ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 
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อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)  เป็นอัตรา 

ส่วนท่ีวัดให้เห็นถึงความสามารถในการท าก าไรตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการ  ซึ่งบริษัทเริ่ม
มีแนวโน้มที่ลดลงตั้งแต่ปี 2546 จาก 0.13 ลงเหลือ 0.05 ในปี 2548 



 35 

2.2.3.4  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้  

แผนภูมิที่ 3-13 :  แสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 2544 2545 2546 2547 2548 

(1)  อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ (เท่า) 
                         หนี้สินรวม      
                       สินทรัพย์รวม 

0.35 0.24 0.22 0.22 0.23 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

2544 2545 2546 2547 2548

 
(2)  อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 
                       หนี้สินรวม       
                   ส่วนของผู้ถือหุ้น 

0.53 0.32 0.28 0.29 0.30 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

2544 2545 2546 2547 2548

 
 

 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ี สินต่อสินทรัพย์ลดลงมากในปี 2545 เนื่องจากมีการช าระหนี้เงินกู้
จนหมด และจากนั้นมาบริษัทมิได้กู้ยืมเงินอีก  หนี้สินท่ีปรากฏในบัญชีของทุกปี ส่วนใหญ่เป็น
โบนัสค้างจ่ายซ่ึงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนตั้งค้างไว้ ณ วันสิ้นปี และจ่ายช าระหมดสิ้นในต้นปีถัดไป 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพของสินทรัพย์แล้ว เห็นได้ว่า บริษัทยังมีความสามารถในการก่อหนี้
ได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อม
ราคาสะสมนั้น หากได้มีการปรับปรุงตีราคาให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว เชื่อว่า จะส่งผลให้ สินทรัพย์
มีมูลค่าสูงขึ้น  อัตราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะยิ่งลดลง 
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สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน  
จากการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความสามารถในการท า

ก าไรของบริษัท วีเอ็น จ ากัด มีแนวโน้มที่ลดลง  ทั้งน้ี เนื่องมาจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทีเ่พิ่มสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่ารายได้ที่เพิ่มข้ึน   ค่าใช้จ่ายรายการส าคัญที่เพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มของรายได้ ได้แก่ เงินเดือน ค่าสวัสดิการ ค่ าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะหาแหล่งเงิ นทุนเข้ามาเพิ่ม หากมีการ
ปรับปรุงนโยบายในการบริหารที่ต้องการเงินมาสนับสนุน 

 

3.  แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 3.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยใช้  SWOT Analysis 

การวิเคราะห์ อาศัยแนวทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  SWOT Analysis 
ของ Michael E. Porter  ผู้ศึกษาได้วิเครา ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท 
จ าแนกเป็นดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strengths) 
จากการวิเคราะห์องค์กรดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า สิ่งที่เป็นทรัพยากรและขีดความ 

สามารถที่จะท าให้บริษัทสามารถแข่งขันต่อไปได้ ได้แก่ 
(1)  ชื่อเสียงของส านักงานท่ีก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี 
(2)  ชื่อเสียงผู้สอบบัญชี-ผู้บริหารท่ีลูกค้าให้ความเชื่อถือ เป็นเสมือนแบรนด์ขององค์กร 
(3)  ฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้ากันมายาวนาน 
(4)  การเป็นองค์กรขนาดเล็ก ท าให้มีระบบการบริหารที่คล่องตัว ไม่มีขีดคั่นความสัมพันธ์

ระหว่างระดับผู้บริหารกับระดับปฏิบัติการ  และระหว่างลูกค้ากับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
(5)  มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ม่ันคงเป็นพื้นฐานรองรับการเติบโตต่อไปได้  
(6)  ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมีความเป็นเอกภาพ 
(7)  วัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นความขยัน ความซื่อตรงมีคุณธรรม   ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ผู้

ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีพึงมี 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
(1)  ขาดความสามารถในการท าก าไร  
(2)  ไม่มีการท าการตลาด 
(3)  งานบริการยังไม่ครบวงจรหรือหลากหลายพอ  
(4)  มักมีปัญหาเรื่องท างานไม่ทันต่อเวลา เนื่องจากการกระจุกตัวของงานเร่งรัดท่ี

ประดังเข้ามาพร้อมกันในช่วงต้นปี ท าให้ลูกค้าบางส่วนไม่พอใจที่งานล่าช้าไม่ทันตามก าหนด 
(5)  ขาดเครือข่ายในการให้บริการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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(6)  การยึดโยงธุรกิจโดยพึ่งพิงตัวผู้บริหารหลัก ผู้เป็นทรัพยากรบุคคลที่หายากและมีอยู่
อย่างจ ากัด ซึ่งหาก ไม่สามารถ ถ่ายโอนสู่รุ่นต่อไปได้ จะถือเป็นความเสี่ยงขององค์กร เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกล่าวขึ้น 

(7)  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานยังไม่มากพอ ท าให้ขาดความรวดเร็วในการ
ให้บริการไปบางส่วน 

(8)  ขาดการจัดการความรู้ท่ีดีพอ ท าให้เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการ
หมุนเวียนต าแหน่ง หรือพนักงานลาออก มักส่งผลกระทบต่อการท างานค่อนข้างมาก 
 
 

โอกาส  (Opportunities) 
(1)  ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกิจการ เริ่มให้ความ 

ส าคัญกับการตรวจสอบบัญชีมากขึ้นกว่าในอดีต 
(2)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ช่วยอ านวยความสะดวกและรวดเร็วใน การ

ท างาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชี การใช้ e-mail ในการสื่อสารและ
รับส่งข้อมูลกับลูกค้าในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถน าไปประมวลผลได้ทันที โดยที่ขนาดของแฟ้ม 
ข้อมูลไม่เป็นปัญหาเช่นในอดีต จากการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถบีบอัดขนาดของแฟ้มข้อมูลให้
เล็กลงได้  นอกจากนั้น ราคาอุปกรณ์ทั้ง hardware และ software ต่างๆ ก็ลดลงมาก 

(3)  การใช้ e-marketing มีการพัฒนาใช้ในวงกว้างมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ี
กิจการสามารถน าเสนอธุรกิจของตนให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายได้ 

(4)  ภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ธุรกิจหลายแห่งที่เคยใช้บริการส านักงาน ตรวจสอบ
ขนาดใหญ่ หันมาใช้บริการจากส านักงานขนาดเล็ก เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
 
 

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม  (Threats) 
(1)  เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากความไม่มีเสถียรภาพทาง

การเมือง ท าให้การด าเนินธุรกิจต้องปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   นอกจากนี้ยัง
มีปัจจัยส าคัญ อื่นที่ยังมีอิทธิพลคุกคามเศรษฐกิจ อยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น น้ ามันราคาแพง และมี
แนวโน้มว่าราคาจะลดลงได้ยาก  

(2)  กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  ตลอดจนความซับซ้อนของธุรกรรมในยุคนี้ ท าให้เกิดค วามเสี่ยงในการตรวจสอบ
บัญชีมากขึ้น  จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

(3)  ความเป็นธุรกิจบริการที่ไม่ต้องการเงินลงทุนมากนัก ท าให้ส านักงานขนาด เล็กมี
โอกาสก้าวเข้ามาได้ไม่ยาก  

(4)  งานบริการสอบบัญชีถูกควบคุมด้วยมรรยาททางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ท าให้ไม่
สามารถท าการโฆษณาหรือท าการตลาดเต็มที่ได้อย่างธุรกิจบริการทั่วไป 



 38 

(5)  นโยบายเปิดการค้าเสรีท าให้ชาวต่างชาติเข้ามายึดธุรกิจขนาดเล็กไปไม่น้อย และ
มักต้องการใช้บริการจากส านักงานตรวจสอบระดับสากล   

(6)  ผู้สอบบัญชีมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย หากปฏิบัติงา น
ผิดพลาดและไม่มีหลักฐานสนับสนุนการท างานครบถ้วนรัดกุมเพียงพอ  อาจประสบผลขาดทุน
จากการถูกฟ้องร้องได้ 
 
 3.2  การสร้างกลยุทธ์ทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยใช้ TOWS Matrix 

ตารางที่ 3-10 : แสดงการใช้ TOWS Matrix ในการสร้างกลยุทธ์ทางเลือก 
 
 
 

ปัจจัยภายใน        

จุดแข็ง - Strengths 
 ชื่อเสียงที่ยาวนานขององค์กร 
 ชื่อเสียงของผู้บริหาร 
 ฐานลูกค้ามั่นคง 
 ความคล่องตัวในการบริหารและ

ความสัมพันธ์ 
 มีสินทรัพย์พ้ืนฐานมั่นคง 
 ความเป็นเอกภาพของผู้บริหาร

และผู้ถือหุ้น 
 วัฒนธรรมองค์กรที่เก้ือหนุนการ

ประกอบวิชาชีพ 

จุดอ่อน – Weaknesses 
 ขาดความสามารถในการท าก าไร 
 ไม่มีการท าการตลาด 
 งานบริการยังไม่ครบวงจร 
 งานเร่งรัดมากในช่วงต้นปี จน

พนักงานท างานไม่ทัน 
 พ่ึงพิงตัวผู้บริหารหลักมากไป  
 น าเทคโนโลยีมาใช้น้อยไป ขาด

ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 ขาดการจัดการความรู้ที่ดี 

    ปัจจัยภายนอก 
 
 

โอกาส - Opportunities 
 ธุรกิจขนาดเล็กให้ความส าคัญกับการ

ตรวจสอบบัญชีมากขึ้น 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ช่วยให้การ

ท างานสะดวกและรวดเร็วขึ้นได้ 
 การใช้ e-marketing มีการพัฒนาใช้ในวง

กว้างมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
กิจการสามารถน าเสนอธุรกิจของตนให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้ 

 สภาวะทางเศรษ ฐกิจไม่ดี ท าให้ธุรกิจ
หลายแห่ง ที่เคยใช้บริการส านักงาน
ตรวจสอบขนาดใหญ่ หันมาใช้บริการ
จากส านักงานขนาดเล็ก เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์  SO ใช้ความเข้มแข็ง
ภายใน แสวงประโยชน์ภายนอก 
 
 เพ่ิมสาขาในเขตกรุงเทพฯ ไปยัง

เขตพ้ืนที่ที่มีบริษัทลูกค้าตั้งอยู่
จ านวนมาก  เพ่ือลดภาระ เร่ือง
ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปใน
การเดินทาง 

 เพ่ิมสาขาหรือสร้างเครือข่าย
ให้บริการไปยังภูมิภาค เพ่ือขยาย
ฐานลูกค้า 

 

กลยุทธ์  WO ขจ้ดจุดอ่อนภายใน
พร้อมกับฉวยประโยชน์จากโอกาส
ภายนอก 
 น าเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการ

สื่อสารและการปฏิบัติงาน ให้มาก
ขึ้น รวมทั้งน า เทคโนโล ยีมาช่วย
ในด้านการจัดการความรู้ 

 สร้าง website ขององค์กรเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการสื่อสาร  ซึ่ง
นอกจากจะเพ่ิมความสะดวกใน
การให้บริการแล้ว ยังช่วย
ทดแทนด้านการตลาดที่ขาดไป
ได้บ้าง 
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ตารางที่ 3-10 : แสดงการใช้ TOWS Matrix ในการสร้างกลยุทธ์ทางเลือก (ต่อ) 
 
 
 

ปัจจัยภายใน        

จุดแข็ง - Strengths 
 ชื่อเสียงที่ยาวนานขององค์กร 
 ชื่อเสียงของผู้บริหาร 
 ฐานลูกค้ามั่นคง 
 ความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการสูง 
 มีสินทรัพย์พ้ืนฐานมั่นคง 
 ความเป็นเอกภาพของผู้ บริหาร

และผู้ถือหุ้น 
 วัฒนธรรมองค์กรที่เก้ือหนุนการ

ประกอบวิชาชีพ 

จุดอ่อน – Weaknesses 
 ขาดความสามารถในการท าก าไร 
 ไม่มีการท าการตลาด 
 งานบริการยังไม่ครบวงจร 
 งานเร่งรัดมากในช่วงต้นปี จน

พนักงานท างานไม่ทัน 
 พ่ึงพิงตัวผู้บริหารหลักมากไป  
 น าเทคโนโลยีมาใช้น้อยไป ขาด

ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 ขาดการจัดการความรู้ที่ดี 

    ปัจจัยภายนอก 
 
 

อุปสรรค - Threats 
 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองท า ให้

ต้องพร้อมต่อการปรับตัว 
 ราคาน้ ามันแพงคุกคามต่อเศรษฐกิจ 
 กฎระเบียบและมาตรฐานมีการ

เปลี่ยนแปลง ธุรกรรมมีความซับซ้อน
มากขึ้น ท าให้มีความเสี่ยงมากขึ้น 

 การถูกจ ากัดด้วยมรรยาททางวิชาชีพ
ของผู้สอบบัญชี ท าให้ไม่สามารถท า
การตลาดหรือท าการแข่งขันด้านราคาได้
อย่างเต็มที่ 

 เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องการเงินลงทุนมากนัก 
คู่แข่งมีโอกาสก้าวเข้ามาได้ไม่ยาก 

 การถูกควบคุมด้วยมรรยาททางวิชาชีพ
ของผู้สอบบัญชี ท าให้ไม่สามารถท าการ
โฆษณาหรือท าการตลาดเต็มที่ได้อย่าง
ธุรกิจบริการทั่วไป 

 นโยบายการค้าเสรี ท าให้ชาวต่างชา ติ
เข้ามายึดธุรกิจขนาดเล็กและไม่นิยมใช้
บริการสอบบัญชีจากส านักงานท้องถิ่น 

 ผู้สอบบัญชีมีความเสี่ยงต่อการถูก
ฟ้องร้องมากขึ้น 

กลยุทธ์ ST ใช้ความเข้มแข็งภายใน
เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก 
 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

เดิม  
 แพร่ความสัมพันธ์ไปสู่ลูกค้าใหม่

จากฐานลู กค้าเดิม ด้วยการ
ให้บริการที่ดี จนลูกค้าประทับใจ
และเกิดการบอกต่อกันออกไป 

 สร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายธุรกิจ 

กลยุทธ์  WT ขจัดจุดอ่อนภายใน
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก 
 กระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรช่วยกัน

ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 สร้างระบบจัดการความรู้และเร่ง

พัฒนาบุคลากรให้มีศั กยภาพ
สูงขึ้น  

 ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนส านึกว่า
ตนคือแบรนด์ขององค์กร และ  
สื่อความรู้สึกน้ันให้เกิดกับลูกค้า 

 ปรับปรุงระบบการท างานให้
ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล ซึ่ง
จะช่วยให้มีความรัดกุมในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือลดความ
เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง 

 พิจารณาตัดลูกค้าบางราย ออกไป 
เพ่ือให้วางแผนจัดการเรื่องเวลา
ได้ดีขึ้น และรักษาลูกค้าระดับ ดีไว้ 
พร้อมกับเสนอบริการที่เป็นการ
เพ่ิมคุณค่าให้กับลูกค้า 

 สร้าง website ขององค์กรเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการสื่อสาร และ
ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการ
โฆษณา ซึ่งจะผิดต่อมรรยาท
วิชาชีพของผู้สอบบัญชี 
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4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
เนื่องจากโอกาสที่สนับสนุนการเจริญเติบโตขององค์กรมีอยู่บ้างแต่ไม่มากเท่าอุปสรรคที่

ก าลังเผชิญ  ในขณะท่ีบริษัทยังมีจุดอ่อนหลายประการท่ีต้องเร่งแก้ไขเพื่อปรับฐานภายในองค์กร
ให้แข็งแกร่งก่อน  เพื่อให้สามารถ ก้าวผ่านอุปสรรค และหาทางใช้ประโยชน์จากโอกาส ต่อไป  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรบุคคลอันเป็นหัวใจของธุรกิจบริการนั้น ยังไม่เข้มแข็งพอ   ดังนั้น 
ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า ในระยะแรก บริษัทควรน ากลยุทธ์ WT มาใช้ขจัดจุดอ่อนภายในและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอกก่อน  เพราะเรื่อง วิกฤติที่ ควรเร่งแก้ไข คือ ความสามารถในการท า
ก าไรที่ลดน้อยลง  จากนั้นจึงเลือกใช้กลยุทธ์อื่นๆ เพื่อให้องค์กรเจริ ญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป  
ทั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลยุทธ์ตามล าดับระยะเวลาในการด าเนินการ  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ดังต่อไปนี้ 
 

ระยะสั้น 
กลยุทธ์ระยะสั้นจะเป็นกลยุท ธ์การรักษาตัวรอด  กลยุทธ์ที่จะน ามาใช้ คือ กลยุทธ์รักษา

เสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยเน้นการท าก าไรด้วยการก าหนดแผนงานดังนี ้
(1) กระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่าย  เน้นการใช้จ่ายภายใต้

งบประมาณ 
(2) พิจารณาตัดลูกค้าที่ไม่ดีออกไป เพื่อช่วยแก้ปัญหา เวลาท างานไม่ทันตามความ

ต้องการของลูกค้า หรือท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอา จส่งผลให้สูญเสียลูกค้า
ที่ดีไป 

(3) เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นในการพิจารณารับลูกค้ารายใหม่ เพื่อจะได้ไม่ต้อง
ตัดทิ้งในภายหลัง   

(4) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม 
(5) ปรับปรุงการบริการด้วยการพยาย ามค้นให้พบว่า ลูกค้าต้องการ สิ่งใดที่เราสามารถ

จะตอบสนอง เป็นการเพิ่มคุณค่าของงานบริการได้บ้าง  งานบริการที่มีคุณค่า
เพิ่มขึ้นจะช่วยให้มีรายได้มากขึ้น เป็นการชดเชยรายได้ที่เสียไปจากการตัดลูกค้าที่
ไม่ดีและทดแทนต้นทุนบางอย่างที่ไม่สามารถลดลงได้อีก  อย่างไรก็ดี ควรตระหนัก
ถึงความส าคัญของการรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีด้วย  อาจ
จ าเป็นต้องพิจารณาแยกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติงานของแต่ละบริการออกจาก
กันเพื่อธ ารงความเป็นอิสระ ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีตรวจสอบ ซึ่งเร่ืองนี้ 
จะอยู่ในส่วนของแผนระยะยาวของการขยายเครือข่ายธุรกิจ 
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ระยะกลาง 
กลยุทธ์ระยะกลาง เป็นกลยุทธ์ปรับพื้นฐานขององค์กรเพื่ อให้พร้อมท่ีจะน ากลยุทธ์อื่นๆ 

มาใช้  เพราะโอกาสที่ดีโดยมากมักเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ  ดังนั้น องค์กรจึงควรจะพร้อม
ทุกเมื่อ 

กลยุทธ์ระยะกลางจึงเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรและการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้น  โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

(1) เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งด้าน ความรู้ วิชาการ  ทักษะการท างาน  
การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

(2) สร้างระบบจัดการความรู้เพื่อให้มีการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ให้แก่กัน ได้
อย่างเป็นระบบ 

(3) ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนส านึกว่าตนคือแบรนด์ขององค์กร และสื่อความรู้สึกนั้นให้
เกิดกับลูกค้า   เพื่อลดการพึ่งพิงตัวผู้บริหารหลักมากเกินไปจนอาจเกิดปัญหากับ
องค์กรได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 

(4) ปรับปรุงระบบการท างานให้ มีมาตรฐาน ทัดเทียม ระดับสากล ให้ได้มากที่สุดเท่าท่ี
สามารถจะท าได้ ซึ่งจะช่วยให้มีความรัดกุมในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง 

(5) จัดท า website เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารภายในองค์กรและสื่อสารกับลูกค้า 
ตลอดจนเป็นการเปิดตนเองให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายขึ้นโดยไม่ถือว่าเป็นก ารโฆษณา
ตนเอง 

 
ระยะยาว 

เมื่อองค์กรปรับพื้นฐานจนแข็งแกร่งเพียงพอแล้ว องค์กรก็พร้อมที่จะใช้ กลยุทธ์ SO และ 
ST ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งภายใน เพื่อแสวงประโยชน์จากโอกาสภายนอกและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ภายนอก  กลยุทธ์ระยะยาวจะ เป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโต  (Growth Strategy) ซึ่งจะมุ่งไปสู่การ
ขยายงาน การเจริญเติบโตขององค์กร  โดยการ 

(1) ขยายเครือข่ายธุรกิจ ให้ครอบคลุมบริการทางธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น ส านักงาน
ทนายความ  ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุน ด้านการตีราคาทรัพย์สิน 
ด้านภาษีอากร เป็นต้น 

(2) เพิ่มสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใ นเขตที่มีบริษัทลูกค้าตั้งอยู่จ านวนมาก 
เพื่อลดชั่วโมงการเดินทาง เพิ่มสะดวกในการติดต่อ และอาจได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 

 
 



 
 
 

บทที ่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาธุรกิจของส านักงานสอบบัญชีบริษัท วีเอ็น จ ากัด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาสาเหตุและผลกระทบ ที่ส่งผลให้ ก าไร ลดลง  และ เพื่อวาง นโยบาย และ
ก าหนดกลยุทธ์ ในการเพิ่มผลก าไร  โดยท าการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิด้วยการรวบร วมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน  และการส่งแบบ ส ารวจความพึง
พอใจให้กับลูกค้า  และท าการศึกษาข้อมูลทุติย ภูมิด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ เอกสาร
ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์งบการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า  ความสามารถในการ
ท าก าไรของบริษัท วีเอ็น จ ากัด มีแนวโน้มที่ลดลงนั้น  มีสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้ที่เพิ่มข้ึน  และค่าใช้จ่ายรายการส าคัญที่เพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ 
เงินเดือน ค่าสวัสดิการ ค่าพา หนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
สถานะของกิจการแล้ว พบว่า  บริษัทยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะหาแหล่งเงินทุนเข้ามาเพิ่ม หาก
ต้องการเงินมาสนับสนุนการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสังเกตการท างานของพนักงานตรวจสอบ
และจากแบบส ารวจความพึงพอใจที่ส่งให้กับลูกค้า ผู้ศึกษาได้น า มาวิเคราะห์โดยอาศัย  SWOT 
Analysis เป็นเครื่องมือ  พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการในระดับสูง  การท างานของ
พนักงานเป็นท่ีพอใจของลูกค้าในระดับดีมาก  บริษัทจึงยังมีฐานลูกค้าที่ม่ันคง  แต่ยังพบจุดอ่อน
บางประการ ในเรื่องของ ทรัพยากรบุคคลอันเป็นหัวใจของธุรกิจบริการนั้น ยังไม่เข้มแข็งเต็มที่  
เพราะธุรกิจยังพึ่งพิงชื่อเสียงและความสามารถของผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก   

ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า สิ่งที่ควรเร่งแก้ไขเป็นล าดับแรกคือ การเพิ่มความสามารถใน
การท าก าไร   จากนั้ น จึงจะด าเนิน กลยุทธ์อื่นๆ เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สืบไป  
ดังนั้น ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลยุทธ์ ระยะสั้นเพื่อการเพิ่มก าไรเป็นกลยุทธ์ การรักษา เสถียรภาพ  
(Stability Strategy) โดยเน้นการท าก าไรด้วยวิธีการก ระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันประหยัด
ค่าใช้จ่าย  พิจารณาตัดลูกค้าที่ไม่ดี รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ดี และเพิ่มความระมัดระวัง
ให้มากขึ้น ในการพิจารณารับลูกค้ารายใหม่ และสุดท้ายคือ  ปรับปรุงการบริการด้วยการ สร้าง
คุณค่าเพิ่มให้กับงานบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ 
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จากนั้น ในระยะกลางจะเป็นการ ปรับพื้นฐานขององค์กร  ทั้งด้านการพัฒนาบุคลาก ร  
การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น  ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทัดเทียมระดับสากล และ
ท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงสัญญลักษณ์ขององค์กรได้จากการให้บริการของพนักงานทุกคนแทนที่จะผูก
ติดอยู่กับตัวผู้บริหารระดับสูงเพียงผู้เดียว 

เมื่อความสามารถในการ ท าก าไรดีขึ้นและพื้นฐานองค์กรแข็งแกร่งขึ้นแล้ว เพื่อรักษา
ความสามารถในการท าก าไรให้คงอยู่ต่อไปในระยะยาว  องค์กรจะใช้กลยุทธ์ การเจริญเติบโต 
(Growth Strategy) ขยายกิจการออกไปเพื่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต 
 
 

ข้อจ ากัดของการศึกษา 
ข้อจ ากัดของการศึกษาครั้งนี้คือ การปกปิดข้อมูลของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันที่มี

ขนาดขององค์กรใกล้เคียงกัน ท าให้ไม่ไดข้้อมูลรายละเอียดงบการเงินมาท าการวิเคราะห์เปรียบ 
เทียบ   
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
ดังที่ได้กล่าวถึงในเร่ืองข้อจ ากัดข้างต้น  การศึกษาเพื่อวางกลยุทธ์การเพิ่มก าไรของ

กิจการคร้ังนี้ ได้อาศัยการวิเคราะห์งบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   โดย
ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินซึ่งเป็นข้อมูลภายในกิจการเอง มิได้เปรียบเทียบกับกิจการอื่น  
จึงท าให้ผลการศึกษาอา จไม่ชัดแจ้งเท่าที่ควร  จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่ น
เพื่อให้ ทราบถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

อนึ่ง  การวิเคราะห์ งบการเงิน เปรียบเทียบ ส่วนใหญ่ มักจะใช้อัตราส่วนทางการเงิน
ต่างๆ จากตัวเลขในงบกา รเงิน เพื่อประเมินเปรียบเทียบความสามารถระหว่างบริษัท  แต่
นอกจากตัวเลขในงบการเงิน แล้ว ยังมีข้อมูลส่วนอื่นๆ  ที่มีความส าคัญที่ควรน ามาประเมิน ทั้ง
ส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งไม่สามารถแสดงเป็นจ านวนเงิน แต่อาจแสดงไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือข้อมูลทางสารสนเทศทางการเงินอื่นๆ ซึ่งควรต้องน ามา
ประกอบกันในการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  จึงจะได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์งบการเงินที่ แม่นย า
มากขึ้น เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
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บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 

สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท วีเอ็น จ ากัด 
เมื่อเดือนเมษายน 2550  ณ ที่ท าการบริษัทฯ 

      
 

ผู้สัมภาษณ์ : 
 ค าถามข้อแรกคือ ค าจ ากัดความของวีเอ็นคืออะไร 
กรรมการผู้จดัการ : 
 วีเอ็นเป็นส านักผู้สอบบัญชีขนาดเล็กที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีแก่กิจการขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง  การท างานของเราเน้นความซื่อตรงต่อวิชาชีพและต่อลูกค้าเป็นส าคัญ  
 

ผู้สัมภาษณ์ : 
 นโยบายหลักของบริษัทมีอะไรบ้าง 
กรรมการผู้จดัการ : 
 นโยบายหลักของเราคือ การ ด ารงความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณ มีความ
ซื่อตรง เป็นที่ น่าเชื่อถือ   เราถือว่าบุคลากรคือศูนย์กลางของความส าเร็จ ดังนั้น คนของเรา
จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวินัยและจริยธรรม ตลอดจน ต้องได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ  เพื่อจะได้ให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่ลูกค้า  
 

ผู้สัมภาษณ์ : 
สภาพแวดล้อมที่บริษัทก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง และมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจอย่างไร 
กรรมการผู้จดัการ : 

ลักษณะการประกอบธุรกิจทุกวันน้ีมีความสลับซับซ้อนกว่าแต่ก่อนมาก เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยตี่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  การท า FTA ของไทยเราก็ก าลังขยายวงกว้างมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เรา ก าลังเผชิญความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ท าให้ต้องเร่งพัฒนาทั้ง
ด้านการบริหารการจัดการและการให้บริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเราให้พร้อมรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างม่ันคง  



 
ผู้สัมภาษณ์ : 

บริษัทมีปัจจัยอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นจุดแข็งขององค์กร 
กรรมการผู้จดัการ : 

การเป็นบริษัทขนาดเล็ก  ท าให้เรามีความรวดเร็ว ในการท างาน รวดเร็วในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจ คนของเรา ทุกระดับ ชั้นสามารถเข้าถึงกันและกันได้อย่างอิสระ  
เรามีเอกภาพในการบริหารงานเพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทุกคนได้เข้ามามีส่ว นร่วมในการ
บริหารงานและนับแต่ก่อตั้งบริษัทมา เราไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งใดๆ  ในหมู่ผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นเลย   บริษัทของเราก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี  ท าให้พอจะเป็นที่รู้จัก เป็นท่ีน่าเชื่อถือของ
ลูกค้าได้ดีพอสมควร  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากันมานาน และมีการขยายฐานลูกค้าออกไปแบบ
ปากต่อปาก   บริษัทเรามีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นความขยัน ความซื่อตรง ความมีคุณธรรม ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นคุณลักษณะที่ผู้สอบบัญชีพึงมีอยู่ในตัว และเราพยายามถ่ ายทอดไปสู่พนักงานของ
เราทุกคน จน เกิดเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง   บริษัทมีความม่ันคงพอสมควร จากการลงทุนซื้อ
อาคารไว้เป็นสถานที่ท าการแทนการเช่ามาตั้งแต่ระยะต้นๆ ของการด าเนินกิจการ ท าให้มี
ทรัพย์สินถาวรที่มีราคาในปัจจุบันสูงขึ้นมาก  จนถึงทุกวันน้ีเราไม่มีปัญหาด้านการเงิน 
 
ผู้สัมภาษณ์ : 

ปัจจัยอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรค 
กรรมการผู้จดัการ : 
 ข้อจ ากัดของเรา คือ ลูกค้าจ านวนมากให้ความเชื่อถือในตัวผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท
ค่อนข้างมาก จนกลายเป็นเสมือนแบรนด์ขององค์กร  ซึ่งผู้สอบบัญชีหลักของเรา ขณะน้ีมีอาวุโส
มากแล้ว  เราก าลังอยู่ในระยะของ การถ่ายทอดการบริหาร งานสู่รุ่นต่อไป  ซึ่งยังมีความเสี่ยงว่า  
ลูกค้าจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหน  แต่เราก็ก าลังท าอยู่แบบค่อยเป็นค่อยไป    

นอกจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องของเวลา  งา นตรวจ สอบบัญชีมีข้อจ ากัดในเร่ืองเวลา
ค่อนข้างมาก  งานจะโหมประดังกันเข้ามาในช่วงต้นปี และส่วนใหญ่ ลูกค้ามักจะเร่งรัดงานเสมอ  
ท าให้เราเสี่ยงต่อการท างานพลาดได้ ง่าย   เราจ าเป็นต้องส ารองคนไว้ให้มากพอที่จะท า งานให้
ทันต่อความต้องการของลูกค้า เท่าท่ีจะท าได้ แต่ก็ ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านการพนักงานของเรา
ค่อนข้างสูง ไปด้วย    ข้อจ ากัดที่ส าคัญอีกอย่างคือ เราถูกจ ากัดด้วยมรรยาทของผู้สอบบัญชี ใน
เรื่องที่ ผู้สอบบัญชีจะต้อง ไม่โฆษณาหรือยิ นยอมให้ผู้อื่นโฆษณาซ่ึงการประกอบวิชาชีพสอบ
บัญช ีเว้นแต่การแสดงชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ส านักงาน  เรื่องการห้ามแย่งงานจากผู้สอบบัญชีอื่น  และ
เรื่องอื่นๆ อีก   ท าให้เราไม่สามารถท าการตลา ดได้อย่างที่ธุรกิจบริการท่ัวไปท ากัน  เพราะเรา
ไม่เน้นงานบริการอื่นนอกจากการสอบบั ญชี   ข้อจ ากัดปลีกย่อยอื่นๆ คือ พนัก งานของเรา
ส่วนมาก ยังอ่อนภาษาอังกฤษและ หลายคนท่ีเป็นพนักงานระดับอาวุโสยังใช้ คอมพิวเตอร์ ใช้
อินเตอร์เน็ตไม่เก่ง 



 
ผู้สัมภาษณ์ : 

เป้าหมายในอนาคตของบริษัทจะท าอะไร 
กรรมการผู้จดัการ : 

เป้าหมายในอนาคต ของเรา คือ  การพยายามสร้างฐานใ ห้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปได้
อย่างม่ันคง ด้วยการเสริมความแข็งแก ร่งด้านบุคลากร การสร้างระบบการจัดการความรู้ และ
การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า โดยเพิ่มการให้บริการอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น  โดยท่ีเรายังต้อง
ระมัดระวัง ไม่ละเลยความส าคัญของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ด้วย คือ การให้บริการหลายด้าน อาจท าให้ผู้สอบบัญชีจะถูกผูกมัดมากเกินไปหรือเข้าไปมีส่วน
ได้เสียกับกิจการมากไป จนขาดความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบ  
 



 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ตารางวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ  5  ปี  (2544 – 2548) 

บริษัท วีเอ็น จ ากัด 
งบดุลเปรียบเทียบย่อส่วนตามแนวดิ่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี 
รายการ หน่วย : พันบาท อัตราย่อส่วนตามแนวด่ิง 

2544 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548 
สนิทรัพย์                     

สินทรัพย์หมุนเวียน                     

เงินสดและเงินฝาก 
   สถาบันการเงิน 1,662  539  801  1,805  2,710  14.3% 5.2% 7.2% 15.3% 22.4% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 129  133  84  118  144  1.1% 1.3% 0.8% 1.0% 1.2% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,791  672  885  1,923  2,854  15.4% 6.5% 8.0% 16.3% 23.6% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                     

ที่ดิน อาคาร  
   และอุปกรณ์ - สุทธิ 9,454  9,169  9,607  9,094  8,041  81.3% 88.5% 86.6% 76.9% 66.4% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 386  518  607  807  1,207  3.3% 5.0% 5.5% 6.8% 10.0% 
รวมสินทรัพย์ 
   ไม่หมุนเวียน 9,840  9,687  10,214  9,901  9,248  84.6% 93.5% 92.0% 83.7% 76.4% 
รวมสินทรัพย์ 11,631  10,359  11,099  11,824  12,102  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สิน           
เงินกู้ยืมระยะสั้น 891  65  0  13  0  7.7% 0.6% 0.0% 0.1% 0.0% 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,438  2,469  2,419  2,622  2,779  21.0% 23.8% 21.8% 22.2% 22.8% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,329  2,534  2,419  2,635  2,779  28.6% 24.5% 21.8% 22.3% 23.0% 
หนี้สินระยะยาว 713  0  0  0  0  6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
รวมหนี้สิน 4,042  2,534  2,419  2,635  2,779  34.8% 24.5% 21.8% 22.3% 23.0% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น           
ทุนหุ้นสามัญ (100 บาท) 3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  25.8% 29.0% 27.0% 25.4% 24.8% 
ก าไรสะสม 4,589  4,825  5,679  6,190  6,323  39.5% 46.6% 51.2% 52.4% 52.2% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,589  7,825  8,679  9,190  9,323  65.2% 75.5% 78.2% 77.7% 77.0% 
รวมหนี้สินและ 
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,631  10,359  11,098  11,825  12,102  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 



 

บริษัท วีเอ็น จ ากัด 
งบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบย่อส่วนตามแนวดิ่ง 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละป ี

 
รายการ 

หน่วย : พันบาท อัตราย่อส่วนตามแนวด่ิง 

2544 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548 

รายได้                     

รายได้ค่าสอบบัญชี 11,485  11,381  12,735  12,978  13,110  94.7% 92.3% 95.6% 93.6% 93.0% 

รายได้ค่าบริการอื่น 635  900  568  875  977  5.2% 7.3% 4.3% 6.3% 6.9% 

รายได้อื่น 7  46  13  8  15  0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 

    รวมรายได้ 12,127  12,327  13,316  13,861  14,102  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11,643  11,399  11,810  12,751  13,545  96.0% 92.5% 88.7% 92.0% 96.1% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 484  928  1,506  1,110  557  4.0% 7.5% 11.3% 8.0% 3.9% 

ดอกเบี้ยจ่าย 255  162  57  94  16  2.1% 1.3% 0.4% 0.7% 0.1% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 229  766  1,449  1,016  541  1.9% 6.2% 10.9% 7.3% 3.8% 

ภาษีเงินได้ 70  230  295  206  108  0.6% 1.9% 2.2% 1.5% 0.8% 

ก าไรสุทธิ 159  536  1,154  810  433  1.3% 4.3% 8.7% 5.8% 3.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษัท วีเอ็น จ ากัด 
งบดุลเปรียบเทียบอัตราร้อยละของแนวโน้ม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี 
รายการ หน่วย : พันบาท อัตราร้อยละของแนวโน้ม 

2544 2545 2546 2547 2548 
ปีฐาน 
2544 2545 2546 2547 2548 

สินทรัพย์                     

สินทรัพย์หมุนเวียน                     

เงินสดและเงินฝาก 
   สถาบันการเงิน 1,662  539  801  1,805  2,710  100 32 48 109 163 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 129  133  84  118  144  100 103 65 91 112 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,791  672  885  1,923  2,854  100 38 49 107 159 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                     

ที่ดนิ อาคาร  
   และอุปกรณ์ - สุทธิ 9,454  9,169  9,607  9,094  8,041  100 97 102 96 85 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 386  518  607  807  1,207  100 134 157 209 313 
รวมสินทรัพย์ 
   ไม่หมุนเวียน 9,840  9,687  10,214  9,901  9,248  100 98 104 101 94 
รวมสินทรัพย์ 11,631  10,359  11,099  11,824  12,102  100 89 95 102 104 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สิน           
เงินกู้ยืมระยะสั้น 891  65  0  13  0  100 7 0 1 0 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,438  2,469  2,419  2,622  2,779  100 101 99 108 114 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,329  2,534  2,419  2,635  2,779  100 76 73 79 83 
หนี้สินระยะยาว 713  0  0  0  0  100 0 0 0 0 
รวมหนี้สิน 4,042  2,534  2,419  2,635  2,779  100 63 60 65 69 
ส่วนของผู้ถือหุ้น           
ทุนหุ้นสามัญ (100 บาท) 3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  100 100 100 100 100 
ก าไรสะสม 4,589  4,825  5,679  6,190  6,323  100 105 124 135 138 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,589  7,825  8,679  9,190  9,323  100 103 114 121 123 
รวมหนี้สินและ 
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,631  10,359  11,098  11,825  12,102  100 89 95 102 104 

 

 



 

 

บริษัท วีเอ็น จ ากัด 
งบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบอัตราร้อยละของปีฐาน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละป ี

 
รายการ 

หน่วย : พันบาท อัตราร้อยละของปีฐาน 

2544 2545 2546 2547 2548 
ปีฐาน 
2544 2545 2546 2547 2548 

รายได้                     

รายได้ค่าสอบบัญชี 11,485  11,381  12,735  12,978  13,110  100  99  111  113  114  

รายได้ค่าบริการอื่น 635  900  568  875  977  100  142  89  138  154  

รายได้อื่น 7  46  13  8  15  100  657  186  114  214  

    รวมรายได้ 12,127  12,327  13,316  13,861  14,102  100  102  110  114  116  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11,643  11,399  11,810  12,751  13,545  100  98  101  110  116  

ก าไรจากการด าเนินงาน 484  928  1,506  1,110  557  100  192  311  229  115  

ดอกเบี้ยจ่าย 255  162  57  94  16  100  64  22  37  6  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 229  766  1,449  1,016  541  100  334  633  444  236  

ภาษีเงินได้ 70  230  295  206  108  100  329  421  294  154  

ก าไรสุทธิ 159  536  1,154  810  433  100  337  726  509  272  

 



 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการ 

 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้า-
ไทย  วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

2. ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามนี้จะถือเป็นความลับและจะไม่น าไปเผยแพร่ใน
ลักษณะส่วนบุคคล  แต่จะน าไปวิเคราะห์และเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น 

3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
          ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
          ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 
            ส่วนท่ี 3   ความคิดเห็นต่องานบริการตรวจสอบบัญชี 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ    ชาย    หญิง 
 

2. อายุ    ต่ ากว่า 25 ปี    25 – 35 ปี     36 – 45 ปี 
     46 – 55 ปี    มากกว่า 55 ปี 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี   ปริญญาโทขึ้นไป 
     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ       
 

4. ต าแหน่งหน้าที่    พนักงานบัญชี  

    สมุห์บัญชี / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
     กรรมการบริษัท    กรรมการผู้จัดการ 
     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ        
 
 



ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ  

5. ลักษณะของกิจการ 
    ธุรกิจบรกิาร           ธุรกิจซ้ือมาขายไป          อสังหาริมทรัพย์ 
           อุตสาหกรรม     การเกษตร       อื่นๆ    

6. ทุนจดทะเบียน 
    ต่ ากว่า 5 ล้านบาท    5 – 20 ล้านบาท    21 – 50 ล้านบาท 
    51 – 100 ล้านบาท    101 – 200 ล้านบาท    เกินกว่า 200 ล้านบาท 

7. ระดับรายได้รวมต่อปีของกิจการ 
    ต่ ากว่า 20 ล้านบาท    20 – 50 ล้านบาท    51 – 100 ล้านบาท 
    101 – 200 ล้านบาท    201 – 500 ล้านบาท    เกินกว่า 500 ล้านบาท 

 
 

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการตรวจสอบบัญชี  

ค าแนะน าส าหรับข้อ 8 – 11 :   กรุณาท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับระดับการประเมินดังนี้ 
5 = ดีเยี่ยม    4 = ดีมาก    3 = ปานกลาง    2 = พอใช้     1 = ควรปรับปรุง 

ด้านพนักงาน 5 4 3 2 1 

8. ความมีระเบียบวินัยของพนักงานตรวจสอบ     
  

9. การสื่อสารที่ชัดเจนในการถามและตอบปัญหา      
ในระหว่างการตรวจสอบ 

10. มีทักษะการให้บริการที่ดี เช่น ยิ้มแย้ม ใช้วาจาสุภาพ       
เป็นกันเอง 

11. การรับฟังเหตุและผลของผู้สอบบัญชี เม่ือเกิดกรณี      
โต้แย้งในหลักการบัญชี 

 
12. ค าแนะน าอื่นท่ีท่านเห็นว่าพนักงานของส านักงานควรปรับปรุงแก้ไข 

       
       

            
 
 
 
 



ด้านอัตราค่าบริการ   ใช่          ไม่ใช่ 
 ท่านมีความพอใจที่ . . . . 
13. อัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะกิจการของท่าน    

  

14. อัตราค่าบริการค่อนข้างคงที่ไม่มีการปรับขึ้นบ่อยเกินควร     
แก่สถานการณ์ 

15. อัตราค่าบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อยมากเกินความ      
จ าเป็น 

 

ค าแนะน าส าหรับข้อ 16 – 21 :   กรุณาท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับระดับการประเมินดังนี้ 
5 = ส าคัญมากที่สุด    4 = ส าคัญมาก   3 = ส าคัญปานกลาง   2 = ส าคัญน้อย   1 = แทบไม่มีความส าคัญ 

 

เหตุผลที่ท่านน ามาพิจารณาเลือกใช้บริการของส านักงานสอบบัญชี  

  5 4 3 2 1 
16. ความน่าเชื่อถือและช่ือเสียงของผู้สอบบัญชี      

17. ความน่าเชื่อถือและช่ือเสียงของส านักงาน      

18. การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงาน       

19. ความใส่ใจในการให้บริการของพนักงาน      

20. อัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม      

21. สถานท่ีท าการสะดวกต่อการติดต่อ      

22. เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)       

23. ในความคิดเห็นของท่าน  ส านักงานฯ ควรมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง  โปรดให้ค าชี้แนะ  

  

  

  

 



 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลจากโปรแกรม SPSS 

 

1.  ค่าความเชื่อมั่น (  ) ของเครื่องมือวิจัยโดยรวม 
 
 

Case Processing Summary 
 

 N % 

Cases Valid 120 100.0 

 Excluded (a) 0 0 

 Total 120 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.803 .807 10 

 
 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 

Disciplinary 3.93 .758 120 

Communication 3.83 .729 120 

Service mind 4.10 .760 120 

Justification 3.98 .550 120 

Auditor's reputation 4.31 .708 120 

Office's reputation 4.24 .674 120 

Staff's efficiency 4.26 .527 120 

Service attention 4.13 .755 120 

Proper service charges 4.10 .703 120 

Good location 3.95 .798 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) 

 

Sex - เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Male 25 20.8 20.8 20.8 

Female 95 79.2 79.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

Age - อาย ุ

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 25 5 4.2 4.2 4.2 

25 - 35 45 37.5 37.5 41.7 

36 - 45 38 31.7 31.7 73.3 

46 - 55 16 13.3 13.3 86.7 

> 55 16 13.3 13.3 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

Education - การศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Non degree 16 13.3 13.3 13.3 

Bachelor degree 97 80.8 80.8 94.2 

Master degree or higher 7 5.8 5.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 

Position - ต าแหน่งหน้าที่ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Accountant 54 45.0 45.0 45.0 

Chief Accountant or 
Manager 58 48.3 48.3 93.3 

Director 2 1.7 1.7 95.0 

Managing Director 6 5.0 5.0 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

Type of Business - ประเภทของธุรกิจ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Services 40 33.3 33.3 33.3 

Trading 25 20.8 20.8 54.2 

Real Estates 13 10.8 10.8 65.0 

Industrial 28 23.3 23.3 88.3 

Agricultural 6 5.0 5.0 93.3 

Others 8 6.7 6.7 100.0 

Total 120 100.0 100.0  



2.  ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)   (ต่อ) 
Capital - ทุนจดทะเบียน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 5 M 36 30.0 30.0 30.0 

6 - 20 M 30 25.0 25.0 55.0 

21 - 50 M 15 12.5 12.5 67.5 

51 - 100 M 13 10.8 10.8 78.3 

101 - 200 M 17 14.2 14.2 92.5 

> 200 M 9 7.5 7.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

Income - รายได้ต่อปีของกิจการ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 20 M 58 48.3 48.3 48.3 

21 - 50 M 14 11.7 11.7 60.0 

51 - 100 M 10 8.3 8.3 68.3 

101 - 200 M 8 6.7 6.7 75.0 

201 - 500 M 13 10.8 10.8 85.8 

> 500 M 17 14.2 14.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

Disciplinary - ความมีระเบียบวินัยของพนักงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Poor 2 1.7 1.7 1.7 

Fair 1 .8 .8 2.5 

Moderate 24 20.0 20.0 22.5 

Very good 70 58.3 58.3 80.8 

Excellent 23 19.2 19.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

Communication - ความสามารถในการสื่อสารของพนักงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Fair 4 3.3 3.3 3.3 

Moderate 32 26.7 26.7 30.0 

Very good 65 54.2 54.2 84.2 

Excellent 19 15.8 15.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency)   (ต่อ) 

 

Service mind - ทักษะการให้บริการที่ดีของพนักงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Fair 5 4.2 4.2 4.2 

Moderate 14 11.7 11.7 15.8 

Very good 65 54.2 54.2 70.0 

Excellent 36 30.0 30.0 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 

Justification – การรับฟังเหตุและผลของผู้สอบบัญชี เมื่อเกิดการโต้แย้ง 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Moderate 19 15.8 15.8 15.8 

Very good 84 70.0 70.0 85.8 

Excellent 17 14.2 14.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 

Reasonable rate – ค่าบริการเหมาะสมต่อลักษณะกิจการ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Satisfy 111 92.5 92.5 92.5 

Not satisfy 9 7.5 7.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 

Constant rate – ค่าบริการที่ค่อนข้างที่ไม่ปรับบ่อยเกินควร 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Satisfy 107 89.2 89.2 89.2 

Not satisfy 13 10.8 10.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

Extra expenses – ค่าบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเกินความจ าเป็น 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Satisfy 115 95.8 95.8 95.8 

Not satisfy 5 4.2 4.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)   (ต่อ) 
 

Auditor's reputation - ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Little significant 2 1.7 1.7 1.7 

Moderate significant 11 9.2 9.2 10.8 

Significant 55 45.8 45.8 56.7 

Very significant 52 43.3 43.3 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 

Office's reputation - ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของส านักงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Little significant 2 1.7 1.7 1.7 

Moderate significant 10 8.3 8.3 10.0 

Significant 65 54.2 54.2 64.2 

Very significant 43 35.8 35.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 

Staff's efficiency - การปฏิบัติที่มปีระสิทธิภาพของพนักงานตรวจสอบ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Moderate significant 5 4.2 4.2 4.2 

Significant 79 65.8 65.8 70.0 

Very significant 36 30.0 30.0 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 

Service attention - ความใส่ใจในการให้บริการของพนักงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Unsignificant 3 2.5 2.5 2.5 

Moderate significant 9 7.5 7.5 10.0 

Significant 74 61.7 61.7 71.7 

Very significant 34 28.3 28.3 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 

Proper service charges - อัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Moderate significant 24 20.0 20.0 20.0 

Significant 60 50.0 50.0 70.0 

Very significant 36 30.0 30.0 100.0 

Total 120 100.0 100.0  



2.  ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)   (ต่อ) 
 

Good location - สถานที่ท าการสะดวกต่อการติดต่อ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Little significant 6 5.0 5.0 5.0 

Moderate significant 23 19.2 19.2 24.2 

Significant 62 51.7 51.7 75.8 

Very significant 29 24.2 24.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
 
 

3.  Descriptive Statistics 

 

ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ  
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 
Disciplinary 120 1 5 3.93 .758 
 
Communication 120 2 5 3.83 .729 
 
Service mind 120 2 5 4.10 .760 
 
Justification 120 3 5 3.98 .550 
 
Valid N (listwise) 120     

 
 
 
 

 ด้านปัจจัยที่น ามาพิจารณาเลือกใช้บริการส านักงานสอบบัญชี 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 
Auditor's reputation 120 2 5 4.31 .708 
 
Office's reputation 120 2 5 4.24 .674 
 
Staff's efficiency 120 3 5 4.26 .527 
 
Service attention 120 1 5 4.13 .755 
 
Proper service charges 120 3 5 4.10 .703 
 
Good location 120 2 5 3.95 .798 
 
Valid N (listwise) 120       

 
 
 
 

 



 
 
 

ภาคผนวก  จ 

ผลสรุปการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ 

 
รายการ 

ใช ่ ไม่ใช ่ N/A* 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน 

1. ทักษะความสัมพันธ ์      

    1.1  พนักงานยิ้มแย้มทักทายลูกค้าก่อนหรือไม ่ 18 100% 0 0% 1 

    1.2  พนักงานใช้ชื่อลูกค้าในระหว่างการส่ือสารกัน 
      หรือไม ่

12 63% 7 37% 0 

    1.3  พนักงานใช้วาจาที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือไม ่ 19 100% 0 0% 0 

    1.4  เมื่อลูกค้าถามปัญหา พนักงานมีความ 
      กระตือรือร้นที่จะตอบค าถามหรือไม ่

19 100% 0 0% 0 

    1.5  กรณีที่ไม่สามารถตอบค าถามลูกค้าได้  
      พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะหาทางค้นหา 
      ค าตอบให้กับลูกค้าหรือไม ่

19 100% 0 0% 0 

    1.6  เมื่อจ าเป็นต้องปฏิเสธลูกค้า พนักงานมีทักษะ 
           ในการพูดปฏิเสธโดยมิให้เสียน้ าใจกับลูกค้า 
           หรือไม่ 

8 44% 10 56% 1 

      1.7  พนักงานกล่าวขอบคุณลูกค้า เมื่อลูกค้าตอบ 
            ค าถามหรือให้ข้อมูลหรือไม ่

18 95% 1 5% 0 

    1.8  กรณีที่เกิดความขัดแย้งกัน  พนักงานแก้ปัญหา 
          ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม ่

5 71% 2 29% 12 

    1.9  โต๊ะท างานของพนักงานมีความเป็นระเบียบ 
           หรือไม ่

12 63% 7 37% 0 

    1.10 พนักงานกล่าวค าอ าลาลูกค้าหรือไม ่ 19 100% 0 0% 0 
 
* N/A  หมายถึง ไม่สามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาที่สังเกตการณ์  อาจมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาที่
ใช้ในการสังเกตสั้นเกินไป หรือพนักงานที่ถูกสังเกตไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือใช้ทักษะดังกล่าว 
 
 
 
 



ผลสรุปการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ (ต่อ) 

รายการ ใช ่ ไม่ใช่ N/A* 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน 

2.  ทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ      

    2.1  พนักงานได้มีการศึกษาเกี่ยวกับกิจการของลูกค้า 
          ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีที่ผ่านมา 
          ก่อนเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม ่

19 100% 0 0% 0 

    2.2  พนักงานมีการวางแผนในการท างานอย่าง 
          เหมาะสมหรือไม ่

13 93% 1 7% 5 

    2.3  พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไป 
           ตามแผนงานที่วางไว้หรือไม ่

19 100% 0 0% 0 

     2.4  พนักงานสามารถก าหนดและจัดเรียงล าดับ 
           ความส าคัญและความเร่งด่วนของงานได้หรือไม ่

11 100% 0 0% 8 

    2.5  พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามล าดับที ่
          จัดเรียงไวห้รือไม ่

16 94% 1 6% 2 

    2.6  พนักงานสามารถปรับเปล่ียนล าดับการท างานได ้
          เมื่อมีงานอืน่เข้ามาแทรกหรือไม ่

16 100% 0 0% 3 

    2.7  พนักงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
          หลักฐานที่ตรวจสอบบนพื้นฐานของหลักการ 
          บัญชี  ตลอดจนหลักของเหตุและผลได้หรือไม ่

16 84% 3 16% 0 

    2.8  พนักงานสามารถรับรู้และเข้าใจปัญหาได้อย่าง 
          ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม ่

13 72% 5 28% 1 

    2.9  พนักงานสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
          ทีพ่บได้หรือไม ่

19 100% 0 0% 0 

    2.10 พนักงานสามารถสังเกตพบความผิดปกติของ 
           รายการบัญชีที่ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วหรือไม ่

12 63% 7 37% 0 

    2.11 พนักงานมีการเสาะหาข้อมูลจากผู้ร่วมงาน  
           ด้วยกันก่อนจะตั้งค าถามกับลูกค้าหรือไม ่

16 84% 3 16% 0 

    2.12 พนักงานตั้งใจรับฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดหรือไม ่ 19 100% 0 0% 0 

    2.13  พนักงานอธิบายข้อมูลและตอบค าถามลูกค้า 
            ชัดเจนหรือไม ่

10 67% 5 33% 4 

    2.14 พนักงานใช้ค าถามที่ตรงประเด็นต่อเร่ืองที ่
           ต้องการตรวจสอบหรือไม ่

11 69% 5 31% 3 

 
* N/A  หมายถึง ไม่สามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาที่สังเกตการณ์  อาจมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาที่
ใช้ในการสังเกตสั้นเกินไป หรือพนักงานที่ถูกสังเกตไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือใช้ทักษะดังกล่าว 



ผลสรุปการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ (ต่อ) 

 
รายการ 

ใช ่ ไม่ใช ่ N/A* 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน 

    2.15 พนักงานมีการติดตามประเด็นปัญหาที่ยังไม่ได ้
           รับหลักฐานหรือค าตอบที่ชัดเจนเพียงพอหรือไม ่

19 100% 0 0% 0 

    2.16 พนักงานมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องจนกว่า 
           จะบรรลุเป้าหมายหรือไม ่

18 95% 1 5% 0 

    2.17 กรณีมีความขัดแย้งกันกับลูกค้า  พนักงาน 
           สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหรือไม ่

10 91% 1 9% 8 

    2.18 พนักงานมีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลหลักฐาน  
           ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบหรือไม ่

10 56% 8 44% 1 

    2.19 พนักงานให้ความส าคัญกับรายละเอียดของงาน 
           ในทุกๆ ด้านหรือไม ่

8 73% 3 27% 8 

    2.20 พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วนในทุก 
           ขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม ่

18 95% 1 5% 0 

    2.21 พนักงานให้ลูกค้าลงลายมือชื่อรับรองการท างาน 
           อย่างถูกต้องตามระเบียบบริษัทหรือไม่ 

16 84% 3 16% 0 

    2.22 ในวันที่ปิดงานตรวจสอบ  พนักงานสรุปประเด็น 
           ส าคัญต่างๆ ที่พบในระหว่างการตรวจสอบให ้
           ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนหรือไม ่

14 100% 0 0% 5 

3.  ทักษะในการท างานร่วมกัน      

    3.1  พนักงานยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาในการ 
          ท างานร่วมกันหรือไม ่

18 100% 0 0% 1 

    3.2  พนักงานปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ 
          เป้าหมายของทีมงานเสมอหรือไม ่ 

18 95% 1 5% 0 

    3.3  พนักงานให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า และ 
          สนับสนุนการท างานของผู้ร่วมทีมงานหรือไม ่

18 100% 0 0% 1 

    3.4  พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที ่
          เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายของทีมงานอย่าง 
          สม่ าเสมอหรือไม ่

13 93% 1 7% 5 

 
* N/A  หมายถึง ไม่สามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาที่สังเกตการณ์  อาจมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาที่
ใช้ในการสังเกตส้ันเกินไป หรือพนักงานที่ถูกสังเกตไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือใช้ทักษะดังกล่าว 

 

 



ผลสรุปการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ (ต่อ) 

 
รายการ 

ใช ่ ไม่ใช ่ N/A* 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน 

   3.5  พนักงานเสนอให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนผู้อื่น 
         ตามทีร้่องขอหรือไม ่

17 100% 0 0% 2 

    3.6  พนักงานมีเทคนิคการติดต่อประสานงานที ่
          เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลา และเหตุการณ์ 
          หรือไม ่

9 75% 3 25% 7 

    3.7  พนักงานสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานได้ทุก 
          กลุ่มหรือไม ่

18 95% 1 5% 0 

    3.8  พนักงานใช้วาจาที่เหมาะสมกับบุคคลและ 
          สถานการณ์หรือไม ่

16 94% 1 6% 2 

    3.9  พนักงานสามารถน าเสนอแนวคิดเพื่อท างานให ้
           ส าเร็จและท าให้ผู้อื่นยอมรับได้หรือไม ่

8 57% 6 43% 5 

    3.10  พนักงานท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน 
            ร่วมงานหรือไม ่

14 74% 5 26% 0 

 
* N/A  หมายถึง ไม่สามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาที่สังเกตการณ์  อาจมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาที่
ใช้ในการสังเกตสั้นเกินไป หรือพนักงานที่ถูกสังเกตไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือใช้ทักษะดังกล่าว 



 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
 
ข้อ 1  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบ

บัญชี พ.ศ.2505  
 
ข้อ 2  ให้ก าหนดมรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 

(1)   ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
(ก)  ไม่รับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นอิสระ 
(ข) ไม่รับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นกลางโดยมีผลประโยชน์หรือ

ต าแหน่งเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น หรือโดยมีเหตุอื่นท่ีอาจจะก่อให้เกิดความ
ล าเอียง ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  หรือ
หน้าที่ในการประกอบวิชาชีพอิสระอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจการน้ัน  

(ค)  ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
(ง)  ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินที่

ตนลงลายมือชื่อ  รับรองในรายงาน โดยการแสดงความเห็น ซึ่งอาจท าให้เกิด
การหลงผิดและอาจเสียหายแก่กิจการที่สอบบัญชีน้ัน หรือแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
(2)   ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

(ก) ไม่สอบบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนท่ีจะปฏิบัติงานได้  
(ข)  ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีที่รับรองทั่วไป 
(ค)  ไม่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานโดยการแสดงความเห็นเ กี่ยวกับการคาด -

คะเนรายการใด ๆ ของกิจการที่ตนรับสอบบัญชี เว้นแต่เป็นการสอบบัญชีหรือ
สอบทานตามมาตรฐานการสอบ บัญชีที่รับรองทั่วไป 



(ง)  ไม่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานโดยการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของ
กิจการใด ที่ตนมิได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือควบคุมการสอบบัญชีตามม าตร-
ฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 

(จ)  ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอ้างว่าตนเป็นผู้ท าการสอบบัญชีในกิจการใดโดยตนมิได้
ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือ ควบคุมการสอบบัญชีในกิจการนั้น 

(ฉ)  ให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีเมื่อปรากฏว่ากิจการที่ตนรับ
สอบบัญชีน้ันมีการ ปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมี
ผลกระทบท่ีส าคัญต่องบการเงิน 

(ช)  การลงลายมือชื่อรับรองโดยการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีโดยมี
เงื่อนไขหรือโดย ไม่ แสดงความเห็น หรือโดยแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่
ถูกต้อง ต้องแสดงเหตุผลไว้ใน รายงานน้ันด้วย 

(3)   มรรยาทต่อลูกค้า 
(ก)  ไม่เปิดเผยความลับของกิจการท่ีตนได้รู้มาในหน้าที่จากการสอบบัญชีเว้นแต่

กรณีที่ต้องให้ถ้อย ค าใน ฐานะพยานตามกฎหมาย 
(ข)  ไม่ละทิ้งการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่รับไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 

(4)  มรรยาทต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
(ก)  ไม่แย่งงานสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น 
(ข)  ไม่ท าการสอบบัญชีเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  

เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากผู้มอบหมายน้ัน 
 

(5)  มรรยาททั่วไป 
(ก)  ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
(ข)  ไม่โฆษณาหรื อยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาด้วยประการใด ๆ  ซึ่งการประกอบ

วิชาชีพสอบบัญชี  เว้นแต่การ  แสดงชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่  หรือชื่อและท่ีตั้ง 
ส านักงานของตน 

(ค)  ไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ  เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคล
อื่นแนะน า หรือจัดหางานการสอบบัญชีมาให้ตนท า 

(ง)  ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคลใดในเมื่อบุคคลนั้นได้รับงาน
เพราะการแนะน าหรือการจัดหางานของตนในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชีรับ -
อนุญาตของกิจการนั้น 

(จ)  ไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงต่ าของยอดเงิน
หรือของมูลค่าทรัพย์สินใดที่ตนสอบบัญชี หรือมีส่วนร่วมในการสอบบัญชีเป็น
เกณฑ์ 



 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2534 
(ลงชื่อ)    อมเรศ ศิลาอ่อน 

                   (นายอมเรศ ศิลาอ่อน)  
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 108 ตอนท่ี 122 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2534 

 

หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ เนื่องจากข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2511) ออกตาม ความใน
พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ .ศ.2505 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภาวการณ์ทาง เศรษฐกิจและสังคมประกอบกับหลักสากลในการสอบบัญชีและการประกอบ
วิชาชีพของผู้สอบบัญชีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป  สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวเสีย
ใหม่  เพื่อควบคุมมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันจึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวง 

 



ประวัติผูศ้ึกษา 

 นางสาวอัจฉราพร  สุทธิสานนท์   เกิดเม่ือวันท่ี  8 พฤษภาคม 2502  ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ศิ ลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ   เมื่อปีการศึกษา 2522  และ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี เมื่อปีการศึกษา 2546  จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  Master of Science  สาขา Public and Institutional 
Administration เมื่อปีการศึกษา 2526  จาก St. Mary’s University  และศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2548 
 
 
 
 


