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บทคดัย่อ 
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ให้กบัผู้บรหิารในการพิจารณาปรบัปรุงกระบวนการท างาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธภิาพของ
บุคคลากรในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
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ปฏบิตังิาน ละเลยการตดิตามงานทีร่บัผดิชอบ และท างานไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 บรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้เมือ่วนัที ่15 มถุินายน พ.ศ.2522 ดว้ยทุนจดทะเบยีน
เริม่แรก 12 ล้านบาท ตัง้อยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานเพื่อประกอบธุรกจิเป็นผู้ผลติและจ าหน่าย
ยางมะตอย ต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 2 กันยายน               
พ.ศ.2535 โดยเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 500 ลา้นบาท ปจัจุบนับรษิทัมทุีนจดทะเบยีนกว่า 1,525 
ลา้นบาท และมจี านวนพนกังานประมาณ 700 คน  
 บรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) มสีาขาและบรษิทัย่อยทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  
ซึง่ในประเทศไทยมสีาขาทีเ่ป็นโรงงานผลติในหลายจงัหวดัต่างๆ ไดแ้ก่ นครราชสมีา พษิณุโลก 
สมุทรปราการ  ระยอง และสุราษฎรธ์านี ทัง้นี้เพื่อรองรบัความต้องการของลูกคา้ในทุกภูมภิาค
ทัว่ประเทศไทย  ส่วนในต่างประเทศนัน้บรษิทัมสีาขาในประเทศจนีและมบีรษิทัย่อยในประเทศ
มาเลเซยี  และประเทศกมัพชูา ซึง่ผลติยางมะตอยเพื่อส่งออกไปยงัหลายประเทศโดยเฉพาะ ใน
เขตเอเชยีแปซฟิิก 
 
 บรษิทัมผีลติภณัฑห์ลกั 2 ประเภทดงันี้ 

1. ผลติภณัฑย์างมะตอยเป็นผลติภณัฑท์ีม่ยีอดขายสูงสุดของบรษิทั ซึ่งยอดขาย
คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 90% ของยอดขายทัง้หมด ซึง่ยางมะตอยนี้แบ่งแยกออกเป็นผลติภณัฑ์
อื่นๆไดอ้กีประมาณ 40 ชนิด และใน 40 ชนิดนี้ผลติภณัฑท์ีม่ยีอดขายสูงสุด ไดแ้ก่ แอสฟลัทซ์ิ
เมนต ์แอสฟลัทอ์มิลัชัน่ และโพลเิมอรโ์มดไิฟดแ์อสฟลัท ์ 

2. ผลติภณัฑน์ ้ามนั คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 10% ของยอดขายทัง้หมดตวัอย่าง
ผลติภณัฑท์ีม่ยีอดขายสงูทีสุ่ดเช่น นาฟทาร ์และก๊าซออยล ์เป็นตน้ 
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 ตลาดภายในประเทศ 
 บรษิทั ทเีอ จ ากดั  (มหาชน)  ขายสนิคา้ภายในประเทศคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 48% 
ของยอดขายทัง้หมด บรษิทัมสี่วนแบ่งทางการตลาด แสดงในแผนภมูทิี ่1 
 

 

แผนภมูทิี ่1 ส่วนแบ่งทางการตลาด ของธุรกจิยางมะตอยในประเทศ 
ทีม่า : รายงานประจ าปี 2553 บรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) 

 
 บรษิทั ทเีอ จ ากดั  (มหาชน) มสี่วนแบ่งทางการตลาด ของธุรกจิยางมะตอยเป็นอนัดบั
หนึ่งประมาณ 60% ของตลาดภายในประเทศทัง้หมด อนัดบัสองคอื บรษิทั เชลล ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มสี่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 25% และอื่นๆอกีประมาณ 15% โดยทัว่ไป
ปรมิาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศขึน้อยู่กบังานก่อสรา้งและงานบ ารุง
ถนน โดยเฉพาะปี พ.ศ.2553 ความตอ้งการผลติภณัฑย์างมะตอยเพิม่ขึน้อย่างมาก เนื่องมาจาก
เป็นปีที่รฐับาลจดัให้มโีครงการถนนปลอดฝุ่นรวมถึงโครงการพฒันาสาธารณูปโภคอื่นๆ ซึ่ง
ประมาณการแลว้คาดว่าจะมคีวามต้องการผลติภณัฑย์างมะตอยเป็นจ านวนทัง้สิน้ 780,000 ตนั
เพื่อใชใ้นงานก่อสรา้งและงานบ ารุงถนน ซึง่โครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการต่อเนื่องไปอกีจนถงึ
ปี พ.ศ.2555 
 

ตลาดต่างประเทศ 
 บรษิทั ทเีอ จ ากดั  (มหาชน) มสีาขาในประเทศจนีและมบีรษิทัย่อยในประเทศมาเลเซยี  
และประเทศกมัพูชา ซึ่งบรษิัทผลิตยางมะตอยเพื่อขายในประเทศดงักล่าวและส่งออกไปยงั
หลายประเทศโดยเฉพาะในเขตเอเชยีแปซฟิิก รายได้จากการขายสนิค้าไปยงัต่างประเทศคดิ
เป็นสดัส่วนประมาณ 52% ของยอดขายทัง้หมด  
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ลกัษณะโครงสร้างองคก์ร 
 บรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มผีูบ้รหิารระดบัสูงท าหน้าทีค่วบคุมดูแลใน
เรื่องการจดัการทางด้านทรพัยากรและการด าเนินงานหลักของกิจการ เช่น  การจดัการ
วตัถุดบิ การจดัหาเงนิทุน การตดัสนิใจในการลงทุนต่างๆ และการก าหนดกลยทุธ ์และกระจาย
อ านาจโดยให้อ านาจการควบคุมดูแลแก่ผู้จ ัดการและผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆตามความ
เหมาะสมของการด าเนินธุรกจิ ลกัษณะโครงสรา้งองคก์รการกระจายอ านาจในการบรหิารของ
บรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) แสดงในภาพที ่1 
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คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารทัว่ไป คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

แลพ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แลพ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการบรหิารสายการเงนิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการฝา่ย

การเงนิสนิเชือ่

และกฎหมาย 

ผูอ้ านวยการฝา่ย

บญัชแีละ

งบประมาณ 

ผูอ้ านวยการกลุ่ม

ธุรกจิเรอื 

ผูอ้ านวยการฝา่ย

การผลติ 

ผูอ้ านวยการฝา่ย

การตลาด

ต่างประเทศ 

ผูอ้ านวยการฝา่ย

สนบัสนุนธรุกจิ 
ผูอ้ านวยการฝา่ย

ทรพัยากรมนุษย ์ ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ย

ตรวจสอบภายใน 

สายบงัคบับญัชาทางตรง 

 
สายบงัคบับญัชาทางออ้ม 

ฝา่ยบญัช ี

ฝา่ยงบประมาณ 

ฝา่ยการเงนิ 

ฝา่ยสนิเชื่อและ

กฎหมาย 

ฝา่ยขายในประเทศ 

ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฝา่ยจดัซื้อจดัหา 

ภาพที ่1 โครงสรา้งองคก์ร บรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) 
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 บรษิทัแบ่งอ านาจสายบงัคบับญัชาออกเป็นแต่ละส่วนงานตามประเภทของกจิกรรมทาง
ธุรกจิ ซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 

1.  ฝ่ายการเงนิสนิเชื่อและกฎหมาย ท าหน้าที่ตดิต่อธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคาร 
เช่น การจ่ายเงิน-รับเงิน การจัดหาเงินกู้ การท าสัญญาประกันความเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยงัท าหน้าที่ในการบรหิารลูกหนี้การค้า การให้สินเชื่อในการขายสินค้า และการ
ตดิตามทวงถามเมือ่ลกูหนี้ครบก าหนด 

2.  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ท าหน้าที่บนัทึกรายการซื้อ-ขาย และรายการอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับกิจการ ให้เป็นไปตามประมวลรษัฎากร และมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป 
นอกจากนี้ต้องจดัท างบการเงนิและรายงานต่างๆเพื่อเสนอใหแ้ก่ผูบ้รหิารเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ
ในการด าเนินงานและก าหนดกลยทุธท์างธุรกจิต่อไป 

3.  กลุ่มธุรกิจเรอื ท าหน้าที่บรหิารธุรกิจเรอืขนส่งยางมะตอย เช่น การบรหิารเวลา
เดนิเรอื การดูแลและซ่อมบ ารุงเรอืขนส่ง จดัหาลูกเรอืที่ใช้ในการเดนิเรอื จดัหาสนิค้าอุปโภค
บรโิภคทีจ่ าเป็นจะตอ้งใชบ้นเรอืเป็นตน้ 

4.  ฝ่ายการผลิต ท าหน้าที่วางแผนการผลติสนิค้าให้ทนัต่อความต้องการของลูกค้า 
นอกจากนี้ยงัท าหน้าทีบ่รหิารรถขนส่งใหส้่งสนิคา้ไดท้นัตามเวลาทีไ่ดต้กลงกบัลกูคา้ 

5.  ฝา่ยการตลาดต่างประเทศ ท าหน้าทีห่าลกูคา้ใหมใ่นต่างประเทศ รกัษาฐานลูกคา้ทีม่ ี
อยูใ่นปจัจบุนั และรบัค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ 
 6.  ฝา่ยสนบัสนุนธุรกจิ ประกอบดว้ย 
  6.1  ฝ่ายขายในประเทศท าหน้าทีห่าลูกค้าใหม่ในประเทศ รกัษาฐานลูกคา้ที่มี
อยูใ่นปจัจบุนั และรบัค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ 
  6.2  ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าหน้าทีดู่แลระบบคอมพวิเตอรต่์างๆภายใน
องค์กรมใิห้เกดิปญัหาขดัขอ้งในการปฏบิตังิาน และรบัผดิชอบทางดา้นการจดัหาเครื่องมอืและ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์และซอฟแวรท์ีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั  
  6.3  ฝ่ายจดัซื้อจดัหา ท าหน้าทีจ่ดัหาวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ และวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการผลติ หรอืใชใ้นการด าเนินงานของบรษิทั 
 7.  ฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ท าหน้าทีค่ดัสรรบุคลากรเขา้มาร่วมงานในองคก์ร จดัหลกัสูตร
การฝึกอบรมพนกังาน และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืนและสวสัดกิารในแก่พนกังาน 
 8.  ฝา่ยตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบความผดิปกตขิองขอ้มลูทางดา้นบญัชแีละ
ด้านการเงนิ รวมทัง้การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆภายในบรษิัท และควบคุมการท างาน
ของฝา่ยต่างๆใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั 
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ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์ร 
 

  เนื่องจากสภาวะการแข่งขนัอย่างรุนแรงของธุรกจิยางมะตอย ดงันัน้บรษิทัจ าเป็นต้องมี
การแขง่ขนัในการพฒันาไมเ่ฉพาะแต่ในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้ และบรกิาร แต่จะต้องมกีาร
พฒันาและปรบัปรุงคุณภาพกระบวนการท างานของฝ่ายต่างๆในบรษิัทด้วย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการขอ้มลูทีถู่กต้องและรวดเรว็ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจทางธุรกจิที่ถูกต้อง และโอกาส
ในการท าก าไรของผูบ้รหิารไดอ้ยา่งรวดเรว็ ดงันัน้บรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) จงึใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานภายใน เพราะบรษิทัตระหนักว่ากระบวนการ
ด าเนินงานภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ ท าให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเวลาทีก่ าหนด  

 
การศกึษาน้ีมุ่งเน้นระบบการด าเนินงานภายในของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิ ซึง่พบว่า

ปญัหาที่ส าคัญของทัง้ 2 ฝ่ายน้ีคือ ความล่าช้าในการด าเนินงาน และยังพบว่าข้อมูลมี
ขอ้ผดิพลาดมาก ซึง่ส่งผลกระทบต่อฝ่ายบรหิารเป็นอย่างมาก กล่าวคอืฝ่ายบรหิารได้รบัขอ้มูล
ด้านบญัชแีละการเงนิของบรษิทัไม่ทนัเวลาและบ่อยครัง้ได้รบัขอ้มูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นผลให้ท า
การตดัสนิใจผดิพลาด 

 
ตวัอย่างเช่น ในปีพ.ศ. 2553 ฝ่ายบรหิารไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบังบประมาณกระแสเงนิสด

ล่าช้า ซึ่งผู้บรหิารต้องใช้ขอ้มูลที่มอียู่ในขณะนัน้ประกอบการตดัสนิใจในเรื่องการจ่ายคนืเงนิกู้
ธนาคาร เกดิความผดิพลาดของขอ้มูลตัว๋เงนิรบัทีบ่รษิทัถอือยู่เป็นจ านวนเงนิ 141 ลา้นบาทไม่
ปรากฎอยู่ในรายงานงบประมาณการกระแสเงนิสด ดงันัน้ผูบ้รหิารไม่สามารถคาดคะเนเงนิสด
รบัที่อยู่ในมอืได้อย่างถูกต้อง จงึเกิดผลเสียต่อบรษิัทในเรื่องของโอกาสในการจ่ายคืนเงนิกู้
ธนาคารท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท จาก
เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นบางส่วนของผลกระทบที่เกดิขึน้ที่ก่อให้เกดิผลเสยี ดงันัน้ปญัหาความ
ล่าชา้จงึเป็นปญัหาทีต่อ้งเรง่แกไ้ข มฉิะนัน้จะน ามาซึง่ความเสยีหายต่อบรษิทั  

 
ขัน้ตอนการด าเนินงานของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิ ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และ

ปญัหาทีพ่บ แสดงในตารางที ่1  
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ตารางที ่1  กระบวนการปฏบิตังิานของฝา่ยบญัชแีละฝา่ยการเงนิ เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานและปญัหาทีพ่บ 

 

 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 
ค าอธบิาย/ลกัษณะงาน 

จ านวน

(คน) 

เวลาทีใ่ชใ้นการ

ปฏบิตังิาน (วนั) 

 
ปญัหาทีพ่บ 

เป้าหมาย ตามจรงิ 
 

1.  
- เริม่จากฝา่ยการเงนิรบัเอกสารการรบั-จา่ยเงนิ 
จากผูเ้กีย่วขอ้ง เช่น ผูข้ออนุมตัคิ่าใชจ้่าย จดัซือ้ 
- จากนัน้จะตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนจดัท า   
  เชค็จา่ย-ใบน าฝาก  

5 - - - ฝา่ยการเงนิมไิดต้รวจสอบเอกสารให ้
  ถูกตอ้งตามหลกัของกรมสรรพากร  
- ค านวณตวัเลขผดิพลาด 

 

2. 

 - ออกใบส าคญัรบัเงนิ ใบส าคญัจา่ยเงนิ  
- จดัท าเชค็จา่ย-ใบน าฝาก รายงาน และอื่นๆ  
- ด าเนินธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ เช่นโอนเงนิ 
  ในเจา้หนี้การคา้ น าเชค็ลกูคา้ไปขึน้เงนิ เป็น
ตน้ 

10 2 3 - ไมต่ดิตามเอกสารการบนัทกึบญัช ีเช่น 
  ใบเสรจ็รบัเงนิค่าธรรมเนียม และ การ 
  จา่ยเงนิกู้จากธนาคาร  
- จดัท าเอกสารต่างๆ เช่น เชค็ รายงาน 
  ต่างๆดว้ยระบบมอื ไมม่กีารพฒันา 

 

3. 

                        ไมผ่่าน 

 

                        ผ่าน 

- หวัหน้าแผนกการเงนิอนุมตัเิอกสารและส่ง 
  เอกสารใหฝ้า่ยบญัช ี
- ฝา่ยการเงนิส่งเอกสารใหฝ้่ายบญัช ี
- ฝา่ยบญัชรีบัเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
  ถา้ไมผ่่าน ส่งกลบัไปยงัต้นทางของเอกสาร 

2 - - - จดัท าเอกสารล่าชา้ในระหว่างเดอืน ท า   
  ใหง้านสะสมมากตอนสิน้เดอืน 
- เอกสารไมส่มบรูณ์ และไม่ถูกตอ้งตาม 
  หลกัของกรมสรรพากร  
- ท าเอกสารไมต่รงตามเงนิทีร่บั-จา่ยจรงิ 

7 

เอกสารรบั-จา่ยเงนิ 

จดัท าเอกสารรบั-

จา่ยเงนิ 

 

พจิารณา 

1 



 

 

ตารางที ่1  กระบวนการปฏบิตังิานของฝา่ยบญัชแีละฝา่ยการเงนิ เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานและปญัหาทีพ่บ (ต่อ) 

 
 

 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 
ค าอธบิาย/ลกัษณะงาน 

จ านวน

(คน) 

เวลาทีใ่ชใ้นการ

ปฏบิตังิาน (วนั) 

 
ปญัหาทีพ่บ 

เป้าหมาย ตามจรงิ 
 

4. 

 - ฝา่ยบญัชตีรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร  
  และบนัทกึเขา้ระบบ ERP ใหเ้ป็นไปตาม 
  มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และถูกตอ้ง 
  ตามประมวลรษัฎากร 

13 2 3 - ขาดความรูท้างดา้นมาตรฐานการบญัช ี 
  และ ประมวลรษัฎากร  
- บนัทกึบญัชผีดิพลาด ขาดความรอบคอบ 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งยาก กระบวนการ 
  ซ ้าซอ้น  
- เอกสารมจี านวนมาก ไม่มเีวลาตรวจทาน 

 

5. 

                       ไมผ่่าน 

 

                        ผ่าน                       

 

- ส่งเอกสารทีบ่นัทกึเขา้ระบบ ERP เรยีบรอ้ย 
  แลว้ใหก้บัหวัหน้างาน เพื่อตรวจสอบและ 
  อนุมตัจิากนัน้จดัเกบ็เอกสารเขา้แฟ้ม สิน้สุด   
  ขัน้ตอนของงานประจ า 

4 - - - ขาดความรอบคอบในการตรวจทานขอ้  
  มลูท าใหเ้กดิความผดิพลาดและส่งผลต่อ 
  ความถูกตอ้งของขอ้มลูในงบการเงนิ 

พจิารณา 

2 

8 

1 

บนัทกึเอกสารรบั-

จา่ยเงนิเขา้ระบบERP 

 



 

 

ตารางที ่1  กระบวนการปฏบิตังิานของฝา่ยบญัชแีละฝา่ยการเงนิ เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานและปญัหาทีพ่บ (ต่อ) 

 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 
ค าอธบิาย/ลกัษณะงาน 

จ านวน

(คน) 

เวลาทีใ่ชใ้นการ

ปฏบิตังิาน (วนั) 

 
ปญัหาทีพ่บ 

เป้าหมาย ตามจรงิ 
 

6. 

 - ขัน้ตอนต่อมาคอืการปิดบญัช ีณ วนัสิน้งวด      
  บนัทกึเอกสารการรบัจ่ายเงนิ การตัง้ประมาณ 
  การค่าใชจ้่ายต่างๆการปรบัปรงุมลูค่า 
  สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ใหเ้ป็นราคาตลาด 

13 2 3 - เอกสารมจี านวนมาก และสะสมมาจาก 
  ช่วงระหว่างเดอืนจนถงึสิน้เดอืน 
- บนัทกึบญัชผีดิพลาด 
- ขอ้มลูการจดัท ารายงานต่างๆ อยูห่ลาย 
  แหล่งขอ้มลู 
 

 

7.  

- จดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไร 
  ขาดทุนเบด็เสรจ็ เฉพาะกจิการ 
- พรอ้มจดัท ารายละเอยีดประกอบงบ 
- ตรวจสอบรายการผดิปกต ิและ คา้งนาน 

13 1 2 - พบรายการผดิปกตบิ่อยครัง้ เช่น รหสั  
  บญัชผีดิ ยอดเงนิผดิ เนื่องการบนัทกึ 
  บญัชทีีไ่มถู่กตอ้งและไมร่ะมดัระวงัตัง้แต่ 
  ขัน้ตอนแรก 

 

8. 

 

- การจดัท างบการเงนิรวม ตดัรายการระหว่าง 
  กนัของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ค านวณราคาสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัของสนิคา้ 
  คงเหลอื 

6 2 4 - ความผดิพลาดของขอ้มลูจากกระบวน 
  การก่อนหน้า 
- ความล่าชา้ในการกระทบยอดรายการ 
  ระหว่างกนั 3 

จดัท างบการเงนิรวม  

2 

บนัทกึเอกสารรบั-

จา่ยเงนิเขา้ระบบ ERP 

 

จดัท างบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

9 



 

 

ตารางที ่1  กระบวนการปฏบิตังิานของฝา่ยบญัชแีละฝา่ยการเงนิ เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานและปญัหาทีพ่บ (ต่อ) 

จ านวนพนกังานฝา่ยบญัช ี   20  คน 
จ านวนพนกังานฝา่ยการเงนิ 10  คน

 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 
ค าอธบิาย/ลกัษณะงาน 

จ านวน

(คน) 

เวลาทีใ่ชใ้นการ

ปฏบิตังิาน (วนั) 

 
ปญัหาทีพ่บ 

เป้าหมาย ตามจรงิ 
 

9. 

 - วเิคราะหง์บการเงนิ เช่น ก าไรขาดทุนจาก 
  อตัราแลกเปลีย่น ก าไรขาดทุนจากการท า 
  สญัญาประกนัราคาสนิคา้ 

6 1 2 - การตดัสนิใจของผูบ้รหิารในฝา่ยบญัชทีี ่
  ไมเ่ดด็ขาด จงึตอ้งท างานซ ้าหลายครัง้ 
- ความผดิพลาดของขอ้มลูทีไ่ดร้บั 
 

 

10.  

- ส่งงบการเงนิและรายงานทีไ่ดจ้ากการ 
  วเิคราะหใ์หแ้ก่ผูบ้รหิาร 

3 1 1 - 

 

 

รวมระยะเวลาปฎิบติังาน   11 18  

ส่งงบการเงนิ 

3 

วเิคราะหง์บการเงนิ 

10 
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กระบวนการปฏบิตังิานของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิ กระบวนการด าเนินงานของทัง้ 2 
ฝา่ยสามารถแบ่งออกเป็น 10 ขัน้ตอนดงันี้ 

1.  ฝ่ายการเงนิ รบัเอกสารจากผู้ขออนุมตัคิ่าใช้จ่ายเพื่อจดัท าเชค็จ่าย และตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนจดัท าเชค็จ่าย ปญัหาที่พบ คอืฝ่ายการเงนิมไิด้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ตามหลกัของกรมสรรพากร เช่น ส่วนประกอบของใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ากบัภาษี เป็นต้น 
รวมทัง้การค านวณตวัเลขตามใบเสรจ็ไมต่รงตามใบขออนุมตั ิ

2.  การจดัท าเอกสารรบั-จ่ายเงนิ จดัท าธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ เช่น รกัษาเงนิสด
ย่อย สรุปยอดและเบกิชดเชย การออกใบส าคญัรบั-จ่าย การน าเชค็ลงวนัที่ล่วงหน้าไปขึน้เงนิ 
ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากลูกคา้ฝากเขา้ธนาคาร รวมถงึการตดิตามเอกสารการรบั
จ่ายเงนิในการออกใบส าคญัรบั-จ่าย มคีวามล่าช้าเนื่องจากการมตีดิตามเอกสารล่าชา้จงึท าให้
งานสะสมในช่วงสิน้เดอืน การจดัท าเอกสารต่างๆ เช่น การจดัท าเชค็ และรายการต่างๆ ยงัฝามี
การพฒันาเท่าที่ควร เป็นต้น เมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ จงึจดัท าเชค็แล้วผู้ขออนุมตัแิละเจา้หนี้
การค้ามารบัเชค็ ด้วยกนั ซึ่งระยะเวลาตามเป้าหมายที่บรษิทัได้ก าหนดไว้คอื 2 วนัท าการ
หลงัจากรบัเอกสาร แต่ในปจัจบุนัระยะเวลาทีท่ าไดจ้รงิคอื 3 วนัท าการหลงัจากไดร้บัเอกสาร 
 3.  พจิารณาตรวจสอบเอกสารโดยหวัหน้าแผนกการเงนิ จากนัน้จะส่งเอกสารให้กบั
ฝา่ยบญัชเีพื่อบนัทกึเขา้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึง่เป็นซอฟต์แวรท์ีม่กีาร
รวบรวม หรอืผนวกฟงัก์ชนังานทัง้หมดในบรษิัท มกีารเชื่อมโยงในส่วนของระบบงานทัง้หมด 
ปญัหาที่พบคือ การจดัท าเอกสารล่าช้าในระหว่างเดือน ท าให้งานสะสมมากตอนสิ้นเดือน 
เอกสารไมส่มบรูณ์ และไมถู่กตอ้งตามหลกัของกรมสรรพากร และจดัท าเอกสารผดิพลาดไม่ตรง
ตามเงนิทีร่บั-จา่ยจรงิ 

4.  เมื่อฝ่ายการเงินส่งเอกสารให้กับฝ่ายบัญชีแล้ว ฝ่ายบัญชีจะท าการตรวจสอบ
ยอดเงนิและเอกสารให้ครบถ้วนและท าการบนัทกึเขา้ระบบ ERP โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร ซึง่งานหลกัของฝ่ายบญัชี
ไดแ้ก่  

 4.1  ด้านบญัชลีูกหนี้ การจบัคู่เอกสารการรบัเงนิจากลูกคา้และตรวจสอบการ
ตดัรายการลกูคา้ทีร่บัช าระเงนิแลว้จากฝา่ยบญัชลีกูหน้ี ปญัหาความล่าชา้เน่ืองจากขอ้มลูมาจาก
หลายฝ่าย เช่นส าเนาใบเสรจ็จากฝ่ายบญัชลีูกหน้ี ส าเนาใบเบกิค่าธรรมเนียมธนาคารจากฝ่าย
ขาย รายการบญัชธีนาคารจากฝ่ายการเงนิ เป็นต้น ขอ้มูลในระบบ ERP สามารถตรวจสอบ
รายการของลูกหนี้แต่ละรายได้ยากเนื่องจากผู้จดัท าไม่มคีวามรู้ความช านาญในระบบบญัช ี
ลกูหนี้  

 4.2  ด้านบญัชเีจา้หนี้ การบนัทกึใบตัง้เจา้หน้ีการคา้นัน้ทางฝ่ายบญัชจีะได้รบั
ใบแจง้หนี้จากทางจดัซือ้หรอืทางโรงงาน จากนัน้ฝา่ยบญัชจีะท าการจบัคู่เอกสารใบแจง้หนี้กบัใบ
รบัของแล้วบนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบ ERP ซึ่งการบนัทกึรายการในระบบบญัชเีจา้หนี้นัน้มกีาร
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บนัทกึหลายหน้าจอดงันัน้จงึเกดิการบนัทกึซ ้าซอ้นในหนึ่งรายการ เช่น เลขที่ใบสัง่ซือ้ เลขทีใ่บ
แจง้หนี้ เป็นตน้ จงึตอ้งท าการปรบัปรงุรายการบ่อยครัง้เนื่องจากขอ้มลูไม่ครบถ้วนหรอืผดิพลาด 
ประกอบกบัเอกสารทางดา้นเจา้หนี้มจี านวนมากท าใหก้ารบนัทกึบญัชใีนส่วนน้ีเกดิการล่าชา้  

  4.3  การบนัทกึตัว๋เงนิจ่าย และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเงนิตราต่างประเทศ ใน
ระบบสนบัสนุนทีแ่ยกจากระบบ ERP มคีวามล่าชา้เนื่องจากไม่ไดร้บัความร่วมมอืในเรื่องการให้
ส าเนาเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาตามเป้าหมายที่บรษิัทได้
ก าหนดไว้คอื 2 วนัท าการหลงัจากรบัเอกสาร แต่ในปจัจุบนัระยะเวลาที่ท าได้จรงิคอื 3 วนัท า
การหลงัจากไดร้บัเอกสาร  

 5.  พจิารณาตรวจสอบเอกสารโดยหวัหน้าแผนกบญัช ีเพื่อตรวจสอบเอกสารและอนุมตัิ
จากนัน้จดัเกบ็เอกสารเขา้แฟ้ม สิน้สุดขัน้ตอนของงานประจ า ปญัหาทีพ่บคอื ขาดความรอบคอบ
ในการตรวจทานข้อมูลท าให้เกิดความผิดพลาดและส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลในงบ
การเงนิ 

 6.  เมื่อสิน้สุดขัน้ตอนของงานประจ าแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอืการปิดบญัช ีณ วนัสิ้นงวด 
ซึง่รบัผดิชอบโดยฝา่ยบญัชทีัง้หมด ดงันี้ 
  6.1  บนัทกึเอกสารการรบั-จ่ายเงนิ เขา้ระบบ ERP ปญัหาที่พบคอืเอกสารมี
จ านวนมาก และสะสมมาจากช่วงระหว่างเดอืนจนถงึสิน้เดอืน และบนัทกึบญัชผีดิพลาด 

  6.2  การตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่มปีรมิาณมาก เช่นค่าโทรศพัท์มอืถือ ค่า
น ้ามนัยานพาหนะของผูบ้รหิารและฝา่ยขาย เป็นตน้  

  6.3  การปรบัปรุงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ การปรบัปรุง
เครือ่งมอืทางการเงนิ ใหเ้ป็นราคาตลาด เช่น สญัญาซือ้ขายเงนิตราล่วงหน้าต่างประเทศ สญัญา
ประกนัความเสีย่งราคาสนิคา้ มคีวามซบัซอ้นเนื่องจากเป็นเรื่องทีใ่หม่และเขา้ใจยากและยงัไม่มี
ระบบสนับสนุนเพื่อรองรบัการคิดค านวณและการจดัท ารายงานจงึท าให้การจดัท าข้อมูลใช้
โปรแกรม Excel ซึง่ท าใหเ้กดิความผดิพลาดของขอ้มลูได้ เช่น การบนัทกึบญัชผีดิจากก าไรเป็น
ขาดทุน ขอ้มลูทีน่ ามาค านวณไมค่รบ เป็นตน้  

  6.4  จดัท าต้นทุนการผลติซึง่จะน าขอ้มลูจากระบบ ERP ออกมาและจดัท าโดย
ใชโ้ปรแกรมExcel เนื่องจากขอ้มูลมาจากหลายรายงานในระบบ ERP ท าใหก้ระบวนการจดัท า
และการตรวจสอบความถูกตอ้งเกดิความล่าชา้  

 การบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ ERP ระยะเวลาตามเป้าหมายทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้คอื 2 วนั
ท าการนบัจากวนัสิน้เดอืนแต่ในปจัจบุนัระยะเวลาทีท่ าไดจ้รงิคอื 3 วนัท าการนับจากวนัสิน้เดอืน 
เมื่อพนักงานระดบัปฏบิตักิารบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ ERP เสรจ็แลว้ ต่อมาจะจดัท ารายละเอยีด
ประกอบงบ  การด าเนินงานในขัน้ตอนน้ีเกดิความล่าชา้เนื่องจากพนักงานยงัใชร้ะบบมอื ปญัหา
ความล่าชา้ในการจดัท ารายละเอยีดประกอบงบ เช่น กระทบยอดเงนิฝากธนาคารมคีวามล่าช้า 
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กระทบยอดรายงานระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ทรพัย์สนิ กบับญัชแียกประเภททัว่ไปผู้จดัท ายงัขาด
ทกัษะในการจดัท าขอ้มลู และตอ้งน าขอ้มลูมาท าในโปรแกรม Excel เป็นตน้  

 7.  จดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ เฉพาะกจิการ ล่าช้า
เนื่องจากขอ้มูลในระบบ ERP มคีวามผดิปกต ิเนื่องจากความผดิพลาดของผูป้ฏบิตังิานที่ไม่มี
เวลาตรวจสอบรายการก่อนปิดระบบงาน ระยะเวลาตามเป้าหมายทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวค้อื 1 วนั
ท าการหลงัจากรบัเอกสาร ในปจัจบุนัระยะเวลาทีท่ าไดจ้รงิคอื 2 วนัท าการ เวน้แต่ถ้ามรีายการที่
ผดิปกตหิรอืจดัท างบการเงนิรายไตรมาสอาจจะล่วงเลยมากกว่า 2 วนัท าการ 

 8.  จดัท างบการเงนิรวม การค านวณราคาสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื และ
การตดัรายการระหว่างกนั ความล่าช้าอยู่ที่การตดัรายการระหว่างกนัของบรษิัทในเครอื เช่น 
รายได้ ค่าใช้จ่าย เจา้หนี้ ลูกหนี้ และเงนิกู้ยมื เป็นต้น ในการตดัรายการนัน้พนักงานต้องเก็บ
ขอ้มลูจากของแต่ละบรษิทัมากระทบยอดกนัซึง่วธิกีารจดัท ายงัใชโ้ปรแกรม Excel ในการจดัท า
และบนัทกึขอ้มลู จงึท าให้เกดิความล่าชา้ ส่วนกรณีอื่นจะเป็นการตรวจสอบความผดิปกตขิอง
รายงานต่างๆทีส่่งมายงัผูจ้ดัท างบการเงนิรวม ระยะเวลาตามเป้าหมายทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวค้อื 
2 วนัท าการหลงัจากรบัเอกสาร แต่ในปจัจบุนัระยะเวลาทีท่ าไดจ้รงิคอื 4 วนัท าการ 

 9.  วเิคราะหง์บการเงนิ เช่น ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ก าไรขาดทุนจากการท า
สญัญาประกนัราคาสนิคา้ ระยะเวลาตามเป้าหมายทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวค้อื 1 วนัท าการหลงัจาก
รบัเอกสาร แต่ในปจัจุบนัระยะเวลาทีท่ าไดจ้รงิคอื 2 วนัท าการ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความถูกต้องของ
ขอ้มลูทีส่่งมาให ้

 10.  ส่งงบการเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ระยะเวลาตามเป้าหมายทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวค้อื 1 วนั
ท าการหลงัจากรบัเอกสาร และในปจัจบุนัระยะเวลาทีท่ าไดจ้รงิคอื 1 วนัท าการ 

 
กระบวนการท างานที่แสดงขา้งต้น แสดงให้เหน็ถงึปญัหาหลายประการของฝ่ายบญัชี

และฝา่ยการเงนิไมว่่าจะเป็นปญัหาดา้นการขาดความรูด้า้นประมวลรษัฎากร ดา้นมาตรฐานการ
บญัช ีการท างานด้วยระบบมอื จงึท าให้เกดิความล่าช้าในการค านวณและความผดิพลาดของ
ข้อมูล ดงันัน้ปญัหาเหล่าน้ีจงึส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บรหิารได้รบั
ข้อมูลด้านการเงนิและการบญัชีไม่ทนัเวลาและบ่อยครัง้ข้อมูลที่ได้รบันัน้ก็มคีวามผิดพลาด 
นอกจากน้ีปญัหาดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อฝา่ยบญัชแีละฝา่ยการเงนิอกีดว้ย 

   
 เนื่องจากบรษิทัมกีารวดัผลการปฏบิตังิานของพนักงานในองค์กร โดยใชก้ารวดัผลเชงิ
ดุลยภาพหรอื-Balanced Scorecard (BSC) ซึง่เป็นการวดัผลของมุมมองทัง้ 4 ดา้นของแต่ละ
แผนกดงันี้ 
 1.  มุมมองด้านการเงนิ (Financial Perspective) เช่น การเพิม่ยอดขาย การตัง้ยอด 
ขาย การควบคุมความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น การลดตน้ทุนและค่าใชจ้า่ย 
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 2.  มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) เช่น การเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด 
การขยายฐานลกูคา้  
 3.  มุมมองดา้นการด าเนินงานภายใน (Internal Process Perspective) เช่น การผลติ
สนิคา้ทีม่คีุณภาพ ปรบัปรงุการขนส่ง การบรหิารความเสีย่ง การปรบัปรงุระบบ ERP  
 4.  มุมมองดา้นการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันา (Learning and Growth Perspective) การ
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์ร การปรบัปรงุคุณภาพการท างาน และการพฒันาบุคคลากร 

 
 จากผลการประเมนิการด าเนินงานโดยใชก้ารวดัผลเชงิดุลยภาพในปี 2552 และ 2553 
พบว่ามมุมองดา้นการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันา เช่น การปรบัปรุงพัฒนากระบวนการ การศกึษาหา
ความรูอ้ยู่ในระดบัต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย (KPI) ทีเ่ป็นขอ้ก าหนดในการปฏบิตังิานที่
องค์กรได้วางเอาไว้ กล่าวคอื การตดิตามเอกสารจากหน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้งเพื่อน ามาบนัทกึ
บญัช ีการจดัท ารายงานเพื่อส่งต่อใหก้บัหน่วยงานอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง การปิดบญัชไีม่ทนัภายใน 2 
วนัท าการหลงัจากวนัสิน้เดอืน การส่งงบการเงนิใหก้บัฝ่ายบรหิารยงัมคีวามล่าชา้เกนิกว่าที ่KPI 
ไดก้ าหนดไวค้อื ภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัสิน้เดอืน  

 
ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้ต่อองคก์ร 
 
 ฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิอยู่เบื้องหลงัแห่งความส าเรจ็ของบรษิัท เนื่องจากข้อมูลงบ
การเงินที่ฝ่ายบริหารได้รบัจากฝ่ายบัญชีนัน้จะต้องมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บรหิารและผู้ใช้งบการเงนิในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่าง
ทนัท่วงท ีฉะนัน้คุณภาพของงบการเงนิจงึเป็นสิง่ส าคญัที่จะช่วยผู้บรหิารในการวางแผน การ
ก าหนดกลยทุธ ์และการตดัสนิใจในดา้นต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานดา้น
ขององคก์ร เช่น ก าไรทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว จากปญัหาทีก่ล่าว
มานัน้ในเรื่องของการท างานล่าช้า ไม่ถูกต้อง  มีสาเหตุมาจากกระบวนการท างานและตัว
พนกังาน อาจส่งผลกระทบต่อองคก์รดงัต่อไปนี้ 
 1.  การตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการด าเนินธุรกจิทีผ่ดิพลาด ท าใหม้ผีลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงาน และความอยูร่อดขององคก์ร 
 2.  การเสยีโอกาสทางธุรกจิในการท าก าไรขององคก์ร  
 3.  ผูบ้รหิารและผูใ้ชง้บการเงนิขาดความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูในงบการเงนิ  
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

 1.  เพื่อศกึษาปญัหาการท างาน ซึ่งเกดิจากกระบวนการท างานของฝ่ายบญัชแีละฝ่าย

การเงนิ 

 2.  เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขกระบวนการท างานโดยใชห้ลกัการบรหิารคุณภาพโดยรวม  

 3.  เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้กบัผู้บรหิารในการพจิารณาปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
และเพิม่ประสทิธภิาพของบุคคลากรในการปฏบิตังิานต่อไป  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 ผูบ้รหิารไดเ้หน็สาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ และสามารถน าผลของการศกึษาไปใช้ในการ
แก้ไขปญัหาและพฒันาการท างานของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และ
สามารถน าไปปรบัใชก้บัหน่วยงานอื่นได ้
  

  



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง การน าทฤษฎกีารบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM) มาใช้เพื่อพฒันา
กระบวนการท างานของฝา่ยบญัชแีละฝา่ยการเงนิของบรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) ผูศ้กึษาไดมุ้่ง
ศกึษาแนวคดิ และทฤษฎ ีในดา้นการพฒันาคุณภาพของบุคลากร ซึง่เป็นปจัจยัทีส่ าคญัต่อการ
ปรบัปรงุคุณภาพและกระบวนการต่างๆภายในองคก์ร ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาจากเอกสาร ต ารา 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ต่อไปนี้ 

1. แนวคดิของการบรหิารคุณภาพโดยรวม  
2. การปรบัปรงุคุณภาพโดยใชก้ารบรหิารคุณภาพโดยรวม  
3. การพฒันาวนิยั เพื่อเป็นผูน้ าองคก์ร 
4. รปูแบบรายงานทีม่คีุณภาพ 
5. เครือ่งมอืในการปรบัปรงุคุณภาพ วงจรคุณภาพของเดมมงิ (PDCA) 
6. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
แนวคิดของการบริหารคณุภาพโดยรวม  
 
  ค าว่าคุณภาพนัน้ไดม้ผีูเ้ชีย่วชาญทีม่ชีื่อเสยีงหลายท่านไดใ้หน้ิยามทีห่ลากหลายมุมมอง
แตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบั พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ตามจุดเน้นและจุดเด่นของแต่ละ
องค์กร ส าหรบัแนวคดิการจดัการคุณภาพทัง้องค์กร หรอื TQM เน้นและให้ความส าคญัเรื่อง
คุณภาพ เป็นอนัดบัแรก ซึง่ความหมายทีย่กตวัอยา่งมานัน้มดีงัต่อไปนี้ 
   วรีพจน์  ถอืประสทิธิส์กุล (2540: 118-121) ไดก้ล่าวว่า TQM เป็นแนวคดิทีต่้องการ 
ภาวะผู้น าและการมสี่วนรวมอย่างต่อเนื่องของผู้บรหิารระดบัสูง ท าให้เกิดการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่องของกระบวนการเพิม่มูลค่าทุกกระบวนที่ด าเนินอยู่ในองคก์ร ในกจิกรรมทัง้หลายของ
กระบวนการฝึกและกระตุ้นให้มสี านึกด้านคุณภาพ มกีารท างานที่รเิริม่สรา้งสรรค์ ไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ทุกคนทุ่มเทให้แก่การแสวงหาคุณภาพที่ดีกว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีน่่าพอใจ ซึง่ลูกคา้จะเป็นผูต้ดัสนิบนพืน้ฐานแห่งความพงึพอใจของพวก
เขาว่ามลูค่าเพิม่นัน้มอียูจ่รงิหรอืไม่ 
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 ช่วงโชต ิพนัธุเวช (2552: 22) ไดก้ล่าวว่าคุณภาพตอ้งปราศจากความไม่มปีระสทิธภิาพ 
จะส่งผลให้ไม่มขี้อบกพร่อง ไม่ต้องกลบัมาท าซ ้า ลดการสูญเสียและการตรวจสอบ ลดการ
รอ้งเรยีนของลกูคา้ 
 
การปรบัปรงุคณุภาพโดยใช้การบริหารคณุภาพโดยรวม  
        
 ผลงานที่มีคุณภาพนัน้เกิดจากกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการท างานที่มี
คุณภาพ ซึง่ตอ้งมพีืน้ฐานการบรหิารจดัการทีม่คีุณภาพและมแีนวคดิทีถู่กต้อง หรอืแนวคดิแบบ 
TQM นัน่เอง 
  
 ขัน้ตอนการพฒันาบคุลากร  
 ช่วงโชต ิพนัธุเวช (2552: 45-48) ไดก้ล่าวว่า วธิกีารจดัการปรบัปรุงคุณภาพ เพื่อลด
ขอ้บกพรอ่งและผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานซึง่สามารถสรปุได ้7 ขอ้ดงันี้ 
 1. สร้างปณิธาน ก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ มคีวามมุ่งมัน่ในการปรบัปรุง
คุณภาพผลผลติและบรกิารใหเ้ป็นทีต่อ้งการของลกูคา้ และจดัสรรทรพัยากรส าหรบัการวางแผน
ของผลประกอบการระยะยาว ผู้บรหิารต้องให้ความส าคญักบัการวางแผนระยะยาวเพื่อให้เกดิ
การปรบัปรุงผลผลติอย่างไม่หยุดยัง้ การมเีจตจ านงอนัแน่วแน่ในการสื่อเป้าหมายการพฒันา
คุณภาพใหทุ้กคนในองคก์รรูท้ ัว่กนั และผู้บรหิารต้องเริม่และลงมอืท า ทัง้นี้บุคลากรทุกคนต้อง
รบัแนวคดิและปรชัญาการบรหิารใหม่ๆ   มาใชใ้นองคก์ร  
 2. เลิกระบบการตรวจสอบที่ผลลพัธ์ เป็นการเปลี่ยนแนวคิดโดยการใช้ระบบการ
บรหิารจดัการทีเ่น้นการปรบัปรงุคุณภาพตัง้แต่ขัน้ตอนครัง้แรก ลดกจิกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิคุณค่า 
ยกเลกิแนวคดิการใหร้างวลัและการก าหนดเป้าหมาย 
 3.  ฝึกอบรมแก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ใหก้ารศกึษาอบรมแก่ผูบ้รหิาร เพื่อทีจ่ะ
ท าให้บุคลากรปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ผู้บรหิารและผู้มปีระสบการณ์ทุกคนต้องมี
หน้าที่ให้การฝึกอบรม โดยเน้นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิในสถานการณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกบั
ภาระหน้าที่ ปญัหาและความต้องการของผู้ปฏบิตัิงาน การฝึกอบรมควรท าควบคู่ไปกับการ
แกป้ญัหาและการปรบัปรงุงาน 
 4. สรา้งภาวะผู้น า  ต้องมกีารเปลี่ยนแปลงจากการบรหิารมาสู่การน า การน าคอืการ
บอกผลลพัธ์ที่ต้องการให้เกดิขึน้ ไม่ลงมาตดัสนิใจในทุกขัน้ตอน ผู้น าจะต้องไม่คาดหวงัความ
สมบูรณ์แบบ แต่ต้องสรา้งความเชื่อมัน่ไว้วางใจ อสิรภาพ และนวตักรรม  เหนือสิง่อื่น ใดผู้น า
ไมใ่ช่ผูพ้พิากษาแต่ช่วยเหลอืใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถปรบัปรงุงานทีร่บัผดิชอบได ้
 5. ขจดัสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคในกระบวนการท างานและการปรบัปรงุคุณภาพ 
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 5.1 ขจดัความกลวัและหวาดระแวง ความกลวัทีเ่ป็นอุปสรรค คอื กลวัต่อการ
เปลีย่นแปลงและพฒันาจะท างานมากขึน้หรอืขาดรายได ้กลวัความผดิพลาด การถูกต าหนิ การ
ถูกลงโทษ อาจสะสมเป็นปญัหาทีแ่กล้ าบาก กลวัทีจ่ะไม่สามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ การเรยีนรูใ้หม่
จะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและมคีวามกา้วหน้า 

   5.2 ขจดัหรอืท าลายก าแพงกัน้การท างาน สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคและปญัหาของการ
ท างานระหว่างแผนกหรอืฝ่าย ต้องขจดัอุปสรรคต่อความร่วมมอืกนั เสรมิจุดอ่อนซึง่กนัและกนั 
มคีวามร่วมมอืกนั มกีารสื่อสารที่ดใีนองค์กร ให้คดิเสมอว่าใครคอืลูกค้าของเรา ต้องท าให้ทุก
หน่วยเหน็คุณค่าซึง่กนัและกนั   
 5.3 ขจดัเป้าตวัเลขส าหรบัผูป้ฏบิตังิานและผู้บรหิาร และเลกิการใชก้ารบรหิาร
ตามวตัถุประสงค ์(MBO) หนัมาเรยีนรูว้ธิกีารปรบัปรุงใหด้ขีึน้ การเกบ็ขอ้มลูทีข่อ้บกพร่อง เพื่อ
แกไ้ขและปรบัปรงุการปฏบิตังิาน สรา้งวฒันธรรมทางคุณภาพเกดิขึน้ในองคก์ร 
 5.4 ขจดัสิง่ที่เป็นอุปสรรคต่อความภาคภูมใิจในผลงานของผูป้ฏบิตังิาน ท าให้
ผูป้ฏบิตังิานรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่องานทีท่ าอยู่จะช่วยสรา้งความภาคภูมใิจแก่ผูป้ฏบิตังิาน 
ควรเน้นทีก่ารประเมนิกระบวนการและวธิกีารท างานใหม้าก การใหร้างวลัหรอืค่าตอบแทนเป็น
แรงจงูใจในระยะสัน้ ไมย่ ัง่ยนื  
 6. กระตุ้นให้ทุกคนศกึษาและปรบัปรุงตนเอง การค้นหาปญัหาคอืหน้าที่ของผู้บรหิาร 
การปรบัปรุงกระบวนการ เพื่อการด าเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรบัปรุงและพัฒนา
คุณภาพจะช่วยเพิม่ผลผลติและลดค่าใชจ้า่ย การใชป้รชัญาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้เรียนรู้การปรบัปรุงต้องครอบคลุมทุกกระบวนการ หลีกเลี่ยงการลงโทษจาก
ขอ้บกพร่องในการท างาน กระตุ้นใหก้ารศกึษาหาความรูแ้ละการพฒันาตนเอง  และตระหนักถงึ
ผลกระทบในงานของตนทีม่ต่ีอกระบวนการถดัไป 
 7. ทุกคนร่วมมอืท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ทุกคนในองค์กรมคีวามรบัผดิชอบร่วมมอื 
ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร มุ่งมัน่ที่จะพฒันาคุณภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การ
สรา้งองคก์รเขา้สู่ปรชัญาใหมค่อืการปรบัปรงุคุณภาพอยา่งต่อเนื่องไมม่ทีีส่ ิน้สุด 
  
 การเพ่ิมมลูค่าของงาน  
 สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ (2547: 80-81) ไดก้ล่าวว่า แนวคดิของการสรา้งมูลค่า
(Value Added Process) และความสูญเสยี (Wastes) เนื่องจากทรพัยากรขององคก์รนัน้ ไม่มี
สิง่ใดทีป่ราศจากต้นทุน ดงันัน้สิง่ทีเ่ขา้ไปในกระบวนการจงึควรส่งผ่านไปใหก้บัลูกคา้ (ทัง้ลูกคา้
ภายใน และลูกค้าภายนอก) อย่างครบถ้วน แนวคดิในการก าหนดความสูญเสยีจงึเกิดขึ้นซึ่ง
ความเข้าใจในความสูญเสยีนัน้เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงไปยงัเรื่องประสทิธภิาพในการใช้
ทรพัยากรต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งนัน่เอง ความสูญเสยีในลกัษณะต่างๆทีม่อียู่ย่อมท าใหป้ระสทิธภิาพ
ของกระบวนการลดลง เช่น เสยีเวลาจากระยะเวลารอคอย งานทีไ่มไ่ดส้รา้งมลูค่าเพิม่ 
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 การประยกุตเ์ทคโนโลยี  
 วรีวุธ  มาฆะศริานนท์ (2542: 35-36) ไดก้ล่าวว่า ในองคก์รยุคใหม่จะเผชญิกบักระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยอีย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เทคโนโลยใีนการผลิตโดยระบบ
เครื่องจกัรอตัโนมตั ิเทคโนโลยใีนการบรหิารงานซึง่นอกจากระบบปฏบิตังิานแล้วระบบในการ
สนับสนุนการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจเป็นปจัจัยส าคัญที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานได้ด ีทัง้นี้ในการประยุกต์เทคโนโลยมีาใช้ต้องมมีาตรการ และ
แผนงานที่ดี มิเช่นนัน้จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่ เหตุเนื่องจากเทคโนโลยีในสมยันี้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ควรมีแผนระยะยาวในแต่ละด้านเพื่อให้สอดคล้องของ
เทคโนโลยปีระเภทนัน้ๆ กบัระยะเวลา และการเตบิโตขององคก์ร 
 
การพฒันาวินัย เพ่ือเป็นผูน้ าองคก์ร  
 
 วรีวุธ  มาฆะศริานนท ์(2542: 124-127) ไดก้ล่าวว่า องคก์รทีจ่ะก้าวขา้มไปสู่ศตวรรษ
ใหม่ได้นัน้จะต้องมคีวามเป็นเลศิ มอีจัฉรยิภาพที่จะปรบัปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
และอจัฉรยิภาพนัน้กจ็ะไดม้าจากการเรยีนรูร้่วมกนันัน่เอง โดยทุกคนจะต้องตระหนักถงึวนิัย 5 
ประการโดยตอ้งความเขา้ใจและน าไปปฏบิตั ิเพื่อใหอ้งค์กรบรรลุผลในการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี 
และสามารถถ่ายทอดความรูค้วามสามารถลงสู่งานที่ตนปฏบิตั ิซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลแก่องคก์ร ซึง่วนิยั 5 ประการนัน้ไดแ้ก่ 
 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยต้องมีวิสัยทัศน์ส่วนตนที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตที่ตน
คาดหวงัไว้ พร้อมทัง้มีแรงมุ่งมัน่ที่จะริเรมิสร้างสรรค์ นอกจากนี้จะต้องมกีารใช้ข้อมูลเพื่อ
วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ ตลอดจนมกีารใชจ้ติใตส้ านึกในการท างานใหไ้ดอ้ยา่งช านาญทีสุ่ด 
 2. รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง เป็นการฝึกตนเองให้มคีวามคิดรเิริ่ม
สรา้งสรรคอ์ยูต่ลอดเวลา สามารถมองเหน็โอกาสทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น ไม่ยดึตดิกบัการท างานรปู
แบบเดมิๆ ตอ้งวเิคราะหใ์นหลายๆแงม่มุอยา่งมเีหตุผล 
 3. การสรา้งและประสานวสิยัทศัน์ ทุกคนจะต้องมวีสิยัทศัน์องค์กร ที่ก าหนดไว้ว่าใน
อนาคต องค์กรจะต้องเจรญิเตบิโตขึน้ไปอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ภาระหน้าที่ของผู้น าองค์กรที่จะ
ก าหนดวสิยัทศัน์และประสานความเข้าใจให้กบัสมาชกิทุกคนในองค์กรได้รบัทราบ พรอ้มทัง้
มุง่มัน่รว่มกนัปฏบิตังิาน ใหว้สิยัทศัน์นัน้เกดิขึน้จรงิ โดยขัน้ตอนทีส่ าคญัคอืการพฒันาวสิยัทศัน์
องค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการยอมรบักนัทัว่ทัง้องค์กร  เมื่อเกิดการยอมรบัแล้ว การ
ปฏบิตัติามกลยุทธห์รอืแผนงานทีไ่ดว้างเอาไวก้็จะไดร้บัการตอบสนองจากทุกคนในองคก์รเป็น
อยา่งด ี
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 4. การเรยีนรู้ร่วมกนัเป็นทมี เป็นการเน้นการท างานร่วมกนัเป็นทมีในทุกๆขัน้ตอน 
ตัง้แต่การเรยีนรู ้การช่วยเหลอืกนั สามคัคกีนั ขยนัคดิ-ขยนัท าโดยใช้เทคนิคของการอภปิราย 
(Discussion) และเสวนา (Dialogue) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูก้นัในทมี ท าใหเ้กดิการพฒันา
อยา่งรวดเรว็ 
 5. ความคดิความเขา้ใจเชงิระบบ เป็นวนิัยทีส่ าคญัมากเนื่องจากการคดิ การตดัสนิใจ 
การบรหิารองคก์รในยคุทีโ่ลกเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ จ าเป็นต้องมกีารท างานและคดิอย่าง
เป็นระบบ เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงขององคก์ร 
 

รปูแบบรายงานท่ีมีคณุภาพ 
 
 วรีพจน์  ถอืประสทิธิส์กุล (2544: 177-186) ไดก้ล่าวว่า รปูแบบรายงานทีม่คีุณภาพ คอื
การประยกุตใ์ชฐ้านขอ้มลูทีไ่ดจ้ากสื่อต่างๆในการถ่ายทอดขอ้มลูหรอืรายงานในการท างาน จาก
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานหนึ่ง ไปสู่ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานต่อๆไป เพราะเนื่องจากรูปแบบรายงาน
ทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจุบนัในหลายๆองค์กรมกัจะได้รบัการออกแบบมาจากแต่ละหน่วยงาน แต่มไิด้
พจิารณาจากภาพรวมของการใชร้ปูแบบรายงานตลอดทัง้กระบวนการ ในฐานะทีเ่ป็นเครื่องมอื
ส่งผ่านขอ้มลูทีใ่ชใ้นการท างาน จงึเกดิปญัหาสภาพทีไ่ม่พงึประสงค์หลายประการ เช่น รปูแบบ
รายงานมจี านวนมากเกนิความจ าเป็น ซ ้าซ้อน ต้องกรอกขอ้มูลเดมิซ ้ากนัในรายงานในแต่ละ
กระบวนการ เสยีเวลาในการตรวจสอบ หากไดร้บัการออกแบบทีด่โีดยผ่านความเหน็ชอบจากผู้
ทีเ่กี่ยวขอ้งในการใชร้ปูแบบรายงานนี้ร่วมกนัแล้ว จะก่อใหเ้กดิความสะดวกในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน และลดความซ ้าซอ้น และความผดิพลาดของงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ใน
การประยกุตน์ัน้มแีนวทางทีต่อ้งค านึงถงึ 5 แนวทาง ดงันี้ 
 1. ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการใช้แบบรายงานนี้ทุกคนมสี่วนร่วมในการออกแบบ เพื่อให้
รปูแบบรายงานนัน้ตอบสนองการท างานของทุกคนไดค้รบถว้น และตรงตามวตัถุประสงค์ 
 2. ลดจ านวนรายงานให้เหลอืน้อยที่สุด โดยการรวมหลายๆรูปแบบรายงานให้เป็น
รปูแบบเดยีวกนั ซึง่จะช่วยลดความผดิพลาด ความล่าชา้ และแรงงาน 
 3. ลดความซ ้าชอ้นของการกรอกขอ้มลู  
 4. ใช้ความคดิสร้างสรรค์ให้เหมาะแก่สถานการณ์ ประยุกต์ใช้รูปแบบรายงานให้
เหมาะสมกบัแต่ละกระบวนการในการท างานเพื่อลดขอ้ผดิพลาดและการบนัทกึขอ้มลู 
 5. เอาประเดน็ปญัหาในอดตีมาเป็นโจทย ์น าขอ้ผดิพลาดที่เกดิขึน้ในอดตีมาก าหนด
แนวทางในการจดัท ารปูแบบรายงานใหม่ เพื่อป้องกนัความผดิพลาดหรอืปญัหาทีเ่คยเกดิขึน้ใน
อดตีมใิหเ้กดิขึน้ในอนาคต  
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เคร่ืองมือในการปรบัปรงุคณุภาพ วงจรคณุภาพของเดมมิง (PDCA) 
 

 ช่วงโชต ิพนัธุเวช (2552: 179-182) ไดก้ล่าวว่า วงจรคุณภาพของเดมมงิ (PDCA) ต้น
ทศวรรษที ่1960 วงจรปรบัปรุงคุณภาพเดมมงิ ไดใ้ชก้นัอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นในดา้น
การควบคุมคุณภาพและเป็นวธิีการหนึ่งที่ช่วยเอื้อต่อการจดัการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็น
กระบวนการปฏบิตังิานปรบัปรุงคุณภาพที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่มวีนัสิ้นสุด ศ.ดร.เดม
มงิ ไดเ้สนอหลกัการปรบัปรงุวงจรคุณภาพหรอื PDCA ไว ้4 ขัน้ตอนดงัภาพที ่2  
 1.  การวางแผนและการออกแบบ (Plan)  2.  การด าเนินการ (Do)  
 3.  การตรวจสอบผล (Check)  4.  การแกไ้ขและสรา้งมาตรฐาน (Acts)  
 

 
ภาพที ่2 วงจรคุณภาพของเดมมงิ (PDCA)  
เขา้ถงึขอ้มลูไดจ้าก : http://revclickllc.com/PDCA.html วนัที ่2 เมษายน 2555  
   
 วงจรคุณภาพของเดมมงิ (PDCA) แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1.  การวางแผนและออกแบบ (Plan) การวางแผนเริม่จากการศกึษาหรอืท าวจิยัเพื่อหา
ข้อและความต้องการของลูกค้าน าผลการวิจยัไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการ
ด าเนินการตามภารกจิขององคก์รการคน้หาปญัหาและสาเหตุ เหตุผลในการเลอืกปญัหา ศกึษา
ว่าอะไรคือปจัจยัที่ส าคญัที่สุดและวิเคราะห์สถานการณ์ปจัจุบนั ซึ่งจะต้องท างานเป็นทีม มี
สาระส าคญัทีค่วรค านึงถงึอยู ่8 ประการไดแ้ก่ 
  1.1  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละสิง่ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
  1.2  ก าหนดขอบเขตของโครงการหรอืงาน 

http://revclickllc.com/PDCA.html
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  1.3  ก าหนดสิง่ทีจ่ะทดลองท า ตรวจสอบ และสรา้งมาตรฐานในโครงการ 
  1.4  ประเมนิสถานการณ์ ในการปฏบิตังิานก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตั ิ
 1.5 หาข้อจ ากัดในการวิจยั และประเมินว่าแต่ละขัน้ตอนต้องใช้ระยะเวลา
เท่าไร 
  1.6  ใครบา้งทีต่อ้งมสี่วนรว่ม เกีย่วขอ้งและรบัผดิชอบ 
 1.7 ก าหนดยุทธศาสตร์ กิจกรรม เวลา งบประมาณ บุคลากรและการมอบ 
หมายงานในการด าเนินโครงการ  
  1.8  อะไรทีต่อ้งประเมนิ จะตอ้งประเมนิอยา่งไร และประเมนิเมือ่ไร 
 ขัน้การวางแผนและการออกแบบในวงจรเดมมงิเป็นขัน้ตอนที่ต้องระบุหรอืก าหนด
ปญัหาและวเิคราะหป์ญัหาโดยใชว้ธิกีารทางสถติช่ิวยในการควบคุมกระบวนการปฏบิตังิานของ
คุณภาพ และใชร้่วมกบัวธิกีารระดมสมอง 5W 2H (What When Where Why  Who How How 
much) 
 2.  การด าเนินการ (DO) หลงัจากทีไ่ดท้ าความเขา้ใจในแผนงานทีก่ าหนดขึน้แลว้ ต้อง
ด าเนินงานด้วนการลงมอืปฏบิตัิงานหรอืท าการผลติ โดยอาจด าเนินการตามขัน้ตอนในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
  2.1  ใหก้ารศกึษาและฝึกอบรมใหบุ้คลากรหรอืทมีงานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 
  2.2  จดัให้มกีารประชุมเพื่อชี้แจงให้ทุกคนได้รบัรู้ และเกิดการประสานงาน 
รวมถงึการใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงาน 
  2.3  เปลีย่นแปลงและปรบัปรงุแกไ้ขในส่วนทีย่งัมขีอ้บกพรอ่ง 
  2.4  รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการใชข้อ้เทจ็จรงิเชงิสถติ ิ
  2.5  ลงมอืปฏบิตัติามหลกัการแกไ้ข สื่อสารขอ้มลูกบัทุกคนทีร่บัผดิชอบ 
 การด าเนินการตามแผนจะต้องถึงปจัจยัที่ใช้ในการด าเนินงานหรอื 4M 1E (Man 
Machine Material Method Environment) 
 3.  การตรวจสอบผล (Check) หลงัจากด าเนินงานหรอืผ่านการปฏบิตัแิล้ว จะเป็นการ
ตรวจสอบว่าผลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ซึง่ตอ้งตรวจสอบทัง้ระหว่างการ
ด าเนินการจนการทัง้สิ้นสุด ผลจากการตรวจสอบจะน าไปสู่การแก้ไขต่อไป การปรบัปรุง
คุณภาพอาจด าเนินการในเรือ่งต่อไปนี้ 
  3.1  เป็นไปตามทีต่ ัง้เป้าหมายและวตัถุประสงคห์รอืไม ่
  3.2  ปรบัแก้ผลกระทบและตรวจสอบผลข้างเคยีงรวมถึงผลย้อนกลบัว่าเป็น
อยา่งไร 
  3.3  ขอ้สรปุทีไ่ดเ้ป็นประโยชน์ต่อกระบวนการปฏบิตังิานหรอืไม่ 
  3.4  ถ้าขอ้สรุปมผีลต่อการบวนการปฏบิตังิานทีเ่ปลีย่นแปลงไป ต้องสงัเกตว่า
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางใด  
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  3.5  ผลจากการวเิคราะห์ของมลูทางสถติใินขัน้ตอนการตรวจสอบมผีลกระทบ
ต่อปฏสิมัพนัธข์อง PDCA หรอืไม ่
  3.6  ตรวจสอบผลลพัธ ์และเปรยีบเทยีบผลลพัธก์บัเป้าหมายทีว่างเอาไวว้่าเป็น
เช่นไร 
 4.  การแก้ไขและสรา้งมาตรฐาน (Act) การน าผลลพัธข์องการศกึษาทีไ่ดไ้ปใชง้านและ
ปฏบิตั ิเป็นการน าผลจากการใชข้อ้มลูทางสถติไิปปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนดหรอือกแบบไว ้ทัง้นี้
ใหต้ัง้ขอ้สงัเกตในประเดน็ต่างๆดงันี้ 
  4.1  ควรด าเนินการตามกระบวนการปฏบิตังิานนี้ต่อไปหรอืไม่ 
  4.2  ตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืไม่ 
  4.3  ตอ้งการขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิหรอืไม่ 
  4.4  ถ้าขัน้ตอนที่ศึกษา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และเป็น
มาตรฐานในการด าเนินการและใชง้านไดห้รอืไม่ 
  4.5  น าไปใช ้ปรบัปรงุ หรอื เลกิใช ้
  4.6  เราจะเปลีย่นแปลงกระบวนการปฏบิตังิานนี้ไดอ้ยา่งไร 
 4.7 ให้ด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไปในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกนัไปจากเดมิ ตลอดจนต้องป้องกนัการเกดิซ ้าของปญัหาในภายหลงั โดยการก าหนด
ตัง้มาตรฐานการท างาน และสุดท้ายต้องมกีารตรวจสอบตดิตามเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  
  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

อจัฉรา  วมิุกตะกุล (2543: 4-5) ศกึษาเรื่อง การใชห้ลกัการบรหิารคุณภาพโดยรวมใน
การบรหิารงานหอ้งสมุดสถาบนัการเงนิการศกึษาครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการใชห้ลกัการ
บรหิารคุณภาพโดยรวมในการบรหิารงานหอ้งสมดุสถาบนัการเงนิ 7 หลกัการคอื  

1.  การมุง่เน้นความส าคญัของลกูคา้(ผูใ้ชบ้รกิาร)  
2.  การปรบัปรงุงานอยา่งต่อเนื่อง  
3.  การบรหิารอยา่งเป็นระบบ  
4.  การคน้หาสาเหตุของปญัหา  
5.  การเกบ็ขอ้มลูและใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรเ์พื่อวเิคราะหป์ญัหา  
6.  การใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรบุคคล  
7.  การท างานเป็นทมี  
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รวมทัง้ศึกษาปญัหาและอุปสรรคในการใช้หลักบริหารคุณภาพโดยรวม ตลอดจน
เปรยีบเทยีบการใช้หลกัการบรหิารคุณภาพโดยรวมในการบรหิารงานห้องสมุดของสถาบนั
การเงนิ ตามประเภทหอ้งสมุดและประสบการณ์ท างานของผูบ้รหิารและผู้ปฏบิตังิานหอ้งสมุด
สถาบนัการเงนิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาคน้ควา้คอืผู้บรหิารและปฏบิตังิานหอ้งสมุดของ
สถาบนัการเงนิ 15 แห่ง จ านวน 31 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบ 
ถามการใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวมในการบริหารงานห้องสมุดสถาบันการเงิน 
ผลการวจิยัพบว่ามกีารใชห้ลกัการบรกิารคุณภาพโดยรวมในการบรหิารหอ้งสมุดสถาบนัการเงนิ
ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มกีารบรหิารงานอย่างเป็นระบบ การมุ่งเน้น
ความส าคญัของลกูคา้ (ผูใ้ชบ้รกิาร) การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง การเกบ็ขอ้มลูและใชว้ธิกีารทาง
สถติเิพื่อวเิคราะหป์ญัหา การท างานเป็นทมี และการใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรบุคคลในระดบั
มาก ไดแ้ก่ การคน้หาสาเหตุของปญัหา ปญัหาและอุปสรรคในการใชห้ลกัการบรหิารคุณภาพ
โดยรวมในการบรหิารงานห้องสมุดสถาบนัการเงนิอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ระดบัมาก คอื ภาระงานในห้องสมุดมมีาก ระดบัปานกลางคอื  ไม่ให้ความส าคญักบั
การบรหิารคุณภาพโดยรวมในการบรหิารงานหอ้งสมุด ระบบงานภายในไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้
หลกัการบรหิารคุณภาพโดยรวม และขาดความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบรหิารคุณภาพโดยรวม 
และในระดบัน้อยคือ ขาดการสนับสนุนจากผู้บงัคบับญัชาเพื่อน าหลกัการบรหิารคุณภาพ
โดยรวมมาใช้ปรุงงาน ไม่ไดร้บัการศกึษา/ การฝึกอบรม/หรอืประสบการณ์เกี่ยวกบัการบรหิาร
คุณภาพโดยรวม และจ านวนบุคลากรไมเ่พยีงพอต่อการปรบัปรงุงาน 

 
วไิลลกัษณ์  ส าราญอยู่  วลวีลัย ์ แดงทองด ีและ จกัทพิย ์ วเิศษชยัศลิป์ (2549: 1-2) 

ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรกับกระบวนการเรียนรู้
ทางดา้น TQM กรณีศกึษา บรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั มวีตัถุประสงค์เพื่อ
การศกึษาว่าวธิกีารฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรวธิใีดส่งผลต่อกระบวนการเรยีนรูท้างด้าน 
TQM มากที่สุด เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการของการเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นในตวับุคลากรของบรษิัทฯ 
โดยผู้ศกึษาไดใ้ช ้ บรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นกรณีศกึษาเนื่องจากเป็น
บรษิัทที่ประสบความส าเรจ็ในการน า TQM มาประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตัิงานจนเป็นที่ยอมรบั
โดยทัว่ไปจากผลการวจิยัพบว่า การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทีม่อีทิธพิลต่อระดบัความรูแ้ละ
ความเข้าใจของผู้ปฏิบตัิงานที่ดีที่สุดคือการฝึกสอนงานในขณะท างานจริง ส่วนวิธีที่ได้ผล
รองลงมาคอืการจดัตัง้กลุ่มศกึษา และการเชญิผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหรอืภายในบรษิทั มา
ฝึกอบรม 

 



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง การน าทฤษฎีการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) มาใช้เพื่อพฒันา
กระบวนการท างานของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิ กรณีศกึษาบรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) ใน
ครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปญัหาการท างานของฝ่ายบญัชแีละ
ฝา่ยการเงนิของ บรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) โดยใชค้วามคดิเหน็ของผูบ้รหิารและพนักงานของ
ฝา่ยบญัชแีละฝา่ยการเงนิในการวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุของปญัหา ผลกระทบ และแนวทางการ
แก้ไข เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนดไว ้โดยในบทนี้จะกล่าวถงึระเบยีบวธิกีารศกึษาไดแ้ก่ การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู ผลการศกึษา และแนวทางการแกไ้ขปญัหา 
 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 
 

 ระเบยีบวธิกีารศกึษา ประกอบดว้ย การเกบ็รวมรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 การเกบ็ขอ้มลูการศกึษาในครัง้นี้ใชแ้หล่งขอ้มลู 2 แหล่งดงันี้ 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ซึ่งได้จากการสมัภาษณ์และสอบถามจาก
ผูบ้รหิารและพนกังานโดยใชแ้บบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม และการสงัเกตการณ์กระบวนการ
ท างาน 
 ในการสมัภาษณ์และสอบถามนัน้มวีตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
สาเหตุของปญัหาในการท างานของฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงนิ บรษิัท ทเีอ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวนทัง้หมด 30 ท่าน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี้  
   1.1  แบบสอบถาม ปลายปิดส าหรบัพนักงานระดบัปฏบิตักิารจากฝ่ายบญัช ี14 

ท่าน และจากฝ่ายการเงนิ 7 ท่าน รวม 21 ท่าน โดยผูศ้กึษาใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู 

ซึง่แบบสอบถามนัน้ไดแ้บ่งออกเป็นสองส่วนคอื  

 ส่วนที ่ 1  สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่ 2  สอบถามความคดิเหน็ของพนักงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 
ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นบุคลากร และดา้นแนวคดิการบรหิารคุณภาพโดยรวม 
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   1.2  แบบสมัภาษณ์ ปลายเปิดส าหรบัผูบ้รหิารจากฝ่ายบญัช ี 6 ท่าน และจาก

ฝ่ายการ เงนิ 3 ท่าน รวม 9 ท่าน ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการศกึษาในครัง้นี้ ผูศ้กึษาใชแ้บบ

สมัภาษณ์ในการเกบ็ขอ้มลู ซึง่แบบสมัภาษณ์นัน้ไดแ้บ่งออกเป็นสองส่วนคอื  

  ส่วนที ่ 1  สมัภาษณ์เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
  ส่วนที ่ 2  สมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ 

ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นบุคลากร และดา้นแนวคดิการบรหิารคุณภาพโดยรวม 

  2. แหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ขอ้มูลแบบบรรยายลกัษณะงาน (Job 
Description) และผลการวดัผลการปฏบิตังิานของพนกังาน ทีไ่ดจ้ากฝา่ยบุคคล 
  
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูศ้กึษาได้ศกึษาขัน้ตอนกระบวนการท างานของพนักงานในฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิ 
ของบริษัท ทีเอ จ ากัด (มหาชน) ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกคือการรบัเอกสารจนกระทัง่ถึงขัน้ตอน
สุดทา้ยคอืการส่งงบการเงนิให้แก่ผู้บรหิาร เพื่อใหท้ราบถงึปญัหาที่เกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนของ
กระบวนการท างาน จากนัน้ผู้ศกึษาได้สมัภาษณ์ผู้บรหิารและสอบถามพนักงาน และน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปญัหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงานของฝ่ายบัญชีและฝ่าย
การเงนิโดยละเอยีด จากนัน้ได้น าทฤษฎกีารบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM) ที่มุ่งเน้นในด้าน
การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างานของพนกังานและหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาต่อไป  
 

ผลการศึกษา 
 
 ในส่วนของผลการศกึษา จะวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาที่เกดิขึน้ในกระบวนการท างาน
ของฝา่ยบญัชแีละฝา่ยการเงนิ 
 1. จากการสอบถามพนักงานในฝ่ายบญัช ี14 ท่าน และจากฝ่ายการเงนิ 7 ท่าน รวม 
21 ท่าน ขอ้มลูจากการสอบถามส่วนที่ 1 คอืขอ้มลูทัว่ไปซึง่ไดแ้บ่งค าถามออกเป็นเรื่องทีเ่กี่ยว 
กับ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน (ตัง้แต่ส าเร็จการศึกษาจนถึงปจัจุบนั) และ 
แผนก/สงักดั รวมทัง้เปรยีบเทยีบเป็นอตัรารอ้ยละ เพื่อใหท้ราบสดัส่วนของขอ้มลูดงักล่าว และ
ข้อมูลจากการสอบถามส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลด้านกระบวนการท างาน ด้านบุคลากร และด้าน
แนวคดิการบรหิารคุณภาพโดยรวม ดงัแสดงตามตารางที ่2 ของฝ่ายบญัช ีและตามตารางที ่ 3 
ของฝา่ยการเงนิ 
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ตารางที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปและความคดิเหน็ของพนกังานในฝา่ยบญัช ี
ค าถาม จ านวน (คน) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของพนักงาน  

1.  เพศ  
          ชาย 1 
          หญงิ 13 
     รวมทัง้หมด 14 
2.  อาย ุ  
          20-30 ปี 6 
          31-40 ปี 7 
          41-50 ปี   1 
          51 ปีขึน้ไป  0 
     รวมทัง้หมด 14 
3.  การศกึษา  
          ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 0 
          ปรญิญาตร ี 13 
          ปรญิญาโท 1 
          ปรญิญาเอก 0 
     รวมทัง้หมด 14 
4.  ประสบการณ์ท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาจนถงึปจัจุบนั)  
          0-5 ปี 4 
          6-10 ปี   4 
          10 ปีขึน้ไป  6 
     รวมทัง้หมด 14 
5.  แผนก / สงักดั  
          ฝา่ยบญัช ี 14 
          ฝา่ยการเงนิ 0 
     รวมทัง้หมด 14 
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ตารางที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปและความคดิเหน็ของพนกังานในฝา่ยบญัช ี(ต่อ) 
ค าถาม ระดบัความคดิเหน็ (รอ้ยละ) รวม 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

 น้อ
ย 

 น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

 
 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็ของพนักงาน       

ด้านกระบวนการท างาน       

1.ท่านคดิว่ากระบวนการท างานของท่านมี

ความซบัซ้อนยุ่งยาก (เช่นการคยีข์อ้มลูใน

ระบบ ERP การจดัท าเช็ค การจดัท า

รายงานและขอ้มลูงบการเงนิ) 

14.29 14.29 50.00 21.42 00.00 100.00 

 

2.ท่านคิดว่าความผิดพลาดของข้อมูลมี

สาเหตุมาจากความไม่รอบคอบของตัว

บุคคลมากกว่าจ านวนของรายการหรือ

เอกสารทีม่จี านวนมาก 

7.14 42.86 21.42 14.29 14.29 100.00 

3.ท่านคิดว่าการจดัท ารายงานต่างๆของ

ฝ่ายท่านมีการจัดท าที่ซ ้าซ้อนระหว่าง

บุคคล 

0.00 50.00 28.57 14.29 7.14 100.00 

4.ท่านคดิว่าการพฒันาระบบ ERP ให้มี

ประสทิธภิาพขึน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

การท างานของท่านได ้

28.57 57.14 14.29 0.00 0.00 100.00 

5.ท่ านคิดว่ า ง านของท่ านที่ท าอยู่ ใ น 

ปจัจุบนัมผีลกระทบต่อแผนก/กระบวนการ

ถดัไปมากหรอืน้อยเพยีงใด 

0.00 57.14 35.71 7.14 0.00 100.00 

 

รวม (เฉล่ีย) 10.00 44.29 30.00 11.43 4.28 100.00 
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ตารางที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปและความคดิเหน็ของพนกังานในฝา่ยบญัช ี(ต่อ)  
ค าถาม ระดบัความคดิเหน็ (รอ้ยละ) รวม 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 มา
ก 

4 

 

ด้านบคุลากร       

6.ท่านคิดว่าตัวท่านและบุคลากรในฝ่าย

งานของท่านมีความรู้ความสามารถ

เพยีงพอและเหมาะสมกบังานทีร่บัผดิชอบ 

0.00 64.29 35.71 0.00 0.00 100.00 

 

7.บุคลากรในฝ่ายงานของท่านมุ่งมัน่และ

กระตือรอืร้นในการท างานอย่างเต็มที่และ

จรงิจงัทีสุ่ดแลว้ 

0.00 71.43 28.57 0.00 0.00 100.00 

8.ในฝ่ายงานของท่านมีการประชุม หรือ 

อภิปรายร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ปญัหาใน

การปฏบิตังิานมากหรอืน้อยเพยีงใด 

0.00 14.29 71.42 14.29 0.00 100.00 

9.แรงจูงใจด้านผลตอบแทน มอีิทธผิลต่อ

การปรบัปรุงกระบวนการท างานของท่าน

มากน้อยเพียงใด (เช่น เงินเดือน โบนัส

พเิศษ) 

21.43 57.14 21.43 0.00 0.00 100.00 

รวม (เฉล่ีย) 5.37 51.78 39.28 3.57 0.00 100.00 

ด้านแนวคิดการบริหารคณุภาพ
โดยรวม 

      

10.ในฝ่ายงานได้กระตุ้นใหพ้นักงานมสี่วน

ร่วมในการท างานโดยยดึเรื่องคุณภาพเป็น

ส าคญั 

28.57 28.57 42.86 0.00 0.00 100.00 
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ตารางที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปและความคดิเหน็ของพนกังานในฝา่ยบญัช ี(ต่อ) 
ค าถาม ระดบัความคดิเหน็ (รอ้ยละ) รวม 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

 

11.การเปิดโอกาสใหพ้นักงานมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะน า

และวางแผนเพื่อการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง   

0.00 57.14 21.43 21.43 0.00 100.00 

12.ท่านยดึหลกัการคดิอย่างเป็นระบบมา

ใชใ้นการท างานของท่านมากน้อยเพยีงใด 

21.43 42.86 35.71 0.00 0.00 100.00 

13.ท่านมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์สามารถ

มองเหน็โอกาสทีแ่ตกต่างจากผู้อื่น โดยไม่

ยึดติดกับการท างานรูปแบบเดิมๆ มาก

น้อยเพยีงใด  

0.00 64.29 35.71 0.00 0.00 100.00 

 

รวม (เฉล่ีย) 12.50 48.22 33.93 5.35 0.00 100.00 

  
 ข้อมูลทัว่ไปและความคดิเห็นเกี่ยวกบัการท างานของพนักงานของฝ่ายบญัช ีพบว่า
พนักงานเป็นเพศชาย 1 คน หญงิ 13 คน อายุระหว่าง 20-30 ปี 6 คน ระหว่าง 31-40 ปี 7 คน 
และระหว่าง 41-50 ปี 1 คน การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี13 คน ระดบัปรญิญาโท 1 คน ประสบ 
การณ์ท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาจนถงึปจัจุบนั) 0-5 ปี 4 คน 6-10 ปี 4 คน 10 ปีขึน้ไป 6 
คน  
  
 ขอ้มลูความคดิเหน็พนกังานส่วนใหญ่พบว่าปญัหาในแต่ละดา้น สรปุไดด้งันี้  
  
 ด้านกระบวนการท างาน มคีวามซบัซอ้นยุ่งยาก อยู่ในระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 
50.00 ความผดิพลาดของขอ้มลูมสีาเหตุมาจากความไม่รอบคอบของตวับุคคล อยู่ในระดบัมาก 
คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 การจดัท ารายงานต่างๆมกีารจดัท าที่ซ ้าซ้อนระหว่างบุคคล อยู่ในระดบั
มาก คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 การพฒันาระบบ ERP ใหม้ปีระสทิธภิาพขึน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
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การท างานได้ อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 57.14 งานที่ท าอยู่ในปจัจุบนัมผีลกระทบต่อ
แผนก/กระบวนการถดัไปมากหรอืน้อยเพยีงใด อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 
  
 ด้านบุคลากร บุคลากรในฝ่ายบญัชมีคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอและเหมาะสมกบั
งานทีร่บัผดิชอบ อยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 64.29 บุคลากรมุ่งมัน่และกระตอืรอืรน้ในการ
ท างานอย่างเตม็ทีแ่ละจรงิจงัทีสุ่ดแลว้ อยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 71.43 ในฝ่ายงานมกีาร
ประชุม หรอื อภปิรายร่วมกนั เพื่อวเิคราะห์ปญัหาในการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัปานกลาง คดิ
เป็นรอ้ยละ 71.42 แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน มอีทิธผิลต่อการปรบัปรุงกระบวนการท างาน อยู่
ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 
  
 ด้านแนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวม ในฝ่ายบญัชไีด้กระตุ้นให้พนักงานมสี่วน
ร่วมในการท างานโดยยดึเรื่องคุณภาพเป็นส าคญั อยู่ในระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 
เปิดโอกาสใหพ้นกังานมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็หรอืเสนอแนะน าและวางแผนเพื่อการ
ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 การยดึหลกัการคดิอย่างเป็นระบบ
มาใช้ในการท างาน อยู่ในระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 42.86 การมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
สามารถมองเห็นโอกาสที่แตกต่างจากผู้อื่น โดยไม่ยดึติดกับการท างานรูปแบบเดิมๆ  อยู่ใน
ระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 64.29 
  
 จากความคดิเหน็ของพนักงานฝ่ายบญัชสีรุปไดว้่า ดา้นกระบวนการท างาน มปีญัหาใน
การท างานอยู่ในระดบัปานกลางถงึมาก ดา้นบุคลากร พนักงานมคีวามคดิเหน็ความรูเ้พยีงพอ 
และความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก แรงจงูใจด้านผลตอบแทนอยู่ในระดบั
มาก ดา้นแนวคดิการบรหิารคุณภาพโดยรวม พนกังานมคีวามคดิเหน็ว่าตนเองไดน้ าแนวคดิการ
บรหิารคุณภาพโดยรวมมาใชใ้นกระบวนการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



32 

ตารางที ่3 ขอ้มลูทัว่ไปและความคดิเหน็ของพนกังานในฝา่ยการเงนิ 
ค าถาม จ านวน (คน) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของพนักงาน  

1.  เพศ  
          ชาย 0 
          หญงิ 7 
     รวมทัง้หมด 7 
2.  อาย ุ  
          20-30 ปี 3 
          31-40 ปี 1 
          41-50 ปี   3 
          51 ปีขึน้ไป  0 
     รวมทัง้หมด 7 
3.  การศกึษา  
          ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 0 
          ปรญิญาตร ี 6 
          ปรญิญาโท 1 
          ปรญิญาเอก 0 
     รวมทัง้หมด 7 
4.  ประสบการณ์ท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาจนถงึปจัจุบนั)  
          0-5 ปี 2 
          6-10 ปี   2 
          10 ปีขึน้ไป  3 
     รวมทัง้หมด 7 
5.  แผนก / สงักดั  
          ฝา่ยบญัช ี 0 
          ฝา่ยการเงนิ 7 
     รวมทัง้หมด 7 
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ตารางที ่3 ขอ้มลูทัว่ไปและความคดิเหน็ของพนกังานในฝา่ยการเงนิ (ต่อ) 
ค าถาม ระดบัความคดิเหน็ (รอ้ยละ) รวม 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

 น้อ
ย 

 น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

 
 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็ของพนักงาน       

ด้านกระบวนการท างาน       

1.ท่านคดิว่ากระบวนการท างานของท่านมี

ความซบัซ้อนยุ่งยาก (เช่นการคยีข์อ้มลูใน

ระบบ ERP การจดัท าเช็ค การจดัท า

รายงานและขอ้มลูงบการเงนิ) 

0.00 14.29 42.85 28.57 14.29 100.00 

 

2.ท่านคิดว่าความผิดพลาดของข้อมูลมี

สาเหตุมาจากความไม่รอบคอบของตัว

บุคคลมากกว่าจ านวนของรายการหรือ

เอกสารทีม่จี านวนมาก 

0.00 28.57 57.14 14.29 0.00 

 

100.00 

3.ท่านคิดว่าการจดัท ารายงานต่างๆของ

ฝ่ายท่านมีการจัดท าที่ซ ้าซ้อนระหว่าง

บุคคล 

0.00 0.00 28.57 57.14 14.29 100.00 

4.ท่านคดิว่าการพฒันาระบบ ERP ให้มี

ประสทิธภิาพขึน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

การท างานของท่านได ้

0.00 42.86 28.57 28.57 0.00 100.00 

5.ท่ านคิดว่ า ง านของท่ านที่ท าอยู่ ใ น 

ปจัจุบนัมผีลกระทบต่อแผนก/กระบวนการ

ถดัไปมากหรอืน้อยเพยีงใด 

42.86 28.57 28.57 0.00 0.00 100.00 

 

รวม (เฉล่ีย) 8.57 22.86 37.14 25.71 5.72 100.00 
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ตารางที ่3 ขอ้มลูทัว่ไปและความคดิเหน็ของพนกังานในฝา่ยการเงนิ (ต่อ)  
ค าถาม ระดบัความคดิเหน็ (รอ้ยละ) รวม 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 มา
ก 

4 

 

ด้านบคุลากร       

6.ท่านคิดว่าตัวท่านและบุคลากรในฝ่าย

งานของท่านมีความรู้ความสามารถ

เพยีงพอและเหมาะสมกบังานทีร่บัผดิชอบ 

85.71 14.29 0.00 0.00 0.00 100.00 

 

7.บุคลากรในฝ่ายงานของท่านมุ่งมัน่และ

กระตือรอืร้นในการท างานอย่างเต็มที่และ

จรงิจงัทีสุ่ดแลว้ 

28.57 71.43 0.00 0.00 0.00 100.00 

8.ในฝ่ายงานของท่านมีการประชุม หรือ 

อภิปรายร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ปญัหาใน

การปฏบิตังิานมากหรอืน้อยเพยีงใด 

0.00 14.29 57.14 0.00 28.57 100.00 

9.แรงจูงใจด้านผลตอบแทน มอีิทธผิลต่อ

การปรบัปรุงกระบวนการท างานของท่าน

มากน้อยเพียงใด (เช่น เงินเดือน โบนัส

พเิศษ) 

14.29 28.57 42.86 14.29 0.00 100.00 

รวม (เฉล่ีย) 32.14 32.15 25.00 3.57 7.14 100.00 

ด้านแนวคิดการบริหารคณุภาพ
โดยรวม 

      

10.ในฝ่ายงานได้กระตุ้นใหพ้นักงานมสี่วน

ร่วมในการท างานโดยยดึเรื่องคุณภาพเป็น

ส าคญั 

28.57 28.57 42.86 0.00 0.00 100.00 
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ตารางที ่3 ขอ้มลูทัว่ไปและความคดิเหน็ของพนกังานในฝา่ยการเงนิ (ต่อ) 
ค าถาม ระดบัความคดิเหน็ (รอ้ยละ) รวม 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

 

11.การเปิดโอกาสใหพ้นักงานมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะน า

และวางแผนเพื่อการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง   

28.57 28.57 42.86 0.00 0.00 100.00 

12.ท่านยดึหลกัการคดิอย่างเป็นระบบมา

ใชใ้นการท างานของท่านมากน้อยเพยีงใด 

14.29 57.14 28.57 0.00 0.00 100.00 

13.ท่านมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์สามารถ

มองเหน็โอกาสทีแ่ตกต่างจากผู้อื่น โดยไม่

ยึดติดกับการท างานรูปแบบเดิมๆ มาก

น้อยเพยีงใด  

0.00 57.14 42.86 0.00 0.00 100.00 

 

รวม (เฉล่ีย) 17.85 42.86 39.29 0.00 0.00 100.00 

  
 ขอ้มูลทัว่ไปและความคดิเห็นเกี่ยวกบัการท างานของพนักงานในฝ่ายการเงนิ พบว่า 
พนักงานเป็นเพศหญงิทัง้หมด 7 คน อายุระหว่าง 20-30 ปี 3 คน ระหว่าง 31-40 ปี 1 คนและ 
ระหว่าง 41-50 ปี 3 คน การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี6 คน ระดบัปรญิญาโท 1 คน ประสบการณ์
ท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาจนถงึปจัจบุนั) 0-5 ปี 2 คน 6-10 ปี 2 คน 10 ปีขึน้ไป 3 คน  
  
 ขอ้มลูความคดิเหน็พนกังานส่วนใหญ่พบว่าปญัหา  
 
 ด้านกระบวนการท างาน มคีวามซบัซอ้นยุ่งยาก อยู่ในระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 
42.85 ความผดิพลาดของขอ้มลูมสีาเหตุมาจากความไม่รอบคอบของตวับุคคล อยู่ในระดบัปาน
กลาง คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 การจดัท ารายงานต่างๆมกีารจดัท าที่ซ ้าซ้อนระหว่างบุคคล อยู่ใน
ระดบัน้อย คดิเป็นร้อยละ 57.14 การพฒันาระบบ ERP ให้มปีระสทิธภิาพขึ้นจะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการท างานได้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86 งานที่ท าอยู่ในปจัจุบนัมี
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ผลกระทบต่อแผนก/กระบวนการถดัไปมากหรอืน้อยเพยีงใด อยู่ในระดบัมากที่สุด คดิเป็นรอ้ย
ละ 42.86 
  
 ด้านบคุลากร บุคลากรในฝ่ายการเงนิมคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอและเหมาะสมกบั
งานทีร่บัผดิชอบ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 85.71 บุคลากรมุ่งมัน่และกระตอืรอืรน้ใน
การท างานอย่างเตม็ทีแ่ละจรงิจงัทีสุ่ดแลว้ อยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 71.43 ในฝ่ายงานมี
การประชุม หรอื อภปิรายร่วมกนั เพื่อวเิคราะห์ปญัหาในการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 แรงจงูใจด้านผลตอบแทน มอีทิธผิลต่อการปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 
  
 ด้านแนวคิดการบริหารคณุภาพโดยรวม ในฝ่ายการเงนิไดก้ระตุ้นใหพ้นักงานมสี่วน
ร่วมในการท างานโดยยดึเรื่องคุณภาพเป็นส าคญั อยู่ในระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 
เปิดโอกาสใหพ้นกังานมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็หรอืเสนอแนะน าและวางแผนเพื่อการ
ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง อยูใ่นระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 การยดึหลกัการคดิอย่างเป็น
ระบบมาใชใ้นการท างาน อยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 การมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
สามารถมองเห็นโอกาสที่แตกต่างจากผู้อื่น โดยไม่ยดึติดกับการท างานรูปแบบเดิมๆ  อยู่ใน
ระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 
  
 จากความคดิเหน็ของพนักงานฝ่ายการเงนิสรุปไดว้่า ด้านกระบวนการท างาน มปีญัหา
ในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นบุคลากร พนักงานมคีวามคดิเหน็ความรูเ้พยีงพอ และ
ความกระตือรอืรน้ในการปฏบิตัิงาน อยู่ในระดบัมาก ด้านแนวคดิการบรหิารคุณภาพโดยรวม 
พนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าตนเองไดน้ าแนวคดิการบรหิารคุณภาพโดยรวมมาใชใ้นกระบวนการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก 
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 2. จากบทสัมภาษณ์ของผู้บรหิารของฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงนิ ข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ส่วนที่ 1 คอื ขอ้มลูทัว่ไป ดงัแสดงตามตารางที ่4 ของฝ่ายบญัช ีและตามตารางที ่ 5 
ของฝา่ยการเงนิ  
 
ตารางที ่4 ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รหิารในฝา่ยบญัช ี

ค าถาม จ านวน (คน) 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูบ้ริหาร  

1.  เพศ  
          ชาย 0 
          หญงิ 6 
     รวมทัง้หมด 6 
2.  อาย ุ  
          20-30 ปี 0 
          31-40 ปี 0 
          41-50 ปี   3 
          51 ปีขึน้ไป  3 
     รวมทัง้หมด 6 
3.  การศกึษา  
          ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 0 
          ปรญิญาตร ี 6 
          ปรญิญาโท 0 
          ปรญิญาเอก 0 
     รวมทัง้หมด 6 
4.  ประสบการณ์ท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาจนถงึปจัจุบนั)  
          0-5 ปี 0 
          6-10 ปี   0 
          10 ปีขึน้ไป  6 
     รวมทัง้หมด 6 
5.  แผนก / สงักดั  
          ฝา่ยบญัช ี 6 
     รวมทัง้หมด 6 
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 ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รหิารของฝ่ายบญัชพีบว่าพนักงานเป็นเพศหญงิทัง้หมด 6 คน อาย ุ
ระหว่าง 41-50 ปี 3 คน 51 ปีขึน้ไป 3 คน การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด 6 คน ประสบ 
การณ์ท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาจนถงึปจัจบุนั) 10 ปีขึน้ไปทัง้หมด 6 คน  
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ตารางที ่5 ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รหิารในฝา่ยการเงนิ 
ค าถาม จ านวน (คน) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูบ้ริหาร  

1.  เพศ  
          ชาย 0 
          หญงิ 3 
     รวมทัง้หมด 3 
2.  อาย ุ  
          20-30 ปี 0 
          31-40 ปี 1 
          41-50 ปี   1 
          51 ปีขึน้ไป  1 
     รวมทัง้หมด 3 
3.  การศกึษา  
          ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 0 
          ปรญิญาตร ี 1 
          ปรญิญาโท 2 
          ปรญิญาเอก 0 
     รวมทัง้หมด 3 
4.  ประสบการณ์ท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาจนถงึปจัจุบนั)  
          0-5 ปี 0 
          6-10 ปี   0 
          10 ปีขึน้ไป  3 
     รวมทัง้หมด 3 
5.  แผนก / สงักดั  
          ฝา่ยการเงนิ 3 
     รวมทัง้หมด 3 
  
 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บรหิารของฝ่ายการเงนิพบว่าพนักงานเป็นเพศหญิงทัง้หมด 3 คน 
อายุ ระหว่าง 31-40 ปี 1 คน ระหว่าง 41-50 ปี 1 คน 51 ปีขึน้ไป 1 คน การศกึษาระดบั
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ปรญิญาตร ี 1 คน ระดบัปรญิญาโท 2 คนประสบการณ์ท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาจนถงึ
ปจัจบุนั) 10 ปีขึน้ไปทัง้หมด 3 คน  

ส่วนข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ส่วนที่  2 คือ ข้อมูลด้านกระบวนการท างานของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของผู้บรหิารของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิ ดา้นบุคลากร และดา้นแนวคดิการ
บรหิารคุณภาพโดยรวม จากผูบ้รหิารของฝ่ายจ านวนบญัช ี6 คนและฝ่ายการเงนิจ านวน 3 คน 
สามารถสรปุค าถามและค าตอบแต่ละดา้นดงันี้  

 
ด้านกระบวนการท างาน 
ค าถามมทีัง้หมด 2 ขอ้ดงันี้ 

 ค าถามที ่1.  ท่านคดิว่ากระบวนการท างานทีท่่านรบัผดิชอบ ควบคุม ดูแลอยู่นัน้มคีวาม
ซบัซอ้น ยุ่งยาก ความผดิพลาดง่าย ซ ้าซอ้น หรอืไม่อย่างไร สาเหตุของปญัหาดงักล่าวมาจาก
สิง่ใด และควรปรบัปรงุพฒันาอยา่งไร  
 ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิ  
 การท างานของฝ่ายการเงนิขัน้ตอนไม่ไดม้คีวามยุ่งยากมาก แต่รายการรบั-จ่ายเงนิบาง
รายการมคีวามซบัซ้อนเข้าใจยากเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใหม่ส าหรบัธุรกิจ และบางครัง้มคีวาม
เรง่ด่วนจงึต้องขา้มขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสารไปบา้งจงึท าใหเ้อกสารและขอ้มลูทีส่่งต่อไปยงั
ฝ่ายบญัชอีาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์เท่าที่ควร และอาจไม่ได้มกีารตดิตามแก้ไขขอ้ผดิพลาดนัน้ต่อ 
เนื่องจากไมม่เีวลาเพยีงพอ ดงันัน้ควรแก้ไขโดยปรบัเปลี่ยนวธิกีารท างานใหร้วดเรว็ขึน้ มคีวาม
ผดิพลาดน้อยลง ส่วนด้านการจดัท ารายงานต่างๆก็ยงัไม่มีนโยบายที่จะมรีะบบโปรแกรมที่
ทนัสมยักว่ามารองรบัจงึต้องจดัท าในโปรแกรม Microsoft Excel ซึง่เสยีเวลาในการจดัท า การ
ตรวจสอบ และการค านวณความถูกต้อง ซึง่รายงานต่างๆทีส่่งให้กบัทางฝ่ายบญัชกีไ็ม่ทราบว่า
ครบถว้นตามทีฝ่า่ยบญัชตีอ้งการหรอืไม ่   
 ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยบญัช ี 
 การท างานของฝ่ายบญัชีขัน้ตอนมีความยุ่งยากพอสมควร และผิดพลาดได้ง่าย 
เนื่องจากพนักงานไม่มกีารปรบัปรุงวธิกีารท างาน และ ขาดความรอบคอบในการบนัทกึบญัช ี
ส่วนการจดัท ารายงานต่างๆ ก็ยงัต้องจดัท ารายงานในโปรแกรม Microsoft Excel มคีวาม
ซบัซอ้นในการดงึขอ้มลูจากระบบ ERP และเสยีเวลาในการจดัรปูแบบรายงาน นอกจากนี้ยงัมี
เรื่องของมาตรฐานการบญัชทีี่ปรงัปรุงใหม่ที่มผีลต่อการบนัทกึรายการบญัช ีและการค านวณ
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ซึง่พนักงานยงัไม่เขา้ใจเรื่องของมาตรฐานการบญัชทีีป่รบัปรุงใหม่มากนัก 
ดงันัน้พนักงานต้องหาความรู้ใหม่เพิ่มเติม และต้องพยายามหาจุดบกพร่องของการท างาน    
ลดการท างานทีซ่ ้าซอ้นกนัจะช่วยใหผ้ลของงานทีอ่อกมานัน้ดขีึน้   
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 ค าถามที่ 2.  ท่านคิดว่างานที่ท่านรบัผิดชอบอยู่ในปจัจุบันมีผลกระทบต่อแผนก/
กระบวนการถดัไปมากน้อยเพยีงใด และมผีลกระทบต่อภาพรวมขององคก์รอยา่งไร  
 ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิ 
 มผีลกระทบอยา่งแน่นอนโดยเฉพาะการบนัทกึบญัช ีเพราะเอกสารทีไ่ม่สมบูรณ์ หรอืไม่
ถูกตอ้ง ท าใหข้อ้มลูทีถู่กบนัทกึบญัชไีมถู่กตอ้งตามไปดว้ย 
 ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยบญัช ี 
 มผีลต่อการวเิคราะหง์บการเงนิและการตดัสนิใจของผูบ้รหิารอย่างแน่นอน ถ้าพนักงาน
มกีารบนัทกึรายการที่ไม่ถูกต้องก็จะส่งผลให้วเิคราะห์งบการเงนิผดิ และผู้บรหิารก็ตดัสนิใน
ผดิพลาด และผลการด าเนินงานโดยภาพรวมขององคก์ร 

 
ด้านบคุลากร 
ค าถามมทีัง้หมด 3 ขอ้ดงันี้ 

 ค าถามที ่1. ท่านคดิว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่านมคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอกบังาน
ทีร่บัผดิชอบแลว้หรอืไม ่อย่างไร  
 ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิ  
 พนกังานมคีวามรูพ้อสมควรในระดบัทีส่ามารถจะพอท างานได ้อย่างไรกต็ามควรจะต้อง
เพิม่พูนความรูใ้นงานที่ตนท าประจ าอย่างสม ่าเสมอ เพราะว่าฝ่ายการเงนิเป็นขัน้ตอนแรกของ
การได้รบัเอกสารการรบั -จ่ายเงินดังนัน้ต้องมีการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและตามที่
กฎหมายประมวลรษัฎากรไวเ้สยีก่อน ก่อนทีจ่ะรบั-จา่ยเงนิจรงิ 
 ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยบญัช ี 
 พนกังานยงัมคีวามรูไ้มเ่พยีงพอเนื่องจากพนักงานรบัผดิชอบเพยีงหน้าทีเ่ดยีว โดยไม่มี
การเปลี่ยนหน้าที่ รวมทัง้ไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือ 
อนิเตอรเ์น็ต สอบถามจากผู้รูห้รอืหวัหน้างาน เป็นต้น นอกจากนี้ยงัขาดความคดิรเิริม่ในการ
ปรบัเปลี่ยนรปูแบบการท างานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดงันัน้พนักงานต้องพยายามศกึษาหา
ความรูใ้หม่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัภาระหน้าที่การท างานของตน เพื่อพฒันาคุณภาพของการท างาน
ใหด้ยีิง่ขึน้  

ค าถามที ่2. ท่านคดิว่าจากผลการปฏบิตังิานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่านเป็นเช่นไร  
(เช่น ความรบัผดิชอบ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการท างาน)  

ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิ 
พนักงานมคีวามรบัผิดชอบงานตามที่ได้รบัมอบหมาย แต่ยงัขาดการพฒันาในเรื่อง

วธิีการท างานให้รวดเร็วขึ้น เพราะว่าในปจัจุบนัเอกสารการรบั-จ่ายเงนิมจี านวนมากดงันัน้
จะตอ้งหาวธิแีกไ้ขอยา่งเรง่ด่วน รวมถงึตอ้งหาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีต่นรบัผดิชอบอยู่เสมอ 
และตัง้ใจปฏบิตังิานใหม้ากกว่านี้  
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ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยบญัช ี 
พนักงานแต่ละคนสามารถรบัผดิชอบงานที่ตนรบัผดิชอบดพีอสมควร แต่ยงัขาดความ

กระตือรอืร้นที่จะท างานใหม่ๆ เช่น การโยกย้ายงาน การสบัเปลี่ยนงาน เป็นต้น ดงันัน้ต้อง
เปลี่ยนแนวคดิในการท างานของพนักงานให้พรอ้มรบังานใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจากนี้พนักงาน
ขาดความรอบคอบในการท างาน และความคดิรเิริม่ในการพฒันากระบวนการท างาน ซึง่เป็นสิง่
ส าคญัทีท่ าใหง้านมปีระสทิธภิาพมากขึน้   

ค าถามที ่3.  ท่านไดม้กีารประชุมเพื่อทบทวนปญัหา ก าหนดแนวทางการป้องกนั แก้ไข
หรอืการพฒันาดา้นการท างานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืไม ่อยา่งไร  

ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิ  
ฝ่ายการเงนิไม่ได้มกีารจดัประชุมกนัอย่างเป็นทางการ แต่จะใช้วธิพีูดคุยให้ทราบเมื่อ

เกดิปญัหาเท่านัน้ไมม่กีารท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่พนกังานอาจหลงลมืและท าผดิซ ้า 
ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยบญัช ี 
ฝา่ยบญัชมีกีารประชุมกนับา้งเป็นระยะๆแต่ปญัหากย็งัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขอยา่งจรงิจงั  

  
 ด้านแนวคิดการบริหารคณุภาพโดยรวม 

ค าถามมทีัง้หมด 1 ขอ้ดงันี้ 
 ค าถามที่ 1. ท่านคิดว่าถ้าจะประยุกต์ใช้การบรหิารคุณภาพโดยเน้นที่การพฒันา
บุคลากร เขา้มาช่วยพฒันาส่งเสรมิการท างานของท่าน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่านไดอ้ยา่งไร  
   ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิ  
 พนักงานต้องหาความรู้เพิม่เติมในส่วนของงานที่ตนรบัผดิชอบ และต้องให้พนักงาน
เล็งเห็นถึงเป้าหมายในการท างานโดยภาพรวมขององค์กรด้วย จะได้ทราบว่าควรท าอะไร 
อย่างไร เพราะผลของงานจากฝ่ายการเงนินัน้จะส่งผลถึงกระบวนการถดัไป เช่น การบนัทกึ
บญัชีของฝ่ายบญัชี และการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่
องคก์รไวว้างเอาไว ้  
 ค าตอบของผูบ้รหิารฝา่ยบญัช ี 
 พนักงานต้องเพิม่พูนความรู้และทกัษะในการท างานของตน ปรบัปรุงแนวทางในการ
ท างานเพื่อพฒันาประสทิธภิาพของการท างาน และมกีารท างานเป็นทมีใหม้ากกว่านี้ 
  
 ผูศ้กึษาได้น าการวเิคราะห์กระบวนการปฏบิตังิานในฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิ เวลาที่
ใชใ้นการปฏบิตังิานและปญัหาทีพ่บ จากตารางที ่1 ในบทที ่1 มาท าการวเิคราะหเ์พิม่เตมิโดย
ใช้ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ในส่วนที่ 2 เป็นแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์สาเหตุของปญัหาที่
เกดิขึน้ในกระบวนการท างานในฝา่ยการเงนิและฝา่ยบญัช ีสามารถแสดงไดด้งัตารางที ่6 ดงันี้  



 

 

ตารางที ่6 ปญัหาทีพ่บและสาเหตุของปญัหาในกระบวนการท างานในฝา่ยการเงนิและฝา่ยบญัช ี

 
 

 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 
ปญัหาทีพ่บ 

 
สาเหตุของปญัหาจากการสมัภาษณ์ของผูบ้รหิาร

ฝ่ายการเงิน 

 

1.  
- ฝา่ยการเงนิไมไ่ดต้รวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้งตาม 
  หลกัของกรมสรรพากร  
- ค านวณตวัเลขผดิพลาด 

- ขาดความรูด้า้นกฎหมายภาษอีากร 
- ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร 
 

 

2. 

 - ไมต่ดิตามเอกสารการบนัทกึบญัช ีเช่นใบเสรจ็รบั 
  เงนิค่าธรรมเนียม และ การจ่ายเงนิกูจ้าก 
  ธนาคาร  
- จดัท าเอกสารต่างๆ เช่น เชค็ รายงานต่างๆดว้ย 
  ระบบมอื ไม่มกีารพฒันา 

- ละเลยในการตดิตามเอกสาร  
- ขาดความรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการพฒันางาน 
- พนกังานยงัท างานไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ 

 

3. 

                        ไมผ่่าน 

 

                        ผ่าน 

- จดัท าเอกสารล่าชา้ในระหว่างเดอืน ท าใหง้าน 
  สะสมมากตอนสิน้เดอืน 
- เอกสารไมส่มบรูณ์ และไม่ถูกตอ้งตามหลกัของ 
  กรมสรรพากร  
- ท าเอกสารไมต่รงตามเงนิทีร่บั-จา่ยจรงิ 

- ไมไ่ดม้กีารทบทวนปญัหาทีเ่กดิขึน้อย่างจรงิจงัและ 
  ไมป่ฏบิตัติามแนวทางทีไ่ดว้างเอาไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
- ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบก่อนอนุมตั ิ
  เอกสาร 

เอกสารรบั-จา่ยเงนิ 

จดัท าเอกสารรบั-

จา่ยเงนิ 

 

พจิารณา 

1 
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ตารางที ่6 ปญัหาทีพ่บและสาเหตุของปญัหาในกระบวนการท างานในฝา่ยการเงนิและฝา่ยบญัช ี(ต่อ) 

 
 

 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 
ปญัหาทีพ่บ 

 
สาเหตุของปญัหาจากการสมัภาษณ์ของผูบ้รหิาร

ฝ่ายบญัชี 

 

4. 

 - ขาดความรูท้างดา้นมาตรฐานการบญัช ีและ  
  ประมวลรษัฎากร  
- บนัทกึบญัชผีดิพลาด ขาดความรอบคอบ 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งยาก กระบวนการซ ้าซอ้น  
- เอกสารมจี านวนมาก ไม่มเีวลาตรวจทาน 
 

- ไมม่กีารศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ ทางดา้นมาตร 
  ฐานการบญัช ีและ ประมวลรษัฎากร  
- ขาดความระมดัระวงัรอบคอบในการท างาน 
- ไมป่รบัปรงุวธิกีารท างานในรวดเรว็ขึน้ ยงัขาด 
  ความกระตอืรอืรน้ มองเรื่องผลตอบแทนเป็นหลกั 
  เช่น งานทีเ่พิม่ขึน้แต่ค่าตอบแทนเท่าเดมิ 

 

5. 

 

 

                       ไมผ่่าน 

 

                        ผ่าน                       

 

- ขาดความรอบคอบในการตรวจทานขอ้มลูท าให้ 
  เกดิความผดิพลาดและส่งผลต่อความถูกตอ้งของ 
  ขอ้มลูในงบการเงนิ 

- มกีารทบทวนปญัหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการท า  
 งานแต่ไมไ่ดร้บัการลงมอืปฏบิตัแิละป้องกนัปญัหาที ่
  เกดิขึน้อยา่งจรงิจงั  

1 

บนัทกึเอกสารรบั-

จา่ยเงนิเขา้ระบบERP 

 

พจิารณา 

2 
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ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 
ปญัหาทีพ่บ 

 
สาเหตุของปญัหาจากการสมัภาษณ์ของผูบ้รหิาร

ฝ่ายบญัชี 

 

 

6. 

 - เอกสารมจี านวนมาก และสะสมมาจากช่วง 
  ระหว่างเดอืนจนถงึสิน้เดอืน 
- บนัทกึบญัชผีดิพลาด 
- ขอ้มลูการจดัท ารายงานต่างๆ อยูห่ลายแหล่ง  
  ขอ้มลู 
 

- ในความเหน็ของผูบ้รหิารเหน็ว่าพนกังานยงัท างาน 
  ไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ   
- พนกังานไมม่กีารท างานเป็นทมี  
- ไมป่รบัปรงุวธิกีารท างานในรวดเรว็ขึน้  
- ยงัขาดความกระตอืรอืรน้มองเรือ่งผลตอบแทนเป็น 
  หลกั เช่น ไมท่ างานในเวลางานอยา่งเตม็ประสทิธ ิ
  ภาพเพื่อจะไดท้ างานล่วงเวลาและรบัค่าล่วงเวลา 

 

7.  

- พบรายการผดิปกตบิ่อยครัง้ เช่น รหสับญัชผีดิ   
  ยอดเงนิผดิ เนื่องการบนัทกึบญัชทีีไ่มถู่กตอ้งและ 
  ไมร่ะมดัระวงัตัง้แต่ขัน้ตอนแรก 

- ขาดความระมดัระวงัรอบคอบในการท างาน 
- ขาดความรูใ้นงานทีต่นรบัผดิชอบ ท าใหเ้กดิขอ้ผดิ  
  พลาด 

 

8. 

 

- ความผดิพลาดของขอ้มลูจากกระบวน การก่อน 
  หน้า 
- ความล่าชา้ในการกระทบยอดรายการระหว่างกนั 

- ขาดความระมดัระวงัรอบคอบในการท างาน 
- ไมป่รบัปรงุวธิกีารท างานใหร้วดเรว็ขึน้ ท างานใน 
  รปูแบบเดมิ 
- ขาดความรูแ้ละเทคนิคในการจดัท ารายงาน 3 

จดัท างบการเงนิรวม  

2 

บนัทกึเอกสารรบั-

จา่ยเงนิเขา้ระบบERP 

 

จดัท างบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
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ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 
ปญัหาทีพ่บ 

 
สาเหตุของปญัหาจากการสมัภาษณ์ของผูบ้รหิาร 

ฝ่ายบญัชี 

 

9. 

 - การตดัสนิใจของผูบ้รหิารในฝา่ยบญัชทีีไ่ม่ 
  เดด็ขาด จงึตอ้งท างานเดมิหลายครัง้ 
- ความผดิพลาดของขอ้มลูทีไ่ดร้บั 
 

- ขาดความระมดัระวงัรอบคอบในการท างาน 
- ไมไ่ดม้กีารประชุมกนัระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน 
  อยา่งจรงิจงัเพื่อหาขอ้ก าหนดทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐาน 
  การจดัท ารายงาน ในเรือ่งความตอ้งการของขอ้มลู 
  ของผูบ้รหิารทีใ่ชใ้นการวเิคราะหง์บการเงนิ 

 

10.  

- - 

3 

วเิคราะหง์บการเงนิ 

ส่งงบการเงนิ 

46 
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ปญัหาและสาเหตุของปญัหาในกระบวนการปฏิบตัิงานในฝ่ายการเงนิและฝ่ายบญัช ี
กระบวนการด าเนินงานของทัง้ 2 ฝา่ย ซึง่แสดงไดโ้ดยละเอยีดดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ฝา่ยการเงนิจะจดัท าธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ  
 ปญัหา :  

1. ฝ่ายการเงนิไม่ได้ตรวจสอบเอกสารใหถู้กต้องตามหลกักรมสรรพากร เช่น 
ความถูกตอ้งครบถว้นของใบเสรจ็รบัเงนิ เอกสารประกอบการรบั-จา่ย  

2. เอกสารบางรายการมกีารค านวณผดิพลาดยอดเงนิไมถู่กตอ้งตามความเป็น
จรงิ 

 สาเหตุ :  
1. ขาดความรูท้างดา้นกฎหมายภาษอีากรท าให้ไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร

รบั-จา่ยเงนิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. ขาดความรอบตัง้แต่ขัน้ตอนแรกในการตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงนิที่จ่ายจรงิ 

ว่าถูกต้องตามใบขออนุมตัคิ่าใช้จ่ายหรอืไม่ ท าให้เกดิการความล่าช้าของ
การยอ้นกลบัของเอกสาร ยกตวัอย่างเช่น การแก้ไขเอกสารหลกัฐานการ
จ่ายเงนิให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยผู้ขออนุมตัคิ่าใช้จ่าย ซึ่งพนักงานผู้ขอ
อนุมตัคิ่าใช้จ่ายบางท่านเป็นพนักงานขายที่ปฏบิตังิานในต่างจงัหวดัซึ่งจะ
เข้ามาที่ส านักงานใหญ่และเคลียร์เงินทดรองเดือนละครัง้ถ้าเกิดความ
ผดิพลาดในการตรวจสอบเอกสารโดยฝ่ายการเงนิตัง้แต่ขัน้ตอนแรก ก็จะ
ตดิตามเอกสารจากพนักงานขายได้ยากเนื่องจากพนักงานขายได้ออกไป
ปฏบิตังิานทีต่่างจงัหวดัแลว้  

 ขัน้ตอนท่ี 2 การจดัท าเอกสารรบั-จา่ยเงนิ และรายงานต่างๆ  
 ปญัหา :  

1. ไม่ตดิตามเอกสารการบนัทกึบญัช ีเช่น ค่าธรรมเนียม และ ใบเสรจ็รบัเงนิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และ การจ่ายคนืเงนิกู้ จากธนาคาร ในระหว่างเดอืน
จงึท าใหเ้อกสารสะสมเป็นจ านวนมากในช่วงสิน้เดอืน  

2. การจดัท าเอกสารต่างๆ เช่นการจดัท าเช็ค การจดัท ารายงานต่างๆ ด้วย
ระบบมอื ไมม่กีารปรบัปรงุพฒันากระบวนการท างานใหด้ขีึน้กว่าเดมิ  

 สาเหตุ :  
1. ละเลยในการตดิตามเอกสารหลกัฐานการรบั-จา่ยเงนิ จากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 

ธนาคาร ผู้ขออนุมตัคิ่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ไดต้ระหนักถงึผลกระทบทีม่ต่ีอ
ฝา่ยบญัช ีทีเ่ป็นฝา่ยทีต่อ้งด าเนินการกระบวนการต่อไป  

2. เรื่องการจดัท าเชค็ การจดัท ารายงานต่างๆ ดว้ยระบบมอื พนักงานยงัขาด
ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และไม่ได้หาความรู้และเทคนิคต่างๆเพิม่เติมใน
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การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ทีจ่ะพฒันาคุณภาพในงานของตนใหร้วดเรว็
ขึ้น สะดวกขึ้น เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าภายในของกระบวนการถดัไปได้
มากขึน้  

3. ยงัมองไม่เห็นภาพรวมของธุรกิจมากนัก จึงท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่า
งานของตนมีผลกระทบต่อการท างานในกระบวนการถัดไปมากน้อย
เพยีงใด จงึท าใหร้ายงานต่างๆทีส่่งให้กบัฝ่ายบญัชไีม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของขอ้มลูไดอ้ย่างครบถ้วน และนี้กเ็ป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้มี
การจดัท ารายงานมคีวามซ ้าซ้อนกนัระหว่างฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิอีก
ดว้ย  

4. พนักงานยงัท างานไม่เต็มประสทิธภิาพ  ขาดความกระตือรอืร้นในการ
ท างาน ซึง่ตวัพนักงานไม่ไดค้ านึงถงึผลกระทบที่จะเกดิขึน้ในกระบวนการ
ถดัไป  

 ขัน้ตอนท่ี 3 พจิารณาตรวจสอบเอกสารโดยหวัหน้าฝา่ยการเงนิ 
 ปญัหา :  

1. การจดัท าเอกสารล่าช้าในระหว่างเดอืน ท าใหง้านสะสมมากตอนสิ้นเดอืน 
เช่น การจดัท าใบส าคญัจ่ายเพื่อช าระเงนิกู้ธนาคาร รายการเคลยีรเ์งนิทด
รอง เป็นตน้ 

2. เอกสารไม่สมบูรณ์ และ ไม่ถูกต้องตามหลกัของกรมสรรพากร เช่น ความ
ถูกตอ้งครบถว้นของใบเสรจ็รบัเงนิ เอกสารประกอบการเบกิจา่ย 

3. เอกสารบางชุดจดัท าเอกสารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานการรบั -
จา่ยเงนิจรงิ 

 สาเหตุ :  
1. หวัหน้างานไม่ได้มกีารทบทวนปญัหาที่เกดิขึน้อย่างจรงิจงัและพนักงานที่

ปฏบิตังิานไมป่ฏบิตัติามแนวทางทีไ่ดว้างเอาไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
2. หวัหน้างานขาดความรอบคอบในการตรวจสอบก่อนอนุมตัิเอกสาร เช่น 

การค านวณซ ้า รายการทีท่างบรษิทัตอ้งหกั ณ ทีจ่า่ยไวเ้ป็นตน้  
 ขัน้ตอนท่ี 4 ฝา่ยบญัชบีนัทกึเอกสารทีไ่ดร้บัจากฝา่ยการเงนิเขา้ระบบ ERP 
 ปญัหา :  

1. พนักงานขาดความรู้ทางด้านมาตรฐานการบญัชี และประมวลรษัฎากร 
โดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานใหม่ๆที่มผีลต่อการบนัทกึบญัชีในปจัจุบนั 
เช่น การบนัทกึบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง การปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัย ์การประมาณดอกเบีย้รบั ดอกเบีย้จ่าย และเครื่องมอืทางการเงนิ
ต่างๆ  
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2. บนัทกึบญัชผีดิพลาด เช่น รหสับญัชผีดิ ยอดเงนิผดิ เป็นต้น  
3. ขอ้มูลตรวจสอบยาก กระบวนการซ ้าซ้อน การตรวจสอบรายการในบญัชี

แยกประเภท ซึง่เป็นรายการทีม่าจากโมดูล (Module) เจา้หนี้ ลูกหนี้ และ
ทรพัยส์นิ ในระบบ ERP มคีวามยุง่ยากเนื่องจากค าอธบิายไม่เพยีงพอ การ
ท าให้เสยีเวลาในการตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าว และการบนัทกึบญัชใีนหนึ่ง
รายการมคีวามยุ่งยากหลายหน้าจอ ใส่ขอ้มลูเดมิในแต่ละหน้าจอหลายครัง้ 
เช่น เลขทีใ่บสัง่ซือ้ ใบแจง้หนี้ เป็นตน้   

4. เอกสารมจี านวนมาก ท าให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานมี
น้อยลง 

 สาเหตุ :  
1. ไม่มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีและ

ประมวลรษัฎากรใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานของตนท าให้เสียเวลาในการ
คน้หามาตรฐานการบญัชแีละประมวลรษัฎากร ว่าถูกต้องตามความเขา้ใจ
ของพนกังานหรอืไม ่ 

2. ขาดความระมดัระวงัรอบคอบในการท างานตัง้แต่ขัน้ตอนแรก เช่นขาดการ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและค านวณซ ้าให้ถูกต้องก่อนบนัทกึ ขาดการ
ตรวจสอบการคีย์ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการบันทึกจดัเก็บ (Save)  ขาด
ความรูท้างดา้นมาตรฐานบญัชแีละประมวลรษัฎากรท าให้บนัทกึบญัชดีว้ย
ยอดเงนิทีผ่ดิพลาด รหสับญัชผีดิพลาด เป็นตน้ 

3. ไม่ปรบัปรุงวธิกีารท างานในรวดเรว็ขึน้ ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล
ไดง้่ายขึน้ ซึง่ยงัท างานในรปูแบบเดิม ท าใหเ้มื่อเอกสารมจี านวนมากจะไม่
มเีวลาเพยีงพอในการตรวจสอบ ประกอบกบัยงัขาดความกระตอืรอืรน้ใน
การท างานเนื่องจากมองเรือ่งผลตอบแทนเป็นหลกั เช่น ทุ่มเทปรบัปรุงการ
ท างานแล้วเงนิเดอืนก็ไม่เพิม่ขึน้ ท างานแบบเดมิไปจะดกีว่า เป็นต้น ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพของงาน  

ขัน้ตอนท่ี 5 พจิารณาตรวจสอบเอกสารโดยหวัหน้าแผนกบญัช ี
ปญัหา :  

1. ขาดความรอบคอบในการตรวจทานขอ้มลูท าใหเ้กดิความผดิพลาดซึง่ส่งผล
ต่อความถูกตอ้งของขอ้มลูในงบการเงนิ 
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สาเหตุ :  
1. มกีารทบทวนปญัหาที่เกดิขึ้นจากกระบวนการท างานกบัผู้ปฏบิตังิานเป็น

ระยะๆ แต่ไม่ไดร้บัการลงมอืปฏบิตัแิละป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้อย่างจรงิจงั 
ท าใหพ้นกังานยงัท าผดิพลาดดงัเดมิ  

ขัน้ตอนท่ี 6 ฝ่ายบญัชบีนัทกึเอกสารทีไ่ดร้บัจากฝ่ายการเงนิเขา้ระบบ ERP ในช่วงปิด
บญัช ีณ วนัสิน้งวด 

ปญัหา :  
1. เอกสารมจี านวนมาก และสะสมมาจากช่วงระหว่างเดอืนจนถงึสิน้เดอืนไม่

ว่าจะเป็นเอกสารที่สะสมมาจากทางด้านของฝ่ายบญัชีเองและเอกสารที่
สะสมมาจากทางฝา่ยการเงนิ 

2. บนัทกึบญัชผีดิ เช่น รหสับญัชผีดิ ยอดเงนิผดิ เป็นตน้ 
3. การเก็บข้อมูลในการจดัท ารายงานต่างๆ อยู่หลายแหล่งข้อมูล เช่น งบ

กระแสเงนิสด  
สาเหตุ :  

1. พนักงานยงัท างานไม่เต็มประสทิธภิาพ เช่น ใช้อนิเตอร์เน็ตในเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานในเวลางานอย่างบ่อยครัง้ พูดคุยเรื่องไร้สาระโดยไม่
ท างานในระหว่างเวลางาน คุยโทรศพัท์ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานใน
ระหว่างเวลางาน  

2. พนักงานยงัไม่ตระหนักถึงการท างานเป็นทมี กล่าวคอื ลกัษณะงานของ
พนักงานในฝ่ายบญัชจีะแตกต่างกนัไป บางคนนัน้งานอาจมจี านวนมาก
ในช่วงสิ้นเดือน บางคนงานอาจมีจ านวนมากในช่วงระหว่างเดือน ซึ่ง
ปจัจุบนัพนักงานในฝ่ายบญัชยีงัมแีนวคดิในการท างานที่ว่าจะรบัผดิชอบ
เพยีงแค่ขอบเขตของงานทีต่นรบัผดิชอบเท่านัน้ 

3. ไม่ปรบัปรุงวธิกีารท างานใหร้วดเรว็ขึน้ ท างานในรปูแบบเดมิ ซึง่พนักงาน
บางคนได้ใช้โอกาสของการท างานนี้เป็นเหตุผลในการขอเบกิค่าล่วงเวลา
โดยอา้งเหตุผลว่างานมจี านวนมากท าใหท้ างานไม่ทนั แต่สาเหตุทีแ่ทจ้รงิก็
คอืพนกังานไมม่กีารปรบัปรงุวธิกีารท างานใหด้ขีึน้นัน่เอง 

ขัน้ตอนท่ี 7  จดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 
ปญัหา :  

1. พบรายการผดิปกตบิ่อยครัง้ เช่น รหสับญัชผีดิ ยอดเงนิผดิ เนื่องการบนัทกึ
บญัชทีีไ่มถู่กตอ้งและไมร่ะมดัระวงัตัง้แต่ขัน้ตอนแรก 
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สาเหตุ :  
1. ขาดความระมดัระวังและรอบคอบในการท างานตัง้แต่ขัน้ตอนของการ

บนัทกึบญัช ี
2. ขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ ท าให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดของขอ้มลูในงบการเงนิ 
ขัน้ตอนท่ี 8 จดัท างบการเงนิรวม การค านวณราคาสุทธทิี่คาดว่าจะได้รบัของสนิค้า

คงเหลอื 
ปญัหา : 

1. ความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลที่ เ ป็นรายการระหว่างกันจาก
กระบวนการท างานก่อนหน้า ซึ่งใช้เป็นฐานขอ้มูลในการจดัท างบการเงนิ
รวม ท าใหเ้สยีเวลาในการตรวจสอบคน้หาความถูกต้องและขอ้เทจ็จรงิของ
ขอ้มลูดงักล่าว 

2. ความล่าช้าในการกระทบยอดรายการระหว่างกนั ซึง่ผู้จดัท าจะดาวน์โหลด
ขอ้มลูจากระบบ ERP มาเกบ็ขอ้มลูไว้ในโปรแกรม Microsoft Excel และ
จดัท ารายงาน ท าใหเ้กดิความล่าชา้  

สาเหตุ :  
1. ขาดความระมดัระวงัรอบคอบในการท างานของพนักงานที่บันทึกบญัชี

รายการระหว่างกนัในกระบวนการก่อนหน้า 
2. ขาดความรูแ้ละเทคนิคในการจดัท ารายงาน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

และทรพัยากรทีม่อียูใ่นการปรบัปรงุกระบวนการท างาน 
ขัน้ตอนท่ี 9 วเิคราะหง์บการเงนิ เช่นก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ก าไรขาดทุน

จากการท าสญัญาประกนัราคาสนิคา้ การประมาณการค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
เป็นตน้ 

ปญัหา :  
1. การตัดสินใจของผู้บริหารในฝ่ายบัญชีที่ไม่เด็ดขาดในการตัดสินใจที่จะ

แก้ไขรายการที่ยงัมปีญัหาที่ยงัไม่แก้ไข หรอืรอค าตอบอยู่ ตัง้แต่ตอนแรก
ก่อนท าการจดัท างบการเงนิ จงึท าให้ปฏบิตังิานต้องท างานเดมิหลายครัง้ 
ตวัอย่างเช่น เมื่อผู้บรหิารมคีวามต้องการที่จะแก้ไขเพิม่เติมตวัเลขในงบ
ก าไรขาดทุนจะส่งผลกระทบต่อรายการต่างๆ เช่น การปนัส่วนค่าใช้จ่าย 
การคดิค านวณภาษี รายการระหว่างกนั การท ารายงานต่างๆให้ถูกต้อง
ตรงตามขอ้มลูล่าสุดในระบบ ERP  

2. ความผดิพลาดของขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากรายงานต่างๆ 
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สาเหตุ :  
1. ขาดความระมดัระวงัรอบคอบในการท างาน ไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนถึง

ความครบถว้นของขอ้มลูก่อนการจดัท างบการเงนิ จงึท าใหเ้สยีเวลาในการ
จดัท างบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน และรายงานอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งใหมท่ัง้หมด 

2. ผูบ้รหิารไม่ไดม้กีารประชุมเพื่อขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัท ารายงานทีใ่ช้
ในการวเิคราะห์งบการเงนิ จงึท าให้ผู้ปฏบิตังิานซึ่งเป็นผู้จดัท ารายงานไม่
ทราบความตอ้งการของผูบ้รหิารไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 

ขัน้ตอนท่ี 10  ส่งงบการเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษิทั 
ปญัหา :  
 ไมม่ ี
สาเหตุ : 
 ไมม่ ี
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมมานัน้ ผูศ้กึษาไดก้ าหนดแนวทางการแก้ไขโดย
ใชท้ฤษฎกีารบรหิารคุณภาพโดยรวม เขา้มาประยุกต์ใชใ้นการแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่มสีาเหตุ
ของปญัหาส่วนใหญ่มาจากบุคลากรและการปฏบิตังิาน จงึท าให้ผลลพัธ์ของการปฏบิตังิานนัน้
ขาดประสทิธภิาพ ไมส่ามารถท าไดต้ามเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนดไว ้กล่าวคอื ยงัมปีญัหาล่าชา้ 
ผดิพลาด ซึ่งมรีายการที่ผดิปกตหิรอืผดิพลาดที่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ ซึ่งแนวทางการ
แกไ้ขปญัหาม ี10 ขอ้ดงัต่อไปนี้  
 1. ผู้บรหิารต้องให้ความส าคญัและตระหนักเรื่องของคุณภาพของงาน ซึ่งต้องจดัท า
เป็นแผนระยะยาวเพื่อให้เกดิการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยัง้ รวมทัง้การสื่อ
เป้าหมายการพฒันาคุณภาพใหทุ้กคนในฝา่ยบญัชแีละฝ่ายการเงนิรูท้ ัว่กนั โดยผูบ้รหิารต้องวาง
กฎเกณฑอ์ยา่งเขม้งวด  
 2. ผู้บรหิารต้องเริม่กระตุ้นให้พนักงานเลง็เหน็ถึง ระบบการบรหิารจดัการที่เน้นการ
ปรบัปรุงคุณภาพของงานที่พนักงานรบัผิดชอบให้มคีวามถูกต้องตัง้แต่ขัน้ตอนครัง้แรก ซึ่ง
จะต้องปรบัปรุงโดยการกระตุ้นให้พนักงานตระหนักและมคีวามรอบคอบระมดัระวงัในการ
ปฏบิตังิาน การลดและขจดักจิกรรมที่ไม่เพิม่คุณค่ากบัให้งานของตน เช่น การตรวจสอบ การ
แกไ้ขหรอืท าซ ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ผูบ้รหิารต้องกระตุ้นโดยการใหทุ้กคนเหน็ขอ้ดใีนการศกึษา
ปญัหาในงานที่ตนเองรบัผดิชอบและปรบัปรุงพฒันากระบวนการท างานให้ดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง 
เช่น รวดเรว็ขึน้ และ ตอบสนองต่อความตอ้งการของขอ้มลูในกระบวนการถดัไปไดด้ขีึน้ เป็นต้น 
และทุกคนจะตอ้งตระหนกัถงึผลกระทบในงานของตนทีม่ผีลต่อกระบวนการถดัไปดว้ย 
 3. การฝึกอบรมให้ความรูอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อทีจ่ะท าให้การปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น มาตรฐานการบัญชีที่ปรบัปรุงใหม่ กฎหมายภาษีอากร เทคนิคการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เป็นต้น ซึ่งในการจดัพนักงานเข้าอบรมควรจดัหลกัสูตรให้มคีวาม
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ปญัหาและความต้องการของผู้ปฏิบตัิงาน เมื่อพนักงานมคีวามรู้
ความสามารถเพยีงพอกบังานทีร่บัผดิชอบแลว้กส็ามารถทีจ่ะน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมมา
พฒันากระบวนการท างานของพนักงาน ซึง่อาจประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยมีาเป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วย
ในการปรบัปรุงกระบวนการท างานใหม้คีวามรวดเรว็ขึน้ ง่ายขึน้ ลดและขจดัขัน้ตอนตรวจสอบ 
ตอบสนองต่อผูใ้ชข้อ้มลูในกระบวนการถดัไปไดด้ขีึน้ 
 4. สร้างภาวะผู้น าให้กบัพนักงานระดบัปฏบิตัิการ โดยการมอบหมายงานที่ยากขึ้น 
และควรเป็นงานที่จะต้องใช้ทกัษะต่างๆเข้ามาช่วยมากขึ้น เช่น การคิด การวางแผน การ
ควบคุม เป็นต้น  เพื่อให้พนักงานรูจ้กัมคีวามรบัผดิชอบที่มากขึ้น มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค ์
สามารถมองเหน็แงม่มุทีต่่างออกไป ไมย่ดึตดิกบัการท างานรปูแบบเดมิ 
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 5. ขจดัสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคในกระบวนการท างานและการปรบัปรุงคุณภาพ ผูบ้รหิารต้อง
สรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่พนักงานว่าสิง่ใดทีเ่ป็นอุปสรรคต่อแนวคดิในการท างาน ซึง่มผีลท าใหไ้ม่
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงาน เช่น กลัวภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น กลัวการ
เปลีย่นแปลงรปูแบบการท างานแบบใหม ่กลวัทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ กลวัขาดรายไดจ้ากค่าล่วงเวลา 
มกีารตดิต่อสื่อสารที่ดรีะหว่างหน่วยงาน กระตุ้นให้พนักงานเกดิความพงึพอใจในงานที่ตนเอง
รบัผดิชอบ เป็นตน้ 
 6. เน้นการท างานเป็นทมีในทุกๆขัน้ตอน ผู้บรหิารและพนักงานต้องตระหนักถงึการ
ท างานเป็นทีมในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลืองานกัน ร่วมมือกัน มีการ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิเหน็กนั ต้องมองว่าความส าเรจ็ในฝ่ายกเ็หมอืนความส าเรจ็ของ
ตน ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึมหีน้าทีใ่นการปลกูจติส านึกทีจ่ะสรา้งแนวคดิทีด่ใีนการท างานใหเ้กดิขึน้ใน
ตวัของพนกังาน 
 7. มคีวามคดิความเขา้ใจเชงิระบบ ผู้บรหิารและพนักงานต้องตระหนักในเรื่องการคดิ
อย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานได้ดยีิง่ขึ้น 
เช่นลดขัน้ตอนในการปฏบิตัิงาน ลดระยะเวลารอคอยของเอกสาร ลดความซบัซ้อน ลดการ
ปฏบิตังิานหรอืการจดัท ารายงานต่างๆทีซ่ ้ากนัในแต่ละขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน เป็นตน้  
 8. การน ารูปแบบรายงานที่มีคุณภาพเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน คือการ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากสื่อต่างๆในการถ่ายทอดข้อมูลหรอืรายงานในการท างาน จาก
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานหนึ่ง ไปสู่ข ัน้ตอนการปฏบิตัิงานต่อไป ซึ่งก่อให้เกดิความสะดวกในกร
ท างานมากขึน้ ลดความซ ้าซอ้น และลดความผดิพลาดของงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ในการ
ประยุกต์ใช้ต้องให้ผูท้ี่รบัผดิชอบเป็นคนออกแบบรายงานเพื่อทีจ่ะตอบสนองความต้องการของ
ทุกคนไดอ้ย่างครบถ้วน ลดจ านวนรายงานทีม่อียู่ใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดซึ่งจะช่วยลดความผดิพลาด 
ความล่าชา้ แรงงาน และความซ ้าซอ้นของการกรอกขอ้มลูได้ 
 9. การน าวงจรคุณภาพของเดมมงิ (PDCA) มาใชใ้นดา้นการควบคุมคุณภาพและการ
จดัการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปญัหากระบวนการท างานที่ล่าช้าและผดิพลาดในฝ่าย
บญัชแีละฝา่ยการเงนิประกอบดว้ย 4 ขัน้ไดแ้ก่  
 9.1 การวางแผนและออกแบบ (Plan) โดยเริม่จากการวเิคราะห์ปญัหาและสาเหตุของ
ปญัหาในกระบวนการท างาน ซึง่อาจใชว้ธิกีารระดมสมอง 5W 2H (What When Where Why  
Who How How much) และเหตุผลในการเลอืกปญัหา ซึง่ผูบ้รหิารควรเลอืกปญัหาทีเ่ร่งด่วน
ก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จงึก าหนดคณะท างานเพื่อรบัผดิชอบการด าเนินงาน และจดัท า
แผนการพฒันาคุณภาพของบุคลากรในฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงนิ เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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 9.2 การปฏบิตัิ (DO) หลงัจากที่ได้จดัท าแผนงานขึ้นแล้ว ขัน้ตอนต่อมาคอืการลงมอื
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแผนงานวางไว ้เช่น จดัฝึกอบรมมาตรฐานการบญัช ีประมวลรษัฎากร และ
เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้กบัพนักงาน จดัประชุมเพื่อหาขอ้ตกลงในการท างาน
ร่วมกันเพื่อลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงวิธีการท างานที่ยงัมี
จดุบกพรอ่งใหด้ยีิง่ขึน้ เป็นตน้ 
 9.3 การตรวจสอบผล (Check) หลงัจากที่ได้ลงมอืปฏบิตัิแล้ว จะต้องตรวจสอบว่าผล
การปฏิบตัิงานนัน้เป็นไปตามแผนงานหรอืเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ เช่นข้อมูลในระบบ 
ERP มคีวามผดิพลาดน้อยลง ความซ ้าซ้อนในการจดัท ารายงานลดลงเนื่องจากการใชร้ปูแบบ
รายงานที่มคีุณภาพ พนักงานปฏิบตัิงานได้รวดเร็วขึ้นเป็นไปคามเป้าหมายในการท างานที่
องคก์รไดก้ าหนดไว ้ปญัหาในการท างานลดลง เป็นตน้ 
 9.4 การแก้ไขและสรา้งมาตรฐาน (Act) เป็นการประเไม่นผลว่าควรปฏบิตังิานตามทีไ่ด้
ก าหนดไวต่้อไปหรอืไม ่และควรจะตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งไรกบัปญัหาทีย่งัเหลอือยู่ เพื่อน าไปสู่
การปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่องและไมห่ยดุยัง้ 
   
  
 
  

 
   

 



บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาเรื่อง การน าทฤษฎกีารบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM) มาใช้เพื่อพฒันา
กระบวนการท างานของฝ่ายบญัชแีละการเงนิของบรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) ในครัง้นี้ เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปญัหาการท างานในแต่ละกระบวนการ
ท างานของฝา่ยบญัชแีละฝา่ยการเงนิ ซึง่ไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์และแบบสอบถามความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารและพนักงานในการวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุของปญัหา และใชห้ลกัการบรหิารคุณภาพ
โดยรวมที่มุ่งเน้นการพฒันาทางด้านบุคลากร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขกระบวนการท างาน  
และเป็นข้อเสนอแนะให้กับผู้บรหิารในการพิจารณาปรบัปรุงกระบวนการท างาน และเพิ่ม
ประสทิธภิาพของบุคคลากรในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนดไวต่้อไป 
  
สรปุ และอภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากผลการศกึษาสาเหตุของปญัหาในกระบวนการท างานของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิ 
ของบรษิทั ทเีอ จ ากดั (มหาชน) สามารถสรปุสาเหตุของปญัหา ดงัขอ้ต่อไปนี้ 

1. ขาดความรูแ้ละมไิด้หาความรู้เพิม่เตมิในส่วนงานที่ตนรบัผดิชอบ เช่น มาตรฐาน
การบญัชทีีป่รบัปรงุล่าสุด กฎหมายภาษอีากร เป็นตน้ 

2. ขาดความระมดัระวงัรอบคอบในการท างาน เช่น ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร 
การบนัทกึบญัชผีดิพลาด หลงลมืรายการทีจ่ าเป็นตอ้งบนัทกึ เป็นตน้ 

3. มไิดต้ระหนกัถงึหน้าทีท่ีต่นรบัผดิชอบว่ามผีลกระทบต่อกระบวนการถดัไปอยา่งไร  
4. ขาดความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน ละเลยการตดิตามงานทีร่บัผดิชอบ และยงั

ท างานไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ 
5. ไมป่รบัปรงุวธิกีารท างานในรวดเรว็ขึน้หรอืดขีึน้ ขาดความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 

  
 จากสาเหตุของปญัหาข้างต้น บรษิัทสามารถน าทฤษฎีการบรหิารคุณภาพโดยรวม 
(TQM) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านบุคลากร เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
กระบวนการท างานและเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงนิ เพื่อ
ความถูกต้อง และทนัเวลา ของงบการเงนิที่เสนอต่อผู้บรหิาร และสามารถแก้ไขปญัหาในการ
ท างานในระยะยาวได ้นอกจากนี้ยงัส่งผลดใีนดา้นกระบวนการภายในของบรษิทัอกีดว้ย 
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 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม สามารถสรุปแนวทางการแก้ไข
ปญัหาได้ คือ ผู้บรหิารและพนักงานต้องตระหนักถึงเรื่องคุณภาพของงาน ลดขัน้ตอนที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่แก่งาน ค านึงถงึผลกระทบที่มต่ีอกระบวนการถดัไป สรา้งแนวทางในการ
ท างานที่ด ีการสร้างความมภีาวะผู้น าให้กบัพนักงาน การท างานเป็นทมี การลดขัน้ตอนการ
ท างานโดยใชรู้ปแบบรายงานที่มคีุณภาพ การฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่พนักงานเพื่อที่จะสามารถ
น าความรูท้ีไ่ด้มาปรบัปรุงงานของตนใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ปรบัปรงุกระบวนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การน าเครื่องมอืของการบรหิาร
คุณภาพโดยรวม อยา่ง PDCA มาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่องนัน่เอง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1. การศกึษานี้มุง่เน้นในเรือ่งการปรบัปรงุคุณภาพดา้นบุคลากรซึง่มผีลต่อกระบวนการ
ท างานเท่านัน้ ซึ่งมิได้รวมถึงการปรบัปรุงคุณภาพทางด้านอื่นๆ เช่น ด้านเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศทางการบญัช ีดา้นการจดัการกระแสงาน เป็นตน้ 
 2. การศึกษาเรื่องการบริหารคุณภาพโดยรวมในครัง้ น้ีศึกษาเฉพาะปญัหาใน
กระบวนการท างานของฝา่ยบญัชแีละฝ่ายการเงนิเท่านัน้ ซึง่มไิดร้วมถงึกระบวนการท างานของ
ฝา่ยอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นฝา่ยจดัซือ้ ฝา่ยขาย เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ควรมกีารศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกระบวนการท างาน ในเรื่องอื่นๆ
เพิม่เติมด้วย เช่นประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการป้องกันความผดิพลาดของ
ขอ้มลู และลดระยะเวลา หรอื ขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาเรือ่งการบรหิารคุณภาพโดยรวม เพื่อศกึษาปญัหาและแนวทางการ
แกไ้ขในกระบวนการท างานของฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายจดัซือ้ และฝ่ายขาย เป็นต้น เพื่อใหเ้กดิการ
พฒันาคุณภาพของงานและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานทัว่ทัง้องคก์ร 
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แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปลายปิด) 
เร่ือง การน าทฤษฎีการบริหารคณุภาพโดยรวม (TQM) มาใช้เพ่ือพฒันา 

กระบวนการท างานของฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงินกรณีศึกษา บริษทั ทีเอ จ ากดั(มหาชน) 
 

  
ค าช้ีแจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวชิาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในหลกั 

สูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยแบบสอบถามนี้
แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ขอ้มลูด้านกระบวนการท างาน ด้านบุคลากร และแนวคดิเกี่ยวกบัการบรหิาร

คุณภาพโดยรวม 
ผู้ศกึษาขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาอนัมคี่าของท่านในการ

ตอบแบบสอบถามในครัง้นี้ ผูศ้กึษาคาดหวงัว่าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้
จะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการน าไปพจิารณาเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาและพฒันา
กระบวนการท างานตามหลกัการบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM) เพื่อน าฝ่ายงานไปสู่เป้าหมาย
ทีอ่งคก์รไดว้างเอาไว ้

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 
   1.  ชาย    2.  หญงิ 
2.  อาย ุ
   1.  20-30 ปี   2.  31-40 ปี 
   3.  41-50 ปี   4.  51 ปีขึน้ไป 

3.  ระดบัการศึกษา 

   1.  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2.  ปรญิญาตร ี

   3.  ปรญิญาโท   4.  ปรญิญาเอก 

4.  ประสบการณ์การท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศึกษาจนถึงปัจจบุนั) 

   1.  0-5 ปี   2.  6-10 ปี 
   3.  10 ปีขึน้ไป    
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5.  แผนก / สงักดั 

   1.  ฝา่ยบญัช ี  2.  ฝา่ยการเงนิ 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านกระบวนการท างาน ด้านบุคลากร และแนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
คณุภาพโดยรวม  

ค าช้ีแจง ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างของแต่ละหวัขอ้ทีต่รง
กบัความเห็นของท่านมากที่สุดโดยมเีกณฑก์ารให้ระดบัความคดิเหน็ดงัต่อไปนี้คอื มากที่สุด    
มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยทีสุ่ด  

 
 

ค าถาม 

 

ระดบัความคิดเหน็ 

มากทีสุ่ด 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยทีสุ่ด 

 

ด้านกระบวนการท างาน      

1.ท่านคดิว่ากระบวนการท างานของท่านมี

ความซบัซ้อนยุ่งยาก (เช่นการคยีข์อ้มลูใน

ระบบ ERP การจัดท าเช็ค การจัดท า

รายงานและขอ้มลูงบการเงนิ) 

     

2.ท่านคิดว่าความผิดพลาดของข้อมูลมี

สาเหตุมาจากความไม่รอบคอบของตัว

บุคคลมากกว่าจ านวนของรายการหรือ

เอกสารทีม่จี านวนมาก 

     

3.ท่านคิดว่าการจดัท ารายงานต่างๆของ

ฝ่ายท่านมีการจัดท าที่ซ ้าซ้อนระหว่าง

บุคคล 
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ค าถาม 

 

ระดบัความคิดเหน็ 

มากทีสุ่ด 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยทีสุ่ด 

 

4.ท่านคดิว่าการพฒันาระบบ ERP ให้มี

ประสทิธภิาพขึน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

การท างานของท่านได ้

     

5.ท่ านคิดว่ า ง านของท่ านที่ท าอยู่ ใ น 

ปจัจุบนัมผีลกระทบต่อแผนก/กระบวนการ

ถดัไปมากหรอืน้อยเพยีงใด 

     

ด้านบคุลากร      

6.ท่านคิดว่าตัวท่านและบุคลากรในฝ่าย

งานของท่านมีความรู้ความสามารถ

เพยีงพอและเหมาะสมกบังานทีร่บัผดิชอบ 

     

7.บุคลากรในฝ่ายงานของท่านมุ่งมัน่และ

กระตือรอืร้นในการท างานอย่างเต็มที่และ

จรงิจงัทีสุ่ดแลว้ 

     

8.ในฝ่ายงานของท่านมีการประชุม หรือ 

อภิปรายร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ปญัหาใน

การปฏบิตังิานมากหรอืน้อยเพยีงใด 

     

9.แรงจูงใจด้านผลตอบแทน มอีิทธผิลต่อ

การปรบัปรุงกระบวนการท างานของท่าน

มากน้อยเพียงใด (เช่น เงินเดือน โบนัส

พเิศษ) 
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ค าถาม 

 

ระดบัความคิดเหน็ 

มากทีสุ่ด 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยทีสุ่ด 

 

ด้านแนวคิดการบริหารคณุภาพ
โดยรวม 

     

10.ในฝ่ายงานได้กระตุ้นใหพ้นักงานมสี่วน

ร่วมในการท างานโดยยดึเรื่องคุณภาพเป็น

ส าคญั 

     

11.การเปิดโอกาสใหพ้นักงานมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะน า

และวางแผนเพื่อการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง   

     

12.ท่านยดึหลกัการคดิอย่างเป็นระบบมา

ใชใ้นการท างานของท่านมากน้อยเพยีงใด 

     

13.ท่านมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์สามา รถ

มองเหน็โอกาสทีแ่ตกต่างจากผู้อื่น โดยไม่

ยึดติดกับการท างานรูปแบบเดิมๆ มาก

น้อยเพยีงใด  

     

  

 อื่นๆ (ถา้ม)ี   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสมัภาษณ์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปลายเปิด) 
เร่ือง การน าทฤษฎีการบริหารคณุภาพโดยรวม (TQM) มาใช้เพ่ือพฒันา 

กระบวนการท างานของฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงินกรณีศึกษา บริษทั ทีเอ จ ากดั(มหาชน) 
 

  
ค าช้ีแจง แบบสมัภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวชิา การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในหลกั 

สูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยแบบสมัภาษณ์นี้
แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ขอ้มลูด้านกระบวนการท างาน ด้านบุคลากร และแนวคดิเกี่ยวกบัการบรหิาร

คุณภาพโดยรวม 
ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ทุกท่านที่สละเวลาอนัมคี่าของท่านในการ

ตอบแบบสมัภาษณ์ในครัง้นี้ ผูศ้กึษาคาดหวงัว่าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการตอบแบบสมัภาษณ์ในครัง้
น้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งสงูในการน าไปพจิารณาเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาและพฒันา
กระบวนการท างานตามหลกัการบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM) เพื่อน าฝ่ายงานไปสู่เป้าหมาย
ทีอ่งคก์รไดว้างเอาไว ้

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
1.  เพศ 
   1.  ชาย    2.  หญงิ 
2.  อาย ุ
   1.  20-30 ปี   2.  31-40 ปี 
   3.  41-50 ปี   4.  51 ปีขึน้ไป 

3.  ระดบัการศึกษา 

   1.  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2.  ปรญิญาตร ี

   3.  ปรญิญาโท   4.  ปรญิญาเอก 

4.  ประสบการณ์การท างาน (ตัง้แต่ส าเรจ็การศึกษาจนถึงปัจจบุนั) 

   1.  0-5 ปี   2.  6-10 ปี 
   3.  10 ปีขึน้ไป    
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5.  แผนก / สงักดั 

   1.  ฝา่ยบญัช ี  2.  ฝา่ยการเงนิ 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านกระบวนการท างาน ด้านบุคลากร และแนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
คณุภาพโดยรวม ค าถามแต่ละด้านมีดงัน้ี  
 
ด้านกระบวนการท างาน 
 1. ท่านคดิว่ากระบวนการท างานทีท่่านรบัผดิชอบ ควบคุม ดูแลอยู่นัน้มคีวามซบัซอ้น 
ยุง่ยาก ความผดิพลาดง่าย ซ ้าซอ้น หรอืไม่อย่างไร สาเหตุของปญัหาดงักล่าวมาจากสิง่ใด และ
ควรปรบัปรงุพฒันาอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ท่านคิดว่างานที่ท่านรบัผดิชอบอยู่ในปจัจุบนัมผีลกระทบต่อแผนก/กระบวนการ
ถดัไปมากน้อยเพยีงใด และมผีลกระทบต่อภาพรวมขององคก์รอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ด้านบคุลากร 

 1. ท่านคิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีความรู้ความสามารถเพียงพอกับงานที่
รบัผดิชอบแลว้หรอืไม ่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
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 2. ท่านคิดว่าจากผลการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชาของท่านเป็นเช่นไร (เช่น 
ความรบัผดิชอบ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการท างาน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. ท่านไดม้กีารประชุมเพื่อทบทวนปญัหา ก าหนดแนวทางการป้องกนั แก้ไขหรอืการ
พฒันาดา้นการท างานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืไม ่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ด้านแนวคิดการบริหารคณุภาพโดยรวม 

 1. ท่านคดิว่าถา้จะประยกุตใ์ชก้ารบรหิารคุณภาพโดยเน้นทีก่ารพฒันาบุคลากร เขา้มา
ช่วยพฒันาส่งเสรมิการท างานของท่าน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่านไดอ้ยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

          นายพศิาล  พงโศธร เกดิเมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ.2526 ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัช ีที่มหาวทิยาลยัสยาม 

เมื่อปีการศึกษา 2548 และศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบญัช ีบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2553  
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