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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบ (KAM) กบัอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 

3 ปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2561 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคจ านวน 102 รายปีบริษัท (firm years) ท าการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 8 ตัว ได้แก่ เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้  

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ การตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อลด

มูลค่าสนิค้าคงเหลือ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู ประมาณการหน้ีสนิ และเร่ืองอื่น ๆ กบัตัวแปรตาม 4 

ตัว ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนการ

หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์  

ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์ละการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ และเร่ืองอื่น ๆ (หุ้นกู้ 

มูลค่าของลูกหน้ี และความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ีการค้า) มีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ ส่วนเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การด้อยค่า

ของสินทรัพย์ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้า

คงเหลือ และเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือ มีความสัมพันธ์กับทั้งอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ และอัตราส่วนการหมุนเวียนของ

สนิค้าคงเหลือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 
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 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

 



1. บทน า 

รายงานทางการเงิน (Financial Report) คือ เคร่ืองมือส าคัญในการสื่อสารข้อมูลทาง

การเงินให้แก่ผู้ใช้รายงานในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยมีงบ

การเงินเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของรายงานทางการเงิน ดังน้ัน จึงต้องการมืออาชีพในการช่วย

ปรับปรุงความน่าเช่ือถือของข้อมูลในงบการเงินและให้ความเช่ือมั่นต่อรายงานทางการเงินน้ัน 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ (Lee & Phua, 2018) ส่วนผู้สอบบัญชีอิสระ คือ มืออาชีพที่สามารถ

ให้ความเช่ือมั่นต่อรายงานทางการเงิน โดยการออกรายงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือสื่อสารความเหน็

และผลการตรวจสอบของงบการเงิน ซ่ึงรายงานน้ีจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เช่ือถือได้ส าหรับผู้ใช้ 

งบการเงิน เพ่ือวิเคราะห์และตัดสนิใจในการด าเนินธุรกจิอย่างใดอย่างหน่ึง (Lee & Phua, 2018)  

รายงานการสอบบัญชีเป็นรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันในระดับสูงแก่ผู้ใช้งบการเงิน  

และเป็นรายงานที่ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอ โดยได้ปฏบัิติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ผู้สอบบัญชีจึงสามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงิน

โดยรวมได้ว่างบการเงินน้ันได้จัดท าข้ึนโดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป และตามแม่บทการบัญชีในรายงานทางการเงิน หรือตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 

เพียงใด (ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2560) หลายปีที่ผ่านมา รายงานของผู้สอบบัญชีได้มีการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรกต็าม รูปแบบของรายงานของผู้สอบบัญชียังคงอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 

(boilerplate) และให้ข้อมูลสรุปเพียงแค่งบการเงินถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ ขณะที่ความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชีในรายงานปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข

ต่องบการเงิน (unqualified opinion)  ซ่ึงกรณีดังกล่าว ท าให้รายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละ

บริษัทไม่ได้มีความแตกต่างกัน (ชาญชัย ชัยประสิทธิ์, 2559) ผลที่ตามมาคือ ผู้ใช้งบการเงิน 

จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับรายงานของผู้สอบบัญชีเท่าที่ควร แม้ว่างบการเงินในปัจจุบันมีข้อมูลที่

สลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากเห็นว่า รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็น

ประโยชน์ในการตัดสนิใจ (ชาญชัย ชัยประสทิธิ์, 2559) 

คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (the International Audit and 

Assurance Standards Board หรือ IAASB) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Federation of Accountants หรือ IFAC) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้ท า

การส ารวจความเหน็จากผู้ใช้งบการเงินพบว่า ผู้ใช้งบการเงินต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและ

เกี่ยวข้องกับกิจการน้ัน ๆ รวมถึงประเดน็ที่ส าคัญที่ต้องใช้ดุลยพินิจของหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

และรายการส าคัญทางธุรกิจที่เกิดข้ึนระหว่างปี เน่ืองจากในปัจจุบันรายงานทางการเงินมีความ

ยุ่งยากและสลับซับซ้อน ผู้ใช้งบการเงินจึงต้องการได้ข้อมูลที่ ง่ายต่อความเข้าใจ (ชาญชัย  

ชัยประสทิธิ์, 2559) ส าหรับผู้ใช้งบการเงินแล้ว ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินถือว่าเป็น



สิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากในการน าข้อมูลในงบการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ ที่ผ่านมา มีผู้ที่เกี่ยวข้อง

หลายฝ่ายได้เรียกร้องให้รายงานของผู้สอบบัญชีให้ข้อมูลที่ มีประโยชน์มากข้ึนอีก (more 

informative) ดังน้ัน IAASB จึงได้เสนอการแก้ไขมาตรฐานการสอบบัญชีในกลุ่มการจัดท า

รายงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือเพ่ิมการสื่อสารข้อมูลในรายงานของผู้สอบบัญชีให้ตรงกับความ

ต้องการและเพ่ือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ิมความเช่ือม่ันต่องานการตรวจสอบและ 

งบการเงิน (ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2560) โดยในประเทศไทย มาตรฐานการสอบบัญชีเร่ือง

รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่มีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่สุดในรายงานของผู้สอบบัญชี

รูปแบบใหม่ คือ การเพ่ิมวรรคใหม่เพ่ือสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters: 

KAM) โดยการน าเสนอน้ีจะบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เท่าน้ัน ซ่ึงเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจะเป็นดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่ เห็นว่ามี

ความส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินปีปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ เร่ืองที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชีในการ

ตรวจสอบ เช่น การทดสอบการด้อยค่าและสมมติฐานที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบค่าความนิยม 

สนิค้าคงเหลือและสนิทรัพย์ถาวร ความสลับซับซ้อนในการตรวจสอบการรวมธุรกจิและการซ้ือขาย

กจิการ ความเหมาะสมของเทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน และความเสี่ยงในการ

รับรู้รายได้ เป็นต้น ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีจะก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจากเร่ืองที่ผู้สอบบัญชี

ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและเหน็ว่าเร่ืองดังกล่าวมีความส าคัญในการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชีในปีปัจจุบัน นอกจากน้ี เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ยังเป็นเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีได้

หลักฐานการตรวจสอบจนเป็นที่พอใจ และได้สื่อสารประเด็นเหล่าน้ีกับผู้บริหาร รวมถึง

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยน์และ

เฉพาะเจาะจงต่อผู้ใช้งบการเงิน อย่างไรกด็ี ในอดีตผู้สอบบัญชีได้สื่อสารเร่ืองส าคัญเหล่าน้ีในการ

ตรวจสอบอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้น ามากล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่ส าหรับรายงานผู้สอบ

บัญชีรูปแบบใหม่น้ี เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจะถูกหยิบยกขึ้ นมาเขียนไว้อย่างชัดเจน  

โดยอธิบายว่าท าไมเร่ืองน้ีจึงเป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุด ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเร่ืองน้ีอย่างไร  

และได้ข้อสรุปอย่างไร ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมคุณค่าของรายงานของผู้สอบบัญชี และช่วยให้

ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจกจิการและเร่ืองที่ส าคัญในงบการเงินได้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงให้ความเช่ือม่ันต่องาน

การตรวจสอบด้วย (ชาญชัย ชัยประสทิธิ์, 2559) 

อย่างไรกต็าม จากงานวิจัยพบว่า ผู้ใช้งบการเงินและผู้สนใจอื่น ๆ มีความเข้าใจใน

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีน้อยมาก ดังน้ัน การน าเสนอ “เร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบ” ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจกิจการและเร่ืองที่

ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณอย่างมีสาระส าคัญ อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างของข้อมูล ช่วยเพ่ิมคุณค่า



ด้านการสื่อสารของรายงานผู้สอบบัญชี เพ่ิมความโปร่งใสในการสอบบัญชี ช่วยในการตัดสินใจ

และสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินได้อย่างทนัเวลา (เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั, ศิลปพร 

ศรีจ่ันเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี, 2562) 

ดังน้ัน การศึกษาภายใต้หัวข้อการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบกับอัตราส่วนทางการเงิน” จึงเป็นประเดน็ที่น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีได้น าเสนอ

รายงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงิน และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีในการ

เพ่ิมโอกาสที่จะน างบการเงินทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงิน

สดมาพิจารณาร่วมกัน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ตีความงบการเงินได้

ชัดเจนมากขึ้ น ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความระมัดระวังในการตรวจสอบมากย่ิงขึ้ น และช่วย

สนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีออกรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยความเช่ือมั่นและมีหลักการมากย่ิงขึ้ น 

เน่ืองจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจะสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการ  

จุดแขง็จุดอ่อนของบริษัท และแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ซ่ึงผู้ใช้งบการเงินควรทราบเพ่ือ

ประโยชน์ในแง่ของการบริหารกจิการและการตัดสนิใจลงทุนในกจิการ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

(KAM) กับอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบริโภค 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

เพ่ือเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบกับอัตราส่วน

ทางการเงินให้มีความชัดเจน โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยโดยสังเขปคือ เร่ืองส าคัญในการ

ตรวจสอบ (Key Audit Matters) ได้แก่ 1) การรับรู้รายได้ 2) การวัดมูลค่าสนิทรัพย์ 3) การด้อย

ค่าของสินทรัพย์ 4) มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 5) ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 6) ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ 7) ประมาณการหน้ีสิน และ 8) อื่น ๆ (หุ้นกู้, มูลค่าของลูกหน้ี, และความสามารถ

ในการช าระเงินของลูกหน้ีการค้า) มีความสัมพันธ์และหรือมีผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน 

ได้แก่ 1) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเรว็ (Quick Ratio) 2) อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 

(Return on Assets Ratio) 3) อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) 

และ 4) อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์ (Debt to Asset Ratio) 

 



4. ขอบเขตการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบกบั

อัตราส่วนทางการเงิน โดยประชากรที่ท  าการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) 549 บริษัท และประชากรตัวอย่างส าหรับงานวิจัยน้ี คือ บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค โดยจะใช้ข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลาบัญชี 1 

มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยอยู่ในเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทั้งน้ี ไม่รวมบริษัทที่อยู่ในหมวดฟ้ืนฟูกิจการ และบริษัทที่มีรอบระยะเวลาปิดบัญชี

ไม่ตรงกบัวันที่ 31 ธนัวาคม 

 

5. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีน าไปพัฒนาและปรับปรุงการเขียนรายงานใน

ส่วนของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในงบการเงินเป็น

เคร่ืองมือในการตรวจสอบและน าเสนอเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นใน  

การออกรายงานของผู้สอบบัญชี และท าให้รายงานของผู้สอบบัญชีมีคุณค่าด้านการสื่อสารต่อผู้ใช้

งบการเงินมากย่ิงขึ้น 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

ประชากรและตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จ านวนทั้งสิ้น 549 บริษัท ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ัง

น้ี คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค

บริโภค โดยใช้งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี ไม่รวมบริษัท

ที่อยู่ในหมวดฟ้ืนฟูกิจการ และบริษัทที่มีรอบระยะเวลาปิดบัญชีไม่ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ถึง  

31 ธันวาคม ผลที่ได้จากการก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดที่ได้

กล่าวไว้ข้างต้น ท าให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 34 บริษัท 

เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ กระดาษท าการส าหรับเกบ็ข้อมูลงบการเงิน

ของกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมมาจากงบการเงิน รายงานของผู้สอบ

บัญชี (Auditor Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี  

(56-2) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า



อุปโภคบริโภค ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2561  โดยได้ข้อมูลดังกล่าวจาก

ฐานข้อมูล SETSMART (SET Market Analysis and Report Tool) ฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ได้ข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) 

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

เบ้ืองต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทั้งน้ี เพ่ืออธิบาย บรรยาย หรือสรุป 

ลักษณะของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวเลข หรือตัวแปรที่เกบ็รวบรวมได้ อันจะท าให้เกิดความ

เข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ ์(Correlation Coefficient Analysis) และเทคนิคการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ที่ได้

ก าหนดไว้ 

 

7. ผลการวิจยั 

1. จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 34 บริษัท ซ่ึงจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)  

สรุปได้ว่า ด าเนินธุรกจิประเภทแฟช่ัน (Fashion) มากที่สดุ รองลงมาประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัสนิค้า

ประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือส านักงาน (Home & Office Products) และจ านวนน้อยที่สุดเป็น

ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ ์(Personal Products & Pharmaceuticals)  

2. จากจ านวนข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) สรุปได้ว่า เร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบที่ถูกระบุในรายงานผู้สอบบัญชีมากที่สุดสามล าดับแรกคือ การรับรู้รายได้ มูลค่า

ของสนิค้าคงเหลือ และการด้อยค่าของสินทรัพย์ ส่วนเร่ืองที่ถูกระบุน้อยที่สุด คือ ค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสญู เฉล่ียแล้วในรายงานผู้สอบบัญชีจะมีการรายงานเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเฉล่ียบริษัทละ 

1.84 เร่ือง บริษัทมีการรายงานเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบมากที่สุด 5 เร่ืองในรายงานหน่ึงฉบับ 

และน้อยที่สดุคือไม่มีการรายงานเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชี 

3. จากจ านวนข้อมูลทั้งสิ้ น 102 รายปีบริษัท ( firm years) สรุปค่าอัตราส่วนทาง

การเงินได้ว่า ค่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) สูงสุดอยู่ในธุรกิจของใช้ใน

ครัวเรือนและส านักงาน ต ่าสุดอยู่ในธุรกิจแฟช่ัน ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return 

on Assets Ratio) และค่าอตัราส่วนการหมุนเวียนของสนิค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) สงูสุด

และต ่าสุดอยู่ในธุรกิจแฟช่ัน และค่าอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ (Debt to Asset Ratio) สูงสุด

อยู่ในธุรกจิแฟช่ัน และต ่าสดุอยู่ในธุรกจิของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน  



4. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ 

(Correlation Coefficient Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฎว่า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ มีความสัมพันธ์ในทศิทางตรงข้ามกับอัตราส่วนหน้ีสนิ

ต่อสินทรัพย์ แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าการรับรู้รายได้เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ  

ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าจ านวนรายได้น้ัน มีความสัมพันธ์

กบัความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท 

5. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ 

(Correlation Coefficient Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฎว่า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ มีความสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกนักบัอตัราส่วน

การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ แสดงว่าหากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่ามูลค่าสินทรัพย์เป็น

จ านวนที่มีนัยส าคัญซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าการวัดมูลค่า

สนิทรัพย์น้ันมีความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการจัดการสนิค้าคงเหลือของบริษัท 

6. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ 

(Correlation Coefficient Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฎว่า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่าการด้อยค่า

ของสินทรัพย์เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าว

ได้ว่าการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงเหลือของ

บริษัท 

7. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ 

(Correlation Coefficient Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฎว่า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบอื่น ๆ (หุ้นกู้ มูลค่าของลูกหน้ี และความสามารถในการช าระเงิน 

ของลูกหน้ีการค้า) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ แสดงว่า

หากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่าหุ้นกู้ มูลค่าของลูกหน้ี และความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ี

การค้าเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่า

จ านวนหุ้นกู้ มูลค่าของลูกหน้ี และความสามารถในการช าระเ งินของลูกหน้ีการค้า น้ัน  

มีความสมัพันธก์บัความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท 

8. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฎ

ว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้มีผลกระทบในทศิทางตรงข้ามต่ออัตราส่วนหน้ีสิน

ต่อสินทรัพย์ แสดงว่าหากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าการรับรู้รายได้เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ  



ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าจ านวนรายได้น้ันส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท 

9. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฎว่า เร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบการวัดมูลค่าสินทรัพย์มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนการหมุนเวียนของ

สินค้าคงเหลือ แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่ามูลค่าสินทรัพย์เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ  

ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าการวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันส่งผล

กระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสนิค้าคงเหลือของบริษัท 

10. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฎว่า เร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์มีผลกระทบในทศิทางเดียวกันกับอัตราส่วนการหมุนเวียนของ

สินค้าคงเหลือ แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจ านวนที่มี

นัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าการด้อยค่าของสินทรัพย์

น้ันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสนิค้าคงเหลือของบริษัท 

11. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฏว่า เร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบมูลค่าของสินค้าคงเหลือมีผลกระทบในทศิทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วนการหมุนเวียน

ของสินค้าคงเหลือ แสดงว่าหากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนที่มี

นัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือน้ัน

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสนิค้าคงเหลือของบริษัท 

12. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฏว่า เร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบมูลค่าของสินค้าคงเหลือมีผลกระทบในทศิทางเดียวกนักับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสนิทรัพย์ 

แสดงว่าหากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้

ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือน้ันส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท 

13. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฏว่า เร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือมีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วนการ

หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ แสดงว่าหากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่า



การตรวจสอบค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้า

คงเหลือของบริษัท 

14. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฏ

ว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือมีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ แสดงว่าหากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ  ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่า

การตรวจสอบค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี 

ของบริษัท 

15. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้ น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฏว่า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีผลกระทบในทศิทางตรงกันข้ามกับอตัราส่วน

การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ แสดงว่าหากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าการ

ตรวจสอบค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงเหลือของ

บริษัท 

16. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) กับชุดข้อมูลทั้งสิ้น 102 รายปีบริษัท (firm years) ผลปรากฏ

ว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบอื่น ๆ (หุ้นกู้, มูลค่าของลูกหน้ี, และความสามารถในการช าระเงิน

ของลูกหน้ีการค้า) มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ แสดงว่า  

หากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่าหุ้นกู้ มูลค่าของลูกหน้ี และความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ี

การค้าเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่า

จ านวนหุ้นกู้ มูลค่าของลูกหน้ี และความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ีการค้านั้นส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท 

 

8. อภิปรายผลการวิจยั 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบกับอัตราส่วนทาง  

การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า

อุปโภคบริโภค เป็นที่น่าสังเกตว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีที่น ามาพิจารณาน้ัน ล้วนเป็นเร่ืองส าคัญที่ ธุรกิจใน

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคควรค านึงถึงเป็นพิเศษ ได้แก่ เร่ืองการรับรู้รายได้ เน่ืองจาก



ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ต้องอาศัยห้างสรรพสินค้าเป็นช่องทางหลัก และร้านค้าขาย

ปลีกต่าง ๆ เป็นช่องทางรองในการขายสินค้า ดังน้ัน ในการขายสินค้าฝากขาย กรรมสิทธิ์จะยังไม่

ถูกส่งผ่านไปให้กบัลูกค้าเม่ือมีการส่งมอบและบางกรณีลูกค้ามีสิทธิ์ในการคืนสนิค้าในหลากหลาย

รูปแบบ รายได้จากการขายจึงยังไม่สามารถรับรู้ได้จนกว่ากรรมสิทธิ์จะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้า 

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัผู้รับฝากขายอาจก าหนดเง่ือนไขว่าผู้รับฝากขายจะไม่ถือครองกรรมสิทธิ์

หรือจ่ายช าระค่าสินค้า จนกว่าสินค้าจะถูกขายโดยจากผู้รับฝากขายถึงบุคคลที่สาม ดังน้ัน ผู้สอบ

บัญชีจึงควรให้ความส าคัญในการตรวจสอบ เพราะรายได้คือสิ่งส าคัญที่บริษัทจะน ามาใช้ช าระหน้ี

ของกจิการและใช้ในการด าเนินกจิกรรมของธุรกจิในการหาก าไรต่อไป 

เป็นที่น่าสังเกตว่า เร่ืองมูลค่าของสินทรัพย์และการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยเฉพาะ

สินทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงคลัง เน่ืองจากสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเปล่ียนแปลงความนิยมในตัว

สินค้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าแฟช่ัน การมีสินค้าคงเหลือจ านวนมาก อาจส่งผลให้ไม่

สามารถจ าหน่ายสินค้าให้หมดก่อนที่ความนิยมหรือความต้องการของลูกค้าจะเปล่ียนแปลงไป  

ท าให้ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ รวมถึงมีสินค้าคงเหลือ

ล้าสมัยได้ ท าให้บริษัทต้องต้ังค่าการด้อยค่าของสินทรัพย์จ านวนมาก และจ านวนที่รับรู้น้ีจะ

กลายเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัทในที่สุด หากไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้

สนิค้าถูกขายออกไปได้ 

จากผลการวิจัยที่พบว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้มีความสมัพันธแ์ละ

ส่งผลกระทบในทศิทางตรงข้ามต่ออัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 

แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่าการรับรู้รายได้เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความ

สนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าจ านวนรายได้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถ  

ในการช าระหน้ีของบริษัท ทั้งน้ีเน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่ส าคัญของ

บริษัท จ านวนรายได้ที่บันทกึในบัญชีส่งผลโดยตรงต่อก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษัท หากบริษัท

รับรู้รายได้มาก บริษัทย่อมมีความสามารถในการน าเงินสดมาช าระหน้ี ซ่ึงจะท าให้หน้ีสินลดลง 

ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทรับรู้รายได้น้อย บริษัทย่อมมีความสามารถในการหาเงินสดมาช าระ

หน้ีลดลงหรือไม่มีเลย และบริษัทอาจต้องก่อหน้ีเพ่ิมโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือ

แหล่งเงินกู้อื่นมาช าระหน้ี ซ่ึงจะท าให้หน้ีสินของบริษัทเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ธนวันต์ มุสิกกุล (2561) ที่พบว่า สภาพคล่องของกิจการและก าไรจากการ

ด าเนินงานของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตราส่วนหน้ีสิน หากบริษัทที่สภาพ

คล่องที่ดี และมีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน บริษัทจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจาก

แหล่งเงินทุนภายนอก เช่น ธนาคาร เป็นต้น 



จากผลการวิจัยที่ปรากฎว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการวัดมูลค่าสินทรัพย์  

มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบในทศิทางเดียวกันกบัอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่ามูลค่าสินทรัพย์เป็น

จ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าการวัดมูลค่า

สินทรัพย์น้ันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัท ทั้งน้ี เน่ืองจาก

ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคสามารถบริหารจัดการแปลงสินทรัพย์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงคลังให้

เป็นเงินสดรับเข้ามาได้เรว็ แสดงว่าสนิค้าถูกขายออกไปได้อย่างรวดเรว็ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้อง

กบังานวิจัยของ พงศกฤษฎ์ิ ศุภภาคิณ (2561) ที่พบว่า บริษัทที่มีอตัราสนิค้าคงเหลือต่อยอดขาย

น้อยจะส่งผลให้มีอัตราผลก าไรเพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารสินค้าคงเหลือมี

ความส าคัญกบัผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน 

จากผลการวิจัยพบว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์  

มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบในทศิทางเดียวกันต่ออตัราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 แสดงว่าหากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่าการด้อยค่าของสินทรัพย์

เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าการด้อย

ค่าของสินทรัพย์น้ันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัท ทั้งน้ี

เน่ืองจาก หากกิจการมีปริมาณสินทรัพย์หมุนเวียนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือมาก และยังไม่

สามารถขายสินค้าได้ เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ันจะลดลง ท าให้เกิดการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ และกิจการต้องต้ังค่าการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามจ านวนที่เหลืออยู่โดยประมาณการ

ตามมูลค่าที่คิดว่าจะได้จากสินทรัพย์น้ัน ซ่ึงจ านวนดังกล่าวจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของ

กิจการในที่สุดหากไม่สามารถขายสินค้าออกไปได้ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พงศกฤษฎ์ิ ศุภภาคิณ (2561) ที่พบว่า การบริหารสินค้าคงเหลือโดยเฉพาะสินค้าในหมวด

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ซ่ึงเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการเสื่อมโทรม สินค้าเสียหายหรือตกรุ่น 

ได้ง่าย รวมถึงต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเกบ็สินค้าขนาดใหญ่ ส่งผลให้ธุรกิจแบกรับค่าใช้จ่ายที่ 

ไม่จ าเป็นเพ่ิมข้ึน ท าให้ก าไรที่ธุรกจิควรได้ลดน้อยลง 

จากผลการวิจัยที่ปรากฎว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  

มีผลกระทบในทศิทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลืออย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ 0.1 คงเหลือ แสดงว่าหากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็น

จ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่ามูลค่าของ

สินค้าคงเหลือน้ันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัท ทั้งน้ี 

เน่ืองจาก เมื่อกิจการไม่สามารถขายสินค้าออกไปได้ ท าให้มีสินค้าคงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าย่อมมีค่าต ่า และสินค้าไม่ได้ถูกท าให้เกิดประโยชน์ต่อการหารายได้



ของกิจการ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศกฤษฎ์ิ ศุภภาคิณ (2561) ที่พบว่า 

หากบริษัทมีค่าอัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อยอดขายต ่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความคล่องตัว 

ในการขายสินค้า และความมีประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือที่ดี จะท าให้บริษัทมีผล

ก าไรที่เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากกิจการไม่สามารถบริหารสินค้าคงเหลือให้

ขายออกไปได้ จะท าให้บริษัทขาดประสทิธภิาพในการหารายได้จากสนิทรัพย์ที่มีอยู่ 

จากผลการวิจัยที่พบว่า เ ร่ืองส าคัญในการตรวจสอบมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  

มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 

แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้อง

ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่ามูลค่าของสนิค้าคงเหลือน้ันส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท ทั้งน้ีเน่ืองจาก หากกิจการมีสินค้าคงเหลืออยู่มาก  

ท าให้ขาดโอกาสในการท าก าไร และขาดรายได้ที่จะน ามาใช้ในการช าระหน้ีของกิจการ  

ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร รัตนเจริญชัย (2562) ที่พบว่า หากกิจการ 

มีการจัดเกบ็สินค้าคงเหลือในปริมาณที่มากเกินไป อาจท าให้พ้ืนที่ในการจัดเกบ็ไม่เพียงพอและ 

ท าให้เกิดต้นทุนในการจัดเกบ็สูง และเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือต้นทุนจมในสินค้าคงเหลือน้ัน 

น าไปสู่การขาดสภาพคล่องและเกิดข้อจ ากัดทางการเงิน ซ่ึงเป็นสาเหตุของความล้มเหลวทาง

การเงิน 

จากผลการวิจัยที่ปรากฎว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบค่าเผ่ือลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ 

มีผลกระทบในทศิทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ 0.1 แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่าค่าเผ่ือลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน

ที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าการตรวจสอบค่าเผื่อ

ลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือน้ันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสนิค้าคงเหลือของบริษัท ทั้งน้ี

เน่ืองจากย่ิงสินค้าคงเหลือมีมาก กิจการต้องตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นตามสินค้าที่

เหลืออยู่ แสดงให้เหน็ว่าอัตราการขายสินค้าออกไปต ่า ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พงศกฤษฎ์ิ ศุภภาคิณ (2561) ที่พบว่า บริษัทที่มีสินค้าคงค้างที่มากจะท าให้มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เพ่ิมขึ้ นกับบริษัท อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ค่าตัดของเสีย (Waste) ซ่ึงอาจรวมถึงการ

เสื่อมสภาพของสนิค้าส าเรจ็รูปด้วยเช่นกนั สะท้อนให้เหน็ถึงประสทิธภิาพการบริหารจัดการสินค้า

คงเหลือที่ไม่ดี 

จากผลการวิจัยที่พบว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบค่าเผ่ือลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1  

แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเหน็ว่าค่าเผ่ือลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ  

ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าการตรวจสอบค่าเผื่อลดมูลค่า



สินค้าคงเหลือน้ันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท ทั้งน้ี เน่ืองจากหาก

กิจการมีสินค้าคงเหลือมาก กิจการต้องตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้ น ซ่ึงค่าเผื่อลด

มูลค่าสินค้าคงเหลือน้ีก็คือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของกิจการ ซ่ึงท าให้กิจการมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้ น  

ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศกฤษฎ์ิ ศุภภาคิณ (2561)  ที่พบว่า ถ้าสินค้า 

คงคลังเหลือมากเมื่อพิจารณาเทยีบกับยอดขายกอ็าจต้องตั้งข้อสังเกตว่าท าไมจึงเกบ็สินค้าคงคลัง

ไว้มาก เพราะสนิค้าอุปโภคบริโภคเป็นสนิค้าที่ล้าสมัยเรว็ ถ้าไม่รีบขายออกสนิค้ากอ็าจเสื่อมมูลค่า

ไปแล้ว ท าให้กิจการไม่สามารถสร้างก าไรจากสินค้าที่มีอยู่ น าไปสู่การขาดรายได้ โดยเฉพาะ 

เงินสดที่จ าเป็นส าหรับการช าระหน้ีผูกพันของกิจการ ดังน้ัน ควรบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้

หมุนเวียนเปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่าย เป็นเหมือนกระแสเงินสดในการด าเนินกิจการ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการช าระหน้ีและเพ่ิมสภาพคล่องให้กบักจิการ 

จากผลการวิจัยที่ปรากฎว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  

มีผลกระทบในทศิทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลืออย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ 0.1 แสดงว่า หากผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวนที่มี

นัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าการตรวจสอบค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญน้ันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัท ทั้งน้ี แม้ว่า

กิจการจะสามารถขายสินค้าออกไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าเป็นการขายเช่ือซ่ึง

ก่อให้เกิดลูกหน้ี เน่ืองจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ต้องอาศัยห้างสรรพสินค้า  

และร้านค้าต่าง ๆ เป็นช่องทางในการขายสนิค้า ห้างสรรพสนิค้าและร้านค้าเหล่านี้ถือว่าเป็นลูกหน้ี

ของกิจการ และเมื่อกิจการยังไม่สามารถเกบ็เงินค่าสินค้าได้ทนัท ีกิจการจ าเป็นต้องกันเงินไว้ส่วน

หน่ึงส าหรับลูกหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเกบ็เงินไม่ได้ ซ่ึงคือบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และเม่ือลูกหน้ี

ไม่สามารถช าระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทได้ตามระยะเวลาที่ก  าหนด บริษัทมักจะไม่ขายสินค้าเพ่ิม

ให้กบัลูกหน้ีดังกล่าว จึงท าให้บริษัทไม่สามารถหมุนเวียนสินค้าคงเหลือออกไปจากคลังสนิค้าได้ 

จากผลการวิจัยพบว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบอื่น ๆ (หุ้นกู้ มูลค่าของลูกหน้ี  

และความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ีการค้า) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบในทิศทาง

เดียวกนักบัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 แสดงว่า หากผู้สอบบัญชี

ให้ความเห็นว่าหุ้นกู้ มูลค่าของลูกหน้ี และความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ีการค้าเป็น

จ านวนที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ อาจกล่าวได้ว่าจ านวนหุ้นกู้ 

มูลค่าของลูกหน้ี และความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ีการค้ าน้ันส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท ทั้งน้ี เน่ืองจากในการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงที่จะ

ได้รับช าระหน้ีคืนทั้งเงินต้นและดอกเบ้ียว่ามีมากน้อยเพียงใด จะต้องพิจารณาศักยภาพในการเกบ็

เงินจากลูกหน้ีการค้า พิจารณากระแสเงินสดของกิจการว่ามีเพียงพอในการช าระหน้ีหรือไม่ 



ตลอดจนพิจารณาแหล่งเงินทุนส ารองของกิจการหากกระแสเงินปกติของกิจการมีปัญหา เช่น 

เงินกู้จากภายนอก เป็นต้น หากกิจการมีประสิทธิภาพเกบ็เงินจากลูกหน้ีได้ และสามารถเปล่ียน

ลูกหน้ีให้เป็นเงินสดได้เร็ว กิจการกจ็ะมีกระแสเงินสดมาจ่ายช าระหน้ีสินของกิจการ ท าให้หน้ีสิน

ลดลง ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกบังานวิจัยของ ชไมพร รัตนเจริญชัย (2562) ที่พบว่า กิจการที่

มีระยะเวลาเกบ็หน้ีที่สั้นคือกจิการที่มีความสามารถบริหารจัดการหน้ีที่ดีกว่า สามารถน าเงินที่เกบ็

ได้จากลูกหน้ีมาหมุนเวียนใช้ในกิจการเพ่ือสร้างยอดขายและก าไร แต่หากกิจการมีระยะเวลาการ

เกบ็เงินจากลูกหน้ีที่ยาวนานกว่าธุรกิจโดยปกติ ย่อมส่งผลให้กิจการต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ิม ท าให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ซ่ึงหากจัดหาเงินทุนหมุนเวียนได้ไม่เพียงพอหรือไม่ทนัความ

ต้องการ ธุรกิจอาจเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องและน าไปสู่ภาวะความล้มเหลวทางการเงินใน

ที่สดุ 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบกับอตัราส่วน

ทางการเงิน ในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ท าให้

ผู้วิจัยประจักษ์ถึงความส าคัญของอัตราส่วนทางการเงิน โดยเฉพาะอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อ

สนิทรัพย์รวม ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท และอตัราส่วนการหมุนเวียนของ

สินค้าคงเหลือ ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการใช้สินค้าคงคลังที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการ  

ซ่ึงการวิเคราะห์อัตราส่วนดังกล่าวสามารถน ามาช่วยในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีได้ใน

การน าเสนอเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 

นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ดังน้ี 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

1. ส าหรับผู้สอบบัญชี การน าการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินมาใช้เป็นแนวทาง

หรือข้อพิจารณา เพ่ือให้การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินมีการพิจารณาที่ลึกซ้ึงกว่าการดูตัวเลข

ข้อมูลดิบที่แสดงไว้ในงบการเงิน และเม่ืออ่านข้อมูลทางการเงินแล้วต้องพิจารณาและวิเคราะห์ถึง

คุณภาพของตัวเลขที่จะตีความด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีมีความระมัดระวังในการตรวจสอบ

มากย่ิงขึ้ น และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินน้ี จะช่วยสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีเขียนเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ด้วยความเช่ือมั่นและมีหลักการย่ิงขึ้ น  

และสอดคล้องเป็นไปในทศิทางเดียวกับข้อมูลในงบการเงิน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเหน็ว่า ผู้สอบควรให้

ความส าคัญกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โดยให้มีการจัดท ากระดาษท าการส าหรับการ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทุกอัตราส่วน และน าข้อมูลการวิเคราะห์ที่ผู้สอบบัญชีพิจารณา 



เหน็ว่ามีนัยส าคัญ และควรน าเสนอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับรู้ น ามาเขียนเป็นประเดน็เร่ืองส าคัญ 

ในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี 

2. ส าหรับบริษัท เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีเป็นสิ่งที่บริษัท

ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และน าเร่ืองดังกล่าวไปพิจารณาในการวางแผนการด าเนินงาน

ของบริษัท และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทให้ดีย่ิงข้ึน

ต่อไป เพราะเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบดังกล่าว ผ่านการให้ความเช่ือม่ันที่ถูกต้องโดยผู้สอบ

บัญชีจากการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินที่สะท้อนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท 

3. ส าหรับผู้สนใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค การน าข้อมูลเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีและการพิจารณาเลือกอัตราส่วนทางการเงินที่

เหมาะสม สามารถน าไปใช้ช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่สนใจได้ เพราะการ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสามารถพยากรณ์การแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีได้ และเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชียังเป็นสัญญาณเตือนเบ้ืองต้นเกี่ยวกับคุณภาพ 

และความสามารถในการด าเนินกิจการของธุรกิจน้ัน โดยเฉพาะความสามารถในการช าระหน้ีของ

กจิการ และความสามารถในการหาก าไรของกจิการจากสนิทรัพย์ที่มีอยู่ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษาต่อในอนาคต 

1. ควรพิจารณาศึกษาบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

2. ควรพิจารณาใช้อัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนอื่น ๆ เพ่ือสังเกตว่าผลที่ได้มีความ

แตกต่างกนัหรือไม่ 

3. ควรพิจารณาเกบ็ข้อมูลตัวอย่างในระยะเวลาที่มากข้ึน เน่ืองจากการเก็บข้อมูล 

ในระยะเวลา 3 ปีของการวิจัยน้ี อาจยังไม่เหน็แนวโน้มการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน 
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