
 

 
 

ผลงานเชงิวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี            

ที่ได้รบัการรับรองจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.)  
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563  

 

 

 

 

 
นายนทัธพงศ์ สกุสว่าง 

ต าแหน่ง นกัวชิาการเงนิและบญัช ีปฏบิัติการ 
 

 
 

งานบริหารคลงัและทรพัยส์นิ กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 



 

ค าน า 
 

การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 -2563 จัดท าขึ้นเพื่อ
วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 -2563  โดยจ าแนกตามประเภท 
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน ตามหมวด สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย สาระส าคัญของการวิเคราะห์ประกอบด้วย บทน าของการปฏิบัติงาน แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงาน
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สามารถ
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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและเหตผุลความจ าเป็นของการวิเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ พ.ศ.2547 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้มหาวิยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปน้ี 

1.1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล 

1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิต
บัณฑิต ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาต ิ

1.4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

1.5 เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

1.6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1.7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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1.8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 3 “สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง” 
หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ มาตรา 5 ให้กระทรวงการคลัง มีอ านาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการ
และจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ส านักงบประมาณจะได้จัดสรรหรือตามที่
จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 69 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลัง 
ก าหนด เพื่อจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและ
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึง
การก่อหนี้ ทั ้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ในกรณีที่มีความจ าเป็น 
หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง จัดท ารายงานการเงินประจ าปี ซึ่งมิใช่
ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น ปฏิบัติ ด้วยก็ได้ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และ
น าส่ง กระทรวงการคลังด้วย มาตรา 71 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา 70 
ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผล
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และ
กระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้น าส่งให้คณะรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงาน
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การตรวจเงินแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
การยกระดบัคุณภาพบัณฑิต การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  

ในแต่ละปีงบประมาณ รัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ให้มีการจัดท ารายงาน
การเงิน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนการบริหารจัดการการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมด้าน วิชาการ การวิจัย การบริการ
วิซาการให้กับชุมชน และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซกัฏเพชรบุรี ได้บริหารงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีประสิทธิภาพ ในทุก ๆ ปีงบประมาณ ซึ่งในการจัดท ารายงานการเงิน ตามปีงบประมาณ
นั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบและการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ ท าให้
ไม่สามารถน าไปใช้เป็นสารสนเทศเพื่อด้านงบประมาณ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การจัดหารายได้ 
ให้เกิดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและน าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานการเงิน ให้กับผู้บริหาร
จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างเปน็ระบบ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเพื่อการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบ
รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยจ าแนกตามประเภท งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผล
การด าเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามหมวด สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการประมาณการณ์หรือการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของสภาพ
คล่องฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในอนาคตและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการวินิจฉัย
ปัญหาในการบริหารงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินและปัญหาอื่น ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนด้านงบประมาณ ด้านบริหาร ด้านวางแผน การจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต น าผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายงานการเงิน ให้กับผู้บริหารจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในระยะยาวได้อย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2. วัตถุประสงคใ์นการวเิคราะห์ 
1. เพื่อวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับ

การรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 ให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

2. เพื่อวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับ
การรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 ให้ทราบถึง
สภาพคล่องของหน่วยงานและความสามารถของผู้บริหาร น าข้อเท็จจริงที่ได้มาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. เพื่อวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับ
การรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 ให้ทราบถึง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานการเงิน ในการวางแผนด้านงบประมาณ ด้านบริหาร ด้านวางแผน 
การจัดหารายได ้ให้กับผู้บริหารจัดท าแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยในระยะยาว 

 

3. ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลรายงานการเงิน  จากระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กระทรวงการคลัง และโปรแกรมบริหารระบบเบิกจ่ายและระบบ
บัญชี (ระบบ 3 มิติ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดท ารายงานการเงิน ตามที่หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี ที่กระทรวงการคลังก าหนด และส่งรายงานการเงินให้ส านัก
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี และ ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยน ามาวิเคราะห์จากงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน 

 

4. ประโยชนก์ารวิเคราะหต์่อการพัฒนางานในหน้าที่ 
4.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการประมาณการณ์หรือการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทาง

ของสภาพคล่องฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ 

4.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานทางการเงินและปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

4.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนด้านงบประมาณ ด้านบริหาร ด้านวางแผน 
การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต  

4.4 ผู้บริหารน าผลการวิเคราะห์รายงานการเงิน จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในระยะยาวได้ 
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.1 การวิเคราะห์รายงานการเงิน คือ กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 
พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ การวิเคราะห์รายงานการเงินโดย ใช้การ
วิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common - size Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) และ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน 
ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบโดยการน ารายการที่ปรากฏในรายงานการเงินส าหรับระยะเวลาหนึ่ง  
มาสัมพันธ์กันในรูปสัดส่วนหรืออัตราร้อยละ รายงานการเงินประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและ
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานอย่างมีแบบแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรหรือกล่าวโดย
เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินโดยทั่วไปในภาครัฐควรมุ่งที่การให้
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เกี่ยวกับทรัพยากรที่รับผิดชอบ 
 5.2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน หมายถึง งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผล
การด าเนินงานทางการเงิน และมีรอบระยะเวลาเป็นไปตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25x1 
- 30 กันยายน 25x2) ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา 70 ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด โดยการรับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 5.3 มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี (Phetchaburi Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(https://www.pbru.ac.th/ 
pbru/regulations อ้างอิง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ เลขที่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี 
 5.4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หมายถึง องค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ ตรวจสอบรายงาน
การเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย
หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

https://www.pbru.ac.th/%20pbru/regulations
https://www.pbru.ac.th/%20pbru/regulations
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 5.5 ปีงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาที่รัฐบาลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดท างบประมาณ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ก าหนดให้ปีงบประมาณ
หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้  
ปี พ.ศ. ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือปีงบประมาณ 2559 – 2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 ปี 
 
6. กรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่1-1 ภาพกรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์ 

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

ทีไ่ด้รับการรับรองจาก 
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) 

ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 

ผลการวิเคราะห ์
รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการเงิน  
มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี 

ทีไ่ด้รับการรับรองจากส านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.)  

ประจ าปีงบประมาณ 
 2559-2563 

1. ท าใหท้ราบข้อเทจ็จริง  
    เหตกุารณ์ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น   
    เกี่ยวกบัฐานะการเงินและ 
    ผลการด าเนินงานของ  
    หนว่ยงาน 
2. ท าใหท้ราบสภาพคลอ่งของ  
    หนว่ยงานและความสามารถ  
    ของผูบ้ริหาร 
3. ท าใหท้ราบการเปรียบเทยีบ  
    ขอ้มลูเพื่อน าไปวางแผน 
    ในอนาตค 

การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบ 
 รายงานการเงิน 

1. การวเิคราะห์ ตามแนวดิ่ง  
   (Common Size Analysis) 
2. การวเิคราะห์แนวโน้ม    
    (Trend Analysis) 
3. การวเิคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน  
   (Financial Ratios) 
   3.1 อัตราสว่นเงินทุนหมุนเวียน  
        (Current Ratio) 
   3.2 อัตราสว่นหมนุเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด    
         (Total Assets Turnover Ratio) 
   3.3 อัตราสว่นหนีส้นิ  
         (Debt Ratio) 
   3.4 อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ทั้งหมด    
         (Return on Total Asset:ROA ) 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวเิคราะห์/วจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวข้องในบทนี้ ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาจาก 
เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานที่เกี่ยข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2563 ดังนี ้
 

  1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    1.1  การวิเคราะห์รายงานการเงิน 
    1.2  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 
    1.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    1.4  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
    1.5  ปีงบประมาณ  

 2. งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    1.1 การวิเคราะห์รายงานการเงิน (Financial Statement Analysis) 

การวิเคราะห์งบการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,2556) เป็นการน าข้อมูลจาก
งบการเงิน มาเปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินขึ้นอยู่กับความต้องการข้อมูลของผู้ใช้งบการเงิน  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ งบการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์อัตราส่วนการวิเคราะห์แบบแนวนอน 
การวิเคราะห์แบบแนวตั้ง และการจัดท างบกระแสเงินสด โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน 
คือ  การก าหนดจุดหมาย  รวบรวมข้อมูล  ปรับสภาพข้อมูล  เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปล
ความหมาย  การจัดท างบการเงินเป็นการอาศัยข้อมูลตัวเลขในอดีตเพื่อคาดคะเนอนาคตตัวเลข
บางรายการได้จากการประมาณการ  นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน  อาจท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ
กันได ้หรือข้อมูลที่ได้อาจไม่ได้เป็นข้อมูลจริง 

1.1.1 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
เพซรี ขุมทรัพย์ (2546,หน้า 1) ให้ค าจ ากัดความของด าว่าการวิเคราะห์งบการเงิน 

หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการใด
กิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พร้อมทั้งน่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจต่อไป 
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 ปรียานุซ กิจรุ่งโรจน์เจริญ (2546, หน้า 19) อธิบายว่า การวิเคราะห์ทางการเงิน หมายถึง 
กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานจากงบการเงินของธุรกิจ 
เพื่อที่จะน่าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาตีความหมายเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ป้ญหาและตัดสินใจ
ต่อไป 

รัตนา วงศ์รัศมีเดือน (2550 : 7-1) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินว่า
“การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ 
โดยพิจารณาข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อทราบถึงฐานะและความมั่นคงของกิจการ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ แล้วจัดท าผลการวิเคราะห์ขึ้นใหม่ เรียกกว่ารายงานการวิเคราะห์งบการเงิน” 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550 : 320) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์
งบการเงินว่า “การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการ 
โดยจะเป็นการแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ และการด าเนินงาน ของกิจการ กระบวนการวิเคราะห์
งบการเงิน ประกอบด้วยการพิจารณารายการแต่รายการและน ามาเปรียบเทียบความส าคัญของ
รายการต่าง ๆ ทางการเงิน การวิเคราะห์จะแสดงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของกิจการ ซึ่งจะช่วยในการ
วางแผนควบคุมและตัดสินใจตลอดจนช่วยพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต” 
  เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2554 : 74) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินว่า 
“การวิเคราะห์งบการเงินเป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจากงบการเงินของธุรกิจนั้น พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมา
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต” 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การประเมิน และ
กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการ โดยใช้
ข้อมูลจากงบการเงินที่ส าคัญของกิจการนั้น  การประเมินมีทั้งโดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของกิจการกับกิจการอื่นที่อยู่ ในกลุ่ม หรือกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน (Cross-Section Analysis) 
และการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกิจการ กับผลการด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา (Time-Series 
Analysis) เพื่อที่จะหาจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาท าการประเมินผล เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจทางการเงินหรือใช้ประกอบ การวางแผนทางการเงิน และการควบคุมทางการเงิน
รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการแกัป้ญหาในด้านต่าง ๆ ของกิจการต่อไป 

1.1.2 ความส าคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกิจการในด้านต่าง ๆ เป็นป้จจัยหนึ่งที่ช่วยให้

ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แม้ว่าผู้บริหารต้องการทราบข้อมูล
ราคาตลาด ของกิจการมากกว่า แต่เนื่องจากข้อมูลราคาตลาดนั้น ไม่มีการรายงานไว้อย่างเป็น
มาตรฐาน ท าให้ตัวเลขทางบัญชีนั ้น จึงถูกน ามาใช้แทนในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
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กิจการ แต่ถ้าเมื่อใดข้อมูลราคาตลาดนั้นสามารถหาได้ ก็ควรใช้ข้อมูลราคาตลาดเหล่านั้นแทนข้อมูล
ทางบัญชี หรือในกรณีที่ราคาตามบัญชีกับราคาตลาดขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อมูลราคาตลาดเป็นหลัก  
การวิเคราะห์งบการเงิน มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูล 

1.1.3 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินขึ้นอยู่กับผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งต้องการทราบ

ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นผู้ใช้งบการเงินจะมีวัตถุประสงค์ในการวิ เคราะห์
งบการเงินแตกต่างกันได้แก่ 

1.1.3.1 ผู้บริหาร มีหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงินของกิจการ ผู้บริหารจึงท าการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในอดีต และน าไปวางแผน 
การด าเนินงานในอนาคต 

1.1.3.2 ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนในกิจการอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ลงทุน
ประเภทผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ และผู้ลงทุนประเภทเก็งก าไรจากการขายเงินลงทุน ซึ่งจุดมุ่งหมาย 
ในการวิเคราะห์งบการเงินทั้งสองประเภทนั้นแตกต่างกัน ได้แก่ 
    1) ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ (Owner or Stockholder) ผู้ถือหุ้น
หรือเจ้าของกิจการจะได้รับผลตอบแทนคือเงินปันผล และสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้น ในการวิเคราะห์
งบการเงิน จึงมุ่งเน้นปัจจัย ที่มีผลต่อการลงทุนระยะยาวของกิจการ 

2) ผู้ลงทุนเพื่อการเก็งก าไร (Speculator) เป็นการลงทุนที่ต้องการ
ผลตอบแทนจากการซื้อขายเงินลงทุน เงินปันผล จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์จะเน้นที่หลักทรัพย์ลงทุน
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่นความสามารถในการท าก าไร อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เป็นต้น 

1.1.3.3 เจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ยืม หมายถึง บุคคลภายนอกที่ให้กิจการกู้เงิน 
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์แตกต่างกันตามระยะเวลาที่ให้สินเชื่อได้แก่ 

1) เจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้ระยะสั้น ให้ความสนใจความสามารถ
ในการช าระหนี้ระยะสั้นของกิจการ จะมุ่งเน้นในการวิเคราะห์สภาพคล่อง การวิเคราะห์เงินทุน
หมุนเวียนรวมถึงการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้และสินค้า เป็นต้น 

2) เจ้าหนี้ระยะยาว ให้ความสนใจในการจ่ายช าระดอกเบี้ยและ
เงินต้นเมื่อครบก าหนดระยะเวลา ในการวิเคราะห์งบการเงินจะมุ่งเน้นด้านความเสี่ยงว่ามีมากน้อย
เพียงใด การตัดสินใจให้กู้ยืม ควรจะให้กู้หรือไม่ และจะให้กู้ได้เป็นจ านวนเท่าใด ค้นหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ของกิจการ ความมั่นคงของกิจการ ความสามารถในการท าก าไร การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของกิจการ 
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1.1.3.4 รัฐบาลและหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นต้น ต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงในงบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีให้ถูกต้อง 
ตรงกับความเป็นจริง จึงมุ่งเน้นเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อน ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของรายการต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้องและมีความเป็นไปได้ เป็นความจริงและมีเอกสาร
ครบถ้วน 

การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นกระบวนการในการน าข้อมูลที่แสดงไว้ในงบการเงินมาท าการ
จ าแนก แยกแยะ ตีความ ข้อมูลในงบการเงิน ด้วยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในงบการเงินในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน หรือต่างรอบระยะเวลาบัญชี โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การใช้อัตราส่วน
ทางการเงิน การวิเคราะห์แนวนอน การวิเคราะห์แนวตั้ง การวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดท างบกระแส
เงินสดโดยเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การปรับสภาพข้อมูล 
การเลือกวิธีการวิเคราะห์ และสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ การแปลความหมายสรุปผลที่ได้
จากการวิเคราะห์แล้วจัดท ารายงานการวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อบุคคลในกลุ่มนั้น ๆ และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการน าข้อมูลไปใช้ ในการตัดสินใจ จะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของการวิเคราะห์ด้วย 

 
ค าศัพท ์ ความหมาย 

Financial Statement Analysis การวิเคราะห์งบการเงิน 
Owner or Stockholder ผู้ถือหุ้นหรือเจา้ของกิจการ 
Speculator ผู้ลงทุนเพื่อการเก็งก าไร 
Financial Ratio Analysis การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 
Horizontal Analysis การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน 
Vertical Analysis การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง 
Trend Analysis การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวโน้ม 
Cash Flow Analysis การวิเคราะห์โดยจัดท างบกระแสเงินสด 
Standard Ratio อัตราส่วนมาตรฐาน 
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1.1.4. เครื่องมอืในการวเิคราะหง์บการเงนิและอัตราสว่นทางการเงิน  
การวิเคราะห์งบการเงิน มีเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน 

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2556)  เคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงินที่ส าคัญสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทดังนี้คือ งบการเงินแบบฐานร่วม (Common-Size Financial Statements) และการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) การวิเคราะห์งบการเงินกิจการต้องมีงบการเงิน
อย่างน้อย 2 ปีฃึ้นไป เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบและดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องมีการจัดวางข้อมูล
รายงานงบการเงินของปีต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดย
เครื่องมือที่ใข้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

1.1.4.1 การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common - Size Analysis) 
1.1.4.2 การวเิคราะห์แนวโนม้ (Trend Analysis) 
1.1.4.3 การวเิคราะห์งบแสดงการเคลือ่นไหวของเงินทุน  
          (Fund Flow Analysis) 
1.1.4.4 การวเิคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน (Ratio Analysis) 
 

ในการวิเคราะห์ครั้งนื้ ได ใช้การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common - size Analysis) การวิเคราะห์
แนวโน้ม (Trend Analysis) และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยมีรายละเอียด
ดังนื ้

1. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) เป็นการแปลงค่าตัวเลข
ของรายการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของรายการส าคัญในงบการเงิน เพื่อให้ทราบโครงสร้าง
การเงินในงบดุลและโครงสร้างการท าก าไรในงบก าไรขาดทุน โดยในงบดุลจะคิดเป็นร้อยละ 100 
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม หรือหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ในขณะที่งบก าไรขาดทุนจะเทียบกับ
ยอดขาย 

1.1 การค่านวณแนวดิ่งในงบแสดงฐานะการเงิน ก าหนดให้ยอดสินทรัพย์รวมหรือ
ยอดหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมเป็นร้อยละ 100 และน ายอดแต่ละรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินมาค านวณว่ารายการนั้น ๆ เป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวม  

1.2 การค านวณแนวตั้งในงบก าไรขาดทุน ก าหนดให้ยอดรายได้รวมเป็นร้อยละ 100 
และน ายอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนมาค านวณว่ายอดรายการนั้นเป็นร้อยละเท่าใดของยอด
รายได้ 
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ประโยชน์การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) การวิเคราะห์ในลักษณะ

นี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้อย่างชัดเจน เช่น การลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของรายรับ รายจ่าย ก าไรระหว่างปีหรือไตรมาส เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นสัญญาณ
ให้สามารถวางแผนการลงทุนได้ การเปรียบเทียบเป็นสัดส่วน ท าให้ผู้บริหารทราบโครงสร้างรายงาน
การเงินปีนั้น ๆ เช่น อัตรารายได้หรือการท าก าไร โครงสร้างค่าใช้จ่าย และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา จะท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มส าคัญได้ เมื่อทราบโครงสร้างฐานะทางการเงินแล้ว 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของหน่วยงานได้ ตัวเลขสัดส่วนที่ได้จากการ
วิเคราะห์ สามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื ่นในลักษณะเดียวกันได้เพื่อทราบถึง
ความสามารถในการแข่งขัน จุดแข็ง และจุดอ่อนของหน่วยงานได ้

2. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอนวัตถุประสงค์
เพื่อท าให้เห็นการเจริญเติบโตหรืออัตราการเพิ่มการลดของรายการที่เราสนใจ วิธีการค านวณอาจดู
การเปลี่ยนแปลงเทียบกันปีต่อปีหรือใช้เป็นหนึ่งเป็นปีฐาน แล้วดูว่าในปีอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับปีฐาน 

ประโยชน์การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงแนวโน้มของ
รายการที่สนใจเป็นหลัก เช่น แนวโน้มรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในด าเนินงานต่าง ๆ และรายรับ
คงเหลือ เป็นต้น gมื่อทราบแนวโน้มของรายการที่สนใจแล้ว ก็ท าให้ทราบถึงสิ่งที่หน่วยงานควร
ปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณถัด ๆ ไป ซึ่งเมื่องบประมาณงวดถัดไปออกแล้วไม่เป็นตามที่
คาดหวัง ก็จะช่วยให้ผู้บริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนหรือวางแผนการด้านงบประมาณของ
หน่วยงานได้ง่ายขึ้นและช่วยการคาดการณ์อนาคตได้ดีขึ้น บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในงบการเงินเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรายการหนึ่งกับรายการหนึ่ง อัตราส่วนทางการเงิน
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดงสภาพเสี่ยง อัตราส่วนแสดง
ประสิทธิภาพในการหาก าไร และ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินจ าเป็นต้องท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต หรือเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
มาตรฐานหรืออัตราส่วนถัวเฉลี่ยของกิจการ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงิน จุดแข็งจุดอ่อนของกิจการ 
และแนวโน้มในอนาคตของกิจการ ท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนการบริหารการเงินให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ โดยด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้  

 3.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
  - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
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3.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Asset Management Ratios) 
 - อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด  
             (Total Assets Turnover Ratio) 
3.3 อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน (Leverage Ratios) 
 - อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) 

 3.4 อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด  
                       (Return on Total Asset: ROA) 
ประโยชน์การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) การวิเคระห์อัตราส่วน

ทางการเงิน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข่งและจุดอ่อน สภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหน้ีวัดประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์ ฐานะความมั่นคงทางการเงิน ผลการด าเนินงานของกิจการ เป็นการน าตัวเลขจากงบการเงิน
ที่เกีย่วข้องกันมาหาอัตราส่วนต่างๆ 

 
1.1.5 ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์งบการเงิน 
การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นกระบวนการในการน าข้อมูลที่แสดงไว้ในงบการเงิน 

มาท าการจ าแนก แยกแยะ ตีความ ข้อมูลในงบการเงิน ด้วยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในงบการเงิน 
ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน หรือต่างรอบระยะเวลาบัญชีโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การใช้
อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวนอน การวิเคราะห์แนวตั้ง การวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดท า
งบกระแสเงินสดโดยเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การปรับ
สภาพข้อมูล การเลือกวิธีการวิเคราะห์และสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ การแปลความหมาย
สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้วจัดท ารายงานการวิเคราะห์เพื่อ เสนอต่อบุคคลในกลุ่มนั้น ๆ และ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ ที่มีเงื่อนไขพงึระมัดระวัง คือ 

1.1.5.1 งบการเงินเป็นข้อมูลในอดีต การน าข้อมูลในอดีตมาใช้ส าหรับการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอาจเกิดความผิดพลาดได้ เพราะสถานการณ์ทางการเงิน มีความผันผวน 
และมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีแตกต่างกัน ซึ่งท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาประมาณการหรือ
คาดการณ์ในอนาคตได ้

1.1.5.2 ตัวเลขที่ได้จากการประมาณการ งบการเงินที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์
นั้น ตัวเลขหลาย ๆ รายการเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการประมาณการ เช่น การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
การประมาณการหนี้สิน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการประมาณรายการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ ไม่แน่นอน 
ดังนั้น การที่จะน าตัวเลขในงบการเงินมาวิเคราะห์จะต้องค านึงถึงตัวเลขที่เกิดจากการประมาณการด้วย 
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1.1.5.3 นโยบายบัญชี ในการเปรียบเทยีบงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ 
ภายในระหว่างปี หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น จะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ถ้าเลือกนโยบายบัญชี
ที่แตกต่างกัน เช่น นโยบาย ในการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคิดค่าเสื่อม เป็นต้น 
   1.1.5.4 การบันทึกราคาทุน โดยปกติในการบันทึกบัญชีครั้งแรกมักจะบันทึก
ในราคาทุน เนื่องจาก มีหลักฐานในการบันทึกบัญชีแต่ในปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีสามารถ
ประเมินราคารายการในงบการเงินเพื่อที่จะปรับปรุงรายการ ให้แสดงราคายุติธรรมแทนที่ราคาทุนได้ 
ดังนั้น ในการวิเคราะห์งบการเงินก็ต้องพิจารณาว่ารายการนั้น เป็นรายการที่ใช้ราคาทุนหรือเป็นราคา
ที่ประเมินใหม่แล้ว 
   1.1.5.5 ข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน ข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะ
การเงิน จะเป็นการแสดงตัวเลขในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งข้อมูลในวันสิ้นงวดบัญชีอาจไม่ใช่ตัวแทนของ
ข้อมูลทั้งปี และในบางกิจการอาจมีนโยบายในการรายงานข้อมูลในตอนสิ้นงวด ให้แสดงผลการ
ด าเนินงานที่ดีซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
   1.1.5.6 ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์งบการเงินที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลัก แต่การที่จะน าข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้จะต้องพิจารณาข้อมูล
อื่น ๆ ในเชิงคุณภาพประกอบด้วย 
 

1.1.6 ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน 
1.1.6.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้วิเคราะห์งบการเงินมีวัตถุประสงค์ในการ

วิเคราะห์แตกต่างกันไปตามสถานภาพ หรือความต้องการในข้อมูลว่าจะไปใช้ในเรื่องใด เมื่อทราบ
สถานภาพของผู้วิเคราะห์จะท าให้รู้ถึงความต้องการซึ่งท าให้สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
วิเคราะห์งบการเงินได้ 

1.1.6.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
งบการเงินแล้ว ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากผู้วิเคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมาย
ของการใช้ข้อมูลแตกต่างกัน ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจึงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของผู้วิเคราะห์งบการเงิน 

1.1.6.3 การปรับสภาพข้อมูลเป็นการปรับรูปแบบของข้อมูล ให้เป็นแบบเดียวกัน 
ซึ่งง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูลและการน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ เช่น การปรับงบการเงินให้เหมาะสม 
การวิเคราะห์ร้อยละ หรือการวิเคราะห์อัตราส่วน เป็นต้น 

1.1.6.4 การเลือกวิธีวิเคราะห์การเลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงินควรเลือกให้
เหมาะสมกับวัตถ ุประสงคข์องผู้ท าการวิเคราะห์ บางครั้งเพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อเท็จจริงมากที่สุด 
อาจใช้วิธีการวิเคราะห์มากกว่าหนึ่งวิธี 
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1.1.6.5 การแปลความหมาย คือ การน าเอาข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากผลการ
วิเคราะห์มาอธิบายความหมายให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบเพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจ การแปลความหมาย
นั้น เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด เพราะต้องใช้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ท าการวิเคราะห์
ประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

1.1.6.6 จัดท ารายงานและสรุปผล การสรุปผลการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่
เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถน าข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจได ้

 
ภาพที่ 2-1 สรปุขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน 

 
ในการวิเคราะห์ครั้งนื้ ได ใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2563 โดยมีรายละเอียดดังนื้  

1. ก าหนดวัตถุประสงค ์
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. การปรับสภาพข้อมูล 
4. การเลือกวิธีวิเคราะห ์
5. การแปรความหมาย 
6. การจัดท ารายงานและสรุป 
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 การวิเคราะห์รายงานการเงิน คือ เป็นกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลและ
ปรับสภาพข้อมูลในรูปแบบที่ผู้วิเคราะห์สามารถรวบรวมข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบรายงาน
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 เพื่อการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common - Size Analysis) 
การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)  
เป็นเครื่องมือในการรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 เพื่อใช้เป็นประโยชน์
ในด้านข้อมูลสารสนเทศในการประมาณการณ์หรือการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของสภาพคล่อง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในอนาคตและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการวินิจฉัย
ปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินและปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนด้านงบประมาณ ด้านบริหาร ด้านวางแผน การจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตเพื่อน าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายงานการเงิน ให้กับผู้บริหารจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในระยะยาวได้ 

 
 1.2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ จึงประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 อ้างอิง หน้า 18) 
ได้ก าหนดค านิยามที่ส าคัญและส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการไว้ใน หมวด 4 การบัญชี 
การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 68 ให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงินตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง ในกรณี
หน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
ทั่วไป ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน ให้จัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด มาตรา 69 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติ ที่กระทรวง การคลังก าหนด เพื่อจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก 
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งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดท า รายงาน
การเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น 
ปฏิบัติด้วยก็ได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อ
ตรวจสอบ และน าส่งกระทรวงการคลังด้วยมาตรา 71 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบ
บัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตาม
มาตรา 70 ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงาน
ผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และ
กระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้น าส่งให้คณะรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
  1.2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ  .ศ  . 2561 มาตรา 68 วรรคหนึ่งและสอง 
บัญญัติให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
โดยมีหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ดังนี ้

1.2.1.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนอรายงาน 
          การเงิน 
1.2.1.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การ 
          เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
1.2.1.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
1.2.1.4 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ  
          อุปกรณ ์
1.2.1.5 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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1.2.2 หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
1.2.2.1 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการก าหนดระบบบัญชี 

และจัดท ารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
เป็นไปในกรอบมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ 

1.2.2.2 เป็นแนวทางส าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงาน
การเงินของหน่วยงานของรัฐเพื่อแสดงความเห็นว่าได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

1.2.2.3 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูล
ที่แสดงในรายงานการเงิน ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ที่กระทรวง การคลังก าหนด และสามารถน ารายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้  

1.2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ส าหรับการจัดท ารายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชี ปี 2561 เป็นต้นไป หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2561 โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ (ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานชองรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาซน ทุนหมุนเวียนที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด) 
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 
และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึง
การก่อหนี้ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังชองรัฐ พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้ส าหรับการจัดท ารายงาน
การเงินของหน่วยงานตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 เป็นต้นไปโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
รายงานการเงินประจ าปี 
   1.2.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดท ารายงานการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ ตามเกณฑ์การจัดท ารายงานการเงินมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ตามเกณฑ์คงคา้ง (Accrual  Basic) 

1.2.3.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
รายงานการเงิน ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนอรายงานการเงิน โดยให้
ผู้อ านวยการกองคลัง หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานเซ่นเดียวกันลงนามเป็นผู้รับผิดชอบในการ
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จัดท ารายงานการเงินและน าเสนอรายงานการเงินให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามผู้อนุมัติ 
1.2.4 องค์ประกอบของรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 1.2.4.1 งบแสดงฐานะการเงิน หรือรายงานที่มีซื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดงถึง

ฐานะการเงินของหน่วยงานของรัฐ หมายถึง เป็นรายงานการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงินของหน่วยงานอัน
ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนของหน่วยงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการจัดท ารายงาน ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถน าไปวิเคราะห์โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
สินทรัพย์ หนี้สิน แสะสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทนุ เพื่อประเมินฐานะการเงินของหน่วยงาน ณ วันสิ้นปี โดย
เก็บข้อมูลมาจากบัญชีแยกประเภทในหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุน 

1.2.4.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หรือรายงานที่มีซื่อเรียก
อย่างอื่นที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ หมายถึง เป็นรายงานการเงินที่แสดงถึงผล
ทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของ
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสร้างผลผลิตของหน่วยงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยเก็บข้อมูล
มาจากบัญชีแยกประเภทในหมวดรายได้และค่าใช้จ่าย 

1.2.4.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติม
จากข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน เป็นการอธิบายหรือ
การแยกแสดงของรายการที่น่าเสนอในรายงานการเงินดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการเงินที่มี
คุณสมบัติไม่เพียงพอ 

1.2.5 ขอบเขตของข้อมูลในรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดท ารายงานการเงิน แสดงรายการข้อมูลทางการเงิน

และบัญชีในรายงานการเงิน และมีข้อมูลทางการเงินและบัญชีประกอบด้วย เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณเงินรายได้แผ่นดิน และเงินอื่นใด รวมทั้งการก่อหนี้ 

1.2.6 รูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี น าเสนอรายงานการเงินตามรูปแบบการน าเสนอ

รายงานการเงิน ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
1.2.7 รอบระยะเวลาบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดท ารายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐให้มี

รอบระยะเวลาเป็นไปตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีถัดไป) 
1.2.8 การน าส่งรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี น าส่งรายงานการเงิน

ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และ
น าส่งกระทรวงการคลังด้วย 
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  1.2.9 ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ 
GFMIS  

เป็นการด าเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับ
กระบวนการด าเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้น
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน รวมทั้งมุ ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายใน
องค์กรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนอง
นโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 

1.2.10 โปรแกรมบริหารระบบเบิกจ่ายและระบบบัญชี (3 มิติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี หรือ ระบบ http://3dgf.pbru.ac.th  

โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการด าเนินงานและการ
จัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
สถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว 

ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน หมายถึง การเก็บรวม
รวมข้อมูลทางบัญชีการเงินจากระบบระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ ระบบ GFMIS โปรแกรมบริหารระบบเบิกจ่ายและระบบบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ 
ระบบ 3 มิติ http://3dgf.pbru.ac.th มาจัดท ารายงานการเงินมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ตามรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงิน ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อยของรายงาน
การเงิน คือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน และมีรอบระยะเวลา
เป็นไปตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25x1 - 30 กันยายน 25x2) ส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงาน
ของรัฐส่งให้ตามมาตรา 70 ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลง
กับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดยการรับรองความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวง การคลังก าหนด 
เป็นการใช้ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2563 (อ้างอิง , https://www.pbru.ac.th/pbru/ auditors-
report-and-financial-reports) 

 

http://3dgf.pbru.ac.th/
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1.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Phetchaburi Rajabhat University) (พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้ไว้ ณ 10 มิถุนายน 2547,อ้างอิงhttps://www.pbru.ac.th/ 
pbru/regulations) จัดตั้งขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
ราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)
(พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562,อ้างอิง https://www.mhesi.go.th/ index.php/aboutus/legal-
all.html) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี ตั้งอยู่ เลขที่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและประเด็นดังนี ้

  ปรชัญา :  “คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล “ 
  ปณิธาน :   “พลังปัญญาของท้องถิ่น” 

วิสัยทัศน์ :  “ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหาร 
                       การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา  
                       เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
พันธกจิ  

    1) ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมน าความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตโดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

4) น้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล 

5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วย
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (อ้างอิง ,https://www.audit.go.th/th/regulation)  
เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการด าเนินการอื่น
ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล  
 
 1.5  ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาที่รัฐบาลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดท างบประมาณ 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ก าหนดให้ปีงบประมาณ
หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี 
พ.ศ. ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ ปีงบประมาณ 2559–2563 รวมทั้งสิ้น 5 ปี 
 
2. งานวิเคราะห์/งานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 พิพัฒน์ ศรีเสวกกาญจน (2547) ศึกษาการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนสภาพคล่องของกิจการ
ของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะใช้มากในกลุ่มวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างกลุ่มบริหาร และกลุ่มเทคโนโลยี อัตราส่วนวัดผลการด าเนินงานของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
จะใช้มากในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง กลุ่มบริการและกลุ่มเทคโนโลยี อัตราส่วนการบริหารหนี้สินของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะ
ใช้มากใน ทุกกลุ่มธุรกิจ อัตราส่วนทางการเงินของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จะใช้อัตราส่วนต่อหุ้นมาก
ในทุกกลุ่มธุรกิจเนื่องจากอัตราส่วนต่อหุ้นจะดูก าไรสุทธิต่อหุ้น และราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีดู
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

สัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio), อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/Equity Ratio), 
อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin), อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) 
และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (Price/Book Value per Share) กับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์แยกตามหมวดธุรกิจหลักที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุด 5 หมวดธุรกิจ ได้แก่ 
กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพาณิชย์ 
และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน

https://www.audit.go.th/th/regulation
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ทั้งสิ้น 1,860 ตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในแต่ละหมวดธุรกิจมากที่สุด ยกเว้นในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่มีอัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
รวมที่ส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภค 
 ภาสกร ปาละวัล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่างบริษัท 
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่นประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) โดยการ รวบรวมข้อมูลงบการเงินระหว่างปี พ.ศ. 2554 -2558 ท าการเปรียบเทียบ
โดยใช้การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง (CommonSize Analysis) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เทียบกับปีฐาน 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)  
 ส านักงบประมาณของรัฐสภา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินองค์การ
มหาชน ใช้ข้อมูลงบการเงินขององค์การมหาชนทั้ง 39 แห่ง โดยยึดโครงสร้างและรูปแบบงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมไปถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีที่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก าหนด เนื่องจากรูปแบบและรายละเอียดของงบการเงินแต่ละ
องค์การมีความแตกต่างกัน โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน 4 อัตรา คือ 1. การวิเคราะห์
งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) 2. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial 
Ratios) คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 3. อัตราส่วน
โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย 4. อัตราส่วนของเงินสดและเงินลงทุน น ามาการศึกษาวิเคราะห์งบ
การเงินองค์การมหาชน ใช้ข้อมูลงบการเงินขององค์การมหาชนทั้ง 39 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2557-2559 
 นางสาวนัฐณิชา ค าตา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้  1. ผู้บริหาร มีหน้าที่
และต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารจึงท าการ
วิเคราะห์งบการเงินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในอดีต และน าไปวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 2. เพื่อใช้
ในการวางแผนบริหารงานของผู้บริหาร 3. เพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. เพื่อใช้
ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้องและมีความเป็นไปได้ เป็นความจริง
และมีเอกสารครบถ้วน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 1. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง 
(Common - Size Analysis) 2. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) และ 3. การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)  

 



การวิเคราะหร์ายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) ประจ าปงีบประมาณ 2559-2563 

 หนา้ 24 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์รายงานการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีงบประมาณ 2558 ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2558 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 (6 เดือน) เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 (6 เดือน) การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ประเมิน
สภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วนที่ใช้ประเมินสภาพคล่อง ประเมินความเสี่ยงทางการเงิน อัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม ประเมินผลประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ การวัดประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ได้ใช้จากอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ประเมินความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่าย 
อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย อัตราส่วนแสดงการสนับสนุนต่อค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ณ 31 มีนาคม 2558 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,441.91 ล้านบาทแยก
เป็น สินทรัพย์หมุนเวียน 412.07 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.97 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,029.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.03 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น หนี้สิน
และส่วนของทุนรวมทั้งสิ้น 3,441.91 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้นจ านวน 222.31 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.46 ของหนี้สินและส่วนของทุนและมีส่วนของทุนทั้งสิ้นจ านวน 3,219.60 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.54 ของหนี้สินและส่วนของทุน ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2558 พบว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรายได้ทั้งสิ้น 896.53 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล 
จ านวน 681.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.06 ของรายได้ทั้งสิ้น และรายได้จากแหล่งอื่น 
จ านวน 214.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.94 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรายได้ท้งสิ้นเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน จ านวน 108.75 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากรัฐบาล ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
จ านวน 769.86 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวนเงิน 353.94ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 45.97 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น ส่งผลให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
จ านวน 126.67 ล้านบาท พบว่าในรอบระยะเวลาดังกล่าว แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น แต่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน สรุปได้
ว่า ในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังคงมีความคล่องตัวทางการเงินเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพ
การใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน การประเมินความความเสี่ยงในการช าระหนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องมาจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่หนี้สินก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
  สรุปได้ว่า การวิเคราะห์รายงานการเงินมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาค้นคว้าอย่าง
ถ่องแท้ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ 
ให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารงานเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และให้ความส าคัญกับผลผลิต ผลสัมฤทธิ์  
และความคุ้มค่าของการบริหารงาน การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทที ่3 
วธิกีารวเิคราะห์ 

 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 -
2563 โดยมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง หรือ แหล่งข้อมูล 
3. เครื่องมือที่ใข้ไนการวิเคราะห์ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 มีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
 1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห ์
 1.2 ศึกษาระเบียบ ประกาศ และงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 
 1.3 ออกแบบการวิเคราะห์ 
  1.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
 1.6 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.7 สรุปผลวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 
2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง หรือ แหล่งข้อมูล 

การวิเคราะห์ในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563  
     2.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 
     2.2 แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ รายงานการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากส านักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่รับรอง
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ความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

2.3 ระยะเวลาของข้อมูล ได้แก่  
2.3.1 ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) 
2.3.2 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) 
2.3.3 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
2.3.4 ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 
2.3.5 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที ่ผู ้ว ิเคราะห์ได้
ออกแบบและสร้างขึ้นมา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft Office (Excel) ใน
การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และค านวณหาผลรวม ผลต่าง และค่าร้อยละ น าเสนอเป็นตารางและ
แผนภูมิประกอบ เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2563  
 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size 
Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial 
Ratio Analysis) เพื่อท าการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 ซึ่งมี
ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) เป็นการแปลงค่าตัวเลข
ของรายการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของรายการส าคัญในของรายงานการตรวจสอบรายงาน
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 เพื่อให้ทราบโครงสร้างทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
โดยจะคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม หรือหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น และโครงสร้าง
ก าไรในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน จะเทียบกับยอดรายได้ 
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4.1.1 การค านวณแนวดิ่งในงบแสดงฐานะการเงิน ก าหนดให้ยอดสินทรัพย์รวมหรือ
ยอดหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมเป็นร้อยละ 100 และน ายอดแต่ละรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินมาค านวณว่ารายการนั้น ๆ เป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวม โดยใช้สูตรดังนี้ 

ร้อยละ = (ยอดแต่ละรายการในหมวดสินทรัพย์/ยอดรวมสินทรัพย์รวม) x 100 และ  
ร้อยละ = (ยอดแต่ละรายการในหมวดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น/ยอดรวมสินทรัพย์รวม)  
           x 100  

4.1.2 การค านวณแนวตั้งในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ก าหนดให้ยอด
รายได้รวมเป็นร้อยละ 100 และน ายอดแต่ละรายการในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
มาค านวณว่ายอดรายการนั้นเป็นร้อยละเท่าใดของยอดรายได้รวม โดยใช้สูตรดังนี้ 

ร้อยละ = (ยอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุน/ยอดรวมสินทรัพย์รวม) x 100 
 

4.2 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอนวัตถุประสงค์ 
ก็เพื่อท าให้เห็นการเจริญเติบหรืออัตราการเพิ่มการลดของรายการที่เราสนใจ ในรายงานการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 วิธีการค านวณอาจดูการเปลี่ยนแปลงเทียบกันปี
ต่อปีหรือใช้เป็นหนึ่งเป็นปีฐาน แล้วดูว่าในปีอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 

ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง = (ยอดปีปัจจุบัน – ยอดปีก่อน)/ยอดปีก่อน x 100 
 

4.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลในงบการเงินเพื ่อหา ความสัมพันธ์ระหว่างรายการหนึ่งกับรายการหนึ ่ง อัตราส่วนทาง
การเงินแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดงสภาพเสี่ยง 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการหาก าไร และ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจ าเป็นต้องท าการเปรียบเทียบ กับข้อมูลในอดีต หรือเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนมาตรฐานหรืออัตราส่วนถัวเฉลี่ยของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงิน จุดแข็ง
จุดอ่อนของหน่วยงาน และแนวโน้มในอนาคตของหน่วยงาน ท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนการ
บริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพได้ 

4.3.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถ

ในการน าสินทรัพย์หมุนเวียนไปช าระหนี้ระยะสั้น อัตราส่วนนี้เป็นเครื่องวัดฐานะทางการเงินระยะสั้น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL) = เท่า 
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ผลลัพธ์จะท าให้ทราบว่า ณ วันที่วิเคราะห์งบการเงินกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นกี่เท่า
ของหน้ีสินหมุนเวียน นั่นคือ เมื่อกิจการจ่ายช าระหนี้สินระยะสั้นแล้ว ยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลืออยู่
หรือไม่ ซึ่งบอกให้ทราบว่าธุรกิจมีสภาพคล่องสูงหรือต่ า ถ้าค่าที่ค านวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริษัท  
มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น ท าให้
คล่องตัวในการช าระหน้ีระยะสั้น มีค่อนข้างมาก โดยปกติ อัตราส่วน 2 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว 

4.3.2 อัตราส่วนวดัประสทิธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Asset Management Ratios) 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ = ขายสุทธิ (Sales) / สินทรัพย์รวม (Total Asset) 
= ครั้งหรือเท่า 

ผลลัพธ์จะท าให้ทราบว่า ความสามารถของกิจการในการใช้สินทรัพย์นั้น ๆ มีประสิทธิภาพ
เพียงใดหากจ านวนครั้งสูง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด แต่หากอัตราส่วนต่ า
แสดงว่า มีสินทรัพย์มากเกินไป 

4.3.3 อัตราส่วนวัดสภาพหนี้สิน (Leverage Ratio 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio) เป็นอัตราส่วนที่แสดง

สัดส่วนของหนี้สินรวมที่กิจการมีอยู่ ซึ่งใช้วัดว่าสินทรัพย์ของกิจการสนับสนุนเงินทุนจากเงินกู้ยืมจาก
ภายนอกเป็นสัดส่วนเท่าใด นอกจากนี้ยังแสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการ 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio) 
= (หนี้สินรวม (Total Debt) /สินทรัพย์รวม (Total Asset)) x 100 
= ร้อยละ หรือ % 

ผลลัพธ์จะท าให้ทราบว่ากิจการมีการกู้ยืมเงินมาลงทุนเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของสินทรัพย์รวม 
ฝ่ายเจ้าหนี้จะพอใจในอัตราส่วนที่ปานกลางจนถึงต่ า ซึ่งแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวม 
ฝ่ายเจ้าของกิจการ จะพอใจในอัตราส่วนที่สูงเนื่องจาก 1. เจ้าของกิจการหลีกเลี่ยงการเพิ่มทุนของกิจการ 
2. เป็นการน าเงินของเจ้าหนี้มาลงทุนซึ่งมีต้นทุนต่ า 3. เป็นการลดความเสี่ยงในเงินลงทุนของเจ้าของกิจการ 

4.3.4. อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) แสดงให้เห็น

ถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่กิจการมีอยู่ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรให้กับ
ธุรกิจมากหรือน้อยอย่างไร บางครั้งเรียกอัตราส่วนนี้ว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
Investment หรือ ROI) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ = (ก าไรสุทธิหลังภาษี/ สินทรัพย์รวม) x 100 
        = ร้อยละหรือ % 
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ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่ากิจการใช้สินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพเพียงใดหรืออาจเป็นที่สินทรัพย์
ใช้ประโยชน์ได้น้อยเนื ่องจากเสื ่อมคุณภาพ ถ้าอัตราส่วนนี้สูง แสดงว่ากิจการใช้สินทรัพย์แล้ว
ก่อให้เกิดก าไรสูง ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ าแสดงว่าการใช้สินทรัพย์แล้วก่อให้เกิดก าไรน้อย 

 
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

ผู้วิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft office (Excel) เพื่อวิเคราะห ์
และค านวณหาผลรวม ผลต่าง และค่าร้อยละ น าเสนอเป็นตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย 
ข้อมูลรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 ที่แสดงผลการวิเคราะห์ตาม
แนวดิ่ง (Common - size Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) และการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) ดังนี ้

5.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
5.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Asset Management Ratios) 

- อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด (Total Assets Turnover Ratio) 
5.3 อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน (Debt Ratios or Leverage Ratios) 

- อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) 
5.4 อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (Return on Total Asset: ROA ) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องมือการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size 

Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) โดย
ใช้ข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรอง
จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 ดังนี ้

1. ข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 

2. วิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จากรายงานการตรวจสอบ
รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 

 2.1 วิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จากงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

2.2 วิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จากงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน 

3. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) จากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2563 

4. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) จากรายงานการตรวจสอบ
รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี ้

 4.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
       - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

4.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Asset Management Ratios) 
      - อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด (Total Assets Turnover Ratio) 
4.3 อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน (Debt Ratios or Leverage Ratios) 
      - อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) 

 4.4 อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
       - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (Return on Total Asset: ROA ) 
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1. ขอ้มลูจากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ทีไ่ด้รับการรับรอง
จากส านักงานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ประจ าปงีบประมาณ 2559-2563 
 
ตารางที่ 4-1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 แสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

 
 
 

(หน่วย :บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2561 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 436,023,838.95        424,655,804.74        287,747,989.82        284,519,291.95        273,523,776.45        

ลูกหนี้อื่นระยะส้ัน 1,758,896.56           1,130,174.98           1,933,187.02           1,650,765.59           4,232,018.92           

เงินลงทุนระยะส้ัน 338,784,104.64        230,925,342.08        301,660,519.54        256,980,115.63        194,650,242.27        

สินค้าคงเหลือ 630,587.34              381,421.86              1,128,160.91           -                       -                       

วัสดุคงเหลือ 2,382,638.28           2,639,870.57           1,661,442.08           2,133,606.07           414,867.43             

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น -                        -                        120,208.51             211,897.24             -                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 779,580,065.77   659,732,614.23   594,251,507.88   545,495,676.48   472,820,905.07   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้อื่นระยะยาว 10,121,107.96         3,070,650.75           432,000.00             -                       -                       

เงินลงทุนระยะยาว 179,031,765.76        193,632,096.94        280,012,268.90        317,535,820.62        285,522,852.41        

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,376,666,221.55     2,404,175,067.28     2,330,309,384.51     1,975,472,990.57     1,627,449,563.64     

สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 16,173,969.56         22,310,440.44         -                       -                       -                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,581,993,064.83 2,623,188,255.41 2,610,753,653.41 2,293,008,811.19 1,912,972,416.05 

รวมสินทรัพย์ 3,361,573,130.60 3,282,920,869.64 3,205,005,161.29 2,838,504,487.67 2,385,793,321.12 

หนี้ สิน

หนี้ สินหมุนเวียน

เจา้หนี้อื่นระยะส้ัน 157,515.92              120,646.37              2,648,085.97           -                        14,816,418.29          

เงินรับฝากระยะส้ัน 370,108,963.13        331,381,272.82        303,590,055.99        270,931,683.85        245,429,246.84        

รวมหนี้ สินหมุนเวียน 370,266,479.05   331,501,919.19   306,238,141.96   270,931,683.85   260,245,665.13   

หนี้ สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากระยะยาว 14,453,983.97         14,573,573.97         23,146,580.99         21,795,922.97         23,860,167.86         

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน 14,453,983.97     14,573,573.97     23,146,580.99     21,795,922.97     23,860,167.86     

รวมหนี้ สิน 384,720,463.02   346,075,493.16   329,384,722.95   292,727,606.82   284,105,832.99   

สินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน 2,976,852,667.58 2,936,845,376.48 2,875,620,438.34 2,545,776,880.85 2,101,687,488.13 

3,361,573,130.60 3,282,920,869.64 3,205,005,161.29 2,838,504,487.67 2,385,793,321.12 

สินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 312,190,951.45        312,190,951.45        312,190,951.45        261,685,751.45        237,421,751.45        

รายได้สูงกว่าค่าใช้จา่ยสะสม 2,664,661,716.13     2,624,654,425.03     2,563,429,486.89     2,284,091,129.40     1,864,265,736.68     

รวมสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน 2,976,852,667.58 2,936,845,376.48 2,875,620,438.34 2,545,776,880.85 2,101,687,488.13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



การวิเคราะหร์ายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) ประจ าปงีบประมาณ 2559-2563 

 หนา้ 32 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4-1 แผนภูมิแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน จากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 
  
 
ตารางที่ 4-2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 แสดงงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 

   
 

(หน่วย :บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2561 2560 2559

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 16 523,670,321.31        559,955,806.19        682,873,376.13        751,111,618.80        500,239,132.87        

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 17 189,097,680.00        220,841,941.94        237,278,852.02        247,755,038.57        278,450,518.58        

รายได้อื่น 18 143,967,460.63        173,093,875.24        188,775,555.88        165,206,515.42        208,274,312.36        

รวมรายได้ 856,735,461.94    953,891,623.37    1,108,927,784.03  1,164,073,172.79  986,963,963.81    

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จา่ยบุคลากร 19 326,189,396.31        334,810,179.41        325,109,035.50        243,552,557.49        161,587,853.57        

ค่าบ าเหน็จบ านาญ 20 67,796,071.30          66,772,048.05          65,539,560.28          55,333,616.43         -                        

ค่าตอบแทน 21 16,596,037.19          21,847,769.51          17,969,819.41          41,963,989.84         43,713,990.12         

ค่าใช้สอย 22 73,791,297.12          120,425,136.76        117,578,480.49        47,228,042.69         48,166,677.07         

ค่าวัสดุ 23 119,555,150.30        148,360,631.19        142,481,008.11        136,480,871.42        132,502,531.60        

ค่าสาธารณูปโภค 24 29,517,459.98          32,056,117.50          30,862,769.99          25,906,798.54         26,561,622.51         

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 25 156,745,338.58        157,381,787.12        127,200,461.05        133,200,846.88        97,597,366.22         

ค่าใช้จา่ยจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 26 3,700,084.19           2,518,700.00           2,527,700.00           78,938,793.75         103,514,067.06        

ค่าใช้จา่ยอื่น 27 266,807.16              120,292.99              224,191.66              27,537,996.10         81,820,742.26         

รวมค่าใช้จ่าย 794,157,642.13    884,292,662.53    829,493,026.49    790,143,513.14    695,464,850.41    

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 62,577,819.81     69,598,960.84     279,434,757.54    373,929,659.65    291,499,113.40    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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แผนภูมิที่ 4-2 แผนภูมิแสดงงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน จากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 -
2563 
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2. การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยวิเคราะห์ตาม
แนวดิ่ง (Common Size Analysis)  

2.1 วิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จากงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ตารางที่ 4-3 การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size 
Analysis) จากงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

การวิเคราะห์ตามแนวด่ิง (Common-Size Analysis)

2563 2562 2561 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.97% 12.94% 8.98% 10.02% 11.46%

ลูกหนี้อื่นระยะส้ัน 0.05% 0.03% 0.06% 0.06% 0.18%

เงินลงทุนระยะส้ัน 10.08% 7.03% 9.41% 9.05% 8.16%

สินค้าคงเหลือ 0.02% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00%

วัสดุคงเหลือ 0.07% 0.08% 0.05% 0.08% 0.02%

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 23.19% 20.10% 18.54% 19.22% 19.82%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้อื่นระยะยาว 0.30% 0.09% 0.01% 0.00% 0.00%

เงินลงทุนระยะยาว 5.33% 5.90% 8.74% 11.19% 11.97%

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 70.70% 73.23% 72.71% 69.60% 68.21%

สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 0.48% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 76.81% 79.90% 81.46% 80.78% 80.18%

รวมสินทรัพย์ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

หนี้ สิน

หนี้ สินหมุนเวียน

เจา้หนี้อื่นระยะส้ัน 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.62%

เงินรับฝากระยะส้ัน 11.01% 10.09% 9.47% 9.54% 10.29%

รวมหนี้ สินหมุนเวียน 11.01% 10.10% 9.55% 9.54% 10.91%

หนี้ สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากระยะยาว 0.43% 0.44% 0.72% 0.77% 1.00%

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน 0.43% 0.44% 0.72% 0.77% 1.00%

รวมหนี้ สิน 11.44% 10.54% 10.28% 10.31% 11.91%

สินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน 88.56% 89.46% 89.72% 89.69% 88.09%

รวมหนี้ สิน/ส่วนทุน 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

(หน่วย :เปอร์เซ็นต์)
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แผนภูมิที่ 4-3 กราฟการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จาก
งบแสดงฐานะทางการเงิน (สินทรัพย์หมุนเวียน) 
 

จากตารางที่ 4-3 และแผนภูมิที่ 4-3 พบว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่งแสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559-2563 เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 12.97 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 
มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 12.94 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วน
เท่ากับ 8.98 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 10.02 % ลดลง
จากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 11.46 % ลูกหนี้อื่นระยะสั้น โดยในปี 2563 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.05 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.03 % 
ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มเท่ากับมีสัดส่วนเท่ากับ 0.06 % เท่ากับจากปี 2560 ในปี 2560 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.06 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.18 % 
เงินลงทุนระยะสั้น โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 10.08 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 7.03 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 
9.41 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 9.05 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
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ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 8.16 % สินค้าคงเหลือ โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วน
เท่ากับ 0.02 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.01 % ลดลงจากปี 
2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.04 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งในปี 2560 และในปี 
2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.00 % วัสดุคงเหลือ โดยในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.07 % 
ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.08 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 
2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.05 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
มีสัดส่วนเท่ากับ 0.08 %  ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.02 % และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น โดยในปี 
2563 2562 2561 มีแนวโนม้ลดลงมีสดัส่วนเท่ากับ 0.00 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.01 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.00 % 
 รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559-2563 ลูกหนี้ระยะยาว โดยในปี 2563 
มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.30 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วน
เท่ากับ 0.09 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.01 % เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ซึ่งในปี 2560 และปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.00 % เงินลงทุนระยะยาว โดยในปี 2563 มีแนวโน้ม
ลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 5.33 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 5.90 % 
ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 8.47 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 11.19 %  ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 11.97 % ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ โดยในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 70.70 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 
มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 73.23 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วน
เท่ากับ 72.71 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 69.60 % เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 68.21 % และสินทรัพย์ไม่มีตัวตัน โดยในปี 2563 มีแนวโน้ม
ลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.48 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.68 % 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งในปี 2561 2560 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.0 % ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 4-4 กราฟการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis)  
จากงบแสดงฐานะทางการเงิน (หนี้สินและส่วนทุน) 
 

จากตารางที่ 4-3 และแผนภูมิที่ 4-4 พบว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ีซึ่งแสดงรายการหนี้สินและส่วนทุน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559-2563 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น โดยในป ี
2563 ปี 2562 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.00 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วน
เท่ากับ 0.08 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.00 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 
2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.62 % เงินรับฝากระยะสั้น โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 
11.01 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 10.09 % เพิ่มขึ้นจากปี 
2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 9.47 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้ม
ลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 9.54 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 10.29 % เงินรับฝาก
ระยะยาว โดยในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.43 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.44 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วน
เท่ากับ 0.72 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.77 % ลดลงจากปี 
2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 1.00 % สินทรัพย์สินสุทธิ/ส่วนทุน โดยในปี 2563 มีแนวโน้ม
ลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 88.56 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 
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89.46 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 89.72 % เพิ่มขึ้นจากปี 
2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 89.69 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วน
เท่ากับ 88.09 % ตามล าดับ 

การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จากงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ซึ่งแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์/ทุน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559-2563 สรุปได้ว่า สินทรัพย์
หมุนเวียน โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 23.19 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 
มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 20.10 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วน
เท่ากับ 18.54 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 19.22 % ลดลงจาก
ปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 19.82 % สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยในปี 2563 มีแนวโน้ม
ลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 76.81 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 
79.90 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 81.46 % เพิ่มขึ้นจากปี 
2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 80.78 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วน
เท่ากับ 08.18 % หนี้สินหมุนเวียน โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 11.01 % เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 10.10 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 
มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 9.55 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วน
เท่ากับ 9.54 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 10.91 % หนี้สินไม่หมุนเวียน โดยในปี 
2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.43 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลง มีสัดส่วน
เท่ากับ 0.44 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.72 % ลดลงจากปี 
2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.77 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วน
เท่ากับ 1.00 % และสินทรัพย์สินสุทธิ/ส่วนทุน โดยในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 
88.56 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 89.46 % ลดลงจากปี 2561 
ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 89.72 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 89.69 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 88.09 % ตามล าดับ 
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2.2 วิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จากงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน 

 
ตารางที่ 4-4 การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรอง
จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size 
Analysis) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 

 
 

 

การวิเคราะห์ตามแนวด่ิง (Common-Size Analysis)

2563 2562 2561 2560 2559

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 61.12% 58.70% 61.58% 64.52% 50.68%

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.07% 23.15% 21.40% 21.28% 28.21%

รายได้อื่น 16.80% 18.15% 17.02% 14.19% 21.10%

รวมรายได้ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ค่าใช้จ่าย 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ค่าใช้จา่ยบุคลากร 38.07% 35.10% 29.32% 20.92% 16.37%

ค่าบ าเหน็จบ านาญ 7.91% 7.00% 5.91% 4.75% 0.00%

ค่าตอบแทน 1.94% 2.29% 1.62% 3.60% 4.43%

ค่าใช้สอย 8.61% 12.62% 10.60% 4.06% 4.88%

ค่าวัสดุ 13.95% 15.55% 12.85% 11.72% 13.43%

ค่าสาธารณูปโภค 3.45% 3.36% 2.78% 2.23% 2.69%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 18.30% 16.50% 11.47% 11.44% 9.89%

ค่าใช้จา่ยจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 0.43% 0.26% 0.23% 6.78% 10.49%

ค่าใช้จา่ยอื่น 0.03% 0.01% 0.02% 2.37% 8.29%

รวมค่าใช้จ่าย 92.70% 92.70% 74.80% 67.88% 70.47%

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 7.30% 7.30% 25.20% 32.12% 29.53%

(หน่วย :เปอร์เซ็นต์)
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แผนภูมิที่ 4-5 กราฟการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis)  
จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน (รายได้) 

 
 จากตารางที่  4-4 และแผนภูมิที่  4-5 พบว่า งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งแสดงรายการรายได้ ส าหรับสิ้นปีงบประมาณ 2559-2563 รายได้จาก
งบประมาณ โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 61.12 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 58.70 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วน
เท่ากับ 61.58 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 64.52 % เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 50.68 % รายได้จากการขายและบริการ โดยในปี 2563 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 22.07 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วน
เท่ากับ 23.15 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 21.40 % เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 21.28 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 
มีสัดส่วนเท่ากับ 28.21 % และรายได้อื่น โดยในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 16.80 % 
ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 18.15 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 
2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 17.02 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วน
เท่ากับ 14.19 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 21.10 % ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 4-6 กราฟการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis)  
จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน (ค่าใช้จ่าย) 
 

จากตารางที่  4-4 และแผนภูมิที่  4-6 พบว่า งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งแสดงรายการค่าใช้จ่าย ส าหรับสิ้นปีงบประมาณ 2559 -2563 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 38.07 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 35.10 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 29.32 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 
20.92 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 16.37 % ค่าบ าเหน็จบ านาญ โดยในปี 
2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 7.91 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้น 
มีสัดส่วนเท่ากับ 7.00 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 5.91 % 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 4.75 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 
2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.00 % ค่าตอบแทน โดยในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 13.95 % 
ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 12.62 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 1.62 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 
3.60 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 4.43 % ค่าใช้สอย โดยในปี 2563 มีแนวโน้ม
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ลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 8.61 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 12.62 % 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 10.60 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 
2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 4.06 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 
4.88 % ค่าวัสดุ โดยในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 13.95 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 
2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 15.55 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น
มีสัดส่วนเท่ากับ 12.85 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 11.72 % 
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 13.43 % ค่าสาธารณูปโภค โดยในปี 2563 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 3.45 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 3.36 % 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 2.78 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 
2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 2.23 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 
2.69 % ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 18.30 % 
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 16.50 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 
2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 11.47 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้น
มีสัดส่วนเท่ากับ 11.44 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 9.89 % ค่าใช้จ่ายจากการ
อุดหนุนอื่นและบริจาค  โดยในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.43 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.26 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลง
มีสัดส่วนเท่ากับ 0.23 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 6.78 % 
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 10.49 % และค่าใช้จ่ายอื่น โดยในปี 2563 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 0.03 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.01 % 
ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.02 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 2.37 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 8.29 % 
ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 4-7 กราฟการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis)  
จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน (รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ) 

 
การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) งบแสดงผลการด าเนินงานทาง

การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งแสดงรายการ รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
ส าหรับสิ้นปีงบประมาณ 2559-2563 สรุปได้ว่า รายได้ โดยในปี 2563-2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 
100.00 % ค่าใช้จ่าย โดยในปี 2563 มีสัดส่วนเท่ากับ 92.70 %  เท่ากับปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 92.70 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 
74.80 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 67.88 % ลดลงจากปี 
2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 70.74 % และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ โดยในปี 2563 มีสัดส่วน
เท่ากับ 7.30 % เท่ากันจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 7.30 % ลดลงจากปี 
2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 25.20 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 32.12 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 29.53 % ตามล าดับ 

 
 
 
 



การวิเคราะหร์ายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) ประจ าปงีบประมาณ 2559-2563 

 หนา้ 44 
 

3. การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยการวิเคราะห์
แนวโน้ม (Trend Analysis) (จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน) 
 
ตารางที่ 4-5 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) จากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 จากงบแสดง 
ผลการด าเนินงานทางการเงิน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) โดยใช้  ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีฐาน

2563 2562 2561 2560 2559

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 104.68         111.94         136.51         150.15         100.00         

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 67.91           79.31           85.21           88.98           100.00         

รายได้อื่น 69.12           83.11           90.64           79.32           100.00         

รวมรายได้ 86.81        96.65        112.36      117.94      100.00      

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จา่ยบุคลากร 243.82         248.52         241.76         184.97         100.00         

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 95.42           128.59         123.09         100.25         100.00         

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 160.60         161.26         130.33         136.48         100.00         

ค่าใช้จา่ยอื่น 2.14            1.42            1.48            57.45           100.00         

รวมค่าใช้จ่าย 114.19      127.15      119.27      113.61      100.00      

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 21.47        23.88        95.86        128.28      100.00      

(หน่วย :เปอร์เซ็นต์)
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แผนภูมิที่ 4-8 กราฟการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) จากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 
จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน (รายได้) 
 
 จากตารางที่  4-5 และแผนภูมิที่  4-8 พบว่า งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส าหรับสิ้นปีงบประมาณ 2559-2563 โดยใช้ข้อมูลปี 2559 เป็นปีฐาน 
ซึ่งแสดงรายการรายได้จากงบประมาณ พบว่า ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 104.68 % 
ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 111.94 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 
2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 136.51 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้น
มีสัดส่วนเท่ากับ 150.15 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ในปี 2563 มีแนวโน้ม
ลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 67.91 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 
79.31 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 85.21 % ลดลงจากปี 
2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 88.98 % ลดลงจากปี 2559 รายได้อื่น ในปี 2563 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 69.12 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วน
เท่ากับ 83.11 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 90.64 % เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 79.32 % ลดลงจากปี 2559 ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 4-9 กราฟการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) จากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 
จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน (ค่าใช้จ่าย) 
 
 จากตารางที่  4-5 และแผนภูมิที่  4-9 พบว่า งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส าหรับสิ้นปีงบประมาณ 2559-2563 โดยใช้ข้อมูลปี 2559 เป็นปีฐาน 
ซึ่งแสดงรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร พบว่า ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 243.82 % 
ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 248.52 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 
2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 241.76 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 184.97 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค ในปี 
2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 95.42 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้น
มีสัดส่วนเท่ากับ 128.59 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 
123.09 % เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 100.25 % เพิ่มขึ้นจาก
ปี ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 160.60 % ลดลงจากปี 
2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงชึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 161.26 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้ม
ลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 130.33 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 
136.48 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ค่าใช้จ่ายอื่น ในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 2.14 % 
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 1.42 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 1.48 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วน
เท่ากับ 57.45 % ลดลงจากปี 2559 ตามล าดับ 
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4. การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 โดยการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
 
 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) จากรายงานการตรวจสอบรายงาน
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 4.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
  - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

4.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Asset Management Ratios) 
 - อัตราส่วนหมนุเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด  
             (Total AssetsTurnover Ratio) 
4.3 อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน (Leverage Ratios) 
 - อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) 

 4.4 อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ทั้งหมด (Return on Total Asset: ROA ) 
 

ตารางที่ 4-6 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) จากรายงานการตรวจสอบรายงาน
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

 
 

2563 2562 2561 2560 2559 หน่วย
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis ) 
1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 2.11       1.99       1.94       2.01       1.82       เท่า
2. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Asset Management Ratios )

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด (Total Assets Turnover Ratio ) 0.25       0.29       0.35       0.41       0.41       ร้อยละ
3. อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน (Debt Ratios or Leverage Ratios )

อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) 11.44 10.54 10.28 10.31 11.91 ร้อยละ
4. อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios )

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (Return on Total Asset: ROA ) 1.86 2.12 8.72 13.17 12.22 ร้อยละ

รายการ/ปีงบประมาณ
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แผนภมูิที ่4-10  กราฟแสดงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) จากรายงานการตรวจสอบรายงาน
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 
2559-2563 

 
 จากตารางที่ 4-6 และแผนภูมิที่ 4-9 พบว่า การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โดยค านวณ
จากอัตราส่วนวัดสภาพคล่อง โดยใช้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน พบว่า ในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้น 
มีสัดส่วนเท่ากับ 2.11 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 1.99 
เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 1.94 เท่า ลดลงจากปี 2560 
ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 2.01 เท่า ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 1.82 เท่า 

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ โดยใชอ้ัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด 
พบว่า ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.25 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มลดลง
มีสัดส่วนเท่ากับ 0.29 % ลดงลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 0.35 % ลดลง
จากปี 2560 ในปี 2560 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.41 % เท่ากับปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วน เท่ากับ 0.41 % 

อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน โดยใช้อัตราส่วนหนี้สิน พบว่า ในปี 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นมี
สัดส่วนเท่ากับ 11.44 % เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 10.54 % 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 10.28 % ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 
มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 10.31 % ลดลงจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 11.91 % 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร โดยใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด 
พบว่า ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 1.86 % ลดลงจากปี 2562 ในปี 2562 มีแนวโน้ม
ลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 2.12 % ลดลงจากปี 2561 ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนเท่ากับ 8.72 % 
ลดลงจากปี 2560 ในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นมีสัดส่วนเท่ากับ 13.17 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 
2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 12.22 % 
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บทที ่5  
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2563 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางเก็บรวบรวมข้อมูล
ที ่ผู้วิเคราะห์ได้ออกแบบและสร้างขึ ้นมา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft 
Office (Excel) ในการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และ ค านวณหาผลรวม ผลต่าง และค่าร้อยละ 
น าเสนอเป็นตารางและแผนภูมิประกอบ เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง เป็นรายงาน
การตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการประมาณ
การณ์หรือการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของสภาพคล่องฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ผลกระทบต่าง ๆ ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานทางการเงินและปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
วางแผนด้านงบประมาณ ด้านบริหาร ด้านวางแผน การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต และผู้บริหารน าผลการวิเคราะห์รายงานการเงิน จัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยในระยะยาวได้ ผู้วิเคราะห์จะน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ ตามล าดับ
ต่อไปนี ้

 
1. สรุปผลการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับ
การรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563                                                                           

1.1 วิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จากรายงานการตรวจสอบ
รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563  
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แผนภูมิที่ 5-1 กราฟสรุปวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จากรายงานการ

ตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 (งบแสดงฐานะทางการเงิน) 

  

จากแผนภูมิที่ 5-1 พบว่า ผลการวิเคราะหง์บการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) 
จากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 สรุปไดด้ังนี ้

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม ปี 2563 จ านวนเงิน 779,580,065.77 บาท คิดเป็น 23.19 % ปี 2562 
จ านวนเงิน 659,732,614.23 บาท คิดเป็น 20.10 % ปี 2561 จ านวนเงิน 594,251,507.88 บาท คิดเป็น 
18.54 % ปี 2560 จ านวนเงิน 545,495,676.48 บาท คิดเป็น 19.22 % ปี 2559 จ านวนเงิน 
472,820,905.07 บาท คิดเป็น 19.82 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2563 มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมมาก
ที่สุด คิดเป็น 23.19 % เพิ่มขึ้น คิดเป็น 3.10 % รองลงมาคือปี 2562 คิดเป็น 20.10 % ปี 2559 คิดเป็น 
19.82 % ปี 2560 คิดเป็น 19.22 % และปี 2561 คิดเป็น 18.54 %  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม ปี 2563 จ านวนเงิน 2,581,993,064.83 บาท คิดเป็น 76.81 % ปี 2562 
จ านวนเงิน 2,623,188,255.41 บาท คิดเป็น 79.90 % ปี 2561 จ านวนเงิน 2,610,753,653.41 บาท 
คิดเป็น 81.46 % ปี 2560 จ านวนเงิน 2,293,008,811.19 บาท คิดเป็น 80.78 % ปี 2559 จ านวนเงิน 
1,912,972,416.05 บาท คิดเป็น 80.18 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2561 มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
มากที่สุด คิดเป็น 81.46 % รองลงมาคือปี 2560 คิดเป็น 80.78 % ปี 2559 คิดเป็น 80.18 % ปี 2562 
คิดเป็น 79.90 % และปี 2563 คิดเป็น 76.81 %  
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หนี้สินหมุนเวียนรวม ปี 2563 จ านวนเงิน 370,266,479.05 บาท คิดเป็น 11.01 % ปี 2562 
จ านวนเงิน 331,501,919.19 บาท คิดเป็น 11.10 % ปี 2561 จ านวนเงิน 306,238,141.96 บาท คิดเป็น 
9.55 % ปี 2560 จ านวนเงิน 270,931,683.85 บาท คิดเป็น 9.54 % ปี 2559 จ านวนเงิน 
260,245,665.13  บาท คิดเป็น 10.91 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2563 มีหนี้สินหมุนเวียนรวมมาก
ที่สุด คิดเป็น 11.01 % รองลงมาคือปี 2559 คิดเป็น 10.91 % ปี 2562 คิดเป็น 10.10 % ปี 2561 คิดเป็น 
9.55 % และปี 2560 คิดเป็น 9.54 % 

หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม ปี 2563 จ านวนเงิน 14,453,983.97 บาท คิดเป็น 11.44 % ปี 2562 
จ านวนเงิน 14,573,573.97 บาท คิดเป็น 10.54 % ปี 2561 จ านวนเงิน 23,146,580.99 บาท คิดเป็น 
10.28 % ปี 2560 จ านวนเงิน 21,795,922.97 บาท คิดเป็น 10.31 % ปี 2559 จ านวนเงิน 23,860,167.86 
บาท คิดเป็น 11.91 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2559 มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมมากที่สุด คิดเป็น 11.91 % 
รองลงมาคือปี 2563 คิดเป็น 11.44 % ปี 2562 คิดเป็น 10.54 % ปี 2560 คิดเป็น 10.31 % และปี 2561 
คิดเป็น 10.28 % 

สินทรัพยส์ุทธิ/ส่วนทุน ปี 2563 จ านวนเงิน 2,976,852,667.58 บาท คิดเป็น 88.56 % ปี 2562 
จ านวนเงิน 2,936,845,376.48 บาท คิดเป็น 89.46 % ปี 2561 จ านวนเงิน 2,875,620,438.34 บาท 
คิดเป็น 89.72 % ปี 2560 จ านวนเงิน 2,545,776,880.85 บาท คิดเป็น 89.69 % ปี 2559 จ านวนเงิน 
2,101,687,488.13 บาท คิดเป็น 88.09 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2561 มีสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
รวมมากที่สุด คิดเป็น 89.72 % รองลงมาคือปี 2560 คิดเป็น 89.69 % ปี 2562 คิดเป็น 89.46 % 
ปี 2563 คิดเป็น 88.56 % และปี 2559 คิดเป็น 88.09 % 

ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้อย่างชัดเจนว่า โครงสร้างสินทรัพย์
หมุนเวียน ปี 2563 สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.97 % 
เงินลงทุนระยะสั้น 10.08 % เป็นจุดแข็งหรือข้อดีที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการสามารถน าประโยชน์จาก
จุดแข็งหรือข้อดีนี้ วางแผนการการลงทุนหรือการจัดหารายได้เพิ่ม อาจเป็นลักษณะการน าเงินคงเหลือ
ฝากประจ าระยะยาว การซื้อสลาก ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ เป็นต้น โครงสร้างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการลงทุนก่อสร้าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ลดลงไม่มากนัก โครงสร้างหนี้สินหมุนเวียน ปี 2563 มีการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากมีการจัดตั้งและรับเงินเข้ากองทุนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น กองทุนพัฒนานักศึกษา 
เป็นโอกาสที่ดี ที่มีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก มีความประสงค์ เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การศึกษามหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นไม่มากนัก โครงสร้างหนี้ไม่หมุนเวียน ปี 2563 สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา เช่น เงินค่าประกันของเสียหาย นักศึกษา ซึ่งต้องคืนให้กับนักศึกษา เมื่อส าเร็จ
การศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา โดยไม่ท าความเสียหายให้กับ
มหาวิทยาลัย สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการคิด
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เสื่อมราคา อาคาร สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ ทุกป ี
 

 
 
แผนภูมิที่ 5-2 กราฟสรุปวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) จากรายงานการ

ตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 (งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน) 

 

จากแผนภูมิที่ 5-2 พบว่า ผลการวิเคราะหง์บการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) 
จากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 สรุปได้ดังนี ้

รายได้รวม ปี  2563 จ านวนเงิน 856,735,461.94 บาท ปี  2562 จ านวนเงิน  
953,891,623.37 บาท ปี 2561 จ านวนเงิน 1,108,927,784.03 บาท ปี 2560 จ านวนเงิน  
1,164,073,172.79 บาท ปี 2559 จ านวนเงิน 986,963,963.81 บาท รวม 5 ปี คิดเป็น 100.00 % 
วิเคราะหง์บการเงินตามแนวดิ่ง 

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2563 จ านวนเงิน 794,157,642.13 บาท คิดเป็น 92.70 % ปี 2562 
จ านวนเงิน 884,292,662.53 บาท คิดเป็น 92.70 % ปี 2561 จ านวนเงิน 829,493,026.49 บาท 
คิดเป็น 74.80 % ปี 2560 จ านวนเงิน 790,143,513.14 บาท คิดเป็น 67.88 % ปี 2559 จ านวนเงิน 
695,464,850.41 บาท คิดเป็น 70.44 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2563 และปี 2562 มคี่าใช้จ่ายรวม
มากที่สุด คิดเป็น 92.70 % รองลงมาคือปี 2561 คิดเป็น 74.80 % ปี 2559 คิดเป็น 70.47 % ปี 2560 
คิดเป็น 67.88 %  
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รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิรวม ปี 2563 จ านวนเงิน 62,577,819.81 บาท คิดเป็น 7.30 % 
ปี 2562 จ านวนเงิน 69,598,960.84 บาท คิดเป็น 7.30 % ปี 2561 จ านวนเงิน 279,434,757.54 บาท 
คิดเป็น 25.20 % ปี 2560 จ านวนเงิน 373,929,659.65 บาท คิดเป็น 32.12 % ปี 2559 จ านวนเงิน 
291,499,113.40 บาท คิดเป็น 29.53 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2559 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวมมากที่สุด คิดเป็น 29.53 % รองลงมาคือปี 2560 คิดเป็น 32.12 % ปี 2561 คิดเป็น 25.20 % ปี 2562 
คิดเป็น 7.30 % ปี 2563 คิดเป็น 7.30 %    

ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้อย่างชัดเจนว่า โครงสร้างรายได้รวม 
ปี 2559-2563 คิดเป็น 100.00 % โครงสร้างค่าใช้จ่ายรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกัยปีที่ผ่านมา 
ปี 2563 มีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงสุด คิดเป็น 38.07 % รองลงมาเป็นค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์ 
18.30 % และค่าวัสดุ คิดเป็น 13.95 % เป็นจุดอ่อนเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
หรือข้อควรพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถน าข้อมูลไป
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิรวม ปี 2556 
ลดลงจากปีที่ผ่าน ๆ มา สอดคล้องกับเมื่อรายได้รวมคงที่ ค่าใช้จ่ายรวมสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
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1.2 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) จากรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2563จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยใช้ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีฐาน 

 

 
 
แผนภูมิที่ 5-3 กราฟสรุปการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) จากรายงานการตรวจสอบรายงาน

การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 
2559-2563จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยใช้ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีฐาน 

 

จากแผนภูมิที่ 5-3 พบว่า การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) จากรายงานการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยใช้
ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีฐาน สรุปได้ดังนี ้

รายได้รวม ปี 2563 จ านวนเงิน 856,735,461.94 บาท คิดเป็น 86.81 % ปี 2562 จ านวน
เงิน  953,891,623.37 บาท คิดเป็น 96.65 % ปี 2561 จ านวนเงิน 1,108,927,784.03 บาท คิดเป็น 
112.36 % ปี 2560 จ านวนเงิน 1,164,073,172.79 บาท คิดเป็น 117.94 % ปี 2559 จ านวนเงิน 
986,963,963.81 บาท คิดเป็น 100.00 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2560 มีรายได้รวมมากที่สุด คิดเป็น 
117.94 % รองลงมาคือปี 2561 คิดเป็น 112.36 % ปี 2562 คิดเป็น 96.65 % ปี 2563 คิดเป็น 
86.81 %  
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ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2563 จ านวนเงิน 794,157,642.13 บาท คิดเป็น 114.19 % ปี 2562 จ านวนเงิน 
884,292,662.53 บาท คิดเป็น 127.15 % ปี 2561 จ านวนเงิน 829,493,026.49 บาท คิดเป็น 
119.27 % ปี 2560 จ านวนเงิน 790,143,513.14 บาท คิดเป็น 113.61 % ปี 2559 จ านวนเงิน 
695,464,850.41 บาท คิดเป็น 100.00 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรวมมากที่สุด 
คิดเป็น 127.15 % รองลงมาคือปี 2561 คิดเป็น 119.27 % ปี 2563 คิดเป็น 114.19 % ปี 2560 คิดเป็น 
113.61 % ปี 2559 คิดเป็น 100.00 %  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิรวม ปี 2563 จ านวนเงิน 62,577,819.81 บาท คิดเป็น 21.47 % 
ปี 2562 จ านวนเงิน 69,598,960.84 บาท คิดเป็น 23.88 % ปี 2561 จ านวนเงิน 279,434,757.54 บาท 
คิดเป็น 95.86 % ปี 2560 จ านวนเงิน 373,929,659.65 บาท คิดเป็น 128.28 % ปี 2559 จ านวนเงิน 
291,499,113.40 บาท คิดเป็น 100.00 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2560 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวมมากที่สุด คิดเป็น 128.28 % รองลงมาคือปี 2559 คิดเป็น 100.00 % ปี 2561 คิดเป็น 95.86 % 
ปี 2562 คิดเป็น 23.88 % ปี 2563 คิดเป็น 21.47 %  

ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้อย่างชัดเจนว่า โครงสร้างรายได้รวม 
โดยใช้ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีฐาน มีโครงสร้างรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา โครงสร้างค่าใช้จ่ายรวม 
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิรวม ลดลงจากปีที่ผ่าน ๆ มา สอดคล้องกับเมื่อรายได้
รวมลดลง ค่าใช้จ่ายรวมสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
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1.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) จากรายงานการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563  พบผลการวิเคราะห์ได้ดังนี ้

 
 ตารางที่ 5-1 ตารางสรุปการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) จากรายงานการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 

 

 
 
     3.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) โดยใช้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current 

Ratio) จะเห็นได้ว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องทุนหมุนเวียน ในปี 2563 คิดเป็น 2.11 เท่า ปี 2562 
คิดเป็น 1.99 เท่า ปี 2561 คิดเป็น 1.94 เท่า ปี 2560 คิดเป็น 2.01 เท่า ปี 2559 คิดเป็น 1.82 เท่า 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2563 มีอัตราทุนหมุนเวียนสูงที่สุด คิดเป็น 2.11 % รองลงมาคือปี 
2560 คิดเป็น 2.01 % ปี 2562 คิดเป็น 1.99 % ปี 2561 คิดเป็น 1.94 % ปี 2559 คิดเป็น 1.82 %  

ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้อย่างชัดเจนว่า  ในปี 2563 
มีอัตราทุนหมุนเวียนสูงที่สุด คิดเป็น 2.11 % เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น 2.11 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ท าให้มีความคล่องตัวในการช าระหนี้สินระยะสั้น
ได้สูงมาก 

     3.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Asset Management Ratios) โดยใช้
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด (Total Assets Turnover Ratio) จะเห็นได้ว่ามีอัตราส่วน
หมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด ในปี 2563 คิดเป็น 0.25 % ปี 2562 คิดเป็น 0.29 % ปี 2561 คิดเป็น 
0.35 % ปี 2560 คิดเป็น 0.41 % ปี 2559 คิดเป็น 0.41 % เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2559 และปี 2560 
มีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมดสูงที่สุด คิดเป็น 0.41 % รองลงมาคือปี 2561 คิดเป็น 
0.35 % ปี 2562 คิดเป็น 0.29 % ปี 2563 คิดเป็น 0.25 % 

 
 
 

ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้อย่างชัดเจนว่า  ในปี 2563 

2563 2562 2561 2560 2559

1 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) สูง 2.11     1.99     1.94     2.01     1.82     เท่า

2 อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยท้ั์งหมด (Total Assets Turnover Ratio) ต่ า 0.25     0.29     0.35     0.41     0.41     ร้อยละ

3 อตัราส่วนหนีสิ้น (Debt Ratio) สูง 11.44 10.54 10.28 10.31 11.91 ร้อยละ

4 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยท้ั์งหมด(Return on Total Asset: ROA ) ต่ า 1.86 2.12 8.72 13.17 12.22 ร้อยละ

ปีงบประมาณ
หน่วยรายการล าดับท่ี ผลการวิเคราะห์
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มีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมดลดลง คิดเป็น 0.25 % เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานใช้สินทรัพย์ทั้งหมด เพื่อก่อให้เกิดรายได้ เท่ากับ 0.25 % ของสินทรัพย์ทั้งหมด 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

 
     3.3 อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน (Leverage Ratios) โดยใช้อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) 

จะเห็นได้ว่ามีอัตราส่วนหนี้สิน ในปี 2563 คิดเป็น 11.44 % ปี 2562 คิดเป็น 10.54 % ปี 2561 คิดเป็น 
10.28 % ปี 2560 คิดเป็น 10.31 % ปี 2559 คิดเป็น 11.91 % ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 
2559 มีอัตราส่วนหนี้สินสูงที่สุด คิดเป็น 11.91 % รองลงมาคือปี 2563 คิดเป็น 11.44 % ปี 2562 
คิดเป็น 10.54 % ปี 2560 คิดเป็น 10.31 % ปี 2561 คิดเป็น 10.28 %  

ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้อย่างชัดเจนว่า  ในปี 2563 
มีอัตราทุนหมุนเวียนสูงที่สุดเป็นล าดับที่ 2  คิดเป็น 11.44 % เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดง 
ให้เห็นว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์ทั้งหมด เท่ากับ 11.44 % ของหนี้สินทั้งหมด มีความสามารถในการ
ช าระหนี้สูงมาก เกิดความเสี่ยงน้อย 

   
     3.4 อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) โดยใช้อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (Return on Total Asset: ROA) จะเห็นได้ว่ามีอัตราผลตอบแทน 
ต่อสินทรัพย์ทั้งหมด ในปี 2563 คิดเป็น 1.86 % ปี 2562 คิดเป็น 2.12 % ปี 2561 คิดเป็น 8.72 % 
ปี 2560 คิดเป็น 13.17 % ปี 2559 คิดเป็น 12.22 % ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี 2560 มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมดสูงที่สุด คิดเป็น 13.17 % รองลงมาคือปี 2559 คิดเป็น 12.22 % ปี 2561 
คิดเป็น 8.72 % ปี 2562 คิดเป็น 2.12 % ปี 2561 คิดเป็น 1.86 %  

ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้อย่างชัดเจนว่า ในปี 2563 มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมดลดลง คิดเป็น 1.86 % เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานใช้สินทรัพย์ทั้งหมด เพื่อก่อให้เกิดผลต่อแทนเพื่อวัดความสามารถให้การท าก าไร เท่ากับ 
1.86 % ของสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
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2. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ 
 2.1 ข้อเสนอแนะในการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2.1.1 ผู้บริหารใช้ข้อมูลสารสนเทศในการประมาณการณ์หรือการวิเคราะห์แนวโน้ม
และทิศทางของสภาพคล่องฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีเพื่อวางแผนการการลงทุน ลักษณะการน าเงินคงเหลือ ฝากประจ าระยะยาว ซื้อสลาก ธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต 

2.1.2 มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนหรือบริหารรายจ่ายอย่างระมัดระวังในการ
ด าเนินงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ควรค านึงถึงรายได้หรือรายรับที่จะได้มาในแต่ละปีงบประมาณด้วย 

2.1.3 มหาวิทยาลัยควรมีประเมินการใช้ทรัพยากรสินทรัพย์แยกตามหน่วยงานย่อย
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าที่สุดเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของประเทศ 

2.1.4 มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการ มิได้แสวงหาก าไร  การน าเครื ่องมือ
ทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์รายงานการเงินเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ในภาพรวม เพื่อแสดงความมีประสิทธิภาพรวมถึงแนวโน้มการพยากรณ์ในอนาคตรายได้สูงต่ ากว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ (ก าไร) นั้น อาจมีข้อจ ากัดในการวิเคราะห์รายงานการเงิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา 
มุ่งเน้นการให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักศึกษา เพื่อให้ได้คุณค่า ดังนี้ 

2.1.4.1 ด้านนักศึกษาเป็นสถานศึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับความส าเร็จระดับมืออาชีพ  

2.1.4.2 ด้านบุคลากรทางการศึกษา เป็นสถานศึกษาที่ ให้บุคลากร ได้มี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา  

2.1.4.3 ด้านสังคม มีการท าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม บริการวิชาการ
ชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล เพื่อให้การท าหน้าที่เป็นที่
ยอมรับ สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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 2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
  2.2.1 การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 ในครั้งนี ้
เป็นการวิเคราะห์จากรายงานการเงินรายปี และวิเคราะห์เพียงบางอัตราส่วน และการวิเคาระห์ครั้ง
ต่อไปควรท าการวิเคราะห์รายงานการเงินเป็นรายไตรมาสและอาจวิเคราะห์อัตราส่วนทางงบการเงิน
ทั้งหมดด้วย เพื่อท าให้การวิเคราะห์มีความละเอียดชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากรายการเงินรายปี แสดง
รายการต่าง ๆ เฉพาะ ณ วันปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเป็นจุดหนึ่งของช่วงเวลาเท่านั้น รายการต่าง ๆ 
อาจไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างแท้จริง การวิเคราะห์
รายงานการเงินรายไตรมาสจะช่วยให้ผลของการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือมากยิงขึ้น 

2.2.2 ควรมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจในลักษณะ
เดียวกันหรือมหาวิทยาลัยที่มีความใกล้เคียงหรือคล้ายกัน เสมือนเป็นคู่แข่งทางการศึกษา เพื่อให้
ทราบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค ด้านใดบ้าง  
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การวิเคราะหร์ายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) ประจ าปงีบประมาณ 2559-2563 

 หนา้ 98 
 

 
 



การวิเคราะหร์ายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) ประจ าปงีบประมาณ 2559-2563 

 หนา้ 99 
 

 
 
 
 



การวิเคราะหร์ายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) ประจ าปงีบประมาณ 2559-2563 

 หนา้ 100 
 

ประวัติผู้วเิคราะห์ 
 
1. ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย) นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง 
2. ชื่อ-สกลุ (ภาษาอังกฤษ) Mr.Natthaphong Suksawang  
3. ปัจจบุันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
4.หนว่ยงานและสถานที่ติดต่อได้ 
  - งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
    ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 
5. ประวตัิการศกึษา  

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) ส าเร็จการศกึษาปี 2550  
   สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

6.ประสบการณก์ารปฏบิัตงิาน 
  - 1 ตุลาคม 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานราชการ ต าแหน่ง นักวิชาการเงิน
และบัญชี งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
  - กุมภาพันธ์ 2561 ถึง ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ผลงานเชงิวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี            

ที่ได้รบัการรับรองจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.)  
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563  

 

 

 

 

 
นายนทัธพงศ์ สกุสว่าง 

ต าแหน่ง นกัวชิาการเงนิและบญัช ีปฏบิัติการ 
 

 
 

งานบริหารคลงัและทรพัยส์นิ กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 


