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 บทคดัยอ่ 
      
        การศกึษาเรื�อง การเพิ�มประสทิธภิาพการควบคุมภายในของบรษิทั ครวัไทย จาํกดั
เกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�ดแีละระบบบญัช ี

วตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาปญหาั ระบบการควบคุมภายในของบรษิทั และการพฒันาระบบ
บญัชสีาํหรบัธุรกจิส่งออกอาหารสําเรจ็รปูในดา้นการสั �งซื7อสนิคา้ การขายสนิคา้ การรบัชาํระเงนิ 
การจา่ยชาํระเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร พนกังาน
และการสงัเกตการปฏบิตังิาน โดยนําขอ้มลูมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัระบบการควบคุมภายใน
ที�ดตีามแนวของ COSO และการศกึษาลกัษณะการดําเนิน การปรบัปรงุระบบบญัชใีหก้บับรษิทั 
เพื�อทาํใหบ้รษิทัสามารถจดัทาํรายงานทางการเงนิที�สามารถแสดงฐานะทางการเงนิ และผลการ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเชื�อถอืได ้รวมทั 7งนําไปใชใ้นการวางแผน ควบคุม ตดัสนิใจในการ
บรหิารงานในอนาคต 
 จากการศกึษาพบว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัไม่มปีระสทิธภิาพ งานผดิพลาด
ล่าชา้ สาเหตุเกดิจากปญหาการแบ่งแยกหน้าที�ั  ไม่มกีารกําหนดหน้าที�ของพนักงานแต่ละบุคคล
ที�ชดัเจนการปฏบิตัมิคีวามซํ7าซอ้น ปญหาดา้นไม่มกีารวางระบบงานที�ด ีไม่มรีะบบการควบคุมั

ภายในที�เหมาะสม การจดัทําเอกสารการปฏบิตังิานไม่ครบถ้วน ปญหาด้านการเก็บหนี7ที�ไม่มีั

ประสทิธภิาพไมส่ามารถเกบ็เงนิค่าสนิคา้ไดต้รงตามกําหนดเวลา  
ดงันั 7น เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัในทุกส่วนงานมกีารควบคุมภายในที�ด ีและมกีาร

บรหิารงานที�ชดัเจน จงึควรมกีารกําหนดนโยบายการบรหิารงาน และโครงสรา้งองคก์รที�ระบุ
ความรบัผดิชอบของพนกังาน แต่ละบุคคลใหช้ดัเจนเหมาะสมกบังาน จดัทําคู่มอืการปฏบิตังิาน 
และเอกสารหลกัฐานการปฏบิตังิานใหค้รบถว้นสมบูรณ์ปรบัปรงุขั 7นตอนการปฏบิตังิานพรอ้มกบั



จ 

จดัหาโปรแกรมบญัชทีี�เหมาะสมกบัสภาพการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
รองรบัระบบการปฏบิตังิานของโปรแกรมบญัช ีเพื�อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ผูบ้รหิารสามารถนําขอ้มลูสารสนเทศ ที�ไดร้บัจากระบบบญัชไีปใชใ้นการบรหิารงาน เพื�อการ
วางแผนตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและทนัต่อสถานการณ◌์ 



   

กตตกรรมประกาศิ ิ  

 

รายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี� สาํเรจ็ไดด้ว้ยความช่วยเหลอือยา่งดยีิ งจาก ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์  สุรยิ ุ เมอืงขนุรอง ประธานกรรมการ ผูช่้วยศาสตราจารยส์ุกญัญา ต่ออภชิาตตระกูล 
กรรมการ และอาจารยช์ชัรชั ศริทิองถาวร อาจารยท์ี ปรกึษารายงานคน้ควา้อสิระ ที ไดใ้หค้วามกรณุา
เป็นอยา่งสงูในการแนะนําตรวจตราและแกไ้ขเนื�อหาตลอดจนใหค้วามรูแ้ละวธิกีารในการจดัทาํรปูแบบ
รายงานในส่วนต่าง ๆ รวมทั �งใหก้ําลงัใจในการทาํรายงานในครั �งนี�  

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม ่และครอบครวัของขา้พเจา้ ที ไดใ้หก้ําลงัใจเสมอมาตลอดระยะ 
เวลาการทํารายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี� และขอขอบคุณเจา้หน้าที บณัฑติวทิยาลยั ที ไดใ้ห้
ความช่วยเหลอืตลอดเวลาที ไดศ้กึษาอยูต่ลอดจนพี ๆ  และเพื อนนกัศกึษา CEO MBA สาขาบญัชทีี ได้
ใหก้ําลงัใจและความช่วยเหลอืมาโดยตลอด 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
 ในการศกึษาครั �งนี�เป็นการศกึษาการเพิ�มประสทิธภิาพการควบคุมภายในของ บรษิทั ครวัไทย
จาํกดั  ซึ�งประกอบธุรกจิประเภทซื�อมาขายไป (Trading Company) โดยจะกล่าวถงึขอ้มลูของบรษิทั 
และวตัถุประสงคก์ารศกึษารวมถงึประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั ซึ�งประกอบดว้ย 
 1. ชื�อองคก์ร  และลกัษณะธรุกจิขององคก์ร 
 2. ปญหาและลกัษณะปญหาที�เกดิขึ�นในองคก์รั ั  
 3. ความสาํคญัและผลกระทบของปญหาที�เกดิกบัองคก์รั  
 4. วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
 5. ระเบยีบวธิกีารศกึษาของปญหาั  
 6. ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั 
 
ชื�อองคก์ร และลกัษณะธรุกจขององค์ิ กร 
 ในการศกึษาภาพรวมของบรษิทั ครวัไทย จาํกดัเป็นการศกึษาถงึประวตั ิ และการดาํเนินงาน
ดา้นต่างๆ ของบรษิทั ซึ�งสามารถแบ่งไดด้งันี� 

1. ข้อมลูทั �วไป 
    บรษิัท ครวัไทย จํากดั จดัตั �งเมื�อวนัที� 19 มถุินายน 2535 ประกอบกิจการส่งออกสนิค้า
สาํเรจ็รปูอาหารไทยภายใตช้ื�อว่า ไทยคทิเช่น (Thai Kitchen) ปจจบุัั นมทุีนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท 
             การผลติสนิคา้ ฝายวจิยัและพฒันามหีน้าที�จดัหาโรงงานผลติสนิคา้ ที�มเีทคโนโลยกีารผลติที�่
ทนัสมยั มคีวามปลอดภยัและมกีําลงัการผลติเพยีงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

    สนิคา้ของบรษิทัให้ความสําคญัหลกัอยู่ที�ความสะดวกในการประกอบอาหาร โดยใหค้วาม 
สาํคญัในเรื�องรสชาตอิาหาร  ความสะดวก สุขภาพ  ของผูบ้รโิภคอาหาร ระยะแรกไดบุ้กเบกิตลาดดว้ย
การแนะนําผูบ้รโิภคใหรู้จ้กักบัอาหารไทยโดยการสาธติการทําอาหารใหผู้บ้รโิภคไดท้ดสอบรสชาตแิละ
รูจ้กักบัส่วนผสมต่างๆ อาหารไทยที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ปจจุบนันี�มสีนิค้ามากกว่า ั 50 รายการที�
วางขายในตลาดต่างประเทศ 

 
2. โครงสร้างองคก์ร 
    โครงสรา้งองคก์ร  คอื การแบ่งงานสายการบงัคบับญัชาและการกําหนดอํานาจหน้าที�ความ

รบัผดิชอบใหผู้ป้ฏบิตังิานในสายการบงัคบับญัชาและการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ขององคก์ร 
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การจดัโครงสรา้งองคก์รควรจะตอ้งกระทาํใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม เพื�อใหก้าร
ดาํเนินงานขององคก์รมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที� 1 โครงสรา้งองคก์รของ บรษิทั ครวัไทย จาํกดั 
 

     บรษิทัมพีนกังานทั �งสิ�น 9 คน โดยแบ่งแยกหน้าที�งานตามฝายดงันี�่  
2.1) กรรมการผูจ้ดัการ (เจา้ของบรษิทั) 

        หน้าที�งาน : วางแผนและบรหิารองคก์รใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ และนโยบาย
การจดัตั �งบรษิทั 
        จาํนวนพนกังาน : 1 คน 

2.2) ผูจ้ดัการทั �วไป 
        หน้าที�งาน : บรหิารจดัการและควบคุมดแูลดา้น งานบุคคล การพฒันาสนิคา้ การ
จดัหาสนิคา้และการขายสนิคา้ ดแูลรบัผดิชอบ 3 ฝาย่  
        จาํนวนพนกังาน : 1 คน 
       2.2.1) ฝายตดิต่อประสานงานกบัลกูคา้และฝายธุรการ่ ่  ทําหน้าที�รบัคําสั �งซื�อและ
ประสานงานกบัลกูคา้ ดแูลสวสัดกิารพนกังาน 
        จาํนวนพนกังาน : 1 คน 
        2.2.2) ฝายจดัซื�อและส่งออกทาํการสั �งซื�อสนิคา้ ตรวจรบัสนิคา้ บนัทกึรบัสนิคา้่
ลงในบตัรคุมสนิคา้ ขายสนิคา้ และจดัส่งสนิคา้ใหล้กูคา้   
                                   จาํนวนพนกังาน : 2 คน 
        2.2.3) ฝายวจิยัและพฒันา ทาํการทดลองพฒันาสนิคา้ใหม ่จดัหาผูผ้ลติที�มี่ สนิคา้
ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ ควบคุมและทดสอบคุณภาพสนิคา้ 
                 จาํนวนพนกังาน : 2 คน 

กรรมการผ้จัดการู  
 

ผ้จัดการทัวไปู  ผ้จัดการบัญชีู  
และการเงิน 

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตดิต่อประสานงาน 
กบัลกค้าและธรการู ุ  

ฝ่ายจดัซื'อและส่งออก ฝ่ายวจิยัและพฒันา 
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2.3) ผูจ้ดัการบญัชแีละการเงนิ 
      หน้าที�งาน : บรหิารจดัการดแูลทรพัยส์นิ ควบคุมดูแลขั �นตอนการรบัเงนิ และการ 

จา่ยเงนิ การอนุมตัแิละตรวจสอบรายการบญัช ีและรายงานทางการเงนิ 
        จาํนวนพนกังาน : 2 คน 
 3. ความสามารถหลกัขององคก์ร 
              3.1) ตราสนิคา้  ไทยคทิเช่น  (Thai Kitchen)  ภาพลกัษณ์มชีื�อเสยีง เป็นที�ยอมรบัของกลุ่ม
ลกูคา้ผูบ้รโิภคตั �งแต่ระดบักลางถงึระดบัสงู เมื�อเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ที�มกีลุ่มเปาหมาย้ ตลาดระดบัล่าง                

    3.2) ผลติภณัฑ ์ มสีนิคา้หลากหลายทางดา้นผลติภณัฑ ์   ซึ�งครอบคลุมความต้องการของ
ผูบ้รโิภคหลายกลุ่ม ตั �งแต่เดก็จนถงึผูใ้หญ่  

          สนิคา้ของบรษิทัประเภทอาหารสําเรจ็รปูมอีายุประมาณ 18 เดอืนและสนิคา้คงคลงัที�มี
วนัหมดอายเุหลอืตํ�ากว่า 1 ปีจะไมส่ามารถขายใหล้กูคา้ไดเ้นื�องมาจากมรีะยะเวลาในการขนส่งไปถงึ
ลกูคา้ประมาณ 2 เดอืน 

ผลติภณัฑข์องบรษิทัประกอบดว้ย 7 ประเภท 
  3.2.1) ผลติภณัฑป์ระเภทกะทไิดแ้ก่ กะทผิง กะทนํิ�าบรรจกุล่อง กะทนํิ�ากระปอง ขา้๋
เหนียวกะท ิ
  3.2.2) ผลติภณัฑป์ระเภทเครื�องแกงซึ�งมบีรรจใุนขวดแก้ว ซองพลาสตกิ ไดแ้ก่ เครื�อง 
แกงเขยีว  เครื�องแกงแดง  เครื�องแกงกระหรี� เครื�องแกงพะแนง  เครื�องผดักระเพรา  ขงิบด ตะไครบ้ด 
กระเทยีมบด 
  3.2.3) ผลติภณัฑป์ระเภทซุป มสี่วนประกอบซุปที�เป็นนํ�า  และสมุนไพรไทย  ไดแ้ก่  ซุ
ตม้ยาํ ซุปตม้ข่า ซุปเขยีวหวาน  

3.2.4) ผลติภณัฑป์ระเภทขา้ว  มสี่วนประกอบดว้ยขา้วสาร กะทแิละเครื�องแกง ไดแ้ก่  
ขา้วแกงเขยีว ขา้วแกงแดง ขา้วผดัเปรี�ยวหวาน ขา้วหอมมะล ิขา้วแกงกระหรี� 
  3.2.5) ผลติภณัฑป์ระเภทซอสนํ�าจิ�ม  ไดแ้ก่นํ�าจิ�มไก ่ นํ�าจิ�มทะ เล นํ�าจิ�มปอเปี [ยะ ซอสพ
นํ�าสลดั นํ�าปลา 
  3.2.6) ผลติภณัฑป์ระเภทขนม ไดแ้ก่ สบัประรดในนํ�าเชื�อม  ขา้วเกรยีบรสพรกิหวาน
ขา้วเกรยีบรสมะนาวและพรกิไทยดาํ  
  3.2.7) ผลติภณัฑป์ระเภทก๋วยเตี\ยว มสี่วนประกอบดว้ยเสน้ก๋วยเตี\ยว และเครื�องปรุง 
(ถา้ม)ี ไดแ้ก่ ก๋วยเตี\ยวผดัไทย ก๋วยเตี\ยวตม้ยาํ ก๋วยเตี\ยวเสน้ตรง ก๋วยเตี\ยวไข ่และแผ่นปอเปี[ยะ 
              3.3) คุณภาพสนิคา้ มมีาตรฐานตามเกณฑท์ี�กฎหมายของประเทศลกูคา้ไดก้ําหนดไวต้ลาด
สนิคา้ในภาคพื�นยโุรปมคีวามเขม้งวดในเรื�องกฏขอ้บงัคบัทางดา้นการนําเขา้สนิคา้กลุ่มอาหาร  ซึ�งทาง
บรษิทัสามารถผลติสนิคา้ที�ตรงตามขอ้กําหนดและระเบยีบต่างๆ ของสหภาพยโุรป (European Union) 
โดยมคีุณภาพของสนิคา้ตามมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) มกีาร
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รบัรองคุณภาพจากแหล่งกําเนิดสนิคา้ว่ามคีวามสะอาด ปลอดภยั กระบวนการผลติไมม่ผีลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้ม 

    3.4) ราคา สนิคา้ของบรษิทัมรีาคาขายที�แพงกว่าคู่แขง่เพราะสนิคา้มคีุณภาพดกีว่า  บรษิทั 
มกีลุ่มลกูคา้เปาหมายที�มฐีานะปานกลางถงึระดบัสงู ซึ�งเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ใหก้บัตราสนิคา้้  
       3.5) บรรจุภณัฑ ์รปูแบบของกล่องและฉลากที�พื�นดา้นหลงัเป็นรปูบา้นทรงไทยและใชส้แีดง
และสเีขยีวสดใสโดดเด่นสะดุดตาผูบ้รโิภค ซึ�งถอืว่าเป็นการโฆษณาตวัสนิคา้เป็นจดุขายสนิคา้ได ้
 

4. ชองทางการจดัจาํหนาย่ ่  
    สนิคา้ไทยคทิเช่น ไดเ้ปิดตลาดในประเทศสวสิเซอรแ์ลนดเ์ป็นประเทศแรกไดร้บัการยอมรบั

ใหว้างจาํหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนําในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ ไดแ้ก่ มกิโกรส ์ (Migros) โคออป 
(Coop) มานอร ์ (Manor) นอกจากนี�  ไดข้ยายตลาดไปประเทศอื�น ๆ ในสหภาพยุโรป อาทเิช่น ประ
เทศเบลเยี�ยม  เนเธอรแ์ลนด ์ นอรเ์วย ์ ฝรั �งเศส องักฤษ เยอรมนั อติาล ี ฟินแลนด ์ กรซี เดนมารก์ 
รสัเซยี โดยมกีารศกึษาตลาดและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในแต่ละประเทศ 

    บรษิทัทาํการขายสนิคา้ผ่านตวัแทนชื�อ E&SO S.A ที�ประเทศวสิเซอรแ์ลนดเ์พยีงรายเดยีว 
ซึ�งจะทาํหน้าที�ตดิต่อจดัหาลูกคา้มาใหก้บับรษิทั การจดัส่งสนิคา้ทางบรษิทัจะส่งสนิคา้โดยทางเรอืไป
ยงัปลายทางประเทศลกูคา้โดยตรง  

    สนิคา้ ไทยคทิเช่น มกีลุ่มผูบ้รโิภคเปาหมายไดแ้ก่ ้ ลกูคา้ต่างประเทศ ช่วงอาย ุ25 ถงึ 50 ปี 
เป็นวยัทํางานหรอืผูท้ี�เคยเดนิทางมาท่องเที�ยวในประเทศไทย 

 
 5. สวนผสมทางการขายของบรษทั่ ิ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
     5.1) ส่วนผสมของการขายตามผลติภณัฑ ์(Product Mix) ดงัแสดงใน ตารางที� 1 
 
ตารางที�1 สดัส่วนการขายตามผลติภณัฑข์องบรษิทั ปี พ.ศ.2550 

ผลติภณัฑ ์ สดัส่วนการขาย (รอ้ยละ) 
1.ผลติภณัฑป์ระเภทกะท ิ(Coconut Milk) 36 
2.ผลติภณัฑป์ระเภทเครื�องแกง (Curry Paste) 23 
3.ผลติภณัฑป์ระเภทซุป (Soup) 22 
4.ผลติภณัฑป์ระเภทขา้ว (Rice & Kits) 11 
5.ผลติภณัฑป์ระเภทซอสนํ�าจิ�ม (Sauce) 3 
6.ผลติภณัฑป์ระเภทขนม (Dessert) 3 
7.ผลติภณัฑป์ระเภทก๋วยเตี\ยว (Noodles) 2 
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     จากตารางที� 1 จะเหน็ไดว้่า ผลติภณัฑท์ี�มสีดัส่วนการขายสงูสุด คอื ผลติภณัฑ์
ประเภทกะท ิ ซึ�งมสีดัส่วนการขายถงึ 36% รองลงมาคอืผลติภณัฑป์ระเภทเครื�องแกง และผลติภณัฑ์
ประเภทซุป มสีดัส่วนการขาย 23% และ 22% ตามลาํดบั สนิคา้ประเภทขา้วมสีดัส่วนการขาย 11% 
ส่วนผลติภณัฑป์ระเภทซอสนํ�าจิ�มและผลติภณัฑป์ระเภทขนม  มสีดัส่วนที�เท่ากนัคอื 3% ผลติภณัฑ์
ประเภทก๋วยเตี\ยว มสีดัส่วนการขายน้อยที�สุด 2% โดยสามารถแสดงเป็นกราฟตามแผนภูมทิี� 1 
 

Product Mix

ขา้ว
11%

ก๋วยเตี�ยว
2%

ซอสนํ�าจ ิ�ม
3%

ซุป
22%

กะท ิ
36%

เครื�องแกง
23%

ขนม
3%

 
แผนภูมทิี� 1 สดัส่วนการขายตามผลติภณัฑข์องบรษิทั ปี พ.ศ.2550 

  
5.2) ส่วนผสมทางการขายตามกลุ่มของลกูคา้ (Customer Mix)  สดัส่วนของส่วนผสมทาง  

การขายตามกลุ่มของลกูคา้บรษิทั ซึ�งคาํนวณจากขอ้มลูของการขาย สาํหรบัระยะเวลาตั �งแต่เดอืน 
มกราคม ถงึ เดอืน ตุลาคม 2550 ดงัแสดงในตารางที� 2 
 
ตารางที� 2 สดัส่วนการขายตามกลุ่มลกูคา้  

ลกูค้า ประเทศ สดัสวนการขาย่ (ร้อยละ) 
ETHNO & COMPANY AG สวสิเซอรแ์ลนด ์ 73 
ALPHA-BETA VASSILOPOULOS S.A. กรซี 12 
BRANDM BV เนเธอรแ์ลนด ์ 9 
DISTRIBORG / FRANCE ฝรั �งเศส 4 
WESSANEN BELGIUM NV/SA เบลเยี�ยม 2 
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 เมื�อพจิารณาสดัส่วนการขายตามกลุ่มลกูคา้ ETHNO & COMPANY AG มสีดัส่วน
การขายมากที�สุด 73% รองลงมาคอืลกูคา้ ALPHA-BETA VASSILOPOULOS S.A. มสีดัส่วนการ
ขายที� 12% ส่วนลกูคา้ BRANDM BV มสีดัส่วนการขายที� 9% และลกูคา้ DISTRIBORG / FRANCE 
มสีดัส่วนการขาย 4% ลกูคา้ WESSANEN BELGIUM NV/SA มสีดัส่วนการขายน้อยที�สุดคอื 2% โดย
สามารถแสดงเป็นกราฟตามแผนภูมทิี� 2 
 

Customer Mix

DISTRIBORG / 
FRANCE

4%

ETHNO & COMPANY 
AG
73%

ALPHA-BETA 
VASSILOPOULOS S.A.

12%

BRANDM BV
9%

WESSANEN 
BELGIUM NV/SA

2%

 
 

แผนภูมทิี� 2 สดัส่วนการขายตามกลุ่มลกูคา้ 
 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาที�เกดขึ6นภายในองคก์ริ   
    กจิการดําเนินธุรกจิซื�อสนิคา้มาเพื�อขาย กจิการประสบปญัหาเกี�ยวกบัระบบการควบคุม

ภายในที�ไมม่ปีระสทิธภิาพ มปีญหาดงันี�ั  
 1. ด้านการแบงแยกหน้าที�่  ไมม่กีารกําหนดหน้าที�ของพนกังานแต่ละบุคคลที�ชดัเจน 
การปฏบิตังิานมคีวามซํ�าซอ้น  การทาํงานจะใชร้ะบบการสั �งการโดยไมจ่ดัทาํเอกสารปฏบิตังิานที�เป็
ลายยลกัษณ์อกัษรและไม่มคีู่มอืการปฏบิตังิาน 

      2.  ด้านระบบงานการสั �งซื6อสนค้า การขาย การรบัเงน การจายเงนิ ิ ิ่  ไมม่กีารวาง
ระบบงาน ที�ด ี ขั �นตอนการปฏบิตังิานไมม่รีะบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม การจดัทาํเอกสารที�ใช้
ในการดําเนินงานไมค่รบถว้นสมบูรณ์ 
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3. ด้านการเกบ็หนี6 การกําหนดนโยบายดา้นการรบัชาํระหนี�ไม่มปีระสทิธภิาพ บรษิทั
กําหนดระยะเวลาการรบัชาํระหนี�ภายใน 90 วนั โดยการรบัชําระหนี�ค่าสนิคา้ที�ผ่านมาไมส่ามารถเกบ็
เงนิไดต้ามกําหนดระยะเวลาดงักล่าว การขายสนิคา้เงนิเชื�อไมม่กีารกําหนดวงเงนิสนิเชื�อ(Credit Limit) 
ขายตามคําสั �งซื�อของลกูคา้ โดยไมไ่ดต้รวจสอบยอดหนี�ที�คา้งชําระ 

 
ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาที�เกดขึ6นกบัองคก์ริ  
     1.  ด้านการแบงแยกหน้าที�่  ธุรกจิไม่มกีารแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างบุคคลเพื�อใหม้กีารสอบ
ยนัความถูกตอ้งสมบรูณ์ระหว่างกนั การทาํงานหลายหน้าที�ของพนกังานเพื�อใหง้านเสรจ็ทนัเวลาจงึทํา
ให้งานขาดความถูกต้องและความระมดัระวงัทําให้มคีวามผดิพลาดเสยีหาย ส่งผลให้การปฏบิตังิาน
ล่าช้า ไม่มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล มผีลกระทบต่อการเจรญิเติบโตของธุรกิจและความยั �งยนืของ
กจิการ 
  2. ด้านระบบการซื6อสนค้า การขาย การรบัเงน การจายเงนิ ิ ิ่  ธุรกจิมกีารเปลี�ยนแปลง
อยา่งรวดเรว็และมกีารแขง่ขนัที�รุนแรงขอ้มลูทางการบญัชสีาํหรบัการบรหิาร จงึมคีวามสาํคญัอย่างยิ�ง
ต่อการเชื�อถอืได ้ ทนัต่อสถานการณ์ที�จะนํามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและตดัสนิใจในการบรหิาร 
บรษิทัไม่มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบบญัชทีี�ดกีารจดัเกบ็ขอ้มลู เพื�อนํามาใชใ้นการควบคุม
และตรวจสอบรวมถงึการตดัสนิใจในการบรหิารงานขาดความน่าเชื�อถอื ไมค่รบถว้นทนัต่อสถานการณ์ 
ส่งผลใหบ้รษิทัไม่มขีอ้มลูสารสนเทศทางการบญัชทีี�ด ี ที�จะนําไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและ
ตดัสนิใจในการบรหิารงาน 
          การมรีะบบการควบคุมภายในที�ไม่มปีระสทิธภิาพ ทาํใหเ้กดิผลกระทบการดาํเนินงาน
ดา้นต่างๆ ดงันี� 
       การซื6อสนค้าิ  ธุรกจิเกดิขาดทุนจากสนิค้าเสื�อมสภาพเพราะสั �งซื�อสนิค้ามากว่า
ปรมิาณที�ลูกคา้ต้องการสนิค้าที�เหลอืไม่สามารถขายได้ทนัเวลาหรอืบางครั �งมกีารสั �งซื�อสนิคา้ไม่ครบ
ตามปรมิาณที�ลูกค้าสั �งซื�อต้องเลื�อนกําหนดการส่งสนิค้าและต้องส่งสนิค้าทางเครื�องบนิแทนการส่ง
สนิคา้ทางเรอืทาํใหค้่าใชจ้า่ยในการขนส่งเพิ�มขึ�น ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการดาํเนินงานลดลง 
        การขายสนค้าิ  บรษิทัไม่มกีารตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้และความถูกต้องของ
เอกสารการขาย ทาํใหบ้รษิทัตอ้งจา่ยค่าชดเชยความเสยีหายใหก้บัลูกคา้ ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการ
ดาํเนินงานลดลง และส่งผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
          การรบัเงนิ  ธุรกจิไมส่ามารถเกบ็เงนิจากการขายสนิคา้ ไดต้รงตามกําหนดเวลา
และไมส่ามารถวางแผนการจดัหาเงนิทุนหมุนเวยีนได ้ส่งผลใหบ้รษิทัขาดเงนิทุนหมุนเวยีน 
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                       การจายเงน่ ิ  ธุรกจิเกดิค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ�นตอ้งเสยีเบี�ยปรบั และจา่ยดอกเบี�ยเงนิกู้
เพื�อชาํระหนี� และไมไ่ดร้บัส่วนลดเงนิสดจากการที�บรษิทัไมส่ามารถชําระหนี�ไดต้รงตามกําหนดเวลา 
ส่งผลใหบ้รษิทัมปีระสทิธภิาพในการดาํเนินงานลดลง 
                3. ด้านการเกบ็หนี6ธุรกจิมคีวามจาํเป็นอย่างยิ�งที�ตอ้งมเีงนิทุนหมนุเวยีนในการดําเนินงาน 
ซี�งการรบัชาํระหนี�ค่าสนิคา้ไมต่รงตามกําหนดระยะเวลาทาํใหข้าดเงนิทุนหมนุเวยีน ส่งผลกระทบต่อ
การจา่ยชาํระหนี�ค่าสนิคา้ใหก้บัเจา้หนี�ล่าชา้ เกนิกําหนดระยะเวลา 30 วนั ทําใหบ้รษิทัเสยีชื�อเสยีงและ
จา่ยดอกเบี�ยจากการกู้ยมืเงนิเพื�อมาจา่ยชําระหนี�และจา่ยค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงาน 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 1.เพื�อศกึษาปญหาระบบการควบคุมภายในของบรษิทัั  
 2.เพื�อกําหนดแนวทางในการเพิ�มประสทิธภิาพการควบคุมภายในของบรษิทั 
  
ขั 6นตอนและวธีการดาํเนนการและการวเคราิ ิ ิ ะหข้์อมลู 
 1. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     1.1 แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) 
          การสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร พนกังานและการสงัเกตการณ์ปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้งกบัขั �นตอน
การดําเนินงานดา้นการสั �งซื�อสนิคา้ การขายสนิคา้ การรบัเงนิ การจ่ายเงนิ    เพื�อนําขอ้มลูมาจดัลําดบั
ปญหาและสาเหตุที�ทาํใหร้ะบบการควบคุมภายในไม่มปีระสทิธภิาพั       
 
      1.2 แหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 
  1.2.1) การศกึษาโครงสรา้งองคก์ร ระเบยีบการปฏบิตังิานของบรษิทั เพื�อใหท้ราบถงึ 
กฎระเบยีบ และวธิกีารปฏบิตังิานของบรษิทั 
  1.2.2) ศกึษาระบบการควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพ คน้ควา้จากเอกสารต่างๆ เช่น 
ตําราทางวชิาการ กฎหมาย ระเบยีบ งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งและนําทฤษฎกีารควบคุมภายในตามแนวคดิ
ของ COSO มาประยกุตเ์พื�อเพิ�มประสทิธภิาพการควบคุมภายใน  
 
 2. การวเคราะหข้์อมลูิ   
      จากขอ้มลูที�เกบ็รวบรวมได ้สามารถนํามาวเิคราะห ์ไดด้งันี� 

 2.1 การวเิคราะหป์ญหาและอุปสรรคของการทํางาน  ที�ทาํใหร้ะบบการควบคุมภายในไม่มีั
ประสทิธภิาพ การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภูมทิี�ไดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ เพื�อจดัลาํดบัปญหาั
และหาสาเหตุที�ทาํใหร้ะบบการควบคุมภายในดา้นการสั �งซื�อสนิคา้ การขาย  การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ 
ไมม่ปีระสทิธภิาพ 
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     2.2 วเิคราะหร์ะบบการควบคุมภายในที�ใชอ้ยูใ่นปจจบุนักบัแนวการควบคุมภายใน ั COSO 
เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิารงาน  
 
 3. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ    เพื�อกําหนดแนวทางในการเพิ�มประสทิธภิาพระบบ
การควบคุมภายใน 
 
ประโยชน์ที�คาดวาจะได้รบั่  

ระยะสั 6น  
 1. เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการควบคุมภายในของบรษิทั 
     2. เพื�อลดปญหาและความสญูเสยีที�จะเกดิขึ�นในการปฏบิตังิานที�ผดิพลาด และปองกนัการั ้

ทุจรติ 
ระยะกลาง   
     1. เพื�อทาํใหเ้กดิการปฏบิตังิานอย่างมรีะบบ และระเบยีบตามเกณฑท์ี�ควรปฏบิตั ิ 
     2. เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�ดนํีามาจดัทาํรายงานทางการเงนิที�ถูกตอ้งครบถว้น เชื�อถอืไดท้นัเวลา

ต่อการนําไปใชใ้นการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
     3. เพื�อใชใ้นการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการวเิคราะหง์บการเงนิเพื�อพยากรณ์สถานการณ์

ทางธุรกจิของกจิการในอนาคต 
ระยะยาว   
     1. เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานดา้นการซื�อสนิคา้ การขายสนิคา้ การรบัเงนิ การจ่ายเงนิ  มรีะบบ 

การควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล  
     2. เพื�อมรีะบบการควบคุมภายในที�ด ีเป็นเครื�องมอืที�ช่วยใหผู้บ้รหิารนําไปใชใ้นการกํากบั

ดแูลกจิการใหย้ั �งยนื  
 



 
บทที� 2 

แนวคด ทฤษฎีและงานวจยัที�เกี�ยวข้องิ ิ  
 
 การควบคุมภายในเป็นปจจยัที�สาํคญัมากอย่างหนึ�งของการดําเนินธุรกจิเป็นองคป์ระกอบหนึ�งั

ของการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี(Good Corporate Governance) แต่มผีูบ้รหิารบางคนยงัไม่เขา้ใจและไม่
เหน็ความสาํคญัของเครื�องมอืบรหิารชนิดนี; 
 การที�ธุรกจิจะประสบความสําเรจ็ มใิช่เพยีงแต่สรา้งธุรกจิและหาผูบ้รหิารเก่ง ๆ เขา้มาทํางาน
เท่านั ;น  ธุรกจิจะบรรลุวตัถุประสงคด์งัที�ตั ;งใจนั ;นผูบ้รหิารต้องสรา้งกระบวนการในการปฏบิตังิานใหไ้ป 
สู่วตัถุประสงค์นั ;นดว้ย ซึ�งผูบ้รหิารจะเป็นผู้กําหนด และนํามาปฏบิตัโิดยพนักงาน ถ้าขั ;นตอนของการ
ควบคุมภายในถูกสรา้งขึ;นมาอย่างเหมาะสม กจ็ะช่วยเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางานขององคก์ร ช่วย
ใหธุ้รกจิแขง่ขนักบัตลาดได ้ช่วยปองกนัการรั �วไหล ช่วยใหอ้งคก์รเหน็ฐานะการเงนิที�ถูกต้องเชื�อถอืได้้

และในที�สุด กค็อืการช่วยใหอ้งคก์รเตบิโตไดอ้ยา่งมั �นคง  
 สบืเนื�องจากกรณขีองความลม้เหลวทางดา้นบญัชแีละการลม้ละลายของบรษิทัใหญ่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาที�เกดิขึ;นในช่วงปี พ.ศ.2544-2545 ซึ�งไดแ้ก่ เอนรอน เวลิดค์อม และสาํนกังานสอบบญัช ี
แอนเดอรส์นั การลม้ละลายของบรษิทัใหญ่เหล่านี; ก่อใหเ้กดิผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตลาดทุนและ 
เศรษฐกจิของประเทศทั �วโลก จนเป็นเหตุใหส้ภาสงูของสหรฐัอเมรกิา และองคก์รกํากบัดแูลตื�นตวัใน
เรื�องการกํากบัดแูลกจิการโดยออกกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act 2002 เน้นที�การปรบัปรงุระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัต่างๆ อยา่งแทจ้รงิโดยกําหนดใหผู้บ้รหิารสงูสุดขององคก์ร (Chief executive 
officer) ผูบ้รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ(Chief Financial Officer)ของบรษิทัตอ้งรายงานต่อสาธารณชน
ใหเ้หน็ชดัเจนว่าการควบคุมภายในทางดา้นรายงานการเงนิของบรษิทันั ;นมปีระสทิธผิลแค่ไหนเพื�อเป็น
การสรา้งเครดติใหแ้ก่ตวัเอง ในประเทศไทยของเรานั ;นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้อกกฏให้
บรษิทัที�จดทะเบยีนทุกแห่งตอ้งรายงานเกี�ยวกบัความมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลของการควบคุม
ภายใน โดยใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้งนามรบัรองรายงานฉบบันี; 
 
ความหมายของการควบคมุภายใน 
 COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treachery Commission) ซึ�งเป็น
คณะทาํงานกําหนดแมแ่บบการควบคุมภายในขึ;นในปี 1992 
 การควบคุมภายใน หมายถงึ กระบวนการปฏบิตังิาน หรอืวธิกีารปฏบิตังิาน ที�ถูกกําหนดรว่ม 
กนัโดยคณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร ตลอดจนเจา้หน้าที�พนกังานขององคก์รทุกระดบัชั ;น  เพื�อว่าให้
เกดิความมั �นใจอย่างมเีหตุผลไดใ้นระดบัหนึ�งว่าหากไดม้กีารปฏบิตัติามกระบวนการเหล่านี;องคก์รกจ็ะ
สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกจิที�ตอ้งการไดด้งัต่อไปนี; 
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1. ความมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลในการดาํเนินงาน (Operation) 
     การควบคุมภายในมุง่หมายใหก้ารปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลคุม้ค่าตอ้งม ี

การกํากบัการใชท้รพัยากรทุกประเภทขององคก์ร คน เงนิ เวลา ทรพัยส์นิ วสัดุ เครื�องมอืเครื�องใช ้ซึ�ง
จะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รมกีําไรมกีารดแูลปองกั้ นระวงัรกัษาทรพัยากรทุกประเภทจากการ
รั �วไหลสิ;นเปลอืงสญูเปล่าหรอืการกระทาํทุจรติของพนกังานหรอืผูบ้รหิาร หากมคีวามเสยีหายเกดิขึ;นก็
จะช่วยใหท้ราบถงึความเสยีหายนั ;นไดโ้ดยเรว็ที�สุด 

2. ความน่าเชื�อถอืของรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting) 
รายงานทางการเงนิ   ไมว่่าจะเป็นรายงานที�ใชภ้ายใน  หรอืภายนอกองคก์ร  ตอ้งมคีวาม 

เชื�อถอืไดแ้ละทนัเวลาเพื�อใหเ้ป็นรายงานที�นําเสนอขอ้สนเทศที�มคีุณภาพเหมาะสมสาํหรบัการนําไปใช้
เป็นขอ้ มลูประกอบการพจิารณาการตดัสนิใจทางธุรกจิของนกับรหิาร เจา้หนี; ผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุน 

3. การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง (Compliance with Applicable  
Laws and Regulations) 
      การปฏิบัติงานหรือการดําเนินธุรกิจต้องสอดคล้อง หรือเป็นไปตามบทบัญญัติหรือ
ขอ้กําหนดของกฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ โครงการ หรอืแผนงานมตคิณะกรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิารหรอืองคก์รบรหิารอื�น ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานการดําเนินธุรกจิ เพื�อป้องกนัมใิห้เกดิผล
เสยีหายใดๆ  จากการละเวน้การปฏบิตังิานที�ไมเ่ป็นไปตามกฎระเบยีบเหล่านั ;น 
 

ความสาํคญัของการควบคมุภายใน 
 ปจจยัที�มสี่วนช่วยในการควบคุมภายในมบีทบาทมากขึ;นตามลาํดบัในวงการธุรกจิคอื ั  

1. ความเจรญิเตบิโตของธุรกจิ ผูบ้รหิารไมอ่าจที�จะดแูลทุกสิ�งทุกอยา่งไดท้ั �วถงึ และจาํเป็นที� 
ตอ้งอาศยัระบบการควบคุมภายในเป็นเครื�องมอืสาํคญัในการรายงานผลและการควบคุม 

2. ปรมิาณสนิทรพัยต่์างๆ ในความรบัผดิชอบมอียูม่ากมายหรอืกระจดักระจาย ทําใหย้ากต่อ 
การที�จะดแูลมใิหส้ญูหายหรอืเสยีหายจงึตอ้งอาศยัระบบการควบคุมภายในเขา้ช่วยอยา่งใกลช้ดิ เพื�อ
สามารถทราบการเคลื�อนไหวเปลี�ยนแปลงไดท้นัท่วงท ี

3. ลกัษณะงานของธุรกจิบางประเภทมโีอกาสผดิพลาดไดง้่าย จงึจาํเป็นที�จะตอ้งอาศยัระบบ 
การควบคุมภายในช่วยในดา้นการพสิูจน์ความถูกตอ้งเป็นช่วงๆ หรอืระยะๆ เพื�อจะไดม้กีารปรบัปรุง
แกไ้ขไดท้นัท ี

4. ผูส้อบบญัชภีายนอกไมอ่าจตรวจสอบโดยละเอยีดสําหรบัธุรกจิขนาดใหญ่ภายในเวลาอนัม ี
อยูจ่าํกดั ดงันั ;นถา้ธุรกจิมกีารควบคุมภายในที�ดกีจ็ะช่วยลดงานการตรวจสอบลงไดโ้ดยใชสุ้่มตวัอยา่ง
ซึ�งเท่ากบัว่าธุรกจิจะประหยดัค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชลีงดว้ย 
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องคป์ระกอบการควบคมุภายใน 
 จาํแนกออกเป็น 5 องคป์ระกอบ (ณฐพร พนัธุอุ์ดม. 2549 : 4-19)  

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment)  
     สภาวะหรอืปจจยัต่างๆ ภายในองคก์ร ซึ�งมผีลต่อเรื�องต่างๆ ภายในองคก์ร เช่นพฤตกิรรมั  

ของบุคลากร ระบบการปฏบิตังิาน สภาพแวดลอ้มการควบคุมยงัทําใหเ้กดิมาตรการหรอืวธิกีารควบคุม
ขึ;นในองคก์ร รวมทั ;งยงัช่วยเสรมิสรา้งบรรยากาศในการทาํงาน ทาํใหบุ้คลากรในองคก์รตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของระบบงาน และการควบคุมภายในมากขึ;น เป็นแรงจงูใจใหบุ้คลากรปฏบิตัติามระบบ
ระเบยีบและการควบคุมภายในที�มอียูเ่พื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี�กจิการตั ;งไว ้
 ปัจจยัตางๆ ของสภาพแ่ วดล้อมการควบคมุ  
                 1.1 ความซื�อสตัยส์ุจรติและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ 

     การที�จะดาํเนินงานใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคท์ี�ต ั ;งใจไว ้ ขึ;นอยูก่บัประสบการณ์ 
การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร และแบบแผนการทาํงานของผูบ้รหิารหากใหค้วามสําคญัการมคีวามซื�อสตัย์
สุจรติและความมจีรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิซึ�งจะทําใหบุ้คลากรในองคก์รตระหนกัถงึความสําคญั
ไปดว้ย 

1.2 สรา้งแรงผลกัดนัโดยระบบการใหผ้ลประโยชน์และการใชส้ิ�งจงูใจ 
องคก์รโดยส่วนใหญ่จะสรา้งแรงขบัเคลื�อนใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รเพื�อใหเ้ป็นการ 

เพิ�มประสทิธภิาพในการทาํงานสิ�งหนึ�งที�ผูบ้รหิารนิยมนํามาใชไ้ดแ้ก่การสรา้งระบบการใหผ้ลประโยชน์
ตอบแทน ทั ;งในรปูที�เป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ เช่น มรีะบบการใหโ้บนสัตามผลกําไร มกีารเลื�อนขั ;น
ตําแหน่งหากงานสาํเรจ็ตามเปาหมาย เพื�อเป็นสิ�งจงูใจใหบุ้คลากร้     ทุ่มเทความรูค้วามสามารถอยา่ง
เตม็ที�ในการปฏบิตังิาน     เพื�อความสาํเรจ็ตามเปาหมาย ในทางกลบักนักอ็าจทาํใหเ้กดิแรงกดดนัต่อ้

บุคลากรในองคก์รจนอาจทาํใหก้ระทําการทุจรติประพฤตมิชิอบ เพื�อใหไ้ดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนที�
ตอ้งการ 

1.3 การพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากร  
ปจจยัสําคญัต่อความสาํเรจ็ของการดําเนินงานคอืควั ามรูค้วามสามารถที�จะพฒันา 

รวมถงึทกัษะที�จาํเป็น สาํหรบัคนที�รบัผดิชอบทํางานชิ;นหนึ�งชิ;นใด  ผูบ้รหิารควรเป็นผูก้ําหนดระดบั
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะรวมทั ;งความชาํนาญและประสบการณ์สําหรบัพนกังานในตําแหน่งหนึ�ง ๆ 
ว่าควรอยูใ่นระดบัใดจงึจะสามารถทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคท์ี�ตั ;งไว ้ ระดบัความรูค้วามสามารถที�
กําหนดขึ;นจะตอ้งถูกแบ่งออกมาเป็นขอ้กําหนดดา้น พื;นความรูท้างการศกึษา หรอืประสบการณ์ความ
ชาํนาญในการปฏบิตังิาน เพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาบรรจแุต่งตั ;งพนกังานใหเ้หมาะสมกบัหน้าที�
ความรบัผดิชอบ เครื�องมอืสาํคญัในการที�จะบ่งชี;อยา่งหนึ�งคอืการจดัทําคาํพรรณนาลกัษณะงาน (Job 
Description) 

1.4 การสรา้งขวญัและกําลงัใจ  
องคก์รควรกําหนดแนวทางการสรา้งขวญัและกําลงัใจใหช้ดัเจน  ใหม้กีารเผยแพร ่
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กฎเกณฑ ์ และระเบยีบขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ ใหพ้นกังานรบัทราบดว้ย ในหลายๆบรษิทัที�ประสบปญหาว่ามีั

การรายงานทางการเงนิที�ไม่ถูกตอ้ง ไมเ่ป็นจรงิจากตรวจสอบบ่อยครั ;งที�พบว่าผูท้ี�เกี�ยวขอ้งไมท่ราบว่า
สิ�งที�ตนทาํอยูไ่มถู่กตอ้งหรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกระทาํไป โดยเชื�อว่าตนไดท้ําสิ�งที�ดทีี�สุดเพื�อองคก์ร ดงันั ;น
องคก์รควรมกีารกําหนดแนวทางที�ชดัเจนดว้ยว่าอะไรคอืสิ�งที�ถูก หรอืสิ�งที�ผดิไมค่วรทาํ รวมทั ;งมกีาร
เผยแพรแ่นวทางเหล่านั ;นใหบุ้คคลากรในองคก์รรบัทราบดว้ยและใหผู้บ้รหิารทุกคนกระทําเป็นตวัอยา่ง 

1.5 คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ  
ปจจยัที�สําคญัของสภาพแวดลอ้มของการควบคุมคอืคณะกรรมการบรษิทัั (Board  

of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ�งมอีทิธพิลสาํคญัต่อสภาพแวดลอ้มของ
การควบคุมและแนวทางการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร (Tone at the Top) สิ�งที�สาํคญัของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกค็อื ความมอีสิระจากฝายจดัการ ประสบการณ์ คุณสมบตัิ่ เฉพาะของแต่ละบุคคล ขอบเขต
ของการเขา้ไปเกี�ยวขอ้งและพนิิจพจิารณากจิกรรมต่างๆความเหมาะสมในการดําเนินการ ปจจยัสําคญัั

อกีขอ้หนึ�งคอืความถี�ในการสอบทานหรอืการหยบิยกปญหาสาํคญัต่างๆั  ขึ;นมาเพื�อพจิารณาตดิตาม
กบัฝายจดัการเกี�ยวกบัแผนงานหรอืผลการดําเนินงาน่  

1.6 ปรชัญา และแนวทางการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร  
                ปรชัญาแนวปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร มผีลต่อวถิทีางการดาํเนินธุรกจิขององคก์ร 
ทศันคตแิละรปูแบบการทํางานของผูบ้รหิารแต่ละคนยอ่มไมเ่หมอืนกนับางคนกลา้ไดก้ลา้เสยีกลา้เสี�ยง 
บางคนค่อนขา้งระมดัระวงัแนวอนุรกัษ์นิยม ไมว่่าจะเป็นดา้นการตดัสนิใจทางธุรกจิหรอืการตดัสนิใจ
เกี�ยวกบัปญหาดา้นการเั งนิการบญัช ี การรายงานทางการเงนิความแตกต่างในทางแนวความคดิและ
วธิกีารทาํงานของผูบ้รหิารมกัมสี่วนต่อวธิกีารจดัการบรหิารความเสี�ยงขององคก์ร รวมทั ;งมผีลต่อ
แนวความคดิในองคป์ระกอบอื�นๆ ของการควบคุมภายในดว้ย องคก์รที�มกีารบรหิารอย่างเป็นระบบมี
นโยบายแนวทางการปฏบิตังิานที�กําหนด และเขยีนไวอ้ยา่งชดัเจนรวมทั ;งกําหนดตวัชี;วดัผลงานและมี
รายงานต่างๆ ที�แสดงถงึขอ้ยกเวน้ต่างๆที�เกดิขึ;นยอ่มมปีระสทิธภาพในการดาํเนินงานมากกว่าองคก์ร
ที�ไม่มรีะบบการจดัการอยา่งเป็นทางการซึ�งการทาํงานต้องอาศยัการแก้ปญหาเฉพาะหน้าโดยผูบ้รหิารั

หลกัเท่านั ;น 
1.7 การจดัโครงสรา้งองคก์ร 

                กรอบการทํางานของแต่ละกจิกรรม การจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคท์ี�ตั ;งไว ้
กจิกรรมต่างๆ เหล่านั ;นอาจเกี�ยวขอ้งกบัการสรา้งระบบการจดัหาวตัถุดบิ อุปกรณ์ การดําเนินงานดา้น
กระบวนการผลติ กจิกรรมการขายหรอืการใหบ้รกิาร  สิ�งสาํคญัที�ตอ้งพจิารณาในการจดัโครงสรา้ง
องคก์รคอืตอ้งมกีารกําหนดใหช้ดัเจนถงึหน้าที�และความรบัผดิชอบที�สําคญัและจดัตั ;งระบบการรายงาน
ที�เหมาะสม ควรใหม้กีารแบ่งแยกหน้าที�ความรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นออกจากกนั คอื (1) การอนุมตัิ
หรอืใหค้วามเหน็ชอบ (2) การจดบนัทกึขอ้มลู และ (3) การดแูลรกัษาทรพัยส์นิขององคก์ร โดยจะตอ้ง
ไมใ่หห้น่วยงานเดยีวหรอืคนเพยีงคนเดยีวทาํหน้าที�หลายอย่าง เพราะจะทาํใหข้าดระบบการสอบยนั
ความถูกตอ้งระหว่างกนัไดแ้ละถอืเป็นจดุอ่อนอย่างหนึ�งของระบบการควบคุมภายใน การจดัโครงสรา้ง
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องคก์รที�ดทีาํใหผู้บ้รหิารสามารถวางแผนงาน สั �งการ ควบคุมการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเรว็ 
และมปีระสทิธภิาพ  

1.8 การกําหนดอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบ  
     ผูบ้รหิารจะตอ้งคาํนึงถงึหน้าที�  และความรบัผดิชอบของกจิกรรมต่าง ๆ    ในการ 

ดําเนินงาน รวมทั ;งต้องเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของการรายงานของแต่ละหน่วยงานที�มอีํานาจหน้าที�
เกี�ยวขอ้งกนัการให้ความสําคญัในเรื�องกระบวนการและการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั ;ง
การกระจายอํานาจ เป็นวธิทีี�จะสรา้งแรงผลกัดนัการทาํงานของคนในองคก์รได ้ผูบ้รหิารต้องจดัใหม้คีํา
พรรณาลักษณะงานของพนักงานทุกระดบัไว้อย่างชดัเจนเพื�อเป็นแนวทางสําหรบัอ้างอิงในการ
ปฏบิตัิงานปองกนัมใิห้เกิดความซํ;าซอ้น หรอืการละเวน้การปฏบิตังิานใดงานหนึ�งและควรจดัทําคู่มื้

ระบบงาน (System Documentation) สาํหรบังานที�มคีวามซบัซอ้นหรอืต้องใหเ้ทคโนโลยสีูงหรอืลงทุน
ดว้ยเงนิจาํนวนมาก เช่น ระบบคอมพวิเตอร ์

1.9 นโยบายและวธิกีารบรหิารงานบุคคล  
     นโยบายวธิกีารปฏบิตัขิองฝายบรหิารในส่วนที�เกี�ยวกบัการว่าจา้ง การพฒันา่

ทรพัยากรบุคคล การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การเลื�อนขั ;นเลื�อนตําแหน่ง และการจา่ยค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื�น ลว้นมผีลกระทบสาํคญัต่อสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในองคก์ร แนว
ทางการปฏบิตัดิา้นทรพัยากรบุคคล เป็นสิ�งที�องคก์รต้องเผยแพรใ่หก้บัพนกังานรบัทราบโดยละเอยีด 
โดยเฉพาะพฤตกิรรมและระดบัความสามารถที�ควรตอ้งมศีลีธรรม จรรยาบรรณที�องคก์รใหค้วามสาํคญั 
หลกัเกณฑต่์าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัจา้ง ระบบการแนะนํา ประเมนิผลการใหค้ําแนะนํา การเลื�อน
ขั ;นเลื�อนตําแหน่ง ระบบการใหค้่าตอบแทน รวมทั ;งมาตรการแกไ้ขในกรณทีี�เกดิขอ้ผดิพลาดขึ;น 

2. การประเมนความเสี�ยงิ  (Risk Assessment) 
   การดาํเนินธุรกจิขององคก์รยอ่มหลกีเลี�ยงไมไ่ดท้ี�จะประสบปญหาการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดั  

เวลาทั ;งภายในและภายนอกองคก์ร เช่น การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สภาพการ
แขง่ขนัทางการตลาด การเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งองคก์รหรอืการควบรวมกจิการ 
     ความเสี�ยงของธุรกจิ คอืการที�กจิการไมส่ามารถจดัการความสญูเสยีหรอืการเสยีโอกาสที�
พงึมต่ีอธุรกจิ เนื�องจากไม่ดาํเนินการจดัการความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม ทาํใหอ้งคก์รเสยีโอกาสหรอื
ไดร้บัความเสยีหายอื�นๆอนัอาจแกไ้ขไดย้ากหรอืในบางครั ;งอาจมผีลกระทบสําคญัต่อความอยูร่อดของ
องคก์ร ผูบ้รหิารตอ้งปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลง 
  ความเสี�ยงในระดบักจิการ (Entity-wide Level) สามารถเกดิขึ;นได้ทั ;งจากปจจยัภายนอกั

และปจจยัภายในที�มีั ผลกระทบต่อความเสี�ยงองคก์ร 
    ปัจจยัภายนอก เช่น 

1. การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลย ีซึ�งมผีลทาํใหต้อ้งปรบัเปลี�ยนวธิกีารผลติหรอืระบบการ 
จดัหาใหม ่

2. การเปลี�ยนแปลงดา้นการเมอืงการปกครองซึ�งมผีลต่อแนวนโยบายของรฐั ขอ้กฎหมาย 
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และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ซึ�งมผีลต่อการดําเนินกจิการขององคก์ร 
 3. จาํนวนคู่แขง่ที�มมีากขึ;น ทาํใหอ้งคก์รจาํเป็นตอ้งสอบทานนโยบายดา้นราคา ส่วนแบ่ง 

ตลาดการวางตําแหน่งของสนิคา้และรายการสนิคา้ที�ควรดาํรงไวใ้นตลาด 
 4. การเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรม สงัคมทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงในดา้นความตอ้งการ 
ความคาดหวงัของลกูคา้ในตวัสนิคา้หรอืบรกิาร ซึ�งมผีลกระทบต่อการตลาดของรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
หรอืแบบของบรรจภุณัฑ ์

     ปัจจยัภายใน เช่น 
1. การบรหิารทรพัยากรบุคคล และนโยบายการฝึกอบรมที�ใช ้มสี่วนสาํคญัในการสรา้งจติ 

สาํนึกของความรบัผดิชอบในหน้าที�งานและระบบการควบคุมภายใน 
2. ความซบัซอ้นของระบบการปฏบิตังิานหากซบัซอ้นมากโอกาสในการเกดิขอ้ผดิพลาดก ็ 

จะสงูขึ;นดว้ย 
3. การเปลี�ยนแปลงของตวับุคคลทั ;งระดบัผูบ้รหิาร และระดบัปฏบิตังิานทาํใหร้ะดบัการให ้

ความสาํคญัต่อการควบคุมภายในของบุคคลเหล่านั ;นเปลี�ยนไป 
4. ขวญัและกําลงัใจของพนกังาน หากขวญัและกําลงัใจของพนกังานตกตํ�า ความผดิพลาด 

ในการทาํงานจะมมีากขึ;น ส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายสงู 
 

3. กจกรรมการควบคมุิ  (Control Activities) 
   กจิกรรมการควบคุม  หมายถงึ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ  ที�ฝายบรหิารนํามาใชเ้พื�อให้่  

เกดิความมั �นใจว่าคาํสั �งต่างๆ ที�ฝายบรหิารกําหนดขึ;น เ่ พื�อลดหรอืควบคุมความเสี�ยง ไดร้บัการ
ตอบสนองและการปฏบิตัติาม เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซึ�งหมายถงึ ความสําเรจ็ทางธุรกจิ 
ความถูกตอ้งเรยีบรอ้ยสมบูรณ์ของรายงานทางการเงนิ การระวงัดแูลทรพัยส์นิขององคก์รเป็นอยา่งด ี
และไมม่กีารปฏบิตัทิี�ผดิกฎหมาย ระเบยีบ หรอืคาํสั �งในสาระสําคญั 
    กจิกรรมการควบคุมประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี;คอื การอนุมตั ิ การมอบอํานาจ 
การตรวจสอบ การกระทบยอด การสอบทานผลการปฏบิตังิาน การปองกนัดแูลทรพัยส์นิ และการ้

แบ่งแยกหน้าที� รวมถงึกจิกรรมการควบคุมเพื�อการบรหิาร การควบคุมเพื�อปองกนั กา้ รควบคุมใน
ระบบที�ไมใ่ชค้อมพวิเตอรแ์ละการควบคุมในระบบคอมพวิเตอร ์
             กจกรรมการควบคมุโดยทั �วไปที�สามารถนําไปใช้ในระดบัตาง ๆ ขององคก์ริ ่  

3.1 นโยบายและแผนงาน (Policies and Plans) 
การกําหนดนโยบาย  และแผนงานโดยผูบ้รหิารเป็นเครื�องมอืที�ใชก้ําหนดทศิทางของ 

องคก์รและช่วยในการจดัการองคก์ร การสั �งการกํากบัดูแล การตดิตามการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
องคก์รจาํเป็นตอ้งมกีารกําหนดแผนงานต่างๆ ทั ;งระยะสั ;นและระยะยาว และปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพการณ์อยูเ่สมอ 
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3.2 การสอบทานโดยผูบ้รหิารสงูสุด (Top Management Review) 
                    การสอบทาน หมายถงึ กจิกรรมการควบคุมที�ผูบ้รหิารสงูสุดเป็นผูใ้ชโ้ดยการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบระหว่างผลการปฏบิตังิานจรงิ กบัแผนงานงบประมาณหรอืประมาณการ  ผลการสอบทาน
จะทําใหผู้บ้รหิารสงูสุดเหน็ภาพรวมว่าการดาํเนินงานมปีญหาใหญ่ๆ ดา้นไหนบา้งละทราบทศิทางของั

การแขง่ขนัไดเ้ป็นอย่างดทีําใหเ้ตรยีมรบัสถานการณ์ในอนาคตไดถู้กตอ้ง เพื�อปรบัปรงุการดําเนินงาน
ใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 

3.3 การสอบทานโดยผูบ้รหิารระดบักลาง (Functional Management Review) 
     ผูบ้รหิารระดบักลางในที�นี; หมายถงึ  ผูบ้รหิารที�มหีน้าที�รบัผดิชอบงานดา้นใดดา้นหนึ�ง 

ภายในองคก์ร เช่น การจดัหา การผลติ การขาย การเงนิ การบญัช ี ผูบ้รหิารระดบักลางควรสอบทาน
รายงานผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที�ผูป้ฏบิตังิานดา้นต่างๆ ในหน่วยงานที�ตนรบัผดิชอบ 

3.4 การประมวลผลขอ้มลู (Information Processing) 
          ขอ้มลู  หมายถงึ  ขอ้มลูทางการบญัชแีละขอ้มลูอื�นๆ ซึ�งมคีวามจาํเป็นในการบรหิาร 

งานทั ;งสิ;นขอ้มลูทั ;งหลายจะถูกประมวลผลเป็นขอ้มลูสารสนเทศหรอืรายงานต่างๆ ที�ตอ้งนําไปใชเ้พื�อ
ประกอบการตดัสนิใจการบรหิารงาน จงึมคีวามจาํเป็นมากที�ตอ้งมกีจิกรรมการควบคุมที�ดใีนขั ;นตอน
การประมวลผลขอ้มลู เพื�อใหข้อ้สารสนเทศสาํหรบัการบรหิารงาน มคีวามถูกตอ้ง กะทดัรดั ชดัเจน 
สมบรูณ์ ทนัเวลามเีนื;อหาเหมาะสมเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ตอ้งตดัสนิใจ กจิกรรมการควบคุมที�จาํเป็นใน
กระบวนการนี; ไดแ้ก่ การอนุมตัริายการก่อนที�จะบนัทกึรายการนั ;นลงในบญัช ี ในทะเบยีนหรอืแฟม้

หลกัฐานอื�นใดขององคก์ร การสอบยนัความถูกตอ้งของขอ้มลูก่อนการบนัทกึ การใชเ้ทคโนโลยทีี�
เหมาะสมช่วยในการประมวลขอ้มลู รวมถงึการใชบุ้คลากรที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางวชิาชพีที�
เกี�ยวขอ้งกบัการประมวลขอ้มลู 

3.5 การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control) 
การควบคุมทางกายภาพ หมายถงึ การดแูลป้องกนัทรพัยส์นิ เช่น เครื�องมอื เครื�องใช ้

สนิคา้คงเหลอื เงนิสด หลกัทรพัย ์เอกสารสทิธิ v  และเอกสารสาํคญัอื�น ทรพัยส์นิ และขอ้มลูขององคก์ร
ควรมกีารเกบ็รกัษาอยา่งด ี  เพื�อปองกนัการสญูหายหรอืโจรกรรม้  กจิกรรมการควบคุมที�พจิารณาใช ้
รวมถงึการตรวจนบัการจดัเวรยามรกัษาการณ์ การประกนัภยั การเปรยีบเทยีบจาํนวนที�มอียู่จรงิกบั
ทะเบยีน  หรอืหลกัฐานทางบญัช ี  การกําหนดใหม้รีะบบสาํรองขอมลู (Backup System)  เพื�อปองกนั้

ขอ้มลูสญูหาย เป็นตน้ 
3.6 การแบ่งแยกหน้าที� (Segregation of Duties) 

          โดยหลกัการ คอื จดัแบ่งหน้าที�ระหว่างบุคคลหรอืหน่วยงานเพื�อใหม้กีารสอบยนัความ 
ถูกตอ้งสมบรูณ์ระหว่างกนั การแบ่งแยกหน้าที�ควรใชใ้นกรณีที�งานมลีกัษณะเสี�ยงต่อความผดิพลาด
หรอืความเสยีหาย เนื�องจากการกระทําที�ไมเ่หมาะสม หรอืไมสุ่จรติไดโ้ดยง่าย หากจดัใหม้บุีคคลเดยีว 
หรอืหน่วยงานเดยีวเป็นผูป้ฏบิตังิานนั ;นตามลําพงัตั ;งแต่ตน้จนสิ;นสุดลกัษณะงานที�จาํเป็น ตอ้งจดัแบ่ง 
แยกกนัทํา เช่น การอนุมตัริายการ การจดบนัทกึรายการ และการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ เกบ็รกัษา
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ทรพัยส์นิที�อนุมตัแิละจดบนัทกึนั ;น ตามหลกัการควรมกีารแบ่งแยกหน้าที�กนัทํา พนกังานที�มหีน้าที�
ดแูลรกัษาทรพัยส์นิไมค่วรเป็นผูจ้ดัทําหรอืบนัทกึรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยส์นินั ;น 

3.7 ดชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Performance Indicator) 
     ดชันีที�นิยมใชเ้ป็นเครื�องมอืวดัผลการดําเนินงานอยูใ่นรปูของอตัราส่วนต่าง ๆ ที�แสดง 

ถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง ขอ้มลูทางการเงนิ หรอืการดาํเนินงานอย่างหนึ�ง กบัขอ้มลูอกีอยา่งหนึ�ง การ
ตดิตามวเิคราะหค์วามเคลื�อนไหวของอตัราส่วน หรอืแนวโน้มของความเปลี�ยนแปลงในค่าอตัราส่วนที�
คาํนวณไดจ้ะช่วยบอกใหท้ราบถงึ “อาการ” บางอยา่งของธุรกจิว่าอยูใ่นสภาวะอยา่งไรน่าพงึพอใจหรอื 
ไมพ่งึพอใจเพื�อทาํใหท้ราบถงึสิ�งผดิปกต ิหรอืเพื�อตดัสนิใจแกป้ญหาในการดําเนินงานั  

3.8 การจดัทาํเอกสารหลกัฐาน (Documentation) 
          องค์กรควรให้ความสนใจ ในการจดัทําหลกัฐานเอกสารสําหรบัการดําเนินงานว่า

ระบบงานใดที�มคีวามสําคญั ควรต้องมคีู่มอืการปฏบิตังิาน การจดัใหม้รีะบบหลกัฐานที�เหมาะสมและ
เพยีงพอสาํหรบัการบนัทกึบญัชแีละการจดัทาํรายงานกเ็ป็นกจิกรรมการควบคุมที�สาํคญัวธิหีนึ�ง  

3.9 การอนุมตัริายการบญัชแีละการปฏบิตังิาน 
     การอนุมตัริายการบญัชแีละการปฏบิตังิานช่วยใหม้ั �นใจว่ารายการและเหตุการณ์ที�เกดิ  

ขึ;นมกีารสอบทานและการควบคุมโดยผูม้อีํานาจ เช่นการอนุมตัริายการปรบัปรงุทางบญัชทีี�สาํคญั การ
อนุมตักิารจ่ายเงนิ การสอบทานอนุมตังิบกระทบยอดบญัชเีงนิฝากธนาคาร การอนุมตัคิาํสั �งขายก่อนที�
จะมกีารส่งสนิคา้ 

     3.10 การตรวจสอบการปฏบิตังิานโดยอสิระ 
            การกําหนดใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตังิานโดยอสิระ    ช่วยปองกนัการทุจรติหรอื้

ขอ้ผดิพลาดที�อาจเกดิจากการไมป่ฏบิตัติามขั ;นตอนที�กําหนด บุคคลผูท้าํหน้าที�สอบทานงานควรเป็นผู้
ที�มคีวามเป็นอสิระจากบุคคลผูม้หีน้าที�จดัเตรยีมขอ้มลู 

 
4. ข้อมลูสารสนเทศและการสื�อสารในองคก์ร (Information and Communication) 
    ขอ้มลูสารสนเทศ หมายถงึ ขอ้มลูขา่วสารทางดา้นการเงนิและขอ้มลูสารสนเทศเกี�ยวกบั

การดําเนินงานดา้นอื�นๆ ทั ;งที�เป็นขอ้มลูจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอก ซึ�งมคีวามจาํเป็นสาํหรบั
การปฏบิตังิานของบุคลากรทั ;งผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั ลกัษณะของขอ้มลูสารสนเทศที�ดคีอื 
มคีวามเหมาะสมกบัการใชต้ดัสนิใจ มคีวามถูกตอ้งสมบูรณ์ มคีวามเป็นปจจบุนั ทนัเวลา ความสะดวกั

ในการเขา้ถงึสาํหรบัผูท้ี�มอีํานาจหน้าที�เกี�ยวขอ้ง 
     การสื�อสารทั ;งภายในและภายนอกที�มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยจดัระบบการสื�อสาร
ส่งไปถงึผูท้ี�ควรไดร้บั หรอืมไีวพ้รอ้มสําหรบัผูท้ี�ควรใชข้อ้มลูสารสนเทศนั ;น ณ ฐานขอ้มลูขององคก์ร 
ซึ�งผูม้หีน้าที�เขา้ถงึไดแ้ละสามารถเรยีกมาใชไ้ดท้นัททีี�ต้องการ ทุกคนในองคก์รตอ้งไดร้บัการสื�อสารที�
ชดัเจนจากผูบ้รหิารสูงสุดและตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามมาตรการการควบคุมภายในที�จดัให้
มขีึ;น การละเมดิถอืเป็นความบกพรอ่งหรอืความผดิกต็อ้งมมีาตรการลงโทษ 
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5. การตดตามและประเมนผลิ ิ  (Monitoring and Evaluation) 
     ระบบการควบคุมภายในสามารถแปรเปลี�ยนไปไดเ้สมอ     เพื�อใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ 

ปจจบุนั จงึจาํเป็นอย่างยิ�งที�องคก์รตอ้งจดัใหม้รีะบบการตดิตามและประเมนิผลั  เพื�อใหผู้บ้รหิารมคีวาม
มั �นใจไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลอยูต่ลอดเวลาว่า การควบคุมภายในยงัมปีระสทิธผิลอยูเ่สมอควรทาํอย่าง
อสิระ โดยผูท้ี�ไมม่สี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบมาตรการหรอืวางระบบการควบคุมภายในทั ;งนี;เพื�อให้
แสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาชดัเจน 
      การตดิตามผลใชส้าํหรบัมาตรการ หรอืระบบการควบคุมภายในที�อยูใ่นระหว่างออกแบบ
หรอือยูร่ะหว่างการนําออกสู่การปฏบิตัจิรงิ 
      การประเมนิผล ใช้สําหรบัมาตรการหรอืระบบการควบคุมภายในที�ได้ใชไ้ปแล้วเป็นระยะ
เวลานานพอสมควรที�จะได้รบัการประเมนิว่ายงัมคีวามเหมาะสมกบัสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆที�เปลี�ยนไปอยู่
อกีหรอืไม ่
 

ประโยชน์ของการควบคมุภายใน 
1. ประโยชน์สาํหรบัฝายบรหิาร่  ระบบการควบคุมภายในที�ดจีะเป็นเครื�องมอืช่วยใหผู้บ้รหิาร 

มคีวามแน่ใจว่า พนกังานและลกูจา้งไดป้ฏบิตังิานอยา่งถูกตอ้ง รายงานต่าง ๆ เชื�อถอืไดแ้ละทนัเวลาที�
กําหนดตลอดจนมกีารปองกนัความผดิพลาดและการทุจรติหรอืการ้ สญูหายของทรพัยส์นิไวอ้ยา่งรดักุม 

2. ประโยชน์สาํหรบัพนกังาน และลกูจา้ง ระบบการควบคุมภายในจะเป็นเครื�องชี;นําแนวทาง  
การปฏบิตังิานที�ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายที�ผูบ้รหิารวางไว ้เป็นเครื�องช่วยเพิ�มประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

3. ประโยชน์สาํหรบัผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายใน ซึ�งใชป้ระสทิธภิาพระบบการควบคุม  
ภายในเป็นปจจยัที�สาํคญัในการกําหนดขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบกจิการที�มกีารควบคุมภายในั

ที�ดจีะช่วยใหก้ารทาํงานของผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึ;น 
4. ประโยชน์สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ คอื มกีารพจิารณาระบบการควบคุมภายในของ 

กจิการว่ามปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลเพยีงพอหรอืไม่ ซึ�งจะช่วยเพิ�มความมั �นใจในการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้

 
ข้อจาํกดัของการควบคมุภายใน 

 การควบคุมภายในที�องคก์รจดัใหม้ขีึ;น แมว้่าไดด้ําเนินการตามขั ;นตอนและมกีารประเมนิความ
เสี�ยง ตลอดจนวนิิจฉยัเลอืกวธิกีารอยา่งรอบคอบระมดัระวงัเพยีงใดแลว้กต็าม การควบคุมภายในกจ็ะ
ใหไ้ดเ้พยีงความมั �นใจตามสมควรหรอืความมั �นใจในระดบัที�สมเหตุสมผลเท่านั ;นว่าจะช่วยปกปองไมใ่ห้้

เกดิความสญูเสยี สญูเปล่าหรอืการดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละมปีระสทิธภิาพการควบคุมภายใน
ไมใ่ช่หลกัประกนัและไมส่ามารถใหค้วามมั �นใจที�สมบูรณ์รอ้ยเปอรเ์ซน็ตไ์ดว้่ากจิการจะไมป่ระสบความ
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ลม้เหลวทางธุรกจิที�เป็นเช่นนี;เพราะมขีอ้จาํกดัอยูห่ลายประการซึ�งเป็นปจจยัที�เกี�ยวกบัพฤตกิรรมของั

คน  
 1.การใช้วจิารณญาณ หรอืดุลยพินิจในการตัดสนิใจทางธุรกิจ ซึ�งส่งผลให้เกิดข้อจํากัดต่อ
ประสทิธผิลของระบบหรอืมาตรการควบคุมภายในโดยเฉพาะเมื�อต้องตดัสนิใจบ่อย ๆ ภายใต้ความ
กดดนับางประการทางธุรกจิ 
 2.ผูบ้รหิารเป็นเหตุแห่งความลม้เหลวของระบบการควบคุมภายในเสยีเอง โดยใชอ้ํานาจหรอื
อภสิทิธสิ ั �งการเป็นอย่างอื�นหรอืใหย้กเวน้กฎเกณฑใ์นสิ�v งที�ตนสั �งการใหป้ฏบิตั ิ เช่น ผ◌ู้บรหิารอาจสั �ง
การใหจ้ดัทํารายงานแสดงผลการดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิใหผ้ดิไปจากหลกัการบญัช ี เพื�อ
ปกปิดความผดิพลาดในการบรหิารหรอืเพื�อทําใหผ้◌ู◌้อื�นเห็นวาองคก์รมีกาไรดี่ ํ  
 3.ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคน ซึ�งอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมไม่ปฏบิตัติามมาตรการหรอืระบบการ
ควบคุมภายในที�องคก์รไดก้ําหนดไว ้ทําใหก้ารควบคุมซึ�งแมจ้ะไดร้บัการวางระบบหรอืกําหนดวธิกีาร
ไวด้เีพยีงใดกไ็มอ่าจเกดิประสทิธผิลได ้ 
 4.พนกังานมากกว่าหนึ�งคนรว่มมอืหรอืสมคบกนัลบัๆ โดยทุจรติกระทําการฉ้อโกง โดยไม่
ปฏบิตัติามระบบงานหรอืมาตรการควบคุมภายในที�องคก์รกําหนดไวแ้ลว้หาประโยชน์รว่มกนั  
 5.การควบคุมภายในที�ไดร้บัการออกแบบดทีี�สุด บางครั ;งกอ็าจไมส่ามารถช่วยปองกนัมใิหเ้กดิ้

สิ�งที�ไมพ่งึปรารถนาทางการบรหิารได ้เนื�องจากผูป้ฏบิตัขิาดความเขา้ใจกลไกของการควบคุมภายในที�
จดัใหม้ขีึ;น ซึ�งอาจเป็นเพราะไม่มคีู่มอืการปฏบิตังิานหรอืมแีต่เขยีนไวไ้ม่ชดัเจนหรอืผูป้ฏบิตัอิาจปฏบิตัิ
ผดิพลาดเพราะความประมาทหรอืไม่ระมดัระวงัเพยีงพอเช่น องคก์รสั �งการใหเ้ปลี�ยนแปลงวธิกีารอย่าง
กะทนัหนัจนผูป้ฏบิตัทิําไมถู่กเพราะยงัไมไ่ดร้บัการอธบิาย หรอืการอบรมใหเ้ขา้ใจวธิกีารใหมด่พีอบาง
กรณผีูม้หีน้าที�ตรวจสอบการปฏบิตังิานที�ผดิปกตยิตุกิารตรวจสอบเรว็เกนิไปแทนที�จะตรวจสอบหา
ขอ้เทจ็จรงิบางอย่างในแนวลกึยิ�งขึ;นทําใหไ้มพ่บสิ�งผดิปกตทิี�เกดิขึ;น 
 6.บางครั ;งการจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในขึ;นทําใหเ้กดิตน้ทุนที�สงู อาจไมคุ่ม้กบัประโยชน์ 
ที�ไดร้บั 
 7.การควบคุมส่วนใหญ่มไีวส้าํหรบัรายการ ซึ�งคาดไดว้่าจะเกดิขึ;นตามปกต ิ วธิกีารควบคุม
ภายในที�มอียูอ่าจไมเ่พยีงพอหรอืไมเ่หมาะสม เนื�องจากสถานการณ์ไดเ้ปลี�ยนไปทาํใหเ้กดิรายการ
ใหม่ๆ  ขึ;น 
 
ความหมายของระบบบญัชี 
 ระบบบญัช ีหมายถงึ ระบบการจําแนกประเภทของข้อมูลจากบญัช ีสมุดบญัช ีเอกสารแบบ
พมิพ ์วธิกีารดาํเนินงาน ตลอดจนการควบคุมทางการบญัชแีละการนําเครื�องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ เขา้
มาใช้ในการจดัทํา รวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของกจิการให้สามารถนําเสนอขอ้มูล
ทางบญัชใีหส้าํเรจ็สมบรูณ์ (วไิล วรีะปรยี, จงจติต ์หลกีภยั. 2547 : 1) 
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ความสาํคญัของระบบบญัชี 
          ระบบบญัชเีป็นเครื�องมอือยา่งหนึ�งของฝายบรหิาร โดยจะเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ เพื�อ่

ใชใ้นการวางแผนของฝายบรหิารในดา้นการควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์่   ระบบ
บญัชมีคีวามสาํคญัมาก เพราะนอกจากเป็นแหล่งที�จดัหาขอ้มลูต่าง ๆ ใหฝ้ายบรหิารแลว้ ขอ้มลูที�มอียู่่

แสดงถงึผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ�งซึ�งผูบ้รหิารสามารถนําไปใชต้ดัสนิใจในการบรหิารงาน
ของตนว่ามปีระสทิธภิาพเพยีงใดและยงัใชใ้นการวางแผนงานในอนาคตอกีดว้ย ระบบบญัชอีาจใชเ้ป็น
เครื�องมอืในการปองกนั้  และรกัษาทรพัยส์นิของกจิการไมใ่หส้ญูหายหรอืนําไปใชใ้นทางที�ไมส่มควร 
ระบบบญัชทีี�วางไวจ้งึตอ้งเป็นระบบที�มกีารควบคุมภายในที�ดดีงันั ;นการวางระบบบญัชจีงึตอ้งพจิารณา
ใหม้กีารจดัทาํรายงานทางการเงนิที�รวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ ถูกตอ้งเชื�อถอืได ้ และประหยดัค่าใชจ้่าย 
รายงานนี;ทําเพื�อเสนอต่อผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รวมถงึเสนอต่อส่วนราชการเพราะธุรกจิจาํเป็นตอ้งปฏบิตัิ
ตามขอ้กําหนดกฏหมายทั ;งในแงภ่าษอีากรและเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ลาํดบัขั 8นตอนของการวางระบบบญัชี 
 การใช้ข้อมูลทางบญัชีเพื�อการบรหิารในการวดัผลการดําเนินงานให้มปีระสิทธภิาพได้นั ;น
จะตอ้งมรีะบบบญัชทีี�ด ีผูอ้อกแบบระบบบญัชจีะตอ้งคาํนึงถงึขนาดขององคก์ร กระบวนการปฏบิตังิาน 
คุณสมบตัขิองพนักงาน ตลอดจนความเข้าใจและการให้การสนับสนุนจากฝายบรหิาร การออกแบบ่

ระบบญัชจีะตอ้งปฏบิตัติามขั ;นตอนในการวางระบบบญัชดีงัต่อไปนี; 
1. การวางแผนการสาํรวจและวเคราะห์ิ ในดา้นต่าง ๆ ดงันี; 

           ผงัองคก์รนโยบายของบรษิทั จะตอ้งทราบการบรหิารงานภายในองคก์รหน่วยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง ไมว่่าจะเป็นระดบัพนกังาน หวัหน้า ผูจ้ดัการ ผูอ้ํานวยการหรอืกรรมการของกจิการ ตอ้ง
ทราบถงึนโยบายการบรหิารงาน และผูม้อีํานาจอนุมตั ิ
           รายละเอยีดของสนิคา้ การสาํรวจขอ้มลูอนัเกี�ยวขอ้งกบัตวัสนิคา้ ผลติภณัฑ ์ กระบวนการ
ผลติสนิคา้สาํเรจ็รปู การตั ;งราคา การกําหนดตน้ทุน การคาํนวณหาสนิคา้คงเหลอืของกจิการ 
           งานบญัช ี รายงานงบการเงนิกําหนดรปูแบบงานบญัชตีามประเภทของการดําเนินงาน 
แนวทางการจดัรายงานต่าง ๆ เพื�อเสนอต่อผูบ้รหิาร ทาํงบการเงนิ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไร
สะสม 
           ผงัแสดงการเดนิทางของขอ้มลูเอกสารพจิารณาถงึทางเดนิเอกสารต่างๆ ว่ามกีารเดนิทาง
ไปแหล่งที�เกี�ยวขอ้งถูกตอ้งครบถว้นตั ;งแต่เริ�มจดัทําจนสิ;นสุดขั ;นตอน เช่น ใบส่งของ ใบกํากบัภาษ ี
ใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืการจดัทําเอกสารดว้ยเครื�องคอมพวิเตอร ์
           รายละเอยีดการดําเนินงาน การจ่ายค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการดาํเนินงานการใชท้รพัยส์นิการ
จดัซื;อ การคดิค่าเสื�อมราคา รวมถงึประเภทของรายไดข้องกจิการที�เกี�ยวขอ้ง 
           ขอ้มลูทางการตลาด การขาย การประชาสมัพนัธ ์ การวางแผนการตลาดมกีารกําหนด
ขั ;นตอนในการจาํหน่ายการจา่ยค่านายหน้าหรอืค่าใชจ้่ายของพนกังานขายแนวทางการประชาสมัพนัธ ์
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               รายละเอยีดการกูย้มืเงนิ กูย้มืเงนิ การตกลงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี;ยวนัที�ครบกําหนด การ
ชาํระดอกเบี;ยหรอืคนืเงนิตน้ที�กูย้มื การเบกิเงนิเกนิบญัช ี

2. การออกแบบและกาํหนดระบบบญัชี 
           ผงับญัชแีละรหสับญัช ี   ซึ�งจะเป็นเครื�องมอืที�จะช่วยใหผู้จ้ดัทําบญัช ี   สะดวกต่อการแยก 
พจิารณารายการคา้ใหถู้กต้องและรดักุมยิ�งขึ;น หากสามารถทําคาํอธบิายซื�อบญัชใีนแต่ละบญัชไีด ้กจ็ะ
ทาํใหผู้จ้ดัทาํบญัชดีําเนินการไดร้วดเรว็ยิ�งขึ;น 
           สมดุบญัชต่ีางๆ ที�ใชใ้นการบนัทกึบญัช ี  การกําหนดรปูแบบของสมุดบญัชต่ีางๆ จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบักฎหมายบญัช ี ส่วนรปูหน้าตาของสมดุบญัชนิียมใชส้มดุรายวนั  เฉพาะในส่วนของสมดุ
บญัชเีงนิสดจะช่วยอํานวยความสะดวกใหก้ารทําบญัชไีดง้า่ยและจะไมผ่ดิพลาด 
           เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี การออกแบบใบสาํคญัจ่าย และรบัเงนิเพื�อช่วยในการ
บนัทกึบญัชใีหถู้กตอ้งผูอ้อกแบบจะตอ้งทาํใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกจิการและคาํนึงถงึการ
ตรวจสอบและควบคุมภายในไดเ้ป็นอยา่งด ี
           การจดัทํารายงานและการออกแบบรายงานเพื�อนําเสนอต่อผูบ้รหิารหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง
จะตอ้งคาํนึงถงึการนําไปใชป้ระโยชน์ การพจิารณาหรอืการนําไปวเิคราะหเ์พื�อใชป้ระโยชน์ในการ
บรหิาร 
           การรองรบัระบบภาษมีลูค่าเพิ�มในกรณทีี�กจิการตอ้งเขา้สู่ระบบภาษมีลูค่าเพิ�ม ภาษธีุรกจิ 
เฉพาะ จะตอ้งพจิารณาถงึเอกสารใบกํากบัภาษ ีรายงานภาษซีื;อ ภาษขีาย รายงานสนิคา้คงเหลอื 

3. การวางแผนการนําออกมาใช้ 
           ทดลองการใชเ้อกสาร เสน้ทางเดนิของเอกสารเมื�อไดม้กีารออกแบบ และกําหนดแนวทาง
เดนิของเอกสารขึ;นมาเรยีบรอ้ยแลว้    กจ็ะนํารปูแบบของเอกสารต่าง ๆ  ออกมาใชเ้พื�อดกูารเดนิของ
เอกสารว่ามปีญหาในจดุใด ั ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัหรอืใชเ้อกสารไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 
           การลงรายการต่างๆ ในสมดุบญัชหีรอืคอมพวิเตอร ์   การนําเอกสารรายการคา้บนัทกึใน  
สมดุบญัชหีรอืคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งจดัเตรยีมขอ้มลูเอกสาร เพื�อบนัทกึลงในสมดุบญัชต่ีาง ๆ ไดถู้กตอ้ง
หรอืมขีอ้ผดิพลาดอย่างไร 
           การทดลองออกรายงานการออกรายงานแล้วนําออกมาใช้ จะพบปญหาอย่างหนึ�งคือั

รายงานที�นําออกมาใช้ยงัไม่สามารถให้ขอ้มูลอย่างเพยีงพอแก่ผู้บรหิาร ดงันั ;นเมื�อมกีารทดลองออก
รายงานทางการเงนิ ผูอ้อกแบบจะตอ้งใหฝ้ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งแนะนําหรอืระบุความต้่ องการเพิ�มเตมิ
เพื�อจะไดนํ้ารายงานออกไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

4. การตดตามผลและปรบัปรงุแก้ไขระบบบญัชีิ  
           การลดขั ;นตอนที�ไม่จาํเป็นออกไป ขั ;นตอนในการออกเอกสาร การอนุมตั ิการเบกิจ่ายเงนิ 
การบนัทกึรายการบญัชหีากพบว่า   ขั ;นตอนใดซํ;าซอ้น   หรอืไมม่คีวามจาํเป็นทําใหเ้กดิความยุง่ยาก
เสยีเวลากใ็หล้ดรายการหรอืขั ;นตอนนั ;นออกไป 
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           ผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน   การออกแบบระบบบญัช ี   ซึ�งจะมผีลกระทบต่อการทาํงาน 
ในระยะเริ�มต้นผูป้ฏบิตัยิงัไม่เคยชนิจะต้องอธบิายให้เกดิความเขา้ใจว่าจะต้องใชร้ะยะเวลาหนึ�งในการ
เรยีนรูเ้พื�อให้เกดิความชํานาญและชี;แจงให้เห็นถงึประโยชน์ที�จะได้รบัจากการปฏบิตัิงานตามระบบ
ใหม ่
 ความสาํคญัของการใช้เอกสารชนดตางๆ ิ ่  
 1. เป็นหลกัฐานในการบนัทกึเหตุการณ์ทางการค้าที�เกดิขึ;นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าเกดิขึ;น
เมื�อใดมรีายการค้าอะไร และจํานวนเงนิเท่าใด รวมทั ;งสามารถบอกให้ทราบว่าใครเป็นผู้รบัผดิชอบ 
เช่น ใบเบกิเงนิ ใบสาํคญัรบัเงนิ ใบสาํคญัจา่ยเงนิ 
 2. ช่วยปองกนัความผดิพลาดที�อาจมกีารหลงลมืบนัทกึหรอืจดัทําเอกสาร โดยมกีารจดัทํา้

เอกสารหลกัฐานแทนการจดจาํ 
 3. เป็นการเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการดําเนินกิจกรรมระหว่างกจิการกบับุคคลภายนอก
หรอืภายในระหว่างแผนกต่อแผนก ให้มขี้อมูลหรอืข่าวสารหรอืหลกัฐานในการอ้างอิง ปองกนัการ้

เขา้ใจผดิหรอืคลาดเคลื�อนได ้
 4 เอกสารบางชนิดอาจจะใช้เป็นบญัชแียกประเภทย่อยแทนที�จะใชร้ปูแบบของสมุดบญัชแียก
ประเภทยอ่ย เช่น ใบกํากบัสนิคา้แทนบญัชคีุมลกูหนี; 
 5. ช่วยให้กจิการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจดัทําเอกสาร โดยการจดัทําสําเนาแยกไปตาม
ฝายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งแทนการจดัทาํขึ;นใหมห่รอืจดัทาํขึ;นเฉพาะฝายใดฝายหนึ�งเท่านั ;น่ ่ ่  
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คาํอธบายสญัลกัษณ์ในแผนภมูทางเดนเอกสาริ ิ ิ  

 
 
                                   จดุเรมต้ิ� นของทางเดนเอกสาริ  
                               
 
    เอกสาร 
   
 
    

เอกสาร/รายงานจากคอมพวเตอร์ิ  
     
 
 
    เงนสด ิ / เชค็ 
 

 
 
เอกสารจากคอมพวเตอร์ิ  

 
 

  
โปรแกรมคอมพวเตอร์ิ  

 
 
    

สนค้าิ  
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คาํอธบายสญัลกัษณ์ในแผนภมูทางเดนเอกสาริ ิ ิ  (ตอ่ ) 

 
     

แฟ้มถาวร 
      
  
    แฟ้มชั �วคราว 
    N  เรียงลาํดบัตามเลขที�เอกสาร 
    D  เรียงลาํดบัตามวนัที�เอกสาร 
    A  เรียงลาํดบัตามตวัอกัษร  
    นําเอกสารมาแนบไว้ด้วยกนั 
     
 
    การอนุมตัรายการิ    
 
 
    การลงลายมือชื�อ 
    
 
    
    ทางเดนเอกสาริ  
 
 
     นําเอกสารมาเปรียบเทียบกนั 
 
 
    การจดัทาํบนัทึกโดยคอมพวเตอร์ิ  
 
    
    ทางเดนของข้อมลูิ  
 

 S 
 

 i 
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  ระบบการสั �งซื8อสนค้าิ  
 ในกรณทีี�กจิการมกีารซื;อขายสนิคา้ ทรพัยส์นิ เพื�อใชป้ระกอบการดาํเนินงานจะมรีะบบการซื;อ
สนิคา้ หรอืทรพัยส์นิต่าง ๆ ใหส้ามารถตรวจสอบ และควบคุมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ไมว่่าจะเป็นการ
ออกแบบระบบ การออกแบบเอกสารเพื�อการควบคุม ตลอดจนเครื�องมอื หรอือุปกรณ์ที�ช่วยใหก้ารซื;อ
สะดวกและรวดเรว็ยิ�งขึ;นกจิการที�มกีารซื;อสนิคา้ วตัถุดบิ ทรพัยส์นินั ;นจะเป็นกจิการซื;อมาขายไป ผลติ
สนิคา้ออกมาขาย ใหบ้รกิาร นําเขา้ส่งออก ซึ�งมกัจะมกีารตั ;งฝายจดัซื;อสาํหรบัการซื;อต่าง ๆ ใหเ้ป็นไป่

ตามนโยบายและคําสั �งซื;อของแต่ละฝาย่  
 1. การปฏบตังานในกระบวนการสั �งซื8อิ ิ  

   1.1การเสนอซื;อสนิคา้ 
       แผนกที�เกี�ยวขอ้ง : แผนกขอซื;อ 

        โดยปกตกิารสั �งซื;อเริ�มจากแต่ละหน่วยงานมคีวามตอ้งการสนิคา้วสัดุอุปกรณ์เป็นผูข้อซื;อ 
โดยระบุความตอ้งการถงึประเภทและลกัษณะของสนิคา้ จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งการใชเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรถงึแผนกสั �งซื;อโดยใชแ้บบฟอรม์ใบขอซื;อหรอืใบเสนอซื;อที�ออกแบบขึ;นเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทั ;ง
องคก์ร ใบขอซื;อนี;ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหวัหน้าแผนกนั ;นๆ เพื�อเป็นการยนืยนัถงึความจาํเป็นใน
การใชง้านในแต่ละแผนก  ใบขอซื;อโดยทั �วไปจะจดัทาํขึ;น 2 ฉบบั  
  ฉบบัที� 1 ส่งไปใหแ้ผนกสั �งซื;อ 1 ฉบบั  
  ฉบบัที� 2 เกบ็ไวท้ี�ที�แผนกขอซื;อ  
    1.2 การจดัทาํใบสั �งซื;อ 
         แผนกที�เกี�ยวขอ้ง : แผนกสั �งซื;อ 
         เป็นแผนกที�มหีน้าที�จดัหาสิ�งของ  วสัดุ อุปกรณ์ สนิคา้  ใหแ้ก่แผนกอื�น ๆ โดยรวบรวม
ความตอ้งการจากทุก ๆ แผนก ส่งมาใหแ้ผนกสั �งซื;อโดยใชเ้อกสารใบขอซื;อ 
         หน้าที�ที�สาํคญัของแผนกสั �งซื;อ คอืจะตอ้งตรวจสอบเบื;องตน้ก่อนว่า เอกสารใบขอซื;อนั ;น
มกีารลงนามผูอ้นุมตักิํากบัมาหรอืไม ่  ถา้ไม่มกีารอนุมตัติอ้งส่งกลบัไปใหผู้จ้ดัการของแต่ละแผนกที�ขอ
ซื;ออนุมตัก่ิอนถา้เป็นกรณเีร่งด่วนอาจโทรศพัทถ์าม และบนัทกึไวเ้ป็นหมายเหตุแต่จะขาดการควบคุม
ที�ดเีพราะผูท้ี�ลงนามกํากบันั ;นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการนําสนิคา้ ทรพัยส์นิที�ขอซื;อไปใชใ้นแผนก
ของตนเพื�อใชใ้นงานของกจิการ จงึควรมผีูร้บัผดิชอบที�สามารถระบุแน่ชดัได ้
         หลงัจากตรวจสอบเอกสารใบขอซื;อเรยีบรอ้ยแลว้ แผนกสั �งซื;อกจ็ะตอ้งทําการสบืราคา
หรอืพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาของสิ�งของที�จะทาํการสั �งซื;อ ในการสั �งซื;อที�ด ีถา้เป็นของกจิการตอ้งซื;อ
ตามปกตมิกัจะมใีบแสดงรายละเอยีดของราคาสนิคา้หรอืราคาของตามประเภท ชนิด ที�ผูจ้าํหน่าย
เตรยีมไวเ้พื�อใหง้า่ยในการเปรยีบเทยีบราคา โดยจะแสดงอยูใ่นใบเปรยีบเทยีบราคาแลว้ 
         สนิคา้ที�มคีุณภาพเท่ากนัหรอืใกลเ้คยีงกนั ทางบรษิทัอาจจะเปรยีบเทยีบโดยซื;อ
จากบรษิทัที�ขายใหเ้ราในราคาถูกหรอืราคาตํ�าที�สุดกไ็ด ้ ถา้ราคาของเท่ากนัอาจตอ้งพจิารณาถงึการให้
ส่วนลด ระยะเวลาในการใหเ้ครดติประกอบแต่กไ็มค่วรผกูขาดในการซื;อกบัรา้นใดรา้นหนึ�งโดยเฉพาะ
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อาจจะมคีวามละเลยต่อการตรวจสอบราคา เมื�อระดบัราคาเปลี�ยนแปลงขึ;นลงหรอืเกดิการสมรูร้ว่มคดิ
ระหว่างฝายจั่ ดซื;อกบัรา้นนั ;นและผกูขาดการซื;อ การหาผูข้ายรายอื�นๆ รองรบัไวใ้นกรณทีี�รา้นประจาํที�
เคยซื;อขาดแคลนสนิคา้หรอืมคีาํสั �งซื;อพเิศษ 
  หลงัจากไดต้รวจสอบราคาและจดัทําใบเปรยีบเทยีบราคาแลว้ ผูจ้ดัการแผนกสั �งซื;อ
ควรลงนามในเอกสาร ใบสั �งซื;อ (Purchase Order) ที�จดัเตรยีมขึ;น 
  การตดัสนิใจของแผนกสั �งซื;อคอืการควบคุมสนิคา้คงเหลอืของสนิคา้แต่ละชนิด ควรจะ
สั �งซื;อในจาํนวนเท่าไรและควรเป็นจดุสั �งซื;อที�จะทาํให ้ตน้ทุนรวมในการสั �งซื;อน้อยที�สุดมสีนิคา้คงเหลอื
ในปรมิาณที�เหมาะสม ไม่มสีนิคา้ขาดมอื 
  ใบสั �งซื;อที�ถูกจดัทาํขึ;นจะมกีี�ฉบบัแลว้แต่กจิการ ว่ามขีนาดใหญ่หรอืเลก็และขึ;นอยูก่บั
ความจาํเป็นของแต่ละแผนกที�ตอ้งการเอกสาร ตวัอยา่งเช่น จดัทําใบสั �งซื;อ 5 ฉบบัส่งไปที�ต่างๆ ดงันี; 
   ฉบบัที� 1 ส่งไปใหก้บัผูข้าย 
   ฉบบัที� 2 ส่งไปใหแ้ผนกที�ขอซื;อ 
   ฉบบัที� 3 ส่งไปใหแ้ผนกรบัของ 
   ฉบบัที� 4 ส่งไปใหฝ้ายบญัชี่  
   ฉบบัที� 5 เกบ็เขา้แฟมในแผนกสั �งซื;อ้  
    1.3 การจดัทาํเอกสารการรบัของ 
         แผนกที�เกี�ยวขอ้ง : แผนกรบัของ 
         เมื�อกจิการไดร้บัของมกัจะไดร้บัใบกํากบัสนิคา้มาพรอ้มกบัตวัสนิคา้ดว้ย เพื�อระบุว่ามี
ของที�ส่งมาประกอบดว้ยอะไร จาํนวนเท่าไร ราคาเท่าไรแผนกรบัของตอ้งตรวจนบัว่าถูกตอ้งตรงกบัใน
เอกสารใบสั �งซื;อหรอืไม ่ โดยจะตอ้งคาํนึงถงึว่าสนิคา้นั ;นตอ้งเป็นของที�ส่งมาใหก้บับรษิทัเรา โดยดูจาก
ชื�อลกูคา้ในใบกํากบัสนิคา้รวมทั ;งตอ้งตรวจสอบกบัใบสั �งซื;อฉบบัที� 2 ที�ไดร้บัมาจากฝายจดัซื;อ ว่่ าเป็น
ของที�บรษิทัสั �งจรงิ เพราะอาจจะมกีรณีที�ผูข้ายส่งผดิบรษิทั แต่เอกสารเป็นชื�อบรษิทัเราโดยที�เราไมไ่ด้
สั �งซื;อ 
  ถา้ผลการตรวจนบัถูกตอ้งพนกังานตรวจรบักจ็ะลงนามในใบกํากบัสนิคา้และคนืใหก้บั 
ผูส้่งสนิคา้ไป ถา้มหีลายฉบบัผูซ้ื;อจะไดไ้วอ้ย่างน้อย 1 ฉบบัเพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
  ในบางกจิการแผนกรบัของจะจดัทําใบรบัของขึ;นเอง โดยอาจจะมจีาํนวนหลายฉบบั
และมกีารกําหนดระบบเลขที�เอกสารเพื�อใชต้รวจสอบและควบคุมเอกสาร 
 
   เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 1. ใบกํากบัสนิคา้ 
          2. ใบแจง้หนี; 
          3. ใบกํากบัภาษ ี  
          4. ใบรบัของ 
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    1.4 การเกบ็รกัษา 
         แผนกที�เกี�ยวขอ้ง : แผนกโกดงั / แผนกเกบ็ของ 
         แผนกโกดงั จะไดร้บัสนิคา้พรอ้มกบัเอกสารใบรบัของและใบกํากบัสนิคา้ เจา้หน้าที�ตอ้ง
ตรวจนบั เปรยีบเทยีบรายการใหถู้กตอ้งตรงกนัก่อนที�จะลงนามกํากบัในใบรบัของ เพื�อแสดงว่าไดร้บั
สนิคา้ถูกตอ้งครบถว้นตามรายละเอยีดที�แนบมาแลว้ แผนกโกดงัจะทําการบนัทกึบญัชคีุมสนิคา้ดว้ย
เพื�อคุมรายละเอยีดเกี�ยวกบัจาํนวนและราคาของสนิคา้ในบตัรคุมสนิคา้ หรอืในสมุดทะเบยีนคุมสนิคา้ 
ตวัสนิคา้ใหจ้ดัเกบ็ในที�ปลอดภยัไมเ่สยีหาย ส่วนเอกสารใบรบัและเอกสารต่างๆ จะจดัส่งต่อไปแผนก
อื�นๆ ดงันี; 
   ฉบบัที� 1 ที�ลงนามแลว้ ส่งต่อใหแ้ผนกบญัชพีรอ้มกบัใบกํากบัสนิคา้ ใบกํากบั
ภาษ ีใบแจง้หนี; ทั ;งตน้ฉบบัและสาํเนา 
   ฉบบัที� 2 จะถูกส่งไปใหแ้ผนกสั �งซื;อเพื�อแจง้ใหท้ราบว่าของไดร้บัถูกตอ้งแลว้ 
   ฉบบัที� 3 เกบ็ไวท้ี�แผนกโกดงัเพื�อใชอ้า้งองิในการบนัทกึบญัชคีุมสนิคา้ โดย
จดัเกบ็เรยีงตามเลขที�ใบรบัของ 
    1.5 การบนัทกึบญัช ี
         แผนกที�เกี�ยวขอ้ง : แผนกบญัช ี
         จะเกี�ยวขอ้งกบัการบนัทกึบญัช ี5 ชนิด 
  1.5.1.สมดุรายวนัซื;อ เนื�องจากเป็นการซื;อเครดติพนกังานบญัชรีายวนัซื;อจะทําการ
สรปุยอดส่งทุกสิ;นวนั เอกสารประกอบการลงบญัช ี
   ก) ใบสั �งซื;อ 
   ข) ใบรบัของที�ลงนามแลว้จากฝายโกดงั่  
   ฃ) ใบกํากบัสนิคา้ ใบกํากบัภาษ ีใบแจง้หนี; 
  1.5.2 บญัชเีจา้หนี;รายตวั หรอืบตัรคุมเจา้หนี; เพื�อเพิ�มยอดเจา้หนี;รายตวัใหถู้กตอ้ง 
  1.5.3 บญัชแียกประเภททั �วไป ทาํยอดสรปุรวมเจา้หนี;ในบญัชแียกประเภท 
  1.5.4 รายงานภาษซีื;อ  โดยใชร้ายละเอยีดจากเอกสารใบกํากบัภาษตีน้ฉบบั และเกบ็
รวบรวมไวใ้นแฟมเพื�อประกอบกบัรายงานภาษซีื;อ ้ ตอ้งจดัทําตามขอ้กําหนดของระบบภาษมีลูค่าเพิ�ม 
  1.5.5 ทะเบยีนคุมสนิคา้ เพื�อเป็นการควบคุมภายในที�ดแีผนกบญัชคีวรมรีายละเอยีด
ประกอบการเคลื�อนไหวของสนิคา้ และสามารถสอบทานยอดกบัแผนกโกดงัได ้
 
 2. เอกสารที�ใช้ในกระบวนการสั �งซื8อ 
  แผนกขอซื;อ 
  2.1 ใบเสนอซื;อหรอืใบขอซื;อ (ภาพที� 2) 
  แผนกสั �งซื;อ 
  2.2 ใบสั �งซื;อ (ภาพที� 3) 
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  2.3 ทะเบยีนเจา้หนี; (ภาพที� 4)  
 แผนกรบัของ 
  2.4 ใบการรบัของ (ภาพที� 5) 
 แผนกบญัช ี
  2.5 สมดุรายวนัซื;อ (ภาพที� 6) 
  2.6 บตัรเจา้หนี;รายตวั (ภาพที� 7) 
 แผนกโกดงั 
         2.7 บตัรสนิคา้ (ภาพที� 8) 
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บริษัท................................................

แผนก วนัที�

ส่วน เลขที�

โทรศัพท์

ลาํดบัที	                                                                 รายการ ราคาต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน

ผูข้อซื�อ ผูอ้นุมติั
หวัหนา้ส่วน

หวัหนา้แผนก สาํหรับแผนกจดัซื�อ  ใบสั	งซื�อเลขที	

ใบขอซื�อ

 
 
 

ภาพที� 2 ใบขอซื;อ 
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บริษัท......................
ที�อยู่..........................

ชื�อ วนัที�

ที�อยู่ เลขที�

โทรศัพท์. เครดิต วนั

ลาํดับ รายการ จาํนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน หมายเหตุ

เงื	อนไข
1.กาํหนดส่งของภายใน.......... วนั นบัถดัจากวนัที	ไดรั้บใบสั	งซื�อ รวมราคาทั�งสิ�น

2.สถานที	ส่งของ......................... จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ�ม

จาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น

ใบสั�งซื�อ

ผู้บันทึกรายการ          หัวหน้าแผนกจัดซื�อ ผู้อนุมัติ

 
 
 

ภาพที� 3  ใบสั �งซื;อ 
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บริษัท...........................

ชื�อผู้ส่งสินค้า วนัที�

ที�อยู่ เลขที�

โทรศัพท์.

ลาํดับ รายการ ขนาด จํานวน ราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

รวม

เลขที	ใบส่งของ............................................. ผูรั้บของ.............................................ผูน้าํเขา้โกดงั................................
เลขที	ใบสั	งซื�อ...............................................

   ใบรับของ

 
 

ภาพที� 5 ใบรบัของ 
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เลขที� หน้า เงื�อนไขการ รวมจาํนวน
ใบกํากบัสนิคา้ บญัชี ชําระเงนิ เงนิ ซื�อ ภาษซีื�อ

เดบติ
รายการวนั  เดอืน  ปี

บริษทั ...............................................

สมุดรายวนัซื�อ

 
 

ภาพที�  6 สมดุรายวนัซื;อ 
 
 
 
 



 

 

34 

 

 
 

บรษัิท...................

           บตัรเจา้หนี�รายตวั
แผ่นที
................... รหัสเจา้หนี�................

ตอ่แผ่นที
............... ชื
อเจา้หนี�.................

วัน เดอืน ปี รายการ เอกสารอา้งองิ จา่ยชําระ เจา้หนี� คงเหลอื

ภาพที� 7 บตัรเจา้หนี;รายตวั  
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บรษัิท..................... รหัสสนิคา้...............

บตัรคมุสนิคา้
หน่วยนับ................

รายละเอยีดสนิคา้...................................................................
สถานที
เก็บ...........................................................................
ปรมิาณคงเหลอืขั �นตํ
า ณ จดุสั
งซื�อใหม.่.......................................

วันที
 เอกสาร ปรมิาณ วันที
 เอกสาร ปรมิาณ ระหวา่งสั
งซื�อ คงเหลอื
อา้งองิ อา้งองิ

ลงชื
อ....................................ผูจั้ดทํา

ลงชื
อ....................................ผูต้รวจสอบ

รับ จา่ย

 
 

ภาพที� 8 บตัรคุมสนิคา้ 
 
 
. 
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         3. ผงังานระบบการสั �งซื8อ 
    โดยจะแบ่งออกเป็น 5 แผนก  
   3.1 แผนกที�ขอซื;อ  
    แผนกจดัทาํใบขอซื;อเมื�อตอ้งการซื;อสนิคา้หรอืวตัถุดบิ ใบขอซื;อจดัทาํขึ;น 2 ฉบบั
     ฉบบัที� 1 ส่งไปใหแ้ผนกจดัซื;อ 
     ฉบบัที� 2 เกบ็ไวใ้นแฟมชั �วคราว เรยีงตามลาํดบัเอกสาร้  
   3.2 แผนกจดัซื;อ 
       จะนําเอกสารใบขอซื;อที�ไดร้บัมา จดัทาํใบสั �งซื;อ 4 ฉบบั 
      ฉบบัที� 1 ส่งไปใหผู้ข้าย 
      ฉบบัที� 2 ส่งไปใหแ้ผนกรบัของ 
      ฉบบัที� 3 ส่งไปใหแ้ผนกบญัช ี
      ฉบบัที� 4 เกบ็ไวท้ี�แผนกจดัซื;อเขา้แฟมชั �วคราวเรยีงตามเลขที�เอกสารรอจน้

ไดร้บัใบรบัของจากแผนกรบัของจงึนําเอกสาร ทั ;งสองชนิด(ใบรบัของฉบบัที� 2 และใบสั �งซื;อฉบบัที� 4) 
มาเปรยีบเทยีบกนั เมื�อถูกตอ้งกจ็ะจดัเกบ็เขา้แฟมถาวรเรยีงตามเลขที�ใบสั �งซื;อ แสดงว่าของในแฟ้ ้มนี;
ไดร้บัมาเรยีบรอ้ยแลว้ 
   3.3 แผนกรบัของ 
     เมื�อไดร้บัใบสั �งซื;อมาจดัเกบ็เขา้แฟมชั �วคราวรอจนสนิคา้มาส่ง จะไดร้บัใบกํากบั้

สนิคา้ ใบกํากบัภาษ ีใบแจง้หนี; รวมทั ;งหมด 4 ฉบบั พรอ้มกบัตวัสนิคา้ นํามาเปรยีบเทยีบกบัใบสั �งซื;อ 
ตรวจนบัสนิคา้ลงนามรบัสนิคา้ในใบกํากบัสนิคา้และส่งคนืผูข้าย 2 ฉบบั จดัทาํใบรบัของ 4 ฉบบั 
     เอกสารใบรบัของ 
      ฉบบัที� 1 และ 2 และ 3 ส่งไปพรอ้มสนิคา้ใหก้บัเจา้หน้าที�แผนกโกดงัสนิคา้ 
      ฉบบัที� 4 แนบกบัใบสั �งซื;อฉบบัที� 2 เกบ็เขา้แฟมถาวรเรยีงตามเลขที�ใบรบั้

ของ 
     เอกสารใบกํากบัสนิคา้ ใบกํากบัภาษ ีใบแจง้หนี; 
      ฉบบัที� 1 และ 2 ส่งไปแผนกโกดงัดว้ย 
      ฉบบัที� 3 และ 4 ส่งคนืผูข้ายสนิคา้ 
   3.4 แผนกโกดงั 
     ไดร้บัตวัสนิคา้และใบรบัของ ฉบบัที� 1 และ 2 และ 3  ใบกํากบัสนิคา้ฉบบัที� 1 
และ 2 พนกังานจะตรวจนบัสนิคา้ใหถู้กตอ้งและลงนามในใบรบัของทั ;ง 3 ฉบบั แลว้ส่งเอกสารนี;ต่อไป 
     เอกสารใบรบัของ 
      ฉบบัที� 1 ส่งใหแ้ผนกบญัช ีพรอ้มแนบ ใบกํากบัสนิคา้ ใบกํากบัภาษ ีใบแจง้
หนี; ฉบบัที� 1 และ 2 
      ฉบบัที� 2 ส่งใหแ้ผนกสั �งซื;อ 



 

 

37 

 

      ฉบบัที� 3 นํามาบนัทกึรายละเอยีดในบตัรคุมสนิคา้และจดัเกบ็เขา้แฟมเรยีง้

ตามเลขที�ใบรบัของ 
 3.5 แผนกบญัช ี

        จะเปรยีบเทยีบเอกสารใบสั �งซื;อฉบบัที� 3 ที�ไดร้บัจากแผนกสั �งซื;อกบัใบรบัของและ
ใบกํากบัภาษ ีแยกตน้ฉบบัใบกํากบัภาษเีกบ็เขา้แฟมเพื�อนําไปจดัทํารายงานภาษซีื;อ เอกสารใบสั �งซื;อ้

ฉบบัที� 3 และใบรบัของฉบบัที� 1 และสาํเนาใบกํากบัสนิคา้ ใบกํากบัภาษ ีใบแจง้หนี; นํามาบนัทกึบญัชี
ในสมดุรายวนัซื;อดงันี; 

    เดบติ ซื;อ                    XX 
         ภาษซีื;อ             XX  
     เครดติ เจา้หนี;          XX 

   และผ่านรายการไปบญัชแียกประเภท ลงบตัรเจา้หนี;รายตวัและบญัชคีุมสนิคา้ต่อไป 
เอกสารทั ;งหมดนี;จะจดัชุดไวร้วมกนัเพื�อเตรยีมทําใบสําคญัจา่ย ในวงจรการจ่ายเงนิต่อไป 
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ระบบการขายสนค้าิ  
 ระบบการขาย เมื�อมกีารขายสนิคา้จะตอ้งมกีารควบคุมขั ;นตอนการขาย เพื�อจะนํามาบนัทกึ
รายการไดค้รบถว้นถูกตอ้ง ตลอดจนมกีารส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้และการรบัชําระหนี;ที�
คา้งชาํระใหค้รบถว้นสมบรูณ์ไมม่รีายการใดที�ไมไ่ดบ้นัทกึบญัช ี การรบัคนืสนิคา้จากลกูหนี;หรอืการให้
ส่วนลดแก่ลกูหนี;กต็อ้งมกีารวางระบบขั ;นตอนการรบัคนืหรอืใหส้่วนลดลกูหนี;อยา่งเพยีงพอ 
 1. การปฏบตังานในกระบิ ิ วนการขาย 
    1.1 การรบัคําสั �งซื;อจากลูกคา้ 
         1.1.1 การตรวจสอบเครดติของลกูคา้ 
        เมื�อลกูคา้มคีาํสั �งซื;อโดยการขอเครดติตอ้งมกีารตรวจสอบรายละเอยีดต่างๆ เพิ�ม 
ขึ;นอกี ถา้คาํสั �งซื;อนั ;นไดร้บัจากลกูคา้ที�เคยซื;อโดยใชเ้ครดติแลว้ จะมขีอ้มลูของลกูคา้รายนั ;นอยูใ่นแฟม้

ประวตัแิลว้ ขอ้มลูของลกูคา้ควรจะถูกสรุปอยูใ่นรปูของการจดัลาํดบัเครดติ ดมีาก ด ีปานกลาง ตํ�า หรอื
กําหนดวงเงนิเครดติ เพื�อทาํใหม้ั �นใจเกี�ยวกบัเครดติของลกูคา้ ขอ้พจิารณาในการกําหนดเครดติของ
ลกูคา้รวมถงึฐานะทางการเงนิ ขอ้มลูการชําระเงนิในอดตีและแนวโน้มในการทาํกําไรในอนาคต 
ผูจ้ดัการฝายสนิเชื�อควรเป็นผูต้ดัสนิว่าจะขายเครดติหรอืไม่่  
         1.1.2 การตรวจสอบสนิคา้ว่ามปีรมิาณเพยีงพอหรอืไม ่  
        การขายสนิคา้ ความถูกตอ้งของตวัเลขต่างๆเป็นขอ้มลูที�จาํเป็นสําหรบัผูข้ายและ
ผูซ้ื;อ เพื�อใชใ้นการตรวจนับและส่งสนิคา้ บนัทกึบญัช ี แจง้หนี;และเรยีกเกบ็เงนิ ดงันั ;นการตรวจสอบ 
เพื�อใหแ้น่ใจว่าปรมิาณสนิคา้ตามที�ลกูคา้สั �งนั ;นมปีรมิาณที�ครบถว้นหรอืไม ่ จงึเป็นเรื�องที�สาํคญัเพราะ
ลกูคา้อาจไมต่อ้งการซื;อถา้จาํนวนสนิคา้ที�ส ั �งมไีมค่รบตามจาํนวน 
    1.2 การบนัทกึบญัช ี
                  การบนัทกึคําสั �งขายมกัจะเริ�มตน้ดว้ยการเตรยีมเอกสารที�ใชบ้นัทกึรายการขาย เมื�อได ้
รบัใบสั �งซื;อจากลกูคา้แลว้ จะจดัทําใบคาํสั �งขายซึ�งจะมรีายละเอยีดต่างๆ ที�เกี�ยวกบัชื�อลกูคา้ จาํนวน
หน่วยที�ส ั �งซื;อ เงื�อนไขการส่งมอบและเงื�อนไขต่างๆ และในบางองคก์รใชเ้ป็นเอกสารการอนุมตัเิครดติ
จากแผนกสนิเชื�อ และใชเ้ป็นใบเบกิสนิคา้จากโกดงัดว้ย เมื�อสนิคา้พรอ้มส่งมอบกจ็ะเตรยีมใบแจง้หนี; 
ใบกํากบัสนิคา้ ใบกํากบัภาษ ีและส่งไปใหล้กูคา้พรอ้มกบัสนิคา้เพื�อเรยีกเกบ็เงนิ 
         การบนัทกึบญัชขีายและบญัชลีกูหนี; รวมทั ;งบญัชลีกูหนี;รายตวั การขายเครดติเกี�ยวขอ้ง
กบับญัชลีกูหนี;  โดยยอดลกูหนี;แต่ละรายที�เกดิขึ;นจะต้องมคีวามถูกตอ้ง และเป็นยอดเงนิที�พสิจูน์ไดว้่า
ตรงกบัเอกสารที�มอียู ่ การควบคุมยอดลกูหนี;ใหถู้กตอ้งถา้ยอดลกูหนี;เพิ�มขึ;นจะมาจากใบแจง้หนี;  หาก
ยอดลกูหนี;ลดลง เหตุผลมาจากใบลดหนี;หรอืการรบัคนืสนิคา้หรอืใบเสรจ็รบัเงนิที�ลูกหนี;นํามาชําระแลว้ 
    1.3 การขนส่งสนิคา้ 
                   สนิคา้ที�ถูกสั �งซื;อ   จะเคลื�อนยา้ยไปยงัแผนกขนส่ง  หน้าที�นี;โดยปกตจิะรวมถงึการเบกิ
สนิคา้จากโกดงั  โดยใชใ้บเบกิสนิคา้หรอืสาํเนาใบคาํสั �งขาย   แลว้ยา้ยสนิคา้ไปยงัสถานที�ที�จะขนส่ง 
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องคก์รที�ทาํธุรกจิขายสนิคา้ใหต่้างประเทศตอ้งจดัทําเอกสารเพิ�ม คอื ที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่งคอื (Bill 
of Lading) 
    1.4 การรบัคนืสนิคา้และการใหส้่วนลด 
                   ในบางกรณีสนิคา้ที�จดัส่งแตกหกั ชาํรดุเสยีหายหรอืไมต่รงตามลกัษณะที�ลกูคา้ตอ้งการ 
ลกูคา้จะส่งคนืสนิคา้ ผูข้ายเมื�อรบัคนืสนิคา้จดัทําเอกสารใบรบัคนืเพื�อเป็นหลกัฐานใหล้กูคา้และตอ้งลด
ยอดลกูหนี;ลงดว้ย ใบลดหนี;จะถูกทําขึ;นเพื�อส่งใหล้กูคา้และบนัทกึลดยอดขาย การใหส้่วนลดนั ;นถา้เป็น
การขายตามปกตสิ่วนลดปรมิาณและส่วนลดเงนิสดสาํหรบัลกูคา้แต่ละรายอาจไมเ่ท่ากนัจงึควรมผีูส้อบ
ทานอย่างเหมาะสม แต่ถ้าเป็นการขอส่วนลดกรณพีเิศษตอ้งใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนด 
หรอืมผีูอ้นุมตัอิยา่งถูกตอ้งก่อนใหส้่วนลด 
    1.5 การเตรยีมรายงานทางการเงนิและรายงานอื�น ๆ  
                  บญัชแียกประเภท และการจดัทํารายงานทางการเงนิเป็นส่วนสําคญัที�จะรวบรวมขอ้มลู
เบื;องตน้ทุกชนิด เพื�อประมวลผลรายการคา้และจดัทาํเสนอในรปูแบบรายงานทางการเงนิและรายงาน
เพื�อผูบ้รหิารขอ้มลูจะนํามาประมวลผลในรปูแบบต่างๆ เช่น การวเิคราะหก์ารขายแยกตามผลติภณัฑ์
หรอืตามพื;นที� รายงานเกี�ยวกบัลกูหนี; การวเิคราะหอ์ายุลกูหนี; การวเิคราะหก์ารเคลื�อนไหวของสนิคา้ 
ยอดขาย เพื�อใชใ้นการตดัสนิใจในอนาคต  เช่น การพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนเพื�อผลติสนิคา้ 
 
 2. เอกสารที�ใช้ในกระบวนการขาย 
              การรบัคาํสั �งซื;อจากลกูคา้ 
      2.1 ใบคาํสั �งขาย (ภาพที� 10) 
  2.2 ใบกํากบัภาษ ีใบแจง้หนี; (ภาพที� 11)   
              การขนส่ง 
  2.3 ใบส่งของ (ภาพที� 12) 
  2.4 ใบตราส่งสนิคา้ ( Bill of Landing)  
     การบนัทกึบญัช ี
  2.5 ใบสาํคญัขาย (ภาพที� 13) 
  2.6 สมดุรายวนัขาย (ภาพที� 14) 
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บริษัท.............. ใบคาํสั�งขาย
ที�อยู่............ SALE ORDER

วนัที�

เลขที�

ชื�อผู้ซื�อ พนกังานขาย
ที�อยู่ ใบสั	งซื�อเลขที	

เงื	อนไขการชาํระเงิน
โทรศัพท์.

ลาํดับ ปริมาณ หน่วยละ จาํนวนเงิน

รวมราคาทั�งสิ�น

จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ�ม

จาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น

รายการ

     

        ผูจั้ดทํา                ผูต้รวจสอบ                   ฝ่ายการเงนิ                      ฝ่ายบัญช ี                         ผูอ้นุมัต ิ

 
 

ภาพที� 10 ใบคาํสั �งขาย 
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ชื�อบริษัท.............. ใบกํากบัภาษี/ใบแจ้งหนี�
ที�อยู่......................

วนัที�

เลขที�

ชื�อผู้ซื�อ พนกังานขาย
ที�อยู่ ใบสั	งซื�อเลขที	

เงื	อนไขการชาํระเงิน
โทรศัพท์.

ลาํดับ ปริมาณ หน่วยละ จาํนวนเงิน

รวมราคาทั�งสิ�น

จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ�ม

จาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น

รายการ

     

        ผูรั้บของ                ผูนํ้าสง่                  ฝ่ายการเงนิ                      ฝ่ายบัญช ี                         ผูอ้นุมัต ิ

 
 

ภาพที� 11  ใบกํากบัภาษ ีใบแจง้หนี;  
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ชื�อบริษัท .............. ใบส่งของ
ที�อยู่......................

วนัที�

เลขที�

ชื�อผู้ซื�อ พนกังานขาย
ที�อยู่ ใบสั	งซื�อเลขที	

เงื	อนไขการชาํระเงิน
โทรศัพท์.

ลาํดับ ปริมาณ หน่วยละ จาํนวนเงิน

รวมราคาทั�งสิ�น

จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ�ม

จาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น

รายการ

     

      ผูรั้บของ               ผูส้ง่ของ                   ผูต้รวจสอบ                      ฝ่ายบัญช ี                         ผูอ้นุมัติ

 
 

ภาพที� 12 ใบส่งของ 
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เลขที�ใบสั �งซื�อ
(   )    (   )

(ตวัอกัษร) รวมเงนิ

เครดติ

จาํนวนเงนิ

เดบติ

ใบสาํคญัขาย

SALE VOUCHER

ลําดบั หมายเหตุรหสับญัชี ชื�อบญัชีรายการ

บริษทั …………………………………………………….. จาํกดั

เลขที�
วนัที�

จา่ยใหแ้ก่ ที�อยู่
เงนิสด เชค็ธนาคาร สาขา เลขที�เชค็ ลงวนัที�

ผูจ้ดัทํา บญัชี ผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมตัิ ผูร้บัเงนิ

 
 
 

ภาพที� 13 ใบสาํคญัขาย 
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เลขที� หน้า เง ื�อนไขการ รวมจาํนวน
ใบกํากบัสนิคา้ บญัชี ชําระเงนิ เงนิ ขาย ภาษขีาย

วนั  เดอืน  ปี รายการ
เครดติ

บริษทั ................................................

สมุดรายวนัขาย

 
 

 
ภาพที� 14 สมดุรายวนัขาย 
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 3. ผงังานระบบการขายสนค้าิ  
    โดยแบ่งออกเป็น 6 แผนก 
    3.1 แผนกขาย 
                  เมื�อไดร้บัใบคาํสั �งซื;อจากลกูคา้ แผนกขายจะนํามาจดัทาํใบคําสั �งขาย เพื�อเสนอ
พจิารณาการขายสนิคา้ตามที�เสนอซื;อมา จดัทําใบคาํสั �งขาย 4 ฉบบั  
   ฉบบัที� 1 และ 2 และ 3 จะถูกส่งต่อไปใหแ้ผนกสนิเชื�อเพื�อใชว้เิคราะหว์่าจะ
ขายแบบเครดติหรอืไม ่ 
   ฉบบัที� 4 จะถูกนํามาแนบกบัใบคาํสั �งซื;อจากลกูคา้และเกบ็เขา้แฟมไวโ้ดย้

เรยีงตามลาํดบัเลขที�ใบคาํสั �งซื;อจากลกูคา้ 
   3.2 แผนกสนิเชื�อ 
                  เมื�อไดร้บัใบคาํสั �งขายทั ;ง 3 ฉบบัมาจะทาํการวเิคราะหส์นิเชื�อโดยพจิารณาจากยอดการ
ชาํระหนี;ในอดตี ยอดคงคา้งของลกูหนี;แต่ละรายวงเงนิเครดติและเงื�อนไขการชําระหนี; การใหส้่วนลด 
ถา้หากอนุมตัใิหข้ายโดยวธิใีหเ้ครดติได ้ กจ็ะลงนามในเอกสารแสดงว่าผ่านการอนุมตัแิละจะส่งเอกสาร
ชุดนี;ต่อไปใหแ้ผนกโกดงั 
        เมื�อถงึวนัสิ;นเดอืน จะไดร้บัเอกสารใบสรปุยอดลกูหนี;ฉบบัที� 2 จากแผนกบญัช ีเพื�อเกบ็
เขา้แฟมถาวรเรยีงตามตวัอกัษร้  
            3.3 แผนกโกดงั 
                 เมื�อไดร้บัใบคาํสั �งขายที�อนุมตักิารขายเครดติที�ส่งมาจากแผนกสนิเชื�อแลว้แผนกโกดงัจะ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ถา้มลีายเซน็การอนุมตัขิายจรงิโดยผูม้อีํานาจหรอืผูก้ระทาํการแทนกจ็ะทําการ
ปล่อยสนิคา้ใหก้บัแผนกขนส่ง (Shipping) ต่อไป โดยจะส่งเอกสารใบคาํสั �งขายทั ;ง 2 ฉบบัไปกบัตวั
สนิคา้ดว้ย ส่วนเอกสารฉบบัที� 3 จะเกบ็เอาไวใ้ชใ้นแผนกโกดงั เพื�อบนัทกึลดยอดสนิคา้ลงตามใบคาํสั �ง
ขาย โดยจะบนัทกึลดยอดสนิคา้ทั ;งในใบคุมยอดสนิคา้แต่ละตวั และในทะเบยีนคุมสนิคา้รายตวั 
            3.4 แผนกขนส่ง 
                 เมื�อแผนกขนส่งไดร้บัใบอนุมตักิารขาย (ใบคาํสั �งขายฉบบัที� 1 และ 2) มาพรอ้มกบัตวั
สนิคา้จากฝายโกดงัแลว้กจ็ะทาํการขนส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ ใบคาํสั �งขาย่ ส่งไปยงัแผนกต่างๆ  
     ฉบบัที� 1 จะส่งไปพรอ้มกบัตวัสนิคา้เพื�อเป็นใบกํากบัสนิคา้ 
     ฉบบัที� 2 ส่งต่อใหก้บัแผนกบญัชเีพื�อบนัทกึบญัชแีละรอเรยีกชําระเงนิจาก
ลกูคา้ 
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 3.5 แผนกจดัเกบ็หนี; 
   เมื�อไดร้บัเอกสารแจง้จากแผนกขนส่งว่าไดส้่งมอบสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะจดัทาํใบแจง้
หนี;ที�ม ี4 ฉบบั 
     ฉบบัที� 1 และ 2 ส่งไปใหล้กูคา้เพื�อแจง้หนี; 
     ฉบบัที� 3 นําไปคาํนวณยอดขายรวมในแต่ละวนัและส่งต่อไปแผนก
บญัชลีกูหนี;รายตวั 
     ฉบบัที� 4 เกบ็เขา้แฟมเรยีงตามเลขที�้  
          3.6 แผนกบญัช ี
      แผนกนี;จะนําใบแจง้หนี;ฉบบัที� 3 ที�ไดร้บัจากแผนกแจง้นี;ทาํการผ่านรายการไปยงับญัชี
แยกประเภทลกูหนี; โดยจะทาํการบวกเลขรวมยอดการเปลี�ยนแปลงในลกูหนี;รายตวัทุกรายที�เพิ�มขึ;นใน
แต่ละวนั สรปุเป็นยอดรวม และเกบ็ใบแจง้หนี;นี;เขา้แฟม้ เรยีงลาํดบัตามเลขที� และส่งรายงานสรปุรวม
ยอดลกูหนี;รายตวัไปบญัชแียกประเภททั �วไป เพื�อนําไปเปรยีบเทยีบยอดกบัสรปุที�ไดจ้ากสมดุขั ;นต้น 
ถา้ถูกตอ้งตรงกนักบ็นัทกึลงในบญัชลีกูหนี;รายตวั 
      จดัทาํเอกสารแสดงรายละเอยีดหนี; (Customer Statement) 3 ฉบบั 
     ฉบบัที� 1 ส่งไปใหล้กูคา้ 
     ฉบบัที� 2 ส่งใหแ้ผนกวเิคราะหส์นิเชื�อเพื�อเกบ็เป็นขอ้มลูในการพจิารณา
สนิเชื�อครั ;งต่อไป 
     ฉบบัที� 3 เกบ็เขา้แฟมเพื�อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบอา้งองิ้  
       เอกสารใบสาํคญัขายที�ไดร้บัจากแผนกจดัเกบ็หนี;นํามาบนัทกึสมดุรายวนัขายและบญัชี
แยกประเภททั �วไปและจดัเกบ็เขา้แฟมเรยีงตามเลขที�เอกสารใบสําคญัขาย ้ เปรยีบเทยีบยอดรวมลกูหนี; 
จากบญัชลีกูหนี;รายตวักบัยอดรวมลกูหนี;ที�ไดจ้ากแผนกจดัเกบ็หนี;ในแต่ละวนั ถา้ยอดสรปุทั ;งสองยอด
ตรงกนัจงึจะผ่านรายการลกูหนี;ไปยงับญัชแียกประเภทลกูหนี;ที�เป็นยอดคุมต่อไป 
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ระบบการรบัเงนิ  
 ในกรณทีี�กจิการมกีารขายสนิคา้เป็นเงนิเชื�อ นิยมการใหเ้ครดติแก่ลกูคา้ในรบัการชาํระเงนิโดย
ตกลงระยะเวลาในการชาํระหนี; เช่น 30 วนั 45 วนั แลว้แต่นโยบายของแต่ละกจิการ  

1. การปฏบตังานในกระบวนการรบัเงนิ ิ ิ  
           1.1 แผนกการเงนิ 

     มหีน้าที� 
   1.1.1 วางแผนการจดัเกบ็เงนิตามวนัที�ไดก้ําหนดใหช้ําระเงนิ 
   1.1.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการรบัเงนิ 
   1.1.3 จดัทํารายละเอยีดเกี�ยวกบัเชค็ในทะเบยีนคุมเชค็รบั 
   1.1.4.นําเชค็ฝากธนาคาร ทาํใบ Pay in ทนัททีี�ไดร้บัเชค็หรอืเงนิสดเพื�อเตรยีมนําฝาก
เขา้บญัชภีายในวนัรุง่ขึ;น 
   1.1.5 จดัทําใบเสรจ็รบัเงนิ และส่งมอบใหล้กูคา้ 
   1.1.6 เกบ็สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิไวเ้ป็นหลกัฐานในแผนกการเงนิ 
   1.1.7. ประทบัตรา “ รบั” หรอื “Receive” ในเอกสารที�รบัเงนิ พรอ้มระบุวนัที�รบัเงนิ 
และระบุดว้ยว่ารบัเป็นเงนิสดหรอืเชค็ 
       1.2 แผนกบญัช ี

     มหีน้าที�  
   1.2.1 ตรวจสอบเอกสารและรายละเอยีดประกอบการรบัเงนิ 
   1.2.2 จดัทําใบสาํคญัรบั 
   1.2.3 บนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัรบัเงนิ 
   1.2.4. ผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชแียกประเภท 
   1.2.5 บนัทกึบญัชใีนสมดุบญัชลีกูหนี;รายตวั 

2. เอกสารที�ใช้ในกระบวนการรบัเงนิ  
     การเรยีกเกบ็เงนิ 
 2.1 ใบวางบลิหรอืใบแจง้หนี; (ภาพที� 16) 
 2.2 สมดุหรอืทะเบยีนคุมใบวางบลิ (ภาพที� 17) 
 2.3 ใบเสรจ็รบัเงนิ (ภาพที� 18) 
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บริษัท.......................
ที�อยู่......................

โทร. :  

ชื�อ วนัที�

ที�อยู่ เลขที�

โทรศัพท์. เครดิต วนั

ลาํดับที� ลงวนัที� เลขที�บิล ประเภท กาํหนดชําระ จาํนวนเงิน ยอดคงเหลอื

ยอดรวม INVOICE -                         
ยอดรวมเพิ�มหนี�

ยอดรวมลดหนี�

ยอดรวมทั�งสิ�น -                         

ใบวางบิล

ผู้บันทึกรายการ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับวางบิล ผู้วางบิล
 

 
 

ภาพที� 16 ใบวางบลิ 
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ชื�อผู้ขาย.............. ใบเสร็จรับเงนิ
ที�อยู่ผู้ขาย............

วนัที�

เลขที�

ชื�อผู้ซื�อ พนกังานขาย
ที�อยู่ ใบสั	งซื�อเลขที	

เงื	อนไขการชาํระเงิน
โทรศัพท์.

ลาํดับ ปริมาณ หน่วยละ จํานวนเงิน

รวมราคาทั�งสิ�น

จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ�ม

จาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น

รายการ

     

        ผูรั้บเงนิ               ผูต้รวจสอบ                   ฝ่ายการเงนิ                      ฝ่ายบัญช ี                         ผูอ้นุมัต ิ

 
 

ภาพที�  18 ใบเสรจ็รบัเงนิ 
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3. ผงัระบบการรบัชาํระเงนิ  
     โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนก 

       3.1 แผนกบญัชี 
                    เมื�อครบกําหนดชําระเงนิ แผนกบญัชรีวบรวมเอกสารของลกูหนี;แต่ละรายสรปุยอดเงนิ 
ตามสาํเนาเอกสาร ใบแจง้หนี; ใบกํากบัภาษ ี ใบกํากบัสนิคา้ ฉบบัที� 5  ส่งยอดสรปุและนําเอกสาร
ทั ;งหมดส่งใหแ้ผนกการเงนิต่อไป 
            เมื�อแผนกการเงนิไดร้บัเงนิเรยีบรอ้ยแลว้จดัทาํเอกสารการรบัเงนิพรอ้มแนบเอกสาร
ที�เกี�ยวกบัการขายสนิคา้ ส่งต่อมาที�แผนกบญัชเีพื�อนําเอกสารใบสําคญัรบัมาบนัทกึบญัชคีุมยอดลกูหนี;
และบญัชลีกูหนี;รายตวั เอกสารใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัที� 2 นํามาบนัทกึในสมดุรายวนัรบัเงนิและบญัชแียก
ประเภท เกบ็เอกสารชุดใบสาํคญัรบัพรอ้มเอกสารแนบทั ;งหมดเขา้แฟมใบสาํคญัรบัเรยีงตามเลขที�้

เอกสาร 
           3.2 แผนกการเงนิ  
                    เมื�อไดร้บัเอกสารจากแผนกบญัชจีะนํามาทาํใบวางบลิ 2 ฉบบัและแนบสาํเนาใบกํากบั
ภาษฉีบบัที� 5 ส่งไปใหแ้ผนกการเงนิของลกูคา้เพื�อกําหนดชําระเงนิ ผูร้บัวางบลิจะเซน็รบัในชุดใบวาง
บลิโดยระบุวนัที�กําหนดใหไ้ปรบัเชค็ ต้นฉบบัใบวางบลิส่งใหล้กูคา้เกบ็ไว ้นําใบวางบลิฉบบัที� 2 และชุด
สาํเนาใบกํากบัภาษกีลบัมาที�แผนกการเงนิ เพื�อรอไปรบัเชค็เมื�อถงึวนัครบกําหนดรบัเชค็ แต่ในบาง
กจิการลกูคา้อาจตอ้งการใหม้อบสาํเนาใบกํากบัภาษเีพื�อไวป้ระกอบในการขออนุมตัจิา่ยเงนิดว้ย 
                    เมื�อถงึวนัรบัเงนิ พนกังงานเกบ็เงนิจะเบกิชุดใบวางบลิฉบบัที� 2 เพื�อไปเกบ็เงนิลกูคา้
โดยแผนกการเงนิจะเตรยีมใบเสรจ็รบัเงนิไปใหด้ว้ย จดัทาํใบเสรจ็รบัเงนิ 3 ฉบบั  
   ฉบบัที� 1 และ 2 เมื�อรบัเชค็ จะเซน็รบัเงนิและส่งใหล้กูคา้ นําใบที� 2 กลบัมา 
   ฉบบัที� 3 ตดิเล่มไวเ้พื�อการควบคุมโดยการเรยีงตามเลขที� 
 พนกังานเกบ็เงนิจะนําเชค็ สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิ สาํเนาใบวางบลิ และสาํเนาใบกํากบั
ภาษสี่งใหพ้นกังานผูค้วบคุมเงนิ ในแผนกการเงนิ  เมื�อตรวจสอบความถูกตอ้งจะบนัทกึในสมดุบนัทกึ
รายการรบัเงนิและบนัทกึประทบัตรา รบัแลว้ ในเอกสารทั ;งชุด จดัทาํใบนําฝากเงนิเมื�อนําเชค็เขา้บญัชี
แลว้จะนําเอกสารทั ;งชุดมาจดัทาํใบสําคญัรบั เพื�อส่งใหแ้ผนกบญัชชุีดเอกสารใบสําคญัรบัประกอบดว้ย 
สาํเนาใบฝากเงนิ สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิ สาํเนาใบวางบลิ สาํเนาใบแจง้หนี; ใบกํากบัภาษ ีใบกํากบัสนิคา้ 
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ระบบการจายเงน่ ิ  
 เมื�อกจิการมกีารจดัซื;อสนิคา้ วตัถุดบิ ทรพัยส์นิ วสัดุสิ;นเปลอืง ในกรณทีี�กจิการมกีารซื;อสนิคา้
เป็นเงนิเชื�อโดยไดร้บัเครดติจากเจา้หนี;ไมต่อ้งชําระเงนิทนัทอีาจจะไดร้บัเครดติ 30 วนั 60 วนั แลว้แต่
เงื�อนไขที�ไดต้กลงกนั  

1. การปฏบตังานในกระบวนการจายเงนิ ิ ิ่  
     1.1 แผนกการเงนิ 
          มหีน้าที� 

1.1.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการจา่ยเงนิ 
1.1.2 จดัเตรยีมเชค็เพื�อเสนอลงนาม 
1.1.3 จดัทํารายละเอยีดเกี�ยวกบัเชค็ในทะเบยีนคุมเชค็ 
1.1.4 นําเชค็เสนอลงนาม 
1.1.5 มอบเชค็ใหผู้ร้บัเงนิและรบัใบเสรจ็รบัเงนิ 
1.1.6 ประทบัตราจ่ายแลว้ในเอกสารทุกชนิดก่อนคนืใหฝ้ายบญัชี่  

       1.2 แผนกบญัช ี  
     มหีน้าที� 

                1.2.1   ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงนิ 
                1.2..2  จดัทําใบสาํคญัจ่าย 
                1.2.3   จดัทาํรายละเอยีดเกี�ยวกบัใบสาํคญัจา่ยในทะเบยีนคุมใบสําคญั 
                1.2.4   ส่งเอกสารใบสําคญัจ่ายและเอกสารประกอบการจา่ยเงนิใหแ้ผนกการเงนิ 
                1.2.5   บนัทกึบญัชใีนสมุดรายวนัจา่ยเงนิ สมดุแยกประเภท สมดุเจา้หนี;รายตวั 
  

2. เอกสารที�ใช้ในกระบวนการจายเงน่ ิ  
      2.1 ใบสาํคญัจา่ย (ภาพที� 20) 
 2.2 เชค็ (ภาพที� 21) 
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ภาพที� 20  ใบสาํคญัจ่าย 
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ภาพที�  21 สมดุเชค็ 
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3. ผงัระบบการจายเงน่ ิ  
     โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนก 
     3.1 แผนกบญัช ี
          เมื�อไดร้บัเอกสารจากวงจรซื;อ ใบสั �งซื;อ ใบรบัของ ใบแจง้หนี; จะนํามาประกอบการ

จา่ยเงนิก่อนจะทาํการจา่ยเงนิใด ๆ ตอ้งมั �นใจว่าเป็นการจ่ายเงนิที�เหมาะสมมาจากการดําเนินงานของ
บรษิทั มผีูต้รวจสอบและอนุมตัแิลว้  เมื�อผูข้ายมาวางบลิ บรษิทัผูจ้า่ยเงนิมกัจะออกใบรบัวางบลิใหด้ว้ย
เพื�อเป็นหลกัฐานว่าไดร้บัใบวางบลิแลว้ เมื�อตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้งกจ็ดัทาํใบสาํคญัจา่ยขึ;นมา ซึ�งมี
เพยีง 1 ใบ และจะบนัทกึขอ้มลูลงในทะเบยีนคุมใบสาํคญัจา่ย ไดแ้ก่ เลขที�ใบสาํคญัจา่ย วนัที�จดัทาํ
ใบสาํคญัจ่าย จ่ายใหใ้คร เพื�ออะไร 

      เมื�อจดัทาํใบสําคญัจา่ยแลว้ จะบนัทกึ เดบติ เครดติ ชื�อบญัชแีละจาํนวนเงนิ ลงนาม
ผูจ้ดัทํา ส่งใหส้มหุบ์ญัชตีรวจสอบ และส่งใหผู้จ้ดัการลงนามอนุมตักิารจา่ยเงนิ พนกังานบญัชเีกบ็
เอกสารทั ;งชุดเขา้แฟมเรยีงตามวนัที�ที�จ่ายเงนิ้  

  เมื�อใกลถ้งึวนัจา่ยเงนิพนกังานบญัชนํีาเอกสารทั ;งชุดออกจากแฟมส่งใหพ้นกังาน้ ดา้น
การเงนิเตรยีมทําเชค็สั �งจ่ายชาํระหนี; 

          แผนกการเงนิส่งมอบเชค็ใหก้บัผูผ้ลติแลว้ พรอ้มรบัใบเสรจ็รบัเงนิแนบชุดใบสาํคญั
จา่ย ส่งต่อชุดเอกสารใบสาํคญัจา่ยพรอ้มเอกสารประกอบทั ;งหมดใหแ้ผนกบญัช ี เพื�อบนัทกึบญัชี
เจา้หนี;รายตวั บญัชแียกประเภท และจดัเกบ็เอกสารใบสําคญัจา่ยทั ;งชุดเขา้แฟมถาวรเรยีงตามเลขที�้  

            
           3.2 แผนกการเงนิ 

     เมื�อไดร้บัใบสาํคญัจ่าย 1 ใบจากฝายบญัช ี รวมทั ;งเอกสารประกอบการจ่่ ายเงนินํามา
ตรวจสอบความถูกตอ้งอกีครั ;งและเตรยีมทําเชค็เพื�อเสนอลงนาม และบนัทกึลงในทะเบยีนคุมเชค็ดว้ย
ว่า เลขที�เท่าไร จาํนวนเงนิ จา่ยใหใ้คร เอกสารประกอบและเชค็จะส่งต่อไปใหผู้ม้อีํานาจลงนามในเชค็ 
แลว้รอใหผู้ข้ายมารบัเชค็ 

     ใบสาํคญัจา่ยพรอ้มเอกสารประกอบ และเชค็ที�ลงนามแลว้ จะถูกเกบ็ไวก้บัแคชเชยีร์
จะถอืไวแ้ละจะส่งมอบเชค็ใหเ้จา้หนี; หรอืผูท้ี�ถูกระบุว่าเป็นผูร้บัเงนิตามเชค็ ผูร้บัเชค็ลงนามในใบสาํคญั
จา่ยในฐานะผูร้บัเงนิ  และตอ้งส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิที�ลงนามผูร้บัแลว้ และนําใบเสรจ็รบัเงนิแนบไวก้บั
ใบสาํคญัจ่าย ประทบัตรา จ่ายแลว้ ในเอกสารทุกชนิดที�เหลอือยูเ่พื�อปองกนัการนํามาเบกิจา่ยซํ;าและคื้

เอกสารทั ;งชุดไปใหฝ้ายบญัชี่  
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งานวจยัที�เกี�ยวข้องิ  
ทศันา ทบัพนัธ์ (2545) ศกึษาเรื�อง การควบคุมภายในดา้นสนิคา้คงเหลอืกรณีศกึษา บรษิทั 

ทเีอ ออเรน้จ ์จาํกดัโดยศกึษาวเิคราะหส์าเหตุของปญหาการควบคุมภายในเกี�ยวกบัั ดา้นสนิคา้คงเหลอื 
ใชว้ธิศีกึษาโดยสรา้งแบบสมัภาษณ์  แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื   ส่วนที� 1 ความคดิเหน็เกี�ยวกบัความสําคญั
ของปญหาการควบคุมภายในเกี�ยวกบัสนิคา้คงเหลอื ส่วนที� ั 2 การเกดิขึ;นของปญหาและสาเหตุของั

ปญหาการควบคุมภายในั  เกี�ยวกบัสนิคา้คงเหลอื นําขอ้มลูที�ไดร้บัมาวเิคราะห ์  โดยใชว้ธิคีํานวณทาง
สถิติ คอื ร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาทราบว่าผู้จดัการที�ควบคุม 
ดแูลรบัผดิชอบ เกี�ยวกบัสนิคา้คงเหลอืที�ปฏบิตังิานในศูนยบ์รกิารลูกคา้ ใหค้วามสําคญัเกี�ยวกบัปญหาั

ควบคุมสนิคา้คงเหลอืในระดบัปานกลาง ปญหาที�พบไดแ้ก่ การแบ่งหน้าที�ความรบัผดิชอบ ปญหาดา้นั ั

การเงนิและบญัช ีปญหาดา้นการเกบ็รกัษาคลงัสนิคา้ ปญหาดา้นการซื;อั ั -ขายสนิคา้ ปญหาดา้นบรหิารั

ทั �วๆ ไป โดยมปีญหาส่วนมากเกดิั จากความผดิพลาดของบุคคล 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคมุภายในเกี�ยวกบัสนค้ามีดงันี8ิ  
 1.จดัทาํคู่มอืการปฏบิตังิานที�เป็นมาตรฐานแบ่งงานตามหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมสนิคา้
คงเหลอื มกีารมอบหมายบุคคลเฉพาะเจาะจงในการดูแลสนิค้า มกีารตรวจสอบเอกสารการตรวจนับ
และงานด้านอื�นๆ ที�จําเป็น ปองกันการปฏิบัติงานในตําแหน่งที�ซํ; าซอ้นกนัและสามารถระบุ                                                                                                                                                                                    ้

ผูร้บัผดิชอบเมื�อเกดิปญหาได ้เพื�อใหพ้นกังานมแีนวทางการปฏบิตังิานที�ชดัเจนั  
 2.จดัทาํแฟมกลางแสดงที�ตั ;งของสนิคา้ ใหเ้ป็นหมวดหมู่และเป็นระเบยีบชดัเจนโดยมกีารแยก้

สถานที�เกบ็สนิคา้แต่ละประเภทอยา่งเด่นชดั และกําหนดเลขที�ของพื;นที�จดัเกบ็อย่างชดัเจนซึ�งจะทําให้
การรบัและจา่ยสนิคา้ รวมถงึการตรวจนบัสนิคา้มคีวามสะดวกรวดเรว็ 
 3.กรณีพื;นที�ในการจดัเก็บสนิค้าไม่เพยีงพอ ทําให้ต้องเก็บสนิค้าไว้นอกสถานที�จดัเก็บควร
จดัเกบ็สนิคา้ดงักล่าวใหเ้ป็นระเบยีบและมอุีปกรณ์ปองกนัความเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ;น้  
 4.มกีารเตรยีมความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการบนัทึกรายการ
เกี�ยวกบัสนิคา้ และควรมรีะบบแจง้เตอืนเมื�อผูบ้นัทกึ บนัทกึรายการผดิพลาด 
 5.กําหนดนโยบายการรบัคนืสนิคา้ การจดัทําเอกสารและการอนุมตักิารรบัสนิคา้ใหช้ดัเจนง่าย
แก่การเขา้ใจ 
 ปัญหาเรื�องบคุคลากรที�ปฏบตังานเกี�ยวกบัสนค้าคงเหลือิ ิ ิ  
 1.มกีารอบรมและฝึกฝนพนักงาน เพื�อเพิ�มทกัษะและความรูใ้นการทํางานให้กบัพนักงานใน
การบนัทกึขอ้มูลการตรวจนับสนิค้า การใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัสนิค้าแก่ลูกค้า มกีารส่งเสรมิให้พนักงานมี
จติสาํนึกในการรบัผดิชอบต่อหน้าที�และใหค้าํแนะนําการปฏบิตังิานแก่พนกังานอยา่งใกลช้ดิ 
 2.เพิ�มความต่อเนื�องในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเพิ�มความสามารถ
รบัรูข้อ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ และความสามารถในการประเมนิความต้องการของสนิคา้ในอนาคตไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
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 การวจยัตอไปในอนาคติ ่  
 เนื�องจากปจจบุนัมีั ผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�สงูขึ;น ส่งผลใหธุ้รกจิตอ้งมี
การแขง่ขนัมากขึ;น บรษิทัจงึตอ้งปรบัปรงุระบบการปฏบิตังาน  และระบบการควบคุมภายในเพื�อทําให้
การบรหิารสนิคา้คงเหลอืมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ;น  ดงันั ;นการวจิยัในอนาคตควรเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการ
ประเมนิและเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการควบคุมภายในระหว่างกจิการ 
  
 นันทพร ธงชยัสุรยาิ  (2545) ศกึษาเรื�อง การประเมนิประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายใน
ดา้นสนิคา้คงเหลอื ของหา้งสรรพสนิคา้ โรบนิสนั จาํกดั (มหาชน)โดยศกึษา การประเมนิประสทิธภิาพ
ระบบการควบคุมภายในด้านสนิค้าคงเหลอืโดยใช้โปรแกรมบรหิารการสั �งซื;อและการบรหิารสนิค้า
คงเหลอืระบบเจดเีอ JDA (Jame David Armstrong) ใช้วธิศีึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามไอซคีวิ และการปฏบิตังิาน โครงสรา้งผงัองคก์ร คู่มอืและเอกสารขั ;นตอนการปฏบิตังิาน
เปรยีบเทียบกับทฤษฎีระบบการความคุมภายใน จากผลการศึกษาทราบว่า การควบคุมภายใน
เกี�ยวกบัสนิค้าคงเหลอืมปีระสทิธภิาพมาก ปฏบิตัิตามระบบที�บรษิทักําหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดงันี; 
 สวนที� ่ 1 การควบคมุภายในทั �วไป 
 1. ด้านการจดัสายงาน บริษัทควรจะมกีารปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เรื�องการ
โอนยา้ย สบัเปลี�ยนงานและการส่งมอบงานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อเป็นการควบคุมการทํางานของพนกังา
ไมใ่หม้กีารทุจรติ และสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดท้นัเวลา 
 2. ด้านการจดัการคอมพวิเตอร์ เนื�องจากบรษิทั ได้มกีารนําระบบคอมพวิเตอรม์าใช้ในการ
ปฏบิตังิานทุกระบบ ดงันั ;นบรษิทัควรระมดัระวงัในเรื�องของกระแสไฟฟาในกรณีเกดิไฟฟาขดัขอ้งและ้ ้

ในกรณีที�เครื�องคอมพวิเตอรเ์กดิการขดัข้องขึ;น คอื จะต้องมกีารเตรยีมความพร้อมในเรื�องของการ
สาํรองขอ้มลู พรอ้มกบัมกีารฝึกซอ้มขั ;นตอนการปฏบิตังิานการสํารองขอ้มลูในกรณีฉุกเฉินอย่างน้อยปี
ละครั ;ง 
  
 สวนที� ่ 2 การควบคมุภายในเฉพาะระบบ 
 1. ดา้นการจดัซื;อสนิคา้ ควรมกีารวเิคราะห์รายละเอยีดสนิค้าคงเหลอื และการประเมนิผู้ขาย 
หรอืจดัลําดบัคุณภาพของผูข้าย เพื�อที�บรษิทัจะได้ผูข้ายและสนิค้าที�มคีุณภาพตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า พร้อมกบัควรมกีารบนัทกึการควบคุมการรบั-จ่ายรายงานและมทีะเบยีนคุมการแจกจ่าย
รายงานสั �งซื;อสนิคา้ เพื�อปองกนัการสญูหายของเอกสาร้  
 2. ด้านการตรวจรบัสนิคา้ บรษิทัควรมขีั ;นตอนการตรวจรบัสนิคา้ฝากขายใหเ้หมอืนกบัสนิค้า
เครดิต เนื�องจากการตรวจรบัสินค้าฝากขายจะทําการตรวจรบัเพียงจํานวนกล่องไม่ได้ตรวจสอบ
รายละเอยีดรายการสนิคา้ ซึ�งจะมผีลทําใหส้ตอ็กสนิคา้คงเหลอืของสนิคา้ฝากขายผดิพลาด ดงันั ;นควร
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มกีารตรวจสอบรายละเอยีดรายการของสนิค้า เพื�อทําให้การบนัทกึรบัสนิคา้ฝากขายถูกต้องและไม่มี
ยอดสนิคา้คงเหลอืตดิลบในสมดุบญัช ี
 3. ด้านการจ่ายสนิค้า และโอนสนิค้าระหว่างสาขา บรษิทัควรเพิ�มระบบการควบคุมดูแลการ
เขา้ออกสถานที�จดัเกบ็สนิคา้ใหเ้ขม้งวดมากขึ;น เพื�อเป็นการปองกนัสนิคา้สญูหาย้  
 4. ด้านการขายสนิคา้ บรษิทัควรมกีารตรวจสอบและจดัทําทะเบยีนคุมยอดการรบั-จ่ายสนิค้า
ภายในแต่ละแผนก พรอ้มกบัมกีารตรวจสอบรหสัสนิคา้และราคาสนิคา้ใหถู้กต้องตรงกบัตวัสนิคา้ เพื�อ
เป็นการปองกนัการบนัทกึตดัยอดสนิคา้คงเหลอืผดิรายการ้  
 5. ดา้นบญัชเีจา้หนี; ควรมกีารจดัทาํทะเบยีนคุมการแจกจา่ยรายงาน และบนัทกึควบคุมการรบั
จา่ยรายงานบญัชเีจา้หนี; เพื�อปองกนัเอกสารสู้ ญหาย 
 6. การควบคุมภายในเฉพาะระบบทุกดา้น บรษิทัควรมกีารกําหนดให้มกีารบนัทกึทุกครั ;งที�มี
การพยายามเขา้ถงึระบบขอ้มลู เพื�อปองกนัผูท้ี�ไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ถงึระบบการทาํงาน้  

สวนที�่  3 อื�นๆ 
 บรษิทัควรมกีารจดัตั ;งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื�อตรวจสอบการปฏบิตังิานเบื;องตน้ของทุก 
ระบบและเป็นการช่วยลดขั ;นตอนความผดิพลาดในการปฏบิตังิานดว้ย 
 
 จสมา ศโิ ิ รรตัน์สกลุ (2546) ศกึษาเรื�อง การประเมนิประสทิธภิาพการควบคุมภายในระบบ
บญัชลีกูหนี;ของบรษิทั ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร ์จาํกดั โดยศกึษาการปฏบิตังิานและการควบคุมภายในทั �วไป 
และการควบคุมภายในเฉพาะระบบของหน่วยงานรบัคาํสั �งซื;อ หน่วยงานอนุมตัเิครดติ หน่วยงานจดัส่ง
สนิค้า หน่วยงานบนัทกึบญัช ีและหน่วยงานเก็บเงนิจากลูกค้า ใช้วธิศีกึษาโดยพฒันาแบบสอบถาม
จากคู่มอืการใชค้อมพวิเตอรใ์นการจดัทําและตรวจสอบบญัชขีองอาจารยพ์ฒันา บุญสุข ม ี2 ส่วน คอื 
ส่วนที� 1 การสอบทานการควบคุมภายในทั �วไป ส่วนที� 2 การสอบถามการควบคุมภายในเฉพาะระบบ 
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ICQ สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร พนักงาน และฝายคอมพวิเตอร ์่

และใช้การสงัเกตการณ์วิธีการปฏิบตัิงานจรงิ จากผลการศึกษาทราบว่าการประเมนิผลได้ใช้การ
วเิคราะหจ์ากผงัการจดัองคก์รและจากการสอบถามระบบการควบคุมภายใน แต่ละหน่วยงานในองคก์ร
ตามมาตรฐานที�กําหนดไวย้งัไมม่กีารปฏบิตัทุิกขั ;นตอน ซึ�งเป็นเพราะความไม่พรอ้มของบุคคลากรดา้น
คอมพวิเตอร์ในปจจุบนัที�มอียู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมสําเรจ็รูปที�บรษิัทฯ ใช้อยู่และทกัษะของั

เจา้หน้าที�ในขณะนั ;นและแผนงานในฝายคอมพวิเตอร ์ส่วนการควบคุมเฉพาะระบบ พบว่ามมีาตรฐาน่

ที�กําหนดไว ้แต่ขาดการปฏบิตัติาม มกีารใชร้ะบบการควบคุมดว้ยระบบ Manual แทน ซึ�งอาจจะเป็น
จุดอ่อนที�ทําให้เกิดช่องโหวในการทุจรติได้ทั ;งตั ;งใจและไม่ตั ;งใจถ้าการควบคุมภายในขาดการรดักุม 
ขอ้เสนอแนะจากปญหาที�พบมดีงันี;ั  
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 การควบคมุทั �วไป 
 การกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบรวมถงึการบรรยายลกัษณะงานที�เด่นชดัแน่นอน เป็นการ
แบ่งหน้าที�การทาํงานมใิหซ้ํ;าซอ้นกนั รวมถงึการกําหนดเปาหมายและนโยบายของแต่ละหน่วยงานให้

ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทําให้หน่วยงนต้องพยายามปรบัวิธกีารทํางานให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
เพื�อใหเ้ป็นไปตามเปาหมาย และนโยบายสอดคลอ้งกบั้ การแกไ้ขปญหาระบบการควบคุมภายในั  
 หนวยงานรบัคาํสั �งซื8อ่  
 การรบัคําสั �งซื;อมคีวามสําคญักบัระบบงานและเป็นจุดเริ�มต้นของการขายสนิค้าหากใบสั �งซื;อ
ไมล่ะเอยีดพอรวมถงึระบบการควบคุมภายในไมส่ามารถควบคุมเรยีงลําดบัใบสั �งขายไดจ้ะส่งผลใหเ้กดิ
ความผดิพลาดและความเสยีหายได้ดงันั ;นหน่วยรบัคําสั �งซื;อต้องปรบัปรุงระบบการควบคุมให้เกิด
ประสทิธภิาพดงันี;  
  1.สอบทานคําสั �งซื;อจากฝายขายใหล้ะเอยีดตรงตามหวัขอ้หลกัที�ต้องการในใบสั �งขาย่

ใหค้รบถว้น เพื�อปองกนัขอ้ผดิพลาดภายหลงั้  
  2.จดัทําทะเบยีนคุมหมายเลขใบคําสั �งขายซึ�งอาจจะต้องใช้ระบบ Manual ควบคุม
ควบคู่กบัการเรยีงลาํดบัใบสั �งขายโดยอตัโนมตัเิพื�อเป็นการสอบยนืยนักนั 
  3.กําหนด Key Field ในการช่วยให้รายละเอียดของข้อมูลเพิ�มขึ;น โดยเมื�อบนัทกึ
ขอ้มูลลงใน Key Field แลว้คอมพวิเตอรจ์ะแสดงขอ้มูลต่างๆ ที�สําคญัโดยอตัโนมตั ิเช่น ระยะเวลา
อนุมตัทิาํใหข้อ้มลูในใบสั �งขายมคีวามถูกตอ้งมากยิ�งขึ;น ซึ�งจะส่งผลใหข้อ้มลูนี;ส่งไปในหน่วยงานอื�น ๆ  
 หนวยงานอนุมตัเครดต่ ิ ิ  
 หน่วยงานอนุมตัิสนิเชื�อ เป็นหน่วยงานที�ต้องพจิารณาการให้สนิเชื�อกบัลูกค้าเพื�อให้เครดติ
ตอ้งทําการวเิคราะหก์ารใหเ้ครดติ เป็นปญหาของระบบการควบคุมภายใน เั พื�อเป็นการลดความเสี�ยง
จากการใหเ้ครดติหน่วยงานอนุมตัเิครดติควรปฏบิตัดิงันี; 
  1.กําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของลูกหนี;สินเชื�อเพื�อเป็นเครื�องมือในการ
วเิคราะหก์ารใหเ้ครดติ ลดความเสี�ยงจาการอนุมตัเิครดติ 
  2.กําหนดเกณฑม์าตรฐานในการสอบทานวงเงนิให้เครดติเพื�อปอ้ งกนัความเสี�ยงจา
การใหว้งเงนิเครดติที�มากเกนิกว่ากําลงัความสามารถชาํระเงนิไดข้องลกูหนี; 
 หนวยงานจดัสงสนค้า่ ่ ิ  
 เป็นหน่วยงานที�ต้องให้บรกิารกบัลูกค้าเกี�ยวกับการจดัส่ง-เก็บสนิค้า เพื�อแก้ปญหาที�เกิดั

ขึ;นกบัหน่วยงานจดัส่งสนิคา้ควรมกีารปฏบิตัดิงันี; 
  1.ควรแบ่งแยกหน้าที�ผูร้บัและผูจ้า่ยสนิคา้ เพื�อใหม้กีารสอบทานงานซึ�งกนัและกนัและ
ทาํใหร้ะบบการควบคุมภายในมคีวามรดักุมยิ�งขึ;น 
  2.ควรจดัพมิพร์ายงานการจดัส่งเพื�อทําการสอบทานขอ้มลูที� Key In เขา้ไปก่อนการ 
Save ข้อมูลเพื�อให้ได้ข้อมูลที�ถูกต้องซึ�งจะส่งผลให้หน่วยงานที�นําข้อมูลนี;ไปใช้มกีารประมวลผลที�
ถูกตอ้งดว้ย 
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 หนวยงานบนัทึกบญัชี่  
 การบนัทกึบญัชมีคีวามสําคญั เป็นการบนัทกึรายการที�เกดิขึ;นของกจิการ ขอ้มลูทางการบญัชี
จดัเป็นข้อมูลที�เชื�อถอืได้ โดยปราศจากขอ้สงสยัเพราะผู้บรหิารต้องนําขอ้มูลทางการบญัชไีปใช้เพื�อ
การบรหิารงานของกจิการ บญัชลีูกหนี;เป็นบญัชทีี�มบีทบาทที�สําคญัในการบรหิารโดยเฉพาะกจิการที�
นิยมการใหเ้ครดติ จดุอ่อนของหน่วยงานการบนัทกึบญัชคีวรมกีารปรบัปรงุดงันี; 
  1.มกีารจดัทํารายงานผลการแก้ไขขอ้ผดิพลาดที�เกดิขึ;นเพื�อจะไดส้ามารถตรวจสอบดู
ว่าขอ้ผดิพลาดใดบา้งยงัไมไ่ดแ้กไ้ข 
  2.ควรตรวจสอบยอดบัญชีลูกหนี;ให้ถูกต้องโดยตรวจสอบกับเอกสารต้นฉบับที�
เหลอือยูใ่นมอืเพื�อกระทบยอดโดยตอ้งปฏบิตัอิยา่งสมํ�าเสมอทุกสิ;นเดอืนหรอืทุกไตรมาส 
  3.ควรมกีารจดัทํารายงานหนี;สงสยัจะสูญเพื�อใชใ้นการตรวจสอบว่ามคีวามสอดคลอ้ง
กบัจาํนวนลกูหนี;ที�มอียูห่รอืไมแ่ละเป็นการปองกนัการเกดิหนี;สญูที�อาจมขีึ;น้  
 หนวยงานเกบ็เงนจากลกูค้า่ ิ  
 การทํางานที�มปีระสทิธภิาพของหน่วยงานเกบ็เงนิจากลูกค้า จะต้องมกีารเก็บเงนิไดต้รงตาม
เวลาและจาํนวนเงนิที�ถูกตอ้ง ยงัสามารถมกีารจดัทาํรายงานการรบัเชค็จากลูกหนี;เพื�อมาตรวจสอบกบั
รายงานลกูหนี;ครบกําหนดชาํระไดอ้กีทางหนึ�งดว้ย 
 
 อโนชา แก้วเลศดลก ิ ิ (2549) ศึกษาเรื�อง กลยุทธ์การเพิ�มประสทิธภิาพการเก็บหนี;ของ 
บรษิทัผลติภณัฑโ์กลบอลเพน (ประเทศไทย) จาํกดั โดยศกึษา การบรหิารการเกบ็หนี; ตลอดจนสรุป
ประเดน็ปญหาที� แท้จรงิและแนวทางแก้ปญหาของบรษิทั ใช้วธิศีกึษาโดย ั ั ใช้การวเิคราะหข์อ้มลูจาก
กลยุทธก์ารแก้ปญหาอย่างมปีระสทิธภิาพั  7 ประการ แนวทางในดา้นการควบคุมลูกหนี;อย่างมปีระ
สทิธ ิภาพ การวเิคราะหจ์ุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของบรษิทั การวเิคราะห์
อตัราส่วนทางการเงนิ ทฤษฎพีฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร ตลอดจนทฤษฎกีาร สื�อสารในองคก์ร จาก
ผลการศึกษาทราบว่า บรษิทัยงัขาดระบบการควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ปญหาด้านั

บุคลากร เนื�องจากปญหาดา้นพนักงานที�มกีารเขา้ั -ออก (Turn Over) สูงทําใหก้ารทํางานขาดความ
ต่อเนื�อง ปญหาดา้นการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การมนีโยบายที�ไม่สอดคลอ้ั งกบัประสทิธภิาพ
ในการเกบ็หนี;กําหนดเงนิรางวลัใหพ้นักงานขายโดยคดิจากยอดขาย โดยไม่ไดค้ํานึงถงึยอดที�เกบ็เงนิ
ไดท้าํใหพ้นกังานขายขาดความใส่ใจในการใหข้อ้มลูที�สาํคญัแก่ฝายบญัชลีกูหนี;่  

จากปญหาและสาเหตุของปญหาที�เกดิขึ;นั ั  สามารถกําหนดแนวทางแกป้ญหาของบรษิทัั ดงันี; 
1. แนวทางการแก้ปญหาการขาดการควบคุมภายในที�ดีั  คอืตอ้งดาํเนินการจดัใหม้รีะบบ การ

ควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพโดยเรง่ด่วน และจดัใหม้กีารฝึกอบรมพนกังานที�เกี�ยวขอ้งได ้ รบัทราบ
ถงึความสาํคญั และวธิกีารที�ถูกตอ้งในการปฏบิตังิานในแต่ละวนันอกจากนี;ยงัตอ้งจดัใหม้กีารตดิตาม
และประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื�อง โดยอาจจดัใหม้กีารจดัทาํรายงานเพื�อวเิคราะหแ์ละสรปุผล
การดําเนินงานที�ครบถว้นและทนัต่อเหตุการณ์ 
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2. แนวทางการแก้ปญหาพนกังานมกีารเขา้ั -ออก (Turn Over) สงูคอืฝายจดัหาบุคลากร่  ตอ้ง
ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานการอบรมและจดัใหม้หีลกัการประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานที�ชดัเจน 
นอกจากนี;ควรแบ่งหน้าที�ในแต่ละส่วนงานใหช้ดัเจนไมใ่หเ้กดิความสบัสนและขดัแยง้ในการปฏบิตังิาน
ในอนาคต 

3.แนวทางการแกป้ญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที�ั ยงัไม่ดพีอ อนัอาจส่งผลใหม้กีาร
ประสานขอ้มลูรว่มกนัเกดิปญหาั  ตอ้งใหค้วามสาํคญัในส่วนของการคดัเลอืกผูบ้รหิาร เนื�องจากนบัเป็น
ปจจยัสําคญัในดา้นของบทบาทของการประสานความขดัแยง้ในองคก์รั  ควรจดัใหม้กีารประชุมรว่มกนั
ระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งสมํ�าเสมอ 

4.แนวทางการแกป้ญหาการจา่ยเงนิรางวลัพนกังานขายที�ไมส่อดคลอ้งกบัประสทิธภิาั พในการ
เกบ็หนี; คอื ใหม้กีารปรบัเปลี�ยนนโยบายการจ่ายเงนิรางวลัจากการคดิจากยอดขาย มาใชก้ารคดิจาก
ยอดเกบ็เงนิแทนอนัจะส่งผลใหก้ารแกไ้ขปญหาเกดิประสทิธผิลโดยั  เรว็และถอืเป็นการแกป้ญหาตั ;งแต่ั

ตน้ทางของกระบวนการขาย ทาํใหส้ามารถเพิ�มประสทิธภิาพในการเกบ็หนี;ของบรษิทัโดยรวมไดเ้ป็น
อยา่งดจีากการศกึษาในครั ;งนี; สามารถสรปุสาเหตุของปญหาการเกบ็หนี;ของบรษิทัผลติภณัฑโ์กลบอลั

เพน(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ�งแบ่งเป็นสาเหตุคอืขาดระบบการควบคุมภายในที�ดพีนักงานมกีารเขา้ออก 
(Turn Over) สงูขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และนโยบายการจ่ายเงนิรางวลัพนกังานขายที�
ไมเ่หมาะสม โดยไดเ้สนอแนวทางการแก้ปญหาั  จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน และการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที�ดรีวมทั ;งเปลี�ยนนโยบายการจ่ายเงนิรางวลั ที�คดิจากยอดขายเป็นการคดิจากยอด
เกบ็เงนิไดแ้ทน และในส่วนของพนกังาน ตอ้งมกีารจดัใหม้กีารฝึกอบรม และมกีารแบ่งหน้าที�งานให้
ชดัเจน ในการศกึษาในครั ;งนี;เป็นการศกึษาเฉพาะปญหาการจดัเกบ็หนี;ของบรษิทัเท่านั ;นั  จงึมขีอ้เสนอ 
แนะใหบ้รษิทัศกึษาปญหาดา้นอื�นๆั  เช่น ปญหาดา้นบุคลากรปญหาดา้นการตลาดเป็นตน้ั ั  เพื�อเป็นการ
เพิ�มประสทิธภิาพการดําเนินงานโดยรวมของบรษิทั 
 



 
 

บทที� 3 
ระเบยีบวธีการศึกษา และผลการศึกษาิ  

 

 การศกึษาในบทนีเป็นการศกึษาแนวทางการเพิ�มประสทิธภิาพการควบคุมภายในของ บรษิทั 
ครวัไทย จาํกดัโดยผลการศกึษาจะนําไปใชใ้นการปรบัปรงุวธิกีารปฏบิตังิานในส่วนงานต่างๆ ที�เกี�ยว 
ขอ้ง เพื�อทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารงานดา้น การสั �งซือสนิคา้  การขายสนิคา้ การรบัเงนิ 
การจา่ยเงนิ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึน ประกอบดว้ย วธิกีารศกึษา การวเิคราะหข์อ้มลู แนวทางการ
แกไ้ขปญหา การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกไ้ขปญหาั ั  
 
การวเคราะหข้์อมลูิ  

วธิกีารศกึษาจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์และสงัเกตการปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้ง
กบัระบบการควบคุมภายในของบรษิทัที�ปฏบิตัอิยูใ่นปจจบุนัั   โดยแบ่งเป็นการควบคุมภายใน  5  ดา้น 
คอื สภาพแวดลอ้มของการควบคุม  การประเมนิความเสี�ยง  กจิกรรมการควบคุม  สารสนเทศและการ
สื�อสาร  การตดิตามและประเมนิผล ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ  
              บรษิัทมุ่งนโยบายที�จะขายสนิค้าให้มปีรมิาณมาก การขายสนิค้าไม่มกีารกําหนดวงเงนิ
สนิเชื�อ ไม่มกีารทํารายงานสรุปการขายรายเดอืน รายงานหนีค้างชําระรายเดอืน ไม่มกีารบรหิารการ
จดัเกบ็หนีทําใหไ้ม่สามารถเกบ็เงนิจากลูกหนีไดต้ามกําหนดระยะภายใน 90 วนั และไม่มกีารกําหนด
เกี�ยวการคดิดอกเบียจากยอดลูกหนีที�ชําระเงนิเกินกําหนดระยะเวลา ในขณะที�การซือสินค้าได้รบั
เครดติ 30 วนั ทาํใหบ้รษิทัไมม่เีงนิทุนหมนุเวยีนนํามาจา่ยชาํระหนีไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนด 
    การบรหิารงานของบรษิทับรหิารโดยเจา้ของคนเดยีว มพีนกังานจาํนวน 9 คน จงึไมม่กีาร
จดัทําระเบยีบ ขอ้บงัคบั  คู่มอืการปฏบิตังิาน  รวมถงึหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลงาน  และสวสัดกิาร
พนกังานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร การปฏบิตังิานวนัจนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์เริ�ม 8 : 30 น. ถงึ 17:00 น. ไมม่ี
การบนัทกึเวลาการทํางาน การลาหยดุใหแ้จง้ล่วงหน้าก่อน 1 วนั สามารถลาพกัรอ้นได ้6 วนั 
    การจดัโครงสรา้งองคก์ร   การแบ่งแยกหน้าที�ความรบัผดิชอบไมช่ดัเจน    ฝายจดัซือและ่

ส่งออกมพีนกังาน 2 คน ซึ�งปฏบิตังิานรว่มกนัและสามารถทาํงานแทนกนัได ้ การตดิตามแก้ไขงานที�มี
ปญหาั ว่าใครเป็นคนทําจงึยุ่งยากเพราะปรมิาณงานมมีากทําให้มกีารหลงลมื บรษิทัไม่มนีโยบายส่ง
พนักงานเขา้ฝึกอบรมเพื�อเพิ�มทกัษะความรู้ ได้แก่ งานทางด้านบญัช ีมกีารเปลี�ยนแปลงมาตรฐาน
บญัชแีละวธิกีารปฏบิตัใิหม่ๆ   จงึทาํใหง้านที�ทาํเกดิความผดิพลาดส่งผลใหง้านล่าชา้ขาดประสทิธภิาพ 
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2. การประเมนควาิ มเสี�ยง 

               ผูจ้ดัการทั �วไปมปีระสบการณ์ความเชี�ยวชาญดา้นผลติภณัฑอ์าหาร ควบคุมดแูลคุณภาพ
ส่วนประกอบและรสชาตขิองสนิคา้ ตอ้งเดนิทางไปตดิต่อจดัหาโรงงานผูผ้ลติและทาํการทดสอบรสชาติ
อยูเ่สมอมเีปาหมายผลติสนิคา้ที�ไดคุ้ณภาพมมีาตรฐานตรงตามความตอ้งการของลกูค้้ า ผูจ้ดัการทั �วไป
ไมใ่หค้วามสําคญัในเรื�องการบรหิารงานและระบบการควบคุมภายใน 
               บรษิทัขายสนิคา้ใหก้บัตวัแทนขายเพยีงรายเดยีวที�ประเทศสวสิเซอรแ์ลนดจ์งึมยีอดลกูหนี
เป็นเงนิตราต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก อตัราแลกเปลี�ยนเงนิสกุลตราต่างประเทศมกีารเปลี�ยนแปลง
ตลอดเวลา การมหีนีคา้งชาํระเกนิกําหนดทาํใหบ้รษิทัเกดิการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนในการรบั
ชาํระเงนิอยูเ่สมอ 
      การจดัหาผูผ้ลติสนิคา้ และผูจ้ดัส่งสนิคา้ใหก้บับรษิทั มปีญหาเนื�องจากเป็นสนิคา้เกษตรั

ตอ้งคาํนึงถงึฤดกูาล บรษิทัไมม่กีารวางแผนการผลติล่วงหน้าทาํใหต้อ้งซือสนิคา้ราคาแพงในช่วงที�
สนิคา้ขาดแคลน เช่น การผลติกะทUิHT ทางบรษิทัทราบว่า เมื�อถงึฤดแูลง้มะพรา้วจะขาดแคลน แต่ไม่
มกีารแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการสั �งซือจะไดม้สีนิคา้เพยีงพอต่อการขายและต้นทุนขาย
ไมส่งูขึนและไมต่อ้งจดัหาผูผ้ลติรายอื�นเพิ�มขึน การจดัส่งสนิคา้บรษิทัขนส่งเป็นผูต้รวจรบัสนิคา้จาก
ผูผ้ลติและบรรจเุขา้ตูส้นิคา้จดัส่งลงเรอืไปประเทศลกูคา้ เมื�อสนิคา้ไปถงึลกูคา้บางครั งเกดิปญหาส่งั

สนิคา้ไมค่รบตามจาํนวนหรอืสนิคา้ไม่มคีุณภาพตามมาตรฐานที�ลกูคา้กําหนดมกีารเรยีกรอ้งค่าชดเชย
ความเสยีหายที�เกดิขึนทําใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้า่ยเพิ�มขึนส่งผลใหก้ําไรลดลง 

3. กจกรรมการควบคมุิ  
การปฏบิตังิานพนกังาน 1 คนทํางานตั งแต่ตน้จนจบขั นตอน ไมม่กีารอนุมตัริายการและ

การตรวจสอบ การปฏบิตังิานโดยเริ�มจากฝายจดัซือและส่งออกไดร้บัคาํสั �งซือจากลูกคา้่  กจ็ะตรวจบตัร
คุมสนิคา้ว่ามสีนิคา้หรอืไม ่ และทาํการออกใบสั �งซือใหก้บัผูผ้ลติ กําหนดวนัส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้พรอ้ม 
จดัเตรยีมเอกสารผ่านพธิกีารกรมศุลกากรขาออก จดัทํา Invoice ใหก้บัลกูคา้และส่งสาํเนาใหก้บัฝาย่

บญัช ี เมื�อถงึวนักําหนดส่งของที�ท่าเรอืบรษิทัขนส่งจะเป็นผูต้รวจรบัสนิคา้จากผูผ้ลติ และจดัสนิคา้เขา้
ตูค้อนเทนเนอรล์าํเลยีงลงเรอืส่งไปยงัลกูคา้ พนกังานของบรษิทัไมไ่ดเ้ขา้ไปตรวจสอบการปฏบิตังิาน
ของบรษิทัขนส่ง ฝายจดัซือและส่งออก่ มหีน้าที�รบัวางบลิจากผูผ้ลติ ทาํการตรวจสอบและบนัทกึลงบตัร
คุมสนิคา้และส่งต่อเอกสารวางบลิใหก้บัฝาย่ บญัชเีพื�อเตรยีมทาํการจ่ายเงนิ  

ฝายบญัชเีมื�อไดร้บัเอกสาร ่ Invoice การขายสนิคา้จากฝายจดัซือและส่งออก่ จดัทํารายงาน
แจง้หนีที�ถงึกําหนดชาํระไปยงัลกูหนีเพื�อเตรยีมเกบ็หนี เมื�อไดร้บัเอกสารการวางบลิจากฝายจดัซือและ่

ส่งออกกต็รวจสอบความถูกต้องเตรยีมทําใบสําคญัจ่ายและเชค็จ่ายให้ผูผ้ลติ พนักงานบญัชทีําหน้าที�
บนัทกึรายได ้ค่าใชจ้า่ย การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ และดแูลวงเงนิสดยอ่ย 

การปฏบิตังิานหลายหน้าที� เพื�อใหง้านสาํเรจ็ทนัเวลา ไมม่กีารตรวจสอบความถูกต้องการ
ทาํงานจงึเกดิความผดิพลาดไดแ้ก่ ในระบบการขายสนิคา้ 1 รายการ แบ่งออกเป็นหลายรหสัสนิคา้และ
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หลายราคาตามประเทศของลกูคา้ การบรรจหุบีห่อที�แตกต่างกนั เช่น การมกีล่องนอกหบีลกูฟูก การ
บรรจสุนิคา้ 6 กล่องห่อพลาสตกิใส การมถีาดกระดาษรองรบัสนิคา้เพื�อตั งวางขาย การตดิสติQกเกอร์
ภาษาของประเทศลกูคา้ ทาํใหส้นิคา้มตี้นทุนและราคาขายที�แตกต่างกนั การขายสนิคา้โดยไม่มกีาร
สอบทานราคาทําใหข้ายสนิคา้ในราคาที�ผดิได ้ 

4. สารสนเทศและการสื�อสาร 
     บรษิทัไดเ้ริ�มนําโปรแกรมบญัชมีาใชต้ั งแต่ปี 2540 ซึ�งเป็นของบรษิทั คอมพวิเทค จาํกดั 

บรษิทัซือระบบสมดุรายวนัทั �วไปที�สามารถบนัทกึขอ้มลูในสมดุรายวนัได ้และผ่านรายการไปบญัชแียก
ประเภท ซึ�งสามารถออกรายงานภาษซีือ ภาษขีาย งบดุล งบกําไรขาดทุน กระดาษทาํการ งบตน้ทุน
ขาย การบนัทกึขอ้มลูลงในโปรแกรมบญัชจีะรอเกบ็รวบรวมเอกสารขอ้มลู ใหค้รบ 1 เดอืน จงึจะบนัทกึ
เขา้ระบบ ทาํใหข้อ้มลูทางการบญัชไีมเ่ป็นปจจบุนัและโปรแกรมบญัชไีมส่ามารถวเิคราะหอ์ตัราส่วนั

ทางการเงนิได ้ผูบ้รหิารกไ็ม่สามารถนําขอ้มลูไปตดัสนิใจได ้ 
     บรษิทัไมม่กีารจดัประชุม เพื�อแกไ้ขปญหาในการทาํงาน เมื�อมปีญหาฝายที�ปฏบิตังิานั ั ่

ผดิพลาดจะรูเ้รื�องฝายเดยีว่  ขาดการประสานงานไมม่กีารแจง้ฝาย่ ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหร้บัทราบถงึปญหาที�ั

เกดิขึนเพื�อหาทางแกไ้ข 
5. การตดตามและิ ประเมนผลิ  
     บรษิทัมกีารกําหนดเปาหมายยอดขายในแต่ละปี มกีารกําหนดตน้ทุน ้ 80% และค่าใชจ้่าย

ในการขายและบรหิาร 5% ของยอดขาย เมื�อปิดบญัชสีินปี 31 ธนัวาคม มกีารนํารายงานทางการเงนิ
มาคํานวณหาผลการดําเนินงาน แต่ไม่มกีารนําผลที�ไดไ้ปเปรยีบเทยีบกบังบประมาณบรษิทัที�ไดต้ั งไว้
หรอืหาผลต่างที�เกดิขึนว่ามาจากสาเหตุใด รวมถงึการตดิตาม การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
พนกังานว่าผดิพลาดในขั นตอนใดเพื�อหาทางแกไ้ขปญหาั  

 
วเคราะหก์ารควบคมุภายในตามแนวคดิ ิ  COSO 
จากการศกึษาทฤษฎกีารควบคุมภายในตามแนว COSO ที�ไดก้ล่าวไวใ้นบทที� 2 การศกึษา

ระบบการควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพ ถ้าหากบรษิทัไดนํ้ามาใชป้ฏบิตัจิะส่งผลใหก้ารบรหิารงาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิ�งขึน ในการศกึษาครั งนีจงึไดนํ้ามาวเิคราะหก์ารปฏบิตังิานของบรษิทัที�ใช้
อยูใ่นปจจบุนัเพื�อใหท้ราบว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมหรอืไม ่หากั มขีอ้บกพรอ่งควร
ปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งไร  
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ภาพที� 24 ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
 

รายละเอยีดผลการวเิคราะหร์ะบบการควบคุมภายในของแต่ละขั นตอนมดีงันี 
1. วเคราะหด้์านสภาพแวดล้อมของการควบคมุิ  
     การกําหนดนโยบายไม่มกีารวางแผนการบรหิารงานทางดา้นการเงนิในเรื�องของมาตรการ

จดัเกบ็หนีที�มคีวามล่าชา้เกนิกว่า 90 วนั ส่งผลใหบ้รษิทัขาดเงนิทุนหมุนเวยีนในการจา่ยชาํระค่าสนิคา้
ใหแ้ก่เจา้หนี  

     การบรหิารงานทางดา้นบุคลากรไมม่กีารจดัทําคู่มอืการปฏบิตังิาน และหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมนิผลงาน รวมถงึสวสัดกิารผลประโยชน์ที�พนกังานควรไดร้บัไม่มรีะเบยีบเขยีนไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร  

     โครงสรา้งองคก์รของบรษิทัไมม่กีารแบ่งแยกหน้าที�งานที�ชดัเจน   เนื�องจากปรมิาณงานที�
มมีากบางครั งมกีารทํางานแทนกนั พนกังานขาดทกัษะความรู ้ และความเชี�ยวชาญจงึเกดิขอ้ผดิพลาด 
ไดแ้ก่ การรบัเอกสารวางบลิจากผูผ้ลติ มกีารรบัเอกสารวางบลิแทนกนั  โดยมไิดม้กีารตรวจสอบความ
ถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารชุดวางบลิ ใบกํากบัภาษ ี ใบส่งของ ใบแจง้หนี เมื�อเอกสารที�ไดร้บัไมค่รบ
ตอ้งแจง้กลบัไปที�ผูผ้ลติเพื�อทาํการคน้หา เมื�อไดร้บัเอกสารครบเรยีบรอ้ยจงึจะสามารถส่งเอกสารชุด
วางบลิใหฝ้ายบญัชเีพื�อเตรยีมทําการจา่ยเงนิใหผู้ผ้ลติ่  

     แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของการควบคมุควรจดัทาํดงันี6  
     1.1 กําหนดนโยบายและวธิกีารบรหิารงาน ใหม้กีารจดัทํารายงานยอดลกูหนึที�คงคา้งชาํระ

ทุกสินเดอืน  วเิคราะหอ์ตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี และระยะเวลาถั �วเฉลี�ยในการเกบ็หนีเพื�อรายงาน

 

สารสนเทศ 

การประเมนิความเสี�ยง 

สภาพแวดล้อม 
ของการควบคมุ  และ และ 

การสื�อสาร 

กจิกรรม 
การควบคมุ  

การติดตาม 
ประเมนิผล 
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ต่อฝายบรหิารถงึการขาดเงนิทุนหมุนเวยีน การใหจ้าํนวนวนัเครดติในการชาํระหนีของลกูหนีไมค่วร่

เกนิเครดติที�ไดร้บัจากเจา้หนี จดัใหม้กีารคดิดอกเบียสาํหรบัยอดลกูหนีที�เกนิกําหนดชาํระเงนิ  
     1.2 กําหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้กีารแบ่งแยกหน้าที�การทาํงาน จดัทําคู่มอืการปฏบิตังิาน 

และคาํพรรณาลกัษณะงานใหค้รบครอบคลุมทุกตําแหน่งงาน ผูบ้รหิารตอ้งปรบัปรงุจาํนวนบุคลากรใน
แต่ละฝายใหเ้หมาะสมกบัหน้าที�อยูเ่สมอ่  

     1.3 ผูบ้รหิารเป็นผูก้ําหนดระดบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ความชาํนาญ ประสบการณ์
การทํางานของพนกังานในตําแหน่งหนึ�งๆ ว่าควรอยูใ่นระดบัใด จงึจะทําใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์
ที�ตั งไว ้

     1.4 กําหนดมาตรฐานในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และผลตอบแทนพนกังานที�ชดัเจน 
เพื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมและมขีวญักําลงัใจในการปฏบิตังิาน เผยแพรก่ฏเกณฑแ์ละระเบยีบปฏบิตัิ
ต่างๆ ใหพ้นกังานรบัทราบดว้ย 

2. วเคราะหด้์านการประเมนความเสี�ยงิ ิ  
ผูบ้รหิารไม่มปีระสบการณ์ในการบรหิารงาน ไม่ให้ความสําคญัในเรื�องการควบคุมภายใน 

เนื�องจากผูบ้รหิารมแีนวคดิมุง่เน้นในเรื�องการขายสนิคา้เป็นหลกั 
บรษิทัทาํธุรกจิคา้ขายกบัต่างประเทศมยีอดลกูหนีเป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึ�งมคีวามเสี�ยง

ในเรื�องอตัราแลกเปลี�ยนซึ�งมกีารเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ แต่กจิการไม่สามารถทําการปองกนัความเสี�ยง้

ไดเ้นื�องมาจากไมม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัเกบ็หนีที�ดไีม่สามารถกําหนดเวลาในการรบัชําระเงนิ
ไดแ้น่นอน รวมถงึจาํนวนเงนิที�จะไดร้บัจากลกูหนี 

บรษิทัมคีวามเสี�ยงในการหาผูผ้ลติสนิคา้ในประเทศ ที�จะสามารถจะผลติสนิคา้ที�มคีุณภาพ
ในจาํนวนที�ตอ้งการและมคีวามสมํ�าเสมอในการส่ง  สนิคา้ของบรษิทัเป็นสนิคา้เกษตรราคาของวตัถุดบิ
ขึนอยูก่บัฤดกูาล ถา้ไมม่กีารวางแผนการจดัซือล่วงหน้าที�ดทีําใหบ้รษิทัตอ้งซือสนิคา้ในราคาสงูในช่วง
ที�วตัถุดบิขาดตลาด 

บรษิทัมคีวามเสี�ยงในการจดัหาคดัเลอืกบรษิทัขนส่ง (Shipping) ที�เชื�อถอืไดแ้ละมตีน้ทุน
การขนส่งที�ไมส่งูเกนิไปเนื�องจากบรษิทัไมม่กีารเกบ็สตอ็กสนิคา้ เมื�อผูผ้ลติจดัส่งสนิคา้มาใหก้บับรษิทั
จะกําหนดสถานที�ส่งของที�ท่าเรอื โดยผูต้รวจรบัสนิคา้คอืพนกังานบรษิทัขนส่ง และจะทําการบรรจุ
สนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอรเ์พื�อส่งใหล้กูคา้ทนัท ี จงึเป็นหน้าที�และความรบัผดิชอบของบรษิทัขนส่งที�
จะตอ้งตรวจดคูุณภาพ และจาํนวนสนิคา้ใหม้คีวามถูกต้องตรงกบัเอกสารทั งใบส่งของจากผูผ้ลติและใบ
อนิวอย ์(Invoice) ขายของบรษิทั ซึ�งถา้บรษิทัขนส่งไม่มคีุณภาพจะส่งผลใหเ้กดิความเสยีหาย 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการประเมนความเสี�ยงควรจดัทาํดงันี6ิ  
2.1 ผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามสาํคญัในเรื�องการควบคุมภายใน และการบรหิารงานดา้นการ 

ส่งเสรมิใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งจติสาํนึกของความรบัผดิชอบในหน้าที�งาน และระบบการควบคุม
ภายใน 
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2.2 จดัใหม้กีารวางแผนงานจดัทําการประเมนิหาปจจยัความเสี�ยงทั งจากภายใน ภายนอกั

รวมถงึกําหนดนโยบายขั นตอนการปฏบิตังิานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร เกี�ยวกบัการจดัการเปลี�ยนแปลง
ใดๆ ที�มผีลกระทบต่อธุรกจิ เช่น การเปลี�ยนแปลงนโยบายจากภาครฐั การเปลี�ยนแปลงของดอกเบีย
และอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิในตลาด การกดีกนัทางการคา้ระหว่างประเทศ การขยายตวัทางการคา้
ระหว่างประเทศ กฏหมายการนําเขา้สนิคา้ของประเทศคู่คา้ สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทางภาษกีารคา้ การ
คดัเลอืกผูผ้ลติสนิคา้ที�มปีระสบการณ์ ความชาํนาญในการผลติสนิคา้ การจดัหาบรษิทัขนส่งที�มี
คุณภาพ 

2.3 กําหนดใหม้กีารตดิตามการดําเนินงานตามแนวทางการปฏบิตั ิ  ในเรื�องของการจาํกดั
ความเสี�ยงและมกีารตรวจสอบการทํางานและการประเมนิการปฏบิตัติามกระบวนการต่างๆ ที�กําหนด
ไว ้

3. วเคราะหด้์านกจกรรมการควบคมุิ ิ  
           ผูบ้รหิารไมม่กีารสั �งการ กํากบัดแูล ตดิตามและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน พนกังานจะ
ทาํงานตามขั นตอนการทาํงานดา้นการจดัซือ การขายสนิคา้ การรบัเงนิ การจ่ายเงนิมเีปาหมายเพื�อให้้

งานเสรจ็ทนัเวลา แต่ไม่มกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏบิตังิาน หรอืการมอบอํานาจหน้าที�ใน
การรบัผดิชอบงานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ในระบบงานขายสนิคา้จะมคีวามผดิพลาดเรื�องของราคา
ขายสนิคา้อยู่บ่อยครั งเนื�องมาจาก ราคาขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้แต่ละรายมรีาคาไมเ่ท่ากนั เนื�องมาจาก
คดิตามตน้ทุน สนิคา้เกษตรมกีารเปลี�ยนแปลงราคาขึนลงบ่อยมาก การที�พนกังานปฏบิตังิานตั งแต่ตน้
จนจบคนเดยีว และขาดการตรวจสอบทําใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดตอ้งจดัทําใบลดหนี และใบเพิ�มหนีใหก้บั
ลกูคา้ 
      การปฏบิตังิานไมม่กีารแบ่งแยกหน้าที� จงึไม่มกีารสอบยนัความถูกตอ้งสมบูรณ์ของงาน
ระหว่างกนั ไดแ้ก่ ผูท้าํหน้าที�ส ั �งซือสนิคา้มหีน้าที�ดแูลจดัทาํสตอ็กสนิคา้และทาํหน้าที�ขายสนิคา้ หรอื
พนกังานบญัชทีาํการบนัทกึบญัชรีายไดแ้ละค่าใชจ้่ายมหีน้าที�รบัเงนิและจ่ายเงนิรวมถงึดแูลเงนิสดยอ่ย 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านกจกรรมการควบคมุควรจดัทาํดงันี6ิ  
           กําหนดนโยบายใหม้กีารกํากบัดแูล การตดิตามและการประเมนิผลการปฏบิตังิานใหม้กีาร
สอบทานความถูกตอ้งโดยผูบ้รหิารระดบัสงู เปรยีบเทยีบระหว่างผลการปฏบิตังิานจรงิ กบัแผนงาน
ประจาํปี 

การแบ่งแยกหน้าที� ควรใชใ้นกรณีที�งานมลีกัษณะเสี�ยงต่อความผดิพลาด หรอืความ
เสยีหาย ลกัษณะงานที�จาํเป็นตอ้งจดัแบ่งแยกหน้าที�การปฏบิตังิาน เช่น การอนุมตัริายการ การจด
บนัทกึรายการ การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ ผูท้ี�ดแูลรกัษาทรพัยส์นิไมค่วรเป็นผูจ้ดัทาํและบนัทกึรายการที�
เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยส์นินั น 

การอนุมตัริายการบญัช ี และการปฏบิตังิานช่วยใหม้ั �นใจว่ารายการ เหตุการณ์ที�เกดิขึนมี
การสอบทานและการควบคุมโดยผูม้อีํานาจ เช่น การอนุมตัริายการปรบัปรงุทางบญัชทีี�สาํคญั การ
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อนุมตักิารจ่ายเงนิ การสอบทานอนุมตังิบกระทบยอดบญัชเีงนิฝากธนาคาร การอนุมตัคิาํสั �งขายก่อนที�
จะมกีารจดัส่งสนิคา้ 

 การกําหนดใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตังิานโดยอสิระบุคคลผูท้าํหน้าที�สอบทานงานควร
เป็นผูท้ี�มคีวามเป็นอสิระจากบุคคลผูม้หีน้าที�เตรยีมขอ้มลู     

4. วเคราะหด้์านสารสนเทศและการสื�อสาริ  
               บรษิทัมโีปรแกรมบญัชทีี�ใชม้านาน พนกังานบญัชจีะทาํการรวบรวมเอกสารที�บนัทกึบญัชี
ในแต่ละเดอืน มาบนัทกึลงในโปรแกรมบญัช ี ในสมดุรายวนัและผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท
และออกรายงานทางการเงนิ จากการที�มพีนกังานบญัช ี 1 คน ทาํงานไมส่ามารถจะปฏบิตังิานบนัทกึ
ขอ้มลูรายการคา้ลงในโปรแกรมบญัชไีดทุ้กวนัที�เกดิรายการคา้ทาํใหไ้มม่ขีอ้มลูที�เป็นปจจบุนัทนัต่อการั

เรยีกใชข้อ้มลูเพื�อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร  
               การสื�อสารในองคก์รขาดการตดิต่อประสานงานที�ดรีะหว่างฝายไมม่กีารจดัประชุมสรปุงาน่

กบัผูท้ี�มสี่วนเกี�ยวขอ้ง หรอืปรกึษาเพื�อแกป้ญหาเรง่ด่วนที�ตอ้งรบีดาํเนินการแกไ้ข ผูป้ฏบิตังิานไม่ั

ทราบขอ้มลู เช่น กรณสีนิคา้ที�ไดร้บัจากผูผ้ลติมปีญหาลมืตดิสติQกเกอรบ์ารโ์คด้ และสนิคา้ถูกส่งไปถงึั

ประเทศลกูคา้แลว้ มกีารแจง้กลบัมาที�ฝายส่งออกของบรษิทั จะขอใหท้ําการลดหนีเนื�องจากลกูคา้ตอ้ง่

จา่ยค่าทําสติQกเกอรแ์ละมคี่าแรงในการตดิสติQกเกอร ์ ทางฝายส่งออกลมืประสานงานมายงัฝายบญัชใีน่ ่

การระงบัการจา่ยเงนิใหก้บัผูผ้ลติ เนื�องจากอยูใ่นขั นตอนการตรวจสอบกบัผูผ้ลติทาํใหฝ้ายบญัชไีม่่

ทราบขอ้มลู จงึจ่ายเงนิค่าสนิคา้ไปเรยีบรอ้ยแลว้ ฝายส่งออกจะแจง้ขอ้มลูมายงัฝายบญัชเีมื�อสรุปผล่ ่

การตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ว่าเป็นความผดิของผูผ้ลติ ฝายบญัชอีอกเอกสารการเรยีกรอ้งใหช้ดใช้่

ค่าเสยีหายใหก้บัผูผ้ลติสนิคา้ 
      แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสารสนเทศและการสื�อสารควรจดัทาํดงันี6  
      4.1 ปรบัปรงุวางแผนขั นตอนการทาํงานของระบบบญัช ีพรอ้มทั งจดัหาโปรแกรมบญัชทีี�มี
ประสทิธภิาพ ในระยะแรกอาจทําระบบใหมคู่่ขนานไปกบัโปรแกรมบญัชขีองเดมิ 
      4.2 ผูบ้รหิารกําหนดอย่างชดัเจนว่าตอ้งการใหม้รีายงานขอ้มลูลกัษณะใดบา้งเพื�อใชใ้นการ
ประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร เช่น รายงานการจ่ายชาํระเงนิ ทะเบยีนเชค็พื�อทาํการตรวจสอบกบั
งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง และตดิตามสาเหตุของผลต่างเป็นประจาํ
ทุกเดอืน 
      4.3 ดา้นการสื�อสาร บรษิทัควรจดัใหม้ช่ีองทางการตดิต่อสื�อสารทั งภายใน และภายนอกให้
เหมาะสมและเพยีงพอ เช่น ควรมกีารจดัประชุมทุกเดอืน เพื�อใหพ้นกังานจดัทํารายงานถงึปญหาที�ั

เกดิขึนจากการทํางานเพื�อทําการแกไ้ขปญหา หรอืเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถรายงานต่อผูบ้รหิารั

ของหน่วยงานฝายอื�นๆ ไดโ้ดยไมต่อ้งผ่านหน่วยงานของตนเองเพยีงทางเดยีว่   
5. วเคราิ ะหด้์านการตดตามและประเมนผลิ ิ  

               การตดิตาม และประเมนิผลงาน ไมม่กีารเปรยีบเทยีบผลจากการปฏบิตังิานว่าเป็นไปตาม
เปาหมายที�กําหนดไวห้รอืไม ่ทาํใหเ้มื�อเกดิปญหาไมส่ามารถดาํเนินการแกไ้ขไดใ้นเวลาที�เหมาะสม้ ั  
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     พนกังานปฏบิตังิานมุ่งไปที�เปาหมาย้  เพื�อใหง้านเสรจ็ทนัเวลา เนื�องจากการทํางานหลาย
หน้าที�ทําใหไ้ม่สามารถจะยอ้นกลบัมาตรวจสอบการปฏบิตังิานของตนเองว่ามคีวามถูกต้อง   หรอืผดิ 
พลาดอยา่งไร จะทราบกต่็อเมื�อลูกคา้ไดแ้จง้มาที�บรษิทั กจ็ะทําใหบ้รษิทัเสยีค่าใชจ้่ายในการแก้ปญหาั

ที�เกดิจากความผดิพลาด ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั 
      แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการตดตามและประเมนผลควรจดัทาํดงันี6ิ ิ  

             5.1 ผูจ้ดัการการบญัชแีละการเงนิจดัทํารายงานการบรหิารงาน (Management Report) 
เพื�อรายงานผลการดําเนินงานโดยการเปรยีบเทยีบกบัเปาหมายการดําเนินธุรกจิ้  ใหก้รรมการบรหิาร
พจิารณาทุกเดอืน ในกรณีที�ผลการดําเนินงานมคีวามแตกต่างจากเปาหมาย ฝายบรหิารก็ควรจะ้ ่

พจิารณาหาแนวทางในการแกไ้ขปญหารว่มกบัพนกังานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งสมํ�าเสมอั  
                5.2 การตรวจสอบประเมนิผลงาน การกําหนดใหผู้ป้ฏบิตังิาน โอกาสหยดุพกัผ่อน 
นอกจากจะช่วยในดา้นสุขภาพ และคลายความเครยีดของผูป้ฏบิตังิานแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ในดา้น
การควบคุมภายใน เพราะระหว่างที�ผูป้ฏบิตังิานลาพกัผ่อน  กจ็ะสามารถจดัใหผู้ป้ฏบิตังิานคนอื�นมา
ทาํหน้าที�แทน ในโอกาสนั นอาจไดพ้บเหน็ขอ้ผดิพลาดหรอืทุจรติแอบแฝงอยูไ่ด ้

      5.3 ผูบ้รหิารควรมกีารประเมนิผล และตดิตามผลการปฏบิตังิาน ในส่วนงานที�เกี�ยวขอ้ง 
รวมถงึการรายงานความคบืหน้าของงาน การชีแจงขอ้มลู สาเหตุความคลาดเคลื�อนและการดําเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

      5.4 ผูจ้ดัการทั �วไปตดิตามความเปลี�ยนแปลง ที�จะมผีลกระทบต่อนโยบายการสั �งซือสนิคา้ 
การขายสนิคา้การรบัเงนิ การจ่ายเงนิ เช่น ราคานํามนั หรอือตัราดอกเบีย ฤดกูาลของสนิคา้ ประจาํทุ
ดอืนและวเิคราะหถ์งึผลกระทบที�มต่ีอธุรกจิผ่าน Management Report 

      5.5 ควรจดัใหม้กีารประชุมอย่างไมเ่ป็นทางการ เพื�อที�จะสรุป หรอืหารอืถงึขอ้ผดิปกตทิี�
เกดิขึนใหเ้รว็ที�สุด ตลอดจนเป็นการตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขปญหาั  ละกระตุน้ใหผู้ม้สี่วน
เกี�ยวขอ้งรายงานความคบืหน้าในการปฏบิตังิาน 

 
จากการศกึษาระบบบญัชขีอง  บรษิทั ครวัไทย จาํกดั  ที�ใชอ้ยูใ่นปจจุบนัสามารถสรุปขั นตอนั

การดําเนินงานไดด้งันี 
1.การสั �งซือสนิคา้ 
2.การขายสนิคา้ 
3.การรบัเงนิ 
4.การจ่ายเงนิ 
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การสั �งซื6อสนค้าิ   
เนื�องจากสนิคา้ เป็นประเภทอาหารที�มสีตูรเฉพาะ สนิคา้แต่ละประเภทจะทําการจา้งผูผ้ลติ 

(Outsourcing) จากภายนอก และใชร้ะบบการผลติแบบทนัเวลา (Just in Time) ในการผลติ เพราะว่า
สนิคา้มอีายุจาํกดัไมเ่กนิ 1 ปี 6 เดอืน มกีารทาํสญัญาจา้งการผลติสนิคา้ และสตูรอาหารตอ้งปิดเป็น
ความลบั  

 
 ขั นตอนการปฏบิตังิานมดีงันี (ภาพที� 25) 
1. การสั �งซือสนิคา้ เมื�อลกูคา้ตดิต่อมาทฝีายตดิต่อประสานงานกบัลกูคา้ของบรษิทั โดยลกูคา้่

จะส่งคาํสั �งซือ (Sale Order) มาที�บรษิทัทางเครื�องโทรสาร (Fax) พรอ้มส่งสาํเนาคําสั �งซือใหก้บั
ตวัแทนขายของบรษิทัในต่างประเทศ ฝายตดิต่อประสานงานกบัลกูคา้จะส่งเอกสารมาที�ฝายจดัซือเพื�อ่ ่

เตรยีมกาจดัส่งสนิคา้ 
2. ฝายจดัซือจะทําการตรวจสอบเอกสารคาํสั �งซือจากลูกคา้ เพื�อสั �งซือสนิคา้กบัผูผ้ลติโดยออก่

ใบสั �งซือ (Purchase Order) จาํนวน 1 ฉบบั ต่อผูผ้ลติ 1 ราย และส่งเอกสารทางเครื�องโทรสารไป
ใหก้บัผูผ้ลติ โดยระบุคุณลกัษณะ ประเภท ปรมิาณและจาํนวนเงนิของสนิคา้ โดยตรวจสอบกบัใบเสนอ
ราคาของผูข้าย และกําหนดวนัส่งมอบสนิคา้ 

3. ผูผ้ลติสนิคา้ ส่งเอกสารใบสั �งซือที�ลงนามรบัแลว้กลบัมาทางเครื�องโทรสาร  (FAX) ตอบรบั
การสั �งซือสนิคา้ พรอ้มส่งใบเสนอราคามายงับรษิทั ฝายจดัซือจะถ่ายเอกสารทั ง ่ 2 ประเภทเกบ็ไวใ้น
แฟมชั �วคราวเรยีงตามเลขที�ใบสั �งซือ เพื�อรอตรวจสอบกบัการรบัวางบลิ้  

4. ฝายส่งออกทาํการตดิต่อกบับรษิทัขนส่ง ่ (Shipping) เพื�อกําหนดรายละเอยีดเกี�ยวกบัการ
ขนส่งสนิคา้ ไดแ้ก่ วนัที�จดัส่ง สถานที�ส่งสนิคา้ จาํนวนสนิคา้ วนัเรอืสนิคา้เดนิทางออกจากท่าเรอื วนัที�
เรอืไปถงึประเทศลกูคา้ปลายทาง เมื�อฝายส่งออกทราบรายละเอยีดเกี�ยวกบัการขนส่งกจ็ะแจง้ไปยงั่

ผูผ้ลติสนิคา้เพื�อทาํการส่งมอบสนิคา้และบรรจสุนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร ์ (Container) ส่งไปถงึประเทศ
ลกูคา้ที�ทาํการสั �งซือสนิคา้ เนื�องจากสนิคา้ของบรษิทั เป็นประเภทอาหาร ซึ�งมอีายุจาํกดัไมเ่กนิ 1 ปี 6 
เดอืนมขีอ้จาํกดัเรื�องระยะเวลาของการขนส่งไปยงัประเทศลกูคา้ใชเ้วลาประมาณหนึ�งเดอืนทําใหบ้รษิทั 
ไมส่ามารถเกบ็สนิคา้สตอ็กไวไ้ด ้

5.เมื�อครบกําหนดวนัส่งสนิคา้บรษิทัขนส่งจะทาํหน้าที�ตรวจรบัสนิคา้ใหก้บับรษิทัโดยจะตรวจดู
คุณลกัษณะ ประเภท ปรมิาณโดยเทยีบกบัเอกสาร ใบแจง้หนี (Invoice) ใบบรรจสุนิคา้ (Packing List) 
ของบรษิทัที�ออกโดยฝายขาย มจีาํนวน ่ 4 ฉบบั และใบขนสนิคา้ขาออกที�ดาํเนินการผ่านพธิกีารทาง
ศุลกากรโดยบรษิทัขนส่งเป็นผูจ้ดัทาํ เมื�อสนิคา้ถูกตอ้งตรงตามเอกสารบรษิทัขนส่ง (shipping) จะลง
นามเป็นลายลกัษณ์อกัษรในใบส่งของที�ผูผ้ลติแนบมากบัสนิคา้ 

6.ฝายจดัซือรบัเอกสารการวางบลิจากผูผ้ลติ เมื�อมกีารส่งมอบสนิคา้ไปไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ผูผ้ลติ ่

จะนําเอกสารตน้ฉบบัไดแ้ก่ ใบกํากบัภาษ ี ใบส่งสนิคา้ ใบแจง้หนี ใบวางบลิ มาวางบลิที�บรษิทั ฝาย่
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จดัซือจะเป็นผูต้รวจเอกสารกําหนดวนัชาํระเงนิ และลงนามในเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งคนื
ตน้ฉบบัใบวางบลิใหผู้ข้ายเพื�อนํามารบัเชค็เมื�อถงึกําหนดชําระเงนิ 

7.ฝายจดัซือเมื�อไดร้บัเอกสารการวางบลิ จะนํามา่ บนัทกึจดัทํารายงานการรบัสนิคา้เขา้สตอ็ก
ลงบนบตัรสนิคา้ดว้ยลายมอื 

8.ฝายจดัซือจะนําชุดเอกสารการวางบลิและใบสั �งซือ่  ส่งต่อใหฝ้ายบญัชเีตรยีมทําเชค็ชาํระเงนิ่

ค่าสนิคา้ 
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ภาพที�  25  ระบบการสั �งซือ 
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การขายสนค้าิ   
 เนื�องจากบรษิทัมตีวัแทนขายสนิคา้ E&SO S.A เพยีงรายเดยีวอยูท่ี�ในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
ทาํหน้าที�ในการจดัหาลกูคา้ใหก้บับรษิทั เงื�อนไขการรบัชาํระเงนิในการขายสนิคา้ใหเ้ครดติ 90 วนั  ไม่
มกีารกําหนดวงเงนิสนิเชื�อ (Credit Limit) การจดัส่งสนิคา้จะส่งถงึประเทศลกูคา้ที�ส ั �งซือโดยตรง 
 ขั นตอนการปฏบิตังิานมดีงันี (ภาพที� 26) 
 1. เมื�อฝายตดิต่อประสานงานกบัลกูคา้ ไดร้บัคําสั �งซือ ่ (Sale Order) ของลกูคา้ จากตวัแทน
ขายของบรษิทัทางเครื�องโทรสาร (Fax) จะส่งเอกสารมาที�ฝายส่งออก เพื�อเตรยีมการขายสนิคา้ และ่

จดัส่งสนิคา้ 
 2. ฝายส่งออกจดัทาํเอกสารใบแจง้หนี่  (Invoice Packing List) ใบเตรยีมส่งสนิคา้ (Proforma 
Invoice) จาํนวน 4 ฉบบั ส่งเอกสารใหล้กูคา้ทางครื�องโทรสาร (FAX) พรอ้มส่งเอกสารตน้ฉบบัใหก้บั
ตวัแทนขาย เพื�อเป็นการตอบรบัการขายสนิคา้ และแจง้วนักําหนดส่งของที�ท่าเรอืและวนัที�เรอืสนิคา้
เดนิทางถงึประเทศลกูคา้ปลายทาง 
  ฉบบัที� 1 ส่งใหก้บัลกูคา้เพื�อใชใ้นการตรวจรบัของ 
  ฉบบัที� 2 ส่งต่อใหผ้่ายบญัชเีพื�อบนัทกึบญัช ี
  ฉบบัที� 3 ส่งใหบ้รษิทัขนส่งเพื�อจดัทาํใบขนขาออกและดําเนินการผ่านศุลกากร 
  ฉบบัที� 4 เกบ็เขา้แฟมถาวร เรยีงตามเลขที�้  
 3. ฝายส่งออกจดัส่งใบแจง้หนี ่ (Invoice Packing List) ฉบบัที� 3 ใหก้บับรษิทัขนส่ง เพื�อ
ดาํเนินการพธิกีารกรมศุลกากรขาออก ทาํการจองเรอืและตูส้นิคา้ กําหนดสถานที�จดัส่งสนิคา้ และแจง้
ไปยงัผูผ้ลติเพื�อยนืยนักําหนดการส่งสนิคา้ 
 4. เมื�อถงึวนัที�กําหนดส่งสนิคา้ที�ท่าเรอื บรษิทัขนส่ง (Shipping) จะทาํการรบัสนิคา้จากผูผ้ลติ
ใหแ้ละทาํการเรยีงสนิคา้เขา้ตูโ้ดยตรวจสอบความถูกตอ้งของสนิคา้ใหต้รงกบัเอกสาร Invoice Packing 
List ของบรษิทั และออกใบกํากบัตูส้นิคา้ เพื�อเป็นการยนืยนัการนําสนิคา้เขา้ตู้ 
 5. เมื�อเรอืบรรทุกสนิคา้ออกจากท่าเรอื ฝายส่งออกรวบรวมเอกสารที�ใชใ้นการเดนิพธิกีารกรม่

ศุลกากรสนิคา้ขาออก ส่งใหล้กูคา้เพื�อใชใ้นการรบัสนิคา้ที�ปลายทาง ต่อจากนั นบรษิทัจะจดัส่งเอกสาร 
INVOICE ขายใหก้บัตวัแทนขายเพื�อเรยีกเกบ็เงนิค่าสนิคา้แทนบรษิทั ส่งเอกสาร INVOICE ทาง
เครื�องโทรสาร ใหล้กูคา้ทราบล่วงหน้าเพื�อเตรยีมการชําระเงนิก่อนส่งตน้ฉบบั 
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ภาพที� 26 ระบบการขาย 
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การรบัเงนิ   
การรบัชําระค่าสนิคา้ กําหนดใหโ้อนเขา้บญัชผี่านทางธนาคารเสยีค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ 

250 บาท ต่อ 1 รายการ 
ขั นตอนการปฏบิตังิานมดีงันี (ภาพที� 27) 

 1. ฝายส่งออก  รวบรวมเอกสารการขายสนิคา้  ใบขนสนิค้่ าขาออก  ใบตราส่งสนิคา้   (Bill Of 
Lading) ส่งมาที�ฝายบญัช ีเพื�อบนัทกึบญัชลีกูหนี และทํารายงานภาษขีาย่  
 2. ฝายบญัชจีดัทาํรายงานหนีที�ถงึกําหนดชําระเงนิประจาํเดอืน ่ 1 ชุด ส่งทางเครื�องโทรสารไป
ใหต้วัแทนขายเพื�อเรยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้ 
 3. เมื�อถงึกําหนดชาํระเงนิ บรษิทัแจง้ไปทางตวัแทนขาย ใหท้าํการจ่ายเงนิโดยระบุหมายเลข 
INVOICE และจาํนวนเงนิที�ครบกําหนดของลกูคา้ 
 5. เมื�อตวัแทนขายโอนเงนิค่าสนิคา้ผ่านทางธนาคาร ๆ จะโทรแจง้มายงับรษิทั เพื�อทาํการขาย
เงนิสกุลเงนิตราต่างประเทศเปลี�ยนเป็นเงนิบาทเขา้บญัช ี ฝายบญัชไีปขอรบัเอกสาร ่ (Credit Advice) 
กบัทางธนาคารเพื�อเป็นหลกัฐานในการรบัเงนิ ตวัแทนขายจะโอนเงนิค่าสนิคา้เป็นเลขจาํนวนเตม็ โดย
ไมร่ะบุว่ารบัเงนิจาก INVOICE ฉบบัไหนเลขที�เท่าไร เพราะจะโอนเงนิเมื�อเกบ็เงนิจากลกูคา้ไดแ้ลว้ 
ทาํใหบ้รษิทัทาํการตดับญัชลีกูหนีแบบ (First in First out) จนกระทั �งตดัพอดกีบัจาํนวนเงนิที�โอนมา 
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ภาพที� 27 ระบบการรบัเงนิ 
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การจายเงน ่ ิ  
 นโยบายของบรษิทั รบัเอกสารการวางบลิทุกวนัศุกร ์ ผูผ้ลติจะตอ้งนําเอกสารตวัจรงิมาวางบลิ 
กําหนดใหผู้ผ้ลติมารบัเชค็เดอืนละ 2 ครั งทุกวนัที� 8 และวนัที� 28 ของทุกเดอืน ในวนัทาํการปกตถิา้ตดิ
วนัหยดุใหเ้ลื�อนเป็นวนัทาํการถดัไป ผูผ้ลติสนิคา้ใหก้บับรษิทัส่วนมากมโีรงงานอยูต่่างจงัหวดัทําให้
เอกสารมาถงึบรษิทัล่าชา้เกนิ 1 เดอืนทาํใหนํ้ามาจดัทํารายงานภาษซีือไม่ทนัภายในเดอืนหรอืบางครั ง
สญูหายระหว่างทางจากการขนส่งสนิคา้ เสยีเวลาในการตดิตามออกเอกสารใหมม่ากกว่า 1 สปัดาห ์
ทาํใหเ้กดิปญหาในเรื�องของการบนัทกึบญัช ีการจ่ายชําระเงนิั  
 การจา่ยเงนิของบรษิทัแบ่งออกเป็น การจา่ยชําระค่าสนิคา้ และการจา่ยเงนิสดยอ่ย 
 การจา่ยชาํระค่าสนิคา้ ขั นตอนการปฏบิตังิานมดีงัต่อไปนี (ภาพที� 28) 
 1. ฝายบั่ ญชรีบัชุดเอกสารการวางบลิจากฝายจดัซือ ไดแ้ก่ใบกํากบัภาษ ี ใบส่งสนิคา้ ใบแจง้่

หนี ใบสั �งซือ  เพื�อนํามาตรวจสอบว่าถูกตอ้งตรงกนัและทาํการบนัทกึบญัช ี
 2. ทุกวนัที� 21 และวนัที� 3 ของทุกเดอืนจะทาํการเกบ็รวบรวมเอกสารเพื�อเตรยีมทําเชค็จ่ายให้
ผูผ้ลติโดยใชร้ะบบใบสาํคญัจา่ยจดัทาํใบสําคญัจ่าย 1 ฉบบั พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานส่งใหฝ้ายบญัชี่

ตรวจสอบลงนามและส่งต่อใหก้รรมการลงนามอนุมตักิารจ่ายเงนิในเอกสารใบสาํคญัจา่ยและเชค็ 
 3. เมื�อถงึกําหนดมารบัเชค็ค่าสนิคา้ ผูร้บัเชค็ตอ้งลงนามผูร้บัเงนิและรายละเอยีดของเชค็ใน
ใบเสรจ็รบัเงนิ เพื�อเป็นหลกัฐานการจา่ยเงนิ บนัทกึบญัช ี นําเอกสารชุดใบสาํคญัจา่ยเกบ็เขา้ในแฟม้

ถาวรเรยีง ลาํดบัตามเลขที�เอกสาร 
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ภาพที� 28 ระบบการจา่ยเงนิ 
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 การจายเงนสดยอย่ ่ิ  ขั นตอนการปฏบิตังิานมดีงัต่อไปนี 
 พนกังานบญัช ี1 คนจะทาํหน้าที�เกบ็รกัษาเงนิสดยอ่ย มวีงเงนิสดยอ่ย 10,000 บาท ไมม่กีาร
กําหนดประเภทค่าใชจ้่ายและจาํนวนเงนิสงูสุดที�จะจา่ยจากเงนิสดยอ่ยการเบกิชดเชยกระทาํเมื�อเงนิ
หมดหรอืช่วงสินเดอืน 
 1. ระบบงานในการเบกิเงนิสดยอ่ย จะเกี�ยวขอ้งกบัแผนกที�ตอ้งการเบกิเงนิกบัฝายบญัช ี เมื�อ่

พนกังานนําเอกสารประกอบมาทาํการเบกิค่าใชจ้า่ย จะตอ้งทาํใบขอเบกิเงนิสดย่อยกบัพนกังานบญัชี
และส่งใหผู้จ้ดัการฝายบญัชอีนุมตั ิ่  
 2. พนกังานบญัชตีรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารแลว้ลงนามพรอ้มทําการจา่ยเงนิ โดยผูร้บั
เงนิลงนาม พรอ้มประทบัตรา “จ่ายแลว้” จากนั นเกบ็เอกสารเขา้แฟมชั �วคราวไวร้อเบกิเงิ้ นคนืชดเชย
ตอนสินเดอืน 
 3. เมื�อถงึกําหนดเบกิคนืเงนิสดยอ่ย พนกังานบญัชรีวบรวมเอกสารใบเบกิเงนิสดยอ่ยมาจดัทาํ
รายงานรายละเอยีดการเบกิเงนิสดยอ่ยจดัทําใบสาํคญัจ่าย 1 ฉบบัเพื�อทําเชค็จ่ายเงนิสดยอ่ยโดยส่งให้
ผูจ้ดัการฝายบญัชตีรวจสอบ และทาํเชค็เพื�อส่งใหก้รรมการลงนามอนุ่ มตักิารจา่ย 
 4. พนกังานบญัชลีงนามรบัเงนิในใบสําคญัจ่าย นําเชค็ไปเบกิเขา้บญัชเีงนิสดยอ่ย เกบ็เอกสาร
ใบสาํคญัจ่ายเขา้แฟมถาวรเรยีงตามเลขที�เอกสาร้  
 
 จากการศกึษาระบบงานของบรษิทั ครวัไทย จาํกดั แต่ละระบบงานสามารถสรุปเขยีนเป็นภาพ
ระบบบญัชไีดด้งันี (ภาพที� 29) 
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 จากการศกึษาถงึระบบบญัช ี และการควบคุมภายในของระบบการสั �งซือสนิคา้ การขายสนิคา้ 
การรบัชําระเงนิ การจา่ยชําระเงนิพบว่าไม่มปีระสทิธภิาพ ไมม่กีารแบ่งแยกหน้าที�การทํางาน โดยการ
ปฏบิตังิานของพนกังานหนึ�งคนรบัผดิชอบหลายระบบตั งแต่ตน้จนจบการแบ่งแยกหน้าที�งานยงัไมเ่ป็น
ระบบ เช่น พนกังานฝายจดัซือทาํหน้าที�ดแูลสตอ็กสนิคา้ และทําหน้าที�ขายสนิคา้ดว้ย นอกจากนียงัไม่่

สามารถตรวจสอบงานซึ�งกนัและกนัได ้ อาจส่งผลใหเ้กดิการทุจรติภายในบรษิทัไดง้า่ย จงึทาํใหบ้รษิทั
ยงัขาดการควบคุมภายในที�ดแีละเหมาะสม  
 ดงันั นบรษิทัควรมกีารปรบัปรงุระบบการสั �งซือสนิคา้ การขายสนิคา้ การรบัชําระเงนิ การจ่าย
ชาํระเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพโดยนําระบบบญัชแีละการควบคุมภายในที�ดมีาช่วยในการปรบัปรงุมดีงันี 
 
แนวทางการปรบัปรงุระบบการสั �งซื6อ  
 ระบบการสั �งซือเป็นระบบงานที�มคีวามสําคญัมากสาํหรบักจิการซือสนิคา้มาเพื�อขาย จากการ 
ศกึษาวธิกีารปฏบิตังิานเกี�ยวกบัระบบการสั �งซือสนิคา้ของบรษิทัควรมกีารปรบัปรุงดงัต่อไปนี ( ภาพที� 
30 ) 
 ขั นตอนการปฏบิตังิานโดยกําหนดแบ่งออกเป็น ฝายขอซือ ฝายจดัซือ ฝายรบัสนิคา้ และฝาย่ ่ ่ ่

บญัช ี
 ฝ่ายขอซื6อ 
 ฝายตดิต่อปร่ ะสานงานกบัลกูคา้ เมื�อไดร้บัคาํสั �งซือจากลกูคา้ จะส่งใบคาํสั �งซือมายงัฝายขอซือ ่

ฝายขอซือจะเริ�มดําเนินการจดัทําเอกสารใบขอซือสนิคา้ ่ 2 ฉบบั และส่งใหผู้ม้อีํานาจลงนามอนุมตั ิเมื�อ
มกีารลงนามกจ็ะส่งเอกสารไปยงัฝายต่างๆ ดงันี่  
  ฉบบัที� 1 ส่งไปฝายสั �งซือ เพื�่ อเตรยีมการสั �งซือสนิคา้ 
  ฉบบัที� 2 เกบ็ใส่แฟมถาวรใบขอซือ โดยเรยีงตามลาํดบัหมายเลขของใบขอซือ้  
 

ฝ่ายจดัซื6อ 
 เมื�อฝายจดัซือไดร้บัเอกสารใบขอซือสนิคา้ จากฝายขอซือสนิคา้ จะทาํการตรวจสอบความ่ ่

ถูกตอ้งของเอกสาร จดัหาผูผ้ลติ และสบืราคาสนิคา้ ฝายจดัซือจดัทําเอ่ กสารใบสั �งซือ จาํนวน 4 ฉบบั 
ใหผู้ม้อีํานาจลงนามอนุมตั ิและส่งเอกสารไปใหฝ้ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งดงันี่  
  ฉบบัที� 1 ส่งไปใหผู้ผ้ลติสนิคา้ที�ไดร้บัการอนุมตัใิหส้ั �งซือสนิคา้  
  ฉบบัที� 2 แนบกบัใบรบัสนิคา้ เมื�อฝายรบัสนิคา้ไดร้บัสนิคา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ เพื�อเ่ ป็น
หลกัฐานเกบ็เขา้แฟมถาวรเรยีงตามเลขที�เอกสารใบสั �งซือ้  
  ฉบบัที� 3 ส่งต่อไปใหฝ้ายบญัช ีเพื�อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบกบัใบส่งของ   และ ่

ใบกํากบัภาษใีนการบนัทกึบญัช ี
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  ฉบบัที� 4 ส่งต่อใหฝ้ายรบัสนิคา้ เพื�อใชต้รวจสอบกบัรายการที�ส ั �งซือสนิคา้และเอกสาร่

ใบส่งของ ใบกํากบัภาษ ีเมื�อสนิคา้ถูกตอ้งตรงกบัเอกสาร จงึลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 ฝ่ายรบัสนค้าิ  
 การรบัสนิคา้เมื�อครบกําหนดการส่งสนิคา้จากผูผ้ลติ การรบัสนิคา้ทําการตรวจสอบกบัใบสั �งซือ
และเอกสารที�ไดร้บัจากผูข้ายว่ามจีาํนวน และคุณภาพถูกตอ้งตรงกนัหรอืไม ่ถา้สนิคา้ไมถู่กตอ้งจะไมม่ี
การลงนามรบัสนิคา้ และส่งสนิคา้คนืผูข้ายทนัทถีา้ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้งตรงกนักจ็ะลงลายมอืชื�อในใบ
ส่งสนิคา้ ใบกํากบัภาษ ี ฝายรบัสนิคา้จดัทําเอกสารใบรบัของ ่ 3 ฉบบั ลงนามโดยผูม้อีํานาจ ส่งเอกสาร
ต่อไปยงัฝายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งดงันี่  
  ฉบบัที� 1 ส่งใหฝ้ายบั่ ญชเีพื�อใชเ้ป็นเอกสารประกอบในการตรวจสอบและบนัทกึบญัช ี
  ฉบบัที� 2 บนัทกึลงในบญัชสีนิคา้ และบตัรคุมสนิคา้เกบ็เขา้แฟมถาวรเรยีงตาลเลขที�้

ใบรบัของ 
  ฉบบัที� 3 ส่งไปใหฝ้ายจดัซือ เพื�อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบว่ามกีารรบัสนิคา้แลว้่  
 
 ฝ่ายบญัชี 
 เมื�อฝายบญัชไีดใ้่ บรบัของและใบส่งของ ใบกํากบัภาษ ี ใหนํ้ามาแนบกบัใบสั �งซือเพื�อตรวจสอบ 
นําเอกสารตน้ฉบบัใบกํากบัภาษมีาเกบ็ใส่แฟมถาวร เรยีงตามลาํดบัวนัที�ของเอกสาร เพื�อรอจดัทาํ้

รายงานภาษซีือ นําเอกสารใบรบัของ สาํเนาใบกํากบัภาษ ี ใบสั �งซือ มาบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัซือ
และผ่านรายการไปบญัชแียกประเภท ลงบญัชเีจา้หนีรายตวัและบญัชคีุมสนิคา้ เอกสารทั งหมดจะจดั
ชุดไวร้วมกนัเพื�อเตรยีมทําใบสาํคญัจ่าย ในวงจรการจา่ยเงนิต่อไป 
 ทุกสินเดอืนจะจดัทํารายงาน ไดแ้ก่ รายละเอยีดเจา้หนี รายงานสนิคา้คงเหลอื รายงานภาษซีือ 
จากนั นตรวจสอบกบับญัชแียกประเภท 
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แนวทางการปรบัปรงุระบบการขาย 
 ระบบการขายสนิคา้นั นสามารถมลีกัษณะการปฏบิตังิานที�แตกต่างกนัไดข้ึนอยูก่บัประเภทของ
ธุรกจิคอื ถา้มคีวามซบัซอ้นมากและตอ้งการควบคุมภายในมากกจ็ะใชข้ ั นตอนที�ละเอยีดโดยมกีารใช้
เอกสารจาํนวนมาก มกีารแบ่งแยกหน้าที�งานออกเป็นหลายฝาย่  แต่สาํหรบัแนวทางของบรษิทัมขีนาด
เลก็จงึมแีนวทางที�ปรบัปรงุดงันี ( ภาพที� 31 ) 
 ขั นตอนการปฏบิตังิานโดยกําหนดแบ่งออกเป็น ฝายตดิต่อประสานงาน ฝาย่ ่ ส่งออก ฝาย่

ขนส่งและฝายบญัชี่  
 ฝ่ายตดตอประสานงานิ ่  
 การรบัคาํสั �งซือเมื�อไดร้บัคําสั �งซือจากลกูคา้(Purchase Order) ทางเครื�องโทรสาร ฝายตดิต่อ่

ประสานงานกจ็ดัทําใบรบัคาํสั �งซือ (Sales Order) จาํนวน 2 ฉบบั โดยใหผู้ม้อีํานาจลงนามอนุมตัแิละ
ส่งเอกสารที�ผ่านการอนุมตัไิปยงัฝายต่างๆ ดงันี่  
  ฉบบัที� 1 ส่งใหฝ้ายส่งออก ่ (ฝายขาย่ ) 
  ฉบบัที� 2 เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานที�ฝายตดิต่อประสานงานเขา้แฟมถาวร โดยเรยีงตาม่ ้

เลขที�ใบรบัคําสั �งซือ 
 
 ฝ่ายสงออก่  
 เมื�อฝายตดิต่อประสานงานกบัลกูคา้ส่งเอกสาร่   ใบรบัคําสั �งซือมาที�ฝายส่งออก นําเอกสารใบ่

รบัคาํสั �งซือมาตรวจสอบราคาขายโดยเทยีบกบัใบที�เสนอราคาขาย ฝายส่งออกจดัทาํเอกสา่ ร Invoice 
Packing List และ Proforma Invoice จาํนวน 4 ฉบบั ส่งใหผู้ม้อีํานาจลงนามอนุมตั ิและส่งไปยงัฝาย่

ต่างๆ ดงันี 
  ฉบบัที� 1  2 และ 3 จดัส่งใหฝ้ายขนส่ง เพื�อทาํเอกสารเดนิพธิกีารทางศุลกากร ทาํการ่

เบกิสนิคา้และบนัทกึบตัรสนิคา้ 
  ฉบบัที� 4 ส่งต่อใหฝ้ายบญัชเีพื�่ อบนัทกึบญัช ี
 
 ฝ่ายขนสง่  
 การจดัส่งสนิคา้เมื�อฝายขนส่งไดร้บัเอกสาร ่ Invoice Packing List และ Proforma Invoice 
จากฝายส่งออกจาํนวน ่ 3 ฉบบั เพื�อเตรยีมการจดัส่งสนิคา้ใหล้กูคา้และบนัทกึรายการลงในบตัรคุม
สนิคา้ 
  ฉบบัที� 1 จดัส่งเอกสารใหก้บัทางลกูคา้ทาง (Mail) หลงัจากนําสนิคา้เขา้ตูแ้ละส่งทาง
เรอืไปใหล้กูคา้แลว้ 
  ฉบบัที� 2 ส่งเอกสาร Invoice Packing List และ Proforma Invoice ไปที�ฝายการเงนิ่

พรอ้มกบัสําเนาใบขนขาออก และ ใบตราส่งสนิคา้ (B/L) เพื�อเรยีกเกบ็เงนิ 
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  ฉบบัที� 3 นํามาเอกสารมาบนัทกึลงบตัรสนิคา้และเกบ็เขา้แฟมถ้ าวร โดยเรยีงตามเลข 
Invoice ขายสนิคา้เกบ็ไวท้ี�ฝายขนส่ง่  
 ฝ่ายบญัชี 
 เมื�อไดร้บัเอกสาร Invoice Packing List และ Proforma Invoice จากฝายส่งออกจะนํามา่

บนัทกึบญัช ีจากนั นเกบ็เอกสารในแฟมถาวรไวท้ี�ฝายบญัชี้ ่  
 ทุกสินเดอืนจดัทํารายงาน ไดแก่ รายละเอยีดลกูหนี รายงานสนิคา้คงเหลอื รายงานภาษขีาย 
จากนั นตรวจสอบกบับญัชแียกประเภท 
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แนวทางการปรบัปรงุระบบการรบัเงนิ  
 ระบบการรบัชาํระเงนิจากการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื�อใหก้บัลกูหนีที�อยูใ่นต่างประเทศ เมื�อครบ
กําหนดชาํระเงนิจะทาํการโอนเขา้บญัชธีนาคารของบรษิทั จากการศกึษาวธิกีารปฏบิตัเิกี�ยวกบัระบบ
การรบัชําระเงนิทางบรษิทั ควรมกีารปรบัปรงุดงัต่อไปนี (ภาพที� 32 ) 
 ขั นตอนการปฏบิตังิานมโีดยกําหนดแบ่งออกเป็นฝายการเงนิและฝายบญัชี่ ่  
 ฝ่ายการเงนิ  
 เมื�อฝายขนส่งไดจ้ดัส่งสนิคา้ใหล้กู่ คา้เรยีบรอ้ยแลว้ ฝายการเงนิจะไดร้บัเอกสารสาํเนา่  Invoice 
Packing List พรอ้มทั งเอกสารจากกรมศุลกากร ใบขนสนิคา้ขาออก B/L (Bill of Lading) ฝายการเงนิ่

จะออกรายงานหนีที�ถงึกําหนดชําระเงนิตอนสินเดอืน โดยใหผู้ม้อีํานาจตรวจสอบลงนามอนุมตั ิ จดัส่ง
เอกสาร รายงานหนีที�ถงึกําหนดชําระใหล้กูคา้ทางเครื�องโทรสาร และนําตวัจรงิเกบ็เขา้แฟมถาวรเรยีง้

ตามเดอืนที�ออกเอกสาร 
 เมื�อครบกําหนดวนัรบัชําระเงนิลกูคา้โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของบรษิทัทางธนาคารโทรศพัท ์
มาเพื�อแจง้จาํนวนเงนิและสกุลเงนิตราต่างประเทศ อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัเกดิรายการ ทําการแปลง
ค่าเงนิจากสกุลต่างประเทศเป็นเงนิบาทเพื�อเขา้บญัชโีดยธนาคารจดัส่งเอกสารCredit Advice Receipt 
มาใหท้ี�บรษิทัเพื�อเป็นหลกัฐานการรบัชําระค่าสนิคา้ ฝายการเงนิตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดเงนิที�่

รบัชําระ ฝายการเงนิออกใบเสรจ็รบัเงนิ ่ 2 ฉบบั และส่งใหผู้ม้อีํานาจลงนามอนุมตัแิละจดัส่งเอกสารให้
ฝายที�เกี�ยวขอ้งดงันี่  
  ฉบบัที� 1 ส่งใหก้บัลกูคา้ทาง Mail  
  ฉบบัที� 2 สงใหก้บัฝายบญัช ีเพื�อทาํการบนัทกึบญัชี่  
 ฝ่ายบญัชี 
 เมื�อไดร้บัการแจง้จากฝายการเงนิว่ามลีกูคา้โอนเงนิชาํระค่าสนิคา้ พรอ้มไดร้บัสาํเนาใบเสรจ็ ่

รบัเงนิจากฝายการเ่ งนิ เพื�อนํามาจดัทําใบสาํคญัรบัเงนิ จาํนวน 1 ฉบบั ใหผู้ม้อีํานาจลงนามการอนุมตั ิ
และระบุรหสับญัช ี ทาํการบนัทกึบญัช ี จดัเกบ็เอกสารใบสาํคญัรบัเงนิกบัสําเนาใบเสรจ็รบัเงนิ ในแฟม้

ถาวรเรยีงตามเลขที�ใบสาํคญัรบัเงนิ 
 ทุกสินเดอืนใหจ้ดัทาํรายงานไดแ้ก่ รายละเอยีดลกูหนี  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคารจากนั น
ตรวจสอบรายการและยนืยนัยอดกบับญัชแียกประเภท 
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ภาพที� 32 ระบบการรบัเงนิ 
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แนวทางการปรบัปรงุระบบการจายเงน่ ิ  
 ระบบบญัชสีาํหรบัการจ่ายชําระเงนิค่าสนิคา้ ปกตกิารจ่ายเงนิฝายบญัชจีะไดร้บัเอกสารที�ส่่ ง
ต่อมาจากระบบงานซือเชื�อ คอื เอกสารใบสั �งซือ ใบรบัของ ใบแจง้หนี ซึ�งเอกสารทั งหมดจะถูกใชเ้ป็น
เอกสารประกอบการจ่ายเงนิ เพราะก่อนที�จะจา่ยเงนิใดๆ ออกไปตอ้งมั �นใจก่อนว่าเป็นการจ่ายเงนิที�
เหมาะสมเป็นค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัมผีูต้รวจสอบและอนุมตัแิลว้จากการศกึษา
วธิกีารปฏบิตัเิกี�ยวกบัการจ่ายชําระเงนิของบรษิทัควรมกีารปรบัปรงุดงัต่อไปนีคอื (ภาพที� 33) 
 ขั นตอนการดาํเนินงานมดีงันี โดยกําหนดแบ่งเป็นฝายบญัชแีละฝายการเงนิ่ ่  
 ฝ่ายบญัชี 
 พนกังานบญัชจีะไดร้บัเอกสารการจา่ยเงนิส่งต่อมาจากระบบการซือหรอืเอกสารประกอบการ
จา่ยชาํระค่าใชจ้า่ยต่างๆ คอื ใบกํากบัภาษจีากผูข้าย ใบสั �งซือจากแผนกสั �งซือ ใบรบัของจากฝายรบั่

ของ แผนกบญัชจีะนําเอกสารทั ง 3 ชนิดมาตรวจสอบรายละเอยีดว่าถูกตอ้งตรงกนัหรอืไมก่่อนการ
จา่ยเงนิ แลว้รอรบัใบวางบลิจากผูข้าย เมื�อรบัวางบลิที�มกีารตรวจสอบว่าเอกสารถูกตอ้งกจ็ะจดัทํา
เอกสารใบสาํคญัจา่ยขึนมา ซึ�งจะมเีพยีง 1 ใบเท่านั น และบนัทกึขอ้มลูลงในทะเบยีนคุมใบสาํคญัจ่าย 
โดยขอ้มลูที�จะบนัทกึในทะเบยีนคุมนีจะเป็นรายละเอยีดเกี�ยวกบั เลขที�ใบสาํคญัจา่ย วนัที�ทาํใบสําคญั
จา่ย จา่ยใหใ้คร เพื�ออะไร  
 เมื�อจดัทําใบสาํคญัจา่ยขึนแลว้ จะมกีารระบุรหสัเพื�อบนัทกึบญัช ี และจาํนวนเงนิ และลงนาม
พนกังานผูจ้ดัทาํใบสําคญัจ่ายแลว้ส่งใหส้มหุบ์ญัชตีรวจสอบรายการทั งหมดอกีครั ง และส่งใหผู้จ้ดัการ
ฝายลงนามอนุมตักิารจ่ายเงนิ และเกบ็ชุดเอกสารทั งชุดเขา้แฟมเรยีงตามชื�อผูข้าย เพื�อรอการจ่ายเงนิ ่ ้  
 เมื�อถงึวนัจา่ยเงนิ พนกังานบญัชนํีาเอกสารออกมาจากแฟมทั งชุด เพื�อเตรยีมส่งใหพ้นกังาน้

การเงนิเตรยีมเชค็สั �งจ่ายชาํระหนี 
 
 ฝ่ายการเงนิ  
 พนกังานในฝายนีเมื�อไดร้บัใบสาํคญัจ่าย ที�รวบรวมเอกสารประกอบการจา่ยเงนิทั ง ่ 3 ชนิด
นํามาตรวจสอบรายละเอยีดอกีครั งหนึ�ง เมื�อตรวจสอบว่าถูกตอ้งกจ็ะเตรยีมเชค็เพื�อใหก้รรมการลงนาม 
และบนัทกึในรายละเอยีดในทะเบยีนคุมเชค็ดว้ยว่าเชค็ เลขที� ลงวนัที� จาํนวนเงนิ จา่ยใหใ้คร เชค็ที�ยงั
ไมไ่ดล้งนามอนุมตัทิั งชุดจะถูกส่งต่อไปใหผู้ม้อีํานาจลงนามในเชค็แลว้รอใหผู้ข้ายมารบัเชค็ 
 ใบสาํคญัจ่ายพรอ้มทั งเอกสารประกอบและเชค็ที�ลงนามแลว้จะถูกเกบ็ไวก้บัแคชเชยีร ์ ซึ�งจะ
เกบ็ไวแ้ละส่งมอบเชค็ใหเ้จา้หนี โดยเมื�อเจา้หนีหรอืผูร้บัมอบอํานาจมารบัเชค็แลว้ บุคคลที�มารบัตอ้ง
ลงนามในฐานะผูร้บัเงนิ ในเอกสาร 3 ชนิดคอื  

1. ใบสาํคญัจ่าย 
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2. ทะเบยีนคุมเชค็ 
3. ใบเสรจ็รบัเงนิ (ที�ผูข้ายเตรยีมมาใหก้บัฝายการเงนิเพื�อเป็นหลกัฐานดว้ย่ ) 

 พนกังานการเงนิจะนําใบเสรจ็รบัเงนินีแนบกบัชุดใบสาํคญัจา่ยดว้ยหลงัจากนี ฝายการเงนิ่

จะตอ้งประทบัตรา PAID หรอืจา่ยแลว้ในเอกสารทุกชนิดที�เหลอือยูเ่พื�อปองกนัการนํามาเบกิจ่ายซําแล้

จะคนืเอกสารทั งชุดไปใหฝ้ายบญัช ีเกบ็่ เขา้แฟมใบสําคญัจา่ยเรยีงตามเลขที�เอกสาร้  
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ภาพที�  33  ระบบการจา่ยเงนิ 

 

 

 จากผลการศกึษาสามารถปรบัปรงุระบบบญัชขีองบรษิทั ครวัไทย จาํกดั ไดด้งัภาพที� 34 
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ประโยชน์ที�ได้รบัจากการปฏบตัตามแนวทางการแก้ไขปัญหาิ ิ  
 การเลอืกดาํเนินการแกไ้ขปญหาในระยะสั นที�เป็นปญหาสาํคญัั ั  ที�ตอ้งการแก้ไขปญหาโดยด่วนั

หากปล่อยไวจ้ะทาํใหม้ผีลกระทบต่อความอยูร่อดขององคก์ร การที�บรษิทัจะเตบิโตไดอ้ย่างยั �งยนืต้องมี
ความสามารถทางการแขง่ขนักบัคู่แขง่การจะแขง่ขนักบัภายนอกไดภ้ายในบรษิทัต้องมคีวามแขง็แกร่ง
ในทุกๆ ดา้น โดยต้องมกีารจดัระบบการควบคุมภายในและการบรหิารงานที�มปีระสทิธภิาพทุกๆ ดา้น 
เริ�มตั งแต่ขั นตอนแรกการนําปจจยัเขา้ทางธุรกจิ กระบวนการแปลงสภาพ จนกระทั �งขั นตอนการนําผล ั

ผลติออกมา ซึ�งเมื�อมรีะบบการบรหิารจดัการที�ดกีจ็ะเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการดาํเนินงาน 
 เมื�อไดม้กีารดําเนินการแกไ้ข การปฏบิตังิานอย่างต่อเนื�อง ในระยะกลางจะส่งผลใหบ้รษิทัมี
ประสทิธภิาพในการทํางานดยีิ�งขึน เกดิการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ ระเบยีบตามเกณฑท์ี�ควรปฏบิตั ิ
ทาํใหม้ขีอ้มลูที�ดนํีามาจดัทํารายงานทางการเงนิที�ถูกตอ้ง ครบถว้น เชื�อถอืไดแ้ละทนัเวลาต่อการที�
ผูบ้รหิารนําไปใชใ้นการตดัสนิใจพยากรณ์เหตุการณ์ทางธุรกจิในอนาคต 
 ในระยะยาวเมื�อบรษิทัมรีะบบการบรหิารงานการควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพ มกีารกํากบั
ดแูลกจิการที�ด ี มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้ เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ชื�อเสยีงใหก้บับรษิทัส่งผลให้
บรษิทัมกีารเตบิโตอย่างยั �งยนื 
 
 
 
 
 
 



 
บทที� 4 

บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 
 

 เมื�อไดศ้กึษาการดําเนินงานของธุรกจิซื�อมาขายไปของ บรษิทั ครวัไทย จาํกดั พบว่าระบบ
การควบคุมภายในของบรษิทัไม่มปีระสทิธภิาพและระบบบญัชมีขีอ้บกพรอ่ง ดงันั �นในบทนี�จะกล่าวถงึ
การวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งของระบบการควบคุมภายในและระบบบญัช ี รวมถงึเสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปญหาในการดาํเนินงานั  
 
สรปุผลการศึกษา 
 ด้านการควบคมุภายใน 
 จากการวเิคราะหภ์าพรวมของระบบการควบคุมภายในทาํใหท้ราบว่าบรษิทั ยงัไม่มรีะบบการ
ควบคุมภายในที�ด ีมขีอ้บกพรอ่งที�ตอ้งปรบัปรงุเรื�องต่างๆ ดงันี� 
 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุมไม่มกีารกําหนดนโยบายและวธิกีารบรหิารงานบุคคลในเรื�อง
ของความซื�อสตัยแ์ละจรยิธรรมในการดาํเนินงาน การพฒันาความสามารถของบุคลากร การสรา้งขวญั 
และกําลงัใจใหก้บับุคลากรในองคก์ร ไมม่ปีรชัญาและแนวทางการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารรวมถงึการ
กําหนดเปาหมายการดาํเนินธุรกจิที�ชดัเจน้  ขาดการกําหนดโครงสรา้งองคก์รความรบัผดิชอบของ
พนกังานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 2. การวเิคราะหค์วามเสี�ยง ไมม่กีารวเิคราะหค์วามเสี�ยงปจจยัภายนอกั  ดา้นการเปลี�ยนแปลง 
ทางเทคโนโลย ี การเมอืงการปกครอง ขอ้กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ และจาํนวนคู่แขง่ที�มมีาก
ขึ�นตลอดจนการสอบทานนโยบายดา้นราคา การเปลี�ยนแปลงในดา้นความตอ้งการและความคาดหวงั
ของลกูคา้ในตวัสนิคา้ 
    ไมม่กีารวเิคราะหค์วามเสี�ยงที�เกดิจากปจจยัภายในดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลั  การ
สรา้งจติสาํนึกของความรบัผดิชอบในหน้าที�งานและระบบการควบคุมภายใน  
 3. กจิกรรมการควบคุม ไมม่กีารการกําหนดนโยบาย และแผนงานโดยผูบ้รหิารในการสั �งการ 
กํากบัดแูล การตดิตามและการประเมนิผลการปฏบิตังิานการปองกนัดแูลทรพัยส์นิ และการแบ่งแยก้

หน้าที�รวมถงึกจิกรรมการควบคุมเพื�อการบรหิาร การควบคุมเพื�อปองกนั การอนุมตัริายการ การมอบ้

อํานาจ การตรวจสอบ การกระทบยอด 
 4.ขอ้มลูสารสนเทศและการสื�อสารในองคก์ร ไม่มขีอ้มลูที�มคีวามครบถว้นถูกตอ้งเหมาะสมและ
ช่วยตดัสนิใจไดท้นัเวลา การสื�อสารขา้มฝายมปีญหาขอ้มลู่ ั ที�ส่งไปไมถ่งึผูท้ี�ควรไดร้บั 
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 5.การตดิตามและประเมนิผล  ไมม่หีน่วยงานตรวจสอบ และการประเมนิผลการเปรยีบเทยีบ 
ผลการดาํเนินงานว่าเป็นไปตามเปาหมายที�กําหนดไว ้กรณผีลการดําเนินงานที�เกดิขึ�นมคีวามแตกต่าง้

จากเปาหมาย บรษิทัจงึไมไ่ดด้าํเนินการแกไ้ขในเวลาที�เหมาะสม้  
  
 ด้านระบบบญัชี 
 ในปจจบุนัมเีทคโนโลยแีละโปรแกรมระบบบญัชทีี�ทนัสมยัเกดิขึ�นมาก แต่บรษิทัยงัใชโ้ปรแกรมั

ระบบบญัชทีี�ลา้สมยัที�ไมส่ามารถใหข้อ้มลูเพื�อการตดัสนิใจแก่ผูบ้รหิารได ้ตอ้งจดัทํารายงานต่างๆ แยก
ต่างหากทําใหเ้สยีเวลาการทาํงานซํ�าซอ้นมคีวามผดิพลาดเกดิขึ�นและยงัขาดอุปกรณ์ดา้นคอมพวิเตอร
ในการทาํงาน  ซึ�งมคีวามจาํเป็นอยา่งมาก รวมถงึการแกป้ญหาระบบการดาํเนินงานดงันี�ั  
 1. ระบบการสั �งซื�อสนิคา้ ผูท้ี�มหีน้าที�ในการสั �งซื�อสนิคา้ ไมไ่ดร้บัการมอบอํานาจและกําหนด
วงเงนิในการอนุมตัสิ ั �งซื�อไวอ้ยา่งชดัเจน เมื�อผูข้ายมกีารเปลี�ยนแปลงราคาขายไมม่ผีูอ้นุมตักิารขึ�น
ราคา และไม่มกีารแจง้ทางฝายบญัช ี ไม่มกีารแบ่งแยกหน้าที�การทาํงาน ใหบุ้คคลเพยีงคนเดยีวทํา่

หน้าที�ในการสั �งซื�อสนิคา้ การขายสนิคา้ การรบัเอกสารการวางบลิ การควบคุมดแูลจดัทาํสตอ็กสนิคา้
ดว้ยมอืลงบนกระดาษ เพื�อใหเ้กดิความสะดวกคล่องตวัในการทาํงาน 
 2. ระบบการขายสนิคา้ไม่มกีารอนุมตัคิาํสั �งขายและการกําหนดวงเงนิสนิเชื�อ Credit Limit ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร การจดัส่งสนิคา้ใหล้กูคา้ทางเรอืโดยจา้งบรษิทัที�ขนส่ง shipping ซึ�งมหีน้าที�รบั
สนิคา้จากผูข้ายสนิคา้ดว้ยไมม่กีารจดัทํารายงานสรปุการขายรายเดอืน 
 3. ระบบการรบัเงนิ ที�ไม่มรีะบบการตดิตามหนี�ที�มปีระสทิธภิาพ ซึ�งทาํใหก้ารรบัเงนิค่าสนิคา้ 
ไดร้บัไมต่รงตามกําหนดเวลา ทาํใหก้จิการขาดสภาพคล่องทางการเงนิในการจา่ยชาํระหนี�เจา้หนี�และ
หากเกดิการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนอาจทําใหบ้รษิทัมผีลขาดทุนจากการรบัชาํระเงนิได ้
 4. ระบบการจา่ยเงนิกจิการมเีจา้หนี�หลายราย  แต่ไมไ่ดท้ําบญัชแียกประเภทเจา้หนี�รายตวั
ไมไ่ดท้ําการวเิคราะหอ์ายเุจา้หนี�และระยะเวลาในการจา่ยเงนิ ทาํใหก้ารจ่ายชําระหนี�ไม่มปีระสทิธภิาพ
ทาํใหเ้สยีภาพลกัษณ์ดา้นชื�อเสยีงการจา่ยชําระเงนิ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากปญหาต่างๆ ข้างต้นเพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานด้านระบบการควบคุมภายใน ั

เพื�อใหเ้กดิความถูกตอ้งเหมาะสมกบับรษิทั จงึขอเสนอแนะแกไ้ขปญหาต่างๆ ดงันี�ั  
 1. การแบ่งแยกหน้าที�และระบุความรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละบุคคลให้ชดัเจนเหมาะสม
กบังานและจดัทําคู่มอืการปฏบิตังิาน จดัทําขอ้กําหนดที�เกี�ยวกบัจรยิธรรม โดยเฉพาะใหพ้นักงานทุก
ระดบั จดัใหม้หีน่วยงานวางแผน และงบประมาณทําการประเมนิปจัจยัความเสี�ยง ทั �งจากภายในและ
ภายนอกที�จะมผีลกระทบต่อธุรกจิ ควรใหม้บีทลงโทษถา้พนกังานไมป่ฏบิตัติามขั �นตอนที�กําหนดและมี
ผลทาํใหง้านเสยีหายเนื�องจากการประมาทเลนิเล่อขาดความระมดัระวงั การควบคุมที�ดใีนกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูล เพื�อให้ข้อสารสนเทศสําหรบัการบรหิารงาน มีความถูกต้อง กะทัดรดั ชดัเจน 
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สมบูรณ์ ทนัเวลา และใหเ้นื�อหาเหมาะสมเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ต้องตดัสนิใจ มกีารควบคุมดูแลปองกนั้

ทรพัยส์นิ การแบ่งแยกหน้าที�ลกัษณะงานที�จาํเป็นต้องจดัแบ่งแยกกนัทํา เช่น การอนุมตัริายการ การ
จดบนัทกึรายการและการรบัเงนิ การจ่ายเงนิและเก็บรกัษาทรพัย์สินที�อนุมตัิและจดบนัทกึนั �นการ
กําหนดใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตังิานโดยอสิระจากบุคคลผูม้หีน้าที�จดัเตรยีมขอ้มลู 
 2. จดัทําเอกสารหลกัฐานการปฏบิตังิานให้มคีวามครบถ้วนสมบูรณ์ ประโยชน์ในการจดัเก็บ
ขอ้มลูและการจดัทาํรายงานทางการเงนิ เพื�อใหผู้บ้รหิารสามารถนําไปใชต้ดัสนิใจสถานการณ์ทางการ
เงนิในอนาคต 
 3. จดัหาโปรแกรมบญัชีที�เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจของบรษิัท พร้อมกับจดัหา
อุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื�อรองรบัระบบการปฏบิตังิานของโปรแกรมบญัช ี
 4. ดาํเนินการจดัหาผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหมเ่พิ�มเตมิเพื�อปองกนัความเสี�ยงในเรื�้ องรายไดจ้ากการ
ขาย 
 จากระบบบญัชทีี�นําเสนอนี�มกีารออกแบบเอกสาร รายงานต่างๆ รวมถงึขั �นตอนในการ
ปฏบิตังิานเพื�อใหเ้กดิการควบคุมภายในที�ด ี แต่สิ�งที�สาํคญัที�จะทําใหร้ะบบบญัชทีี�ปรบัปรงุใหมด่ําเนิน
ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพคอื พนกังานผูป้ฏบิตังิานตอ้งมทีกัษะความรูค้วามเขา้ใจ พรอ้มยอมรบัการ
เปลี�ยนแปลงวธิกีารปฏบิตังิานตามระบบใหมซ่ึ�งจะส่งผลใหม้รีะบบการปฏบิตังิานที�ชดัเจน บุคลากรมี
คุณภาพและมขีอ้มลูรายงานทางเงนิที�ถูกตอ้งเหมาะสมเชื�อถอืไดแ้ละทนัต่อสถานการณ์ในการตดัสนิใจ 
ทาํใหบ้รษิทัประสบความสาํเรจ็และมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยั �งยนืต่อไป 
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