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บทคดัย่อ 
 
 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลการควบคุมภายใน
กระบวนการรายไดจ้ากการจดัส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ บรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จํากดั มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ประเมนิระบบการควบคุมภายในของกระบวนการรายไดค้่าขนส่งสนิคา้ และเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาปรบัปรุงการควบคุมภายในของบรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึ้น การศึกษาครัง้น้ี ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามพนักงานที่เกี่ยวข้องกบั
กระบวนการรายได ้จากการขนสง่สนิคา้ใหลู้กคา้ ของบรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั จาํนวน 40 คน 
จากพนกังานทัง้หมด 45คน 
 ผลการศกึษาพบว่า องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม มกีารปฏบิตัิตาม
ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ทัง้น้ียงัพบจุดอ่อนของการควบคุมภายในอยู่บ้าง โดย
หลกัการที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื หลกัการที่ 4 การจูงใจ การพฒันา และการธํารงรกัษา
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ ซึ่งปจัจยัที่ได้คะแนนตํ่าที่สุดคอืในเรื่องของ มกีระบวนการ
แกไ้ขปญัหาหรอืเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถทีเ่หมาะสมอยา่ง
ทนัเวลาซึง่ ผูบ้รหิารควรมกีารสอบทานจํานวนบุคลากรในแผนกต่างๆ ใหม้จีํานวนทีเ่หมาะสม
กบังาน รวมถงึจดัใหม้กีระบวนการแก้ไขปญัหาหรอืเตรยีมพรอ้มสําหรบัการขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลาเพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ องคป์ระกอบดา้นการประเมนิความเสีย่งมกีารปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในที่
เพยีงพอ แต่ทัง้น้ียงัพบจุดอ่อนของการควบคุมภายในอยู่บา้ง ซึ่งหลกัการทีม่คี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด 
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คอื หลกัการที่ 8 ความเสี่ยงจากการทุจรติ ซึ่งปจัจยัที่ได้คะแนนตํ่าที่สุดคอืในเรื่องของ มกีาร
พจิารณาและประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการทุจรติ ซึ่ง ผูบ้รหิารควรจดัใหม้กีารพจิารณาและ
ประเมนิความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการทุจรติเพื่อช่วยลดความสูญเสยีและสิง่ที่ไม่คาดหวงัจากการ
ดาํเนินการเพือ่ใหไ้ดร้บัความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลในการบรรลุวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัฯกําหนด
ไวอ้งค์ประกอบด้านกจิกรรมการควบคุม มกีารปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ แต่
ทัง้น้ียงัพบจุดอ่อนของการควบคุมภายในอยู่บา้ง ซึง่หลกัการทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื หลกัการ
ที ่ 10 มาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ซึง่ปจัจยัทีไ่ดค้ะแนนตํ่า
ทีสุ่ดคอืในเรื่องของ เจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ (Cargo Operations Officer) มกีารนํา
เงนิฝากเขา้ธนาคารทุกสิน้วนั โดยบรษิทัควรจดัตารางใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารจดัส่งสนิคา้ 
(Cargo Operations Officer) นําเงนิไปฝากทุกๆสิน้วนัและบรษิทัควรเปิดบญัชกีบัธนาคารทีอ่ยู่
ไม่ไกลจากสนามบิน เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางในการนําเงินไปฝากองค์ประกอบด้าน
สารสนเทศและการสือ่สารมกีารปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ แต่ทัง้น้ียงัพบจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอยู่บา้ง ซึ่งหลกัการที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื หลกัการที่ 13 ขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งและมคีุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดต้ามทีก่ําหนด
ไว้ ซึ่งปจัจยัที่ได้คะแนนตํ่าที่สุดคือมกีารจดัเก็บข้อมูลทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก ซึ่ง
บรษิทัฯ ควรมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก องคป์ระกอบดา้นการตดิตาม
และประเมนิผล มกีารปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ แต่ทัง้น้ียงัพบจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในอยู่บ้าง ซึ่งหลกัการที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลกัการที่ 16 การติดตามและ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัดําเนินไปอย่างครบถว้น
เหมาะสม ซึ่งปจัจยัที่ได้คะแนนตํ่าที่สุดคือในเรื่องของมีการปรบัปรุงและแก้ไขขัน้ตอนการ
ปฏบิตัิงานอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งผูบ้รหิารควรปรบัปรุงระเบยีบขัน้ตอนการปฏบิตัิงานของบรษิทั
อยา่งสมํ่าเสมอปีละ 1 ครัง้ เพื่อพนกังานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานและสรา้งความสะดวก
รวดเรว็ทัง้ลกูคา้และพนกังาน 
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         การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลการควบคุมภายใน 
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ดร. จิรา แย้มมีศรี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการ และ 
รองศาสตราจารย์ ศิรโิสภาคย์ บูรพาเดชะ กรรมการสอบ ที่ได้ให้ความกรุณาในการให้ความรู ้
คําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจทานแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
         ขอกราบขอบพระคุณ พนักงานบรษิทั ไทยแอรเ์วย์ จํากดั ที่เป็นแหล่งขอ้มูลและให้
ความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการตอบแบบสอบถาม ทําให้รายงานการศึกษาครัง้น้ีสําเรจ็ลุล่วง
ดว้ยด ี
         ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาทุกคนในครอบครวัของผู้เขียนที่เป็นกําลงัและ
สนบัสนุนการศกึษาในทุกๆดา้น 
         ทา้ยที่สุดน้ี หากมสีิง่ใดขาดตกบกพร่องหรอืผดิพลาดประการใด ผูศ้กึษาขออภยัใน
ขอ้ผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้มา ณ ทีน่ี่ดว้ย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ นับเป็นสาขาที่มีความสําคญัต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิของโลก โดย สมาคมขนสง่ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport 
Association : IATA) ระบุว่าสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกสนิคา้
อุตสาหกรรมของโลกพึง่พาการขนสง่ทางอากาศ ดา้นการขนสง่สนิคา้ทางอากาศของโลกในช่วง
กว่าทศวรรษทีผ่า่นมามกีารขยายตวัในอตัราประมาณรอ้ยละ 6.2 ต่อปี โดยเขา้สูภ่าวะชะลอตวั
ลงในช่วงเกดิวกิฤตเศรษฐกจิทีม่าจากเอเชยีในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541 จากนัน้จงึไดเ้ริม่ฟ้ืนตวั
ขึน้อยา่งชดัเจนนบัตัง้แต่ครึง่หลงัของปี พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา  

ปจัจยัสําคญัที่ผลกัดนัใหก้ารขนส่งทางอากาศเติบโตขึน้ ไดแ้ก่ แนวโน้มการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิและการคา้โลก ทศิทางการแขง่ขนัทางการคา้ในโลกยุคใหมท่ีมุ่่งเน้นความรวดเรว็
และความยดืหยุ่นในการส่งมอบสนิค้าและบรกิารที่กําลงักลายเป็นขอ้ได้เปรยีบหลกัของการ
แข่งขนัในอนาคต ดงันัน้ สนามบนิและเทคโนโลยโีลจสิตกิสส์มยัใหม่จงึมบีทบาทสําคญัในการ
สนบัสนุนการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

ศนูยก์ลางการขนสง่สนิคา้ทางอากาศของประเทศไทยทีส่าํคญัประกอบดว้ย 2 แหง่คอื 
ท่าอากาศยานดอนเมอืง และท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิปจัจุบนัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศกําลงั
มบีทบาทและมคีวามสําคญัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ทัง้น้ีจากสถติขิองสมาคมตวัแทนขนส่งสนิคา้
ทางอากาศไทย พบว่าใน พ.ศ.2557 จาํนวนปรมิาณสนิคา้ทีข่นสง่ทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน
กรุงเทพ มปีรมิาณคดิเป็นน้ําหนกั 1.06 ลา้นตนัต่อปี จดัเป็นอนัดบั 7 ของเอเชยี และอนัดบัที ่
19 ของโลกในจาํนวนน้ีเป็นปรมิาณสนิคา้เพื่อการสง่ออก (Total outbound and transit) กว่า 
5.5แสนตนัต่อปี ส่วนในดา้นมูลค่านัน้ประมาณว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าส่งออกของไทยหรื
อประมาณ 3 แสนลา้นบาทต่อปี เป็นการขนสง่ทางอากาศ ประเภทสนิคา้ทีนิ่ยมใชบ้รกิารขนสง่
ทางอากาศสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ สนิคา้ประเภทอุปกรณ์และสว่นประกอบคอมพวิเตอร ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
อญัมณีและของมคี่าต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงันิยมขนส่งสนิคา้ประเภทผกั ผลไม ้ที่ต้องการรกัษา
สภาพใหค้งความสดอยูเ่สมอ  
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บรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั (นามสมมต)ิ ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 28 มนีาคม พ.ศ. 2511 โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจํานวน 2,000,000,000 บาทประกอบ
ธุรกจิสายการบนิ และกจิการสนามบนิพาณิชย ์นอกจากนัน้ยงัใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทัง้ภายใน
และต่างประเทศ โดยรายไดจ้ากคา่จดัสง่สนิคา้ ในพ.ศ. 2557 มมีลูค่ามากถงึ 331,500,000 ลา้นบาท 
ปจัจุบนัมผีลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัฯสามารถแบ่งออกเป็นธุรกจิหลกัและกลุ่มธุรกจิดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 1  รายได้จากธรุกิจของบริษทั ปี 2556-2557 
ข้อมลูงานธรุกิจสายการบิน ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากธรุกิจสายการบิน      
คา่โดยสาร      
เสน้ทางบนิภายในประเทศ 10,670.40 48.2 10,434.6

0 
50.4 (2.2) 

เสน้ทางบนิระหวา่งประเทศ 6,821.60 30.8 5,969.60 28.8     2.0 
คา่ระวางคา่จดัสง่ 331.50 1.5 250.40 1.2     0.3 
บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมา
ลาํ 

20.60 0.1 80.10 0.4 (0.3) 

รวมรายได้จากธรุกิจสายการ
บิน 

17,844.10 80.7 16,734.7
0 

80.8 (0.1) 

รายได้จากธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กบัธรุกิจสนามบิน 

2,684.50 12.2 2,698.80 13.0 (0.8) 

รายได้ธรุกิจสนามบิน 504.30 2.3 485.50 2.3     0.0 
รายได้อ่ืนๆ  1,090.70 4.9 802.40 3.9     1.0 
รวมรายได้ 22,123.50 100.0 20,721.4

0 
100.0 (0.1) 

ทีม่า : รายงานประจาํปี 2557 บรษิทัไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั 
 
 จากตารางที ่1 รายไดค้่าระวางค่าจดัสง่เป็นสว่นหน่ึงของรายไดจ้ากธุรกจิสายการบนิ 
โดยรายไดใ้นปี 2556 และ 2557 จาํนวน 250.4ลา้นบาท และ 331.5 ลา้นบาท ตามลําดบัโดย
เพิม่ขึน้จากปี 2556 รอ้ยละ 0.3 
 กระบวนการจดัส่งสนิค้า เริม่ตัง้แต่ลูกค้านําของที่ต้องการส่งไปยงัหน่วยงานจดัส่ง
สนิคา้ทีส่นามบนิซึ่งเมื่อเจา้หน้าทีฝ่า่ยรบัสนิคา้ รบัสนิคา้และเงนิสดค่าจดัส่งสนิคา้แลว้จงึจดัทํา
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เอกสารประกอบการสง่สนิคา้รวมถงึใบเสรจ็รบัเงนิใหลู้กคา้ เมื่อสิน้วนั เจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร
จดัส่งสนิค้า นําเงนิฝากเขา้ธนาคารและนําส่งเอกสารทัง้หมดใหห้วัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการจดัส่ง
สนิคา้ เพื่อจดัทําเอกสารสรุปรายการจดัส่งสนิคา้ทัง้หมดจากนัน้นําส่งใหเ้จา้หน้าที่อาวุโสฝ่าย
บญัชรีายได ้พรอ้มกบัเอกสารแนบทัง้หมด เพื่อตรวจสอบเอกสารทีไ่ดร้บัว่าถูกต้องตรงกนั จงึ
นําส่งเจา้หน้าทีส่่วนบญัชรีายได ้บนัทกึบญัชรีบัรูร้ายไดแ้ละจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึ
บญัช ี
 จากการตรวจสอบภายในประจําปี 2558 เรื่องกระบวนการจดัส่งสนิคา้ พบว่า ตัง้แต่
เดอืนเมษายน 2558 จนถงึเดอืนมถุินายน 2558เจา้หน้าทีจ่ดัสง่สนิคา้นําเงนิค่าจดัสง่สนิคา้ ฝาก
เขา้ธนาคารโดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ (ตามตารางที ่2) ซึง่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการนําเงนิ
ฝากเข้าธนาคารของบรษิัทฯ (เงื่อนไขตามประกาศสํานักผู้อํานวยการใหญ่ 11/2557) ส่งผล
กระทบต่อส่วนบญัชรีายได้ไม่สามารถปิดบญัชไีด้ภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงไม่มกีาร
จดัทําเกณฑห์รอืขอ้กําหนดในการพจิารณาอนุมตัคิ่าจดัส่งอตัราพเิศษแก่ลูกคา้ จากขอ้สงัเกตที่
เกดิขึน้ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะประเมนิการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 กระบวนการ
จดัสง่สนิคา้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมภายในรวมถงึหาสาเหตุของการนําฝากเงนิล่าชา้ 
เพื่อทําให้การดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ที่บริษัทกําหนดไว้ ซึ่งจะนําไปสู่การเสนอแนะ
แนวทางในการพฒันาระบบการควบคุมภายในดา้นการบรหิารการจดัส่งสนิคา้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 
 
ตารางท่ี 2  จาํนวนเงินรายได้ค่าจดัส่ง วนัท่ีรบัรายได้ และวนัท่ีนําฝากธนาคาร 

ระหว่างเดือน เมษายน2558 – เดือนมิถนุายน 2558 
ลาํดบั วนัท่ีรบัรายได้ จาํนวนเงิน

(บาท) 
วนัท่ี 
นําฝาก 

ตาํแหน่ง 

1 1-3 เม.ย. 15 65,323.09 3 เม.ย.15 Cargo Operations Officer 
2 4-10 เม.ย. 15 68,389.01 10 เม.ย.15 Cargo Operations Officer 
3 11-17 เม.ย. 15 51,231.18 17 เม.ย.15 Cargo Operations Officer 
4 18-24 เม.ย. 15 57,076.98 24 เม.ย.15 Cargo Operations Officer 
5 25-30 เม.ย. ถงึ 

1 พ.ค. 15 
71,109.00 1 พ.ค. 15 Cargo Operations Officer 

6 2-8 พ.ค. 15 58,657.75 8 พ.ค.15 Cargo Operations Officer 
7 9-15 พ.ค. 15 51,243.46 15 พ.ค.15 Cargo Operations Officer 
8 16-22 พ.ค. 15 70,098.00 22 พ.ค.15 Cargo Operations Officer 
9 23-29 พ.ค. 15 53,099.31 29 พ.ค.15 Cargo Operations Officer 
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ตารางท่ี 2  จาํนวนเงินรายได้ค่าจดัส่ง วนัท่ีรบัรายได้ และวนัท่ีนําฝากธนาคาร 
ระหว่างเดือน เมษายน2558 – เดือนมิถนุายน 2558 (ต่อ) 

ลาํดบั วนัท่ีรบัรายได้ จาํนวนเงิน
(บาท) 

วนัท่ี 
นําฝาก 

ตาํแหน่ง 

10 30-31 พ.ค. ถงึ  
1-5 ม.ิย. 15 

72,320.22 5 ม.ิย.15 Cargo Operations Officer 

11 6-12 ม.ิย. 15 71,097.65 12 ม.ิย.15 Cargo Operations Officer 
12 13-19 ม.ิย. 15 67,085.02 19 ม.ิย.15 Cargo Operations Officer 
13 20-26 ม.ิย. 15 57,478.76 26 ม.ิย.15 Cargo Operations Officer 

ทีม่า : รายงานการตรวจสอบรายไดค้า่จดัสง่สนิคา้ ของบรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั 
 

ข้อสงัเกต จากตารางที ่2 จาํนวนเงนิรายไดค้่าจดัส่ง วนัทีร่บัรายได ้และวนัทีนํ่าฝาก
ธนาคารระหว่างเดอืน พฤษภาคม 2558 – เดอืนมถุินายน 2558เจา้หน้าทีจ่ดัสง่สนิคา้ นําเงนิค่า
จดัสง่สนิคา้ ฝากเขา้ธนาคารโดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ซึง่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการนําเงนิฝาก
เขา้ธนาคารของบรษิทัฯ (เงือ่นไขตามประกาศสาํนกัผูอ้าํนวยการใหญ่ 11/2557) 

กระบวนการจดัส่งสนิคา้ มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมรีะบบการควบคุมภายในที่
เพยีงพอและมปีระสทิธผิล เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ในกระบวนการจดัสง่สนิคา้ และสามารถบรหิาร
จดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์งคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยระบบการควบคุม
ภายในตามแนวสากลทีใ่ชใ้นปจัจุบนั คอื การควบคุมภายในตามแนวทางโคโซ่ โดยกรอบการ
ควบคุมภายในของโคโซ่ (IIA : COSO- Internal Control –Integrated Framework, 2013) ระบุ
องคป์ระกอบทีส่าํคญัในการควบคุมภายใน 5 ประการ ประกอบดว้ย 

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) เป็นปจัจยัซึง่รว่มกนัสง่ผลให้
เกดิมาตรการหรอืวธิกีารควบคุมขึน้ในองคก์ร สภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในสะทอ้นให้
เหน็ทศันคติ และการรบัรู้ถึงความสําคญัของการควบคุมภายในของบุคลากรระดบัต่างๆ ใน
องคก์ร นบัตัง้แต่คณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิาร เจา้ของ และพนกังานโดยทัว่ไป 

2.  การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) ฝา่ยบรหิารตอ้งใหค้วามสาํคญัและ
ประเมนิความเสีย่ง ซึ่งมผีลกระทบต่อผลสําเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของหน่วยรบัตรวจที่เกดิจาก
ปจัจยัภายในและภายนอกดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นระบบอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

3.  กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถงึ นโยบายมาตรการและวธิกีาร
ต่างๆทีฝ่า่ยบรหิารนํามาใชเ้พื่อก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ไดว้่าคําสัง่หรอืวธิกีารปฏบิตัต่ิางๆทีฝ่า่ย
บรหิารกาํหนดขึน้ไดม้กีารปฏบิตัติามและมกีารดาํเนินมาตรการต่างๆทีจ่าํเป็นในการทีจ่ะจดัการ
กบัความเสีย่งไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้
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4.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศ
หมายถงึขอ้มลูข่าวสารทีใ่ชใ้นการบรหิารซึง่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการเงนิและไม่ใช่การเงนิรวมทัง้
ขอ้มลูขา่วสารอื่นๆทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก 

5.  การตดิตามผล (Monitoring) เป็นวธิกีารทีช่ว่ยใหฝ้า่ยบรหิารมคีวามมัน่ใจวา่ระบบ
การควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการ
ประเมนิผลเป็นรายครัง้อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อประเมนิประสทิธผิลระบบการควบคุม กระบวนการจดัส่งสนิคา้  
2. ปรบัปรงุระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

การศกึษาครัง้น้ี เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา เพื่อศกึษา
ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในกระบวนการจัดส่งสินค้า โดยบริษัท  
ไทยแอร์ไลน์ จํากดั จากแบบสอบถามเกี่ยวกบัการประเมนิการควบคุมภายในตามแนวทาง 
COSO 2013 ของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการจดัสง่สนิคา้ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกฉี
ยงเหนือ ทีม่กีารนําสง่รายไดจ้ากการจดัสง่สนิคา้ล่าชา้กว่าระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั 1 สปัดาห ์
โดยไดเ้ลอืกศกึษาจากพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการจดัสง่สนิคา้จาํนวน40คน  
        ตวัแปรทีศ่กึษาประกอบดว้ย  
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน ประกอบดว้ยเพศอายุ ตําแหน่ง อายุการทํางาน 
และหน้าทีร่บัผดิชอบ 

 2. ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลการควบคุมตามแนวทาง COSO2013 แบ่งเป็น 
5 องคป์ระกอบ - สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน  

- การประเมนิความเสีย่ง  
- กจิกรรมการควบคุม  
- สารสนเทศและการสือ่สาร  
- การตดิตามผล 
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 

1.  ผูบ้รหิารที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานกระบวนการจดัส่งสนิค้า ได้ขอ้มูลเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถนําสรุปผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการตรวจสอบและแนวทางในการเสนอแนะการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในที่
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการจดัสง่สนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาเพื่อประเมนิประสทิธผิลระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 
2013 ของกระบวนการจดัสง่สนิคา้ บรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั ไดศ้กึษาเอกสาร และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง มรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

1. การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013  
2. แนวคดิการจดัส่งสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพและกระบวนการจดัส่งสนิคา้ บรษิทัไทย

แอรไ์ลน์ จาํกดั 
3. แนวคดิการควบคุมภายในดา้นการรบัเงนิ 

 
การควบคมุภายในตามแนวทาง COSO 2013 
 
 The Committee of Sponsoring Organizations หรอื COSO ประกอบดว้ย
คณะกรรมการของสถาบนัวชิาชพี 5 สถาบนัในสหรฐัอเมรกิาไดแ้ก่ 
 1. สมาคมผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่สหรฐัอเมรกิา (American Institute of Certified 
Public Accountants หรอื AICPA) 
 2.  สมาคมผูต้รวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors: IIA) 
 3. สมาคมผูบ้รหิารการเงนิ (Financial Executives Institute: FEI) 
 4.  สมาคมนกับญัชแีหง่สหรฐัอเมรกิา (American Accounting Association: AAA) 
 5. สมาคมนกับญัชเีพือ่การบรหิาร (Institute of Management Accountants: IMA) 
 ไดร้่วมกนัศกึษาวจิยัและพฒันาแนวคดิของการควบคุมภายในทีช่ดัเจนยิง่ขึน้โดยได้
ออกรายงานเรยีกวา่ COSO Internal Control Integrated Framework 
 การควบคุมภายในคือ กระบวนการหรือขัน้ตอนการทํางานที่เป็นผลมาจากการ
ออกแบบโดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคลากรอื่นๆ ขององคก์ร เพื่อก่อใหเ้กดิความมัน่ใจ
อยา่งสมเหตุสมผลวา่ องคก์รจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี........................................
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 1.  วตัถุประสงคด์า้นการดาํเนินงาน (Operations Objectives) การควบคุมภายในมุง่
หมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ด้วยการกํากับการใช้
ทรพัยากรทุกประเภทขององคก์รทัง้ คน เงนิ เวลา ทรพัยส์นิ วสัดุ เครื่องมอื เครื่องใช ้ใหเ้ป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยประหยดัไดผ้ลคุม้ค่า และบรรลุเป้าหมายทีผู่บ้รหิารขององคก์รกําหนด
ไว ้ซึ่งจะส่งผลใหก้ารดําเนินงานขององคก์รมกีําไร หรอืสําหรบัองคก์รทีไ่ม่ไดค้า้หากําไรกใ็หม้ี
รายรบัเพยีงพอกบัรายจา่ยทีเ่กดิขึน้เทา่ทีจ่าํเป็นจรงิๆเท่านัน้ อนัจะทาํใหทุ้กฝา่ยไดร้บัประโยชน์
รว่มกนั และการดูแลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัยากรทุกประเภทใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มสาํหรบัการ
นําไปใชป้ระโยชน์ และใหป้ลอดจากการรัว่ไหล สิน้เปลอืง สูญเปล่า หรอืการกระทําทุจรติของ
พนักงาน หรอืผูบ้รหิาร และหากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเปล่าอย่างหน่ึง
อยา่งใดหรอืโดยการกระทาํอนัมเีจตนาทุจรติกช็ว่ยใหท้ราบถงึความเสยีหายนัน้ไดโ้ดยเรว็ทีส่ดุ 
 2.  วตัถุประสงคด์า้นการรายงาน (Reporting Objectives) รายงานหรอืงบการเงนิ 
ไม่ว่าจะเป็นรายงานทีใ่ชภ้ายในหรอืภายนอกองคก์ร ตอ้งมคีวามเชื่อถอืได ้และทนัเวลาเพื่อให้
เป็นรายงานที่นําเสนอข้อสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพจิารณา และการตดัสนิใจทางธุรกจิของนักบรหิาร เจา้หน้ี ผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุน
โดยทัว่ไป 
 3.  วัต ถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ ให้เ ป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  และนโยบาย 
(Compliance Objectives) การปฏบิตังิานหรอืการดําเนินธุรกจิสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตาม
บทบญัญตั ิหรอืขอ้กาํหนดของกฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ โครงการ หรอืแผนงาน มติ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือองค์กรบริหารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือ
เกีย่วขอ้งกบัการดําเนินธุรกจินัน้ เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิผลเสยีหายใดๆ จากการละเวน้การปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ เหล่านัน้ 

ตามแนวคดิของ COSO 2013 การควบคุมภายใน ประกอบดว้ย องคป์ระกอบที่
สาํคญั 5 ประการ ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองสมัพนัธก์นั ดงัน้ี  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment : CE) 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมหมายถงึปจัจยัต่างๆซึ่งร่วมกนัส่งผลใหม้กีารควบคุม

ขึน้ในหน่วยรบัตรวจหรอืทําใหก้ารควบคุมที่มอียู่ได้ผลดขีึน้ได้แก่ มาตรฐานกระบวนการและ
โครงสรา้งที่เป็นพื้นฐานสําหรบัการควบคุมภายในทัง้องค์กร สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็น
เรื่องเกีย่วกบัการสรา้งความตระหนัก (Control Consciousness) และบรรยากาศของการ
ควบคุมในหน่วยงานให้พนักงานในหน่วยงานเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบตัิงานตามความ
รบัผดิชอบโดยเริม่จากผูบ้รหิารระดบัสงู (Tone at the top) การควบคุมดา้นน้ี แบ่งเป็นการ
ควบคุมโดยสรา้งจติสาํนึกและคุณภาพ (Soft Controls) ทีม่องเหน็ไมไ่ด ้เช่นความซื่อสตัยค์วาม
โปรง่ใสการมผีูนํ้าดคีวามมจีรยิธรรม เป็นตน้ และการควบคุมโดยกําหนดโครงสรา้งนโยบายและ
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ-(Hard-Controls)-ที่ เ ป็นหลักฐานมองเห็นได้ปจัจัยที่แสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีด่ปีระกอบดว้ย 
 COSO 2013 ไดแ้ทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุม (Control Environment) จาํนวน 5 หลกัการ คอื 
 CE1 กจิการควรแสดงถงึความยดึมัน่ในคุณคา่ของความซื่อสตัยแ์ละการมจีรยิธรรม 
 CE2 กจิการควรจะมกีจิกรรมทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบในการสอดสอ่งผลดาํเนินงาน
ในภาพรวม (Oversight responsibility) ทีเ่ป็นอสิระจากฝา่ยบรหิาร 
 CE3 กจิการควรจะจดัวางโครงสรา้งอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบภายในทีช่ดัเจน
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์จิการ 
 CE4 กจิการควรแสดงถงึความยดึมัน่ในการสรา้งแรงจงูใจการรกัษาบุคลากรทีม่คีวาม
สามรถและการพฒันาบุคลากรใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกจิการ 
 CE5 กจิการควรกําหนดใหบุ้คลากรผู้ปฏิบตัิหน้าที่มสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการ
ออกแบบการควบคุมภายใน ตามภาระงานทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกจิการ ทัง้น้ีการให้
ความสําคญักบัคุณค่าของความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรมที่ควรปรบัปรุงใหช้ดัเจนคอื การกําหนด
แนวทางโดยคณะกรรมการและผูบ้รหิาร (Set the Tone At the Top) ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
และแสดงถงึการทบทวนแนวคดิเดมิอย่างชดัเจนมกีารศกึษามาตรฐานดา้นจรยิธรรมที่ควรจะ
นํามาอา้งองิ และปรบัใชก้บักจิการและช่องว่างของแนวปฏบิตัทิีใ่ชอ้ยู่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน
ที่ควรจะเป็นมีการวางระบบการให้ข้อมูลเทียบกบัพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ควรแก้ไขปรบัปรุง
ทัง้หมดน้ีคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในองค์ประกอบที่-1-ภาพแวดล้อมของการควบคุม-(Control 
Environment) 
 
 องคป์ระกอบท่ี 2  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment : RA) 
 การประเมนิความเสีย่ง เป็นเครื่องมอืทางการบรหิารอกีอย่างหน่ึงทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์ร
ทราบถงึเหตุการณ์ความเสีย่ง หรอืความไม่แน่นอนทีอ่าจทําใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ
องคก์รล่วงหน้าได ้เน่ืองจากโดยธรรมชาตขิองทุกธุรกจินัน้ย่อมต้องเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลง อาจมมีาจากนโยบายการบรหิารของผูบ้รหิาร หรอืสภาพการ
แข่งขนัต่างๆทําใหต้้องปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ จงึทําใหจ้ําเป็นต้องมกีารประเมนิความเสี่ยงอย่าง
ต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ (Ongoing) เพื่อใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบขอ้มลูความเสีย่งทีถู่กตอ้งตรง
สภาพทีเ่ป็นจรงิและทนัเวลาและเพื่อสรา้งมาตรการและระบบการควบคุมภายในใหส้มัพนัธ์กบั
ความเสีย่งทีม่อียูก่่อนทีจ่ะประเมนิความเสีย่งจะตอ้งมกีารกําหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ณ ระดบัต่างๆ
ของกจิกรรมโดยวตัถุประสงค์เหล่านัน้จะต้องสอดคล้องกนัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร 



10 
 

 การประเมนิความเสีย่งเป็นการระบุความเสีย่งวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง ทีอ่าจ
ทําให้หน่วยงานหรอืองค์กรไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้ นําไปสู่การกําหนดพื้นฐานการ
จดัการความเสี่ยง เน่ืองด้วยอาจมีปจัจัยการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่นสภาพเศรษฐกิจ
การเมอืง ลกัษณะอุตสาหกรรม กฎระเบยีบและสภาพการดําเนินงานทีส่่งผลกระทบต่อองคก์ร
ตลอดเวลา จงึทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมกีลไกในการจดัการกบัความเสีย่งทีค่รอบคลุม และตอ้งพจิารณา
ปจัจยัเรือ่งการเปลีย่นแปลงต่างๆอยูเ่สมอ 
 COSO 2013 ไดแ้ทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองคป์ระกอบการประเมนิความ
เสีย่ง (Risk Assessment) จาํนวน 4 หลกัการ คอื 
 RA6 กจิการควรกําหนดวตัถุประสงค์ของการประเมนิความเสี่ยงที่ชดัเจน และ
เหมาะสมกบักจิการและสอดรบักบัวตัถุประสงคก์ารควบคุมภายใน 3 ประการ 
 RA7 กจิการควรระบุความเสีย่งทีจ่ะกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคท์ีค่รอบคลุมทัง้
องค์กรและวเิคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ขอ้มูลความเสี่ยงที่เพยีงพอในการตดัสนิใจกําหนดแนว
ทางการจดัการกบัความเสีย่ง 
 RA8 กจิการควรพจิารณาการทุจรติทีม่โีอกาสเกดิขึน้ในระหว่างการคน้หาความเสีย่ง
ทีม่ผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์
 RA9 กจิการควรมกีระบวนการระบุและวเิคราะหป์ระเดน็ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงที่
สําคญัที่จะกระทบต่อการดําเนินงาน ทัง้น้ีกจิการควรกําหนดวตัถุประสงคข์องการคน้หาความ
เสี่ยงที่ชดัเจนและเหมาะสม และสอดรบักบัวตัถุประสงค์เน้นการนิยามเกณฑ์ความเสี่ยงที่
ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และคา่เบีย่งเบนความเสีย่งทีเ่กดิจากผลของเหตุการณ์ความเสีย่งต่อ
การบรรลุผลสาํเรจ็ของผลดาํเนินงานทีอ่าจจะตอ้งทาํใหก้จิการยดืหยุน่ตามสภาพความเสีย่ง 
 
 องคป์ระกอบท่ี 3  กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities :CA) 
 กจิกรรมการควบคุมหมายถงึการกระทาํ (Action) ทีส่นบัสนุนการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายแนวทางวธิกีารปฏบิตังิานคําสัง่ต่างๆที่ฝ่ายบรหิารกําหนดหากมกีารปฏบิตัอิย่าง
ถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสมแล้วจะทําให้วตัถุประสงค์ของการบรหิาร (Management 
controls) และการควบคุมภายใน (Internal Control) บรรลุผลสาํเรจ็ 
 COSO 2013 ไดแ้ทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองคป์ระกอบกจิกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 3 หลกัการ คอื 
 CA10 กจิการควรมวีธิกีารเลอืกสรรและพฒันากจิกรรมการควบคุมที่ชดัเจนเพื่อ
บรรเทาความเสีย่งใหอ้ยูภ่ายใตเ้กณฑเ์ป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
 CA11 กจิการควรมวีธิกีารเลอืกสรรและพฒันาการควบคุมทัว่ไปทีเ่กีย่วกบั เทคโนโลยี
เพือ่สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
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 CA12  กจิการควรมกีารถ่ายทอดกจิกรรมการควบคุมผ่านทางดา้นนโยบายและ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ครอบคลุมและเพยีงพอ ทัง้น้ียงัคงเน้นในเรื่องของการวางนโยบาย
ขัน้ตอนการปฏิบตัิ ที่จะกํากบัการปฏิบตัิการวางระบบการรายงานเพื่อทบทวนกิจกรรมการ
ควบคุมที่เกิดจริงกบัวตัถุประสงค์การควบคุมที่วางไว้มีการสอดแทรกกิจกรรมการควบคุม
โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหเ้กดิความมัน่ใจว่าองค์จะไดร้บัขอ้มูลและการทํางาน
ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสมบูรณ์ (Completeness) ถูกตอ้งเทีย่งธรรม (Accuracy) 
และพรอ้มใชง้าน (Availability) 
 
 องคป์ระกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสารในองคก์ร (Information and 
Communication :IC) 
 ขอ้มลูขา่วสารมคีวามจําเป็นสาํหรบัการปฏบิตังิานของบุคลากรทัง้ระดบับรหิารและผู้
ปฏบิตัทิุกระดบั ทัง้น้ีเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างราบรื่นมคีวามชดัเจนในการสัง่การการ
รายงานผลต่างๆไดแ้บ่งพจิารณาเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มลูสารสนเทศ (Information) หมายความรวมถงึสารสนเทศทางการบญัชแีละ
สารสนเทศเกีย่วกบัการดาํเนินงานอื่นๆ ทัง้จากแหล่งภายในและภายนอกผูบ้รหิารจาํเป็นตอ้งให้
ความสนใจ และใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะข้อมูลที่มีลกัษณะเป็นสิ่งบอกเหตุ (Warning 
Signals) ประกอบการตดัสนิใจสว่นผูป้ฏบิตังิานใชข้อ้มลูสารสนเทศทีอ่อกมาจากฝา่ยบรหิารเป็น
เครื่องชีนํ้าทศิทางการปฏบิตัหิน้าทีล่กัษณะสารสนเทศทีค่วรมแีละใชป้ระกอบการตดัสนิใจของ
หน่วยงาน  
 2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพหมายถงึการจดัระบบ
การสือ่สารใหข้อ้มลูสง่ไปถงึผูท้ีค่วรไดร้บัโดยระบบการสื่อสารทีด่ ีตอ้งประกอบดว้ยทัง้ระบบการ
สือ่สารกนัภายในองคก์รหรอืการสือ่สารทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รเดยีวกนั ซึง่ควรจดัใหเ้ป็นรปูแบบ
การสื่อสารสองทาง และอกีระบบคอืการสื่อสารภายนอกซึ่งเป็นการสื่อสารกบัลูกคา้หรอืบุคคล
อื่นๆ นอกองคก์ร 
 COSO 2013 ไดแ้ทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองคป์ระกอบขอ้มลูสารสนเทศและ
การสือ่สารในองคก์ร (Information and Communication) จาํนวน 3 หลกัการ  
 IC13 กจิการควรจดัใหม้จีดัวางและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทีม่คีุณภาพและเชื่อถอืได้
เพือ่สนบัสนุนการทาํหน้าทีข่องระบบการควบคุมภายในของกจิการ 
 IC14 กจิการควรจะสือ่สารขอ้มลูภายในกจิการทัง้วตัถุประสงคแ์ละความรบัผดิชอบต่อ
การควบคุมภายในของทุกภาระงานทีเ่ป็นประเดน็ทีจ่าํเป็นต่อการทาํหน้าทีข่องระบบการควบคมุ
ภายใน 
 IC15 กจิการควรจะสื่อสารแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายนอกเกีย่วกบัสาระทีก่ระทบต่อการทํา
หน้าทีข่องระบบการควบคุมภายใน 
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 ทัง้น้ี COSO 2013 มุ่งเน้นใหเ้กดิการตรวจทานแหล่งทีม่าของสารสนเทศในเรื่อง
ความน่าเชื่อถือ ก่อนนําเอาสารสนเทศไปใช้ในการสนับสนุนการออกรายงานเพื่อส่งให้แก่
บุคคลภายนอกมีการพิจารณาผลกระทบของเทคโนโลย ีและกลไกการสื่อสารในด้านความ
รวดเรว็วธิกีารทีใ่ช ้และคุณภาพของการไหลของสารสนเทศรวมถงึมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามในวธิทีีเ่หมาะสม 
 
 องคป์ระกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation: 
ME) 
 การควบคุมภายในขององค์กรจําเป็นต้องมกีารติดตามและประเมนิผล เพราะเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ผู้บริหารมัน่ใจได้ว่ามาตรการ และระบบการควบคุมภายในมี
ประสทิธผิลและไดร้บัการปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 COSO 2013 ไดแ้ทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองคป์ระกอบการตดิตามและ
ประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) จาํนวน 2 หลกัการ คอื 
 ME16 กจิการควรเลอืกสรรพฒันาและดาํเนินการใหม้กีารประเมนิผลต่อเน่ืองระหว่าง
ดําเนินงานและประเมนิผลที่เฉพาะทีแ่ยกต่างหากเพื่อใหแ้น่ใจว่าองคป์ระกอบของการควบคุม
ภายในยงัคงมอียูแ่ละยงัสามารถใชก้าํกบัการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ME17 กจิการควรประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในกรอบ
เวลาที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไขและปรบัปรุงการ
ดาํเนินการ 
 
ระบบ/ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
 
 แนวคิดการจดัส่งสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ในส่วนน้ีจะกล่าวถงึขัน้ตอนกระบวนการจดัส่งสนิคา้ ของบรษิทัไทยแอรไ์ลน์ จํากดั 
และแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการสนิคา้มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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 กระบวนการจดัส่งสินค้า ของบริษทัไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั 
 

ลูกคา้นําของท ี่ตอ้งการ
ขนส่งไปยงัหน่วยงาน

ขนส่งสนิคา้ ที่สุวรรณภมูิ

เจ้าหน้าที่ฝา่ยรบัสนิค้า (Cargo 
Acceptance Officer) รบัของที่จะตอ้งทํา
การขนส่งและจดัทําเอกสารขนสง่สนิค้า

Air Waybill
Cargo Manifest

สําเนาใหลู้กคา้  
1 ชุด

เจ้าหน้าที่ฝา่ยรบัสนิค้า (Cargo 
Acceptance Officer) รบัเงนิและจดัทํา

ใบเสรจ็รบัเงนิ

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใหลู้กค้า

หวัหน้าฝ่ายปฏบิตัิการขนสง่สินคา้ (Cargo 
Operations Supervisor) จดัทําเอกสารสรุป

รายการขนส่งสนิคา้ทัง้หมดทุกสิ้นวนั

เจ้าหน้าที่อาวโุสฝ่ายบญัชรีายได้ (Senior 
Revenue Accounting Officer) ตรวจสอบ

เอกสารที่ไดร้บั

เจ้าหน้าที่สว่นบญัชีรายได ้(Accounting 
Officer) บนัทกึบญัชีรบัรู้รายไดแ้ละ
จดัเกบ็เอกสารประกอบการลงบันทกึ

บญัชี

ส่วนงานขนสง่สนิคา้ ส่วนงานบญัชี

เมื่อสิน้วนั เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการขนสง่สินค้า (Cargo 
Operations Officer) นําเงินฝากเข้าธนาคารและนําส่ง
เอกสารให้ หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการขนส่งสินค้า (Cargo 

Operations Supervisor)

 
 
ภาพท่ี 1  ระเบียบและวิธีการจดัส่งสินค้าของบริษทัฯ 
ทีม่า : บทสมัภาษณ์นายพสิทุธิ ์แซ่พวั หวัหน้าฝา่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ 
 
 จากภาพที ่1 แสดงระเบยีบและวธิกีารจดัสง่สนิคา้ของบรษิทัฯ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 1.  ลกูคา้นําของทีต่อ้งการฝากสง่ไปยงัหน่วยงาน Cargo ทีส่นามบนิ 
 2.  เจา้หน้าทีฝ่า่ยรบัสนิคา้ (Cargo Acceptance Officer) รบัของทีจ่ะตอ้งทําการ

จดัส่งและจดัทําเอกสาร “Air Waybill” เป็นเอกสารระบุรายละเอยีดในการจดัส่ง “Cargo 
Manifest” เป็นเอกสารแจง้รายละเอยีดของทีจ่ดัสง่ ใหก้บัลกูคา้โดยใหล้กูคา้เกบ็สาํเนาไว ้1 ชุด 

 3.  เจา้หน้าทีฝ่า่ยรบัสนิคา้ (Cargo Acceptance Officer) รบัชาํระเงนิเป็นเงนิสดและ
จดัทาํใบเสรจ็รบัเงนิโดยลงนามผูร้บัเงนิจากลกูคา้ทุกครัง้และใหใ้บเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิแก่ลกูคา้ 
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 4.  เมื่อสิน้วนั เจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารจดัส่งสนิคา้ (Cargo Operations Officer)  
นําเงินฝากเข้าธนาคารและนําส่งเอกสารให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจัดส่งสินค้า (Cargo 
Operations Supervisor) โดยเอกสารประกอบดว้ย 

  - ใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill)  
  - บญัชสีนิคา้ทางอากาศยาน (Cargo Manifest) 
  - ใบเสรจ็รบัเงนิ 
  - Pay-in Slip ฝากเงนิเขา้ธนาคาร 
 5.  หวัหน้าฝ่ายปฏบิตักิารจดัส่งสนิคา้ (Cargo Operations Supervisor) จดัทํา

เอกสารสรุปรายการจดัสง่สนิคา้ทัง้หมด (Cargo Daily Sales report) ทุกๆสิน้วนั จากนัน้นําสง่
ใหเ้จา้หน้าทีอ่าวุโสฝา่ยบญัชรีายได ้(Senior Revenue Accounting Officer) พรอ้มกบัเอกสาร
แนบทัง้หมด  

 6. เจา้หน้าทีอ่าวุโสฝา่ยบญัชรีายได ้(Senior Revenue Accounting Officer)
ตรวจสอบเอกสารทีไ่ดร้บัว่าถูกตอ้งตรงกนั กรณีขอ้มลูจาก report ไมถู่กตอ้งจะทาํการแกไ้ขใน
ไฟลด์งักล่าวโดยไมต่อ้งแจง้กลบัไปทางหน่วยงานจดัสง่สนิคา้ทราบ 

 7. เจา้หน้าทีส่่วนบญัชรีายได ้(Accounting Officer) บนัทกึบญัชรีบัรูร้ายไดแ้ละ
จดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี
 โดยบรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั มเีสน้ทางการขนสง่สนิคา้ ดงัต่อไปน้ี  
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เส้นทาง 
ต้นทาง ปลายทาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กรงุเทพมหานคร 

อูต่ะเภา/พทัยา 
ตราด 

อุดรธานี 
สโุขทยั 
ลาํปาง 
เชยีงใหม ่
เชยีงราย 
สมยุ 
ภเูกต็ 
กระบี ่
ธากา 
ฮอ่งกง 

กวัลาลมัเปอร ์
หลวงพระบาง 

มลัดฟีส ์
มณัฑะเลย ์
มมุไบ 
เนปิดอว ์
พนมเปญ 
เสยีมราฐ 
สงิคโ์ปร ์

เวยีงจนัทน์ 
ยา่งกุง้ 

 
ภาพท่ี 2  เส้นทางการจดัส่งสินค้าของบริษทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั 
ทีม่า : เวบ็ไซต ์บรษิทัไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั 
 
 จากภาพที ่2 จะเหน็ไดว้่า บรษิทัไทยแอรไ์ลน์ จํากดั มเีสน้ทางการบนิทัง้หมด 24
เสน้ทาง โดยแบ่งเป็นเสน้ทางในประเทศ 11เสน้ทาง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร อู่ตะเภา/พทัยา
ตราด อุดรธานี สุโขทัย ลําปาง เชียงใหม่ เชียงราย สมุย ภูเก็ต และกระบี่ และเส้นทาง
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ต่างประเทศ 13 เสน้ทาง ไดแ้ก่ ธากา ฮอ่งกง กวัลาลมัเปอร ์หลวงพระบาง มลัดฟีส ์มณัฑะเลย์
มมุไบ เนปิดอว ์พนมเปญ เสยีมราฐ สงิคโ์ปร ์เวยีงจนัทน์ และยา่งกุง้ 

 อยา่งไรกต็าม ธนิต โสรตัน์ (2552)  ไดก้ล่าวถงึ แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการสนิคา้ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 การจดัการสนิคา้ (Inventory Management) เกีย่วขอ้งกบัการควบคุมวสัดุสิง่ของ
สนิคา้ และวตัถุดบิใหม้กีารไหลลื่นการรบัการเกบ็รกัษา และการส่งมอบทัง้ภายในองคก์ร และ
ระหว่างองคก์รโดยมวีตัถุประสงคห์ลกัของคลงัสนิคา้จะเกีย่วขอ้งกบับทบาทในการอาํนวยความ
สะดวกใหส้นิคา้ และวตัถุดบิสามารถสง่มอบใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งทนัเวลาโดยบทบาทของคลงัสนิคา้
จงึตอ้งมหีน้าทีส่าํคญั 4 ประการ คอื 
 การรบัสนิคา้ (Receiving) โดยการตรวจสอบจาํนวนคุณลกัษณะในการทีจ่ะแยกแยะ
จดัเก็บให้เป็นหมวดหมู่โดยการจดัการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่
เกีย่วขอ้งกบัปรมิาณ, จาํนวน, สภาพและคุณภาพโดยคลงัสนิคา้ทุกประเภทจะทาํหน้าทีใ่นฐานะ
ผูท้รงสทิธใินความเป็นเจา้ของสนิคา้ชัว่คราวซึง่หมายถงึความรบัผดิชอบทีจ่ะมต่ีอตวัสนิคา้ 
 การควบคุมและรบัผดิชอบต่อสนิคา้ทีจ่ดัเกบ็อยูใ่นคลงัซึง่ตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการ
ทัง้การใชเ้ทคนิคเทคโนโลยใีนการเกบ็และทกัษะ, เครื่องมอืและเครื่องทุ่นแรงประเภทต่างๆเช่น
รถยก, ชัน้วางสนิคา้และสภาพแวดลอ้มในคลงัใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้แต่ละชนิดแต่ละประเภท
รวมถงึอาศยัระบบและการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศไม่ว่าจะเป็นระบบ Barcode รวมถงึ
ระบบการสื่อสารอเิล็กโทรนิกส์โดยกจิกรรมในการควบคุมสนิค้าน้ีจะเกี่ยวขอ้งกบัการคดัแยก
สนิคา้, การ Packing, การแบ่งบรรจุ, การคดัเลอืก, การตดิป้าย 
 การควบคุมทางดา้นเอกสารทัง้ทีเ่กีย่วกบัรายงานการเคลื่อนไหวการรบัและการเบกิ-
จ่ายทีเ่รยีกว่า Inventory Report และการควบคุมทางบญัชโีดยตน้ทุนในการเกบ็รกัษาสนิคา้จะ
เป็นจาํนวนหน่ึงในสามของตน้ทุนโลจสิตกิส ์
 การส่งมอบและกระจายสนิคา้ไม่ว่าจะส่งมอบสนิคา้ใหก้บัผูผ้ลติ หรอืการจดัส่งสนิคา้
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูร้บัทัง้จาํนวน, สภาพ, สถานทีแ่ละเวลาเพื่อสง่มอบใหก้บัลูกคา้ซึง่
จะตอ้งมกีระบวนการคดัเลอืกสนิคา้และระบบการจดัสง่ใหก้บัลกูคา้ 
 
แนวคิดการควบคมุภายในเก่ียวกบัเงินสด  
 
 แนวคิดการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด รวมระบบการควบคุมกระบวนการที่
เกี่ยวขอ้งตัง้แต่การรบัเงนิ การเก็บเงนิ และ การจ่ายเงนิ ดงัน้ี (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและสมาคมผูต้รวจสอบแหง่ประเทศไทย (2548 : 352- 354) ดงัน้ี 
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 การควบคมุเงินสดทัว่ไป 

 มีมาตรการป้องกันเงินสด อย่างเหมาะสมมีวิธีการหรือขัน้ตอนการควบคุม 
ดงัน้ีคอื  
 -  การแบ่งแยกหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็และการเกบ็รกัษาขอ้มลู มขีัน้ตอน
การตรวจสอบ คอื สอบทานโครงสรา้งขององคก์ร หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และรายละเอยีดของ
งาน 
 -  การป้องกนัเชค็ทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื พสิจูน์ว่าเชค็มอียูจ่รงิ 
และอธบิายวธิกีารป้องกนัสาํหรบัเชค็ทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ตรวจสอบเชค็ทีย่งัไม่ไดใ้ช ้รวมทัง้ มาตรการ
ดา้นความปลอดภยั 
 -  การดูแลรกัษาระบบเงนิสดย่อย มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คือ สอบทานการ
ควบคุมเงนิสดยอ่ย และตรวจนบัเงนิสดในมอื 

 การบนัทกึเงนิสด และรายงานในงบการเงนิอย่างถูกต้องและเหมาะสม มวีธิกีาร
หรอืขัน้ตอนการควบคุม ดงัน้ีคอื 
 -  กระทบยอดเงนิฝากธนาคารเป็นประจาํ มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื ตรวจสอบ
การกระทบยอดเงนิฝากธนาคารและเปรยีบเทยีบยอดคงเหลอืของบญัชเีงนิสด ยนืยนัยอดเงนิ
คงเหลอืกบัธนาคาร ตรวจสอบเงนิเบิกเกินบญัช ีและเช็คที่มยีอดคงค้างนานเกนิ 30 วนั 
ตรวจสอบการตดัยอดรายรบัและรายจา่ยดวูนัทีท่ีธ่นาคารตดัยอด Bank Statement 
 -  การโยกยา้ยเงนิสดที่ไดร้บัมอบอํานาจระหว่างบญัชเีงนิสดกบับญัชเีงนิลงทุน 
มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอืตรวจสอบเอกสารมอบอํานาจในการโยกย้ายเงนิสด และติดตาม
รายการเงนิโอนผา่นธนาคารทนัท ีทัง้ก่อนและหลงัสิน้สดุรอบการรายงาน 
 -  หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ไปในการรายงานเงินสด มีขัน้ตอนการ
ตรวจสอบ คอื ประเมนิการรายงานเงนิสดในงบการเงนิ 
 
 การรบัเงินสด 

 เงนิสดทัง้หมดทีถ่งึกาํหนดไดร้บั มวีธิกีารหรอืขัน้ตอนการควบคุม ดงัน้ีคอื 
 -  รวบรวมเงนิสด ณ สถานที่ระบุไว้อย่างชดัเจน มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คือ 
พสิจูน์วธิกีารปฏบิตั ิและสิง่อาํนวยความสะดวกทีเ่หมาะสม การสงัเกตการณ์ 
 -  ลูกคา้ไดร้บัใบเสรจ็เป็นลายลกัษณ์อกัษรและรบัทราบยอดเงนิรวม มขีัน้ตอน
การตรวจสอบ คอื การสงัเกตการณ์ 
 -  การบันทึกเงินสดควรแสดงยอดรวม มีขัน้ตอนการตรวจสอบ คือ การ
สงัเกตการณ์ 
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 -  ตดิตามลกูหน้ีทีเ่ลยกาํหนดชาํระอยา่งใกลช้ดิ มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื สอบ
ทานขัน้ตอนตดิตามหน้ี และสอบทานบญัชลีกูหน้ีคา้งรบั ยนืยนัยอดบญัชลีกูหน้ีคา้งรบั 

 การดแูลเงนิสดรบั 
  -  นําฝากธนาคารทุกสิน้วนั มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื เปรยีบเทยีบรายการเงนิ
สดรบักบัสมดุรายวนัรบัและสลปิรบัฝากเงนิของธนาคาร 
  -  การบนัทกึเงนิสดมกีารทําสําเนาการรบัเงนิสดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสรุป
ยอดขาย มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื การสงัเกตการณ์ 

 บนัทกึเงนิสดทีไ่ดร้บัมาทนัท ี
  -  ออกใบเสรจ็รบัเงนิทนัททีีไ่ดร้บัเงนิสด มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื ทดสอบและ
เปรยีบเทยีบใบเสรจ็รบัเงนิกบัสมดุรายวนัเงนิสดทีไ่ดร้บั และการบนัทกึรายการเงนิสด 

 มกีารบนัทกึเงนิสดทีไ่ดร้บั อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
  -  พนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมต้องกระทบยอดระหว่างใบแจ้งการโอนเงินกับ
รายการที่ได้รบัเงนิ มีขัน้ตอนการตรวจสอบ คือ ติดตามตวัอย่างการรบัเงนิสดกบัสมุดแยก
ประเภท สอบทานขัน้ตอนการกระทบยอด 
  -  พนักงานที่ดูแลบญัชลีูกหน้ีค้างรบั บนัทกึรายการเครดติไว้ที่บญัชขีองลูกค้า 
โดยมเีอกสารใบแจง้การโอนเงนิ มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื ตดิตามตวัอย่างการรบัเงนิสดกบั
สมดุแยกประเภท สอบทานขัน้ตอนการกระทบยอด 

 รายรบัทีเ่ป็นเงนิสด รายงานในงบการเงนิอยา่งเหมาะสม 
          -  หลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ไป สําหรับรายรับที่เป็นเงินสด มีขัน้ตอนการ
ตรวจสอบ คอื ประเมนิการรายงานรายรบัทีเ่ป็นเงนิสด 
 

 การจ่ายเงินสด 

 ความถูกตอ้งของคา่ใชจ้า่ย 
  -  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดไดร้บัการตรวจสอบและไดร้บัมอบอาํนาจจากเจา้หน้าทีอ่ยา่ง
เหมาะสม มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื ทดสอบเอกสารเอกสารเกี่ยวกบัค่าใชจ้่าย เพื่อตรวจดู
ลายเซน็การอนุมตัขิองผูด้แูล สแกนสมดุรายวนัของการจา่ยเงนิ สาํหรบัเชค็ทีจ่า่ยใหก้บัผูถ้อืเงนิ 

 การดแูลเงนิสดจา่ย  
  -  กระทบยอดเงนิฝากธนาคาร โดยพนกังานทีไ่มม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการจา่ยเงนิ 
เพื่อไดร้บัมอบอํานาจเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิหรอืจดัการเกี่ยวกบัเงนิสด มขีัน้ตอนการตรวจสอบ 
คอื ตรวจสอบการกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร รวมไปถงึการสอบทานการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการ
ทาํงาน 
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 การจา่ยเงนิตามจาํนวนทีถู่กตอ้ง 
  -  ขีดฆ่าเช็คที่เสียใช้การไม่ได้ และจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน มีขัน้ตอนการ
ตรวจสอบ คอื ตรวจสอบเชค็ทีย่กเลกิ 
  -  ให้คอมพวิเตอร์หรอืเครื่องอ่านเช็คพมิพ์จํานวนเงนิตามเช็ค มขีัน้ตอนการ
ตรวจสอบ คอื การสงัเกตการณ์ และการตรวจสอบเชค็ทีม่อียูป่จัจุบนัและทีย่กเลกิ 
  -  เอกสารประกอบเกี่ยวกบัค่าใชจ้่าย มกีารประทบัตรา หรอืทําเครื่องหมายใหรู้ ้
เพื่อป้องกนัการนํากลบัมาใชใ้หม ่มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื ทดสอบเอกสารประกอบว่ามกีาร
ทาํเครือ่งหมายหรอืประทบัตรา 
  -  การใชเ้อกสารประกอบทีจ่ะจดัเตรยีมเชค็ มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื ทดสอบ
จาํนวนเงนิตามเชค็ โดยดจูากเอกสารประกอบ 

 การเบกิจา่ย 
  -  ชําระด้วยเช็คเท่านัน้ ยกเว้น รายการที่ชําระจากเงนิสดย่อย มขีัน้ตอนการ
ตรวจสอบ คอื สอบทานนโยบายการจ่ายเงนิ และบนัทกึรายการที่ชําระด้วยเงนิสดประจําวนั 
รายการทีผ่ดิปกตใิหร้บีดาํเนินการสบืสวน 
  -  จา่ยดว้ยเชค็ทีล่งตวัเลขไวล้่วงหน้า มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื ตรวจสอบการ
ออกเชค็ 
  - ผูเ้ซน็เชค็ตรวจสอบเอกสารที่ใชใ้นการชําระเงนิ มขีัน้ตอนการตรวจสอบ คอื 
ตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุมตัจิา่ยวา่มลีายเซน็อนุมตัขิองผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

 บนัทกึการจา่ยเงนิทนัท ี
  -  ลงวนัทีข่องรายการคา่ใชจ้า่ยรายวนัทนัทโีดยใชเ้อกสารประกอบ มขีัน้ตอนการ
ตรวจสอบ คอื ทดสอบรายการประจาํวนัโดยเปรยีบเทยีบวนัทีก่บัเอกสารประกอบ 

 บนัทกึการจา่ยเงนิอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
  -  การสอบทานเอกสารทีไ่ดร้บัการอนุมตัเิอกสารใบสาํคญัรายวนั (ผูส้อบทานลง
นามกํากบัที่เอกสารประกอบและระบุว่า “ตรวจแล้ว”) มีขัน้ตอนการตรวจสอบ คือ ทดสอบ
ใบสาํคญัรายวนัเพือ่ดลูายเซน็ทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจรบัรองรายการจา่ยเงนิเป็นตวัอยา่ง 

 การรายงานการจา่ยเงนิสดอยา่งเหมาะสม 
  -  หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ไป สําหรับการจ่ายเงินสด มีขัน้ตอนการ
ตรวจสอบ คอื ประเมนิรายงานของการจา่ยเงนิสด 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน มงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 ระบบการควบคุมภายในด้านบญัชี และด้านภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
นฐัวุฒ ิบรรเลง (2553) ไดศ้กึษาเรื่องระบบการควบคุมภายในดา้นบญัช ีและดา้นภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย กรณศีกึษาธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ปรญิญาวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการ
ตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงคข์องการศกึษาเพื่อศกึษาระบบ
การควบคุมภายในด้านบญัช ีและด้านภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายของบรษิทั วเิคราะห์
ปญัหาและอุปสรรคดา้นระบบบญัช ีและดา้นระบบภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายของบรษิทั 
และเพือ่เสนอแนะระบบการการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและวธิกีารแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่ง
มปีระสทิธผิล โดยใช้แบบสมัภาษณ์การประเมนิระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งจํานวนทัง้สิน้ 40 คน จากการสงัเกต
วธิกีารดาํเนินงาน และจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและนํามาวเิคราะหผ์ลโดยใชว้ธิสีถติเิชงิพรรณนา 
ซึง่ผลการศกึษาพบว่า ระบบการควบคุมตามแนวคดิการควบคุมภายในของ COSO ของบรษิทั
ยงัไม่มคีวามชดัเจน และไม่ไดค้ํานึงถงึขัน้ตอนการปฏบิตังิานที่เป็นแนวทางการประหยดัภาษ ี
หรือแนวทางการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง และระบบการส่งเอกสารสําคญัทางภาษีของ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน เข้าสู่สํานักงานใหญ่ล่าช้าและเกิดการสูญหายระหว่างทางทําให้
บรษิทัตอ้งเสยีสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

 การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคมุภายในศริพิร ชกูลิน่ (2551) ไดศ้กึษา
เรื่องการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกรณีศึกษากองคลงั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติสาขาบญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุร ีโดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อประเมนิประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายในของกองคลงั
ตามแนวคดิของ COSO และประเมนิการควบคุมภายในของกองคลงัตามระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รหิาร
กองคลงัประเมนิประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายในของกองคลงั ตามแนวคดิของ COSO มี
ประสทิธิภาพอยู่ในระดบัมาก และเม 'ือพจิารณารายด้าน พบว่า ประเมนิประสทิธิภาพอยู่ใน
ระดบัมาก 4 ดา้น คอืดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม ดา้นการประเมนิความเสีย่ง ดา้นการ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุม และด้านการติดตามและประเมินผล ส่วนด้านข้อมูล
สารสนเทศและการสือ่สารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในด้านวงจรรายได้ พรพมิล อนิทกาศ 
(2551) ไดศ้กึษาระบบการควบคุมวงจรรายได ้ธุรกจิคา้ปลกี กรณีศกึษา บรษิทั ABC จาํกดั พบ
จุดอ่อนทีค่วรแกไ้ข เรื่อง ไมม่กีารกําหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานอยา่งครบถว้น ไมม่กีารกําหนด
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ผู้มอีํานาจอนุมตัิชดัเจนในด้านการขาย สนิเชื่อและบญัชี บางรายการขาดเอกสารประกอบ 
รวมทัง้ไม่มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างพนักงานขายและพนักงานเกบ็เงนิ สําหรบัช่องทางขาย 
Concentration และการกาํหนด Log in ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานยงัไมเ่พยีงพอ  

Dana R. Hermanson, Joson L. Smith และ Nathaniel M. Stephens (2012) ได้
ศกึษาเรื่องประสทิธผิลองคก์รของระบบการควบคุมภายใน ในองคป์ระกอบการควบคุมเฉพาะ
โดยการสาํรวจความคดิเหน็จากหวัหน้าผูต้รวจสอบภายในจาํนวน 500 คน เกีย่วกบัประสทิธผิล
การควบคุมภายในดา้นการรายงานการเงนิ ผลการวจิยัพบว่า มปีระสทิธผิลสูงโดยเฉพาะดา้น
การกํากบัดูแลจากผูบ้รหิารและกจิการภาครฐัมกีารปฏบิตัติามระเบยีบสูงกว่ากจิการทัว่ไป ใน
เรื่องการตดิตามผลสถาบนัการเงนิมปีระสทิธผิลมากกว่ากจิการการใหบ้รกิาร และปจัจยัทีเ่พิม่
ประสทิธผิลการควบคุมคอื การใหฝ้า่ยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

Mahdi Salehi, Mahmoud Mousavi Shiri และ Fatemeh Ehsanpour (2013) 
ไดศ้กีษาเรื่องประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในในส่วนของการธนาคาร โดยอา้งองิจาก
ธนาคาร Mellat ประเทศอหิร่าน ในปี 2011 และไดอ้อกแบบและพฒันาแบบสอบถามเพื่อเกบ็
รวบรวมขอ้มลู ผลการวจิยัพบวา่ ระบบการควบคุมภายใน ในสว่นของการธนาคารมปีระสทิธผิล
อยา่งมากในโดยป้องกนัการเกดิขอ้ผดิพลาดและการทุจรติไดด้ ี
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน 

กระบวนการจดัสง่สนิคา้บรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จํากดั โดยผูศ้กึษาใชว้ธิกีารวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey 
Research) โดยใชแ้บบสอบถามทีส่รา้งขึน้เพื่อสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลของ
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวคดิ COSO 2013 จากพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระบวนการจดัสง่ 40 คน มรีะเบยีบวธิกีารศกึษาดงัน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากรในการศกึษาเป็นพนกังานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบักระบวนการจดัสง่สนิคา้
ในเขตจงัหวดัอุดรธานี  ซึง่เป็นสาขาทีเ่ปิดใหมใ่นปี 2558 ปจัจุบนัมพีนกังานทีเ่กีย่วขอ้งจํานวน 
40 คน ทัง้น้ีไดท้ําการส่งแบบสอบถามไปยงัพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการจดัส่งสนิคา้ทัง้ 
40 คน โดยแสดงรายละเอยีดในตารางที ่3 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3  ตาํแหน่ง และจาํนวนพนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม 

Title Total 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยปฏบิตักิารภาคพืน้ดนิ (Ground Operations Director) 1 คน 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยปฏบิตักิารภาคพืน้ดนิ (Senior Ground Operations 
Manager) 

1 คน 

ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ (Cargo Operations Manager) 1 คน 
รองผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ (Deputy Cargo Operations Manager) 1 คน 
หวัหน้าฝา่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ (Cargo Operations Supervisor) 2 คน 
เจา้หน้าทีอ่าวุโสฝา่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ (Senior Cargo Operations Officer) 2 คน 
เจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ (Cargo Operations Officer) 6 คน 
เจา้หน้าทีภ่าคพืน้ดนิ (Ground Handing) 7 คน 
หวัหน้าฝา่ยรบัสนิคา้ (Chief of Cargo Acceptance) 1 คน 
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ตารางท่ี 3  ตาํแหน่ง และจาํนวนพนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
Title Total 

เจา้หน้าทีจ่ดัสง่สนิคา้ (Cargo Handing) 9 คน 
เจา้หน้าทีฝ่า่ยรบัสนิคา้ (Cargo Acceptance Officer) 9 คน 
Total 40 คน 

 
เครื่องมือการศึกษา 
 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ยแบบสอบถามการประเมนิการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO 2013 กระบวนการจดัส่งสนิคา้ของบรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จํากดั โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น6สว่นคอื 

 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบมใีหเ้ลอืกคาํตอบเพยีง
คาํตอบเดยีว แบ่งเป็นแบบเรยีงลําดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่อายุระดบัการศกึษาประสบการณ์
การทํางาน และแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศ ตําแหน่งงานและหน้าที่
รบัผดิชอบในปจัจุบนั 

 2.  ประสทิธผิลของสภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) จาํนวน 
5 หลกัการ คอื 

-  ความมุง่มัน่ต่อความซื่อสตัยแ์ละจรรยาบรรณมคีาํถาม 4 ขอ้ 
-  การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละกาํกบัดแูลโดยคณะกรรมการบรษิทัมคีาํถาม 4 ขอ้ 
-  การกาํหนดอาํนาจและหน้าทีม่คีาํถาม 5 ขอ้ 
-  การจูงใจการพฒันาและการธํารงรกัษาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถมี

คาํถาม 5 ขอ้ 
-  การใหค้วามสาํคญัต่อการควบคมุภายในมคีาํถาม 4 ขอ้ 

 3.  ประสทิธผิลของการประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) จาํนวน 4 หลกัการ 
คอื 

-  วตัถุประสงคข์องธุรกจิทีช่ดัเจนมคีาํถาม 5 ขอ้ 
-  การบ่งชีแ้ละจดัการความเสีย่งมคีาํถาม 9 ขอ้ 
-  ความเสีย่งจากการทุจรติมคีาํถาม 3 ขอ้ 
-  การวเิคราะหค์วามเสีย่งทีม่ผีลต่อการควบคุมภายในมคีาํถาม 6 ขอ้ 

 4.  ประสทิธผิลของกจิกรรมการควบคุม (Control Activities) จาํนวน 3 หลกัการ 
 -  มาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้มีคําถาม  

20 ขอ้ 
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 -  การควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมคีาํถาม 4 ขอ้ 
 -  การกาํหนดนโยบายและกระบวนการปฏบิตั ิมคีาํถาม 5 ขอ้ 

 5. ประสทิธิผลของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication) จาํนวน 3 หลกัการ คอื 

 -  ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมคีุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถ
ดาํเนินไปไดต้ามทีก่าํหนดไวม้คีาํถาม 4 ขอ้ 

 -  การสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร ทีจ่าํเป็นต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายใน
สามารถดาํเนินไปตามทีก่าํหนดไวม้คีาํถาม 3 ขอ้ 

 -  การสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุม
ภายในมคีาํถาม 2 ขอ้ 
 6.  ประสทิธผิลของการตดิตามและประเมนิผล (Monitoring) จาํนวน 2 หลกัการ คอื 

 -  การตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการควบคุม
ภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้นเหมาะสมมคีาํถาม 4 ขอ้  

 -  การประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อ
บุคคลทีร่บัผดิชอบ ซึ่งรวมถงึผูบ้รหิารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสมมคีําถาม  
2 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

 1.  ขอ้มูลปฐมภูมศิึกษาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของ
พนกังานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายในกระบวนการจดัสง่สนิคา้ 
         2.  ข้อมูลทุติยภูมิศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกบักระบวนการจดัส่งสินค้ารายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน
รวมทัง้เอกสารเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎแีละผลงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเช่นเอกสารตําราบทความ
ทางวชิาการวทิยานิพนธเ์ป็นตน้ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 การวเิคราะหข์อ้มูลทําโดยการนําขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมดมาทําการวิเคราะห์และประเมนิการควบคุมภายในของกระบวนการจดัส่งสนิค้าโดย
นําเสนอขอ้มูลทีว่เิคราะหใ์นลกัษณะขอ้มลูสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ
ประเมนิถงึระบบการควบคุมภายในมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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 1.  ค่าความถี่และค่ารอ้ยละ ใชส้าํหรบัวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ซึง่ประกอบดว้ยเพศอายตุําแหน่งงานประสบการณ์การทาํงานและหน้าทีร่บัผดิชอบในปจัจุบนั 
 2.  ค่าเฉลี่ยใช้สําหรับวิเคราะห์ระดับการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
กระบวนการจดัสง่สนิคา้ ตามแนวทาง COSO 2013โดยใชเ้กณฑก์าํหนดใหร้ะดบัความคดิเหน็
เกี่ยวกบัประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในโดยกําหนดคะแนนประจําแต่ละระดบัการมี
ระบบการควบคุมภายในหรอืการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบัดงัน้ี 
 การมรีะบบการควบคุมภายในหรอืการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายใน 
 ม ี/เคยปฏบิตั ิ ใหค้ะแนนประจาํในระดบัน้ีเทา่กบั 1 
 ไมม่ ี/ไมเ่คยปฏบิตั ิ ใหค้ะแนนประจาํในระดบัน้ีเทา่กบั 0  
 สําหรบัการแปลผลข้อมูลที่รวบรวมจากการตอบแบบสอบถามผู้ศึกษาได้กําหนด
เกณฑก์ารแปลผลโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทีค่ํานวณโดยกําหนดขนาดของอนัตร
ภาคชัน้จากคา่คะแนนเฉลีย่ชว่งชัน้ดงัน้ี  
 
 คา่อนัตรภาค   = คา่สงูสดุ – คา่ตํ่าสดุ 
                               ชว่งคะแนน 
 
 โดยกาํหนดให ้
 คะแนนสงูสดุเทา่กบั 1 คะแนน 
 คะแนนตํ่าสดุเทา่กบั 0 คะแนน 
 จาํนวนชัน้เทา่กบั 3 ชัน้ 
 แทนคา่อนัตรภาคชัน้   =  1-0 
         3 
      =   0.33 
  

 สามารถแบ่งชว่งคะแนนและทาํการแปลความหมายระดบัการควบคุมภายในของ
ระบบการควบคุมหรอืการปฏบิตัติามกระบวนการจดัสง่สนิคา้ตามแนวทาง COSO ดงัน้ี 
 0.68 – 1.00 มรีะดบัประสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ 
 0.34 – 0.67 มรีะดบัประสทิธผิลการควบคุมภายในพอใช ้
 0.00 – 0.33 มรีะดบัประสทิธผิลการควบคุมภายในไมเ่พยีงพอ 
 
 การคาํนวณคา่เฉลีย่คะแนนตามประเภทการควบคุมภายในคาํนวณดงัน้ี 
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 สตูรคาํนวณคา่เฉลีย่ (x̄) = 
X1+X2+X3+…+Xn

N
 

 โดยที ่X
1
+…+X

n 
คอืคะแนนทีไ่ดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม 

 N คอื จาํนวนขอ้ 
 
การนําเสนอข้อมลู 
 
 เมื่อนําแบบสอบถามทีไ่ดม้าดําเนินการตรวจสอบขอ้มูลและนําขอ้มูลที่ไดท้ัง้หมดทํา
การประมวลผลวเิคราะหแ์ละแปลผลตามระดบัของระบบการควบคุมภายในซึง่ไดก้ําหนดเกณฑ์
การจดัระดบัค่าเฉลีย่ไวเ้ป็นช่วงคะแนนซึง่การศกึษากระบวนการจดัส่งสนิคา้ใชว้ธิกีารนําเสนอ
ผลการศึกษาในรูปแบบตารางการมีระบบการควบคุมภายในหรือการปฏิบตัิตามระบบการ
ควบคุมภายในโดยวเิคราะหใ์นลกัษณะขอ้มลูสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็น
การบรรยายลักษณะทัว่ไปทางด้านเพศอายุประสบการณ์การทํางานตําแหน่งงานหน้าที่
รบัผดิชอบในปจัจุบนัและรายละเอยีดของขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการควบคุมภายใน 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศกึษาฉบบัน้ีไดนํ้าเอาทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบั COSO 2013 มาประยุกตใ์ชก้บั
การประเมนิการควบคุมภายในกระบวนการจดัสง่สนิคา้ บรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั เพื่อนําผลที่
ได้มาพิจารณาและเสนอแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ผูศ้กึษาไดส้่งแบบสอบถามไปยงัพนกังานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบักระบวนการ
จดัสง่สนิคา้ จาํนวน 40 คน 
 ผลของการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ได้จากการประเมนิการควบคุมภายในกระบวนการ
จดัสง่สนิคา้ ตามแนวของ COSO 2013 สามารถจาํแนกตามการวเิคราะหเ์ป็น 6 สว่นดงัต่อไปน้ี 
 สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังานบรษิทั 
 สว่นที ่2 การประเมนิประสทิธผิลสภาพแวดลอ้มการควบคุม 
 สว่นที ่3 การประเมนิประสทิธผิลการประเมนิความเสีย่ง 
 สว่นที ่4 การประเมนิประสทิธผิลกจิกรรมการควบคุม 

 สว่นที ่5 การประเมนิประสทิธผิลระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 
 สว่นที ่6 การประเมนิประสทิธผิลการตดิตามประสทิธผิล 

 
ข้อมลูส่วนบคุคลของพนักงานบริษทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั 
 
 ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานบรษิทัฯ จํานวน 40 คน สามารถอธบิายผลการศกึษา
เกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของพนักงานประกอบดว้ย  เพศ อายุ ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่ง
และหน้าทีร่บัผดิชอบ โดยจะวเิคราะหแ์ยกตามตารางที ่3 – 7 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4  จาํนวน และร้อยละของพนักงานจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (N = 40) ร้อยละ 
ชาย 12 30.0 
หญงิ 28 70.0 
รวม 40 100.0 
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 จากตารางที ่4 พบว่า พนกังานสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 70.00 และเป็น
เพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 30.0 
 
ตารางท่ี 5  จาํนวนและร้อยละของพนักงาน จาํแนกตามอาย ุ

อาย ุ จาํนวน (N=40) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 25 ปี 3 7.5 
มากกวา่25 – 35 ปี 19 47.5 
มากกวา่ 35 – 45 ปี 13 32.5 
มากกวา่ 45 ปี 5 12.5 
รวม 40 100.0 

 
 จากตารางที ่ 5พบว่าพนกังานสว่นใหญ่อายุมากกว่า 25 – 35 ปีจาํนวน 19 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 47.50 รองลงมาคอื อายมุากกวา่ 35 – 45 ปีจาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 
ถดัมาคอือายุมากกว่า 45 ปีจาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 และอายุน้อยกว่า 25 ปี จาํนวน 
3 คนคดิเป็นรอ้ยละ 7.50 
 
ตารางท่ี 6  จาํนวนและร้อยละของพนักงาน จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

ตาํแหน่งงาน จาํนวน (N = 40) ร้อยละ 
ระดบัผูบ้รหิาร 8 20.0 
ระดบัพนกังานปฏบิตักิาร 32 80.0 
รวม 40 100.0 

 
 จากตารางที ่ 6 พบว่าพนกังานประกอบดว้ย ตําแหน่งระดบัพนกังานจาํนวน 32 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 และระดบัผูบ้รหิารจาํนวน 32 คนคดิเป็นรอ้ยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 7  จาํนวนและร้อยละของพนักงาน จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
ประสบการณ์การทาํงาน 

ณ บริษทัปัจจบุนั 
จาํนวน (N=40) ร้อยละ 

0 – 1 ปี 5 12.5 
มากกวา่ 1 – 5 ปี 26 65.0 
มากกวา่ 5 – 10 ปี 7 17.5 
มากกวา่ 10 ปี 2 5.0 
รวม 40 100.0 
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 จากตารางที ่ 7 พบว่าสว่นใหญ่อายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี จาํนวน 26 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 65.00 รองลงมาคอือายงุานมากกวา่ 5 – 10 ปี จาํนวน 7 คนคดิเป็นรอ้ยละ 17.50 ถดัมา
คอือายุงาน 0 – 1 ปี จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 และอายุงานมากกว่า 10 ปี จาํนวน 2 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 8  จาํนวนและร้อยละของพนักงาน จาํแนกตามหน้าท่ีรบัผิดชอบ 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ จาํนวน (N = 40) ร้อยละ 
ปฏบิตักิารภาคพืน้ดนิ 9 22.5 
แผนกตรวจรบัสนิคา้ 10 25.0 
แผนกจดัสง่สนิคา้ 21 52.5 
รวม 40 100.0 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่าพนักงานประกอบดว้ยหน้าที่รบัผดิชอบแผนกจดัส่งสนิค้า
จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.50 รองลงมาคอืแผนกแผนกตรวจรบัสนิคา้จาํนวน 10 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และปฏบิตักิารภาคพืน้ดนิจาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 
 
การประเมินการควบคมุภายในตามแนวของ COSO 2013 
 
 ผลการเปรยีบเทยีบการประเมนิการควบคุมภายในตามทางแนวของCOSO 2013
กระบวนการจดัสง่สนิคา้ บรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั สามารถแยกพจิารณาในแต่ละองคป์ระกอบ
ไดด้งัน้ี 
 
 การเปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ  
 สภาพแวดลอ้มของการควบคุม ประกอบไปดว้ย 5 หลกัการ คอื 1) ความซื่อสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณ 2) การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละกํากบัดแูลโดยคณะกรรมการบรษิทั 3) การกําหนดอาํนาจ
หน้าที ่4) การจงูใจ การพฒันา และการธํารงรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 5) การให้
ความสาํคญัต่อการควบคุมภายใน สามารถสรปุผลการประเมนิไดด้งัตารางที ่9– 14 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 9  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อมของการควบคมุ
ด้านความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 

ระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อมของการ
ควบคมุด้านความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 

 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

สภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน 
1. ความมุง่มัน่ต่อความซื่อสตัยแ์ละจรรยาบรรณ 
1) คณะกรรมการและผูบ้รหิารกาํหนด
แนวทางและมกีารปฏบิตัทิีอ่ยูบ่นหลกัความ
ซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินงาน 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

2) มขีอ้กาํหนดทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ซื่อตรง รกัษาจรรยาบรรณ และรวมถงึขอ้หา้ม
ในการปฏบิตัตินทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบัองคก์ร 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

3) มกีารกาํหนดบทลงโทษทีเ่หมาะสม สาํหรบั
การฝา่ฝืน และมกีารสือ่สารใหทุ้กคนในองคก์ร
รบัทราบ 

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

4) มกีระบวนการตดิตามและประเมนิการ
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั กฎ ระเบยีบวนิยั และ
สามารถจดัการไดอ้ยา่งทนัเวลา หากพบการ
ไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดทีว่างไว ้

3 
7.50 

37 
92.50 

40 
0.925 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (4 ข้อ) 3.13 96.87 0.97 เพียงพอ 
 
 จากตารางที ่9 การประเมนิสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในเกีย่วกบัความซื่อสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณ ตามแนวทาง COSO พบว่าหลกัการในเรื่องความมุ่งมัน่ต่อความซื่อสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณ มีประสิทธิผลการควบคุมภายในเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 0.97) และปจัจัยที่มี
ประสทิธผิลการควบคุมภายในน้อยทีสุ่ดคอื มกีระบวนการตดิตามและประเมนิการปฏบิตัติาม



31 
 

ข้อบงัคบั กฎ ระเบียบวินัย และสามารถจดัการได้อย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตาม
ขอ้กาํหนดทีว่างไว ้(คา่เฉลีย่ 0.925) 
 
ตารางท่ี 10  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อมของการ

ควบคมุด้านการปฏิบติัหน้าท่ีและกาํกบัดแูลโดยคณะกรรมการบริษทั 
ระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อมของการ
ควบคมุด้านการปฏิบติัหน้าท่ีและกาํกบั

ดแูลโดยคณะกรรมการบริษทั 
 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

2. การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละกาํกบัดแูลโดยคณะกรรมการบรษิทั 
1) มกีารกาํหนดบทบาทหน้าทีข่อง
คณะกรรมการแยกจากฝา่ยบรหิาร และได้
กาํหนดอาํนาจของคณะกรรมการไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

2) คณะกรรมการเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความ
เชีย่วชาญสามารถซกัถามผูบ้รหิารระดบัสงู
ในปญัหาทีเ่กีย่วกบัผลงานของผูบ้รหิาร
ระดบัสงูได ้

6 
15.00 

34 
85.00 

40 
0.85 

เพยีงพอ 

3) คณะกรรมการบรษิทัเป็นอสิระจากฝา่ย
บรหิารและมสีดัสว่นทีเ่พยีงพอในการ
ประเมนิผลและการตดัสนิใจในเรือ่งทีส่าํคญั 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

4) คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการ
กาํกบัดแูลฝา่ยบรหิารในการออกแบบ การ
นําไปใช ้การจดัการ และการปฏบิตัติาม
ระบบการควบคุมภายใน 

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (4 ข้อ) 5.00 95.00 0.95 เพียงพอ 
 
จากตารางที่ 10 การประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ

ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละกํากบัดูแลโดยคณะกรรมการบรษิทัตามแนวทาง COSO พบว่า หลกัการใน
เรื่องของการปฏิบตัิหน้าที่และกํากบัดูแลโดยคณะกรรมการบรษิัท มปีระสทิธผิลการควบคุม
ภายในเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 0.95) และปจัจยัที่มปีระสิทธิผลการควบคุมภายในน้อยที่สุดคือ 
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คณะกรรมการเป็นผู้ที่มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญสามารถซกัถามผู้บรหิารระดบัสูงในปญัหาที่
เกีย่วกบัผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงูได ้(คา่เฉลีย่ 0.85) 
 
ตารางท่ี 11  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อมของการ

ควบคมุด้านการกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ี 
ระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อม
ของการควบคมุด้านการกาํหนด

อาํนาจและหน้าท่ี 
 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

3. การกาํหนดอาํนาจและหน้าที ่
1) มกีารจดัโครงสรา้งองคก์ร และสาย
การบงัคบับญัชาทีเ่หมาะสม 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

2) มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง 

3 
7.50 

37 
92.50 

40 
0.925 

เพยีงพอ 

3) มกีารกาํหนดโครงสรา้งองคก์รและ
ความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีอ่ยา่ง
ชดัเจน และมกีารจดัทาํ รายละเอยีด
ของงาน(Job Description) 
คุณลกัษณะของพนกังานทีต่อ้งการ
(Job Specification)ครอบคลุมทุก
ตําแหน่งงานตามผงัองคก์ร 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

4) มโีครงสรา้งหน่วยงานทีส่อดคลอ้ง
กบัลกัษณะงาน และเอือ้อาํนวยใหก้าร
ปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้จาํนวน บุคลากรในฝา่ยต่างๆ 
มคีวามเหมาะสม 

33 
82.50 

7 
17.50 

40 
0.175 

ไมเ่พยีงพอ 

5) บุคลากรปฏบิตังิานตรงกบัทกัษะ 
ความรู ้และความสามารถของตน 

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (5 ข้อ) 19.00 81.00 0.81 เพียงพอ 
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จากตารางที่ 11 การประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
กาํหนดอาํนาจและหน้าทีต่ามแนวทาง COSO พบวา่หลกัการในเรือ่งของการกําหนดอาํนาจและ
หน้าที่มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ (ค่าเฉลี่ย 0.81) และปจัจยัทีม่ปีระสทิธผิลการ
ควบคุมภายในไมเ่พยีงพอคอื มโีครงสรา้งหน่วยงานทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะงาน และเอือ้อาํนวย
ให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้จํานวน บุคลากรในฝ่ายต่างๆ มคีวาม
เหมาะสม (คา่เฉลีย่ 0.175) 
 
ตารางท่ี 12   จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อมของการ

ควบคมุด้านการจงูใจ การพฒันา และการธาํรงรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ 

ระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อมของการ
ควบคมุด้านการจงูใจ การพฒันา และการ

ธาํรงรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

สภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน 
4. การจงูใจ การพฒันา และการธาํรงรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
1) มนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิพือ่จดัหา พฒันา 
และรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ
ทีเ่หมาะสม 

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

2) มกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีาร
ปฏบิตัใินการจดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากร 
อยา่งสมํ่าเสมอ 

5 
12.50 

35 
87.50 

40 
0.875 

เพยีงพอ 

3) มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และ
การใหร้างวลัต่อบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ี
และไดส้ือ่สารใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคน
รบัทราบ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

4) มกีระบวนการแกไ้ขปญัหาหรอืเตรยีมพรอ้ม
สาํหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้
ความสามารถทีเ่หมาะสมอยา่งทนัเวลา 

33 
82.50 

7 
17.50 

40 
0.175 

ไม่
เพยีงพอ 

5) มแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอด
ตําแหน่งทีส่าํคญั 

3 
7.50 

37 
92.50 

40 
0.925 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (5 ข้อ) 21.50 78.50 0.79 เพียงพอ 
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จากตารางที ่12 การประเมนิสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกีย่วกบัการจงูใจ 
การพฒันา และการธํารงรกัษาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถตามแนวทาง COSO พบว่า 
หลกัการในเรื่องของการจงูใจ การพฒันา และการธํารงรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมี
ประสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ (ค่าเฉลี่ย 0.95) และปจัจยัที่มปีระสทิธผิลการควบคุม
ภายในน้อยทีสุ่ดคอื คอืมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตัใินการจดัหา พฒันา 
และรกัษาบุคลากร อยา่งสมํ่าเสมอ (คา่เฉลีย่ 0.875) 
 
ตารางท่ี 13  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อมของการ

ควบคมุด้านการให้ความสาํคญัต่อการควบคมุภายใน 
ระดบัประสิทธิผล สภาพแวดล้อมของการ
ควบคมุด้านการให้ความสาํคญัต่อการ

ควบคมุภายใน 
 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

5. การใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายใน 
1) คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการ
และการสือ่สารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมี
ความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และ
จดัใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั ิ
ในกรณทีีจ่าํเป็น 

6 
15.00 

34 
85.00 

40 
0.85 

เพยีงพอ 

2) คณะกรรมการและผูบ้รหิารกาํหนดตวัชีว้ดั
ผลการปฏบิตังิาน และใหร้างวลัอยา่ง
เหมาะสม โดยพจิารณาในเรือ่งการปฏบิตัิ
ตามจรยิธรรมและบทลงโทษ (Code of 
Conduct) และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และ
ระยะยาวของบรษิทั 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

3) คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิ
แรงจงูใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง โดย
เน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความสาํเรจ็ของ
หน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคุมภายใน 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

4) คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณา
ไมใ่หม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (4 ข้อ) 3.75 96.25 0.96 เพียงพอ 
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 จากตารางที่ 13 การประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในการให้
ความสําคญัต่อการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของการให้
ความสาํคญัต่อการควบคุมภายในมปีระสทิธผิลการควบคุมภายในพอใช ้/ ควรปรบัปรงุ(ค่าเฉลีย่ 
0.96) และปจัจยัที่มปีระสทิธิผลการควบคุมภายในน้อยที่สุดคอืคณะกรรมการและผู้บรหิารมี
กระบวนการและการสื่อสารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน 
และจดัใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั ิในกรณทีีจ่าํเป็น(คา่เฉลีย่ 0.85) 
 จากการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO องคป์ระกอบที ่
1 สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน (ตารางที ่9 - 13) สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 14  สรปุประเมินประสิทธิผลสภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน 

สภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

1. ความมุง่มัน่ต่อความซื่อสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณ(ตารางที ่9ม ี4 ขอ้) 

3.13 96.87 0.97 เพยีงพอ 

2. การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละกาํกบัดแูลโดย
คณะกรรมการบรษิทั(ตารางที ่10ม ี4 ขอ้) 

5.00 95.00 0.95 เพยีงพอ 

3. การกาํหนดอาํนาจและหน้าที(่ตารางที ่
11 ม ี5 ขอ้) 

19.00 81.00 0.81 เพยีงพอ 

4. การจงูใจ การพฒันา และการธาํรง
รกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
(ตารางที ่12 ม ี5 ขอ้) 

21.50 78.50 0.79 เพยีงพอ 

5. การใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุม
ภายใน(ตารางที ่13ม ี4 ขอ้) 

3.75 96.25 0.96 เพยีงพอ 

สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 
( ตารางท่ี 9 – 13) 

10.48 89.52 0.90 เพียงพอ 

 
จากตารางที ่ 14 สรุปผลการประเมนิองคป์ระกอบที ่ 1 สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 

ตามแนวทาง COSO พบว่าพนักงานส่วนใหญ่เหน็ว่าการมรีะบบหรอืการปฏบิตัติามระบบ
ควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มปีระสทิธผิลการวบคุมภายในที่เพยีงพอ (ค่าเฉลี่ย 0.90) 
โดยปจัจยัทีม่ขีอ้บกพรอ่งของการควบคุมภายในซึง่มรีะดบัคะแนนตํ่ากวา่ค่าเฉลีย่รวม (ค่าเฉลีย่ 
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0.90) ไดแ้ก่การกําหนดอํานาจและหน้าที ่ (ค่าเฉลีย่ 0.81) และการจูงใจ การพฒันา และการ
ธาํรงรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ(คา่เฉลีย่ 0.79) 
 
 การเปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 
 การประเมนิความเสีย่ง ประกอบไปดว้ย 4 หลกัการ คอื 1) วตัถุประสงคข์องธุรกจิ  
2) การบ่งชีแ้ละจดัการความเสีย่ง 3) ความเสีย่งจากการทุจรติ 4) การวเิคราะหค์วามเสีย่งทีม่ผีล
ต่อการควบคุมภายใน สามารถสรปุผลไดด้งัตารางที ่15 – 19ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 15  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล การประเมินความเส่ียง 

ด้านวตัถปุระสงคข์องธรุกิจท่ีชดัเจน 
ระดบัประสิทธิผล การประเมินความ

เส่ียง 
ด้านวตัถปุระสงคข์องธรุกิจท่ีชดัเจน 

 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

การประเมินความเส่ียง 
1. วตัถุประสงคข์องธุรกจิทีช่ดัเจน 
1) มกีารกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
การดาํเนินงานขององคก์รอยา่งชดัเจนและ
ประเมนิผลได ้

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

2) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการ
ดาํเนินงานมกีารเผยแพรแ่ละชีแ้จงให้
พนกังานทราบและเขา้ใจตรงกนั 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

3) มกีารกาํหนดวตัถุประสงคข์องการ
ดาํเนินงานในระดบักจิกรรมทีส่อดคลอ้ง
และสนบัสนุนวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

4) วตัถุประสงคข์องระดบักจิกรรม มคีวาม
ชดัเจน สามารถปฏบิตัติามและวดัผลได ้

4 
10.00 

36 
90.00 

40 
0.90 

เพยีงพอ 

5) พนกังานทุกคนมสีว่นรว่มในการกาํหนด
วตัถุประสงคแ์ละยอมรบัวตัถุประสงคน์ัน้ 

7 
17.50 

33 
82.50 

40 
0.83 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (5 ข้อ) 5.50 94.50 0.95 เพียงพอ 
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จากตารางที่ 15 การประเมนิความเสี่ยงเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของธุรกจิตามแนวทาง 
COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของวตัถุประสงคข์องธุรกจิทีช่ดัเจนมปีระสทิธผิลการควบคุม
ภายในเหมาะสม(ค่าเฉลี่ย 0.95) และปจัจยัที่มีประสิทธิผลการควบคุมภายในน้อยที่สุดคือ
พนกังานทุกคนมสีว่นรว่มในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละยอมรบัวตัถุประสงคน์ัน้(คา่เฉลีย่ 0.83) 
 
ตารางท่ี 16  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล การประเมินความเส่ียงด้าน

การบง่ช้ีและจดัการความเส่ียง 
ประสิทธิผล การประเมิน 

ความเส่ียง ด้านการบง่ช้ีและจดัการ
ความเส่ียง 

 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

การประเมินความเส่ียง 
2. การบ่งชีแ้ละจดัการความเสีย่ง 
1) ผูบ้รหิารมสีว่นรว่มในการระบุและ
ประเมนิความเสีย่ง 

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

2) มกีารพจิารณาและประเมนิความ
เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักลยทุธก์าร
ดาํเนินงาน 

1 
2.50 

39 
97.50 

40 
0.975 

เพยีงพอ 

3) มกีารระบุและประเมนิความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายใน เชน่ 
การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่การ
หยดุชะงกัของระบบสารสนเทศ 

4 
10.00 

36 
90.00 

40 
0.90 

เพยีงพอ 

4) มกีารระบุและประเมนิความเสีย่งที่
อาจเกดิขึน้จากปจัจยัภายนอก เชน่ 
การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง
เศรษฐกจิ และสงัคม 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

5) มกีารกําหนดหลกัเกณฑใ์นการ
พจิารณาระดบัความสาํคญัของความ
เสีย่ง 

3 
7.50 

37 
92.50 

40 
0.925 

เพยีงพอ 

6) มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิผล
กระทบของความเสีย่ง และความถีท่ี่
จะเกดิหรอืโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 

1 
2.50 

39 
97.50 

40 
0.975 

เพยีงพอ 
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ตารางท่ี 16  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล การประเมินความเส่ียงด้าน
การบง่ช้ีและจดัการความเส่ียง (ต่อ) 

ประสิทธิผล การประเมิน 
ความเส่ียง ด้านการบง่ช้ีและจดัการ

ความเส่ียง 
 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

7) มกีารกาํหนดวธิกีารควบคุมเพือ่
ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 

1 
2.50 

39 
97.50 

40 
0.975 

เพยีงพอ 

8) มกีารพจิารณาความคุม้คา่ของ
ตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้จากการกาํหนด
วธิกีารควบคมุเพือ่ป้องกนัหรอืลด
ความเสีย่ง 

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

9) มกีารแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบ
เกีย่วกบัวธิกีารควบคุมเพือ่ป้องกนั
หรอืลดความเสีย่ง และมกีารตดิตาม
ผลการปฏบิตังิานตามวธิกีารควบคุมที่
กาํหนด 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (9 ข้อ) 3.89 96.11 0.96 เพียงพอ 
 
จากตารางที ่16 การประเมนิความเสีย่งเกี่ยวกบัการบ่งชีแ้ละจดัการความเสีย่ง ตาม

แนวทาง COSO พบวา่หลกัการในเรือ่งการบ่งชีแ้ละจดัการความเสีย่ง มปีระสทิธผิลการควบคุม
ภายในเหมาะสม (คา่เฉลีย่ 0.96) และปจัจยัทีม่ปีระสทิธผิลการควบคุมภายในน้อยทีสุ่ดคอืมกีาร
ระบุและประเมนิความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายใน เช่น การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่
การหยดุชะงกัของระบบสารสนเทศ (คา่เฉลีย่ 0.90) 
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ตารางท่ี 17  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล การประเมินความเส่ียง 
ด้านความเส่ียงจากการทจุริต 

ระดบัประสิทธิผล การประเมิน
ความเส่ียงด้านความเส่ียงจากการ

ทุจริต 
 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

การประเมินความเส่ียง 
3. ความเสีย่งจากการทุจรติ 
1) มกีารพจิารณาและประเมนิความ
เสีย่งทีเ่กีย่วกบัการทุจรติ 

34 
85.00 

6 
15.00 

40 
0.15 

ไมเ่พยีงพอ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาและสอบถามผูบ้รหิาร
เกีย่วกบัโอกาสในการเกดิทจุรติ และ
มาตรการทีบ่รษิทัดาํเนินการเพือ่
ป้องกนั แกไ้ขการทุจรติ 

33 
82.50 

7 
17.50 

40 
0.18 

ไมเ่พยีงพอ 

3) มกีารสือ่สารใหพ้นกังานทุกคน
เขา้ใจถงึนโยบายและแนวปฏบิตั ิเพือ่
เป็นการป้องกนัหรอืลดทอนการเกดิ
ทุจรติ 

30 
75.00 

10 
25.00 

40 
0.25 

ไมเ่พยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (3 ข้อ) 80.83 19.17 0.19 ไม่เพียงพอ 
  

จากตารางที่ 17 การประเมนิความเสีย่งเกี่ยวกบัความเสีย่งจากการทุจรติ ตามแนว 
COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของความเสีย่งจากการทุจรติ มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในไม่
เหมาะสม(ค่าเฉลี่ย 0.19) และปจัจัยที่มีประสิทธิผลการควบคุมภายในน้อยที่สุดคือมีการ
พจิารณาและประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการทจุรติ(คา่เฉลีย่ 0.15) 
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ตารางท่ี 18  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล การประเมินความเส่ียง 
ด้านการวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีมีผลต่อการควบคมุภายใน 

ระดบัประสิทธิผล การประเมินความเส่ียง 
ด้านการวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีมีผลต่อ

การควบคมุภายใน 
 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

การประเมินความเส่ียง 
4. การวเิคราะหค์วามเสีย่งทีม่ผีลต่อการควบคุมภายใน 
1) มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงจากปจัจยั
ภายนอก ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดาํเนิน
ธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงนิ 

1 
2.50 

39 
97.50 

40 
0.975 

 

เพยีงพอ 

2) มกีารกาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงจากปจัจยัภายนอก อยา่ง
เพยีงพอ 

1 
2.50 

39 
97.50 

40 
0.975 

เพยีงพอ 

3) มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการ
ทาํธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดาํเนิน
ธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงนิ 

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

4) มกีารกาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงรปูแบบการทาํธุรกจิ อยา่ง
เพยีงพอ 

3 
7.50 

37 
92.50 

40 
0.925 

เพยีงพอ 

5) มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงผูนํ้าองคก์ร 
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ 

34 
85.00 

6 
15.00 

40 
0.15 

ไม่
เพยีงพอ 

6) มกีารกาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงผูนํ้าองคก์ร อยา่งเพยีงพอ 

34 
85.00 

6 
15.00 

40 
0.15 

ไม่
เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (6 ข้อ) 31.25 68.75 0.69 เพียงพอ 
 
 จากตารางที ่18 การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการวเิคราะหค์วามเสีย่งทีม่ผีลต่อการ
ควบคุมภายใน ตามแนว COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของการวเิคราะหค์วามเสีย่งทีม่ผีลต่อ
การควบคุมภายใน มปีระสทิธิผลการควบคุมภายในเพยีงพอ (ค่าเฉลี่ย 0.69) และปจัจยัที่มี
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ประสทิธผิลการควบคุมภายในไมเ่พยีงพอคอืมกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงผูนํ้าองคก์ร ทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ รวมถงึมกีารกําหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงผูนํ้าองคก์รอยา่งเพยีงพอ (คา่เฉลีย่ 0.15) 
 จากการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO องคป์ระกอบที ่
2การประเมนิความเสีย่ง (ตารางที ่15 - 18) สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 19  สรปุการประเมินประสิทธิผลการประเมินความเส่ียง 
ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการ

ควบคมุภายใน 
ร้อยละระดบัการ

ควบคมุ 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄) 
ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

1. วตัถุประสงคข์องธุรกจิทีช่ดัเจน
(ตารางที ่15 ม ี5ขอ้) 

5.50 94.50 0.95 เพยีงพอ 

2. การบ่งชีแ้ละจดัการความเสีย่ง 
(ตารางที ่16 ม ี9 ขอ้) 

3.89 96.11 0.96 เพยีงพอ 

3. ความเสีย่งจากการทุจรติ(ตารางที ่17
ม ี3 ขอ้) 

80.83 19.17 0.19 ไม่
เพยีงพอ 

4. การวเิคราะหค์วามเสีย่งทีม่ผีลต่อการ
ควบคุมภายใน(ตารางที ่18 ม ี6ขอ้) 

31.25 68.75 0.69 เพยีงพอ 

สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 2 
( ตารางท่ี 15 – 18) 

30.37 69.63 0.70 เพียงพอ 

 
 จากตารางที ่ 19 สรุปผลการประเมนิองคป์ระกอบที ่ 2 การประเมนิความเสีย่งตาม
แนวทาง COSO ประกอบดว้ยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เหน็ว่าการมรีะบบหรอืการปฏบิตัติาม
ระบบควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มปีระสทิธผิลการวบคุมภายในที่เพยีงพอ (ค่าเฉลี่ย 
0.70) โดยปจัจยัที่มขีอ้บกพร่องของการควบคุมภายในซึ่งมรีะดบัคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม 
(ค่าเฉลีย่ 0.70) คอืความเสีย่งจากการทุจรติ(ค่าเฉลีย่ 0.19) และการวเิคราะหค์วามเสีย่งทีม่ผีล
ต่อการควบคุมภายใน (คา่เฉลีย่ 0.69) 
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การเปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 
 กจิกรรมการควบคุม ประกอบไปดว้ย 3 หลกัการ คอื 1) มาตรการควบคุมทีช่่วยลด
ความเสีย่ง 2) การควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3) การกําหนดนโยบายและ
กระบวนการปฏบิตังิาน สามารถสรปุผลไดด้งัตารางที ่20 - 23ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 20  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุ 

ด้านมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 
ระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุ 
ด้านมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความ

เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

กิจกรรมการควบคมุ 
1. มาตรการควบคุมทีช่ว่ยลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
1) มกีารจดัทาํคูม่อืวธิกีารปฏบิตังิานและการ
ปรบัปรงุงานใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ รวมถงึมี
การแจง้ใหพ้นกังานรบัทราบและปฏบิตัติาม
กจิกรรมควบคุมทีก่าํหนดขึน้ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

2) บรษิทัมกีารกาํหนดรปูแบบเอกสาร/
รายงานอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ปฏบิตังิานระบบการจดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้และ
มกีารปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจุบนั 

33 
82.50 

7 
17.50 

40 
0.18 

ไม่
เพยีงพอ 

3) บรษิทัมกีารตรวจสอบความสมบรูณ์และ
ถูกตอ้งของขอ้มลูก่อนนําเขา้สูร่ะบบ
สารสนเทศทกุขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน
ระบบการจดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ 

1 
2.50 

39 
97.50 

40 
0.98 

เพยีงพอ 

4) มกีารวางแผนออกแบบผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารใหม่ๆ เพือ่รบัมอืกบัเทคโนโลยทีี่
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ รวมถงึมกีารลงทุน
ในเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 
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ตารางท่ี 20  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุ 
ด้านมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ (ต่อ) 

ระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุ 
ด้านมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความ

เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

5) บรษิทัมกีระบวนตรวจสอบสนิคา้ในทกุ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ
การจดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สนิคา้
มจีาํนวนถูกตอ้งครบถว้นและสนิคา้ไปถงึ
ปลายทางมสีภาพสมบรูณ์ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

6) ฝา่ยบรหิารมกีารวางระบบการควบคมุ 
โดยคาํนึงถงึ สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้น 
ลกัษณะ และขอบเขต ของการปฏบิตังิาน 

6 
15.00 

34 
85.00 

40 
0.85 

เพยีงพอ 

7) ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานของทา่นมกีาร
กาํกบัดแูลและสอบทานการปฏบิตังิานในการ
ปฏบิตังิานเกีย่วกบัระบบการจดัสง่สนิคา้ให้
ลกูคา้ 

12 
30.00 

28 
70.00 

40 
0.70 

เพยีงพอ 

8) ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานของทา่นไดม้ี
กาํหนดวธิกีารสอบทานและระยะเวลาสอบ
ทานการตดิตามงานและแจง้ใหท้า่นรบัทราบ
อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

34 
85.00 

6 
15.00 

40 
0.15 

ไม่
เพยีงพอ 

9) มกีารกาํหนดการควบคมุภายในใหม้คีวาม
หลากหลาย เชน่ การควบคมุแบบทาํมอื 
(Manual) การควบคุมแบบอตัโนมตั ิ
(Automated) หรอืการควบคุมเชงิป้องกนั 
การควบคุมเชงิตรวจพบ อยา่งเหมาะสม 

3 
7.50 

37 
92.50 

40 
0.925 

เพยีงพอ 

10) มกีารสอบทานงบประมาณและคา่ใชจ้า่ย
ทีต่ ัง้ขึน้กบัทีเ่กดิขึน้จรงิ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

11) มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานจรงิกบั
แผนงานทีไ่ดก้าํหนดไว ้

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 
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ตารางท่ี 20  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุ 
ด้านมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ (ต่อ) 

ระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุ 
ด้านมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความ

เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

12) มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน
งาน 3 ดา้น ออกจากกนัโดยเดด็ขาด ดงัน้ี 
(1) หน้าทีอ่นุมตั ิ(2) หน้าทีบ่นัทกึรายการ
บญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ (3) หน้าทีใ่น
การดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

13) การควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูทา่นสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูไดเ้ฉพาะทีไ่ดร้บัอนุมตัเิทา่นัน้ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

14) พนกังานมกีารยนืยนัขอ้มลูเอกสาร
เกีย่วกบัการจดัสง่สนิคา้กบัลกูคา้ ก่อนการ
บนัทกึขอ้มลูในระบบสารสนเทศ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

15) พนกังานมกีารตรวจสอบสนิคา้
เปรยีบเทยีบกบัเอกสารการจดัสง่สนิคา้ 
(Cargo Manifest)  ก่อนนําสนิคา้ขึน้เครือ่ง 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

16) พนกังานมกีารออกเอกสารใบตราสง่
สนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill), เอกสารการ
จดัสง่สนิคา้(Cargo Manifest)และ
ใบเสรจ็รบัเงนิใหล้กูคา้ทุกครัง้ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

17) เจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ 
(Cargo Operations Officer) มกีารนําเงนิ
ฝากเขา้ธนาคารทุกสิน้วนั 

38 
95.00 

 

2 
5.00 

40 
0.05 

ไม่
เพยีงพอ 
 

18) หวัหน้าฝา่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ 
(Cargo Operations Supervisor) จดัทาํ
เอกสารสรปุรายการจดัสง่สนิคา้ทัง้หมด
(Cargo Daily Sales report )ทุกๆสิน้วนั 
จากนัน้นําสง่ใหเ้จา้หน้าทีอ่าวุโสฝา่ยบญัชี
รายได ้(Senior Revenue Accounting 
Officer)พรอ้มกบัเอกสารแนบทัง้หมด 

36 
90.00 

4 
10.00 

40 
0.10 

ไม่
เพยีงพอ 
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ตารางท่ี 20  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุ 
ด้านมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ (ต่อ) 

ระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุ 
ด้านมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความ

เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่า 
เฉล่ีย 

(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

19) พนกังานมกีารตดิตามสนิคา้ของลกูคา้
กบัสถานีตน้ทาง-ปลายทาง หากไมไ่ดร้บั
สนิคา้ตามระยะเวลาทีก่าํหนด 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

20) มกีารจดัทาํรายงานเสนอต่อผูบ้รหิาร
อยา่งต่อเน่ืองเชน่ รายงานการปฏบิตังิาน
ต่างๆ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (20 ข้อ) 20.38 79.62 0.80 เพียงพอ 
 
 จากตารางที่ 20 กจิกรรมการควบคุมเกี่ยวกบัมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสีย่ง 
ตามแนวทาง COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัได้มีประสทิธิผลการควบคุมภายในเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 0.80) และปจัจยัที่มี
ประสิทธิผลการควบคุมภายในน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจัดส่งสินค้า (Cargo 
Operations Officer) มกีารนําเงนิฝากเขา้ธนาคารทุกสิน้วนั (คา่เฉลีย่ 0.05) 
 
ตารางท่ี 21  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุด้านการ

ควบคมุทัว่ไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการ

ควบคมุด้านการควบคมุทัว่ไปด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

กิจกรรมการควบคมุ 
2. การควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) ฝา่ยจดัการมคีวามเขา้ใจและ
สามารถเชื่อมโยงการควบคมุทัว่ไป 
และการควบคุมดว้ยเทคโนโลย ีใน
กระบวนการธุรกจิ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 
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ตารางท่ี 21  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุด้านการ
ควบคมุทัว่ไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการ
ควบคมุด้านการควบคมุทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

2) มกีารเลอืกและพฒันากจิกรรม
ควบคุมดา้นโครงสรา้งทางเทคโนโลยี
เพือ่ความครบถว้นถูกตอ้งในการ
ประมวลผล 

3 
7.50 

37 
92.50 

40 
0.925 

เพยีงพอ 

3) มกีารกาํหนดการควบคมุดา้นการ
รกัษาความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศเพือ่จาํกดัสทิธกิารเขา้ถงึ
และระดบัสทิธขิองผูใ้ชง้านใหส้อดคลอ้ง
กบัหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

4) มกีารกาํหนดการควบคมุ
กระบวนการไดม้า การพฒันา และการ
บาํรงุรกัษา ระบบเทคโนโลยอียา่ง
เหมาะสม 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (4 ข้อ) 1.87 98.13 0.98 เพียงพอ 
 
 จากตารางที่ 21 กิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการควบคุมทัว่ไปด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแนวทาง COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของการควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเหมาะสม (ค่าเฉลีย่ 0.98) และปจัจยัทีม่ปีระสทิธผิล
การควบคุมภายในน้อยที่สุดคือมีการเลือกและพฒันากิจกรรมควบคุมด้านโครงสร้างทาง
เทคโนโลยเีพือ่ความครบถว้นถูกตอ้งในการประมวลผล (คา่เฉลีย่ 0.925) 
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ตารางท่ี 22  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการควบคมุด้านการ
ควบคมุทัว่ไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดบัประสิทธิผล กิจกรรมการ
ควบคมุด้านการควบคมุทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

กิจกรรมการควบคมุ 
3. การกาํหนดนโยบายและกระบวนการปฏบิตั ิ
1) ผูบ้รหิารมกีารกาํหนดนโยบายและ
กระบวนการปฏบิตัติาม เพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนด 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

2) มกีารกาํหนดหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบในการนํานโยบายและ
กระบวนการไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิาร
และพนกังาน 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

3) นโยบายและกระบวนการปฏบิตัิ
ของบรษิทัไดร้บัการนําไปใชใ้นเวลาที่
เหมาะสม โดยบุคลากรทีม่ี
ความสามารถ รวมถงึการครอบคลุม
กระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิาน 

6 
15.00 

34 
85.00 

40 
0.85 

เพยีงพอ 

4) พนกังานมคีวามสามารถในการ
ปฏบิตังิานตามกจิกรรมการควบคุม
ภายใน 

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

5) บรษิทัทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวาม
เหมาะสมอยูเ่สมอ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (5 ข้อ) 4.00 96.00 0.96 เพียงพอ 
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 จากตารางที่ 22 กจิกรรมการควบคุมเกี่ยวกบัการกําหนดนโยบายและกระบวนการ
ปฏบิตั ิตามแนวทาง COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของการกําหนดนโยบายและกระบวนการ
ปฏบิตัมิปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเหมาะสม (ค่าเฉลีย่ 0.96) และปจัจยัทีม่ปีระสทิธผิลการ
ควบคุมภายในน้อยทีสุ่ดคอืนโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บัการนําไปใชใ้นเวลา
ทีเ่หมาะสม โดยบุคลากรทีม่คีวามสามารถ รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ในการปฏบิตังิาน (คา่เฉลีย่ 0.85) 
 จากการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO องคป์ระกอบที ่
3 กจิกรรมการควบคุม (ตารางที ่20 - 22) สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 23  สรปุการประเมินประสิทธิผลกิจกรรมการควบคมุ 
ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการ

ควบคมุภายใน 
ร้อยละระดบัการ

ควบคมุ 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄) 
ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

1. มาตรการควบคุมทีช่ว่ยลดความเสีย่ง
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได(้ตารางที ่20ม ี
20 ขอ้) 

20.38 79.62 0.80 เพยีงพอ 

2. การควบคมุทัว่ไปดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตารางที ่21ม ี4 ขอ้) 

1.87 98.13 0.98 เพยีงพอ 

3. การกาํหนดนโยบายและกระบวนการ
ปฏบิตั(ิตารางที ่22 ม ี5 ขอ้) 

4.00 96.00 0.96 เพยีงพอ 

สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 3  
(ตารางท่ี 20 – 22) 

8.75 91.25 0.91 เพียงพอ 

 
 จากตารางที ่ 23 สรุปผลการประเมนิองคป์ระกอบที ่ 3 การประเมนิความเสีย่งตาม
แนวทาง COSO พบว่าพนกังานส่วนใหญ่เหน็ว่าการมรีะบบหรอืการปฏบิตัติามระบบควบคุม
ภายในโดยรวมอยูใ่นระดบั มปีระสทิธผิลการวบคุมภายในทีเ่พยีงพอ (ค่าเฉลีย่ 0.91) โดยปจัจยั
ทีม่ขีอ้บกพร่องของการควบคุมภายในซึง่มรีะดบัคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม (ค่าเฉลีย่ 0.91 มี
ทัง้หมด 1 ปจัจยัคอืมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้(ค่าเฉลี่ย 
0.80) 
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 การเปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
 สารสนเทศและการสื่อสารประกอบไปดว้ย 3 หลกัการคอื 1) ขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
และมคีุณภาพ 2) การสื่อสารขอ้มูลภายในองคก์ร 3) การสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอกใน
ประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน สามารถสรปุผลไดด้งัตารางที ่24- 27ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 24  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารด้านข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคมุ
ภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท่ีกาํหนดไว้ 

ระดบัประสิทธิผล ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารด้านข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
และมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การ
ควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปได้

ตามท่ีกาํหนดไว้ 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
1. ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ เพือ่สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้
ตามทีก่าํหนดไว ้
1) มกีารระบุสารสนเทศทีต่อ้งการเพือ่
สนบัสนุนการปฏบิตังิานตามองคป์ระกอบ
ของการควบคุมและความสาํเรจ็ตาม
วตัถุประสงค ์

1 
2.50 

39 
97.50 

40 
0.98 

 

เพยีงพอ 

2) มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทัง้จากแหล่งภายใน
และภายนอก 

11 
27.50 

29 
72.50 

40 
0.725 

เพยีงพอ 

3) มกีารเกบ็รกัษาขอ้มลูไวเ้ป็นปจัจุบนั 
ทนักาล ครบถว้น ถูกตอ้ง เขา้ถงึได ้
ไดร้บัการป้องกนั ยนืยนัความถูกตอ้งได ้
และมกีารเกบ็รกัษาทีด่ ี

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

4) มกีารพจิารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชน์
ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูเพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

0 
00.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (4 ข้อ) 8.75 91.25 0.91 เพียงพอ 
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 จากตารางที ่24 สารสนเทศและการสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและ
มคีุณภาพ ตามแนวทาง COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของขอ้มูลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและมี
คุณภาพ มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเหมาะสม(ค่าเฉลี่ย 0.91) และปจัจยัที่มปีระสทิธผิล
การควบคุมภายในน้อยที่สุดคอืมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก (ค่าเฉลี่ย 
0.725) 
 
ตารางท่ี 25  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารด้านการส่ือสารข้อมลูภายในองคก์ร ท่ีจาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การ
ควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปตามท่ีกาํหนดไว้ 

ระดบัประสิทธิผล ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารด้านการส่ือสาร
ข้อมลูภายในองคก์ร ท่ีจาํเป็นต่อ

การสนับสนุนให้การควบคมุภายใน
สามารถดาํเนินไปตามท่ีกาํหนดไว้ 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร ทีจ่าํเป็นต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถ
ดาํเนินไปตามทีก่าํหนดไว ้
1) มชีอ่งทางการสือ่สารของพนกังาน
ทุกระดบัในองคก์รผา่นระบบ
สารสนเทศเพือ่ใหบุ้คลากรเขา้ใจและ
สามารถปฏบิตัหิน้าทีด่า้นการควบคุม
ภายในไดป้ระสบความสาํเรจ็ 

2.50 97.50 0.98 เพยีงพอ 

2) มกีารสือ่สารระหวา่งฝา่ยบรหิารกบั
คณะกรรมการองคก์ร เพือ่ใหท้ัง้สอง
ฝา่ยมสีารสนเทศทีจ่าํเป็นในการ
ทาํงานตามบทบาททีร่บัผดิชอบ 

2 
5.00 

38 
95.00 

40 
0.95 

เพยีงพอ 

3) มชีอ่งทางทีบุ่คลากรสามารถแสดง
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งอสิระ เชน่ Hotline 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (3 ข้อ) 2.50 97.50 0.98 เพียงพอ 
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 จากตารางที่ 25 สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการสื่อสารขอ้มูลภายใน
องค์กร ตามแนวทาง COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของการสื่อสารขอ้มูลภายในองค์กร  
มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเหมาะสม (ค่าเฉลีย่ 0.98) และปจัจยัทีม่ปีระสทิธผิลการควบคุม
ภายในน้อยทีสุ่ดคอืมกีารสื่อสารระหว่างฝา่ยบรหิารกบัคณะกรรมการองคก์ร เพื่อใหท้ัง้สองฝา่ย
มสีารสนเทศทีจ่าํเป็นในการทาํงานตามบทบาททีร่บัผดิชอบ(คา่เฉลีย่ 0.95) 

 
ตารางท่ี 26  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารด้านการส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการควบคมุภายใน 

ระดบัประสิทธิผล ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารด้านการส่ือสารกบั

หน่วยงานภายนอก ในประเดน็ท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
3. การสือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
1) มชีอ่งทางการสือ่สารของพนกังาน
ทุกระดบัในองคก์รผา่นระบบสารสนเทศ
เพือ่ใหบุ้คลากรเขา้ใจและสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีด่า้นการควบคุมภายในได้
ประสบความสาํเรจ็ 

2.50 97.50 0.98 เพยีงพอ 

2) มชีอ่งทางพเิศษหรอืชอ่งทางอสิระ
เพือ่ใหบุ้คคลภายนอกสามารถแจง้
ขอ้มลูหรอืเบาะแส เกีย่วกบัการทุจรติ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (2 ข้อ) 0.00 100.00 1.00 เพียงพอ 
  
 จากตารางที่ 26 สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการสื่อสารกบัหน่วยงาน
ภายนอก ในประเดน็ที่อาจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO พบว่า
หลกัการในเรื่องของการสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจมผีลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเหมาะสม (คา่เฉลีย่ 1.00)  
 จากการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO องคป์ระกอบที ่
4 สารสนเทศและการสือ่สาร (ตารางที ่23 - 25) สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 27  สรปุการประเมินประสิทธิผลสารสนเทศและการส่ือสาร 
ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ

การควบคมุภายใน 
ร้อยละระดบัการ

ควบคมุ 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄) 
ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

1. ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ เพือ่
สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถ
ดาํเนินไปไดต้ามทีก่าํหนดไว ้

8.75 91.25 0.91 เพยีงพอ 

2. การสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร ที่
จาํเป็นต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุม
ภายในสามารถดาํเนินไปตามทีก่าํหนด
ไว ้

2.50 97.50 0.98 เพยีงพอ 

3. การสือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก ใน
ประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

0.00 100.00 1.00 เพยีงพอ 

สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 4 
( ตารางท่ี 24 – 26) 

3.75 96.25 0.96 เพียงพอ 

  
 จากตารางที ่27 สรุปผลการประเมนิองคป์ระกอบที ่4 สารสนเทศและการสื่อสารตาม
แนวทาง COSO ประกอบดว้ยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เหน็ว่าการมรีะบบหรอืการปฏบิตัติาม
ระบบควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มปีระสทิธผิลการวบคุมภายในที่เพยีงพอ (ค่าเฉลี่ย 
0.96)โดยปจัจยัที่มขี้อบกพร่องของการควบคุมภายในซึ่งมรีะดบัคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม 
(ค่าเฉลีย่ 0.96) มทีัง้หมด 1 ปจัจยัคอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหก้าร
ควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามทีก่าํหนดไว ้(คา่เฉลีย่ 0.91) 
 

 การเปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
 การตดิตามและประเมนิผลประกอบไปดว้ย 2 หลกัการ คอื 1) การตดิตามและ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน 2) การสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลา 
สามารถสรปุผลไดดงัตารางที ่28- 30 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 28  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล 
           ด้านการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการ 
         ควบคมุภายในยงัดาํเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

ระดบัประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลด้านการติดตามและ

ประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้
มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงั
ดาํเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

การติดตามและประเมินผล 
1. การตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในยงั
ดาํเนินไปอยา่งครบถว้นเหมาะสม 
1) มกีารตดิตามความคบืหน้าของงาน
อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

2) มกีารประชมุเพือ่รบัทราบความ
คบืหน้าของงาน เปรยีบเทยีบแผนการ
ดาํเนินงานกบัผลการปฏบิตังิานสบืหา
สาเหตุความคลาดเคลื่อน ดาํเนินการ
แกไ้ขและรายงานใหผู้บ้รหิารทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

3) มกีารปรบัปรงุและแกไ้ขขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานอยา่งสมํ่าเสมอ 

13 
32.50 

27 
67.50 

40 
0.68 

เพยีงพอ 

4) มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และภายนอก 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (4 ข้อ) 8.13 91.87 0.92 เพียงพอ 
 

 จากตารางที่ 28 การการตดิตามประเมนิผลเกี่ยวกบัการตดิตามและประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO พบว่าหลกัการในเรื่องของการตดิตามประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม  
มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเหมาะสม (ค่าเฉลีย่ 0.92) และปจัจยัทีม่ปีระสทิธผิลการควบคุม
ภายในน้อยทีสุ่ดคอืการมกีารปรบัปรุงและแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉลีย่ 
0.68) 
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ตารางท่ี 29  จาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล 
 ด้านการประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอย่าง

ทนัเวลาต่อบคุคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสงูและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ระดบัประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลด้านการประเมินและ

ส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุ
ภายในอย่างทนัเวลาต่อบคุคลท่ี

รบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสงู
และคณะกรรมการตามความ

เหมาะสม 

ร้อยละระดบัการ
ควบคมุ 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄) 

ระดบัการ
ควบคมุ 

 ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

2. การประเมนิและสือ่สารขอ้บกพรอ่งของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลที่
รบัผดิชอบ ซึง่รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
1) มกีารประเมนิผลและสือ่สาร
ขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน และ
ดาํเนินการ เพือ่ตดิตามแกไ้ขอยา่ง
ทนัทว่งท ี

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

2) ฝา่ยบรหิารมกีารรายงานต่อ
คณะกรรมการโดยพลนั ในกรณทีีเ่กดิ
เหตุการณ์ หรอืมขีอ้สงสยัวา่มเีหตุการณ์
ทุจรติอยา่งรา้ยแรง 

0 
0.00 

40 
100.00 

40 
1.00 

เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ียระดบัการควบคมุ (2 ข้อ) 0.00 100.00 1.00 เพียงพอ 
  

จากตารางที่ 29 การการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินและสื่อสาร
ขอ้บกพรอ่งของการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO พบวา่หลกัการในเรือ่งของการประเมนิ
และสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รบัผดิชอบ ตามความ
เหมาะสม มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเหมาะสม(คา่เฉลีย่ 1.00)  
 จากการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO องคป์ระกอบที ่
5 การประเมนิและตดิตามผล (ตารางที ่28 - 29) สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 30  สรปุการประเมินประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล 
ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการ

ควบคมุภายใน 
ร้อยละระดบัการ

ควบคมุ 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄) 
ระดบั
การ

ควบคมุ 
 

ไม่มี /ไม่
เคยปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

1. การตดิตามและประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การควบคุม
ภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น
เหมาะสม 

8.13 91.87 0.92 เพยีงพอ 

2. การประเมนิและสือ่สารขอ้บกพรอ่ง
ของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อ
บุคคลทีร่บัผดิชอบ ซึง่รวมถงึผูบ้รหิาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 

0.00 100.00 1.00 เพยีงพอ 

สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 5 
( ตารางท่ี 28 – 29) 

4.07 98.93 0.96 เพียงพอ 

 
 จากตารางที ่ 30 สรุปผลการประเมนิองคป์ระกอบที ่ 5 การตดิตามและประเมนิผล 
ตามแนวทาง COSO ประกอบดว้ยพบว่าพนกังานสว่นใหญ่เหน็ว่าการมรีะบบหรอืการปฏบิตัิ
ตามระบบควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นระดบั มปีระสทิธผิลการวบคุมภายในทีเ่พยีงพอ (คา่เฉลีย่ 
0.96) โดยปจัจยัที่มขีอ้บกพร่องของการควบคุมภายในซึ่งมรีะดบัคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม 
(ค่าเฉลี่ย 0.96) มทีัง้หมด 1 ปจัจยัคอืการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อให้
มัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้นเหมาะสม (คา่เฉลีย่ 0.92) 
 จากการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO สามารถสรุปผล
ทัง้ 5 องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 31  สรปุการประเมินประสิทธิผลของการควบคมุภายในตามแนวทางของ 
                     COSO 
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
(ตารางที ่14) 

0.90 ประสทิธผิลการควบคุมภายใน
เพยีงพอ 

2. การประเมินความเส่ียง 
(ตารางที ่19) 

0.70 ประสทิธผิลการควบคุมภายใน
เพยีงพอ 

3. กิจกรรมการควบคมุ 
(ตารางที ่23) 

0.91 ประสทิธผิลการควบคุมภายใน
เพยีงพอ 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
(ตารางที ่27) 

0.96 ประสทิธผิลการควบคุมภายใน
เพยีงพอ 

5. การติดตามและประเมินผล 
(ตารางที ่30) 

0.96 ประสทิธผิลการควบคุมภายใน
เพยีงพอ 

สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 - 5 
 

0.89 ประสิทธิผลการควบคมุภายใน
เพียงพอ 

 
 จากตารางที่ 31 จากการสรุปผลการประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุม

ภายใน ตามแนวทาง COSO ซึง่ม ี5 องคป์ระกอบ คอื สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน การ
ประเมนิความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และ การติดตาม
ประเมนิผลพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เห็นว่า ประสทิธิผลการควบคุมภายในใน
ภาพรวมของบรษิทั ไทยแอรไ์ลน์จํากดั มรีะบบหรอืการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในอยู่
ในระดบั มปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ (คา่เฉลีย่ 0.89) 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาอิสระเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน 
กระบวนการจดัส่งสนิคา้ของบรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จํากดั มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิประสทิธผิล
การควบคุมภายในจากการมรีะบบ หรอืการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO ทัง้ 5 องค์ประกอบ คอื สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมนิความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล โดย
ประเมนิว่าบรษิทัมกีารควบคุมภายในสอดคล้องตามแนวทางของ COSO หรอืไม่ และควร
ปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในเรื่องใด ซึ่งจะนําผลสรุปที่ได้จากการประเมนิการควบคุม
ภายในมาใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ และนําไปปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีเ่ป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้  
 
สรปุผลการศึกษา 
 
 จากการศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ
จดัสง่สนิคา้ของบรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทัว่ไปของพนักงานตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศกึษาสรุปไดค้อืผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุส่วนใหญ่อยู่
ระหวา่ง 25-35 ปีประสบการณ์การทาํงานสว่นใหญ่มากกวา่ 1 - 5 ปีตําแหน่งงานในปจัจุบนัสว่น
ใหญ่เป็นระดบัพนกังานมหีน้าทีร่บัผดิชอบสว่นใหญ่เป็นแผนกจดัสง่สนิคา้  
 
 ผลของการประเมินการควบคมุภายใน ตามแนวทาง COSO 
 จากการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน กระบวนการจดัส่งสนิค้าของบรษิัท 
ไทยแอร์ไลน์ จํากดัพบว่า บรษิทัฯมปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ (ตารางที่ 31) ใน
ทุกๆองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO คือ สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสือ่สาร การตดิตามและ
ประเมนิผล โดยมผีลสรปุดงัน้ี  
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 1. สภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน พบวา่ การมรีะบบหรอืการปฏบิตัติามระบบ
ควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มปีระสทิธิผลการ
ควบคุมภายในเพยีงพอ (ตารางที ่14) สามารถสรปุแยกตามแต่ละหลกัการไดด้งัน้ี 
  หลกัการท่ี 1 ความมุง่มัน่ต่อความซื่อสตัยแ์ละจรรยาบรรณ พบว่า มปีระสทิธผิล
การควบคุมภายในเหมาะสม โดยปจัจยัที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดประกอบด้วย 2 ปจัจยัคือ  
1) คณะกรรมการและผูบ้รหิารกําหนดแนวทางและมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรงและ
การรกัษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน 2) มขีอ้กําหนดทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิารและ
พนักงานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อตรง รกัษาจรรยาบรรณ และรวมถงึขอ้หา้มในการปฏบิตัติน
ทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์รและปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุดคอื มกีระบวนการ
ติดตามและประเมนิการปฏิบตัิตามข้อบงัคบั กฎ ระเบียบวินัย และสามารถจดัการได้อย่าง
ทนัเวลา หากพบการไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดทีว่างไว ้
  หลกัการท่ี 2 การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละกํากบัดูแลโดยคณะกรรมการบรษิทั พบว่า มี
ประสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดประกอบดว้ย 2 ปจัจยั คอื 
1) มกีารกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝา่ยบรหิาร และไดก้ําหนดอาํนาจของ
คณะกรรมการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 2) คณะกรรมการบรษิทัเป็นอสิระจากฝา่ย
บรหิารและมสีดัส่วนที่เพยีงพอในการประเมนิผลและการตดัสนิใจในเรื่องที่สําคญัต่างๆ และ
ปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ คณะกรรมการเป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญสามารถซกัถาม
ผูบ้รหิารระดบัสงูในปญัหาทีเ่กีย่วกบัผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงูได ้
  หลกัการท่ี 3 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ พบว่า มีประสิทธิผลการควบคุม
ภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดประกอบดว้ย 2 ปจัจยั คอื 1) มกีารจดัโครงสรา้ง
องค์กร และสายการบงัคบับญัชาที่เหมาะสม 2) มกีารกําหนดโครงสรา้งองค์กรและความ
รบัผดิชอบของเจา้หน้าทีอ่ย่างชดัเจน และมกีารจดัทํา รายละเอยีดของงาน(Job Description) 
คุณลกัษณะของพนกังานทีต่อ้งการ(Job Specification)ครอบคลุมทุกตําแหน่งงานตามผงัองคก์ร
และปจัจัยที่มีค่าเฉลี่ยตํ่ าสุดคือ มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับลักษณะงาน และ
เอือ้อาํนวยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จาํนวน บุคลากรในฝา่ยต่างๆ มี
ความเหมาะสม 
  หลักการท่ี 4 การจูงใจ การพัฒนา และการธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ พบว่า พบว่า มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ย
สูงสุดคือมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการให้รางวลัต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏบิตังิานด ีและไดส้ื่อสารใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนรบัทราบ และปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุด
คือ มีกระบวนการแก้ไขปญัหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถทีเ่หมาะสมอยา่งทนัเวลา 
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  หลกัการท่ี 5 การใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายใน พบว่า มปีระสทิธผิลการ
ควบคุมภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุประกอบดว้ย 3 ปจัจยั คอื 1) คณะกรรมการ
และผูบ้รหิารกาํหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน และใหร้างวลัอยา่งเหมาะสม โดยพจิารณาในเรื่อง
การปฏบิตัติามจรยิธรรมและบทลงโทษ (Code of Conduct) และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และ
ระยะยาวของบรษิทั 2) คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจูงใจและการใหร้างวลัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความสําเรจ็ของหน้าที่ในการปฏบิตัติามการควบคุม
ภายใน 3) คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไมใ่หม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคนและปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุดคอื คณะกรรมการและผูบ้รหิารมี
กระบวนการและการสื่อสารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และ
จดัใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั ิในกรณทีีจ่าํเป็น 
 2.  การประเมินความเส่ียง พบว่า การมรีะบบหรอืการปฏบิตัติามระบบควบคุม
ภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มปีระสทิธิผลการควบคุม
ภายในเหมาะสม (ตารางที ่19) สามารถสรปุแยกตามแต่ละหลกัการไดด้งัน้ี 
  หลกัการท่ี 6 วตัถุประสงค์ของธุรกจิที่ชดัเจน พบว่า มปีระสทิธผิลการควบคุม
ภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดประกอบด้วย 3ปจัจยั คอื 1) มกีารกําหนด
วตัถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานขององค์กรอย่างชดัเจนและประเมนิผลได้ 2) 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานมกีารเผยแพร่และชี้แจงใหพ้นักงานทราบและเขา้ใจ
ตรงกนั 3) มกีารกําหนดวตัถุประสงคข์องการดําเนินงานในระดบักจิกรรมทีส่อดคลอ้งและ
สนับสนุนวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุดคอื พนักงานทุกคนมสีว่นร่วมใน
การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละยอมรบัวตัถุประสงคน์ัน้ 
  หลกัการท่ี 7 การบ่งชี้และจดัการความเสี่ยง พบว่า มปีระสทิธิผลการควบคุม
ภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัทีม่คีา่เฉลีย่สงูสุดประกอบดว้ย 2 ปจัจยั คอื 1) มกีารระบุและประเมนิ
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากปจัจยัภายนอก เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ และ
สงัคม2) มกีารแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบเกีย่วกบัวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 
และมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานตามวธิกีารควบคุมทีก่าํหนดและปจัจยัทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุคอื มี
การระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายใน เช่น การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่
การหยดุชะงกัของระบบสารสนเทศ 
  หลกัการท่ี 8 ความเสีย่งจากการทุจรติ พบวา่ มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในไม่
เพยีงพอ โดยปจัจยัทีม่คี่าเฉลี่ยสงูสุด คอื มกีารสื่อสารใหพ้นักงานทุกคนเขา้ใจถงึนโยบายและ
แนวปฏบิตั ิเพือ่เป็นการป้องกนัหรอืลดทอนการเกดิทุจรติ และปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุดคอื มกีาร
พจิารณาและประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการทุจรติ 
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  หลกัการท่ี 9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุมภายใน พบว่า มี
ประสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดประกอบดว้ย 2 ปจัจยั คอื 
1) มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงจากปจัจยัภายนอก ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน-2)-มีการกําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากปจัจยัภายนอก อย่างเพยีงพอ และปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุดประกอบด้วย 2 
ปจัจยั คอื 1) มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงผูนํ้าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ-2) มกีารกําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงผูนํ้าองคก์ร อยา่งเพยีงพอ 
 3.  กิจกรรมการควบคมุ พบว่า การมรีะบบหรอืการปฏบิตัติามระบบควบคุมภายใน
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มปีระสทิธิผลการควบคุมภายใน
เพยีงพอ (ตารางที ่23) สามารถสรปุแยกตามแต่ละหลกัการไดด้งัน้ี 
  หลกัการท่ี 10 มาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
พบว่า มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดประกอบดว้ย 12
ปจัจยั คอื 1) มกีารจดัทําคู่มอืวธิกีารปฏบิตังิานและการปรบัปรุงงานใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ 
รวมถงึมกีารแจง้ใหพ้นักงานรบัทราบและปฏบิตัติามกจิกรรมควบคุมทีก่ําหนดขึน้ 2) มกีาร
วางแผนออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆเพื่อรบัมือกบัเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ รวมถงึมกีารลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 3) บรษิทั
มกีระบวนตรวจสอบสนิคา้ในทุกขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัส่งสนิคา้ให้
ลูกคา้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสนิคา้มจีํานวนถูกต้องครบถ้วนและสนิคา้ไปถงึปลายทางมสีภาพสมบูรณ์ 
4) มกีารสอบทานงบประมาณและค่าใชจ้่ายทีต่ ัง้ขึน้กบัทีเ่กดิขึน้จรงิ 5) มกีารประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานจรงิกบัแผนงานทีไ่ดก้ําหนดไว ้ 6) มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน  
3 ดา้น ออกจากกนัโดยเดด็ขาด ดงัน้ี (1) หน้าทีอ่นุมตั ิ(2) หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลู
สารสนเทศ และ (3) หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 7) การควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูท่าน
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดเ้ฉพาะทีไ่ดร้บัอนุมตัเิท่านัน้ 8) พนักงานมกีารยนืยนัขอ้มูลเอกสาร
เกีย่วกบัการจดัสง่สนิคา้กบัลูกคา้ ก่อนการบนัทกึขอ้มลูในระบบสารสนเทศ 9) พนกังานมกีาร
ตรวจสอบสนิคา้เปรยีบเทยีบกบัเอกสารการจดัสง่สนิคา้ (Cargo Manifest)  ก่อนนําสนิคา้ขึน้
เครื่อง 10) พนกังานมกีารออกเอกสารใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill), เอกสารการ
จดัสง่สนิคา้(Cargo Manifest)และใบเสรจ็รบัเงนิใหลู้กคา้ทุกครัง้ 11) พนักงานมกีารตดิตาม
สนิคา้ของลูกคา้กบัสถานีตน้ทาง-ปลายทาง หากไมไ่ดร้บัสนิคา้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 12) มี
การจดัทาํรายงานเสนอต่อผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ืองเช่น รายงานการปฏบิตังิานต่างๆและปจัจยัทีม่ี
ค่าเฉลีย่ตํ่าสุดคอื เจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิารจดัส่งสนิคา้ (Cargo Operations Officer) มกีารนํา
เงนิฝากเขา้ธนาคารทุกสิน้วนั 
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  หลกัการท่ี 11 การควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า มปีระสทิธผิล
การควบคุมภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดประกอบดว้ย 3 ปจัจยั คอื 1) ฝ่าย
จดัการมคีวามเขา้ใจและสามารถเชื่อมโยงการควบคุมทัว่ไป และการควบคุมดว้ยเทคโนโลย ีใน
กระบวนการธุรกจิ 2) มกีารกําหนดการควบคุมดา้นการรกัษาความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศเพื่อจํากัดสิทธิการเข้าถึงและระดับสิทธิของผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับหน้าที่
ผูร้บัผดิชอบ 3) มกีารกําหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบํารุงรกัษา 
ระบบเทคโนโลยอีย่างเหมาะสมและปจัจยัทีม่คี่าเฉลี่ยตํ่าสุดคอื มกีารเลอืกและพฒันากจิกรรม
ควบคุมดา้นโครงสรา้งทางเทคโนโลยเีพือ่ความครบถว้นถูกตอ้งในการประมวลผล 
  หลกัการท่ี 12 การกําหนดนโยบายและกระบวนการปฏบิตั ิพบว่า มปีระสทิธผิล
การควบคุมภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดประกอบดว้ย 3 ปจัจยั คอื 1) ผูบ้รหิารมี
การกําหนดนโยบายและกระบวนการปฏบิตัติาม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ําหนด 2) มกีาร
กาํหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารและ
พนักงาน 3) บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ และ
ปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุดคอื นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บัการนําไปใชใ้นเวลา
ทีเ่หมาะสม โดยบุคลากรทีม่คีวามสามารถ รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ในการปฏบิตังิาน 
 4.   ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า การมรีะบบหรอืการปฏบิตัติามระบบ
ควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มปีระสทิธิผลการ
ควบคุมภายในเพยีงพอ (ตารางที ่27) สามารถสรปุแยกตามแต่ละหลกัการไดด้งัน้ี 

  หลกัการท่ี 13 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุม
ภายในสามารถดําเนินไปไดต้ามที่กําหนดไว ้พบว่า มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ 
โดยปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื มกีารพจิารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณ
และความถูกตอ้งของขอ้มลูเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื 
มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก 

  หลกัการท่ี 14 การสื่อสารขอ้มูลภายในองค์กร ทีจ่ําเป็นต่อการสนับสนุนใหก้าร
ควบคุมภายในสามารถดําเนินไปตามที่กําหนดไว้ พบว่า มีประสิทธิผลการควบคุมภายใน
เพยีงพอ โดยปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื มชี่องทางที่บุคลากรสามารถแสดงความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะในการดําเนินงานได้อย่างอิสระ เช่น สายด่วน (Hotline) และปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ย
ตํ่ าสุดคือ มีการสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารกับคณะกรรมการองค์กร เพื่อให้ทัง้สองฝ่ายมี
สารสนเทศทีจ่าํเป็นในการทาํงานตามบทบาททีร่บัผดิชอบ 

  หลกัการท่ี 15 การสือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
การควบคุมภายใน พบว่า พบว่า มีประสิทธิผลการควบคุมภายในเพียงพอ โดยปจัจยัที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื มชี่องทางพเิศษหรอืช่องทางอสิระเพื่อใหบุ้คคลภายนอกสามารถแจง้ขอ้มูล
หรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต และปจัจยัที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีช่องทางการสื่อสารของ
พนกังานทุกระดบัในองคก์รผา่นระบบสารสนเทศเพือ่ใหบุ้คลากรเขา้ใจและสามารถปฏบิตัหิน้าที่
ดา้นการควบคุมภายในไดป้ระสบความสาํเรจ็ 
 5.   การติดตามและประเมินผล พบว่า การมีระบบหรือการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มปีระสทิธิผลการ
ควบคุมภายในเพยีงพอ (ตารางที ่30) สามารถสรปุแยกตามแต่ละหลกัการไดด้งัน้ี 

  หลกัการท่ี 16 การตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า
การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้นเหมาะสม พบว่า มปีระสทิธผิลการควบคุมภายใน
เพยีงพอ โดยปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดประกอบดว้ย 3 ปจัจยั คอื 1) มกีารตดิตามความคบืหน้า
ของงานอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ2) มกีารประชุมเพื่อรบัทราบความคบืหน้าของงาน 
เปรียบเทียบแผนการดําเนินงานกับผลการปฏิบัติงานสืบหาสาเหตุความคลาดเคลื่อน 
ดาํเนินการแกไ้ขและรายงานใหผู้บ้รหิารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 3) มกีารประเมนิผลการ
ดําเนินงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และภายนอกและปจัจยัทีม่คี่าเฉลี่ยตํ่าสุดคอื มกีาร
ปรบัปรงุและแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานอยา่งสมํ่าเสมอ 

  หลกัการท่ี 17 การประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่าง
ทนัเวลาต่อบุคคลทีร่บัผดิชอบ ซึง่รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
พบว่า มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเพยีงพอ โดยปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดประกอบด้วย 2 
ปจัจยั คอื 1) มกีารประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการ 
เพือ่ตดิตามแกไ้ขอยา่งทนัทว่งท ี2) ฝา่ยบรหิารมกีารรายงานต่อคณะกรรมการโดยพลนั ในกรณี
ทีเ่กดิเหตุการณ์ หรอืมขีอ้สงสยัวา่มเีหตุการณ์ทุจรติอยา่งรา้ยแรง  

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ
จดัสง่สนิคา้ของบรษิทั ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดัผลของการศกึษานํามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 จากผลสรุปรวมของประสทิธิผลการควบคุมภายใน ของบรษิทั ไทยแอร์ไลน์ จํากดั 
ตามแนวทาง COSO พบว่าบรษิทัฯ มปีระสทิธผิลการควบคุมภายในเหมาะสม ซึ่งในแต่ละ
องคป์ระกอบ สามารถสรปุ ไดด้งัน้ี  

 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม จากการประเมินองค์ประกอบด้าน
สภาพแวดลอ้มการควบคุมโดยรวม พบว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน หรอืมกีารปฏบิตัิ
ตามระบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ ส่งผลให้บรษิทัฯ มปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในที่
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เพยีงพอ แต่ทัง้น้ียงัพบขอ้บกพร่อง หรอืจุดอ่อนของการควบคุมภายในอยูบ่า้ง โดยหลกัการทีม่ี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื หลกัการที ่4 การจงูใจ การพฒันา และการธํารงรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถ ซึ่งปจัจยัที่ได้คะแนนตํ่าที่สุดคือในเรื่องของ มีกระบวนการแก้ไขปญัหาหรือ
เตรยีมพร้อมสําหรบัการขาดบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทนัเวลาซึ่ง
ขอ้บกพร่องน้ีเกดิขึน้เน่ืองจากบรษิทั ไทยแอร์ไลน์ จํากดั มบุีคลากรในส่วนกระบวนการจดัส่ง
สนิคา้ไมเ่พยีงพอในการการปฏบิตังิาน  เน่ืองจากเวลาปฏบิตังิานกระบวนการจดัสง่สนิคา้แบ่งเป็น  
2 กะ คอื กะที ่1 ปฏบิตังิานในช่วงเวลา 06.00 – 14.00 นาฬกิา และกะที ่2 ปฏบิตังิานในช่วง
เวลา 14.00 – 20.30 นาฬกิา ซึง่หากพนกังานกะบ่ายลา อาจสง่ผลกระทบใหพ้นกังานกะเชา้
ตอ้งทาํงานควบกะ ซึง่สง่ผลใหพ้นกังานเกดิความเหน่ือยลา้ในการปฏบิตังิาน ผูบ้รหิารควรมกีาร
สอบทานจํานวนบุคลากรในแผนกต่างๆ ให้มีจํานวนที่เหมาะสมกับงาน รวมถึงจัดให้มี
กระบวนการแกไ้ขปญัหาหรอืเตรยีมพรอ้มสําหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถที่
เหมาะสมอยา่งทนัเวลาเพือ่ใหก้ารบรกิารลกูคา้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 องค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง จากการประเมินองค์ประกอบด้านการ
ประเมนิความเสี่ยงโดยรวม พบว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน หรอืมกีารปฏบิตัิตาม
ระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
แต่ทัง้น้ียงัพบขอ้บกพร่อง หรอืจุดอ่อนของการควบคุมภายในอยู่บ้าง ซึ่งหลกัการที่มคี่าเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ด คอื หลกัการที ่8ความเสีย่งจากการทุจรติ ซึง่ปจัจยัทีไ่ดค้ะแนนตํ่าทีสุ่ดคอืในเรื่องของ 
มกีารพจิารณาและประเมนิความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการทุจรติ ซึ่งจากการดําเนินงานของบรษิัท 
ไทยแอน์ไลน์ จํากดั ผูบ้รหิารไม่มกีารพจิารณาและประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการทุจรติอาจ
ส่งผลกระทบใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมความเสีย่งที่เกี่ยวกบัการทุจรติได ้ดงันัน้ ผูบ้รหิาร
ควรจดัใหม้กีารพจิารณาและประเมนิความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการทุจรติเพื่อช่วยลดความสูญเสยี
และสิง่ทีไ่ม่คาดหวงัจากการดําเนินการเพื่อใหไ้ดร้บัความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้

 องคป์ระกอบดา้นกจิกรรมการควบคุม จากการประเมนิองคป์ระกอบดา้นกจิกรรมการ
ควบคุมโดยรวม พบว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน หรอืมกีารปฏบิตัติามระบบควบคุม
ภายในที่เพยีงพอ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในที่เพยีงพอ แต่ทัง้น้ียงั
พบขอ้บกพรอ่ง หรอืจุดอ่อนของการควบคุมภายในอยูบ่า้ง ซึง่หลกัการทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 
หลกัการที ่ 10 มาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ซึง่ปจัจยัทีไ่ด้
คะแนนตํ่าที่สุดคอืในเรื่องของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิตัิการจดัส่งสนิค้า (Cargo Operations 
Officer) มกีารนําเงนิฝากเขา้ธนาคารทุกสิน้วนั สบืเน่ืองจากจาํนวนบุคลากรในแผนกจดัสง่สนิคา้
ไม่เพยีงพอ รวมถงึธนาคารทีบ่รษิทัฯ เปิดบญัชไีว ้อยู่ไกลจากสนามบนิ การเดนิทางในการนํา
เงนิไปฝากเขา้ธนาคารจงึต้องใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีส่งผลกระทบให้พนักงานไม่
สามารถนําเงนิไปฝากธนาคารไดทุ้กสิน้วนัส่งผลใหก้ารเดนิทางในการนําเงนิไปฝากแต่ละครัง้
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ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง สาํหรบันําเงนิไปฝากเขา้ธนาคาร เจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิารจดัสง่
สนิคา้ (Cargo Operations Officer) จงึรวบรวมเงนิทัง้หมดเพื่อนําฝากธนาคาร สปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ เจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารจดัส่งสนิคา้ (Cargo Operations Officer) ควรนําเงนิฝากเขา้
ธนาคารทุกสิน้วนั เน่ืองจากการเกบ็เงนิไวก้บัตวัพนักงาน อาจเกดิความเสีย่ง เช่น เงนิสญูหาย 
เป็นตน้ โดยบรษิทัควรจดัตารางใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารจดัส่งสนิคา้ (Cargo Operations 
Officer) นําเงนิไปฝากทุกๆสิน้วนัและบรษิทัควรเปิดบญัชกีบัธนาคารทีอ่ยู่ไม่ไกลจากสนามบนิ 
เพือ่ลดระยะเวลาการเดนิทางในการนําเงนิไปฝาก 
 องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสารจากการประเมินองค์ประกอบด้าน
สารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม พบว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน หรอืมกีารปฏบิตัิ
ตามระบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ ส่งผลให้บรษิทัฯ มปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในที่
เพยีงพอ แต่ทัง้น้ียงัพบขอ้บกพร่อง หรอืจุดอ่อนของการควบคุมภายในอยู่บา้ง ซึ่งหลกัการทีม่ี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื หลกัการที่ 13 ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งและมคีุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหก้าร
ควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่กําหนดไว้ ซึ่งปจัจยัที่ได้คะแนนตํ่าที่สุดคือมกีาร
จดัเกบ็ขอ้มลูทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก ในปจัจุบนับรษิทัฯ มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูจากแหล่ง
ภายในบรษิทัฯ เพยีงอย่างเดยีว ซึ่งอาจส่งผลกระทบใหบ้รษิทัฯ เกิดการตดัสนิใจที่ผดิพลาด 
เน่ืองจากไดร้บัขอ้มลูและสสารสนเทศทีไ่มเ่พยีงพอ ดงันัน้บรษิทัฯ ควรมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทัง้จาก
แหล่งภายในและภายนอก  

 องค์ประกอบดา้นการตดิตามและประเมนิผล จากการประเมนิองคป์ระกอบดา้นการ
ตดิตามและประเมนิผลโดยรวม พบวา่ บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน หรอืมกีารปฏบิตัติาม
ระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
แต่ทัง้น้ียงัพบขอ้บกพร่อง หรอืจุดอ่อนของการควบคุมภายในอยู่บ้าง ซึ่งหลกัการที่มคี่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คอื หลกัการที ่16 การตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า
การควบคุมภายในยงัดําเนินไปอยา่งครบถว้นเหมาะสม ซึง่ปจัจยัทีไ่ดค้ะแนนตํ่าทีสุ่ดคอืในเรื่อง
ของมีการปรบัปรุงและแก้ไขขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอย่างสมํ่าเสมอ ในปจัจุบันขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ยงัคงยดึหลกัการเดมิตัง้แต่ปี 2557 ส่งผลกระทบใหข้ ัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานบางขัน้ตอนเกิดความล่าช้า ดังนัน้ผู้บริหารควรปรับปรุงระเบียบขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอปีละ 1 ครัง้ เพื่อพนักงานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน
และสรา้งความสะดวกรวดเรว็ทัง้ลกูคา้และพนกังาน 
         โดยสรุปในภาพรวมแล้ว บรษิทั ไทยแอร์ไลน์ จํากดั มปีระสทิธผิลของการควบคุม
ภายในทีเ่พยีงพอ จากการมรีะบบควบคุมภายใน หรอืปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ
ทัง้ 5 องคป์ระกอบ ตามแนวทาง COSO แต่ทัง้น้ียงัพบขอ้บกพรอ่งหรอืจุดอ่อนในบางปจัจยัซึง่
ควรไดร้บัการแกไ้ข ดงัทีไ่ดเ้สนอไวด้งัขา้งตน้แลว้ 
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ข้อเสนอแนะท่ีศึกษาในครัง้ต่อไป 
 
  ควรมกีารศกึษาปจัจยัดา้นอื่นทีม่ปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลระบบการควบคุมภายใน 
กระบวนการจดัสง่สนิคา้ของธุรกจิในสายการบนิ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพ่ือการค้นคว้าอิสระ 

 
เรื่อง  ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลการควบคุมภายใน กระบวนการจดัส่งสนิค้าของบรษิทั 

ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั 
 
วตัถปุระสงค ์
 

แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน
ตามองคป์ระกอบของ COSO 5 ดา้นประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มการควบคุมการประเมนิความ
เสี่ยงกิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสารและการติดตามประเมนิผลเพื่อวเิคราะห์
ความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในและประเมนิความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในเพือ่การเสนอแนะแนวทางปรบัปรงุแกไ้ข 
 
เรียนท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอสิระเพื่อเป็นการศกึษาของนักศกึษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาการตรวจสอบภายในบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทยผูศ้กึษาขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามที่กรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์สยีสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์โดยจะนําขอ้มลูไปใชเ้พื่อ
การศกึษาเทา่นัน้และขอเรยีนวา่จะไมม่ผีลกระทบใดๆต่อผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 

 
รายละเอียดแบบสอบถาม 
 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมายลงในช่องว่างหรอืเตมิ
ขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของทา่น 
 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลการควบคุมภายในโดยแบ่งหวัขอ้ของระดบั
ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลระบบการควบคุมภายในดงัน้ี 
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กรณีระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในแสดงถงึการไม่มีระบบ /ไม่
เคยปฏิบติัตามระบบใหท้าํเครือ่งหมาย “” ในชอ่ง“0”  

กรณีระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการควบคุมภายในแสดงถงึการมีระบบ/ ปฏิบติัตาม
ระบบใหท้าํเครือ่งหมาย “” ในชอ่ง“1” 

 
 

 
ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูทีท่า่นใหค้วามกรณุาตอบแบบสอบถาม 

นางสาววลัลภาพรีวรานนท ์
นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการตรวจสอบภายในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลการควบคุมภายใน กระบวนการจดัสง่สนิคา้บรษิทั 
ไทยแอรไ์ลน์ จาํกดั  

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 
คาํช้ีแจงโปรดทาํเครือ่งหมายลงในชอ่งวา่งหรอืเตมิขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของทา่น 
1.  เพศ 

( ) ชาย       ( ) หญงิ 
 

2.  อายุ 
( ) 23 – 25 ปี      ( ) มากกวา่25 – 35 ปี 
( ) มากกวา่ 35 – 45 ปี     ( ) มากกวา่ 45 ปี 

 

3.  ตําแหน่งในปจัจุบนั 
( ) ผูอ้าํนวยการฝา่ย     ( ) ผูจ้ดัการฝา่ย 
( ) รองผูจ้ดัการฝา่ย     ( ) เจา้หน้าทีอ่าวุโส 
( ) หวัหน้าฝา่ย      ( ) พนกังาน 

 
4.  ประสบการณ์การทาํงาน ณ บรษิทัปจัจุบนั 

( ) 0 – 1 ปี       ( ) มากกวา่ 1 – 5 ปี 
( ) มากกวา่ 5 – 10 ปี     ( ) มากกวา่ 10 ปี 

 
5.  หน้าทีร่บัผดิชอบในปจัจุบนั 

( ) ปฏบิตักิารภาคพืน้ดนิ     ( ) แผนกตรวจรบัสนิคา้  
( ) แผนกจดัสง่สนิคา้ 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมลูความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิผลการควบคมุภายในโดยแบง่หวัข้อของ
แบบสอบถามตามองคป์ระกอบการควบคมุภายในของ COSO  
 
คาํช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมายลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเหน็ของท่านในเรื่องเกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานตามระบบการควบคุมภายในกระบวนการจดัสง่สนิคา้ 
 
ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน 
1. ความมุ่งมัน่ต่อความซ่ือสตัยแ์ละจรรยาบรรณ 
1) คณะกรรมการและผูบ้รหิารกําหนดแนวทางและมกีาร
ปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ
ในการดาํเนินงาน 

  

2) มขีอ้กําหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิารและ
พนักงานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อตรง รกัษาจรรยาบรรณ 
และรวมถงึขอ้หา้มในการปฏบิตัตินทีอ่าจเกดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

  

3) มกีารกําหนดบทลงโทษทีเ่หมาะสม สําหรบัการฝา่ฝืน 
และมกีารสือ่สารใหทุ้กคนในองคก์รรบัทราบ 

  

4) มกีระบวนการติดตามและประเมนิการปฏิบตัิตาม
ข้อบังคบั กฎ ระเบียบวินัย และสามารถจดัการได้อย่าง
ทนัเวลา หากพบการไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดทีว่างไว ้

  

2. การปฏิบติัหน้าท่ีและกาํกบัดแูลโดยคณะกรรมการบริษทั 
1) มกีารกําหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจาก
ฝา่ยบรหิาร และไดก้ําหนดอาํนาจของคณะกรรมการไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

  

2) คณะกรรมการเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญสามารถ
ซกัถามผู้บริหารระดบัสูงในปญัหาที่เกี่ยวกับผลงานของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูได ้

  

3) คณะกรรมการบรษิทัเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและมี
สดัสว่นทีเ่พยีงพอในการประเมนิผลและการตดัสนิใจในเรือ่ง
ทีส่าํคญัต่างๆ 
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ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

4) คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการกาํกบัดแูลฝา่ย
บรหิารในการออกแบบ การนําไปใช ้การจดัการ และการ
ปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายใน 

  

3. การกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ี 
1) มกีารจดัโครงสรา้งองคก์ร และสายการบงัคบับญัชาที่
เหมาะสม 

  

2) มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

  

3) มกีารกาํหนดโครงสรา้งองคก์รและความรบัผดิชอบของ
เจา้หน้าทีอ่ยา่งชดัเจน และมกีารจดัทาํ รายละเอยีดของงาน
(Job Description) คุณลกัษณะของพนกังานทีต่อ้งการ(Job 
Specification)ครอบคลุมทกุตําแหน่งงานตามผงัองคก์ร 

  

4) มโีครงสรา้งหน่วยงานทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะงาน และ
เอือ้อาํนวยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้จาํนวน บุคลากรในฝา่ยต่างๆ มคีวามเหมาะสม 

  

5) บุคลากรปฏบิตังิานตรงกบัทกัษะ ความรู ้และ
ความสามารถของตน 

  

4. การจงูใจ การพฒันา และการธาํรงรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
1) มนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิพือ่จดัหา พฒันา และรกัษา
บุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถทีเ่หมาะสม 

  

2) มกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตัใินการ
จดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากร อยา่งสมํ่าเสมอ 

  

3) มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการให้
รางวลัต่อบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ีและไดส้ือ่สารให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบ 

  

4) มกีระบวนการแกไ้ขปญัหาหรอืเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการ
ขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถทีเ่หมาะสมอยา่ง
ทนัเวลา 

  

5) มแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดตําแหน่งทีส่าํคญั   
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ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

5. การให้ความสาํคญัต่อการควบคมุภายใน 
1) คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสือ่สาร
เชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามรบัผดิชอบต่อการ
ควบคุมภายใน และจดัใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการ
ปฏบิตั ิในกรณทีีจ่าํเป็น 

  

2) คณะกรรมการและผูบ้รหิารกาํหนดตวัชีว้ดัผลการ
ปฏบิตังิาน และใหร้างวลัอยา่งเหมาะสม โดยพจิารณาใน
เรือ่งการปฏบิตัติามจรยิธรรมและบทลงโทษ(Code of 
Conduct)และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของ
บรษิทั 

  

5. การให้ความสาํคญัต่อการควบคมุภายใน (ต่อ) 
3) คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจงูใจและการให้
รางวลัอยา่งต่อเน่ือง โดยเน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกบั
ความสาํเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคุมภายใน 

  

4) คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไมใ่หม้กีารสรา้ง
แรงกดดนัทีม่ากเกนิไปในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่
ละคน 

  

องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 
1. วตัถปุระสงคข์องธรุกิจท่ีชดัเจน 
1) มกีารกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงาน
ขององคก์รอยา่งชดัเจนและประเมนิผลได ้

  

2) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานมกีารเผยแพร่
และชีแ้จงใหพ้นกังานทราบและเขา้ใจตรงกนั 

  

3) มกีารกาํหนดวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานในระดบั
กจิกรรมทีส่อดคลอ้งและสนบัสนุนวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร 

  

4) วตัถุประสงคข์องระดบักจิกรรม มคีวามชดัเจน สามารถ
ปฏบิตัติามและวดัผลได ้

  

5) พนกังานทุกคนมสีว่นรว่มในการกาํหนดวตัถุประสงค์
และยอมรบัวตัถุประสงคน์ัน้ 
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ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

2. การบง่ช้ีและจดัการความเส่ียง 
1) ผูบ้รหิารมสีว่นรว่มในการระบุและประเมนิความเสีย่ง   
2) มกีารพจิารณาและประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักล
ยทุธก์ารดาํเนินงาน 

  

3) มกีารระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก
ปจัจยัภายใน เชน่ การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่การหยดุชะงกั
ของระบบสารสนเทศ 

  

4) มกีารระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากปจัจยั
ภายนอก เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสงัคม 

  

5) มกีารกําหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาระดบัความสาํคญั
ของความเสีย่ง 

  

6) มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบของความเสีย่งและ
ความถีท่ีจ่ะเกดิหรอืโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 

  

7) มกีารกาํหนดวธิกีารควบคุมเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะ
เกดิขึน้ 

  

8) มกีารพจิารณาความคุม้คา่ของตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
กาํหนดวธิกีารควบคุมเพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 

  

9) มกีารแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบเกีย่วกบัวธิกีารควบคุม
เพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง และมกีารตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานตามวธิกีารควบคุมทีก่าํหนด 

  

3. ความเส่ียงจากการทุจริต 
1) มกีารพจิารณาและประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการ
ทุจรติ 

  

2) คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถาม
ผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิทุจรติ และมาตรการที่
บรษิทัดาํเนินการเพือ่ป้องกนั แกไ้ขการทจุรติ 

  

3) มกีารสือ่สารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจถงึนโยบายและแนว
ปฏบิตั ิเพือ่เป็นการป้องกนัหรอืลดทอนการเกดิทุจรติ 
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ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

4. การวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีมีผลต่อการควบคมุภายใน 
1) มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงจากปจัจยัภายนอก ทีอ่าจ
มผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงนิ 

  

2) มกีารกาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
จากปจัจยัภายนอก อยา่งเพยีงพอ 

  

3) มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการทาํธุรกจิ ที่
อาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงนิ 

  

4) มกีารกาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
รปูแบบการทาํธุรกจิ อยา่งเพยีงพอ 

  

5) มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงผูนํ้าองคก์ร ทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ การควบคมุภายใน และ
รายงานทางการเงนิ 

  

6) มกีารกาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ผูนํ้าองคก์ร อยา่งเพยีงพอ 

  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 
1. มาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 
1) มกีารจดัทาํคูม่อืวธิกีารปฏบิตังิานและการปรบัปรงุงานให้
เหมาะสมอยูเ่สมอ รวมถงึมกีารแจง้ใหพ้นกังานรบัทราบและ
ปฏบิตัติามกจิกรรมควบคุมทีก่าํหนดขึน้ 

  

2) บรษิทัมกีารกาํหนดรปูแบบเอกสาร/รายงานอยา่ง
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัปฏบิตังิานระบบการจดัสง่สนิคา้ให้
ลกูคา้และมกีารปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจุบนั 

  

3) บรษิทัมกีารตรวจสอบความสมบรูณ์และถูกตอ้งของ
ขอ้มลูก่อนนําเขา้สูร่ะบบสารสนเทศทุกขัน้ตอนของการ
ปฏบิตังิานระบบการจดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ 
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ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

4) มกีารวางแผนออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ เพือ่
รบัมอืกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ รวมถงึมี
การลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

  

5) บรษิทัมกีระบวนตรวจสอบสนิคา้ในทกุขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สนิคา้มจีาํนวนถูกตอ้งครบถว้นและสนิคา้ไป
ถงึปลายทางมสีภาพสมบรูณ์ 

  

6) ฝา่ยบรหิารมกีารวางระบบการควบคมุ โดยคาํนึงถงึ 
สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้น ลกัษณะ และขอบเขต ของ
การปฏบิตังิาน 

  

7) ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานของทา่นมกีารกาํกบัดแูลและ
สอบทานการปฏบิตังิานในการปฏบิตังิานเกีย่วกบัระบบการ
จดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ 

  

8) ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานของทา่นไดม้กีาํหนดวธิกีารสอบ
ทานและระยะเวลาสอบทานการตดิตามงานและแจง้ใหท้า่น
รบัทราบอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  

9) มกีารกาํหนดการควบคมุภายในใหม้คีวามหลากหลาย 
เชน่ การควบคุมแบบทาํมอื (Manual) การควบคุมแบบ
อตัโนมตั ิ(Automated) หรอืการควบคุมเชงิป้องกนั การ
ควบคุมเชงิตรวจพบ อยา่งเหมาะสม 

  

10) มกีารสอบทานงบประมาณและคา่ใชจ้า่ยทีต่ ัง้ขึน้กบัที่
เกดิขึน้จรงิ 

  

11) มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานจรงิกบัแผนงานทีไ่ด้
กาํหนดไว ้

  

12) มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้น 
ออกจากกนัโดยเดด็ขาด ดงัน้ี (1) หน้าทีอ่นุมตั ิ(2) หน้าที่
บนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ (3) หน้าทีใ่น
การดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       
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ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

13) การควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูทา่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ไดเ้ฉพาะทีไ่ดร้บัอนุมตัเิทา่นัน้ 

  

14) พนกังานมกีารยนืยนัขอ้มลูเอกสารเกีย่วกบัการจดัสง่
สนิคา้กบัลกูคา้ ก่อนการบนัทกึขอ้มลูในระบบสารสนเทศ 

  

15) พนกังานมกีารออกเอกสารใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ 
(Air Waybill), เอกสารการจดัสง่สนิคา้(Cargo Manifest)
และใบเสรจ็รบัเงนิใหล้กูคา้ทุกครัง้ 

  

16) พนกังานมกีารตรวจสอบสนิคา้เปรยีบเทยีบกบัเอกสาร
การจดัสง่สนิคา้ (Cargo Manifest)  ก่อนนําสนิคา้ขึน้เครือ่ง 

  

17) เจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ (Cargo 
Operations Officer) มกีารนําเงนิฝากเขา้ธนาคารทกุสิน้วนั 

  

18) หวัหน้าฝา่ยปฏบิตักิารจดัสง่สนิคา้ (Cargo Operations 
Supervisor) จดัทาํเอกสารสรปุรายการจดัสง่สนิคา้ทัง้หมด
(Cargo Daily Sales report )ทุกๆสิน้วนั จากนัน้นําสง่ให้
เจา้หน้าทีอ่าวุโสฝา่ยบญัชรีายได ้(Senior Revenue 
Accounting Officer)พรอ้มกบัเอกสารแนบทัง้หมด 

  

19) พนกังานมกีารตดิตามสนิคา้ของลกูคา้กบัสถานีตน้ทาง-
ปลายทาง หากไมไ่ดร้บัสนิคา้ตามระยะเวลาทีก่าํหนด 

  

20) มกีารจดัทาํรายงานเสนอต่อผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ืองเชน่ 
รายงานการปฏบิตังิานต่างๆ 

  

2. การควบคมุทัว่ไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ฝา่ยจดัการมคีวามเขา้ใจและสามารถเชื่อมโยงการ
ควบคุมทัว่ไป และการควบคุมดว้ยเทคโนโลย ีใน
กระบวนการธุรกจิ 

  

2) มกีารเลอืกและพฒันากจิกรรมควบคุมดา้นโครงสรา้งทาง
เทคโนโลยเีพือ่ความครบถว้นถูกตอ้งในการประมวลผล 

  

3) มกีารกาํหนดการควบคมุดา้นการรกัษาความปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศเพือ่จาํกดัสทิธกิารเขา้ถงึและระดบั
สทิธขิองผูใ้ชง้านใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 
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ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

4) มกีารกาํหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา 
และการบาํรงุรกัษา ระบบเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

  

3. การกาํหนดนโยบายและกระบวนการปฏิบติั 
1) ผูบ้รหิารมกีารกาํหนดนโยบายและกระบวนการปฏบิตัิ
ตาม เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด 

  

2) มกีารกาํหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการนํา
นโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารและ
พนกังาน 

  

3) นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บัการ
นําไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม โดยบุคลากรทีม่คีวามสามารถ 
รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิาน 

  

4) พนกังานมคีวามสามารถในการปฏบิตังิานตามกจิกรรม
การควบคุมภายใน 

  

5) บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวาม
เหมาะสมอยูเ่สมอ 

  

องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
1. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถดาํเนิน
ไปได้ตามท่ีกาํหนดไว้ 
1) มกีารระบุสารสนเทศทีต่อ้งการเพือ่สนบัสนุนการ
ปฏบิตังิานตามองคป์ระกอบของการควบคุมและความสาํเรจ็
ตามวตัถุประสงค ์

  

2) มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก   
3) มกีารเกบ็รกัษาขอ้มลูไวเ้ป็นปจัจุบนั ทนักาล ครบถว้น 
ถูกตอ้ง เขา้ถงึได ้ไดร้บัการป้องกนั ยนืยนัความถูกตอ้งได ้
และมกีารเกบ็รกัษาทีด่ ี

  

4) มกีารพจิารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึ
ปรมิาณและความถูกตอ้งของขอ้มลูเพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

2. การส่ือสารข้อมลูภายในองคก์ร ท่ีจาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายใน
สามารถดาํเนินไปตามท่ีกาํหนดไว้ 
1) มชีอ่งทางการสือ่สารของพนกังานทุกระดบัในองคก์ร
ผา่นระบบสารสนเทศเพือ่ใหบุ้คลากรเขา้ใจและสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีด่า้นการควบคุมภายในไดป้ระสบความสาํเรจ็ 

  

2) มกีารสือ่สารระหวา่งฝา่ยบรหิารกบัคณะกรรมการองคก์ร 
เพือ่ใหท้ัง้สองฝา่ยมสีารสนเทศทีจ่าํเป็นในการทาํงานตาม
บทบาททีร่บัผดิชอบ 

  

3) มชีอ่งทางทีบุ่คลากรสามารถแสดงความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งอสิระ เชน่ Hotline 

  

3. การส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุ
ภายใน 
1) มกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูกบัภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และมชีอ่งทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม เชน่ 
ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน 

  

2) มชีอ่งทางพเิศษหรอืชอ่งทางอสิระเพือ่ใหบุ้คคลภายนอก
สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส เกีย่วกบัการทุจรติ 

  

องคป์ระกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุ
ภายในยงัดาํเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 
1) มกีารตดิตามความคบืหน้าของงานอยา่งต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ 

  

2) มกีารประชมุเพือ่รบัทราบความคบืหน้าของงาน 
เปรยีบเทยีบแผนการดาํเนินงานกบัผลการปฏบิตังิานสบืหา
สาเหตุความคลาดเคลื่อน ดาํเนินการแกไ้ขและรายงานให้
ผูบ้รหิารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  

3) มกีารปรบัปรงุและแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานอยา่ง
สมํ่าเสมอ 
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ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คะแนน 

ไม่มี /ไม่เคย
ปฏิบติั 

มี /เคย
ปฏิบติั 

4) มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และภายนอก 

  

2. การประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อบคุคล
ท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
1) มกีารประเมนิผลและสือ่สารขอ้บกพรอ่งของการควบคุม
ภายใน และดาํเนินการ เพือ่ตดิตามแกไ้ขอยา่งทนัทว่งท ี

  

2) ฝา่ยบรหิารมกีารรายงานต่อคณะกรรมการโดยพลนั ใน
กรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ หรอืมขีอ้สงสยัวา่มเีหตุการณ์ทจุรติ
อยา่งรา้ยแรง 
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ประวติัผูศึ้กษา 

 

        นางสาววลัลภา พรีวรานนท์ เกดิวนัพฤหสับดทีี ่28 มนีาคม 2534 สถานที่เกดิคอื 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สําเร็จการศึกษาปริญญาบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี จากมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย เมื่อปีการศกึษา 2556 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปี
การศกึษา 2557 และปจัจุบนัทํางานตําแหน่งผูต้รวจสอบภายใน บรษิทัการบนิกรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) 
 


