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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การประเมนิระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ มวีตัถุประสงค์
เพื่อประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของระบบงานบรกิารช่างและ
คลงัพสัดุ รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุที่
เหมาะสม วธิกีารศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมนิประสทิธผิลของการควบคุม
ภายใน โดยเปรยีบเทยีบจากระดบัการมรีะบบการควบคุมภายใน และระดบัการปฏบิตัติามระบบ
การควบคุมตามแนวของ COSO จากผู้บรหิาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่รบัผดิชอบงาน
โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์รวมทัง้สิน้ 23 คน  

ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลของการควบคุมภายใน ระบบงานบรกิารช่างและคลงั
พสัดุของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ตามแนวทาง COSO 2013 ทัง้ 5 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม สารสนเทศและ
การสื่อสาร การตดิตามประเมนิผล อยู่ในระดบัพอใช้ โดยมรีะบบการควบคุมภายใน และการ
ปฏบิตัิตามระบบการควบคุมส่วนใหญ่สอดคล้องกบัแต่ละปจัจยัขององค์ประกอบการควบคุม
ภายในตามแนวของ COSO มรีะบบการควบคุมภายในที่ควรปรบัปรุงให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
ได้แก่ การระบุปจัจยัเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายในที่กระทบต่อการให้บรกิารงานซ่อม
บ ารุงล่าชา้ ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ การก าหนดนโยบายการตรวจนับทรพัยส์นิประจ าปี 
การตรวจนับประจ าเดอืนส าหรบัพสัดุต่างๆทีอ่ยู่ในคลงัพสัดุ และจดัท ารายงานผลการตรวจนับ
ทุกครัง้ มกีารสอบทานความเหมาะสมของรายการที่เบกิ การก าหนดแผนงานซ่อมบ ารุงไว้
ล่วงหน้า การปรบัปรงุขอ้มลูในระบบสารสนเทศใหท้ันสมัยอย่างสม ่าเสมอ การจดัท ารายงาน 



จ 

ขอ้มลูส าคญัๆ จากระบบในระดบัผูป้ฏบิตังิานจนถงึระดบัผูบ้รหิาร โดยเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างกนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ 

ผูบ้รหิารควรพจิารณาการพฒันาระบบฐานขอ้มลูงานซ่อมบ ารุง โดยการจดัหาโปรแกรม
ส าเรจ็รูปเพื่อการปฏบิตังิาน เช่น โปรแกรมซมิโปร (SIMMPRO PROGRAM) ประกอบด้วย 
ระบบฐานขอ้มูลเครื่องจกัร ระบบบรหิารงานบ ารุงรกัษา BM PM CM ระบบบรหิารงานพสัดุ
อะไหล่ และระบบรายงานมากกว่า 100 รายงานเป็นต้น โดยโปรแกรมส าเรจ็รปูจะช่วยสนับสนุน
ใหก้จิกรรมการด าเนินงานโครงการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.สุตาภทัร ทพิยร์งัศร ี
อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารย ์ดร.พรสริ ิปุณเกษม ประธานกรรมการ และผูช้่วยศาสตราจารยส์มใจ จนัทรเ์ต็ม 
กรรมการสอบการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาแนะน า ค าปรกึษา และตรวจทาน 
แก้ไข ตลอดจนให้ก าลงัใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้  

ขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และทุกคนในครอบครวัรวมถงึผูบ้งัคบับญัชาทีไ่ดใ้ห้
ข้อมูลและการส่งเสริมสนับสนุนรวมทัง้เป็นก าลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้อง
นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาการตรวจสอบภายในทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจ 
ตลอดจนคอยใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้ส าเรจ็ดว้ยด ีและ
ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท แกรนแนเชอรลัพาร์ค จ ากัด 
(มหาชน) ที่ไดใ้หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการตอบแบบสอบถามท าให้การศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

ท้ายที่สุดนี้ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัผูท้ีส่นใจเพื่อนาไปใชป้ระกอบความรู ้และศกึษาเพิม่เตมิในอนาคตต่อไป หากมี
สิง่ใดขาดตกบกพรอ่งหรอืผดิพลาดประการใด ผูศ้กึษาขออภยัในขอ้ผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้มา 
ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
แกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์(Grand Park Apartment) เป็นหนึ่งในโครงการกลุ่มพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อให้เช่า บรกิาร และโรงแรม ภายใต้การบรหิารและการก ากบัดูแลของ
บรษิัท แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) (Grand Natural Park Public Company Limited) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท(์Grand Park Apartment Project) 
ถอืไดว้่าเป็นรายไดห้ลกัของบรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) (Grand Natural Park 
Public Company Limited) ส าหรบัใชจ้่ายในการด าเนินงานและจ่ายเงนิเดอืนพนักงานทัง้หมด  
โดยรายได้ค่าเช่าและบรกิารของโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ในปีพ.ศ. 2555 อยู่ที ่
5,694,828 บาท รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 5.7 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้เรื่อยๆ โดยในเดอืนมถุินายน 
2556 มรีายไดค้่าเช่าและบรกิารเป็นจ านวน 7,027,882 บาท  

 
องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 

บรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) (Grand Natural Park Public Company 
Limited) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปีพ.ศ. 2531 เพื่อประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการให้เช่า 
บรกิาร จ าหน่าย และบรหิารอย่างครบวงจร บรษิัท แกรนแนเชอรลัพาร์ค จ ากัด (มหาชน) 
(Grand Natural Park Public Company Limited)  ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2536 และได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัท
มหาชนในปีพ.ศ. 2537  โดยบรษิทัไดผ้่านพน้ประสบการณ์ในทางธุรกจิทัง้ในช่วงธุรกจิขยายตวั
และในช่วงขาลง ซึง่เป็นผลจากภาวะวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2540 
ส่งผลให้บริษัทต้องยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางตามพระราชบัญญัติ
ลม้ละลาย พ.ศ. 2483  โดยศาลมคี าสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการของบรษิทัในปีพ.ศ. 2543 และไดร้บั
ยกเลกิการฟ้ืนฟูกจิการในปีพ.ศ. 2546  ภายหลงัจากไดร้บัการยกเลกิการฟ้ืนฟูกจิการ บรษิทัได้
ระดมทุนจากผู้ถอืหุ้นใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศรวมเป็นเงนิกว่า 8,000 ล้านบาท และ
ได้รบัอนุญาตให้เปิดท าการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วง
ปลายปีพ.ศ. 2546 ปจัจบุนั บรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 66,925.14 ลา้นบาท 
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เนื่องจากปญัหาหน้ีสนิและคดคีวามต่างๆที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือใน
ภาพลกัษณ์ทางธุรกจิของ บรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) (Grand Natural Park 
Public Company Limited) และในปี 2555 บรษิทัสามารถเจรจาและด าเนินการปรบัโครงสรา้ง
หนี้กบัสถาบนัการเงนิต่างๆจนส าเรจ็เกอืบทัง้หมดและมุ่งพยายามแก้ไขปญัหาหนี้สนิและคดี
ความต่างๆให้หมดภายในปี 2556 ซึ่งจะท าให้บรษิทัอยู่ในสภาพคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ 
และด าเนินธุรกจิไปตามกลยุทธก์าร “พฒันาและบรหิารเพื่อผลก าไรอย่างยัง่ยนื” โดยมุ่งเน้นไป
ในเรื่องการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการขายและพฒันาอสังหาริมทรพัย์เพื่อการให้เช่า 
เป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีส่ าคญัทีสุ่ดอกีประการ คอืการปรบัภาพลกัษณ์ของธุรกจิเพื่อสรา้ง
ความเชื่อมัน่ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ชัน้น าให้กับลูกค้าและผู้ลงทุน 
ควบคู่ไปกบัการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ การควบคุมต้นทุนค่าใชจ้่ายที่เหมาะสม ที่จะ
สรา้งรายไดแ้ละความแขง็แกรง่ใหก้บับรษิทัในระยะยาว   

บรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) (Grand Natural Park Public Company 
Limited) ด าเนินการพฒันาและปรบัปรุงโครงการอสงัหารมิทรพัย์รวมทัง้สิน้จ านวน 3 โครงการ 
โดยมโีครงการทีไ่ดเ้ปิดด าเนินการแลว้ ไดแ้ก่ โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ (Grand Park 
Apartment) ส่วนอกี 2 โครงการอยูร่ะหว่างการศกึษาและรอการพฒันา ไดแ้ก่ โครงการโรงแรม 
อามนัรสีอรท์ กรุงเทพ ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว รมิฝ ัง่แม่น ้าเจา้พระยา และ
โครงการทีด่นิบางกระเจา้ 

 
1. โครงการแกรนพารค์อพารท์เม้นท์  

ชื่อโครงการ         แกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ 
                        (Grand Park Apartment) 
ทีต่ัง้                  88 ซอยสุขมุวทิ 49 ถนน 

สุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 

ประเภทโครงการ   อพารท์เมนทใ์หเ้ช่า 
จ านวนหอ้งพกั     18 หอ้ง  ประกอบดว้ยอาคาร

พกั อาศยัสงู 15 ชัน้ 3 อาคาร 
ราคาเริม่ตัง้แต่      98,000-150,000 บาท/เดอืน            ภาพที ่1 ภาพประกอบโครงการ 
เปิดด าเนินการ     1 ตุลาคม พ.ศ.2532  
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โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์(Grand Park Apartment) เป็นหนึ่งในโครงการกลุ่ม
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อให้เช่า บรกิาร และโรงแรมภายใต้การบรหิารและควบคุมของ
บรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) (Grand Natural Park Public Company Limited) 
จดัอยูใ่นกลุ่มธุรกจิเซอรว์สิอพารท์เมนท์ใหเ้ช่าเกรดเอ จุดเด่นของโครงการ คอื ท าเลทีต่ ัง้ซึง่อยู่
ในย่านศูนย์กลางธุรกิจและความทนัสมยั ห้องพกัที่หรูหราและกว้างขวาง การบรกิารด้านสิง่
อ านวยความสะดวกที่ครบครนั โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกจิชาวต่างชาตทิี่เดนิทางมา
ตดิต่อธุรกจิในประเทศไทย ในส่วนของการบรกิารหอ้งพกัโครงการ จ าแนกห้องพกัออกเป็น 3 
ประเภท คอื แบบ Standard  Duplex  และ Penthouse ซึง่มคีวามแตกต่างกนัทางดา้นพืน้ทีใ่ช้
สอยและจ านวนห้อง โดยโครงการจะเน้นห้องพกัที่มขีนาดใหญ่พร้อมห้องท างานที่แยกเป็น
สดัส่วน 

      นอกจากนี้โครงการ แกรนพารค์ อพารท์
เมน้ท์(Grand Park Apartment) ยงัมกีาร
บรกิารด้านสิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลาง
มากมายเป็นไปตามมาตรฐานโครงการระดบั
ห้าดาว เช่น สระว่ายน ้าขนาดใหญ่ สระเด็ก
และจากุซซี ่สนามเดก็เล่น สนามบาสเกต็บอล 
สนามสควอช ฟิตเนส ซาวน่าและหอ้งจดัเลีย้ง
และสวนธรรมชาติขนาดใหญ่ ใน เนื้ อ ที่
ประมาณ 3 ไร่ เช่นน ้าตกจ าลอง และล าธาร 
ท าให้ผู้พกัอาศยัรู้สกึถึงการใช้ชวีติท่ามกลาง
ธรรมชาต ิ 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ภาพหอ้งพกัและบรรยากาศของโครงการ 
 
2. โครงการโรงแรม อามนัรีสอรท์ กรงุเทพ  

โครงการโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ตัง้อยู่ในซอยเจริญกรุง 36 บริเวณริมฝ ัง่แม่น ้ า
เจา้พระยา ตดิกบัสถานทตูฝรัง่เศส ประกอบดว้ยหอ้งพกั 35 หอ้ง รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวก
ครบครนั พืน้ทีใ่ชส้อยรวมทัง้สิน้ 12,300 ตารางเมตร การออกแบบยดึหลกัแนวคดิการพฒันา
เชงิอนุรกัษ์โบราณสถาน (Heritage Development) เน้นความกลมกลนืระหว่างสิง่ก่อสรา้ง
อาคารโบราณสถานโรงภาษีร้อยชักสาม สถานะปจัจุบัน อยู่ระหว่างรอการส่งมอบพื้นที่ 
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3. โครงการท่ีดินบางกระเจ้า 
โครงการที่ดินบางกระเจ้า ตัง้อยู่ที่ต าบลบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง  จังหวัด

สมุทรปราการ บนพื้นที่ 192-3-0.9 ไร่ ตดิรมิฝ ัง่แม่น ้าเจา้พระยา สภาพพื้นที่โครงการปจัจุบนั
เป็นทีด่นิว่างเปล่า และมทีะเลสาบขนาดใหญ่อยู่กลางโครงการ จากลกัษณะพืน้ทีโ่ครงการและ
สภาพแวดลอ้มซึง่มคีวามเป็นธรรมชาตสิูง สถานะปจัจุบนั อยู่ในระหว่างการศกึษาโครงการและ
การปรบัสภาพพืน้ที ่
 
โครงสร้างการจดัการของบริษทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน)  

บรษิทัฯก าหนดโครงสรา้งองคก์รโดยแบ่งแยกตามสายงานหลกัทัง้สิน้ 6 สายงาน ไดแ้ก่ 
สายงานส านักกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาและบรหิารสนิทรพัย์ สายงานปฏบิตักิารและ
สนบัสนุน สายงานการเงนิและการควบคุม สายงานบรหิารโครงการก่อสรา้ง และ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  

 

 
 

ภาพที ่3 ภาพโครงสรา้งองคก์รบรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายบริหารสินทรพัย ์

3 
2 1

6 

4 5 
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       โครงสรา้งองคก์รแยกตามสายงานจ านวน 6 สายงานหลกั ประกอบดว้ยฝา่ยต่างๆ ดงัน้ี  

1. สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ ประกอบดว้ย ส านักเลขานุการ ฝ่ายกลยุทธแ์ละ
วางแผน และฝา่ยสื่อสารองคก์ร 

2. สายงานพฒันาและบรหิารสินทรพัย์ ประกอบด้วย ฝ่ายบรหิารสนิทรพัย์ ฝ่าย
พฒันาทรพัยส์นิ ซึง่โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ (Grand Park Apartment) เป็นเพยีง
โครงการเดยีวในปจัจบุนัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานของฝา่ยบรหิารสนิทรพัย ์

3. สายงานปฏบิตัิการและสนับสนุน ประกอบด้วย ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ และฝ่าย
สารสนเทศ 

4. สายงานการเงนิและการควบคุม ประกอบด้วย ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการเงนิ 
ฝา่ยบญัช ีฝา่ยการเงนิ และฝา่ยจดัซือ้ 

5. สายงานบรหิารโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย ฝ่ายบรกิารการก่อสร้าง ฝ่าย
ประสานงานออกแบบโครงการ และฝา่ยวจิยังานออกแบบและรวบรวมขอ้มลู 

6. ฝา่ยตรวจสอบภายใน 
 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารสินทรพัย ์โครงการแกรนพารค์อพารท์เม้นท์ 
  

โครงการแกรนพารค์อพารท์เม้นท์ (Grand Park Apartment) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

สงักดัฝา่ยบรหิารสนิทรพัย ์และรบัผดิชอบงานโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์(Grand Park Apartment) 
ภาพที ่4 ภาพโครงสรา้งการบรหิารงานฝา่ยบรหิารสนิทรพัย ์โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์

2 

ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาและ
บรหิารสินทรัพย ์

ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารสนิทรพัย ์

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ฝา่ยซ่อมบ ารุงและวศิวกร ฝา่ยขายและการตลาด ฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์
 

 
 
 
 
 

- พนกังานลกูคา้สมัพนัธ(์3) 

-  พนกังานบรกิาร 

   (ขบัรถตุ๊ก )ๆ (1) 
 

- เจา้หน้าทีบ่ญัชกีารเงนิ (1) 

- เจา้หน้าทีบ่ญัช-ีจดัซือ้ (1) 

- หวัหน้าวศิวกร(ว่าง)   

- พนกังานชา่ง (8) 

- พนกังานธรุการคลงัพสัดุ (1) 

- พนกังานธรุการ (1) 

 

- เจา้หน้าทีก่ารตลาด (2) 
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โครงการแกรนพารค์อพารท์เม้นท์ อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของผู้อ านวยการสายงาน
พฒันาและบรหิารสนิทรพัย์ ซึ่งมอบหมายให้ผู้จดัการฝ่ายบรหิารทรพัย์สนิบรหิารจดัการและ
ควบคุมการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ โดยมพีนักงานภายใต้
บงัคบับญัชาซึง่สงักดัฝ่ายบรหิารสนิทรพัยแ์ละรบัผดิชอบงานโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ 
จ านวน 18 คน ประกอบดว้ยฝา่ยต่างๆจ านวน 4 ฝา่ยงาน ดงัน้ี 

1. ฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์มพีนกังานทัง้สิน้จ านวน  4 คน ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีลู่กคา้สมัพนัธ ์
3 คน และพนกังานบรกิาร 1 คนใหบ้รกิารขบัรถตุ๊กๆ 

2.  ฝา่ยขายและการตลาด มพีนักงานทัง้สิน้จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ พนักงานเจา้หน้าที่
การตลาดจ านวน 2 คน 

3. ฝ่ายซ่อมบ ารุงและวศิวกร มพีนักงานทัง้สิน้จ านวน 10 ได้แก่ พนักงานช่างรวม
ทัง้สิน้จ านวน 8 คน พนกังานธุรการคลงัพสัดุจ านวน 1 คน และพนกังานธุรการจ านวน 1 คน 

4.  ฝ่ายบญัชแีละการเงนิมพีนักงานทัง้สิ้นจ านวน 2 คน ไดแ้ก่ พนักงานเจา้หน้าที่
บญัชกีารเงนิ และพนกังานเจา้หน้าทีบ่ญัช-ีจดัซือ้ 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 
        ปจัจุบนั บรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) (Grand Natural Park Public 
Company Limited) อยู่ระหว่างการด าเนินธุรกจิในช่วงของการฟ้ืนตวั เนื่องจากผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกจิในช่วงปีพ.ศ. 2540 ท าใหบ้รษิทัฯประสบปญัหาคดคีวามต่างๆ ภาระหนี้สนิและ
ดอกเบีย้จากการกู้ยมืจ านวนมากจนตอ้งขายทรพัยส์นิและเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในช่วงทีผ่่านมา 
        รายได้จากการด าเนินธุรกิจของบรษิัท แกรนแนเชอรลัพาร์ค จ ากดั (มหาชน) (Grand 
Natural Park Public Company Limited) ในปจัจุบนัมาจากรายได้ค่าเช่าและบรกิารของ
โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ (Grand Park Apartment Project) ซึง่เป็นโครงการเดยีวที่
เปิดด าเนินการจนถงึปจัจบุนั สรา้งรายไดห้ลกัทีม่ ัน่คงส าหรบัใชจ้า่ยค่าใชจ้่ายการด าเนินงานของ 
บรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) (Grand Natural Park Public Company Limited) 
ตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมาจนถงึปจัจบุนั 
        หากพจิารณารายได้ย้อนหลงั 5 ปี พบว่าอตัราการเข้าพกัอาศยัของลูกค้าตัง้แต่ปีพ.ศ. 
2551 อยู่ที ่88% และลดต ่าลงมาเรื่อยๆ จนถงึปีพ.ศ.2554 อยู่ที ่54% ซึ่งเป็นช่วงของการ
บรหิารงานโดยผูจ้ดัการคนเก่าทีไ่ม่สามารถบรหิารงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีผู่บ้รหิารไดก้ าหนด
ไวแ้ละไดล้าออกไปในช่วงปลายปีพ.ศ. 2554  
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ตารางที ่8 ขอ้มลูรายไดย้อ้นหลงั 5 ปี ตัง้แต่ ปี 2551-2556 (เดอืนมถุินายน) 
ขอ้มลูรายไดข้องโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2551-2556(มถุินายน) 

รายการ 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 

     
(ม.ค-ม.ิย) 

ยอดการเขา้พกั 71 62 50 44 56 67 

จ านวนหอ้งพกั 81 81 81 81 81 81 

% อตัราการเขา้พกั 88% 76% 62% 54% 69% 83% 

ราคาค่าหอ้งเฉลีย่(บาท) 101,244  100,152      99,935       98,848   100,942    103,146  

รายไดค้่าเช่าหอ้ง(บาท) 7,222,096  6,226,140  5,055,020  4,374,028  5,694,828  6,962,336  
 

        ในช่วงเดอืนมกราคม พ.ศ. 2555  บรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) ได้จา้ง
ผูจ้ดัการคนใหม่เขา้มาบรหิารงานโครงการ แกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ มกีารปรบัปรุงการบรกิาร
ในเชงิรุกมากขึน้ โดยผู้จดัการคนใหม่ได้ท าการวเิคราะห์การตลาดและคู่แข่งในพื้นที่ รวมทัง้
การศึกษาปญัหาและความต้องการของลูกค้าผู้พักอาศัย เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงาน การให ้
บรกิารในหลายๆด้าน ได้รบัการตอบรบัที่ดจีากลูกค้าผู้พกัอาศยัเดมิและลูกค้ารายใหม่ ท าให้
ยอดการเขา้พกัอาศยัขึน้ในปีพ.ศ. 2555 อยู่ที่ 69% และในปีพ.ศ.2556 ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึ
เดอืนมถุินายนเพิม่ขึน้เป็น 83% 
        ถงึแม้ว่ารายได้ค่าเช่าและบรกิารของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ (Grand Park 
Apartment Project) จะเพิม่สูงขึน้ในช่วงเวลาทีผ่่านมาจนถงึปจัจุบนั เน่ืองจากอตัราการเขา้พกั
ของลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ในส่วนของค่าใชจ้า่ยการด าเนินงานโครงการกเ็พิม่สูงขึน้เช่นกนั โดยเฉพาะ
ค่าใชจ้่ายผนัแปรค่าซ่อมบ ารุง เนื่องจากสภาพอาคารที่เปิดใหบ้รกิารมานานกว่า 24 ปี ท าให้
เกดิการช ารดุ และเสื่อมสภาพของตวัอาคาร ทรพัยส์นิ และอุปกรณ์ต่างๆ ปญัหางานซ่อมบ ารุง
หอ้งพกัของลูกคา้เพิม่สูงขึน้ ท าใหต้้นทุนค่าใชจ้่ายผนัแปรค่าซ่อมบ ารุงทีต่้องซือ้พสัดุสิน้เปลอืง
งานซ่อมบ ารงุเพิม่สงูขึน้ดว้ย  
 
ตารางที ่2 ค่าใชจ้า่ยผนัแปรค่าซ่อมบ ารงุปีพ.ศ. 2555 

ค่าใชจ้่ายผนัแปรค่าซ่อมบ ารุง 
โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์ปี พ.ศ. 2555 

เดอืน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

งบประมาณ 863,500 160,000 162,000 151,500 162,000 150,000 213,500 150,000 162,000 151,500 162,000 150,000 

ใช้จริง 126,314 152,321 178,760 146,106 129,380 147,174 180,133 171,013 188,382 209,378 183,021 156,034 

ผลต่าง 37,186 7,679 -16,760 5,394 32,620 2,826 33,367 -21,013 -26,382 -57,878 -21,021 -6,034 

- งบประมาณรวม 8,931,000 บาท ใชจ้รงิรวม 1,968,017 บาท  
- คา่ใชจ้่ายจรงิสงูกวา่งบประมาณจ านวน 864,008 บาท และคา่ใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ164,000 บาท 
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        โดยในปีพ.ศ.2555 โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ (Grand Park Apartment)มคี่าใชจ้่าย
ค่าซ่อมบ ารุงทัง้ปีเป็นจ านวน 1,968,017 บาท และเฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่ 164,000 บาท ถือเป็น
ค่าใชจ้่ายผนัแปรที่สูงเป็นอนัดบั 2 รองจากค่าสาธารณูปโภคของลูกคา้ที่พกัอาศยั และเป็นต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจการที่สูงที่สุดของโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ (Grand Park 
Apartment) ทัง้นี้ค่าใช้จ่ายผนัแปรค่าซ่อมบ ารุงถอืเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการ โดยฝ่าย
บญัชจีะบนัทกึค่าใช้ตามเกณฑเ์งนิสด และบนัทกึรบัรูค้่าใชจ้่ายตามจ านวนที่จ่ายจรงิในแต่ละเดอืน 
ซึง่ยอดตวัเลขค่าใชจ้่ายทีบ่นัทกึอาจจะไมต่รงกบัขอ้มลูยอดทีเ่บกิใชจ้รงิจากพนกังานคลงัพสัดุ 
 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบค่าใชจ้า่ยซ่อมบ ารงุจากฝา่ยบญัช ีและขอ้มลูการเคลื่อนไหวจากคลงัพสัดุ 

 
โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์   

  
ขอ้มลูค่าใชจ่้ายค่าซ่อมบ ารุงระหว่างฝา่ยบญัช ีและ ขอ้มลูจากหนกังานคลงัพสัดุ 

เดอืน ,มกราคม – มถุินายน 2556   

  
 

  

  
    

หน่วย : บาท   

  เดอืน ขอ้มลูงบประมาณและยอดซือ้จากบญัช ี(P/L) ขอ้มลูการรบัเขา้-เบกิใชจ้ากพนกังานคลงัพสัดุ   

    Budget Actual รบัเขา้ จ่ายออก   

  ม.ค.        172,000.00         152,607.59         182,936.40         160,766.46    

  ก.พ.        155,000.00         167,068.44         117,739.90         137,723.54    

  ม.ีค.        170,000.00         152,935.29         173,495.65         123,747.82    

  เม.ย.        157,000.00         107,891.00           59,106.00         131,689.44    

  พ.ค.        170,000.00         129,692.20         246,891.75         185,345.17    

  ม.ิย.        155,000.00         102,727.70  
  

  

  รวม        979,000.00         812,922.22  780,169.70 739,272.43   

              

 
ดงันัน้ พนักงานธุรการคลงัพสัดุต้องบรหิารจดัการพสัดุคงคลงัส าหรบังานซ่อมบ ารุงใน

ปรมิาณที่เหมาะสม เพื่อให้เพียงพอต่องานซ่อมบ ารุงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันต้องค านึงถึงการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืนอย่างเหมาะสม การส ารองพสัดุทีม่ากเกนิความจ าเป็นอาจท าใหเ้กดิ
ตน้ทุนการจดัเกบ็ ของเสื่อมสภาพการใชง้าน ลา้สมยั และต้นทุนจมได ้การส ารองพสัดุทีน้่อยเกนิไป
ก็อาจส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารงานซ่อมบ ารุงล่าช้า ไม่ส าเรจ็ภายในวนั เป็นปญัหาต่อลูกค้าผู้
พกัอาศยั นอกจากนี้ การควบคุมค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงนัน้ ควรค านึงถึงการบรหิารกิจกรรมและ
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบงานบรกิารช่างและการจดัการคลงัพสัดุ โดยมกีารวางแผนการจดัการที่ด ี
และการควบคุมการปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ เพื่อใหง้านบรกิารมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ 
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        จากประสบการณ์เสน้ทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน) 
(Grand Natural Park Public Company Limited) ทีไ่ดพ้นัฝ่าวกิฤตเิศรษฐกจิจนถงึปจัจุบนัซึง่
อยูใ่นช่วงของการฟ้ืนตวัทางธุรกจินัน้ มรีายไดห้ลกัเพื่อใชใ้นการด าเนินงานจาก โครงการแกรน
พาร์คอพาร์ทเม้นท์ (Grand Park Apartment) ซึง่เป็นโครงการเดยีวทีเ่ปิดด าเนินงานในปจัจบุนั 
        ในปีพ.ศ. 2555 โครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ (Grand Park Apartment) มกีาร
เปลี่ยนแปลงผู้จดัการคนใหม่เพื่อบรหิารงานโครงการ  ท าให้อตัราการเขา้พกัอาศยัเพิม่สูงขึน้
ส่งผลใหร้ายไดค้่าเช่าของโครงการเพิม่สงูขึน้ดว้ย ในขณะทีค่่าใชจ้า่ยค่าซ่อมบ ารุงของโครงการก็
เพิม่สูงขึ้นด้วยเช่นกนั โดยในปีพ.ศ. 2555 โครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ (Grand Park 
Apartment) มคี่าใชจ้า่ยทัง้ปีอยู่ที ่1,968,017 บาท และเฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่164,000 บาท ถอืเป็น
ค่าใช้จ่ายผนัแปรที่สูงเป็นอนัดบั 2 รองจากค่าสาธารณูปโภคของลูกค้าผู้พกัอาศยั และเป็น
ต้นทุนค่าใชจ้่ายการด าเนินกจิการทีสู่งทีสุ่ดของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ (Grand Park 
Apartment) ทัง้นี้ เนื่องจากอาคารที่เปิดให้บริการมากว่า 24 ปี ท าให้เกิดการช ารุด และ
เสื่อมสภาพของอาคาร ทรพัยส์นิ และอุปกรณ์ต่างๆในหอ้งพกั ปญัหาของลูกบา้นทีพ่บบ่อยคอื 
งานซ่อมแซมห้องพกั งานซ่อมระบบท่อ และงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีจ านวน
รายการแจง้ซ่อมทีเ่พิม่สงูขึน้เฉลีย่ประมาณ 10 – 20 รายการต่อวนั 
        พนักงานช่างซ่อมบ ารุงของโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ (Grand Park Apartment) 
มจี านวน 8 คน ประกอบดว้ย ช่างซ่อมแอรจ์ านวน 3 คน ช่างซ่อมทัว่ไปจ านวน 4 คน และช่าง
ตรวจสอบประเมนิราคา(Inspector) จ านวน 1 คน ท าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิราคางานซ่อม
บ ารุงปรบัปรุงหอ้งพกั กรณีที่ลูกคา้ยา้ยออก  โดยงานบรกิารซ่อมบ ารุงในแต่ละวนันัน้ ฝ่ายช่าง
จะรบัแจง้เรือ่งจากพนกังานลกูคา้สมัพนัธ ์ และพนกังานช่างซ่อมบ ารุงทีไ่ดร้บัมอบหมายต้องเขา้
ตรวจสอบความเสยีหายของรายการทีล่กูคา้แจง้ หากพบว่าตอ้งเปลีย่นวสัดุ อะไหล่ หรอือุปกรณ์ 
กจ็ะน าใบแจง้ซ่อมใหห้วัหน้าช่างลงนามและท าการเบกิพสัดุกบัพนักงานคลงัพสัดุ แต่เนื่องจาก
ฝ่ายช่างไม่มหีวัหน้าช่างมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี และยงัไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมกบั
ต าแหน่งและยอมรบัในผลประโยชน์ค่าตอบแทนตามทีผู่้จดัการก าหนดไว้ได ้ท าให้ไม่มผีูต้รวจ
สอบการท างานของพนกังานในฝา่ยบรกิารช่าง ขณะเดยีวกนัพนักงานธุรการคลงัพสัดุซึง่ท าหน้าที่
ควบคุมการเบกิ - จา่ยวสัดุงานช่างมเีพยีงคนเดยีว ต้องท าหน้าทีดู่แลคลงัพสัดุทัง้หมด ไดแ้ก่ คลงั
พสัดุกลางจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์งานช่าง และคลงัพสัดุทัว่ไปจ านวน 2 จุด จดัเกบ็ทรพัยส์นิส ารอง
ใช้ส าหรบัห้องพกั ได้แก่ อุปกรณ์เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และผ้าม่าน เป็นต้น นอกจากนี้
พนักงานธุรการคลงัพสัดุยงัไม่เคยท าการตรวจนับพสัดุในคลงัพสัดุที่มอียู่จรงิทัง้หมดเทยีบกบั
ขอ้มลูทีม่ใีนรปูแบบไฟล ์(Excel File) ทีไ่ดม้กีารบนัทกึมาแต่เดมิ 
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        เน่ืองจากปจัจบุนัฝา่ยช่างมกีารเบกิใชว้สัดุงานช่างเพื่อซ่อมแซมหอ้งพกัของลูกบา้นจ านวน
มากจากคลงัพสัดุ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบรายการเบกิจากหวัหน้าช่าง มกีารเบกิวสัดุงานซ่อม
และอุปกรณ์ส ารองใช้จากคลงัพสัดุโดยไม่ไดจ้ดัท าเอกสารการเบกิ ขณะเดยีวกนัเจา้หน้าที่คลงั
พสัดุก็ไม่ไดต้รวจนับวสัดุสิน้เปลอืงคงเหลอืจรงิในคลงัพสัดุเป็นประจ าทุกเดอืน ท าใหไ้ม่ทราบ
ยอดวสัดุสิน้เปลอืงงานช่างคงเหลอืทีแ่ทจ้รงิ จากเหตุการณ์ดงักล่าว มแีนวโน้มว่าระบบงาน
บรกิารช่างและคลงัพสัดุของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ (Grand Park Apartment) อาจมี
ปญัหาในเรื่องของระบบการควบคุมที่ไม่เพยีงพอมคีวามเสี่ยงในเรื่องของหาย การจดัการงาน
ซ่อมบ ารงุทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ ค่าใชจ้่ายงานซ่อมบ ารุงและการจดัซือ้วสัดุสิน้เปลอืงเพิม่สูงขึน้ และ
อาจรวมไปถงึการเกดิการทุจรติภายในได ้ 
        ดงันัน้ผู้ศึกษาจงึสนใจที่จะศึกษาถึงการควบคุมภายในระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ 
โครงการแกรนพารค์อพารท์เม้นท์ (Grand Park Apartment) ตามแนวคดิของ COSO  เพื่อ
เสนอแนะแนวข้อบกพร่องที่เป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อันจะน าไปสู่แนวทางในการ
พฒันาการปฏบิตัิงานด้านการควบคุมภายในของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 
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ขัน้ตอนการบริการงานซ่อมบ ารงุและคลงัพสัด ุ

 
ภาพที ่5 ผงัขัน้ตอนงานบรกิารซ่อมบ ารงุและคลงัพสัดุ 
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สรปุขัน้ตอนการบริการงานซ่อมบ ารงุและการควบคมุคลงัพสัด ุดงัน้ี 
1. ขัน้ตอนการรบัแจง้งานปญัหางานซ่อมบ ารุงจากลูกคา้ คอื พนักงานลูกคา้สมัพนัธ์รบั

แจง้งานปญัหางานซ่อมบ ารงุจากลกูคา้ บนัทกึรายการแจง้ซ่อมในสมุดประจ าวนั จดัท า “ใบแจง้ซ่อม” 
และการประสานงานกบัฝา่ยช่างซ่อมบ ารงุ 

2. ขัน้ตอนการด าเนินการให้บริการงานซ่อมบ ารุง คือ ฝ่ายช่างรบัใบแจ้งซ่อมจาก
พนกังานลกูคา้สมัพนัธ ์ตรวจสอบปญัหาทีห่อ้งพกัลูกคา้ บญัทกึปญัหาและรายการเบกิอะไหล่ที่
ต้องใช้(กรณีทีต่้องเปลีย่น) ด าเนินการเบกิอะไหล่จากคลงัพสัดุ ด าเนินการซ่อม เมื่อให้บรกิาร
งานซ่อมบ ารงุเสรจ็ ฝายช่างใหลู้กคา้ลงนามผูใ้ชบ้รกิารใน“ใบแจง้ซ่อม” ส่งส าเนา “ใบแจง้ซ่อม” ที่
ลูกค้าลงนามส่งให้พนักงานลูกค้าสมัพนัธ์ และส าเนาใบแจง้ซ่อมอกีฉบบัรวบรวมเก็บไว้ที่ฝ่าย
บรกิารช่าง เพื่อใหห้วัหน้าฝ่ายช่างตรวจสอบทุกสิน้วนั และส าเนาอกีฉบบัส่งใหพ้นักงานธุรการ
คลงัพสัดุเพื่อบนัทกึขอ้มลูประวตังิานซ่อมหอ้งพกัต่อไป 

กรณทีีฝ่า่ยช่างใหบ้รกิารงานซ่อมไม่เสรจ็ภายในวนั พนักงานช่างต้องแจง้เรื่องงานซ่อม
คงค้างให้พนักงานลูกค้าสมัพนัธท์ราบ เพื่อด าเนินการนัดหมายก าหนดวนัเขา้ด าเนินการซ่อม
อกีครัง้ โดยฝา่ยช่างยงัคงเกบ็“ใบแจง้ซ่อม” 

3.  ขัน้ตอนการขอเบกิวสัดุ อะไหล่ เพื่องานซ่อมบ ารุงจากคลงัพสัดุ คอื ฝ่ายช่างต้อง
ระบุรายการทีข่อเบกิใน “ใบแจง้ซ่อม” ส่งให้หวัหน้าช่างตรวจสอบรายการเบกิ และด าเนินการ
เบกิวสัดุ อะไหล่ เพื่องานซ่อมจากคลงัพสัดุ 

4.  ขัน้ตอนการตดิตามงานงานซ่อมบ ารุงคงคา้ง คอื พนักงานลูกคา้สมัพนัธต์รวจสอบ “ใบ
แจง้ซ่อม” ทีฝ่่ายช่างยงัไม่ไดน้ าส่งคนืตอนสิน้วนั สอบถามเพื่อยนืยนัรางการซ่อมคงคา้งกบัฝ่าย
ช่าง ตดิต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายก าหนดวนัทีเ่ขา้ด าเนินงานบรกิารซ่อม เมื่อลูกคา้แจง้ช่วงเวลาที่
สะดวกทีจ่ะใหฝ้า่ยช่างเขา้ด าเนินการ พนกังานลกูคา้สมัพนัธจ์ะประสานงานกบัฝ่ายช่างใหท้ราบ
และตดิตามการเขา้ด าเนินการซ่อมบ ารงุต่อไป 

5.  ขัน้ตอนการปิดงานซ่อมประจ าวนั คอื กระบวนการสุดท้ายของการให้บรกิารงาน
ซ่อมทีส่มบรูณ์ ซึง่พนกังานลกูคา้สมัพนัธจ์ะตอ้งไดร้บั “ใบแจง้ซ่อม” จากฝา่ยช่างทีใ่หบ้รกิาร และ
ด าเนินการโทรสอบถามความพงึพอใจของการใหบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ในสิน้วนั 

6.  ขัน้ตอนการตดิตามความพงึพอใจของลูกค้า คอื การสอบถามความพงึพอใจของ
การให้บรกิารของฝ่ายช่าง ภายหลงัจากที่ฝ่ายช่างได้ด าเนินการให้บรกิารงานซ่อมบ ารุงเสรจ็
เรียบร้อย ซึ่งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์จะต้องบันทึกผลการสอบถามก่อนบันทึกปิดงานซ่อม
ประจ าวนั 

7. การควบคุมปรมิาณวสัดุสิน้เปลอืง อะไหล่ ในคลงัพสัดุ คอื พนักงานธุรการคลงัพสัดุ
ต้องตรวจนับและจดัท ารายงานพสัดุคงเหลอืในคลงัพสัดุทุกสิ้นเดอืน มกีารก าหนดปรมิาณการ
หมนุเวยีนใชข้องพสัดุต่างๆ ในคลงัพสัดุ บนัทกึรายการเบกิจา่ยพสัดุของฝา่ยช่างและตดัรายการ
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ยอดคงเหลอืในบตัรคุม (Stock Card) ตรวจรบัและจดัเกบ็พสัดุทีส่ ัง่ซือ้ และด าเนินการสัง่ซือ้เมื่อ
ถงึรอบก าหนดการสัง่ซือ้ 
 
ตารางที ่4 การปฏบิตัหิน้าทีร่ะบบงานบรกิารซ่อมและคลงัพสัดุแยกตามฝ่ายต่างๆ 

ลกูค้าสมัพนัธ์ ฝ่ายช่าง ฝ่ายคลงัพสัด ุ ฝ่ายบญัชีจดัซ้ือ 
1. รบัแจง้ปญัหางาน
ซ่อมบ ารงุ 
2. บนัทกึเปิดงานซ่อม
บ ารงุ 
3. แจง้ประสานงาน
ฝา่ยช่าง 
4. ตดิตามผลการให ้
บรกิารซ่อมบ ารงุ 
5. ประสานงานและนดั
หมายกรณงีานซ่อมคง
คา้ง 
6. ปิดงานซ่อมบ ารงุ 
 

1. รบัใบแจง้ซ่อม 
2. ตรวจสอบปญัหา
งานซ่อม 
3. เบกิวสัดุ/อะไหล่
งานซ่อม 
4. ด าเนินงานซ่อม 
5. แจง้ผลการ
ด าเนินงานซ่อมกบั
ฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์

1. จดัเตรยีมวสัดุ/
อะไหล่ตามใบเบกิ 
2. บนัทกึตดัยอดการ
เบกิวสัดุ/อะไหลเ่หลอื 
3. จดัเอกสารใบขอซื้อ
(Purchase Request)
เพื่อขอซือ้วสัดุ/อะไหล่
เพิม่ 
4. ตรวจรบัสนิคา้เขา้
คลงัพสัดแุละจดัเกบ็ 
5. ตรวจนบัและสรปุ
ยอดคงเหลอืสิน้เดอืน 

1. ด าเนินการสัง่ซื้อ
ตามเอกสารใบขอซื้อ
(Purchase Request)
ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
2. ด าเนินการติดต่อ
ข อ ซื้ อ จ า ก ผู้ ข า ย 
(Suppliers) 
3. ตดิตามรายการสนิคา้ 
ทีส่ ัง่ซือ้ 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ  
กรณศีกึษา โครงการ แกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์ตามแนวทาง COSO   

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ
กรณศีกึษา โครงการ แกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์ตามแนวทาง COSO   

 
ขอบเขตการศึกษา 
 
        ศกึษาและวเิคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน การควบคุมงบประมาณและค่าใชจ้่ายของ
โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ในระหว่างปีพ.ศ. 2555 – ปีพ.ศ. 2556 (ช่วงเดอืนมกราคม-
พฤษภาคม) 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. ผูบ้รหิารรบัทราบและเขา้ใจถงึปญัหาของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุทีเ่กดิขึน้

ในปจัจบุนั เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาระบบงานบรกิารช่างใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 

2. ผู้บรหิารสามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนการบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิและควบคุม

ค่าใชจ้่ายของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์(Grand Park Apartment) เช่น ลดค่าใชจ้่ายผนัแปร 

ค่าซ่อมบ ารงุทัว่ไปและวสัดุสิน้เปลอืงงานช่าง 

3. ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มลูไปใช ้เพื่อหาแนวทางการควบคุมภายในป้องกนัการทุจรติ

ของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุใหม้ปีระสทิธผิลต่อองคก์รมาก  

 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อประเมนิผลการควบคุมภายในระบบงานบรกิารช่างและคลงั

พสัดุของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ (Grand Park Apartment)  ผูศ้กึษาไดศ้กึษาแนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้นี้  

 
1. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน 
2. ทฤษฎสีามเหลีย่มของการทุจรติ 
3. แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการซ่อมบ ารงุ 
4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุภายใน 

 
การควบคมุภายในตามแนว COSO  

ระบบการควบคุมภายในเป็นพื้นฐานของการควบคุมก ากับดูแลที่ดีที่องค์กรหลายๆ
องคก์รน ามาใช ้ไมว่่าจะเป็นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ไดก้ าหนดแนวทางการควบคุม
ภายส าหรบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์น าไปใช้ หรอืตามร่างการจดัท าแผนการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิซึ่งก าหนดใหห้น่วยงานต่างๆ น าไปจดัท า
แผนการควบคุมภายใน หรอืตามทีส่มาคมผูต้รวจสอบภายในสหรฐัอเมรกิา (The Institute of 
Internal Auditors หรอื IIA) และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of 
Internal Auditors of Thailand หรอื IIAT) เสนอแนะ ลว้นแต่เป็นเรื่องการควบคุมภายในตาม
กรอบของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรอื
เรยีกกนัทัว่ไปว่า COSO ถูกก าหนดขึน้เพื่อใหผู้บ้รหิารขององคก์ารต่างๆ น าไปใชเ้ป็นกรอบในการ
ออกแบบและสร้างระบบการควบคุมภายในให้องค์การมีการควบคุมก ากับดูแลที่ดี  (Good 
Governance)
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การควบคุมภายในตามแนว COSO (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548) 

เมื่อแรกก่อตัง้ COSO เป็นหน่วยงานทีส่นับสนุนคณะกรรมการป้องกนัการทุจรติจาก
รายงานทางการเงนิ (National Commission on Fraudulent Financial Reporting ) 
ของสหรฐัอเมรกิา โดยมวีตัถุประสงคเ์บือ้งต้นเพื่อศกึษาถงึปจัจยัทีม่สี่วนก่อให้เกดิการทุจรติใน
การรายงานทางการเงนิ 

ในปี พ.ศ. 2535 หน่วยงาน COSO ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการของสถาบนัวชิาชพี 
5 สถาบนั ในสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ 

1. สมาคมผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งสหรฐัอเมรกิา (American Institute of Certified 
Public Accountants หรอื AICPA) 

2. สมาคมผูต้รวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors: IIA) 
3. สมาคมผูบ้รหิารการเงนิ (Financial Executives Institute: FEI) 
4. สมาคมนกับญัชแีห่งสหรฐัอเมรกิา (American Accounting Association: AAA) 
5. สมาคมนกับญัชเีพื่อการบรหิาร (Institute of Management Accountants: IMA) 

ไดร้ว่มกนัศกึษาวจิยัและพฒันาแนวคดิของการควบคุมภายในทีช่ดัเจนยิง่ขึน้โดยไดอ้อก
รายงานเรยีกว่า COSO Internal Control Integrated Framework ก าหนดความหมายและ
แมบ่ทของการควบคุมภายใน โดยไดใ้หค้ าจ ากดัความของการควบคุมภายในดงันี้ 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดย 
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานขององคก์รทุกระดบัชัน้ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า วธิกีารหรอืการปฏบิตังิานตามที่ก าหนดไวจ้ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการ
ควบคุม ทัง้ 3 ดา้นดงัต่อไปนี้ได ้

1. ความมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนินงาน 
2. ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ 
3. การปฏบิตัติามกฏ ระเบยีบและนโยบายทีใ่ชย้งัคบัองคก์รนัน้ ๆ 

จากค าจ ากดัความของการควบคุมภายในของ COSO มขีอ้สงัเกตไดด้งันี้ 
1. การควบคุมภายในเป็นสิง่ที่เกดิขึน้ได้โดยคนในองคก์รเป็นผู้สรา้งขึน้ คนในที่นี้ก็

คอื คณะกรรมการขององค์กร ผู้บรหิาร หรอืบุคลากรอื่น ๆ ผู้ปฏบิตัิงานภายในองค์กร โดย
ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนส าคัญอย่างมากในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพราะ
คณะกรรมการขององค์กร ผู้บรหิาร ขององคก์รเป็นผูท้ี่ก าหนดทศิทาง และอนุมตันิโยบายหรอื
รายการทีส่ าคญั  

2. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และแทรกเขา้ไปในกจิกรรมต่างๆ ของ
องคก์ร ไมใ่ช่เป็นจกุสุดทา้ยดว้ยตวัเอง 
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3. การควบคุมภายให้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลเท่านัน้ การควบคุมภายในไม่
สามารถใหค้วามเชื่อมัน่ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ เพราะยงัคงมขีอ้จ ากดัการควบคุมทีแ่ผงอยู่ เช่น การใช้
ดุลพนิิจ การละเลย การตัง้ใจรว่มกนักระท าผดิ การกา้วก่าย ฯลฯ 

 

 
ภาพที ่6 ภาพรวมองคป์ระกอบ COSO Cube (2013 Edition) 
ทีม่า: WWW.COSO.ORG/.../COSOOutreachDeckMay2013.pptx 

 
กรอบงานการควบคมุภายในตามหลกัของ COSO มี 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 

2. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 
3. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
4. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
5. ขอ้มลูสารสนเทศและการสื่อสารในองคก์ร (Information and Communication) 
6. การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) 
 
โดยทัง้ 5 องคป์ระกอบตอ้งประเมนิการควบคุมกจิกรรมทุกระดบั ดงันี้ 

1. ระดบัองคก์ร (Entity Level) 
2. ระดบัหน่วยงาน (Division) 
3. ระดบัหน่วยปฏบิตักิาร (Operating Unit) 
4. ระดบัหน่วยงานยอ่ย (Function) 

http://www.coso.org/.../COSOOutreachDeckMay2013.pptx
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มาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในดา้นการควบคุมภายในมาตัง้แต่เริม่
ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 พฒันาการที่ผ่านมาได้มกีารออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน
เพิม่เตมิหลกั ๆ จ านวน 2 ครัง้ คอื ในปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงนิ 
(Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies) และเมื่อปี 
2009 เป็นแนวทางดา้นการก ากบัตดิตาม (Guidance on Monitoring of Internal Control) ซึ่ง
ปจัจุบนัเป็นครัง้ที ่3 ในปีนี้ 2013 การควบคุมภายในตามแนว COSO 2013 (COSO Internal 
Control- Integrated 2013 Framework Framework and Appendices) เป็นการปฏริปูกรอบแนว
ทางการควบคุมภายในเดมิ COSO 1992 (COSO Internal Control- Integrated Framework) 
เพื่อใหก้ารควบคุมภายในมโีครงสรา้งทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ซึ่งยงัคงองค์ประกอบหลกั 5 องค์ประกอบ นิยามความหมายของการควบคุมภายใน และ
วตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 3 ด้าน แต่ได้เพิม่หลกัการ 17 หลกัการเพื่อสนับสนุน 5 
องคป์ระกอบหลกัของการควบคุมภายในใหช้ดัเจนขึน้ 
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Control Environment

Risk Assessment

Control Activities

Information & 

Communication

Monitoring Activities

Update articulates principles of effective internal control

1. Demonstrates commitment to integrity and ethical values

2. Exercises oversight responsibility

3. Establishes structure, authority and responsibility

4. Demonstrates commitment to competence

5. Enforces accountability

6. Specifies suitable objectives

7. Identifies and analyzes risk

8. Assesses fraud risk

9. Identifies and analyzes significant change

10. Selects and develops control activities

11.  Selects and develops general controls over technology

12. Deploys through policies and procedures

13. Uses relevant information

14. Communicates internally

15. Communicates externally

16. Conducts ongoing and/or separate evaluations

17. Evaluates and communicates deficiencies

 
 

ภาพที ่7 ภาพรวมองคป์ระกอบ COSO 2013 (เพิม่ 17 หลกัการแทรกใน 5 องคป์ระกอบหลกั 
ทีม่า: WWW.COSO.ORG/.../COSOOutreachDeckMay2013.pptx 

 
ซึง่การปรบัปรุงในปี 2013 นัน้กรอบการควบคุมภายในยงัคงยดึกรอบแนวคดิเดมิของปี 1992 

ทีก่ าหนดให้การควบคุมภายในมอีงคป์ระกอบหลกั 5 องค์ประกอบ แต่เพิม่เตมิในส่วนอื่น ๆ ให้
ชดัเจนขึน้ ดงันี้ 

http://www.coso.org/.../COSOOutreachDeckMay2013.pptx
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องคป์ระกอบท่ี 1: สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุม หมายถงึ ปจัจยัต่างๆ ซึง่ร่วมกนัส่งผลใหม้กีารควบคุม

ขึน้ในหน่วยรบัตรวจ หรอืท าใหก้ารควบคุมทีม่อียู่ไดผ้ลดขีึน้ ไดแ้ก่ มาตรฐาน กระบวนการ และ
โครงสรา้งที่เป็นพื้นฐานสาหรบัการควบคุมภายในทัง้องค์กร สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็น
เรื่องเกี่ยวกบัการสร้างความตระหนัก (Control Consciousness) และบรรยากาศของการ
ควบคุมในหน่วยงาน ให้พนักงานในหน่วยงานเกิดจติส านึกที่ดใีนการปฏบิตังิานตามความ
รบัผดิชอบโดยเริม่จากผูบ้รหิารระดบัสูง (Tone at the top) การควบคุมดา้นนี้แบ่งเป็นการ
ควบคุมโดยสรา้งจติส านึกและคุณภาพ (Soft Controls) ทีม่องเหน็ไม่ได้ เช่น ความซื่อสตัย์
ความโปร่งใส การมผีูน้ าด ี ความมจีรยิธรรม เป็นต้น และการควบคุมโดยก าหนดโครงสรา้ง 
นโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ(Hard Controls) ทีเ่ป็นหลกัฐานมองเหน็ได ้ 

ปจัจยัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีด่ปีระกอบดว้ย 
1. มาตรฐานหรอืวธิปีฏบิตังิาน และระเบยีบปฏบิตังิาน 
2. ผูบ้รหิารและพนักงาน ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมมากขึน้ รวมทัง้รบัผดิชอบ

ดแูลหน่วยงานของตน 
3. การควบคุมภายในทีม่อียูน่ัน้ไดผ้ลตามวตัถุประสงคท์ีด่ขี ึน้ 
4. ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานทีช่ดัเจนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 
5. ใหค้วามส าคญัต่อความซื่อสตัย ์สุจรติ และจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
6. คดัเลือกและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพนักงานอย่างสม ่าเสมอและ

ต่อเนื่อง 
7. จดัโครงสรา้งองคก์รใหม้ลีกัษณะของการแบ่งแยกหน้าทีท่ีเ่หมาะสมและชดัเจนให้

เกดิการควบคุมภายในทีด่ ี
8. การมอบอ านาจการด าเนินการตามระดบัชัน้ และการอนุมตัทิีเ่มาะสม ชดัเจน  
9. การบรหิารงานของคณะกรรมการมกีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล  

 
COSO 2013 ไดแ้ทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของ

การควบคุม (Control Environment) จ านวน 5 หลกัการในสาระสรปุคอื  
หลกัการที ่1 กจิการควรแสดงถงึความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อสตัยแ์ละการมี

จรยิธรรม 
หลกัการที ่2 กจิการควรจะมกีจิกรรมที่แสดงถงึความรบัผดิชอบในการสอดส่องผล

ด าเนินงานในภาพรวม (Oversight responsibility) ทีเ่ป็นอสิระจากฝา่ยบรหิาร 
หลกัการที่ 3 กิจการควรจะจดัวางโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบ

ภายในทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์จิการ 
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หลกัการที่ 4 กิจการควรแสดงถึงความยดึมัน่ในการสร้างแรงจูงใจ การรกัษา
บุคลากรที่มคีวามสามรถ และการพฒันาบุคลากรให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องกจิการ 

หลกัการที่ 5 กจิการควรก าหนดให้บุคลากรผูป้ฏบิตัหิน้าที่มสี่วนร่วมรบัผดิชอบใน
การออกแบบการควบคุมภายใน ตามภาระงานทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกจิการ 

ทัง้นี้การให้ความส าคัญกับคุณค่าของความซื่อสตัย์และจรยิธรรมที่ควรปรบัปรุงให้
ชดัเจน คอื การก าหนดแนวทางโดยคณะกรรมการและผูบ้รหิาร (Set the Tone At the Top) ทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และแสดงถงึการทบทวนแนวคดิเดมิอย่างชดัเจน มกีารศกึษามาตรฐานด้าน
จรยิธรรมที่ควรจะน ามาอ้างอิงและปรบัใช้กบักิจการ และช่องว่างของแนวปฏบิตัทิี่ใช้อยู่
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานที่ควรจะเป็น มกีารวางระบบการให้ขอ้มูลเทยีบกบัพฤตกิรรม
เบี่ยงเบนที่ควรแก้ไขปรบัปรุง ทัง้หมดนี้คอืสิง่ที่เพิม่เขา้มาในองค์ประกอบที่ 1 ภาพแวดล้อม
ของการควบคุม (Control Environment)  

 
องคป์ระกอบท่ี 2: การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

การประเมนิความเสี่ยง เป็นเครื่องมอืทางการบรหิารอกีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร
ทราบถงึเหตุการณ์ความเสี่ยงหรอืความไม่แน่นอนที่อาจท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ
องคก์รล่วงหน้าได้ เนื่องจากโดยธรรมชาตขิองทุกธุรกจินัน้ย่อมต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง 
ซึง่ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจมมีาจากนโยบายการบรหิารของผู้บรหิาร หรอืสภาพการ
แข่งขนัต่าง ๆ ท าให้ต้องปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ จงึท าใหจ้ าป็นต้องมกีารประเมนิความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ (Ongoing) เพื่อให้ผู้บรหิารได้รบัทราบข้อมูลความเสี่ยงที่ถูกต้องตรง
สภาพทีเ่ป็นจรงิและทนัเวลา และเพื่อสรา้งมาตรการและระบบการควบคุมภายในใหส้มัพนัธก์บั
ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

ก่อนที่จะประเมนิความเสี่ยง จะต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ไว้ ณ ระดบัต่างๆ ของ
กิจกรรม โดยวตัถุประสงค์เหล่านัน้จะต้องสอดคล้องกันและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร  

การประเมนิความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยง วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสี่ยงที่อาจ
ท าให้หน่วยงานหรอืองค์กรไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้ น าไปสู่การก าหนดพื้นฐานการ
จดัการความเสี่ยง เนื่องด้วยอาจมปีจัจยัการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น สภาพเศรษกจิ 
การเมอืง ลกัษณะอุตสาหกรรม กฏระเบยีบ และสภาพการด าเนินงานทีส่่งผลกระทบต่อองคก์ร
ตลอดเวลา จงึท าให้จ าเป็นต้องมกีลไกในการจดัการกับความเสี่ยงที่ครอบคลุมและต้องพิจ
จารณาปจัจยัเรือ่งการเปลีย่นแปลงต่างๆ อยูเ่สมอ 

COSO 2013 ไดแ้ทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองคป์ระกอบการประเมนิความเสีย่ง 
(Risk Assessment) จ านวน 4 หลกัการในสาระสรปุคอื  
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หลกัการที่ 6 กิจการควรก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมนิความเสี่ยงที่ชดัเจน
และเหมาะสมกบักจิการและสอดรบักบัวตัถุประสงค์การควบคุมภายใน 3 ประการ 

หลักการที่ 7 กิจการควรระบุความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ที่
ครอบคลุมทัง้ องคก์ร และวเิคราะหค์วามเสีย่งใหไ้ดข้อ้มลูความเสีย่งทีเ่พยีงพอในการตดัสนิใจ
ก าหนดแนวทางการจดัการกบัความเสีย่ง 

หลกัการที่ 8 กจิการควรพจิารณาการทุจรติที่มโีอกาสเกิดขึ้นในระหว่างการค้นหา
ความเสีย่งทีม่ผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์

หลักการที่ 9 กิจการควรมีกระบวนการระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีจ่ะกระทบต่อการด าเนินงาน 

ทัง้นี้กจิการควรก าหนดวตัถุประสงคข์องการคน้หาความเสีย่งทีช่ดัเจนและเหมาะสมกบั
กจิการและสอดรบักบัวตัถุประสงค ์เน้นการนิยามเกณฑค์วามเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และ
ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่เกิดจากผลของเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการบรรลุผลส าเรจ็ของผล
ด าเนินงาน ทีอ่าจจะตอ้งท าใหก้จิการยดืหยุ่นตามสภาพความเสีย่ง 

 
องคป์ระกอบท่ี 3: กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

กจิกรรมการควบคุม หมายถงึ การกระท า (Action) ทีส่นับสนุนการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายแนวทางวธิกีารปฏบิตังิาน ค าสัง่ต่าง ๆ ที่ฝ่ายบรหิารก าหนด หากมกีารปฏบิตัิ
อย่างถูกต้องภายในเวลาทีเ่หมาะสมแลว้ จะท าใหว้ตัถุประสงคข์องการบรหิาร (Management 
controls) และการควบคุมภายใน (Internal Control) บรรลุผลส าเรจ็ 

ประเภทของการควบคุมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคอื 
1. การควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control) เป็นวธิกีารควบคุมทีก่ าหนดขึน้

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสีย่งและขอ้ผดิพลาดตัง้แต่แรก เช่น การอนุมตั ิ การจดัโครงสรา้ง
องค์กรการใช้พนักงานที่มคีวามรูแ้ละจรยิธรรม การแบ่งแยกหน้าที่ การใช้และการควบคุม
เอกสารทีด่กีารควบคุมการเขา้ถงึเอกสาร ฯลฯ 

2. การควบคุมแบบคน้พบ (Detective Control) เป็นวธิกีารควบคุมทีเ่กดิขึน้เพื่อการ
คน้พบขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้แลว้ เช่น การสอบทาน การวเิคราะห์ การยนืยนัยอด การตรวจนับ 
การรายงานขอ้บกพรอ่ง การตรวจสอบ ฯลฯ 

3. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวธิกีารควบคุมทีเ่กดิขึน้เพื่อการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ใหถู้กตอ้ง หรอื เพื่อหาวธิแีกไ้ขไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดซ ้าอกีในอนาคต 

4. การควบคุมแบบส่งเสรมิ (Directive Control) เป็นวธิกีารควบคุมทีส่่งเสรมิหรอื
กระตุน้ใหเ้กดิความส าเรจ็โดยตรงกบัวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

 
กจิกรรมการควบคุมทีส่ าคญั มดีงัต่อไปนี้ 
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1. นโยบายและแผนงาน (Policies and Plans): เริม่ตัง้แต่การก าหนดนโยบาย และ
แผนงาน รวมตลอดถงึงบประมาณ และประมาณการผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ซึง่ต้องใชเ้ป็น
เครือ่งมอืในการตดิตามและประเมนิผล 

2. การสอบทานโดยผู้บริหาร (Management Review): การใช้วิธีวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบระหว่างผลการปฏบิตังิานจรงิกบั แผนงาน งบประมาณ หรอืประมาณการ สอบทาน
วธิปีฏบิตัจิรงิกบัระเบยีบปฏบิตั ิตวัเลขสถติผิลการปฏบิตัใินอดตี และเป้าหมายของหน่วยงาน 

3. การประมวลผลข้อมูล (Information Processing): ต้องมกีิจกรรมที่ดีใน
กระบวนการประมวลขอ้มูล เพื่อให้ขอ้สนเทศส าหรบัการบรหิารมคีวามถูกต้อง กะทดัรดั 
สมบรูณ์ ทนัเวลา และใหเ้นื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีต่้องตดัสนิใจ กจิกรรมการควบคุมทีจ่ าเป็น
ในกระบวนการนี้ได้แก่ การอนุมตัิรายการก่อนที่จะบนัทกึรายการนัน้ลงในบญัชี ทะเบยีน 
ระบบงาน หรอืแฟ้มหลกัฐานของธนาคาร การสอบยนัความถูกตอ้งของขอ้มลูก่อนการบนัทกึ 

4. การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control) : การดแูลป้องกนัทรพัยส์นิอนัไดแ้ก่ 
เครื่องมอื เครื่องใช ้เงนิสด หลกัทรพัย ์เอกสารทางกฎหมาย และเอกสารส าคญัอื่นๆ กจิกรรม
การควบคุมทีค่วรพจิารณาน ามาใช ้รวมถงึการตรวจนับ การประกนัภยั การเปรยีบเทยีบจ านวน
ทีม่จีรงิกบัทะเบยีน หรอืหลกัฐานทางบญัช ี

5. การแบ่งแยกหน้าที ่ (Segregation of Duties): การจดัแบ่งหน้าทีร่ะหว่างบุคคล
หรอืหน่วยงาน เพื่อใหม้กีารสอบยนัความถูกต้อง ความสมบูรณ์ระหว่างกนั ควรใชใ้นกรณีทีง่าน
มลีกัษณะเสีย่งต่อความผดิพลาด หรอืความเสยีหายเนื่องจากการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม หรอื ไม่
สุจรติไดง้่าย หากจดัให้บุคคลคนเดยีวหรอืหน่วยงานเดยีว เป็นผูป้ฏบิตังิานนัน้ตามล าพงัตัง้แต่
ตน้จนสิน้สุด ตวัอย่างลกัษณะงานทีจ่ าเป็นต้องจดัแบ่งแยกกนัท า ไดแ้ก่ การอนุมตัริายการ การ
จดบนัทกึรายการ การบั-การจ่าย การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิมคีวามจ าเป็นต้องไดร้บัการพจิารณา
จดัแบ่งหน้าทีก่นัมใิหบุ้คลากรคนเดยีวกนัเป็นผูป้ฏบิตั ิ

6. การวดัผลการด าเนินงาน (Performance Measurement Indicators): การ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ตอ้งจดัใหม้กีารวดัผลการด าเนินงานทีช่ดัเจน 

7. การจดัท าหลกัฐานเอกสาร (Documentation) : การด าเนินงาน หรอืระบบงานใด 
ควรมกีารจดัท าหลกัฐานที่เป็นเอกสารหรอืหนังสอืไว้ มคีู่มอืการปฏบิตังิานที่สมบูรณ์เพยีงพอ 
และตอ้งจดัท าระบบการดแูลใหคู้่มอืนัน้เป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ ส าหรบัทางดา้นคอมพวิเตอรต์้องจดั
ใหม้แีผนภาพแสดงล าดบัขัน้ตอนการท างาน (Flowchart) ส าหรบัระบบงานและโปรแกรมสัง่งาน 
เพื่อใหทุ้กคนทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบและสามารถอา้งองิไดเ้มือ่มคีวามจ าเป็น 

 
COSO 2013 ได้แทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองคป์ระกอบกจิกรรมการควบคุม 

(Control Activities) 3 หลกัการในสาระสรปุคอื  



23 

 

หลกัการที ่10 กจิการควรมวีธิกีารเลอืกสรรและพฒันากจิกรรมการควบคุมทีช่ดัเจน
เพื่อบรรเทาความเสีย่งใหอ้ยูภ่ายใตเ้กณฑเ์ป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

หลกัการที ่11 กจิการควรมวีธิกีารเลอืกสรรและพฒันาการควบคุมทัว่ไปทีเ่กี่ยวกบั
เทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

หลกัการที่ 12 กจิการควรมกีารถ่ายทอดกจิกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบาย
และขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีค่รอบคลุมและเพยีงพอ 

ทัง้นี้ยงัคงเน้นในเรือ่งของการวางนโยบาย ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีจ่ะก ากบัการปฏบิตัิ การ
วางระบบการรายงานเพื่อทบทวนกจิกรรมการควบคุมที่เกดิจรงิกบัวตัถุประสงค์การควบคุมที่
วางไว้ มกีารสอดแทรกกจิกรรมการควบคุมโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหเ้กดิความ
มัน่ใจว่าองค์จะได้รบัข้อมูลและการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทสอย่างสมบูรณ์ 
(Completeness) ถูกตอ้งเทีย่งธรรม (Accurcy) และพรอ้มใชง้าน (Availabilaty) 
  
องคป์ระกอบท่ี 4: สารสนเทศ และการส่ือสารในองคก์ร (Information and Communication) 

ขอ้มูลข่าวสารมคีวามจ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานของบุคลากร ทัง้ระดบับรหิารและผู้
ปฏบิตัทิุกระดบั ทัง้นี้เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างราบรื่น มคีวามชดัเจนในการสัง่การ การ 
รายงานผลต่างๆ ไดแ้บ่งพจิารณาเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

1. ขอ้มลูสารสนเทศ (Information) หมายความรวมถงึ สารสนเทศทางการบญัช ี
และสารสนเทศเกี่ยวกบัการด าเนินงานอื่นๆ ทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก ผู้บรหิาร
จ าเป็นต้องให้ความสนใจและใช้ขอ้มูลสารสนเทศโดยเฉพาะขอ้มูลที่มลีกัษณะเป็นสิง่บอกเหตุ  
(Warning Signals) ประกอบการตดัสนิใจ ส่วนผูป้ฏบิตังิานใชข้อ้มูลสารสนเทศทีอ่อกมาจาก
ฝ่ายบริหารเป็นเครื่องชี้น าทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ ลักษณะสารสนเทศที่ควรมีและใช้
ประกอบการตดัสนิใจของหน่วยงาน ไดแ้ก่ 

1.1 ความเหมาะสมกบัการใช้ หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศมเีนื้อหาสาระที่
จ าเป็นต่อการตดัสนิใจของผูใ้ช ้

1.2 ความถูกต้องสมบูรณ์ หมายถงึ สารสนเทศต้องสะทอ้นผลตามความเป็น
จรงิและมรีายละเอยีดทีจ่ าเป็น ครบถว้น 

1.3 ความเป็นปจัจุบนั หมายถงึ ขอ้มลูสารสนเทศที่ใหต้วัเลขและขอ้มลูจรงิล่า 
สุดหรอืใกลเ้คยีงวนัทีใ่ชต้ดัสนิใจทีน่่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด 

1.4 ความทนัเวลา หมายถงึ ขอ้มูลสารสนเทศที่ใช้เวลาจดัท าอย่างรวดเรว็
เพื่อใหผู้ต้ดัสนิ ใจไดร้บัทนัเวลาทีต่อ้งการใช้ 

1.5 ความสะดวกในการเขา้ถงึ หมายถงึ ความยากง่ายในการเขา้ถงึขอ้มูล
สารสนเทศส าหรบัผูท้ี่มอี านาจหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้ง และมรีะบบรกัษาความปลอดภยัมใิห้ผูท้ี่ไม่มี
หน้าทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศได้ 
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การจดัให้มขี้อมูลสารสนเทศที่ดเีป็นหน้าที่ของผู้บรหิาร โดยจะต้องจดัหาบุคลากรที่
เหมาะสม จดัใหม้เีครื่องใชเ้ทคโนโลยแีละระบบงานทีด่ี ซึ่งประกอบด้วยระบบเอกสาร ระบบ
บญัช ี และระบบการประมวลผลขอ้มลูเพื่อการบรหิารอื่นๆ ผูบ้รหิารจะต้องใหค้วามส าคญักบั
พนกังานทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลขอ้มลูสารสนเทศ อกีทัง้ต้องปฏบิตังิานตามระบบงาน
ทีก่ าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ หมายถึง การ
จดัระบบการสื่อสารใหข้อ้มลูส่งไปถงึผูท้ีค่วรไดร้บั โดยระบบการสื่อสารทีด่ตี้องประกอบดว้ยทัง้
ระบบการสื่อสารกนัภายในองค์กรหรอืการสื่อสารที่เกดิขึน้ภายในองคก์รเดยีวกนั ซึ่งควรจดัให้
เป็นรปูแบบการสื่อสารสองทาง และอกีระบบคอืการสื่อสารภายนอกซึง่เป็นการสื่อสารกบัลูกคา้
หรอืบุคคลอื่นๆ นอกองคก์ร 

การสื่อสารประกอบด้วย การสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร การสื่อสาร
ภายในองค์กรนอกจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมอี านาจหน้าที่จะต้องได้รบัข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วนเรยีบรอ้ยแลว้ ทุกคนในองคก์รจะต้องใหค้วามส าคญักบัมาตรการควบคุมภายใน
ทุกมาตรการทีอ่งคก์รก าหนดไว ้

การสื่อสารภายนอก ขอ้มลูสารสนเทศภายนอกอาจไดม้าจากลูกคา้ ผูข้ายสนิคา้ 
เจา้หน้าทีข่องรฐั แหล่งขอ้มลูเหล่านี้มคีุณค่ามากต่อองคก์ร เพราะอาจท าใหรู้เ้บาะแสการปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ยา่งไมถู่กตอ้งของพนกังานทีต่ดิต่อกบับุคคลภายนอกเหล่านัน้ 

เพราะฉะนัน้ ระบบการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกควรมกีารประเมนิเพื่อทราบ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบสื่อสารขององคก์รเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อใหก้าร
สื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในทีใ่หป้ระโยชน์สงูสุดอยูเ่สมอ 

COSO 2013 ไดแ้ทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองคป์ระกอบขอ้มลูสารสนเทศ และ
การสื่อสารในองคก์ร (Information and Communication) จ านวน 3 หลกัการในสาระสรปุคอื  

หลกัการที ่13 กจิการควรจดัใหม้ ีจดัวางและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูที่มคีุณภาพและ
เชื่อถอืไดเ้พื่อสนบัสนุนการท าหน้าทีข่องระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

หลกัการที่ 14 กจิการควรจะสื่อสารขอ้มูลภายในกจิการ ทัง้วตัถุประสงค์และความ
รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในของทุกภาระงานที่เป็น ประเดน็ทีจ่ าเป็นต่อการท าหน้าทีข่อง
ระบบการควบคุมภายใน 

หลกัการที ่15 กจิการควรจะสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งภายนอกเกี่ยวกบัสาระทีก่ระทบ
ต่อการท าหน้าทีข่องระบบการควบคุมภายใน 

ทัง้นี้ COSO 2013 มุ่งเน้นใหเ้กดิการตรวจทานแหล่งทีม่าของสารสนเทศในเรื่องความ
น่าเชื่อถือ ก่อนน าเอาสารสนเทศไปใช้ในการสนับสนุนการออกรายงานเพื่อส่งให้แก่
บุคคลภายนอก มกีารพจิารณาผลกระทบของเทคโนโลยแีละกลไกการสื่อสารในด้านความ
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รวดเรว็ วธิกีารทีใ่ช ้และคุณภาพของการไหลของสารสนเทศ รวมถงึมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามในวธิทีีเ่หมาะสม 
 
องคป์ระกอบท่ี 5: การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

การควบคุมภายในขององค์กรจ าเป็นต้องมกีารติดตามและประเมนิผล  เพราะเป็น
องค์ประกอบส าคญัที่ท าให้ผู้บรหิารมัน่ใจได้ว่า  มาตรการและระบบการควบคุมภายในมี
ประสทิธผิลและไดร้บัการปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา วธิกีารตดิตามมหีลายแบบ ดงันี้ 

1. การตดิตามผลระหว่างการด าเนินงาน (On Going Monitoring) หมายถงึ การ
สงัเกต การตดิตาม ระบบรายงานความคบืหน้าของงาน รวมทัง้การสอบทานหรอืการยนืยนั
ผลงานระหว่างการปฏบิตังิาน 

2. การประเมนิผลอสิระ (Independent Evaluation) เป็นการประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ใน
ช่วงเวลาทีแ่ลว้แต่จะก าหนด หรอืการประเมนิอสิระอาจหมายถงึ การประเมนิโดยผูท้ีไ่ม่มสี่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดระบบควบคุมภายใน เพื่อใหส้ามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
เช่น การประเมนิจากผูต้รวจสอบภายใน เป็นตน้ 

3. การประเมนิการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เป็นการ
จดัประชุมเชงิปฏบิตัริ่วมกนั ระหว่างผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน ผูม้คีวามรูด้า้นการควบคุม และผูอ้ื่น
ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดกจิกรรมควบคุมและประเมนิผลร่วมกนั ในดา้นทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหด้ าเนินงานนัน้ 

4. การรายงานผลการประเมนิและการสัง่การแก้ไข ต้องจดัท ารายงานผลการ
ประเมนิทีส่ าคญัเสนอผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ เช่น การจดัท ารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อน
ของการด าเนินงานเป็นระยะๆ 

COSO 2013 ได้แทรกแนวทางหลกัการควบคุมในองค์ประกอบการติดตามและ
ประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) จ านวน 2 หลกัการในสาระสรปุคอื 

หลกัการที่ 16 กิจการควรเลอืกสรร พฒันา และด าเนินการให้มกีารประเมนิผล
ต่อเนื่องระหว่างด าเนินงาน และประเมนิผลที่เฉพาะทีแ่ยกต่างหาก เพื่อใหแ้น่ใจว่าองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายในยงัคงมอียูแ่ละยงัสามารถใชก้ ากบัการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม  

หลกัการที ่17 กจิการควรประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน
กรอบเวลาทีเ่หมาะสมแก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบ ใหเ้กดิการแก้ไขและปรบัปรุงการ
ด าเนินการ  
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ทฤษฎีสามเหล่ียมของการทุจริต  
 

(อุษณา ภทัรมนตร,ี 2552:12-9) อธบิายถงึแนวคดิทฤษฎใีนการศกึษาดา้นการทุจรติที่
นิยมอ้างองิ คอื สามเหลี่ยมของการทุจรติ (Fraud Triangle) ของ Donald R Cressey ใน
ทศวรรษ 1980 ที่ว่าการทุจรติมโีอกาสจะเกิดสูงหากมเีหตุการณ์หรอืปจัจยัเสี่ยงการทุจรติ
เกดิขึน้ทัง้ 3 ดา้น คอื 

1. มคีวามกดดนัหรอืแรงจงูใจ (Pressure or Incentive) ซึง่อาจเกดิจาก 
1.1 ความกดดนัในการปฏบิตังิาน เช่น ถูกก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่

สงูเกนิไปโดยใชต้วัวดัผลลพัธร์ะยะสัน้ เช่น ยอดขาย ผลก าไร ฯลฯ 
1.2 ความกดดนัและแรงจงูใจส่วนตวั เช่น ความเดอืนรอ้นทางการเงนิเฉพาะ

หน้า หรอืจากอุปนิสยัส่วนตวั เช่น ตดิการพนนั สุรุย่สุรา่ย  
2. มโีอกาสในการกระท าผดิ (Opportunity) ไดแ้ก่ โอกาสในการกระท าทุจรติ โอกาส

ที่จะปกปิดการกระท า และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรพัย์สนิที่ได้จากการทุจรติ โอกาสในการ
กระท าผดิเกดิจากจุดอ่อนในการควบคุมภายในทีจ่ะป้องกนัและคน้พบการทุจรติใหท้นักาล การ
ควบคุมแบบป้องกนั เช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อความเสยีหายขององคก์รทีม่ ี
สาระส าคญั การละเมดิหรอืยกเวน้การควบคุมไม่ต้องไดร้บัการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการ
เขา้ถงึทรพัยส์นิสภาพคล่องและระบบสารสนเทศส าคญั ส่วนการควบคุมแบบคน้พบ เช่น ไม่มี
ระบบรอ่งรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ท าใหส้ามารถท าความผดิไดโ้ดยไรร้่องรอยหรอืตรวจ
พบยาก ไม่มรีะบบการควบคุมแบบอตัโนมตัิหรอืค้นพบได้ในเวลาเกิดจรงิ ไม่มกีารตรวจนับ
ทรพัยส์นิและการกระทบยอดบญัชสี าคญัทุกเดอืน เป็นตน้ 

3. มขีอ้อ้างหรอืเหตุผลที่ท าให้ผูก้ระท ามคีวามรูส้กึดขีึน้ (Rationale) เช่น อ้างด้าน
ความจ าเป็นเดอืดรอ้นส่วนตวั อา้งว่าเป็นประเพณทีางธุรกจิ ไมท่ราบว่าเป็นความผดิ เพราะเป็น
สิง่ทีใ่ครๆ กท็ า หรอือา้งว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบการเงนิใหก้ าไร เพื่อใหผู้ถ้อื
หุน้พอใจเพราะไดร้บัเงนิปนัผลและราคาหุน้สงู หรอือา้งว่าท าเพื่อไมใ่หก้จิการลม้ละลาย เป็นตน้  

 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการซ่อมบ ารงุ 
 
การจดัการซ่อมบ ารงุ 

ในการด าเนินกจิกรรมการบรกิารงานซ่อมบ ารุงอาคารห้องพกั อุปกรณ์ และทรพัยส์นิ
ต่างๆ ให้ส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จ าเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบที่ส าคญัหลายประการ 
เช่น กระบวนการในการจดัการ ความสามารถของช่างซ่อมบ ารุง ตลอดถงึเทคนิควธิกีารต่างๆ 
ซึ่งผู้บรหิารจะต้องใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงาน การน ากระบวนการจดัการเป็น
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องค์ประกอบของการด าเนินงานเพื่อให้เกดิเป็นระบบ เป็นขัน้ตอนต่อเนื่องกนัไป เกดิความ
ชดัเจน ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพของการด าเนินงาน และสามารถผลกัดนัองคก์ร
ไปสู่ความส าเรจ็ในทีสุ่ด  

ดงันัน้การจดัการซ่อมบ ารุง หมายถงึ กระบวนการของการจดัการทีเ่กี่ยวกบักจิกรรม
การซ่อมบ ารงุ เพื่อใหก้ารบรกิารงานซ่อมบ ารงุด าเนินไปในทศิทางทีเ่หมาะสม มขีัน้ตอน ซึง่การ
จดัการซ่อมบ ารุงที่ดีจะช่วยบรรเทาความเดอืนร้อนของผู้ใช้บรกิารที่ประสบปญัหาได้โดยเรว็ 
และลดค่าใชจ้า่ย ค่าเสยีเวลา เนื่องการความขดัขอ้งของกระบวนการท างานได ้

 
วตัถปุระสงคข์องการจดัการซ่อมบ ารงุ 

เบอรเ์กอร ์(Berger. 1997, อ้างถงึใน ธารารนิ อร่ามเจรญิ. 2543: 13) กล่าวว่า
โดยทัว่ไปการจดัการซ่อมบ ารงุจะท าหน้าทีห่ลกั 3 อยา่ง คอื  

1. พยายามลดเวลาการเกดิเหตุขดัขอ้งของอุปกรณ์ใหน้้อยทีสุ่ด  
2. พยายามใชบุ้คลากรใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด 
3. พยายามจดัสรรทรพัยากรการซ่อมบ ารงุอื่นๆ เช่น เครื่องมอืและชิน้ส่วนอะไหล่ให้

เกดิประโยชน์มากทีสุ่ด  
นอกจากนี้ เวสเตอรแ์คมป์ (Westerkamp. อ้างถงึใน ธารารนิ อร่ามเจรญิ. 2543: 13) 

กล่าวว่า วตัถุประสงคข์องการจดัการซ่อมบ ารุง คอืการพยายามรกัษาเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ให้
มคีวามน่าเชื่อถอืสูงสุด พยายามลดเวลาการขดัขอ้ง ลดงานซ่อมฉุกเฉินและรกัษาต้นทุนใหต้ ่า 
ดว้ยบรกิารทีด่ ีปลอดภยั ตรงเวลา ดงันัน้จงึสรปุไดว้่าการจดัการซ่อมบ ารงุ มหีน้าทีส่ าคญั คอื  

1. พยายามลดเวลาการเกดิเหตุขดัขอ้งของเครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์ใหน้้อยทีสุ่ด  
2. พยายามยดือายกุารใชง้านของเครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์ใหม้ากทีสุ่ด  
3. พยายามจดัหาทรพัยากรการซ่อมบ ารงุใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด  

 
องคป์ระกอบของกระบวนการจดัการ  

นักวชิาการ กูลคิ และเออรว์คิ (Gulick and Urwick, อ้างถงึใน สมคดิ บางโม. 2538: 
40) ได้น าหลกัการของฟาโยลไ์ปประยุกต์ใช้ในการบรหิารงานราชการ เรยีกว่าหลกัการแบบ 
POSDCORB ประกอบดว้ยกระบวนการจดัการ 7 ประการ ไดแ้ก่  

1. P (Planning) หมายถงึการจดัวางโครงการและแผนปฏบิตังิานไว้ล่วงหน้าว่า
จะตอ้งท าอะไรบา้ง และท าอยา่งไรเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ 

2. O (Organizing) หมายถงึการจดัหน่วยงานก าหนดโครงสรา้งหน่วยงาน การแบ่ง
ส่วนงาน การจดัสายงาน  

3. S (Staffing) หมายถงึ การบรหิารดา้นการบุคคลอนัไดแ้ก่ การจดัอตัราก าลงั การ
สรรหา การพฒันาบุคลากร การสรา้งบรรยากาศ การประเมนิการท างาน และการใหพ้น้จากงาน  
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4. D (Directing) หมายถงึการอ านวยการ การตดัสนิใจ การวนิิจฉัยสัง่การ การ
ควบคุมบงัคบับญัชา และการควบคุมการปฏบิตังิาน  

5. Co (Coordinating) หมายถงึการประสานงานคอืการประสานกจิกรรมต่างๆของ
หน่วยงานใหเ้กดิความรว่มมอืด าเนินไปสู่เป้าหมายเดยีวกนั  

6. R (Reporting) หมายถงึการรายงานผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน ให้แก่
ผูบ้รหิารและสมาชกิของหน่วยงาน ไดท้ราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้าไป
เพยีงใด  

7. B (Budgeting) หมายถงึงบประมาณ การจดัท างบประมาณบญัชกีารใชจ้่ายเงนิ 
การควบคุมการตรวจสอบดา้นการเงนิ  

ในดา้นการจดัการงานอุตสาหกรรม ชนีอยและบาดูร ี(Shenoy and Bhadury. 1998, 
อ้างถงึใน ธารารนิ อร่ามเจรญิ 2543: 6) ไดเ้ขยีนหนังสอืชื่อ Maintenance Resources 
Management Adapting MRP โดยไดก้ล่าวถงึการวางระบบการจดัการเกี่ยวกบัการซ่อมบ ารุง
แนวใหม ่ระบุหน้าทีข่องงานซ่อมบ ารงุไวด้งันี้  

1. การวางแผนซ่อมบ ารงุ  
2. การจดัโครงสรา้งการซ่อมบ ารุงรวมถงึการสรรหาบุคลากร  
3. การสัง่การตามแผนการซ่อมบ ารงุ  
4. การควบคุมประสทิธภิาพของกจิกรรมซ่อมบ ารงุ  
5. การใหค้ านิยามและกระบวนการซ่อมบ ารงุ  
6. การจดัการเกีย่วกบังบประมาณการซ่อมบ ารงุ  

จากการศกึษาหลกัการและองค์ประกอบของกระบวนการจดัการของแต่ละท่านที่นิยาม
ความหมายต่างๆ นัน้ลว้นมคีวามหมายและเนื้อหาทีไ่ม่แตกต่างกนั โดยยงัคงเป็นกรอบแนวคดิ
เดยีวกนั แต่อาจมเีนื้อหาในรายละเอยีดเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ผูศ้กึษาขอสรุปกระบวนการจดัการดงักล่าว
ออกเป็น 7 ดา้น คอื การวางแผนงานซ่อมบ ารุง การจดัองคก์ารและบุคลากรงานซ่อมบ ารุง การ
สัง่การและดูแลการปฏบิตังิานซ่อมบ ารุง การประสานงานซ่อมบ ารุง การควบคุมและตรวจสอบ 
การจดัการงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการซ่อมบ ารุง มรีายละเอยีดแต่ละ
ขัน้ตอน  

1. การวางแผนการซ่อมบ ารงุ เป็นการเตรยีมการเกี่ยวกบัการซ่อมบ ารุงในด้าน
ต่างๆไวล้่วงหน้าเพื่อความพรอ้มในการด าเนินการ เช่น การวางแผนงบประมาณทีต่้องใชจ้่ายใน
ระหว่างการด าเนินการ การวางแผนบุคลากรเพื่อปฏบิตังิานในหน้าทีส่่วนต่าง การวางแผนการ
ปฏบิตัิงานว่าจะด าเนินการด้วยวธิใีด อย่างไร และการวางแผนก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการตัง้แต่เริม่ต้นและสิน้สุด ทัง้หมดนี้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงค ์
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2. การจดัองคก์ารและบุคลากรงานซ่อม การจดัโครงสรา้งของงานซ่อมบ ารุงโดย
ใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมกบัเนื้องานทีจ่ะต้องด าเนินการ พรอ้มทัง้จดัสรรบุคลากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถที่เหมาะสมให้เป็นผู้ปฏบิตังิานนัน้ๆ หากพนักงานหรอืบุคลากรยงัขาดความรู้
ความสามารถทีเ่พยีงพอ ควรมกีารสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาทีสู่งขึน้หรอืส่งเสรมิใหเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้จะตอ้งมกีารก าหนดลกัษณะและวธิกีาร
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้

3. การสัง่การและดูแลการปฏิบติังานซ่อมบ ารุง เป็นการมอบหมายงานของ
ผู้บังคับบัญชา โดยผ่านการสื่อสารรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชารบัทราบค าสัง่อย่างชดัแจง้และพรอ้มที่จะน าไปปฏบิตัติาม พรอ้มทัง้คอยดูแล
เอาใจใส่เพื่อใหผ้ลการปฏบิตัเิป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ ซึง่การสัง่การทีด่นีัน้จะต้องอาศยั
ทกัษะและเทคนิค เพื่อใหผู้ป้ฏบิตัมิใีจทีจ่ะตอบสนองค าสัง่ดว้ยความเตม็ใจ 

4. การประสานงานซ่อมบ ารงุ เป็นการด าเนินการประสานงานเพื่อร่วมมอืกบัส่วน
งานต่างๆในการซ่อมบ ารุง เพื่อให้การด าเนินงานเกดิความเชื่อมโยงสมัพนัธ์ และเกดิความ
เขา้ใจร่วมกนั โดยมทีัง้การประสานงานภายในและระหว่างองคก์รดว้ยกนั อนัจะเป็นผลใหก้าร
ปฏบิตังิานเกดิความสมัพนัธ ์ไมซ่ ้าซอ้นหรอืขดัแยง้กนั 

5. การควบคมุและตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานซ่อมบ ารุงโดย
การเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามแผนที่ก าหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดจะต้อง
คน้หาสาเหตุขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ แลว้น าไปสู่การแกไ้ขต่อไป 

6. การจดัการงบประมาณและวสัดอุปุกรณ์ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกบัค่าใชจ้่าย
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการซ่อมบ ารุงเพื่อใหง้านซ่อมบ ารุงด าเนินไปไดโ้ดยไม่ตดิขดั โดย
งบประมาณทีจ่ดัสรรจะต้องมเีพยีงพอแต่ไม่ควรมากหรอืน้อยเกนิไป รวมทัง้การจดัเตรยีมวสัดุ
อุปกรณ์ เครือ่งมอืต่างๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการซ่อมบ ารงุ ใหเ้พยีงพอ 

7. สถานท่ีในการซ่อมบ ารงุ พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานซ่อมบ ารุงของโครงการ แก
รนพารค์อพารท์เมน้ท ์แยกเป็น หอ้งพกัลกูคา้ และส่วนกลาง 

 
การจดัการอะไหล่คงคลงัส าหรบังานบ ารงุรกัษา (Maintenance Spare Part) 

อะไหล่ส าหรบังานบ ารงุรกัษาแบ่งตามการใชง้านไดแ้ก่  
1. อะไหล่ไม่ส ารองคลงัเพื่องานตามแผน (Planned Maintenance) เป็นอะไหล่ไม่

ส ารองคลงัเพื่องานตามแผนคอื อะไหล่ทีใ่ช้กบังานตามแผนต้องซื้อตรงตามแผนใช้งานได้ไม่
ต้องส ารองอะไหล่ไวใ้นคลงั เพราะกระบวนการในการจดัซือ้ทราบถงึประเภทและปรมิาณของ
อะไหล่ทน็ต้องการตามระยะเวลาหรอืแผนก าหนดการในการซ่อมบ ารุงอย่างชดัเจนและใช้งาน
ตามแผนการซอ่มบ ารงุโดยไมต่อ้งเกบ็ส ารองไว ้
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2. อะไหล่ส ารองคลงัเพื่องานบ ารุงนอกแผน (Unplanned Maintenance) งานนอก
แผนเป็นงานที่ไม่สามารถจะทราบว่าจะเกดิเมื่อไหร่ การเก็บอะไหล่ส ารองไว้เผื่อเรยีกใช้ใน
ปริมาณไม่เพียงพออาจเกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนอะไหล่เนื่องจากรายการอะไหล่มี
ระยะเวลาในการสัง่ซื้อนานท าให้เครื่องจกัรต้องหยุดท างานเกิดความเสยีหายต่อองค์กรหรอื
กระบวนการผลติ ในทางกลบักนัหากมกีารจดัเกบ็อะไหล่ไวใ้นปรมิาณมากเกนิความจ าเป็นจะ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายเช่นกนัเนื่องจากอะไหล่บางรายการมรีาคาสูง การจดัการอะไหล่คงคลงั
ส าหรบังานนอกแผน ซึง่มคีวามต้องการอะไหล่มคีวามไม่แน่นอน วธิกีารลดความเสยีหาย คอื 
การจดัตัง้อะไหล่ส ารองไวใ้นคลงัเพื่อใหม้ใีชเ้มื่อต้องการ การมปีรมิาณอะไหล่ส ารองน้อยเกนิไป
กม็คีวามเสีย่งสูง ขณะที่ปรมิาณอะไหล่สะสมมากไปกม็คีวามเสี่ยงที่จะมอีะไหล่เหลอืไม่ได้ใช้
ตลอดอายเุครือ่งจกัร 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

บรรจง อินทร์คง (2550) ศึกษาวจิยัเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบบรหิารงานซ่อม
บ ารุง ศูนยค์วบคุมการบนิสุราษฎรธ์านี ผลการวจิยัพบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงาน
ซ่อมบ ารุง เป็นสารสนเทศที่ช่วยใหก้ระบวนการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆที่เกี่ยวกบังานซ่อมบ ารุง
เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัว ช่วยให้ผู้ใช้งานได้ร ับสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้
ประกอบการปฏบิตังิานรวมทัง้การบรหิารจดัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
ระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาประกอบดว้ย 5 ส่วนทีส่ าคญั คอื การจดัการขอ้มลู การวางแผนซ่อม
บ ารุง การด าเนินการซ่อมบ ารุง การจดัการเครื่องมอื , อะไหล่ และการออกแบบ โดยผู้ใช้งาน
ระบบแยกเป็น 4 กลุ่มคอื ผู้บรหิาร หวัหน้างานวศิวกรรม วศิวกรผู้ปฏบิตังิานซ่อมบ ารุง และ
ผูด้แูลระบบ 

 
เอกพงศ์ ทองศร ี(2551) ศกึษาวจิยัเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการวสัดุอะไหล่

และการคิดต้นทุนในการด าเนินงานซ่อมของหน่วยงานซ่อมบ ารุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบระบบสารสนเทศส าหรบัใช้ การซ่อมเครื่องจกัร,การจดัการวสัดุอะไหล่, การคดิต้นทุน
งานซ่อมบ ารุง ของหน่วยงานซ่อมบ ารุง ผลการศกึษาพบว่าหน่วยงานซ่อมบ ารุงยงัขาดการ
บนัทกึขอ้มลูประวตัเิครือ่งจกัรทีเ่ป็นระบบ ท าใหว้สัดุอะไหล่บางประเภทมจี านวนทีม่ากและน้อย
เกนิความต้องการส่งผลให้ต้นทุนการจดัการสนิค้าคงคลงัสูงเกนิไป ซึ่งผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อใช้ในการบนัทกึขอ้มูลประวตัิเครื่องจกัร การหาจุดสัง่ซื้อ, ปรมิาณการสัง่ซื้อ
ปรมิาณสนิคา้ส ารองของวสัดุอะไหล่และการคดิต้นทุนงานซ่อมบ ารุง โดยใชโ้ปรแกรม(Microsoft 
Visual Studio.NET) ซึง่ท างานบนฐานขอ้มลู (Web Application, SQL Server) พบว่า ระบบ
สารสนเทศและระบบฐานขอ้มลูทีถู่กพฒันาขึน้นัน้สามารถลดตน้ทุนการจดัการสนิคา้คงคลงั จาก 
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94,520 บาท/ปี เป็น 54,210 บาท/ปี คดิเป็น 42.6% ต่อปี และยงัช่วยใหเ้กดิความสะดวกในการ
บนัทกึและการคน้หาขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
อกนิษฐุ์ บุญศิลป์ (2552) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลต่อการจดัการจดัการวสัดุคงคลงั

ส าหรบังานซ่อมบ ารุงให้มปีระสทิธภิาพ กรณีศกึษาในโรงงานปิโตรเคมี โดยผลการวจิยัพบว่า 
ปจัจยัที่มผีลต่อการจดัการวสัดุคงคลงัส าหรบังานซ่อมบ ารุงให้มปีระสทิธภิาพสรุปแยกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่  

1. ปจัจยัด้านนโยบายการบริหารงานซ่อมบ ารุงร ักษา ซึ่งเป็นตัวก าหนดความ
ต้องการในฐานะลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บรกิารวสัดุอะไหล่ และเป็นผู้ก าหนดความต้องการของวสัดุ
อะไหล่ ขณะเดยีวกนัการวางแผนงานซ่อมบ ารุงหรอืการท างานบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนันัน้ควรมี
การประมาณการใชว้สัดุอะไหล่ล่วงหน้า หรอืใชว้ธิจีสัต์อนิไทม ์(Just in time) ไม่จ าเป็นต้องท า
การกกัตุน มกีารก าหนดปรมิาณระดบัส ารองคลงั (Min-Max) จะช่วยลดระดบัปรมิาณการสัง่ซื้อ
ช่วยใหม้ลูค่าของคลงัพสัดุลดลงดว้ย 

2. ปจัจยัดา้นการจดัการงานคลงัพสัดุ เป็นการใชก้ลยุทธ์ในการบรหิารจดัการต่างๆ 
ไมว่่าจะเป็นการหาระบบการจดัการดา้นเทคโนโลยแีละขอ้มลูมาใช ้การตรวจสอบและการก าจดั
วสัดุอะไหล่ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านหรอืหมดอาย ุลว้นแต่สามารถช่วยลดมลูค่าคงคลงัไดเ้ช่นกนั 

3. ปจัจยัดา้นช่วงเวลาในการจดัซือ้ จดัหา การบรหิารจดัการคลงัพสัดุทีด่สีามารถวดั
ไดจ้ากดชันีของช่วงเวลาในการจดัซือ้ จดัหา (Lead Time) รวมถงึความน่าเชื่อถอืของผูข้ายและ
ช่วงเวลาในการจดัส่ง คอื การให้ความสนใจกบัการลดช่วงเวลาในการซื้อ จะช่วยใหก้ารจดัการ
งานคลงัพสัดุมปีระสทิธภิาพ 

 
ไชยธวชั ใบด ารงศกัดิ ์(2552) ศกึษาเรื่อง แนวทางการบรหิารจดัการวสัดุคงคลงัของ

หน่วยงานซ่อมบ ารุง ABC โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลดการส ารองวสัดุคงคลงั โดยผูศ้กึษาได้
ใช้เทคนิค RRM Criticality เพื่อจดัล าดบัความวกิฤตขิองวสัดุคงคลงั และได้เสนอให้มกีาร
ก าหนดจุดปรมิาณต ่าสุดในการส ารองวสัดุคงคลงัที่มผีลกระทบต่อการท างานในระดบัสูงในส่วน
ของวสัดุคงคลงัทีม่ผีลกระทบต่อการท างานในระดบัต ่าผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิค Stock Decidion Rule 
เพื่อเลอืกว่าจะท าการจดัเก็บหรอืไม่จดัเก็บวสัดุคงคลงั โดยพจิารณาจากต้นทุนในการจดัเก็บ
เทยีบกบัตน้ทุนความสญูเสยีของกระบวนการผลติเมือ่ขาดแคลนวสัดุคงคลงัดว้ย 

 
สุจนิต์ วงษ์ชู (2552) ท าการวิจยัระดบัปัญหาและอุปสรรคในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ของกองปฏบิตักิารซ่อมบ ารุงอากาศยานลานจอด ฝ่ายช่าง บรษิทัการบนิไทยจ ากดั (มหาชน) 
โดยผลการวิจัยพบว่าปญัหาและอุปสรรคในการซ่อมบ ารุงอากาศยานด้านการจัดการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุจินต์%20วงษ์ชู&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์อยู่ในระดบัสูง ในขณะที่พนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานส่วน
ใหญ่เหน็ว่า การเบกิจ่ายอุปกรณ์ในการซ่อมอากาศยานล่าช้าการเบกิวสัดุอุปกรณ์ในการซ่อม
บ ารงุซ ้าซอ้น เบกิเกนิจ านวนทีต่้องการ และการน าวสัดุอุปกรณ์ทีเ่บกิแลว้ไม่ไดใ้ชง้านกลบัเขา้สู่
ระบบล่าชา้ 

 
สุพรรณ ทองเพชร (2554) ศึกษาวิจยัเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจดัการ

อะไหล่คงคลงั กรณีศกึษาโรงงานผลติขนมเบอเกอรี ่พบปญัหาการจดัเก็บขอ้มูลโดยใช้ระบบ
สเปรชชคีรจดัเก็บอะไหล่ไว้ส าหรบัซ่อมบ ารุงเป็นจ านวนมาก  จากการศกึษาพบว่า การ
ควบคุมดูแลอะไหล่คงคลงั เจา้หน้าทีค่ลงัให้ความส าคญักบัอะไหล่ทุกรายการและอาศยัประสบ
กาณ์ที่ผ่านมาเป็นตวัก าหนดจุดสัง่ซื้อและปรมิาณการสัง่ซื้อ จงึท าให้มอีะไหล่บางรายการถูก
จดัเกบ็ไวเ้ป็นเวลานานโดยไมไ่ดน้ าไปใช ้ส่งผลใหต้น้ทุนในการเกบ็รกัษาสงูขึน้ 

 



 
 

บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้ เป็นการศกึษาการประเมนิประสทิธผิลการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศึกษาโครงการแกรนพาร์ค 
อพาร์ทเม้นท์ ได้ก าหนดระเบียบวิธีการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ และการ
น าเสนอขอ้มลู ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองท าการศกึษาจากประชากรที่เป็นผู้บรหิารและพนักงานที่
เกี่ยวข้องและรบัผิดชอบงานโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ จ านวนทัง้สิ้น 23 คน 
ประกอบด้วย ผู้บรหิาร จ านวน 2 คน พนักงานที่รบัผดิชอบงานโครงการแกรนพารค์อพารท์
เมน้ท ์(Grand Park Apartment) จ านวน 18 คน ไดแ้ก่ พนักงานฝ่ายลูกคา้สมัพนัธจ์ านวน 4 
คน พนกังานฝา่ยขายและการตลาดจ านวน 2 คน พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงและวศิวกรจ านวน 10 
คน พนกังานฝา่ยบญัชแีละการเงนิจ านวน 2 คน และพนกังานฝา่ยตรวจสอบภายในจ านวน 3 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถามเพื่อประเมนิการควบคุมภายใน
เรื่องการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศึกษา
โครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื    

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน โดยแบ่งหวัขอ้ของการประเมนิตามแนว

ทางการควบคุมภายในของ COSO ไดแ้ก่       
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) คอื สิง่ที่แสดงให้เหน็ถงึจรยิธรรมของ

ผูบ้รหิารและพนักงาน ความเหมาะสมในการจดัโครงสรา้งองค์กร การก าหนดนโยบายในการปฏบิตังิาน การ
จดัการด้านบุคลากร การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ โดยผู้ศึกษาจะประเมนิในเรื่อง ความ
ซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม ความรู ้ทกัษะและความสามารถของบุคลากร ปรชัญาและรปูแบบการท างานของผูบ้รหิาร 
โครงสรา้งองคก์ร การมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และนโยบายวธิบีรหิารดา้นบุคลากร 
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2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) โดยจะประเมนิในเรื่อง การก าหนด
วตัถุประสงค์ระดบัองค์กร การก าหนดวตัถุประสงค์ระดบักิจกรรม การระบุปจัจยัเสี่ยง 
การวเิคราะหค์วามเสีย่ง การก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) คอื เครื่องมอืในการบรหิาร เพื่อให้
ทราบว่าองค์กรมคีวามเสี่ยงอย่างไร ผลกระทบของความเสี่ยงต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กรและการก าหนดแนวทางในการบรหิารงานเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น 
โดยผูศ้กึษาจะประเมนิในเรือ่ง การก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานของโครงการอพารท์เมน้ท ์
การควบคุมและสอบทานโดยผู้บรหิารของอพารท์เมน้  การควบคุมและประมวลผลขอ้มูลของ
องคก์ร โครงการอพารท์เมน้ท ์ และกจิกรรมการควบคุมเฉพาะในต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ กจิกรรม
การควบคุมด้านระบบงานบรกิาร (เฉพาะพนักงานลูกค้าสมัพนัธ์)  กิจกรรมการควบคุมด้าน
ระบบงานซ่อมบ ารงุ (เฉพาะพนกังานช่าง)  กจิกรรมการควบคุมดา้นระบบงานคลงัพสัดุ (เฉพาะ
พนกังานธุรการคลงัพสัดุ)  และกจิกรรมการควบคุมดา้นการจดัซือ้ (เฉพาะพนกังานบญัชจีดัซือ้) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คอื ขอ้มูล 
ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทนัเหตุการณ์ มคีวามสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  และการรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลที่ส าคญั มรีะบบสื่อสารที่มปีระสทิธผิล รวมทัง้ช่องทางการชี้เบาะแส
ความผดิปกตทิีอ่าจน าไปสู่เหตุการณ์ทุจรติได้ โดยผูศ้กึษาจะประเมนิในเรื่อง ระบบการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งและเชื่อถอืไดท้ัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศดา้นการเงนิและทีม่ใิช่ดา้น
การเงนิ ประเมนิความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ 
และการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

5. การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) คอื กระบวนการตดิตามและประเมนิความมี
ประสทิธผิลของระบบงานต่างๆ รวมถึงการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั การปฏบิตัิตาม
หน้าที่และความรบัผดิชอบของพนักงาน โดยผูศ้กึษาจะประเมนิในเรื่อง ระบบการตดิตามและ
ประเมนิผลการควบคุมภายในของกจิกรรมอนัจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ขอ้มลูและแหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 
1. ข้อมลูปฐมภมิู 

 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในการศึกษาเพื่อประเมิน
ประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน และการปฏบิตัติามระบบการควบคุมตามแนวทางของ 
COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ โดยเก็บข้อมูลความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและ
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รบัผดิชอบงานของโครงการแกรนพารค์อพารท์เม้นท์ในระดบัผู้บรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร
ทัง้สิน้เป็นจ านวน 20 คน  และพนกังานฝา่ยตรวจสอบภายใน จ านวน 3 คน รวมทัง้สิน้ 23 คน 

 
2. ข้อมลูทุติยภมิู 

ขอ้มลูทุตยิภมูเิกบ็รวบรวมคน้ควา้จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานการบรกิารของ
ฝ่ายบรกิารงานช่างและคลงัพสัดุ ข้อมูลสถิตริายได้และค่าใช้จ่ายโครงการแกรนพาร์คอพาร์ท
เมน้ท ์และผลงานการวจิยัทีก่ล่าวถงึการจดัการวสัดุคงคลงัส าหรบังานซ่อมบ ารุงและการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSO ที่มคีวามน่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้ เช่น งานวจิยั บทความ 
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 

ใช้วธิกีารน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ข้อมูลเอกสารการปฏบิตัิงาน การ
สงัเกตการณ์  การสอบถาม เพื่อน ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม น ามาวเิคราะหข์อ้มลูเป็นค่ารอ้ย
ละแสดงขอ้มลูทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยแบ่งหวัข้อเป็นการประเมิน
ประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบการควบคุมตามแนวทางของ 
COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์น ามา
วเิคราะหข์อ้มลูเป็นค่ารอ้ยละและค่าเฉลีย่แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แสดงผล
การประเมนิแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 
 
การแปลผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย  

(รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด, 2553) ก าหนดใหค้ะแนนประจ าแต่ละระดบัตามระดบัความ
เขม้ขน้แลว้หาค่าเฉลีย่และน าค่าเฉลีย่ไปเทยีบเกณฑก์ารแปลความหมาย การหาค่าเฉลีย่มกัใช้
วธินี าความถี่ (จ านวน) ของแต่ละระดบัคูณกบัคะแนนประจ าของระดบันัน้ได้ผลเท่าใดรวมกนั
แลว้หารดว้ยจ านวนคนทัง้หมดจะไดค้่าเฉลีย่ตามตอ้งการ   

การก าหนดคะแนนประจ าแต่ละระดบัของด้านระบบการควบคุมภายในและด้านการ
ปฏบิตัติามระบบการควบคุม ออกเป็น 3 ระดบัดงันี้ 
        “มรีะบบการควบคุมครบถ้วน หรอื ปฏบิตัิตามระบบครบถ้วน”    ให้คะแนนประจ าใน
ระดบัน้ีเท่ากบั  3 
        “มรีะบบบางส่วน หรอื ปฏบิตัติามระบบบางส่วน”    ใหค้ะแนนประจ าในระดบัน้ีเท่ากบั  2 
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        “ไมม่รีะบบ หรอื ไมป่ฏบิตัติามระบบ”   ใหค้ะแนนประจ าในระดบัน้ีเท่ากบั  1 
 

จากนัน้จงึน าความถีม่าคณูกบัคะแนนประจ าของแต่ละช่อง แลว้น าผลมารวมกนัและหาร
ดว้ยจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม (ในกรณีศกึษานี้เท่ากบั 23 คน) โดยท าการประเมนิทัง้ระบบ
การควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบการควบคุม ซึง่สามารถค านวณหาค่าเฉลีย่ไดด้งันี้ 

 
สตูรค านวณค่าเฉลีย่ ( x  )  =         X1 + X2 + X3 +…+Xn           

                                                                            N 
โดยที ่ X1+…+Xn   คอื คะแนนทีไ่ดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม  และ N   คอื จ านวนคน

ทัง้หมด จะไดต้ามตวัอยา่งดงันี้    
                            

1. ระบบการควบคุมภายใน      = (8x3) + (8x2) + (7x1) = 24 + 16 + 7  = 2.04 
                                                                                      23 

2. ปฏบิตัติามระบบการควบคุม = (10x3) + (10x2) + (3x1) = 30 + 20 + 3  = 2.30 
                                                                                         23 
         

น าค่าเฉลีย่ทีค่ านวณไดท้ัง้ 2 ดา้น คอื 2.04 และ 2.30 มาแปลงผลเป็นระดบัการควบคุม
ภายในโดยเปรยีบกบัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสามารถก าหนดขนาดของ
อนัตรภาคชัน้ไดด้งันี้ 

 
ก าหนดให ้  คะแนนสงูสุดมคี่าเท่ากบั 3 คะแนน  

คะแนนต ่าสุดมคี่าเท่ากบั 1 คะแนน 
จ านวนชัน้ทีแ่บ่ง           3 ชัน้ 

       
 อนัตรภาคชัน้    =      ค่าสงูสุด – ค่าต ่าสุด      =    3 - 1    =    0.67 
                                 จ านวนระดบัชัน้ทีต่อ้งการ           3 
         

น ามาแบ่งเป็นช่วงคะแนนมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวทางของ
สมาคมของผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditor: IIA) ซึง่
สามารถแปลงผลระดบัการมรีะบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรน
พารค์อพารท์เมน้ ไดด้งัต่อไปนี้ 
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คะแนนเฉลีย่ 2.35 – 3.00  มรีะบบการควบคุม/การปฏบิตัติามระบบครบถว้น 
  
คะแนนเฉลีย่ 1.68 – 2.34   มรีะบบการควบคุม/การปฏบิตัติามระบบบางส่วน  

ควรปรบัปรงุเพิม่ 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.67   ไมม่รีะบบการควบคุม/การปฏบิตัติามระบบ 
    ตอ้งแกไ้ขหรอืวางระบบเพิม่เตมิ 
 

 
การน าเสนอข้อมลู  
 

การศึกษาการประเมนิประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศึกษาโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ ใช้วิธีการ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางแสดงผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ 2 ด้าน คอื ระบบการ
ควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบการควบคุม โดยน าผลมาเปรยีบเทยีบระหว่างระบบการ
ควบคุมภายในทีม่อียู่ในปจัจุบนั ซึง่ศกึษาไดจ้าก ระเบยีบ นโยบาย และคู่มอืวธิกีารปฏบิตังิาน 
เป็นต้น กบัวธิปีฏบิตังิานของพนักงาน จากแบบสอบถาม การสงัเกตการณ์ และสอบทานการ
ปฏบิตังิานจรงิของพนกังาน แลว้น ามาวเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรคท์ีเ่กดิขึน้ในระบบงานบรกิาร
ช่างและคลงัพสัดุ กรณีศึกษาโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ควบคุมภายในทีเ่หมาะสมตามแนวทางการควบคุมภายในของ COSO ทัง้ 5 องคป์ระกอบ คอื 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
สื่อสาร และการตดิตามประเมนิผล 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศกึษาฉบบันี้ไดน้ าเอาแนวคดิของ COSO 2013 มาประยุกต์ใชก้บัการประเมนิการ

ควบคุมภายในของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพารค์อพาร์ท
เม้นท์ เพื่อน าผลที่ได้มาพิจารณา เสนอแนะแนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงระบบการ
ควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทาง COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุของโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท ์
สามารถจ าแนกตามการวเิคราะหเ์ป็น 3 ส่วนดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 การประเมนิการควบคุมภายในตามแนวของ COSO 
ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 

 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การศกึษาขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้มลูในเรื่องเพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน และต าแหน่งงานปจัจุบนั โดยจะวเิคราะห์แยกตาม
ตารางที ่5 - 9 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญงิ 

13 
10 

56.52 
43.48 

รวม 23 100.00 
 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบประเมนิส่วนใหญ่เป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 56.52 

และเป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 43.48 
 



39 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 25 ปี 

25 – 35 ปี 

36 – 45 ปี 

45 ปีขึน้ไป 

2 

8 

8 

5 

8.70 

34.78 

34.78 

21.74 

รวม 23 100.00 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี และอยู่

ระหว่าง 36 – 45 ปี โดยมจี านวน 8 คนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 34.78 รองลงมาอายุ 45 ปีขึน้ไป 
มจี านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.74 และน้อยสุดอายุต ่ากว่า  25 ปี มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 8.7 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่าอนุปรญิญา 

อนุปรญิญา 

ปรญิญาตร ี

สงูกว่าปรญิญาตร ี

7 

2 

7 

7 

30.43 

8.71 

30.43 

30.43 

รวม 23 100.00 

 
จากตารางที ่7 พบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัทีเ่ท่ากนั 3 

ระดบัการศกึษา ได้แก่ ระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีระดบัปรญิญาตร ีและระดบัต ่ากว่าอนุปรญิญา ใน
จ านวนระดบัละ 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.43 และระดบัอนุปรญิญา จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
8.71 
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10 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงานในปจัจบุนั 

ต าแหน่งงานในปัจจบุนั จ านวน             ร้อยละ 

สงักดัส านกังานใหญ่ 

(บมจ. แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั) 

ฝา่ยบรหิารทรพัยส์นิ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

 

สงักดัฝา่ยบรหิารทรพัยส์นิและ
รบัผดิชอบงานโครงการ แกรนพารค์ 
อพารท์เมน้ทอ์พารท์เมน้ท์ 

ฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์

ฝา่ยขายและการตลาด 

ฝา่ยซ่อมบ ารงุและวศิวกร 

ฝา่ยซ่อมบ ารงุและวศิวกร-ธุรการ
คลงัพสัดุ 

ฝา่ยซ่อมบ ารงุและวศิวกร-ธุรการ 

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

  

 

 2 

 3 

 

 

 

 

 4 

 2 

 8 

 1 

   

 1 

 2 

 

 

8.70 

13.02 

 

 

 

 

17.39 

8.70 

 

43.49 

 

8.70 

รวม  23 100.00 
 

จากตารางที ่1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยพนักงานต าแหน่งต่างๆจ าแนก
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื พนักงานงานสงักดัส านักงานใหญ่ (บรษิทั แกรนแนเชอรลัพารค์ จ ากดั (มหาชน)) 
ได้แก่ พนักงานฝ่ายบรหิารทรพัย์สนิ จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 8.70 และพนักงานฝ่าย
ตรวจสอบภายใน จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.02 พนักงานทีส่งักดัฝ่ายบรหิารทรพัยส์นิและ
รบัผดิชอบงานโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์อพารท์เมน้ทไ์ดแ้ก่ พนักงานฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ ์
จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.39 พนักงานฝ่ายขายและการตลาด จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 8.70 พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงและวศิวกร จ านวน 10 คน ประกอบด้วย พนักงานซ่อมบ ารุง
จ านวน 8 คน พนักงานธุรการคลงัพสัดุ จ านวน 1 คน พนักงานธุรการทัว่ไปประจ าฝ่ายซ่อม
บ ารงุและวศิวกร จ านวน 1 คน รวมคดิเป็นรอ้ยละ 43.49 พนักงานฝ่ายบญัชแีละการเงนิ จ านวน 
2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.7   
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ตารางที ่9 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายงุาน 

ระยะเวลาในการท างาน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี – 3 ปี 

มากกว่า 3 ปี – 5 ปี 

5 ปีขึน้ไป 

 5 

0 

2 

16 

 21.74 

 0 

 8.70 

 69.56 

รวม 23             100.00 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุงานนานกว่า 5 ปี จ านวน 16 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.56 รองลงมาคอือายุงานต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.74 
และอายงุานมากกว่า 3 ปี – 5 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.7 

สรุปขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากตารางที ่5 – 9 ดงันี้ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญงิในสดัส่วนที่ใกลเ้คยีงกนั โดยเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 56.52 
และเป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ43.48 อายขุองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26 - 45 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 34.78 ต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายซ่อม
บ ารงุและวศิวกร และขอ้มลูอายุงานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่า 5 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 69.56 
 
ข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินการควบคมุภายใน 

 
สรุปการประเมนิระบบการควบคุมภายในและการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมตาม

แนวทางของ COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพารค์อพารท์
เมน้ท ์ดงัต่อไปนี้ 

การประเมินประสิทธิผลองคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดลอ้มการควบคุม ประกอบดว้ย
ปจัจยัต่างๆคอื ความซื่อสตัย์และจรยิธรรม ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากร 
ปรชัญาและรูปแบบการท างานของผูบ้รหิาร โครงสรา้งองคก์ร การมอบอ านาจและหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ นโยบายวธิบีรหิารดา้นบุคลากร  

สรปุผลการประเมนิประสทิธผิลองคป์ระกอบที่ 1 ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน 
แสดงดงัตารางที ่80 – 15 ดงันี้ 
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ตารางที ่80 สภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกี่ยวกบัความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

1. ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 

1.1 ฝา่ยบรหิารมกีารก าหนด
นโยบายทีช่ดัเจน ในเรือ่งความ
ซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรมในการ
ด าเนินงาน ส าหรบัพนกังานทุก
ระดบั 

จ านวน 8 15 0 2.35 10 13 0 2.43 

รอ้ยละ 34.78 65.22 0.00  43.48 56.52 0.00  

1.2 ฝา่ยบรหิารมกีารส่งเสรมิและ
สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์รที่
มุง่เน้นความซื่อสตัยแ์ละ
จรยิธรรมผ่านสือ่ต่างๆทีม่ภีายใน
องคก์ร 

จ านวน 4 15 4 2.00 7 15 1 2.26 

รอ้ยละ 17.39 65.22 17.39  30.43 65.22 4.35  

1.3 ฝา่ยบรหิารด าเนินการโดย
ด่วนเมือ่มสีญัญาณแจง้ว่าอาจมี
ปญัหาเรือ่งความซื่อสตัยแ์ละ
จรยิธรรมของพนกังานเกดิขึน้ 

จ านวน 4 14 5 1.96 5 15 3 2.09 

รอ้ยละ 17.39 60.87 21.74  21.74 65.22 13.04  

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.10 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2
2.26 

 

 
จากตารางที ่ 80 การประเมนิสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเกี่ยวกบัความ

ซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรมตามแนว COSO โดยจ านวนค าถามม ี3 ขอ้ 
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/

ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.10 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมาก
ทีสุ่ดคอื ฝา่ยบรหิารด าเนินการโดยด่วนเมื่อมสีญัญาณแจง้ว่าอาจมปีญัหาเรื่องความซื่อสตัยแ์ละ
จรยิธรรมของพนกังานเกดิขึน้ (ค่าเฉลีย่ 1.96) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลี่ยคือ 2.26 และปจัจยัที่มรีะดบัคะแนนน้อยที่สุดควรมกีารปรบัปรุงมากเป็นข้อ
เดยีวกบัระบบการควบคุมภายในคอื ฝ่ายบรหิารด าเนินการโดยด่วนเมื่อมสีญัญาณแจง้ว่าอาจมี
ปญัหาเรือ่งความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรมของพนกังานเกดิขึน้ (ค่าเฉลีย่ 2.09) 
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ตารางที ่88 สภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกี่ยวกบัความรู ้ทกัษะและความสามารถของ
บุคลากร 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

2. ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบคุลากร 

2.1 มแีผนการฝึกอบรมบุคลากร
ตามความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งาน 

จ านวน 2 10 11 1.60 3 12 8 1.78 

รอ้ยละ 8.70 43.48 47.82  13.04 52.18 34.78  

2.2 มกีารประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานและชีแ้จงใหพ้นกังาน
ไดท้ราบผลการประเมนิและขอ้
ควรปรบัปรุง 

จ านวน 6 15 2 2.17 9 8 6 2.13 

รอ้ยละ 26.09 65.22 8.70  39.13 34.78 26.09  

2.3 เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
สามารถปฏบิตังิานตรงกบั
ความรู ้ทกัษะ และ
ความสามารถ  

จ านวน 7 13 3 2.17 8 14 1 2.30 

รอ้ยละ 
4

30.4 

3 
56.52 13.04  34.78 60.87 4.35  

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
1.98 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2
2.07 

 

 
จากตารางที ่ 88 การประเมนิสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกี่ยวกบัความรู ้

ทกัษะและความสามารถของบุคลากรตามแนว COSO จ านวนค าถามม ี3 ขอ้ 
 
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/

ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 1.98 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมาก
ทีสุ่ดคอืการก าหนดแผนการฝึกอบรมบุคลากรตามความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน (ค่าเฉลี่ย 
1.60) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลี่ยคอื 2.07 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมากทีสุ่ดเป็นขอ้
เดยีวกบัระบบการควบคุมภายในคอื การก าหนดแผนการฝึกอบรมบุคลากรตามความเหมาะสม
กบัต าแหน่งงาน (ค่าเฉลีย่ 1.78) 
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ตารางที ่82 สภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกี่ยวกบัปรชัญาและรปูแบบการท างานของ
ผูบ้รหิาร 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

3. ปรชัญาและรปูแบบการท างานของผูบ้ริหาร 

3.1.ผูบ้รหิารตระหนกัให้
พนกังานทุกคนรูจ้กัหน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิานใหถู้กตอ้งตาม
นโยบาย กฎ ระเบยีบทีก่ าหนด 

จ านวน 8 15 0 2.35 17 6 0 2.74 

รอ้ยละ 34.78 43.48 0.00  73.91 26.09 0.00  

3.2 ผูบ้รหิารมกีารตดิตามผล
การน านโยบายการควบคุม
ภายในไปปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ 

จ านวน 5 16 2 2.13 4 18 1 2.13 

รอ้ยละ 21.74 69.56 8.70  17.39 78.26 4.35  

3.3 ผูบ้รหิารมกีารก าหนดกล
ยุทธใ์นการด าเนินงาน รวมทัง้มี
มาตรฐานในการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานอย่างเป็นธรรม 

จ านวน 7 14 2 2.22 6 13 14 2.09 

รอ้ยละ 30.43 60.87 8.70  26.09 56.52 17.39  

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.23 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.32 

 
จากตารางที ่82 การประเมนิประสทิธผิลสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกี่ยวกบั

ปรชัญาและรปูแบบการท างานของผูบ้รหิารตามแนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้ 
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/

ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.23 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดต้องมกีารปรบัปรุงมาก
ที่สุดคอืผู้บรหิารมกีารติดตามผลการน านโยบายการควบคุมภายในไปปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอ 
(ค่าเฉลีย่ 2.13) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.32 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดที่ควรมกีารปรบัปรุงมาก คอืผูบ้รหิาร
มกีารก าหนดกลยทุธใ์นการด าเนินงาน รวมทัง้มมีาตรฐานในการประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่าง
เป็นธรรม (ค่าเฉลีย่ 2.09)  
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ตารางที ่83 สภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกี่ยวกบัโครงสรา้งองคก์ร 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
4. โครงสร้างองคก์ร 
4.1 มกีารจดัโครงสรา้งองคก์ร
และสายงานการบงัคบับญัชาที่
ชดัเจนและเหมาะสมกบัขนาด
และลกัษณะการด าเนินงานของ
องคก์ร 

จ านวน 5 13 5 2.00 3 14 6 1.87 

รอ้ยละ 21.74 56.52 21.74  13.04 60.87 26.09  

4.2 มกีารประเมนิโครงสรา้งและ
จดัโครงสรา้งขององคก์รเป็น
ระยะๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง 

จ านวน 2 14 7 1.78 2 16 5 1.87 

รอ้ยละ 8.70 60.87 30.43  8.70 69.57 21.74  

4.3 มกีารจดัท าค าบรรยาย
ลกัษณะงาน (Job Description) 
ครอบคลุมทุกต าแหน่งงานตาม
ผงัองคก์ร โดยระบุหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ ในแต่ละต าแหน่ง
อย่างชดัเจน และใหพ้นกังาน
ทุกคนเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่อง
แต่ละต าแหน่งงาน 

จ านวน 7 14 2 2.22 6 13 4 2.09 

รอ้ยละ 30.43 60.87 8.70  26.09 56.52 17.39  

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.00 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

1.94 

 
จากตารางที ่83 การประเมนิประสทิธผิลสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกี่ยวกบั

โครงสรา้งองคก์ร ตามแนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้ 
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/

ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.00 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมาก
ทีสุ่ดคอื การประเมนิโครงสรา้งและจดัโครงสรา้งขององคก์รเป็นระยะๆ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที่
มกีารเปลีย่นแปลง (ค่าเฉลีย่ 1.78) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 1.94 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดทีต่อ้งมกีารปรบัปรุงมาก ม ี2 ปจัจยัที่
เท่ากนั คือ การจดัโครงสร้างองค์กรและสายงานการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนและเหมาะสมกับ
ขนาดและลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร (ค่าเฉลีย่ 1.87) และ การประเมนิโครงสรา้งและจดั
โครงสร้างขององค์กรเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 14 สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการมอบอ านาจและหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

5. การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

5.1 มกีารแบ่งแยกหน้าทีก่าร
ปฏบิตังิานอย่างเหมาะสมและ
ชดัเจน 

จ านวน 2 17 4 1.91 4 18 1 2.13 

รอ้ยละ 8.70 73.91 17.39  17.39 78.26 4.35  

5.2 มกีารมอบหมายอ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตาม
ความเหมาะสมส าหรบัพนกังาน
ในแต่ละระดบัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและสือ่สารใหพ้นกังาน
รบัทราบ 

จ านวน 4 14 5 1.96 6 15 2 2.17 

รอ้ยละ  13.04 60.87 21.74  26.09 65.22 8.70  

5.3 มจี านวนบุคลากรในการ
ปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ พรอ้ม
ทัง้มทีกัษะในการปฏบิตังิาน
อย่างเหมาะสม 

จ านวน 2 18 35 2.04 4 17 2 2.09 

รอ้ยละ 8.70 78.26 21.74  17.39 73.91 8.70  

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
1.97 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.13 

 
 
จากตารางที ่14 การประเมนิประสทิธผิลสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกี่ยวกบั

การมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามแนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้ 
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/

ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 1.97 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมาก
ทีสุ่ดคอื การแบ่งแยกหน้าทีก่ารปฏบิตังิานอยา่งเหมาะสมและชดัเจน (ค่าเฉลีย่ 1.91) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลี่ยคอื 2.13 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยที่สุดควรมกีารปรบัปรุงมากทีสุ่ด คอื มี
จ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม (ค่าเฉลีย่ 2.09)  
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ตารางที ่15 สภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกีย่วกบันโยบายวธิบีรหิารดา้นบุคลากร 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

6. นโยบายวิธีบริหารด้านบคุลากร 

6.1 มกีารสรรหาบุคลากรทีม่ ี
ความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น 

จ านวน 5 17 1 2.17 5 16 2 2.13 

รอ้ยละ 21.74 73.91 4.35  21.74 69,57 8.70  

6.2 มกีารจดัปฐมนิเทศใหก้บั
พนกังาน และจดัฝึกอบรม
พนกังานอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

จ านวน 6 12 5 2.04 6 16 1 2.21 

รอ้ยละ 26.09 52.17 21.74  26.09 69,57 4.35  

6.3 มกีารเลือ่นต าแหน่งและการ
ขึน้เงนิเดอืนจากการประเมนิผล
การปฏบิตังิานและระยะเวลาใน
การท างาน 

จ านวน 3 12 8 1.78 2 15 6 1.83 

รอ้ยละ 13.04 52.17 34.78  8.70 65.22 26.09  

6.4 มมีาตรฐานในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน โดย
จดัท าแบบฟอรม์การประเมนิผล 
และมกี าหนดระยะเวลาในการ
ประเมนิผล 

จ านวน 7 15 1 2.26 8 13 2 2.26 

รอ้ยละ 30.43 65.22 4.35  34.78 4.35 8.70  

 (4 ข้อ 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.06 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.10 

 
จากตารางที ่15 การประเมนิประสทิธผิลสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในเกี่ยวกบั

นโยบายวธิบีรหิารดา้นบุคลากรตามแนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้ 
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/

ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.06 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมาก
ทีสุ่ดคอื การเลื่อนต าแหน่งและการขึน้เงนิเดอืนจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานและระยะเวลา
ในการท างาน (ค่าเฉลีย่ 1.78) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลี่ยคอื 2.10 และปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมากทีสุ่ดเป็นขอ้
เดยีวกบัระบบการควบคุมภายในคอื การเลื่อนต าแหน่งและการขึน้เงนิเดอืนจากการประเมนิผล
การปฏบิตังิานและระยะเวลาในการท างาน (ค่าเฉลีย่ 1.83)   
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ตารางที ่16 สรปุการประเมนิประสทิธผิลองคป์ระกอบที ่1 สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน 
ปัจจยัต่างๆ ขององคป์ระกอบ 

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในตาม
แนวทางของ COSO 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ค่าเฉล่ีย ผล ค่าเฉล่ีย ผล 
1.ความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม 
( ตาราง 10  มี 3 ข้อ ) 

2.10 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.26 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.ความรู ้ทกัษะและความสามารถบุคลากร 
( ตาราง 11  มี 3 ข้อ ) 

1.98 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.07 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

3.ปรชัญาและรปูแบบการท างานของผูบ้รหิาร 
( ตาราง 12  มี 3 ข้อ ) 

2.23 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.32 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

4.โครงสรา้งองคก์ร  
( ตาราง 13  มี 3 ข้อ ) 

2.00 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
1.94 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

5. การมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
( ตาราง 14  มี 3 ข้อ ) 

1.97 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.13 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

6 นโยบายวธิบีรหิารดา้นบุคลากร 
( ตาราง 15  มี 4 ข้อ ) 

2.06 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.10 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

สรปุผลการประเมิน องคป์ระกอบท่ี 1 
( ตาราง 10 – 15  มี 19 ข้อ ) 

2.06 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.14 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

 
จากตารางที่ 16 การเปรยีบเทยีบองค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดลอ้มการควบคุมตาม

แนวทาง COSO ประกอบดว้ย ความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม ความรู ้ทกัษะและความสามารถของ
บุคลากร ปรชัญาและรูปแบบการท างานของผู้บรหิาร โครงสร้างองค์กร การมอบอ านาจและ
หน้าที่ความรบัผดิชอบ นโยบายวธิบีรหิารด้านบุคลากรของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า มีระบบการควบคุมและการปฏิบัติตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่ (ค่าเฉลีย่ 2.06 และ 2.14) ขอ้บกพร่องการควบคุมภายในซึง่มรีะดบั
คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมทัง้ 2 ดา้น (ค่าเฉลีย่ 2.06 และ 2.14) และต ่าสุดสุด 3 อนัดบัแรกที่
ควรปรบัปรุงเพิม่ คอื ปจัจยัด้านโครงสร้างองค์กร (ค่าเฉลี่ย 1.94) ปจัจยัด้านการมอบอ านาจ
และหน้าที่ความรบัผดิชอบ (ค่าเฉลี่ย1.97) และ ปจัจยัด้านความรู้ ทกัษะและความสามารถ
บุคลากร (ค่าเฉลีย่1.98)  

ขอ้บกพร่องที่เป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมตาม
แนวทาง COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศึกษาโครงการแกรนพาร์คอพาร์ท
เมน้ท ์ทีค่วรปรบัปรุงเพิม่ 3 อนัดบัแรกคอื ดา้นโครงสรา้งองคก์ร มจีุดอ่อนในเรื่องการประเมนิ
โครงสรา้งและจดัโครงสรา้งขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ดา้นการ
มอบอ านาจและหน้าที่ความรบัผดิชอบมจีุดอ่อนในเรื่อง การแบ่งแยกหน้าที่การปฏบิตัิงานที่
เหมาะสมและชดัเจน และเรื่องการมีจ านวนบุคลากรในการปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ พรอ้มทัง้มี
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ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และด้านความสามารถบุคลากรมีจุดอ่อนในเรื่อง 
แผนการฝึกอบรมบุคลากรตามความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน  

การประเมินประสิทธิผลองค์ประกอบท่ี 2 การประเมนิความเสี่ยงระบบงานบรกิาร
ซ่อมบ ารงุและคลงัพสัดุ ประกอบดว้ย วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร วตัถุประสงคร์ะดบักจิกรรม การ
ระบุปจัจยัเสีย่ง การวเิคราะหค์วามเสีย่ง และการก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

สรุปผลการประเมนิประสทิธผิลองคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการประเมนิความเสีย่ง แสดงดงั
ตารางที ่17 – 28 ดงันี้ 
 
ตารางที ่17 การประเมนิความเสีย่งดา้นวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 

1. วตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์ร 

1.1 มกีารก าหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายการด าเนินงาน
โครงการอย่างชดัเจนและ
ประเมนิผลได ้

จ านวน 6 17 0 2.26 9 13 1 2.35 

รอ้ยละ 26.07 73.91 0.00  39.13 56.52 4.35  

1.2 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
การด าเนินงานโครงการ มกีาร
เผยแพร่และชีแ้จงใหพ้นกังาน
ทราบและเขา้ใจตรงกนั 

จ านวน 9 14 0 2.39 8 12 3 2.22 

รอ้ยละ 39.13 60.87 0.00  34.78 52.17 13.05  

 (2 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.33 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.29 

จากตารางที ่17 การประเมนิประสทิธผิลการประเมนิความเสีย่งดา้นวตัถุประสงคร์ะดบั
องคก์รตามแนวทางของ COSO จ านวน 2 ขอ้     

พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/
ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.33 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมากทีสุ่ด
คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของโครงการอย่างชัดเจนและ
ประเมนิผลได ้(ค่าเฉลีย่ 2.26) 
      การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยูใ่นระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรงุเพิม่ 
ค่าเฉลีย่คอื 2.29 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรงุมากทีสุ่ดคอื วตัถุประสงค์
และเป้าหมายการด าเนินงานโครงการมกีารเผยแพรแ่ละชีแ้จงใหท้ราบและเขา้ใจตรงกนั 
(ค่าเฉลีย่ 2.22) 
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ตารางที ่11 การประเมนิความเสีย่งดา้นวตัถุประสงคร์ะดบักจิกรรม 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 

2. วตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรม 

2.1 มกีารก าหนดวตัถุประสงค์
ของงานซ่อมบ ารุงใหส้อดคลอ้ง
และสนบัสนุนวตัถุประสงคก์าร
ด าเนินงานของโครงการแกรน
พารค์อพารท์เมน้ 

จ านวน 8 15 0 2.35 2 21 0 2.09 

รอ้ยละ 34.78 65.22 0.00  8.70 91.30 0.00  

2.2 วตัถุประสงคข์องงานซ่อม
บ ารุง มคีวามชดัเจน สามารถ
ปฏบิตัแิละวดัผลไดจ้รงิ 

จ านวน 7 113 3 2.17 6 16 1 2.22 

รอ้ยละ 30.43 56.52 13.05  26.07 69.57 4.36  

2.3 พนกังานทุกคนมสีว่นรว่ม
ในการก าหนดวตัถุประสงคก์าร
การบรกิารงานซ่อมบ ารุงและ
ยอมรบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 

จ านวน 4 14 5 1.96 2 16 5 1.87 

รอ้ยละ 17.39 60.87 21.74  8.7 69.57 21.74  

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.16 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.06 

 
จากตารางที ่11 การประเมนิประสทิธผิลการประเมนิความเสีย่งดา้นวตัถุประสงคร์ะดบั

กจิกรรมตามแนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้  
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/

ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.16 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมากทีสุ่ด
คอื พนกังานทุกคนมสี่วนรว่มในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละยอมรบัวตัถุประสงค์ (ค่าเฉลีย่ 1.96)   

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่ 
ค่าเฉลีย่คอื 2.06 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมากทีสุ่ดเป็นปจัจยัเดยีวกบั
ระบบการควบคุมคอืวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงานมกีารเผยแพร่และชีแ้จงใหท้ราบ
และเขา้ใจตรงกนั (ค่าเฉลีย่ 1.87) 
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ตารางที ่19 การประเมนิความเสีย่งดา้นการระบุปจัจยัเสีย่ง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 

3. การระบปัุจจยัเส่ียง 

3.1 ผูบ้รหิารมสี่วนร่วมในการ
ระบุและประเมนิความเสีย่งเรือ่ง
การทุจรติ และมลูเหตุแห่งการ
ทุจรติงานซ่อมบ ารุงและคลงั
พสัด ุ

จ านวน 2 15 6 1.83 3 17 3 2.00 

รอ้ยละ 8.70 65.22 26.08  13.05 73.90 13.05  

3.2 มกีารระบุปจัจยัเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายใน
ทีก่ระทบต่อการใหบ้รกิารงาน
ซ่อมบ ารุงล่าชา้ ไมบ่รรลุตาม
แผนทีก่ าหนดไว ้

จ านวน 3 10 10 1.70 0 13 10 1.57 

รอ้ยละ 13.04 43.48 43.48  0.00 56.52 43.48  

3.3 มกีารระบุและประเมนิความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปจัจยั
ภายนอกทีก่ระทบต่อการบรกิาร
งานซ่อมบ ารุง เช่น ความ
ตอ้งการของลกูคา้ ผูข้ายวสัดุ
สิน้เปลอืงงานซ่อมบ ารุง 

จ านวน 1 7 15 1.39 0 11 12 1.48 

รอ้ยละ 4.36 30.43 65.22  0.00 47.83 52.17  

 (3 ข้อ) 
ไม่มีระบบการควบคมุ/ 

ต้องแก้ไขหรือวางระบบเพ่ิม 
1.64 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

1.68 

จากตารางที ่19 การประเมนิประสทิธผิลการประเมนิความเสีย่งดา้นการระบุปจัจยัเสีย่ง 
ตามแนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้  

พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั ไม่มรีะบบการควบคุม/ต้อง
แกไ้ขหรอืวางระบบเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 1.64 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดต้องปรบัปรุงใหม้กีาร
แก้ไขหรอืวางระบบเพิม่คอื การระบุและประเมนิความเสี่ยงทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายนอก 
เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม (ค่าเฉลีย่ 1.39) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลี่ยคอื 1.68 ปจัจยัที่มรีะดบัคะแนนน้อยที่สุดควรมกีารปรบัปรุงมากที่สุดเป็นข้อ
เดยีวกบัระบบการควบคุมคอื การระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายนอก 
เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม (ค่าเฉลีย่ 1.48)  
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ตารางที ่20 การประเมนิความเสีย่งดา้นการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 

4. การวิเคราะความเส่ียง 

4.1 ผูบ้รหิารและพนกังานมสี่วน
ร่วมในการวเิคราะหค์วามเสีย่ง
งานซ่อมบ ารุง 

จ านวน 5 12 6 1.96 3 14 6 1.87 

รอ้ยละ 21.74 52.17 26.09  13.04 60.87 26.09  

4.2 มกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์น
การพจิารณาระดบัความส าคญั
ของความเสีย่งงานซ่อมบ ารุง 

จ านวน 3 14 6 1.87 1 15 7 1.74 

รอ้ยละ 13.04 60.87 26.09  4.35 65.22 30.43  

4.3 มกีารวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิผลกระทบของความ
เสีย่งจากการบรกิารงานซ่อม
บ ารุง และความถีท่ีจ่ะเกดิ
ปญัหางานซ่อมบ ารุงทีเ่พิม่ขึน้ 

จ านวน 1 20 2 1.96 3 20 0 2.13 

รอ้ยละ 4.35 86.96 8.70  13.04 86.96 0.00  

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
1.93 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

1.91 

 
จากตารางที ่20 การประเมนิประสทิธผิลการประเมนิความเสี่ยงดา้นการวเิคราะหค์วาม

เสีย่งตามแนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้  
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/

ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 1.93 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมากทีสุ่ด
คอื การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาระดบัความส าคญัของความเสีย่ง (ค่าเฉลีย่ 1.87) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลี่ยคอื 1.91 ปจัจยัที่มรีะดบัคะแนนน้อยที่สุดควรมกีารปรบัปรุงมากที่สุดเป็นข้อ
เดยีวกบัระบบการควบคุมคอืการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาระดบัความส าคญัของความ
เสีย่ง (ค่าเฉลีย่ 1.74) 
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ตารางที ่28 การประเมนิความเสีย่งดา้นการก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 

5. การก าหนดวิธีการควบคมุเพ่ือป้องกนัความเส่ียง 

5.1 มกีารพจิารณาความคุม้ค่า
ของตน้ทนุทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
ก าหนดวธิกีารควบคุมเพือ่
ป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 

จ านวน 6 14 3 2.13 4 19 0 2.17 

รอ้ยละ 26.09 60.87 13.04  17.39 82.60 0.00  

5.2 มกีารประชุมภายในฝา่ย
งานเพือ่รบัฟงัปญัหาทีเ่กดิขึน้
ของผูป้ฏบิตังิาน ความเสีย่ง 
และผลกระทบของปญัหาเพือ่
หาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 

จ านวน 15 8 0 2.30 12 10 1 
2

2.48 

รอ้ยละ 65.22 34.78 0.00  52.17 43.48 4.35  

5.3 ผูบ้รหิารมกีารตดิตามผล
การปฏบิตังิานตามวธิกีาร
ควบคุมทีก่ าหนดและปรบัปรุง
เพือ่ใหส้ามารถป้องกนัหรอืลด
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน
สภาวะการณ์ต่างๆ ได ้

จ านวน 4 12 7 2.04 3 15 5 1.91 

รอ้ยละ 17.39 52.17 30.43  13.04 65.22 21.74  

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.16 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.19 

จากตารางที ่28 การประเมนิประสทิธผิลการประเมนิความเสีย่งดา้นการก าหนดวธิกีาร
ควบคุมเพื่อป้องกนัความเสีย่งตามแนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้  

พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/
ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.16 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดควรมกีารปรบัปรุงมากทีสุ่ด
คอื ผู้บรหิารมกีารติดตามผลการปฏบิตัิงานตามวธิกีารควบคุมที่ก าหนดและปรบัปรุงเพื่อให้
สามารถป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในสภาวการณ์ต่างๆ ได ้(ค่าเฉลีย่ 2.04) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลี่ยคอื 2.19 ปจัจยัที่มรีะดบัคะแนนน้อยที่สุดควรมกีารปรบัปรุงมากที่สุดเป็นข้อ
เดียวกับระบบการควบคุมคือ ผู้บรหิารมกีารติดตามผลการปฏิบตัิงานตามวิธกีารควบคุมที่
ก าหนดและปรบัปรุงเพื่อให้สามารถป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาวการณ์
ต่างๆ ได ้(ค่าเฉลีย่ 1.91) 
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ตารางที ่22 สรปุการประเมนิประสทิธผิลองคป์ระกอบที ่2 การประเมนิความเสีย่ง 
ปัจจยัต่างๆ ขององคป์ระกอบ 

ด้านการประเมินความเส่ียง 
ตามแนวทางของ COSO  

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ค่าเฉล่ีย ผล ค่าเฉล่ีย ผล 

1.วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร 
(ตาราง 17  มี 2 ข้อ) 

2.33 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.29 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.วตัถุประสงคร์ะดบักจิกรรม 
(ตาราง 18  มี 3 ข้อ) 

2.16 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.06 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

3.การระบุปจัจยัเสีย่ง 
(ตาราง 19  มี 3 ข้อ) 

1.64 
ไม่มี/ต้องแก้ไข 

หรือวางระบบเพ่ิม 
1.68 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

4.การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
(ตาราง 20  มี 3 ข้อ) 

1.93 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
1.91 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

5.การก าหนดวธิกีารควบคุมเพือ่ป้องกนัความ
เสีย่ง (ตาราง 21  มี 3 ข้อ) 

2.16 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.19 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

สรปุผลการประเมิน องคป์ระกอบ 2 
( ตาราง 17 – 21  มี 14 ข้อ ) 

2.04 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.02 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

 
จากตารางที่ 22 การเปรยีบเทยีบองค์ประกอบที ่2 ด้านการประเมนิความเสี่ยงตาม

แนวทางของ COSO ประกอบดว้ย วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร วตัถุประสงคร์ะดบักจิกรรม การ
ระบุปจัจยัเสีย่ง การวเิคราะหค์วามเสีย่ง และการก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัความเสีย่ง 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า มีระบบการควบคุมและการปฏิบัติตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่ (ค่าเฉลีย่ 2.04 และ 2.02) ขอ้บกพร่องการควบคุมภายในซึง่มรีะดบั
คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมทัง้ 2 ดา้น (ค่าเฉลีย่ 2.04 และ 2.02) และต ่าสุดสุด 3 อนัดบัแรกที่
ควรปรบัปรงุเพิม่ คอื ปจัจยัดา้นการระบุปจัจยัเสีย่ง และการวเิคราะหค์วามเสี่ยง (ค่าเฉลีย่ 1.64 
1.68 1.91)  

ข้อบกพร่องที่เป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยงตาม
แนวทางของ COSO ของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพาร์ค 
อพาร์ทเม้นท์ ที่ควรปรบัปรุงเพิม่ คอื ด้านการระบุปจัจยัเสี่ยง มจีุดอ่อนในเรื่อง การระบุและ
ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายนอกทีก่ระทบต่อการบรกิารงานซ่อมบ ารุง เช่น 
ความต้องการของลูกค้า ผู้ขายวสัดุสิ้นเปลอืงงานซ่อมบ ารุง และการระบุปจัจยัเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากปจัจยัภายในที่กระทบต่อการให้บรกิารงานซ่อมบ ารุงล่าช้า ไม่บรรลุตามแผนที่
ก าหนดไว้  และการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีจุดอ่อนในเรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พจิารณาระดบัความส าคญัของความเสีย่งงานซ่อมบ ารงุ 
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การประเมินประสิทธิผลองคป์ระกอบท่ี 3 กจิกรรมการควบคุมระบบงานบรกิารช่าง
และคลงัพสัดุ ประกอบดว้ย การก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานของโครงการอพารท์
เมน้ท ์การควบคุมและสอบทานโดยผู้บรหิารของอพารท์เมน้ท ์การควบคุมและการประมวลผล
ขอ้มูลขององค์กร โครงการอพาร์ทเม้นท์ การควบคุมด้านระบบงานบรกิาร (เฉพาะพนักงาน
ลูกคา้สมัพนัธ์ จ านวน 3 คน) การควบคุมด้านระบบงานซ่อมบ ารุง (เฉพาะพนักงานช่างซ่อม
บ ารุง จ านวน 8 คน) การควบคุมดา้นระบบงานคลงัพสัดุ (เฉพาะพนักงานธุรการ จ านวน 2 คน) 
การควบคุมดา้นการสัง่ซือ้ (เฉพาะพนกังานบญัชจีดัซือ้จ านวน 1 คน) 

สรุปผลการประเมนิประสทิธผิลองค์ประกอบที่ 3 ดา้นกจิกรรมการควบคุม แสดงดงั
ตารางที ่23 – 29 ดงันี้ 
 
ตารางที่ 23 กิจกรรมการควบคุมด้านการก าหนดนโยบายและระเบยีบวิธปีฏิบตัิงานของ
โครงการอพารท์เมน้ท ์

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

1. การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานของโครงการอพารท์เม้นท์ 

1.1 ผูบ้รหิารก าหนดนโยบาย
แผนการด าเนินงาน นโยบาย
การบรหิารทรพัยส์นิ ของ
โครงการอพารท์เมน้ท ์และ
สือ่สารใหพ้นกังานในระดบัต่างๆ
รบัทราบ 

จ านวน 8 12 3 2.22 11 12 1 2.52 

รอ้ยละ 34.78 

 

52.17 

 

13.04 

  

47.83 

 

52.17 

 

4.35 

  

1.2 มกีารจดัท าคู่มอืหรอืวธิี
ปฏบิตังิานดา้นต่างๆให้
สอดคลอ้งกบันโยบายทีก่ าหนด 

จ านวน 5 9. 9 1.83 5. 13 5 2.00 

รอ้ยละ 21.74 39.13 39.13  21.74 56.52 21.74  

1.3 มคีู่มอืการปฏบิตังิาน
ครอบคลุมทุกกจิกรรมการ
ด าเนินงาน สามารถใชเ้ป็นสือ่
การเรยีนรูส้ าหรบัพนกังานใหม่ 

จ านวน 6. 15 2 2.17 3 16 4 1.96 

รอ้ยละ 26.09 65.22 8.70  13.04 69.57 17.39  

1.4 มกีารแบ่งแยกหน้าทีง่านใน
ต าแหน่งทีส่ าคญั เช่น ผูด้แูล
ทรพัยส์นิ ผูเ้บกิ ผูบ้นัทกึ
รายการ แยกจากกนั 

จ านวน 2 15 6 1.83 2 10 11 1.61 

รอ้ยละ 8.70 65.22 26.09  8.70 43.48 47.83  
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ตารางที่ 23 กิจกรรมการควบคุมด้านการก าหนดนโยบายและระเบยีบวิธปีฏิบตัิงานของ
โครงการอพารท์เมน้ท ์(ต่อ) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

1. การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานของโครงการอพารท์เม้นท์ 

1.5 มกีารก าหนดรปูแบบ
เอกสารต่างๆเพือ่ใชง้านของ
โครงการอพารท์เมน้ทท์ีช่ดัเจน
และเป็นแนวทางเดยีวกนั โดย
เอกสารมกีารลงนามของ
ผูป้ฏบิตังิานและผูส้อบทานเป็น
อย่างน้อย 

จ านวน 4 17 2 2.09 6 12 5 2.04 

รอ้ยละ 

 

17.39 

 

73.91 

 

8.70 

 
 

26.09 

 

52.17 

 

21.74 

 
 

1.6 มกีารก าหนดวธิกีารจดัเกบ็
เอกสารการปฏบิตังิานประจ าวนั 
เอกสารค่าใชจ้่ายและเอกสาร
ส าคญั เช่น สญัญาเช่า สญัญา
จา้งบรกิาร อย่างเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

 
จ านวน 

 
6 

 
12 

 
5 

 
2.04 

 
4 

 
15 

 
4. 2.00 

รอ้ยละ 26.09 52.17 21.74  17.39 65.22 17.39  

1.7 มกีารก าหนดเป้าหมายการ
ท างานไวอ้ย่างชดัเจนทัง้ในรปู
ของผลงานและระยะเวลา
ปฏบิตังิาน 

จ านวน 12 11 0 2.52 10 10 3 2.30 

รอ้ยละ 52.17 47.83 0.00  43.48 43.48 13.04 

 

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.10 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.06 

 
จากตารางที ่23 การประเมนิประสทิธผิลกจิกรรมการควบคุม ดา้นการก าหนดนโยบาย

และระเบยีบวธิปีฏบิตังิานของโครงการอพารท์เมน้ทต์ามแนวทางของ COSO จ านวน 7 ขอ้  
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/

ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.10 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดทีค่วรปรบัปรุงมากทีสุ่ด คอื 
การจดัท าคู่มอืหรอืวธิปีฏบิตังิานดา้นต่างๆใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีก่ าหนด และ การแบ่งแยก
หน้าทีง่านในต าแหน่งที่ส าคญั เช่น ผู้ดูแลทรพัยส์นิ ผู้เบกิ ผู้บนัทกึรายการ แยกจากกนั  โดย
ระดบัน้อยสุดเท่ากนั (ค่าเฉลีย่ 1.83) 
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การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.06 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดที่ควรปรบัปรุงมากที่สุดเป็นขอ้เดยีวกบั
ระบบการควบคุมภายใน คอื การแบ่งแยกหน้าทีง่านในต าแหน่งทีส่ าคญั เช่น ผูดู้แลทรพัยส์นิ ผู้
เบกิ ผูบ้นัทกึรายการ แยกจากกนั (ค่าเฉลีย่ 1.61) 
 
ตารางที ่24 กจิกรรมการควบคุมดา้นการควบคุมและสอบทานโดยผูบ้รหิารของอพารท์เมน้ท์ 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

2. การควบคมุและสอบทานโดยผู้บริหารของอพารท์เม้นท์ 

2.1 ผูบ้รหิารมกีารก าหนดแผน
งบประมาณค่าใชจ้่ายซ่อมบ ารุง
และตดิตามควบคุมค่าใชจ้่ายให้
เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้

จ านวน 17 6 0 2.74 15 8 0 2.65 

รอ้ยละ 73.91 26.09 0.00  65.22 34.78 0.00 
 

2.2 ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานมี
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
จรงิกบัเป้าหมายและแผนงานที่
จดัท าไว ้

จ านวน 14 7 2 2.52 16 5 1 2.57 

รอ้ยละ 60.87 30.43 8.70  69.57 21.74 4.35 
 

2.3 ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานมี
การสอบทานการปฏบิตังิานของ
พนกังานทัง้รายวนั รายสปัดาห ์
รายเดอืน รวมทัง้ประเมนิความ
พงึพอใจในงานบรกิารทีล่กูคา้
ไดร้บัสม ่าเสมอ 

จ านวน 8 13 2 2.26 5 14 4 2.04 

รอ้ยละ 34.78 

 

56.52 

 

8.70 

  

21.74 

 

60.87 

 

17.39 

  

2.4 ผูบ้รหิารมกีารวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบการปฏบิตังิานของ
ฝา่ยช่างกบัระเบยีบงานบรกิาร
ช่างทีก่ าหนดไว ้

จ านวน 2 16 5 1.87 4 17 2 2.09 

รอ้ยละ 8.70 69.57 21.74  17.39 73.91 8.70  

2.5 มกีารรบัฟงัปญัหาการ
ปฏบิตังิานอย่างรอบดา้น 
วเิคราะห ์สรุปสาเหตุ และหา
แนวทางแกไ้ขร่วมกบั
ผูป้ฏบิตังิาน 

จ านวน 6 17 0 2.26 8 10 5 2.13 

รอ้ยละ 26.09 73.91 0.00  34.78 43.48 21.74 
 

 (5 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.33 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.30 
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จากตารางที ่24 การประเมนิประสทิธผิลกจิกรรมการควบคุมดา้นดา้นการควบคุมและ
สอบทานโดยผูบ้รหิารของอพารท์เมน้ท ์ตามแนวทางของ COSO จ านวน 5 ขอ้  

พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/
ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.33 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดที่ควรปรบัปรุงมากทีสุ่ด คอื 
ผูบ้รหิารมกีารวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบวธิปีฏบิตังิานจรงิกบัระเบยีบทีก่ าหนดไว ้(ค่าเฉลีย่ 1.87) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.30 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดทีต่อ้งปรบัปรุงมากทีสุ่ด คอื ผูบ้รหิารหรอื
หวัหน้างานมกีารสอบทานการปฏบิตังิานของพนักงานทัง้รายวนั รายสปัดาห์ รายเดอืน เป็นต้น 
รวมทัง้ประเมนิความพงึพอใจในงานบรกิารทีล่กูคา้ไดร้บัสม ่าเสมอ (ค่าเฉลีย่ 2.04) 
 
ตารางที ่25 กจิกรรมการควบคุมดา้นการควบคุมและการประมวลผลขอ้มลูขององคก์ร โครงการ 
อพารท์เมน้ท ์

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

3. การควบคมุและการประมวลผลข้อมลูขององคก์ร โครงการอพารท์เม้นท์ 

3.1 มกีารก าหนดสทิธกิาร
เขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ และ
การป้องกนัขอ้มลูสารสนเทศ
พืน้ฐาน เช่น มกีารตัง้รหสัการ
เขา้ใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอร ์
การป้องกนัไวรสั 

จ านวน 2 10 11 1.61 7 8 8 1.96 

รอ้ยละ 8.70 
 
 

43.48 
 
 

47.83 
 
  

30.43 
 
 

34.78 
 
 

34.78 
 
  

3.2 มกีารก าหนดนโยบายการ
ตรวจนบัทรพัยส์นิประจ าปี และ
การตรวจนบัประจ าเดอืน
ส าหรบัพสัดุต่างๆทีอ่ยู่ในคลงั
พสัดุและจดัท ารายงานผลการ
ตรวจนบัทุกครัง้ 

จ านวน 0 8 15 1.35 0 11 12 1.48 

รอ้ยละ 0.00 
 
 

34.78 
 
 

65.22 
 
  

0.00 
 
 

47.83 
 
 

52.17 
 
  

3.3 มกีารก าหนดใหห้วัหน้า
หน่วยงาน, ผูด้แูลทรพัยส์นิ และ
ฝา่ยบญัชเีขา้ร่วมตรวจนบั
ทรพัยส์นิพรอ้มกนั 

จ านวน 4 8 11 1.70 0 9 14 1.39 

รอ้ยละ 
 

17.39 
 

34.78 
 

47.83 
  

0.00 
 

39.13 
 

60.87 
  

 (3 ข้อ) 
ไม่มีระบบการควบคมุ/ 

ต้องแก้ไขหรือวางระบบเพ่ิม 
1.55 

ไม่มีการปฏิบติัตามระบบ/ 
ต้องแก้ไขหรือวางระบบเพ่ิม 

1.61 
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จากตารางที ่25 การประเมนิประสทิธผิลกจิกรรมการควบคุมดา้นดา้นการควบคุมและ
การประมวลผลขอ้มลูขององคก์ร โครงการอพารท์เมน้ท์ ตามแนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้  

พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั ไม่มรีะบบการควบคุม/ต้อง
แก้ไขหรอืวางระบบเพิม่เตมิ ค่าเฉลีย่คอื 1.55 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดทีต่้องปรบัปรุง
มากทีสุ่ด คอื การก าหนดนโยบายการตรวจนับทรพัยส์นิประจ าปี และการตรวจนับประจ าเดอืน
ส าหรบัพสัดุต่างๆทีอ่ยูใ่นคลงัพสัดุและจดัท ารายงานผลการตรวจนบัทุกครัง้ (ค่าเฉลีย่ 1.35) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั ไม่มกีารปฏบิตัติามระบบ/ต้องแก้ไขหรอืวาง
ระบบเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 1.61 ปจัจยัที่มรีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดทีต่้องปรบัปรุงมากทีสุ่ด คอื การ
ก าหนดใหห้วัหน้าหน่วยงาน, ผูดู้แลทรพัยส์นิ และฝ่ายบญัชเีขา้ร่วมตรวจนับทรพัยส์นิพรอ้มกนั 
(ค่าเฉลีย่1.39) 
 
ตารางที ่26 กจิกรรมการควบคุมดา้นระบบงานบรกิาร (เฉพาะพนกังานลกูคา้สมัพนัธ)์ 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

4.  กิจกรรมการควบคมุด้านระบบงานบริการ 
 (เฉพาะพนักงานลกูค้าสมัพนัธ์ไม่รวมพนักงานขบัรถตุ๊กๆ จ านวน 3 คน) 
4.1 มกีารบนัทกึรายการแจง้
ซ่อมในสมดุประจ าวนัและใบ
แจง้ซ่อมเพือ่เปิดงานซ่อม
ประจ าวนั 

จ านวน 1 2 0 2.33 1 2 0 2.33 

รอ้ยละ 33.33 66.67 0.00  33.33 66.67 0.00 
 

4.2 มกีารตดิตามสอบถามความ
พงึพอใจของลกูคา้ทุกครัง้เมือ่
งานซ่อมเสรจ็ 

จ านวน 3 0 0 3.00 0 2 1 1.67 

รอ้ยละ 100 0.00 0.00  0.00 66.67 33.33 
 

4.3 มกีารตดิตามสรุปผล
รายการซ่อมทีค่งคา้งและ
ประสานงานเพือ่นดัหมายการ
ซ่อมครัง้ต่อไป 

จ านวน 3 0 0 3.00 2 1 0 2.33 

รอ้ยละ 100 0.00 0.00  66.67 33.33 0.00 
 

 (3 ข้อ) 
มีระบบการควบคมุ

ครบถ้วน 
2.78 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.11 

 
จากตารางที ่26 การประเมนิประสทิธผิลกจิกรรมการควบคุมดา้นระบบงานบรกิาร ตาม

แนวทางของ COSO จ านวน 3 ขอ้  
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พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมครบถ้วน 
ค่าเฉลีย่คอื 2.78 ไมม่ขีอ้ปรบัปรงุเพิม่ 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.11 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดทีค่วรปรบัปรุงมากทีสุ่ด คอื การตดิตาม
สอบถามความพงึพอใจของลกูคา้ทุกครัง้เมือ่งานซ่อมเสรจ็ (ค่าเฉลีย่1.67) 
 
ตารางที ่27 กจิกรรมการควบคุมดา้นระบบงานซ่อมบ ารุง (พนกังานช่าง) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

5.  กิจกรรมการควบคมุด้านระบบงานซ่อมบ ารงุ (เฉพาะพนักงานช่าง จ านวน 7 คน) 

5.1 มกีารก าหนดแผนงานซ่อม
บ ารุงไวล้่วงหน้า และสามารถ
ปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนดไวไ้ด ้

จ านวน 
1 
 

2 
 

4 
 

1.57 
 

0 
 

4 
 

3 
 

1.57 
 

รอ้ยละ 14.29 28.57 57.14  0.00 57.14 42.86  

5.2 มกีารก าหนดมาตรฐานเวลา
การใหบ้รกิารงานซ่อมแต่ละ
ประเภท และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานทุกครัง้ 

จ านวน 4 2 1 2.43 4 3 0 2.57 

รอ้ยละ 57.14 
 

28.57 
 

14.29 
  

57.14 
 

42.86 
 

0.00 
  

5.3 ไดร้บัเอกสาร “ใบแจง้ซ่อม” 
ทุกครัง้ก่อนด าเนินงานซ่อมให้
ลกูคา้ 

จ านวน 2 5 0 2.29 1 6 0 2.14 

รอ้ยละ 28.57 71.43 0.00  14.29 85.71 0.00 
 

5.4 มกีารใหล้กูคา้ลงนามรบั
บรกิารงานซ่อมภายหลงัจากที่
ใหบ้รกิารเสรจ็แลว้ 

จ านวน 4 3 0 2.57 2 5 0 2.29 

รอ้ยละ 57.14 42.86 0.00  28.57 71.43 0.00  

5.5 มกีารสรุปผลการปฏบิตังิาน
ประจ าวนัตามใบแจง้ซ่อม ส่งให้
หวัหน้างานตรวจสอบ 

จ านวน 3 2 2 2.14 0 3 4 1.43 

รอ้ยละ 42.86 28.57 28.57  0.00 42.86 57.14 
 

5.6 การเบกิวสัดุสิน้เปลอืง 
อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆจาก
คลงัพสัดุ มกีารจดัท าเอกสาร
ประกอบการขอเบกิทุกครัง้ 

จ านวน 5 2 0 2.71 4 3 0 2.57 

รอ้ยละ 71.43 
 

28.57 
 

0.00 
  

57.14 
 

42.86 
 

0.00 
  

 6 ข้อ 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.29 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.10 
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จากตารางที ่27 การประเมนิประสทิธผิลกจิกรรมการควบคุมดา้นระบบงานซ่อมบ ารุง 
ตามแนวทางของ COSO จ านวน 6 ขอ้ 

พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/
ควรปรบัปรุงเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.29 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดทีค่วรปรบัปรุงมากทีสุ่ด คอื 
การก าหนดแผนงานซ่อมบ ารุงไวล้่วงหน้า และสามารถปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนดไวไ้ด ้(ค่าเฉลีย่ 
2.10) 

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.10 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดทีค่วรปรบัปรุงมากทีสุ่ด คอื การสรุปผล
การปฏบิตังิานประจ าวนัตามใบแจง้ซ่อม ส่งใหห้วัหน้างานตรวจสอบ (ค่าเฉลีย่ 1.43)  
 
ตารางที ่21 กจิกรรมการควบคุมดา้นระบบงานคลงัพสัดุ (พนกังานคลงัพสัดุ) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

6. กิจกรรมการควบคมุด้านระบบงานคลงัพสัด ุ(เฉพาะพนักงานธรุการและพนักงานธรุการคลงัพสัดุ จ านวน 2 คน) 

6.1 การเบกิวสัดุสิน้เปลอืง 
อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆจาก
คลงัพสัดุ มกีารจดัท าเอกสาร
ประกอบการขอเบกิทุกครัง้ 

จ านวน 1 1 0 2.50 0 2 0 2.00 

รอ้ยละ 50.00 50.00 0.00  0.00 100 0.00  

6.2 มกีารก าหนดระดบัปรมิาณ
ส ารองคลงัเพือ่ประกนัความ
เสีย่งของงานซ่อมบ ารุงนอกแผน 

จ านวน 2 0 0 3.00 1 1 0 2.50 

รอ้ยละ 100 
 

0.00 
 

0.00 
  

50.00 
 

50.00 
 

0.00 
  

6.3 การเบกิวสัดุสิน้เปลอืงงาน
ช่าง มเีอกสารประกอบการเบกิ
ทุกครัง้ 

จ านวน 1 1 0 2.50 0 1 1 1.50 

รอ้ยละ 50.00 50.00 0.00  0.00 50.00 50.00 
 

6.4 เอกสารประกอบการเบกิมี
การสอบทานความเหมาะสมของ
รายการทีเ่บกิจากหวัหน้างาน
ก่อน จงึจะสามารถเบกิจ่ายได ้

จ านวน 0 0 2 1.00 0 0 2 1.00 

รอ้ยละ 0.00 0.00 100  0.00 0.00 100 

 

6.5 มกีารบนัทกึขอ้มลูประวตัิ
การซ่อมบ ารุงทุกวนัตาม
เอกสาร “ใบแจง้ซ่อม” 

จ านวน 0 2 0 2.00 0 2 0 2.00 

รอ้ยละ 0.00 100 0.00  0.00 100 0.00  
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ตารางที ่21 กจิกรรมการควบคุมดา้นระบบงานคลงัพสัดุ (พนกังานคลงัพสัดุ) (ต่อ) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บาง 
ส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่ว
น(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

6. กิจกรรมการควบคมุด้านระบบงานคลงัพสัด ุ(เฉพาะพนักงานธรุการและพนักงานธรุการคลงัพสัดุ จ านวน 2 คน) 

6.6 มกีารควบคุมคลงัพสัดุและ
ตดั Stock รายการเบกิทุกสิน้วนั 

จ านวน 1 1 0 2.50 1 1 0 2.50 

รอ้ยละ 50.00 50.00 0.00  50.00 50.00 0.00  

6.7 มกีารควบคุมการเขา้-ออก
ของหอ้งคลงัพสัดุเฉพาะผูท้ี่
ไดร้บัมอบอ านาจ 

จ านวน 1 1 0 2.50 0 2 0 2.00 

รอ้ยละ 50.00 50.00 0.00  0.00 100 0.00 
 

6.8 มกีารจดัท าใบขอซื้อ
(Purchase Request: PR) ตาม
รอบก าหนดเวลา โดยพจิารณา
จากยอดคงเหลอืรายการเบกิ
และปรมิาณทีค่วรส ารองใช ้ 
(Par Stock) 

จ านวน 2 0 0 3.00 1 1 0 2.50 

รอ้ยละ 100 0.00 0.00  50.00 50.00 0.00 

 

6.9 มกีารตรวจนบัยอดคงเหลอื
ในคลงัพสัดุและจดัท ารายงาน
คงเหลอืทุกสิน้เดอืน 

จ านวน 1 1 0 2.50 0 1 1 1.50 

รอ้ยละ 50.00 50.00 0.00  0.00 50.00 50.00 
 

6.10 มกีารตรวจเชค็และจดัการ
กบัอะไหล่/วสัดุสิน้เปลอืง ทีไ่มม่ี
การเคลือ่นไหวเพือ่ลดตน้ทนุการ
จดัเกบ็และวสัดุเสือ่มสภาพ 

จ านวน 0 1 1 1.50 0 0 2 1.00 

รอ้ยละ 0.00 50.00 50.00  0.00 0.00 100 

 

6.11 มกีารบรหิารพืน้ทีก่าร
จดัเกบ็ใหเ้ป็นสดัส่วนส าหรบั
ทรพัยส์นิส ารองใช ้วสัดุ
สิน้เปลอืง อะไหล่ และอุปกรณ์
งานช่างต่างๆ 

จ านวน 0 1 1 1.50 0 1 1 1.50 

รอ้ยละ 0.00 50.00 50.00  0.00 50.00 50.00 

 

 9 ข้อ 
มีระบบการควบคมุ

บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.23 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

1.82 

 
จากตารางที่ 21 การประเมนิประสทิธผิลกจิกรรมการควบคุมด้านระบบงานคลงัพสัดุ 

ตามแนวทางของ COSO จ านวน 11 ขอ้  
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พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วน/
ควรปรบัปรงุเพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 2.23 โดย ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดทีค่วรปรบัปรุงมากทีสุ่ด 
คอื เอกสารประกอบการเบกิมกีารสอบทานความเหมาะสมของรายการที่เบกิจากหวัหน้างาน
ก่อน จงึจะสามารถเบกิจา่ยได ้(ค่าเฉลีย่ 1.00)  

การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุง
เพิม่ ค่าเฉลีย่คอื 1.82 ปจัจยัทีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ดที่ควรปรบัปรุงมากที่สุดเป็นขอ้เดยีวกบั
ระบบการควบคุม คอื เอกสารประกอบการเบกิมกีารสอบทานความเหมาะสมของรายการทีเ่บกิ
จากหวัหน้างานก่อน จงึจะสามารถเบกิจ่ายได้ (ค่าเฉลีย่ 1.00) และการตรวจเชค็และจดัการกบั
อะไหล่/วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อลดต้นทุนการจดั เก็บและวัสดุเสื่อมสภาพ 
(ค่าเฉลีย่ 1.00) 

นอกจากนี้มขีอ้บกพร่องการควบคุมภายในทีต่้องแก้ไขหรอืวางระบบเพิม่ คอื  การเบกิ
วสัดุสิน้เปลอืงงานช่าง มเีอกสารประกอบการเบกิทุกครัง้ (ค่าเฉลี่ย 1.50) การตรวจนับยอด
คงเหลอืในคลงัพสัดุและจดัท ารายงานคงเหลอืทุกสิน้เดอืน (ค่าเฉลีย่ 1.50) และการบรหิารพืน้ที่
การจดัเกบ็ใหเ้ป็นสดัส่วนส าหรบัทรพัยส์นิส ารองใช ้วสัดุสิน้เปลอืง อะไหล่ และอุปกรณ์งานช่าง
ต่างๆ (ค่าเฉลีย่ 1.50) 
 
ตารางที ่29 กจิกรรมการควบคุมดา้นการสัง่ซือ้ (พนกังานบญัช-ีจดัซือ้) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

7. กิจกรรมการควบคมุด้านการสัง่ซ้ือ (พนักงานบญัชี-จดัซ้ือ) 

7.1 มกีารวางแผนการสัง่อะไหล่ 
และวสัดสุิน้เปลอืงงานช่าง โดย
สามารถก าหนดระยะเวลาที่
ไดร้บัสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจน 

จ านวน 1 0 0 3.00 1 0 0 3.00 

รอ้ยละ 100 0.00 0.00  100 0.00 0.00 

 

7.2 กรณเีป็นรายการซื้อด่วน
สามารถบรหิารจดัการรายการ
สัง่ซื้อไดภ้ายในเวลาทีต่อ้งการ 

จ านวน 1 0 0 3.00 1 0 0 3.00 

รอ้ยละ 100 0.00 0.00  100 0.00 0.00 
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ตารางที ่29 กจิกรรมการควบคุมดา้นการสัง่ซือ้ (พนกังานบญัช-ีจดัซือ้) (ต่อ) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

7. กิจกรรมการควบคมุด้านการสัง่ซ้ือ (พนักงานบญัชี-จดัซ้ือ) 

7.3 มกีารเปรยีบเทยีบราคา
สนิคา้จากผูข้าย(Suppliers) ข ัน้
ต ่า 3 เจา้ โดยคดัเลอืกผูข้าย
(Suppliers) ทีเ่หมาะสม 

จ านวน 1 0 0 3.00 1 0 0 3.00 

รอ้ยละ 100 0.00 0.00  100 0.00 0.00 

 

7.4 ไดร้บัเอกสารการรบัสนิคา้
จากพนกังานคลงัพสัดุทุกครัง้ที ่
ผูข้าย(Suppliers) มาส่งสนิคา้
รวมทัง้ขอ้มลูสนิคา้ทีม่ปีญัหา
และคงคา้ง 

จ านวน 1 0 0 3.00 0 1 0 2.00 

รอ้ยละ 100 0.00 0.00  0.00 100 0.00 

 

 4 ข้อ 
มีระบบการควบคมุ 

ครบถ้วน 
3.00 

มีการปฏิบติัตามระบบ
ครบถ้วน 

2.75 

 
จากตารางที่ 29 การประเมนิประสทิธผิลกจิกรรมการควบคุมการ ตามแนวทางของ 

COSO จ านวน 4 ขอ้  
พบว่าการมรีะบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั มรีะบบการควบคุมครบถ้วน 

ค่าเฉลีย่คอื 3.00 ไมม่ขีอ้ปรบัปรงุเพิม่ 
การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบั มกีารปฏบิตัติามระบบบางครบถ้วน ค่าเฉลี่ย

คอื 2.75 ไมม่ขีอ้ปรบัปรงุเพิม่ 
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ตารางที ่30 สรปุการประเมนิประสทิธผิลองคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการควบคุม 
ปัจจยัต่างๆ ขององคป์ระกอบ 
ด้านกิจกรรมการควบคมุ 
ตามแนวทางของ COSO 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ค่าเฉล่ีย ผล ค่าเฉล่ีย ผล 

1.การก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิาน
ของโครงการอพารท์เมน้ท ์
(ตาราง 23  ม ี7 ขอ้) 

2.10 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.06 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.การควบคุมและสอบทานโดยผูบ้รหิารของ 
อพารท์เมน้ท ์
(ตาราง 24  ม ี5 ขอ้) 

2.33 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.30 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

3.การควบคุมและการประมวลผลขอ้มลูของ
องคก์ร โครงการอพารท์เมน้ท์ 
(ตาราง 25  ม ี3 ขอ้) 

1.55 
ไม่มี/ต้องแก้ไข 

หรือวางระบบเพ่ิม 
1.61 

ไม่มี/ต้องแก้ไข 
หรือวางระบบเพ่ิม 

4.ระบบงานบรกิาร (เฉพาะพนกังานลกูคา้
สมัพนัธ)์ 
(ตาราง 26  ม ี3 ขอ้) 

2.78 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.11 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

5.ระบบงานซ่อมบ ารุง (พนกังานช่าง)  
(ตาราง 27  ม ี7 ขอ้) 

2.29 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.10 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

6.ระบบงานคลงัพสัดุ (พนกังานธุรการคลงัพสัดุ) 
 (ตาราง 21  ม ี11 ขอ้) 

2.23 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
1.82 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

7. การสัง่ซื้อ (พนกังานบญัช-ีจดัซื้อ)  
(ตาราง 29  ม ี4 ขอ้) 

3.00 มีครบถ้วน 2.75 มีครบถ้วน 

สรปุผลการประเมิน องคป์ระกอบท่ี 1 
( ตาราง 23 – 29  มี 40 ข้อ ) 

2.33 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.10 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

 
จากตารางที่ 30 การเปรยีบเทยีบองค์ประกอบที่ 3 ด้านกจิกรรมการควบคุมตาม

แนวทางของ COSO ประกอบดว้ย การก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานของโครงการ 
อพาร์ทเม้นท์ การควบคุมและสอบทานโดยผู้บรหิารของอพาร์ทเม้นท์  การควบคุมและการ
ประมวลผลข้อมูลขององค์กร โครงการอพาร์ทเม้นท์ การควบคุมด้านระบบงานบรกิาร การ
ควบคุมดา้นระบบงานซ่อมบ ารุง การควบคุมดา้นระบบงานคลงัพสัดุ การควบคุมดา้นการสัง่ซื้อ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า มีระบบการควบคุมและการปฏิบัติตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่ (ค่าเฉลีย่ 2.33 และ 2.10) ขอ้บกพร่องการควบคุมภายในซึง่มรีะดบั
คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมทัง้ 2 ดา้น (ค่าเฉลีย่ 2.33 และ 2.10) และต ่าสุดสุด 3 อนัดบัแรกที่
ควรปรบัปรุงเพิม่ คอื การควบคุมและการประมวลผลขอ้มูลขององค์กร โครงการอพารท์เมน้ท์ 
และระบบงานคลงัพสัดุ (ค่าเฉลีย่ 1.55 1.61 1.82)  

ขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ดา้นกจิกรรมการควบคุมตามแนวทาง
ของ COSO ของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์
ทีค่วรปรบัปรงุเพิม่ คอื ปจัจยัดา้นการควบคุมและการประมวลผลขอ้มลูขององคก์ร โครงการอพารท์เมน้ท ์
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มจีุดอ่อนที่ต้องปรบัปรุงในเรื่อง การก าหนดนโยบายการตรวจนับทรพัย์สนิประจ าปี และการ
ตรวจนับประจ าเดอืนส าหรบัพสัดุต่างๆที่อยู่ในคลงัพสัดุ และจดัท ารายงานผลการตรวจนับทุก
ครัง้  การก าหนดใหห้วัหน้าหน่วยงาน ผูดู้แลทรพัยส์นิ และฝ่ายบญัชเีขา้ร่วมตรวจนับทรพัยส์นิ
พรอ้มกนั  และการก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึข้อมูลสารสนเทศ และการป้องกนัขอ้มูลสารสนเทศ
พืน้ฐาน เช่น มกีารตัง้รหสัการเขา้ใช้งานเครื่องคอมพวิเตอร ์การป้องกนัไวรสั  ปจัจยัด้านการ
ควบคุมระบบงานคลังพัสดุ มีจุดอ่อนที่ต้องปรบัปรุงในเรื่อง การควบคุมการเบิก -จ่ายวัสดุ
สิน้เปลอืงงานซ่อมบ ารุงจากคลงัพสัดุของฝ่ายช่างต้องจดัท าเอกสารประกอบการเบกิทุกครัง้ มี
การสอบทานความเหมาะสมของรายการที่เบกิจากหวัหน้างานก่อนการขอเบกิ มกีารตรวจนับ
ยอดคงเหลอืในคลงัพสัดุและจดัท ารายงานคงเหลอืทุกสิ้นเดอืน นอกจากนี้พนักงานธุรการคลงั
พสัดุควรมกีารบรหิารพื้นที่การจดัเก็บคลงัพสัดุให้เป็นสดัส่วน มกีารตรวจเช็คและจดัการกบั
อะไหล่/วสัดุสิน้เปลอืงทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหวเพื่อลดต้นทุนการจดัเกบ็และวสัดุเสื่อมสภาพ ปจัจยั
ดา้นการควบคุมระบบงานซ่อมบ ารุงพนักงานช่าง มจีุดอ่อนที่ต้องปรบัปรุงในเรื่อง การก าหนด
แผนงานซ่อมบ ารงุไวล้่วงหน้า รวมทัง้ท าการสรปุผลการปฏบิตังิานประจ าวนัตามใบแจง้ซ่อม ส่ง
ให้หวัหน้างานตรวจสอบ และปจัจัยัด้านการก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานของ
โครงการอพาร์ทเม้นท์ควรมกีารแบ่งแยกหน้าที่งานในต าแหน่งที่ส าคญั เช่น ผู้ดูแลทรพัย์สนิ 
ผูเ้บกิ ผูบ้นัทกึรายการ แยกจากกนั 
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การประเมินประสิทธิผลองค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการ
ประเมนิประสทิธผิลองคป์ระกอบที ่4 ดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงดงัตารางที ่38 ดงันี้  
 
ตารางที ่38 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
 บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

1.ระบบสารสนเทศมคีวาม
ถูกตอ้ง เหมาะสม และชว่ยใน
การตดัสนิใจไดท้นัเวลา 

จ านวน 4 
 

11 
 

8 
 

1.83 
 

2 
 

12 
 

9 
 

1.70 
 

รอ้ยละ 17.39 47.83 34.78  8.70 52.17 39.13  

2. มกีารปรบัปรุงขอ้มลูในระบบ
สารสนเทศใหท้นัสมยั (Update) 
อย่างสม ่าเสมอ 

จ านวน 
2 
 

11 
 

10 
 

1.65 
 

1 
 

8 
 

14 
 

1.43 
 

รอ้ยละ 8.70  47.83  43.48   4.35  34.78  60.87   

3. มกีารจดัท ารายงานขอ้มลู
ส าคญัๆ จากระบบในระดบั
ผูป้ฏบิตังิานจนถงึระดบัผูบ้รหิาร 
โดยเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างกนั
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ 

จ านวน 1 7 15 1.39 0 14 9 1.61 

รอ้ยละ 4.35 30.43 65.22  0.00 60.87 39.13  

4. มกีารใชร้ะบบคอมพวิเตอร์
วเิคราะหส์ถติ ิและแนวโน้มใน
เรือ่งต่างๆ เช่น ขอ้มลูรายได ้
ค่าใชจ้่าย ขอ้มลูประวตังิานซ่อม
บ ารุง สถติปิญัหางานแจง้ซ่อม 
เพือ่วางแผนการบรหิาร
ทรพัยส์นิและควบคุมค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

จ านวน 0 18 5 1.78 0 16 7 1.70 

รอ้ยละ 0.00 78.26 21.74  0.00 69.57 30.43  

5.มกีารจดัท าคู่มอืและเอกสาร
ชีแ้จงใหพ้นกังานทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบถงึวธิกีารใชร้ะบบ
สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและการ
ดแูลรกัษาขอ้มลูสารสนเทศเพือ่
การใชง้าน 

จ านวน 4 11 8 
 

11 8 1.83 5 13 5 2.00 

 
 
รอ้ยละ 17.39 

 
47.83 

 
34.78 

  
21.74 

 
56.52 

 
21.74 
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ตารางที ่38 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน 

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

6. จดัใหม้ชี่องทางการสือ่สาร
กนัภายในองคก์รผ่านระบบ
สารสนเทศระหว่างผูบ้รหิารกบั
พนกังานและพนกังานกบั
พนกังาน 

จ านวน 1 18 4 1.87 4 19 0 2.17 

รอ้ยละ 4.35 78.26 17.39  17.39 82.61 0.00 

 
7. มกีลไกหรอืชอ่งทางที่
พนกังานสามารถเสนอ
ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะใน
การปรบัปรุงการด าเนินงานของ
กจิกรรมรวมทัง้การแจง้เบาะแส
การทุจรติภายใน 

จ านวน 5 16 2 2.13 7 13 3 2.17 

รอ้ยละ 21.74 69.56 8.70  30.43 56.52 13.04 

 
8. มกีารรบัฟงัและพจิารณาขอ้
รอ้งเรยีนจากภายนอกองคก์ร 

จ านวน 0 14 9 1.61 2 15 6 1.83 
 
รอ้ยละ 

           
0.00    

        
60.87  

       
39.13  

 
8.70 65.22 26.09  

9. มกีารรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนจาก
พนกังานภายในส่วนงานตาม
สายการบงัคบับญัชา 

จ านวน 11 12 0 2.48 15 8 0 2.65 
 
รอ้ยละ 

       
47.83  

        
52.17  

           
0.00  

     
65.22  

     
34.78  0.00  

10. เมือ่มขีอ้รอ้งเรยีนทัง้จาก
ภายนอกและภายในองคก์รไดม้ี
การด าเนินการตรวจสอบ แกไ้ข
และมกีารตดิตามผลอย่าง
ทนัเวลา 

จ านวน 6 14 3 2.13 4 14 5 1.96 

รอ้ยละ 26.09 60.87 13.04  17.39 60.87 21.74 

 

 10 ข้อ 
มีการควบคมุภายใน

บางส่วน/ควรปรบัปรงุ 
1.87 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

1.92 

 
จากตารางที ่38 การเปรยีบเทยีบองคป์ระกอบที ่4 ดา้นระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตามแนวทางของ COSO ทัง้สิ้นจ านวน 10 ขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า มี
ระบบการควบคุมและการปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่ (ค่าเฉลีย่ 1.87 และ 1.92) 
ขอ้บกพร่องการควบคุมภายในซึ่งมรีะดบัคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมทัง้ 2 ดา้น (ค่าเฉลีย่ 1.87 
และ 1.92) และต ่าสุดสุด 3 อนัดบัแรกที่ควรปรบัปรุงเพิม่ คอื การปรบัปรุงขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศใหท้นัสมยั (Update) อย่างสม ่าเสมอ  การจดัท ารายงานขอ้มลูส าคญัๆ จากระบบใน
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ระดบัผู้ปฏบิตังิานจนถงึระดบัผู้บรหิาร โดยเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างกนัได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็   
และการรบัฟงัและพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนจากภายนอกองคก์ร (ค่าเฉลีย่ 1.39 1.43 1.61)  

ขอ้บกพร่องที่เป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามแนวทางของ COSO ของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพารค์ 
อพารท์เมน้ทท์ีค่วรปรบัปรงุเพิม่ คอื การปรบัปรุงขอ้มลูในระบบสารสนเทศใหท้นัสมยั (Update) 
อย่างสม ่าเสมอ  การจดัท ารายงานข้อมูลส าคญัๆจากระบบในระดบัผู้ปฏบิตัิงานจนถึงระดบั
ผูบ้รหิาร โดยเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างกนัไดอ้ยา่งถูกต้อง รวดเรว็  และการรบัฟงัและพจิารณาขอ้
รอ้งเรยีนจากภายนอกองค์กร ซึ่งขอ้บกพร่องที่เป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายในมสีาเหตุมา
จากเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการใช้งานที่ล้าสมยั และไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอส าหรบัการ
จดัการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุได้อย่างทนัเวลา (Realtime) 
ได้แก่ รายงานการซ่อมประจ าวัน ข้อมูลประวัติการซ่อมห้องพกั ข้อมูลสถิติงานซ่อมบ ารุง 
ค่าใชจ้่ายงานซ่อมบ ารุง รายงานพสัดุคงเหลอื เป็นต้น อกีทัง้พนักงานช่างและพนักงานธุรการ
คลงัพสัดุยงัขาดทกัษะในการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อการจดัท าขอ้มูลในเชงิสถติแิละการ
วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อใชใ้นการวางแผนการท างาน ไดแ้ก่ การก าหนดปรมิาณการสัง่ซือ้ทีเ่หมาะสม 
การควบคุมและการบริหารพัสดุคงคลัง การวางแผนงานซ่อมบ ารุงล่วงหน้าและแผนการ
บ ารุงรกัษาทรพัย์สิน เป็นต้น นอกจากนี้ยงัขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กรเพื่อให้ผู้บรหิารได้รบัขอ้มูลรายงานต่างๆ รวมทัง้ขอ้มูลค่าใช้จ่ายใช้จ่ายค่าซ่อม
บ ารงุของโครงการทีม่ถีูกตอ้งและรวดเรว็ 
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การประเมินประสิทธิผลองคป์ระกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล สรุปผลการ
ประเมนิประสทิธผิลองคป์ระกอบที ่5 ดา้นการตดิตามและประเมนิผล แสดงดงัตารางที ่32 ดงันี้ 
 
ตารางที ่32 การตดิตามประเมนิผล 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บางส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่วน

(2) 
ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล 

1. มกีารตดิตามและก ากบัดแูล
การปฏบิตังิานในแต่ละกจิกรรม
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

จ านวน 8 11 4 2.17 7 9 7 2.00 
 

รอ้ยละ 34.78 47.83 17.39  30.43 39.13 30.43 
 

2. มกีารประชุมเพื่อรายงานผล
ความคืบหน้าของงาน การ
ชีแ้จงขอ้มลู สาเหตุ ความคลาด
เคลือ่นและการด าเนินการแกไ้ข 

จ านวน 12 9 2 2.43 16 5 2 2.61 

รอ้ยละ 52.17 39.13 8.70  69.57 21.74 8.70 

 

3. มีการติดตามแก้ไขผลการ
ด า เนินการที่ ไม่ เ ป็นไปตาม
แผนงานอย่างทนัเวลา 

จ านวน 14 7 2 2.52 10 10 3 2.30 

รอ้ยละ 60.87 30.43 8.70  43.48 43.48 13.04 
 

4. เมื่อมขี้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
ด า เนินการแก้ไ ขและจัดท า
รายงานการแกไ้ขตามระยะเวลา
ทีก่ าหนด 

จ านวน 8 10 5 2.13 7 15 1 2.26 

รอ้ยละ 34.78 43.48 21.74  30.43 65.22 4.35 

 

5. มกีารก าหนดให้พนักงานลง
นามรับรองความถูกต้องของ
รายงานต่างๆ และรับผิดชอบ
เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ 

จ านวน 4 17 2 2.09 1 17 5 1.83 

รอ้ยละ 17.39 73.91 8.70  4.35 73.91 21.74 

 

6. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง าน โ ด ยห น่ ว ย ง าน
ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก 

จ านวน 12 11 0 2.52 15 8 0 2.65 

รอ้ยละ 52.17 47.83 0.00  65.22 34.78 0.00 
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ตารางที ่32 การตดิตามประเมนิผล (ต่อ) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายใน 

หน่วย 

ระดบัการมีระบบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ครบถ้วน 
(3) 

บาง 
ส่วน
(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 
ครบถ้วน 

(3) 
บางส่ว
น(2) 

ไม่มี
(1) 

ผล 

องคป์ระกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล 

7. มกีารตดิตามสาเหตุการ
ปฏบิตังิานทีล่่าชา้ หรอืไมเ่สรจ็
ตามก าหนดเวลา 

จ านวน 18 3 2 2.70 12 10 1 2.48 

รอ้ยละ 78.26 13.04 8.70  52.17 43.48 4.35 
 

8. มกีารประเมนิความพงึพอใจ
ของลกูคา้เรือ่งการใหบ้รกิาร
ของพนกังาน 

จ านวน 9 10 4 2.22 9 13 1 2.35 

รอ้ยละ 39.13 43.48 17.39  39.13 56.52 4.35 
 

9. มกีารตดิตามผลความพงึ
พอใจของลกูคา้เพือ่ปรบัปรุง
งานบรกิารใหด้ขี ึน้ 

จ านวน 12 11 0 2.52 8 15 0 2.35 

รอ้ยละ 52.17 47.83 0.00  34.78 65.22 0.00  

10. มกีารตดิตามความขดัแยง้
ทีอ่าจเกดิขึน้ภายในองคก์รและ
บรหิารจดัการกบัความขดัแยง้
ใหห้าย เพือ่ใหเ้กดิความสามคัคี
ภายในองคก์ร 

จ านวน 4 16 3 2.04 7 13 3 2.17 

รอ้ยละ 17.39 69.57 13.04  30.43 56.52 13.04  

 10 ข้อ 
มีการควบคมุภายใน

บางส่วน/ควรปรบัปรงุ 
2.33 

มีการปฏิบติัตามระบบ
บางส่วน/ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.30 

 
จากตารางที ่32 จากการเปรยีบเทยีบองคป์ระกอบที ่5 ดา้นการตดิตามและประเมนิผล 

ตามแนวทางของ COSO จ านวน 10 ขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า มรีะบบการ
ควบคุมและการปฏิบตัิตามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิ่ม (ค่าเฉลี่ย 2.33 และ 2.30) 
ขอ้บกพร่องการควบคุมภายในซึ่งมรีะดบัคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมทัง้ 2 ดา้น (ค่าเฉลีย่ 2.33 
และ 2.30) และต ่าสุดสุด 3 อนัดบัแรกทีค่วรปรบัปรุงเพิม่ คอื การก าหนดใหพ้นักงานลงนาม
รบัรองความถูกต้องของรายงานต่างๆ และรบัผดิชอบเมื่อเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ การตดิตามและ
ก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานในแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม และการติดตามความ
ขดัแยง้ที่อาจเกดิขึน้ภายในองค์กรและบรหิารจดัการกบัความขดัแยง้ให้หาย เพื่อให้เกดิความ
สามคัคภีายในองคก์ร (ค่าเฉลีย่ 1.83 2.00 2.04) 
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ขอ้บกพร่องที่เป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมนิผลตาม
แนวทางของ COSO ของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพารค์อ
พาร์ทเมน้ท์ ที่ควรปรบัปรุงเพิม่ คอื การลงนามของพนักงานผู้ปฏบิตังิานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งใน
เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารใบแจง้ซ่อม รายงานการแจง้ซ่อม ทะเบยีนคุมการเบกิพสัดุสิน้เปลอืง
งานซ่อมบ ารุง เพื่อรบัรองความถูกต้องของขอ้มลู ใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการปฏบิตังิาน และ
ใช้อ้างองิผู้รบัผดิชอบเมื่อเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ รวมทัง้ผู้บรหิารหรอืหวัหน้างานต้องการตดิตาม
และก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายช่างอย่างต่อเนื่อง และตดิตามความขดัแยง้ที่อาจเกดิขึน้
ภายในองค์กรและบรหิารจดัการกับความขดัแย้งให้หายไป เพื่อให้เกิดความสามคัคีภายใน
องคก์ร  
 
ตารางที ่33 สรปุการประเมนิประสทิธผิลของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  

องคป์ระกอบต่างๆ ของการควบคมุภายใน
ตามแนวทางของ COSO 

ระดบัการมีระบ ระดบัการปฏิบติัตามระบบ 

ค่าเฉล่ีย ผล ค่าเฉล่ีย ผล 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน 
(ตาราง 12 ) 

2.06 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.14 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.  การประเมินความเส่ียง 
(ตาราง 17 ) 

2.04 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.02 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

3.  กิจกรรมการควบคมุ 
(ตาราง 25 ) 

2.33 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.10 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ตาราง 26 ) 

1.87 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
1.92 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

5.  การติดตามประเมินผล 
(ตาราง 27 ) 

2.33 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 
2.30 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 - 5 
2.13 

มีบางส่วน/ 
ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

2.10 
มีบางส่วน/ 

ควรปรบัปรงุเพ่ิม 

 
จากตารางที ่ 33 จากการเปรยีบเทยีบองคป์ระกอบต่างๆทัง้ 5 องคป์ระกอบของการ

ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน การประเมนิ
ความเสี่ยง กจิกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และ การตดิตามประเมนิผล 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่าประสทิธผิลการควบคุมภายใน ระบบงานบรกิารช่าง
และคลงัพสัดุ กรณีศึกษาโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ ในด้านการมรีะบบการควบคุม
ภายในและดา้นการปฏบิตัติามระบบการควบคุมอยู่ในระดบัเดยีวกนัคอื มรีะบบการควบคุมและ
การปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่ (ค่าเฉลีย่รวม 2.13 2.10) 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน

ตามแนวทาง COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพารค์อพารท์
เมน้ท ์ซึง่ผูศ้กึษาไดศ้กึษาและท าการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในจากการมรีะบบการ
ควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบการควบคุมตามแนวของ COSO ทัง้ 5 องคป์ระกอบ คอื 
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร  และการตดิตามและประเมนิผล โดยประเมนิว่าบรษิทัมกีารควบคุมภายในสอดคลอ้ง
ตามแนวทางของ COSO หรอืไม่  และควรปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในเรื่องใด  ซึ่งจะน า
ผลสรุปที่ได้จากการประเมนิการควบคุมภายในมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และน าไป
ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นจดุอ่อนของการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 

จากการศกึษาการประเมนิการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ระบบงานบรกิารช่าง
และคลงัพสัดุ กรณศีกึษาโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 
ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงในสดัส่วนที่ใกล้เคยีงกนั อายุ
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26 - 45 ปีเป็นพนักงานประจ าฝ่ายซ่อมบ ารุงและ
วศิวกรจ านวนสูงทีสุ่ด มกีารศกึษาในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี  และมอีายุการท างานทีน่านกว่า 
5 ปี แสดงใหเ้หน็ว่า พนักงานส่วนใหญ่มอีายุการท างานที่นานกว่า 5 ปีจงึควรมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในการท างาน ถงึแมว้่าระดบัการศกึษาส่วนใหญ่จะต ่ากว่าปรญิญาตร ี
 
ผลการประเมินการควบคมุภายใน 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและการปฏบิตัติาม
ระบบการควบคุมในอยู่ในระดับบางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิ่ม ซึ่งปจัจยัขององค์ประกอบด้าน
สภาพแวดลอ้มการควบคุมทีร่ะดบัการควบคุมภายในสูงทีสุ่ด คอื ปรชัญาและรปูแบบการท างาน
ของผูบ้รหิาร ในเรือ่ง ผูบ้รหิารตระหนกัใหพ้นกังานทุกคนรูจ้กัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ 
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ปฏบิตังิานใหถู้กตอ้งตามนโยบาย กฎ ระเบยีบทีก่ าหนด  และปจัจยัทีม่รีะดบัการควบคุมภายใน
ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมและต ่าทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื  

ปจัจยัที ่ 1 โครงสรา้งองคก์ร มจีุดอ่อนต้องปรบัปรุงในเรื่อง การประเมนิโครงสรา้งและ
จดัโครงสรา้งขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง  

ปจัจยัที ่ 2 การมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ มจีุดอ่อนต้องปรบัปรุงจ านวน 2 
เรื่องคอื การแบ่งแยกหน้าทีก่ารปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมและชดัเจน  และการมีจ านวนบุคลากรใน
การปฏบิตังิานอยา่งเพยีงพอ พรอ้มทัง้มทีกัษะในการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม 

ปจัจยัที่ 3 ความสามารถบุคลากร มจีุดอ่อนที่ต้องปรบัปรุงในเรื่อง แผนการฝึกอบรม
บุคลากรตามความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน  

 
2. การประเมินความเส่ียง พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบ

การควบคุมในอยูใ่นระดบับางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่ ซึง่ปจัจยัขององคป์ระกอบดา้นการประเมนิ
ความเสี่ยงที่มรีะดบัการควบคุมภายในสูงที่สุด คือ วตัถุประสงค์ระดบัองค์กร ในเรื่อง การ
ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานโครงการอย่างชดัเจน และประเมนิผลได้ 
รวมทัง้มกีารเผยแพร่และชี้แจงให้พนักงานทราบและเข้าใจตรงกัน  และปจัจยัที่มรีะดบัการ
ควบคุมภายในต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมและต ่าทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื  

ปจัจยัที่ 1 การระบุปจัจยัเสี่ยง มจีุดอ่อนทีต่้องปรบัปรุงในเรื่อง การระบุและประเมนิ
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายนอกที่กระทบต่อการบรกิารงานซ่อมบ ารุง เช่น ความ
ตอ้งการของลกูคา้ ผูข้ายวสัดุสิน้เปลอืงงานซ่อมบ ารงุ  

ปจัจยัที่ 2 การระบุปจัจยัเสี่ยง มจีุดอ่อนที่ต้องปรบัปรุงในเรื่อง การระบุปจัจยัเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายในทีก่ระทบต่อการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารุงล่าชา้ ไม่บรรลุตามแผนที่
ก าหนดไว ้  

ปจัจยัที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง มจีุดอ่อนที่ต้องปรบัปรุงในเรื่อง การก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาระดบัความส าคญัของความเสีย่งงานซ่อมบ ารงุ 

 
3. กิจกรรมการควบคมุ พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบการ

ควบคุมในอยู่ในระดบับางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่ ซึ่งปจัจยัขององค์ประกอบด้านกิจกรรมการ
ควบคุมที่มรีะดบัการควบคุมภายในสูงที่สุด คอื กจิกรรมการควบคุมด้านการสัง่ซื้อ ในเรื่อง มี
การเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้จากผูข้าย(Suppliers) ขัน้ต ่า 3 เจา้ โดยคดัเลอืกผูข้าย(Suppliers) ที่
ให้เหมาะสม  และปจัจยัที่มรีะดบัการควบคุมภายในต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมและต ่าที่สุด 3 อนัดบั
แรก คอื  

ปจัจยัที ่ 1 การควบคุมและการประมวลผลขอ้มลูขององคก์ร โครงการอพารท์เมน้ท์ มี
จุดอ่อนทีต่้องปรบัปรุง 3 เรื่อง คอื การก าหนดนโยบายการตรวจนับทรพัยส์นิประจ าปี และการ
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ตรวจนับประจ าเดอืนส าหรบัพสัดุต่างๆที่อยู่ในคลงัพสัดุ และจดัท ารายงานผลการตรวจนับทุกครัง้ 
การก าหนดใหห้วัหน้าหน่วยงาน, ผูด้แูลทรพัยส์นิ และฝา่ยบญัชเีขา้ร่วมตรวจนับทรพัยส์นิพรอ้ม
กนั  และการก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ  และการป้องกนัขอ้มลูสารสนเทศพืน้ฐาน 
เช่น มกีารตัง้รหสัการเขา้ใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอร ์การป้องกนัไวรสั  

ปจัจยัที ่2 การควบคุมระบบงานคลงัพสัดุ มจีุดอ่อนทีต่้องปรบัปรุง 2 เรื่อง คอื เอกสาร
ประกอบการเบกิมกีารสอบทานความเหมาะสมของรายการที่เบกิจากหวัหน้างานก่อน จงึจะ
สามารถเบกิจ่ายได้  และการตรวจเช็คและจดัการกบัอะไหล่/วสัดุสิ้นเปลอืง ที่ไม่มกีาร
เคลื่อนไหวเพื่อลดตน้ทุนการจดัเกบ็และวสัดุเสื่อมสภาพ 

ปจัจยัที ่3 การควบคุมระบบงานซ่อมบ ารงุพนกังานช่าง มจีุดอ่อนทีต่้องปรบัปรุง 2 เรื่อง 
คอื การก าหนดแผนงานซ่อมบ ารุงไวล้่วงหน้าและสามารถปฏบิตัติามแผนที่ก าหนดไวไ้ด ้  และ
การสรปุผลการปฏบิตังิานประจ าวนัตามใบแจง้ซ่อมส่งใหห้วัหน้างานตรวจสอบ 
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและการปฏบิตัิ
ตามระบบการควบคุมอยู่ในระดบับางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิ่ม ซึ่งปจัจยัขององค์ประกอบด้าน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทีม่รีะดบัการควบคุมภายในสงูทีสุ่ด คอื การรบัฟงัข้อร้องเรียน
จากพนักงานภายในส่วนงานตามสายการบังค ับบ ัญชา   และปจัจยัที่มรีะดบัการควบคุม
ภายในต ่าที่สุด 3 อนัดบัแรก คอื การปรบัปรุงขอ้มูลในระบบสารสนเทศให้ทนัสมยั (Update) 
อย่างสม ่าเสมอ  การจดัท ารายงานข้อมูลส าคญัๆ จากระบบในระดบัผู้ปฏบิตัิงานจนถึงระดบั
ผูบ้รหิาร โดยเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างกนัไดอ้ยา่งถูกต้อง รวดเรว็  และการรบัฟงัและพจิารณาขอ้
รอ้งเรยีนจากภายนอกองคก์ร 

 
5. การติดตามและประเมินผล พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและการปฏบิตัติาม

ระบบการควบคุมอยู่ในระดบับางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิ่ม ซึ่งปจัจยัขององค์ประกอบด้านการ
ตดิตามและประเมนิผลทีม่รีะดบัการควบคุมภายในสงูทีสุ่ด คอื การตดิตามสาเหตุการปฏบิตังิาน
ทีล่่าชา้ หรอืไมเ่สรจ็ตามก าหนดเวลาและการประเมนิผลการด าเนินงานโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายนอกใน  และปจัจยัที่มรีะดบัการควบคุมภายในต ่ าที่สุด 3 
อันดบัแรก คือ การก าหนดให้พนักงานลงนามรบัรองความถูกต้องของรายงานต่างๆ และ
รบัผดิชอบเมื่อเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้  การตดิตามและก ากบัดูแลการปฏบิตังิานในแต่ละกจิกรรม
อยา่งต่อเนื่องและเหมาะสม  และการตดิตามความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ภายในองคก์รและบรหิาร
จดัการกบัความขดัแยง้ใหห้าย เพื่อใหเ้กดิความสามคัคภีายในองคก์ร 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
         จากผลการศกึษาโดยเปรยีบเทยีบการควบคุมภายในตามแนวของ COSO กบัการ
ควบคุมภายในของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพารค์อพาร์ท
เม้นท์ พบว่า ระบบการควบคุมและระดบัการปฏบิตัิตามส่วนใหญ่มคีวามสอดคล้องกบัแต่ละ
ปจัจยัขององคป์ระกอบการควบคุมภายในตามแนวของ COSO  
         โดยในส่วนของการควบคุมภายในที่มคีวามสอดคล้องกบัแต่ละปจัจยัขององค์ประกอบ
การควบคุมภายในตามแนวของ COSO น้อยทีสุ่ด (ระดบัไม่มรีะบบควบคุม/ไม่มกีารปฏบิตัติามระบบ 
ต้องแก้ไขหรอืวางระบบเพิม่) ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่เป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายในควร
พจิารณาด าเนินการเพิม่โดยด่วน เพื่อใหร้ะบบการควบคุมภายในมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงันี้ 
 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 
จากการประเมนิสภาพแวดล้อมการควบคุม พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและการ

ปฏบิตัติามระบบการควบคุมในอยูใ่นระดบับางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่  ขอ้บกพร่องทีเ่ป็นจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในโดยมรีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ด และควรปรบัปรุงเพิม่ คอื แผนการฝึกอบรม
บุคลากรตามความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ซึง่มกีารควบคุมภายในอยู่ในระดบั ไม่มรีะบบการ
ควบคุมแต่มกีารปฏบิตัติามบางส่วน  

จะเหน็ไดว้่าตลอดระยะเวลา 2 ปี ในช่วงของการบรหิารงานโดยผูจ้ดัการคนใหม่นัน้ ยงั
ไม่มกีารก าหนดแผนการฝึกอบรมพนักงาน และพนักงานฝ่ายช่างยงัไม่เคยได้รบัการอบรมใน
หลกัสูตรเกี่ยวกบัวชิาชพีงานช่าง หรอืหลกัสูตรการบรหิารงานซ่อมบ ารุง ทัง้นี้พบว่า พนักงาน
ช่างซ่อมบ ารุงจ านวน 4 คน ยงัขาดความรูเ้กี่ยวกบังานซ่อมเครื่องปรบัอากาศ  พนักงานส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอาคารที่พักอาศัย  ขาดทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ  พนักงานธุรการคลังพัสดุยังขาดทักษะการจดัท าข้อมูลและรายงานในเชิง
วเิคราะห์ และทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นต้น ดงันัน้ ผู้บรหิารควรจดัท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีใหพ้นกังานแต่ละคนไดเ้ขา้อบรมในหลกัสูตรทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงานหน้าที ่
เพื่อใหพ้นกังานมคีวามรูแ้ละพฒันาทกัษะการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

โดยพนักงานช่างซ่อมบ ารุงทัว่ไปควรได้ร ับการอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพงานซ่อมที่
หลากหลายเพื่อให้มคีวามรู้และสามารถน าไปใช้ในการปฏบิตังิานบรกิารซ่อม พนักงานซ่อม
บ ารงุในระดบัหวัหน้าควรไดร้บัการอบรมในเรือ่งการบรหิารงานซ่อมบ ารุงเพื่อใหม้คีวามรูใ้นดา้น
การวางแผนงานซ่อมบ ารุง การบริหารจดัการ และควบคุมค่าใช้จ่ายงานซ่อมบ ารุง  และ
พนักงานธุรการคลงัพสัดุควรไดร้บัการอบรมในเรื่อง การบรหิารคลงัพสัดุและการจดัการอะไหล่
งานซ่อมบ ารุง เพื่อให้มคีวามรูใ้นหลกัการจดัการคลงัพสัดุ และสามารถจดัท าข้อมูล รายงาน 
ต่างๆได ้ 
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2. ดา้นการประเมนิความเสีย่ง 
จากการประเมนิความเสีย่ง พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบ

การควบคุมในอยู่ในระดบับางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่  ขอ้บกพร่องทีเ่ป็นจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในโดยมรีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ด และควรปรบัปรงุเพิม่ มจี านวน 2 ขอ้ คอื  

1. การระบุและประเมนิความเสี่ยงทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายนอกที่กระทบต่อการ
บรกิารงานซ่อมบ ารุง เช่น ความต้องการของลูกคา้ ผูข้ายวสัดุสิน้เปลอืงงานซ่อมบ ารุง ซึง่มกีาร
ควบคุมภายในอยูใ่นระดบั มรีะบบการควบคุมบางส่วนแต่ไมม่กีารปฏบิตัติามระบบ 

2. การระบุปจัจยัเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้จากปจัจยัภายในที่กระทบต่อการให้บรกิารงาน
ซ่อมบ ารงุล่าชา้ ไมบ่รรลุตามแผนทีก่ าหนดไว ้ซึง่มกีารควบคุมภายในอยู่ในระดบั ไม่มรีะบบการ
ควบคุมและไมม่กีารปฏบิตัติามระบบ 

จะเห็นได้ว่าผู้บริหารยงัไม่ให้ความส าคัญกับการประเมนิความเสี่ยงของระบบงาน
บรกิารช่างและคลงัพสัดุอยา่งเพยีงพอ ไม่มกีารประเมนิความเสีย่งจากปจัจยัภายนอกและปจัจยั
ภายในทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการบรกิารงานซ่อมบ ารุง ทัง้น้ีปญัหางานซ่อมบ ารุงทีเ่พิม่ขึน้ส่งผล
ใหค้่าใชจ้า่ยงานซ่อมบ ารงุเพิม่สงูขึน้ดว้ย ในขณะทีอ่ตัราก าลงัคนของฝ่ายช่างยงัคงเท่าเดมิ การ
ประเมนิความเสีย่งจะช่วยใหผู้บ้รหิารทราบถงึสภาวะการณ์ แนวโน้มการเปลีย่นแปลง และความ
เสี่ยงที่จะเกดิปญัหาต่างๆ เช่น งานซ่อมบ ารุงล่าช้า วสัดุงานซ่อมไม่เพยีงพอ ราคาวสัดุสูงขึ้น 
ผูข้ายโก่งราคาสนิคา้ เป็นตน้ ใหส้ามารถวางแผนจดัการและตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 
3. ดา้นกจิกรรมการควบคุม 
จากการประเมนิกจิกรรมการควบคุม พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและการปฏบิตัิ

ตามระบบการควบคุมในอยู่ในระดบับางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่  ขอ้บกพร่องที่เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในโดยมรีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ด และควรปรบัปรงุเพิม่ มจี านวน 3 ขอ้ คอื 

1 การก าหนดนโยบายการตรวจนับทรพัย์สนิประจ าปี และการตรวจนับประจ าเดอืน
ส าหรบัพสัดุต่างๆทีอ่ยู่ในคลงัพสัดุ และจดัท ารายงานผลการตรวจนับทุกครัง้ ซึ่งมกีารควบคุม
ภายในอยูใ่นระดบั ไม่มรีะบบการควบคุมและไมม่กีารปฏบิตัติามระบบ  

จะเหน็ไดว้่าพนักงานธุรการคลงัพสัดุซึง่ท าหน้าทีดู่แลคลงัพสัดุของโครงการ แกรนพาร์
คอพารท์เมน้ท ์มเีพยีงคนเดยีว และยงัไมเ่คยตรวจนบัทรพัยส์นิทีม่อียู่ในคลงัพสัดุทัง้หมด ท าให้
ไม่ทราบปรมิาณคงเหลอืจรงิ มคีวามเสี่ยงในเรื่องของหาย ของเสื่อมสภาพเนื่องจากไม่มกีาร
ควบคุมปรมิาณการสัง่ซือ้และการจดัการทีเ่หมาะสม 

2. เอกสารประกอบการเบกิมกีารสอบทานความเหมาะสมของรายการทีเ่บกิจากหวัหน้า
งานก่อน จงึจะสามารถเบกิจา่ยได ้ 

จะเหน็ไดว้่า การขาดหวัหน้าช่างซึง่ท าหน้าทีดู่แลการปฏบิตังิานของฝ่ายช่างนัน้ ส่งผล
ให้พนักงานช่างละเลยไม่ปฏบิตัติามระเบยีบงานบรกิารช่าง ไม่มกีารจดัท าเอกสารใบแจง้ซ่อม 
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ไม่มกีารสอบทานความเหมาะสมของรายการเบกิใชพ้สัดุจากคลงัพสัดุ และอาจเป็นข่องทางให้
เกดิการทุจรติภายในได ้

3. การก าหนดแผนงานซ่อมบ ารุงไวล้่วงหน้าและสามารถปฏบิตัติามแผนที่ก าหนดไวไ้ด ้
ซึง่มกีารควบคุมภายในอยูใ่นระดบั ไม่มรีะบบการควบคุมและไมม่กีารปฏบิตัติามระบบ  

จะเห็นได้พนักงานฝ่ายช่างยงัขาดการวางแผนการจดัการงานซ่อมบ ารุงที่ด ีไม่มกีาร
วางแผนงานซ่อมบ ารุงล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ปรมิาณงานแจง้ซ่อมประจ าวนัลดลง และสามารถ
ลดค่าใชจ้า่ยค่าซ่อมบ ารงุของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ทไ์ด ้
 

4. ดา้นระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
จากการประเมนิระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและ

การปฏบิตัิตามระบบการควบคุมในอยู่ในระดบับางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่  ข้อบกพร่องที่เป็น
จดุอ่อนของการควบคุมภายในโดยมรีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ด และควรปรบัปรงุเพิม่ มจี านวน 2 ขอ้ คอื 

1. การปรบัปรงุขอ้มลูในระบบสารสนเทศใหท้นัสมยั (Update) อย่างสม ่าเสมอ ซึง่มกีาร
ควบคุมภายในอยูใ่นระดบั ไม่มรีะบบการควบคุมและไมม่กีารปฏบิตัติามระบบ 

2. การจดัท ารายงานขอ้มลูส าคญัๆ จากระบบในระดบัผูป้ฏบิตัิงานจนถงึระดบัผูบ้รหิาร 
โดยเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างกนัไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเรว็ ซึง่มกีารควบคุมภายในอยู่ในระดบั ไม่มี
ระบบการควบคุมและไมม่กีารปฏบิตัติามระบบ 

จะเหน็ได้ว่า พนักงานธุรการคลงัพสัดุยงัไม่มทีกัษะการจดัการขอ้มูลเกี่ยวกบังานซ่อม
บ ารงุและคลงัพสัดุอยา่งเป็นระบบ ไมม่กีารบนัทกึขอ้มลูงานซ่อมประจ าวนั รายงานคงเหลอืวสัดุ
สิน้เปลอืงแสดงยอดคงเหลอืไม่เป็นปจัจุบนั (Update) และตรงกบัขอ้มลูของฝ่ายบญัช ีขอ้มลูไม่
น่าเชื่อถอื ผูบ้รหิารไดร้บัขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง และอาจท าใหก้ารตดัสนิใจผดิพลาดได้ 

 
5. ดา้นการตดิตามและประเมนิผล 
จากการประเมนิการตดิตามและประเมนิผล พบว่า มรีะบบการควบคุมภายในและการ

ปฏบิตัติามระบบการควบคุมในอยูใ่นระดบับางส่วน/ควรปรบัปรุงเพิม่  ขอ้บกพร่องทีเ่ป็นจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในโดยมีระดบัคะแนนน้อยที่สุด และควรปรบัปรุงเพิม่ คอื การก าหนดให้
พนักงานลงนามรบัรองความถูกต้องของรายงานต่างๆ และรบัผดิชอบเมื่อเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ 
ซึง่มกีารควบคุมภายในอยูใ่นระดบั มรีะบบการควบคุมและการปฏบิตัติามระบบบางส่วน/ควรปรบัปรงุเพิม่ 

จะเห็นได้ว่าพนักงานฝ่ายช่างส่วนใหญ่จดัท าเอกสาร “ใบแจ้งซ่อม” โดยระบุข้อมูล 
รายละเอยีดงานซ่อมไม่ครบถ้วน ไม่มกีารลงนามของลูกค้า (ผู้รบับรกิาร) และการลงนามของ
พนักงานช่าง (ผูใ้ห้บรกิาร) ท าใหพ้นักงานธุรการคลงัพสัดุไม่มหีลกัฐานและขอ้มลูเพื่อใชใ้นการ
จดัท ารายงานประวตัิการซ่อมบ ารุงห้องพกั และข้อมูลการตัดยอดคงเหลือพสัดุในคลงัพสัดุ 
รวมทัง้ไมส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน อา้งองิเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
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จากขอ้พกพรอ่งทีเ่ป็นจดุอ่อนของการควบคุมภายในดงัทีไ่ดส้รปุในผลการประเมนิ  และ
การอธปิรายในขา้งต้นนัน้ ลว้นเป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายในทีน่ าไปสู่การเชื่อมโยงปญัหา 
อุปสรรคต่างๆที่ส าคญัของระบบงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุ โครงการการแกรนพารค์อพารท์
เม้นท์ เช่น การจัดการระบบข้อมูลของระบบบริการช่างและคลังพัสดุของฝ่ายช่างไม่มี
ประสทิธภิาพ อนัเนื่องจากอุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ี่ใช้งานมคีวามล้าสมยัไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างเตม็ที่ ผูป้ฏบิตังิานยงัขาดความรูแ้ละทกัษะดา้นการใชร้ะบบ
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พื่อการพฒันาการจดัการฐานขอ้มลูงานซ่อมบ ารุง ท าใหไ้ม่มกีารจดัการ
ขอ้มลูเพื่อการวางแผนงานซ่อมบ ารุงทีด่ ีไม่มกีารวางแผนงานซ่อมบ ารุงรกัษาล่วงหน้าประจ าปี 
มคีวามเสีย่งในเรื่องการช ารุด และเสื่อมสภาพของทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าสูง ปรมิาณงานแจง้ซ่อมที่
อาจเพิม่มากขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายงานซ่อมบ ารุงเพิม่สูงขึ้น และไม่สามรถควบคุมงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของโครงการได้ตามแผนทีก่ าหนดไว ้ในส่วนของพนักงานธุรการคลงัพสัดุพบว่าไม่มี
การบรหิารและควบคุมปรมิาณพสัดุคงคลงัทีเ่พยีงพอ ไม่มกีารตรวจนับยอดคงเหลอืของพสัดุคง
คลงัจรงิทุกสิน้เดอืน ซึง่อาจมวีสัดุสิน้เปลอืง อุปกรณ์ และอะไหล่งานซ่อมบ ารุงทีเ่สื่อมสภาพ ไม่
มกีารเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์ล้าสมยัไม่เหมาะสมกบัการใช้งานจรงิในปจัจุบนั 
ลว้นแต่ส่งผลต่อตน้ทุนค่าใชจ้า่ยค่าซ่อมบ ารงุทีเ่พิม่ขึน้ของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใหก้ารจดัการระบบขอ้มูลของงานบรกิารช่างและคลงัพสัดุมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิาร
ได้รบัขอ้มูลรายงานที่ส าคญัเพื่อใช้วเิคราะห์ค่าใช้จ่ายงานซ่อมบ ารุงที่เกดิขึน้จรงิ และวางแผน
การควบคุมค่าใช้จ่ายผนัแปรงานซ่อมบ ารุงโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึ
ควรพจิารณาถงึ การจดัหาโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการปฏบิตังิาน เช่นโปรแกรมซมิโปร (SIMMPRO 
PROGRAM) โดยโครงสรา้งโปรแกรมประกอบดว้ย ระบบฐานขอ้มลูเครื่องจกัรระบบบรหิารงาน
บ ารุงรกัษา BM PM CM ระบบบรหิารงานพสัดุอะไหล่และระบบรายงานมากกว่า 100 รายงานเป็น
ตน้ โดยโปรแกรมส าเรจ็รปูจะช่วยสนบัสนุนใหก้จิกรรมการด าเนินงานโครงการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ผูบ้รหิารและพนกังานของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท์ควรมกีารก าหนดแผนงานซ่อม
บ ารุงล่วงหน้าประจ าปี เช่น การก าหนดแผนการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรบัอากาศ ประจ าปี เพื่อเป็นการบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิของโครงการและลดปรมิาณงานซ่อม
ประจ าวนัของลกูคา้ผูพ้กัอาศยัได ้ 

พนกังานธุรการคลงัพสัดุควรมกีารก าหนดปรมิาณพสัดุคงคลงัทีเ่หมาะสมจากปรมิาณที่
ใช้จรงิ วิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนใช้ของพสัดุคงคลงัที่ไม่มกีารเคลื่อนไหวนาน หรอืมคีวาม
เคลื่อนไหวต ่า เพื่อก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อในปรมิาณที่เหมาะสม รวมทัง้การตรวจนับพสัดุ
คงเหลอืในคลงัพสัดุเป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อใหท้ราบยอดคงเหลอืทีม่อียู่จรงิ พสัดุทีเ่สื่อมสภาพ 
และพสัดุทีส่ญูหาย 
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ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 
ในการศกึษาการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ระบบงาน

บรกิารช่างและคลงัพสัดุ กรณีศกึษาโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์มขีอ้จ ากดัในการศกึษา
ดงันี้ 

1. ขอ้จ ากดัของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในองค์ประกอบกจิกรรมการควบคุมที่มี
จ านวนน้อย ได้แก่ กจิกรรมการควบคุมระบบงานคลงัพสัดุ มจี านวน 2 คน และกจิกรรมการ
ควบคุมดา้นการสัง่ซือ้จ านวน 1 คน ซึง่อาจส่งผลต่อการค านวณค่าเฉลีย่รวมของประสทิธผิลการ
ควบคุมภายในดา้นกจิกรรมควบคุม  

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดแ้ก่พนกังานทีส่งักดัฝ่ายบรหิารทรพัยส์นิและ
รบัผดิชอบงานโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์ ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการประเมนิ
ความเสีย่ง  

3. ความน่าเชื่อถอืของยอดตวัเลขสรุป รายการเบกิพสัดุคงคลงัที่มาจากพนักงาน
ธุรการคลงัพสัดุบรษิทัเนื่องจากมกีารบนัทกึขอ้มลูรายการเบกิพสัดุยอ้นหลงั  
 
ประเดน็ท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

จากการศึกษาเปรยีบเทยีบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ระบบงานบรกิาร
ช่างและคลงัพสัดุ กรณศีกึษาโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ทม์ปีระเดน็ทีค่วรศกึษาเพิม่เตมิคอื  

1. การศกึษาวเิคราะห์เชงิสถติติ้นทุนค่าใช้จ่ายงานซ่อมบ ารุง และวเิคราะห์รายการ
ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงแต่ละประเภท เพื่อเปรยีบเทียบการควบคุมปรมิาณพสัดุคงคลงัที่ได้
ก าหนดไวว้่ามคีวามเหมาะสม และสมเหตุสมผลเพยีงใด 

2. ศึกษากระบวนการควบคุมทรัพย์สินและนโยบายการบริหารทรัพย์สินของ
โครงการ แกรนพารค์อพารท์เมน้ท์เพื่อให้ทราบถงึความเสี่ยงของกระบวนการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมทรพัย์สนิ และก าหนดระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมกิจกรรมที่อาจมี
ความเสี่ยงในเรื่องการสูญหาย การบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิทางบญัช ี
เป็นตน้ 

3. ศกึษาการใหค้วามรูใ้นดา้นการควบคุมภายในการก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
งานอย่างชัดเจน เพื่อท าให้ทราบวิธีกระบวนการควบคุมภายในและความเสี่ยงของการ
ปฏิบตัิงานนัน้ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิบตัิงานที่มปีระสิทธิภาพลดความเสี่ยงของความ
ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ การจดัการระบบงานทีเ่ป็นระบบระเรยีบท าให้การตรวจสอบตดิตามงาน
ของหวัหน้างานสามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพ่ือการค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
เรื่อง การประเมนิระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงั
พสัดุของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์
 
เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อการศกึษาของนักศกึษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิประสทิธผิลของการควบคุมภายในระบบงานบรกิารช่างและคลงั
พสัดุของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์

ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ เสยีสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามและแสดงความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์โดยจะน าขอ้มลูไปใชเ้พื่อการศกึษาเท่านัน้ 

และขอเรยีนว่าจะไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 

รายละเอียดแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน โดยแบ่งหวัขอ้ของแบบสอบถามตามการ

ควบคุมภายในของ COSO ออกเป็น 2 ดา้น คอื ระบบการควบคุมภายใน และการปฏบิตังิาน 

 ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ  

ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูทีท่่านใหค้วามกรณุาตอบแบบสอบถาม 

 

นางสาวชรดิา  แซ่ลี ้

นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง การประเมนิระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ระบบงานบรกิารช่างและคลงั
พสัดุของโครงการแกรนพารค์อพารท์เมน้ท ์ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง (  ) ทีเ่หมาะสม 
 

1. เพศ 
(  ) ชาย    (  ) หญงิ 

 

2. อาย ุ
 (  ) ต ่ากว่า 25 ปี   (  ) 26 – 35 ปี 
 (  ) 36 – 45 ปี    (  ) 45 ปีขึน้ไป 
 

3. ระดบัการศกึษาขัน้สงูสุด 
 (  ) ต ่ากว่าอนุปรญิญา   (  ) อนุปรญิญา 
 (  ) ปรญิญาตร ี    (  ) สงูกว่าปรญิญาตร ี
 

4. ต าแหน่งงานทีท่ าในปจัจุบนั 
สงักดัส านกังานใหญ่ 

(  ) ฝา่ยบรหิารทรพัยส์นิ  
(  ) ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

 

 สงักดังานโครงการอพารท์เมน้ท ์
 (  ) ฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์   (  ) ฝา่ยขายและการตลาด 

(  ) ฝา่ยซ่อมบ ารงุและวศิวกร  (  ) ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
(  ) ฝา่ยซ่อมบ ารงุและวศิวกร-ธุรการคลงัพสัดุ 
(  ) ฝา่ยซ่อมบ ารงุและวศิวกร-ธุรการ 
 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 
 (  ) ต ่ากว่า 1 ปี    (  ) มากว่า 1 ปี - 3 ปี 
 (  ) มากกว่า 3 – 5 ปี   (  ) 5 ปีขึน้ไป  
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัการควบคุมภายใน โดยแบ่งหัวข้อของการประเมินตามแนว
ทางการควบคมุภายในของ COSO  
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทัง้ 2 ดา้น ทีต่รงกบัความเหน็ของท่าน 

ดา้นที ่1 ระบบการควบคุมภายใน หมายถงึ มกีารก าหนดขึน้ตามกฎระเบยีบ 
ดา้นที ่2 การปฏบิตังิาน หมายถงึ มกีารปฏบิตัติาม  

ระดบัของความคิดเหน็เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 
ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ มรีะบบครบถว้น หรอื ปฏบิตัติามระบบครบถว้น 
ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ มรีะบบบางส่วน หรอื ปฏบิตัติามระบบบางส่วน 
ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ ไมม่รีะบบ หรอื ไมป่ฏบิตัติามระบบ 
 

การควบคมุภายในตามแนวของ COSO 

ระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
1. ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 
1.1 ฝ่ายบรหิารมกีารก าหนดนโยบายที่
ชดัเจน ในเรือ่งความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรมใน
การด าเนินงาน ส าหรบัพนกังานทุกระดบั 

      

1.2 ฝ่ายบรหิารมกีารส่งเสรมิและสนับสนุน
วฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสตัย์และ
จรยิธรรมผ่านสื่อต่างๆทีม่ภีายในองคก์ร 

      

1.3 ฝ่ายบรหิารด าเนินการโดยด่วนเมื่อมี
สญัญาณแจง้ว่าอาจมปีญัหาเรื่องความซื่อสตัย์
และจรยิธรรมของพนกังานเกดิขึน้ 

      

2. ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบคุลากร 
2.1 มแีผนการฝึกอบรมบุคลากรตามความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 

      

2.2 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานและชีแ้จง
ให้พนักงานได้ทราบผลการประเมนิและข้อควร
ปรบัปรงุ 

      

2.3 เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบสามารถปฏบิตังิาน
ตรงกบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถ  
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การควบคมุภายในตามแนวของ COSO 

ระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
3. ปรชัญาและรปูแบบการท างานของผูบ้ริหาร 
3.1 ผูบ้รหิารตระหนักใหพ้นักงานทุกคนรูจ้กั
หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
ให้ถูกต้องตามนโยบาย กฎ ระเบียบที่
ก าหนด 

      

3.2 ผูบ้รหิารมกีารตดิตามผลการน านโยบาย
การควบคุมภายในไปปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ 

      

3.3 ผู้บรหิารมกีารก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด า เนิ นงาน รวมทั ้งมีมาตรฐานในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งเป็นธรรม 

      

4. โครงสร้างองคก์ร 
4.1 มกีารจดัโครงสร้างองค์กรและสายงาน
การบงัคบับญัชาที่ชดัเจนและเหมาะสมกับ
ขนาดและลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร 

      

4.2 มกีารประเมนิโครงสรา้งและจดัโครงสรา้ง
ขององค์กรเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

      

4.3 มกีารจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน (Job 
Description) ครอบคลุมทุกต าแหน่งงานตาม
ผงัองคก์ร โดยระบุหน้าที่ ความรบัผดิชอบ 
ในแต่ละต าแหน่งอย่างชัด เจน และให้
พนักงานทุกคนเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องแต่ละ
ต าแหน่งงาน 

      

5. การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
5.1 มกีารแบ่งแยกหน้าทีก่ารปฏบิตังิานอย่าง
เหมาะสมและชดัเจน 
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การควบคมุภายในตามแนวของ COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
5.2 มกีารมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบตามความเหมาะสมส าหรับ
พนกังานในแต่ละระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และสื่อสารใหพ้นกังานรบัทราบ 

      

5.3 มจี านวนบุคลากรในการปฏบิตังิานอย่าง
เพยีงพอ พรอ้มทัง้มทีกัษะในการปฏบิตังิาน
อยา่งเหมาะสม 

      

6. นโยบายวิธีบริหารด้านบคุลากร       
6.1 มีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้น 

      

6.2 มกีารจดัปฐมนิเทศใหก้บัพนักงาน และจดั
ฝึกอบรมพนกังานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

      

6.3 มกีารเลื่อนต าแหน่งและการขึน้เงนิเดอืน
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาในการท างาน 

      

6.4 มีมาตรฐานในการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ง าน  โดยจัดท าแบบฟอร์มการ
ประเมนิผล และมกี าหนดระยะเวลาในการ
ประเมนิผล 
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 
1. วตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์ร 
1.1  มีก ารก าหนดวัต ถุ ประสงค์ แล ะ
เป้าหมายการด าเนินงานของโครงการอย่าง
ชดัเจนและประเมนิผลได ้

      

1.2 วัต ถุ ประสงค์ และ เ ป้ าหมายการ
ด าเนินงานโครงการ มีการเผยแพร่และ
ชีแ้จงใหพ้นกังานทราบและเขา้ใจตรงกนั 

      

2. วตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรม 
2.1 มกีารก าหนดวตัถุประสงค์ของงาน
ซ่อมบ ารุงให้สอดคล้องและสนับสนุน
วตัถุประสงค์การด าเนินงานของโครงการ
แกรนพารค์อพารท์เมน้  

      

2.2 วตัถุประสงคข์องงานซ่อมบ ารุงมคีวาม
ชดัเจน สามารถปฏบิตัแิละวดัผลได้จรงิ 

      

2.3 พนักงานทุกคนมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดวตัถุประสงค์การการบรกิารงาน
ซ่อมบ ารุงและยอมรับวัต ถุประสงค์ที่
ก าหนด 

      

3. การระบปัุจจยัเส่ียง 
3.1 ผู้บรหิารมสี่วนร่วมในการระบุและ
ประเมนิความเสี่ยงเรื่องการทุจรติ และ
มูลเหตุแห่งการทุจรติงานซ่อมบ ารุงและ
คลงัพสัดุ 

      

3.2 มกีารระบุปจัจยัเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้น
จ ากป ัจ จัยภาย ในที่ ก ร ะทบ ต่ อกา ร
ให้บริการงานซ่อมบ ารุงล่าช้า ไม่บรรลุ
ตามแผนทีก่ าหนดไว ้
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 
3.3 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากปจัจัยภายนอกที่
กระทบต่อการบรกิารงานซ่อมบ ารุง เช่น 
ความต้องการของลูกค้า ผู้ขายวัสดุ
สิน้เปลอืงงานซ่อมบ ารงุ 

      

4. การวิเคราะห์ความเส่ียง 
4.1 ผู้บรหิารและพนักงานมสี่วนร่วมในการ
วเิคราะหค์วามเสีย่งงานซ่อมบ ารุง 

      

4.2 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พจิารณาระดบัความส าคญัของความเสี่ยง
งานซ่อมบ ารุง 

      

4.3 มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบ
ของความเสี่ยงจากการบริการงานซ่อม
บ ารุง และความถี่ที่จะเกิดปญัหางานซ่อม
บ ารงุทีเ่พิม่ขึน้ 

      

5. การก าหนดวิธีการควบคมุเพ่ือป้องกนัความเส่ียง 
5.1 มกีารพจิารณาความคุม้ค่าของต้นทุนที่
จะเกิดขึ้นจากการก าหนดวิธีการควบคุม
เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 

      

5.2 มกีารประชุมภายในฝ่ายงานเพื่อรบัฟงั
ปญัหาที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงาน ความ
เสี่ยง และผลกระทบของปญัหาเพื่อหา
แนวทางแกไ้ขรว่มกนั 

      

5.3 ผูบ้รหิารมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิาน
ตามวธิกีารควบคุมทีก่ าหนดและปรบัปรงุ
เพื่อใหส้ามารถป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ 
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 
1. การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานของโครงการอพารท์เม้นท ์
1.1 ผู้บริหารก าหนดนโยบายแผนการ
ด าเนินงาน นโยบายการบรหิารทรพัยส์นิ 
ของโครงการอพารท์เมน้ท์ และสื่อสารให้
พนกังานในระดบัต่างๆรบัทราบ 

      

1.2 มกีารจดัท าคู่มอืหรอืวธิปีฏบิตังิานดา้น
ต่างๆใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีก่ าหนด 

      

1.3 มคีู่มอืการปฏบิตังิานครอบคลุมทุก
กจิกรรมการด าเนินงาน สามารถใช้เป็น
สื่อการเรยีนรูส้ าหรบัพนกังานใหม่ 

      

1.4 มกีารแบ่งแยกหน้าทีง่านในต าแหน่ง
ที่ส าคัญ เช่น ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ เบิก      
ผูบ้นัทกึรายการ แยกจากกนั 

      

1.5 มกีารก าหนดรูปแบบเอกสารต่างๆ
เพื่อใช้งานของโครงการอพาร์ทเม้นท์ที่
ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน โดย
เอกสารมกีารลงนามของผูป้ฏบิตังิานและ
ผูส้อบทานเป็นอยา่งน้อย 

      

1.6 มกีารก าหนดวธิกีารจดัเก็บเอกสาร
การปฏบิตังิานประจ าวนั เอกสารค่าใชจ้่าย
และเอกสารส าคญั เช่น สญัญาเช่า สญัญา
จา้งบรกิาร อยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

      

1.7 มกีารก าหนดเป้าหมายการท างานไว้
อย่างชัดเจนทัง้ในรูปของผลงานและ
ระยะเวลาปฏบิตังิาน 
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 
2 การควบคมุและสอบทานโดยผูบ้ริหารของอพารท์เม้นท ์
2.1 ผูบ้รหิารมกีารก าหนดแผนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงและติดตามควบคุม
ค่าใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้

      

2.2 ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีการ
ประ เมินผลก า รปฏิบัติ ง า นจ ริง กับ
เป้าหมายและแผนงานทีจ่ดัท าไว ้

      

2.3 ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานมกีารสอบทาน
การปฏบิตัิงานของพนักงานทัง้รายวนั ราย
สปัดาห์ รายเดอืน รวมทัง้ประเมนิความพึง
พอใจในงานบรกิารทีลู่กคา้ไดร้บัสม ่าเสมอ 

      

2.4 ผูบ้รหิารมกีารวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายช่างกับระเบียบงาน
บรกิารช่างทีก่ าหนดไว ้

      

2.5 มกีารรบัฟงัปญัหาการปฏบิตังิานอย่าง
รอบดา้น วเิคราะห ์สรุปสาเหตุ และหาแนว
ทางแกไ้ขรว่มกบัผูป้ฏบิตังิาน 

      

3 การควบคมุและการประมวลผลข้อมูลขององคก์ร โครงการอพารท์เม้นท์ 
3.1 มกีารก าหนดสทิธกิารเขา้ถึงข้อมูล
สารสนเทศ และการป้องกนัขอ้มลูสารสนเทศ
พื้นฐาน เช่น มกีารตัง้รหสัการเขา้ใช้งาน
เครือ่งคอมพวิเตอร ์การป้องกนัไวรสั 

      

3.2 มกีารก าหนดนโยบายการตรวจนับ
ทรัพย์สินประจ าปี  และการตรวจนับ
ประจ าเดอืนส าหรบัพสัดุต่างๆทีอ่ยู่ในคลงั
พสัดุและจดัท ารายงานผลการตรวจนับ
ทุกครัง้ 
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 
3.3 มกีารก าหนดให้หวัหน้าหน่วยงาน, 
ผู้ดูแลทรัพย์สิน และฝ่ายบัญชีเข้าร่วม
ตรวจนบัทรพัยส์นิพรอ้มกนั 

      

4. ระบบงานบริการ (เฉพาะพนักงานลกูค้าสมัพนัธ)์ 
4.1 มกีารบนัทกึรายการแจง้ซ่อมในสมุด
ประจ าวันและใบแจ้งซ่อมเพื่อเปิดงาน
ซ่อมประจ าวนั 

      

4.2 มกีารตดิตามสอบถามความพงึพอใจ
ของลกูคา้ทุกครัง้เมือ่งานซ่อมเสรจ็ 

      

4.3 มกีารตดิตามสรุปผลรายการซ่อมที่
คงคา้งและประสานงานเพื่อนัดหมายการ
ซ่อมครัง้ต่อไป 

      

5. ระบบงานซ่อมบ ารงุ (พนักงานช่าง) 
5.1 มกีารก าหนดแผนงานซ่อมบ ารุงไว้
ล่วงหน้า และสามารถปฏบิตัิตามแผนที่
ก าหนดไวไ้ด ้

      

5.2 มีการก าหนดมาตรฐานเวลาการ
ให้บริการงานซ่อมแต่ละประเภท และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกครัง้ 

      

5.3 ไดร้บัเอกสาร “ใบแจง้ซ่อม” ทุกครัง้
ก่อนด าเนินงานซ่อมใหล้กูคา้ 

      

5.4 มกีารให้ลูกคา้ลงนามรบับรกิารงาน
ซ่อมภายหลงัจากทีใ่หบ้รกิารเสรจ็แลว้ 

      

5.5 มกีารสรุปผลการปฏบิตังิานประจ าวนั
ตามใบแจ้ งซ่ อม ส่ ง ให้ หัวห น้ างาน
ตรวจสอบ 
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 
5.6 การเบกิวสัดุสิ้นเปลอืง อะไหล่ และ
อุปกรณ์ต่างๆจากคลงัพสัดุ มกีารจดัท า
เอกสารประกอบการขอเบกิทุกครัง้ 

      

6. ระบบงานคลงัพสัด ุ(พนักงานคลงัพสัด/ุสโตร)์ 
6.1 การเบกิวสัดุสิ้นเปลอืง อะไหล่ และ
อุปกรณ์ต่างๆจากคลงัพสัดุ มกีารจดัท า
เอกสารประกอบการขอเบกิทุกครัง้ 

      

6.2 มกีารก าหนดระดบัปรมิาณส ารอง
คลงัเพื่อประกนัความเสี่ยงของงานซ่อม
บ ารงุนอกแผน 

      

6.3 การเบกิวสัดุสิ้นเปลอืงงานช่าง มี
เอกสารประกอบการเบกิทุกครัง้ 

      

6.4 เอกสารประกอบการเบกิมกีารสอบ
ทานความเหมาะสมของรายการที่เบกิจาก
หวัหน้างานก่อน จงึจะสามารถเบกิจ่ายได ้

      

6.5 มกีารบนัทกึข้อมูลประวตัิการซ่อม
บ ารงุทุกวนัตามเอกสาร “ใบแจง้ซ่อม” 

      

6.6 มกีารควบคุมคลงัพสัดุและตดั Stock 
รายการเบกิทุกสิน้วนั 

      

6.7 มกีารควบคุมการเขา้-ออกของห้อง
คลงัพสัดุเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจ 

      

6.8 มกีารจดัท าใบขอซือ้  (Purchase 
Request: PR) ตามรอบก าหนดเวลา โดย
พจิารณาจากยอดคงเหลอืรายการเบกิ
และปรมิาณทีค่วรส ารองใช ้(Par Stock) 

      

6.9 มกีารตรวจนับยอดคงเหลอืในคลงัพสัดุ
และจดัท ารายงานคงเหลอืทุกสิน้เดอืน 
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 
6.10 มกีารตรวจเชค็ และจดัการกบัอะไหล่ 
วสัดุสิน้เปลอืง ทีไ่มม่กีารเคลื่อนไหวเพื่อ
ลดตน้ทุนการจดัเกบ็และวสัดุเสื่อมสภาพ 

      

6.11 มกีารบรหิารพืน้ทีก่ารจดัเกบ็ใหเ้ป็น
สดัส่วนส าหรบัทรพัยส์นิส ารองใช ้วสัดุสนิ
เปลอืง อะไหล่ และอุปกรณ์งานช่างต่างๆ 

      

7. การสัง่ซ้ือ (พนักงานบญัชี-จดัซ้ือ) 
7.1 มกีารวางแผนการสัง่อะไหล่ และวสัดุ
สิ้นเปลืองงานช่าง โดยสามารถก าหนด
ระยะเวลาทีไ่ดร้บัสนิคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

      

7.2 กรณีเป็นรายการซื้อด่วนสามารถ
บริหารจัดการรายการสัง่ซื้อได้ภายใน
เวลาทีต่อ้งการ 

      

7.3 มกีารเปรยีบเทียบราคาสนิค้าจาก
ผู้ขาย (Suppliers) ขัน้ต ่ า 3 เจ้า โดย
คดัเลอืกผูข้าย(Suppliers) ทีใ่หเ้หมาะสม 

      

7.4 ได้ร ับเอกสารการรับสินค้าจาก
พนัก ง านคลังพัสดุ ทุ กครั ้งที่  ผู้ ข าย
(Suppliers) มาส่งสนิค้ารวมทัง้ข้อมูล
สนิคา้ทีม่ปีญัหาและคงคา้ง 

      

 
  



96 

การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
1. ระบบสารสนเทศมีความถู กต้ อ ง 

เหมาะสม และช่วยในการตัดสินใจได้

ทนัเวลา 

      

2. มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ

สารสนเทศให้ทนัสมยั (Update) อย่าง

สม ่าเสมอ 

      

3. มกีารจดัท ารายงานขอ้มลูส าคญัๆ จาก

ระบบในระดับผู้ปฏิบัติงานจนถึงระดับ

ผู้บรหิาร โดยเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างกนั

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ 

      

4. มกีารใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์

สถิติ และแนวโน้มในเรื่องต่างๆ เช่น 

ขอ้มลูรายได ้ค่าใชจ้่าย ขอ้มลูประวตังิาน

ซ่อมบ ารุง สถติปิญัหางานแจง้ซ่อม เพื่อ

วางแผนการบรหิารทรพัยส์นิและควบคุม

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

      

5. มกีารจดัท าคู่มอืและเอกสารชี้แจงให้

พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการใช้

ระบบสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งและการดูแล

รกัษาขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการใชง้าน 

      

6. จดัให้มชี่องทางการสื่อสารกนัภายใน

องค์กรผ่านระบบสารสนเทศระหว่าง

ผู้บริหารกับพนักงานและพนักงานกับ

พนกังาน 
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
7. มกีลไกหรอืช่องทางทีพ่นักงานสามารถ

เสนอข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานของกิจกรรม

รวมทัง้การแจง้เบาะแสการทุจรติภายใน 

      

8. มกีารรบัฟงัและพจิารณาข้อร้องเรยีน

จากภายนอกองคก์ร 

      

9. มกีารรบัฟงัข้อร้องเรยีนจากพนักงาน

ภายในส่วนงานตามสายการบงัคบับญัชา 

      

10. เมื่อมีข้อร้องเรียนทัง้จากภายนอก

และภายในองค์กรได้มีการด าเนินการ

ตรวจสอบ แก้ไขและมีการติดตามผล

อยา่งทนัเวลา 
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
1. มีการติดตามและก ากับดู แลการ

ปฏบิตังิานในแต่ละกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง

และเหมาะสม 

      

2. มีการประชุมเพื่ อรายงานผลความ

คืบหน้าของงาน การชี้แจงข้อมูล สาเหตุ 

ความคลาดเคลื่อนและการด าเนินการแกไ้ข 

      

3. มกีารตดิตามแก้ไขผลการด าเนินการที่

ไมเ่ป็นไปตามแผนงานอยา่งทนัเวลา 

      

4. เมือ่มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ไดด้ าเนินการ

แก้ไขและจัดท ารายงานการแก้ไขตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด 

      

5. มีการก าหนดให้พนักงานลงนาม

รบัรองความถูกต้องของรายงานต่างๆ 

และรบัผดิชอบเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ 

      

6. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานโดย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงาน

ตรวจสอบภายนอก 

      

7. มกีารติดตามสาเหตุการปฏิบัติงานที่

ล่าชา้ หรอืไมเ่สรจ็ตามก าหนดเวลา 

      

8. มกีารประเมนิความพึงพอใจของลูกค้า

เรือ่งการใหบ้รกิารของพนกังาน 

      

9. มีการติดตามผลความพึงพอใจของ

ลกูคา้เพื่อปรบัปรงุงานบรกิารใหด้ขีึน้ 
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การควบคมุภายในตามแนวของ 
COSO 

มีระบบการควบคมุ การปฏิบติัตามระบบ 
(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

(3) 
ครบ 
ถ้วน 

(2) 
บาง 
ส่วน 

(1) 
ไม่มี 

องคป์ระกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
10. มกีารติดตามความขดัแย้งที่อาจ

เกิดขึ้นภายในองค์กรและบรหิารจดัการ

กบัความขดัแยง้ใหห้าย เพื่อใหเ้กดิความ

สามคัคภีายในองคก์ร 

      

 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 
ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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