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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การวางระบบบญัชีและการควบคุมภายในธุรกิจ

จ าหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์ กรณีศกึษา : ร้านบิวตี้ฟูลซาวด์ ประกอบธุรกิจขายสินค้าและ
ให้บรกิารลกัษณะการประกอบธุรกจิคอื จ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนต์ และฟิล์มกรอง
แสงรถยนต์ วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาลกัษณะการด าเนินกจิการและการจดัโครงสร้างองคก์รและ
เพื่อวางระบบบญัชแีละการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบักจิการ วธิกีารรวบรวมขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิารจ านวน 1 คน เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะการประกอบกจิการ การก าหนดหน้าที่
การท างานใหก้บัพนกังาน รวมถงึการจดัท าบญัชแีละการควบคุมภายใน และสมัภาษณ์พนกังาน 
4 แผนก จ านวน 6 คน เกี่ยวกบัการได้รบัมอบหมายงานของแต่ละส่วนงาน การสงัเกตการณ์
ข ัน้ตอนการท างานที่เกดิขึน้ในกจิการและเก็บรวบรวมเอกสารแบบฟอร์มทางบญัชแีละศกึษา
ระบบบญัชแีละการควบคุมภายในของธุรกจิทีม่ลีกัษณะการด าเนินงานทีใ่กลเ้คยีงกบักจิการ 

ผลการศกึษาพบว่า ปัจจุบนักจิการยงัไม่มกีารจดัโครงสร้างองค์กรและก าหนดขอบเขต
ความรบัผดิชอบของแต่ละส่วนงานทีช่ดัเจน ไม่มบีนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร และดา้นการจดัท า
บญัชแีละการควบคุมภายในของกจิการ ในปัจจุบนัไม่มกีารจดัท าบญัชแีละการควบคุมภายในที่
มปีระสทิธภิาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองกนัโดยทัว่ไป ผูศ้กึษาจงึท าการจดั
โครงสร้างองคก์รขึน้ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกบักจิการและการก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบที่
ชดัเจนขึน้ มกีารลงบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึการก าหนดผงับญัช ีออกแบบเอกสาร
ทางบญัช ีและการก าหนดผงัทางเดนิเอกสารและการควบคุมภายใน ใหเ้หมาะสมกบักจิการและ
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 



กิตติกรรมประกาศ 
 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.ษิรินุช นิ่ม
ตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.สุตาภัทร ทิพย์รงัศรี ประธานกรรมการ และอาจารย์     
ดร.ศริิพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว กรรมการสอบการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ได้ให้ความกรุณา
แนะน า ค าปรกึษา และตรวจทานแก้ไข ตลอดจนให้ก าลงัใจในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจน
เสรจ็สมบูรณ์ ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ทุกคนในครอบครวัและขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ 
นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาการบญัชทีุกท่านทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและเป็นก าลงัใจตลอดจนให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้ส าเร็จด้วยดี และขอขอบคุณ
เจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่านทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในการตดิต่อประสานงานใหเ้ป็นอย่างดี 

 ทา้ยสุดนี้ผูศ้กึษาหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัผูท้ีส่นใจเพื่อน าไปใชป้ระกอบความรู ้และการศกึษาเพิม่เตมิในอนาคต หากมี
สิง่ใดขาดตกบกพร่องประการใด ผูศ้กึษาขออภยัในขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร   
 

ร้านบิวตี้ฟูลซาวด์ ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 2538 ตัง้อยู่เลขที่ 7/28-32 ถนน
พหลโยธนิสายใหม่ ต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุร ีประกอบกจิการจ าหน่ายและ
ตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ เป็นธุรกจิประเภทขายสนิคา้และใหบ้รกิาร   
โดยจดัตัง้อยู่ในรูปแบบกจิการเจา้ของคนเดยีว ดว้ยประสบการณ์การเปิดรา้นมายาวนานกวา่ 21 ปี 
กบัคุณภาพของสินค้าและบริการของร้านรวมถึงการใส่ใจในการท างานของพนักงานทุกคน  
จงึท าให้ ร้านบวิตี้ฟูลซาวด์ ได้รบัการยอมรบัและเป็นที่รู้จกัจากลูกค้าทัง้ในจงัหวดัสระบุรีและ
จงัหวดัใกลเ้คยีง 

ร้านบวิตี้ฟูลซาวด์ มลีกัษณะการประกอบธุรกจิคอืจ าหน่ายสนิค้าและให้บรกิารติดตัง้
สินค้า ซึ่งสินค้าทัง้หมดแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือเครื่องเสียงรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 
รายละเอยีดสนิคา้รวมถงึการใหบ้รกิารตดิตัง้ มดีงันี้ 

1. จ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนต์ โดยเครื่องเสยีงรถยนตป์ระกอบดว้ย เครื่อง
เล่นดวีดี ีเครื่องเล่นซดี ีเพาเวอรแ์อมป์ ปรแีอมป์ ล าโพง คารป์า รวมถงึงานซาวดท์ีท่ าจากไมอ้ดั 
โดยการจ าหน่ายเครื่องเสยีงรถยนต์ทางร้านได้เป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบรษิทัชัน้น า 
ทางร้านจ าหน่ายเครื่องเสยีงรถยนต์ทัง้ปลกีและส่ง พร้อมกบัรบัประกนัคุณภาพสนิค้าทุกชนิด 
ด้านงานบรกิารตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนต์ จะเป็นในส่วนกรณีลูกค้าต้องการให้ทางร้านตดิตัง้ให้
รวมถงึการตดิตัง้เครื่องเสยีงชดุใหญ่ทีเ่น้นในเรื่องของงานฝีมอื (งานตซีาวด)์  

2. จ าหน่ายและใหบ้รกิารตดิตัง้ฟิลม์กรองแสงรถยนต ์โดยฟิลม์กรองแสงม ี2 ประเภท 
คอื ฟิลม์ปรอทและฟิลม์ด า ฟิลม์ปรอทจะมกีารสะทอ้นแสงมากกวา่ฟิลม์ด าและมลีกัษณะของสทีี่
แตกต่างกนั ทางรา้นจ าหน่ายฟิลม์หลายยีห่อ้เพื่อเป็นตวัเลอืกและตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่
ลูกค้า ฟิล์มกรองแสงสามารถติดตัง้กระจกรถยนต์และกระจกอาคารได้ โดยทัว่ไปคือฟิล์ม
ประเภทเดียวกนัและจ าหน่ายฟิล์มกรองแสงทัง้ปลีกและส่งเช่นเดียวกบัเครื่องเสียงรถยนต์ 
รวมถงึการตดิตัง้ฟิลม์กรองแสง ทางรา้นใหบ้รกิารตดิตัง้ทัง้รถยนตแ์ละบรกิารตดิตัง้ฟิลม์อาคาร
นอกสถานที ่

ปัจจุบนั ร้านบวิตี้ฟูลซาวด์มพีนักงานทัง้สิ้น 14 คนประกอบด้วย ผูจ้ดัการ 1 คน ฝ่าย
ขายและการตลาด 1 คน ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 1 คน ฝ่ายช่างเทคนิค 1 คน ฝ่ายช่างติดตัง้ 
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เครื่องเสยีงรถยนต์ 6 คน ฝ่ายช่างติดตัง้ฟิล์มกรองแสง 4 คน โดยพนักงานในแต่ละต าแหน่ง  
มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 1  แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร (เดมิ) 

 
เจา้ของกจิการ ท าหน้าทีท่างดา้นบรหิารงานและควบคุมดูแลกจิการ 
ผูจ้ดัการ ท าหน้าที่ทางด้านควบคุมและดูแล ท าการตดัสนิใจรวมถงึเป็นผูก้ าหนดแนว

ทางการด าเนินงานของกจิการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
ฝ่ายขายและการตลาด ท าหน้าที่แนะน าสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ จดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย 

รวมถงึการโฆษณาตามสื่อต่างๆ  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท าหน้าที่จดัท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกิจการรวมถึงการ

ตรวจสอบสนิคา้คงเหลอืและการสัง่ซื้อสนิคา้ 
ฝ่ายชา่งเทคนิค ท าหน้าทีต่รวจสอบคุณภาพและระบบของเครื่องเสยีงรถยนตก์่อน-หลงั 

การจ าหน่ายและตรวจสอบระบบเสยีงของงานซาวดก์่อนการส่งมอบรถยนตใ์หแ้ก่ลูกคา้ 
ฝ่ายชา่งตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนต ์ท าหน้าทีต่ดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนตแ์ละตรวจสอบระบบ

เครื่องเสยีงรถยนตห์ลงัการตดิตัง้เสรจ็สิน้เพื่อรอส่งมอบรถยนตใ์หก้บัลูกคา้ 

ฝ่ายการขาย
และการตลาด 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฝ่ายชา่งเทคนิค 

ฝ่ายตดิตัง้เครือ่งเสยีงรถยนต ์ฝ่ายชา่งตดิตัง้ฟิลม์กรองแสง 

เจา้ของกจิการ 

ผูจ้ดัการ 
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ฝ่ายชา่งตดิตัง้ฟิลม์กรองแสง ท าหน้าทีแ่นะน าฟิลม์กรองแสงเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้า และตดิตัง้ฟิล์มกรองแสงให้กบัลูกคา้ที่น ารถยนต์มาตดิตัง้ที่ร้านรวมถงึการรบัตดิตัง้
ฟิลม์กรองแสงกระจกอาคารนอกสถานที่ 

กลุ่มลูกคา้ของกจิการจะเป็นกลุ่มลูกคา้ที่ช าระค่าสินคา้และบรกิารเป็นเงนิสดและเงินผ่อน 
(เงนิผ่อน คอื ลูกค้าสามารถผ่อนช าระค่าสนิค้าผ่านบตัรผ่อนช าระสนิค้า เช่น บตัรออิอน บตัร 
เฟรสิชอ้ย) ทางรา้นไม่มนีโยบายในการจ าหน่ายสนิคา้เป็นเงนิเชือ่ ลูกคา้สามารถแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มดงันี้ 

1. กลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นรา้นจ าหน่ายเครื่องเสยีงรถยนต์และรา้นตดิตัง้ฟิลม์กรองแสงรถยนต์ 
เนื่องจากร้านบวิตี้ฟูลซาวด ์จ าหน่ายเครื่องเสยีงรถยนตแ์ละฟิลม์กรองแสงรถยนตท์ัง้ปลกีและส่ง 
และเป็นตวัแทนจ าหน่ายจากบรษิทัโดยตรงจงึมสีนิคา้ที่มคีุณภาพใหเ้ลอืกซื้อมากมาย จงึท าให้
ร้านจ าหน่ายเครื่องเสยีงรถยนต์ในจงัหวดัสระบุรีและจงัหวดัใกล้เคยีงเลอืกที่จะมาซื้อสินค้าที่ 
รา้นบวิตีฟู้ลซาวด ์เพื่อน าไปจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ รา้นเครื่องเสยีงรถยนตบ์างรา้นจะจ าหน่ายและ
ตดิตัง้ฟิลม์กรองแสงรถยนตเ์ชน่เดยีวกนักบั รา้นบวิตีฟู้ลซาวด์ 

2. กลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไป เชน่ พนกังานโรงงาน พนกังานบรษิทั และผูท้ีม่รีถยนต์
ส่วนบุคคล ลูกค้ากลุ่มนี้จะนิยมซื้อสนิค้าทีร่้านแล้วให้ทางร้านตดิตัง้ให้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสยีง
รถยนตห์รอืฟิล์มกรองแสงรถยนต ์ใ นส่วนของเครื่องเสยีงรถยนตจ์ะตดิตัง้ทัง้ชุดเลก็เช่น ตดิตัง้
เครื่องเล่นดวีดี ีวซีีดหีรอืตดิตัง้เครื่องเล่นดีวดีแีละล าโพงรถยนต์ และชุดใหญ่ เช่น ตดิตัง้งาน
ซาวด์ที่ประกอบไปดว้ย ล าโพงรถยนต์ที่มขีนาดใหญ่ เพาเวอร์แอมป์ ปรแีอมป์ เครื่องเล่นดวีดีี
หรอืวซีดีแีละเพิม่สสีนัโดยการตดิไฟประดบัใหส้วยงาม ลูกคา้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่แลว้จะแนะน าเพื่อนๆ 
หรอืญาตพิีน้่องมาใชบ้รกิารทีร่า้นบวิตีฟู้ลซาวด ์ท าใหร้า้นบวิตีฟู้ลซาวด ์มลีูกคา้กลุ่มนี้เพิม่ขึน้ 

3. กลุ่มลูกค้าที่เป็นบรษิทัและห้างหุ้นส่วน รวมถงึหน่วยงานราชการ เช่น บรษิทัและ
ห้างหุ้นส่วน รวมถงึหน่วยงานราชการ จะให้พนักงานขบัรถน ารถยนต์ของบรษิทั ห้างหุ้นส่วน
และหน่วยงานราชการ มาตดิตัง้ฟิลม์กรองแสงรถยนตแ์ละเครื่องเสยีงรถยนตแ์ต่ส่วนใหญ่แลว้จะ
ตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนตเ์ป็นชดุเลก็ เชน่ ตดิตัง้เครื่องเล่นดวีดีแีละล าโพงรถยนตจ์ะไม่ตดิตัง้ชุด
ใหญ่ทีเ่ป็นงานซาวด์ 

ในปัจจุบนักิจการมรีายได้เพิ่มมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากตารางที่  1 กิจการมีรายได้ปี 
พ.ศ. 2557 จ านวนรวม 10,000,000 บาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2556 จ านวน 1,200,000 หรอื
รอ้ยละ 13.63 และในปี พ.ศ.2558 กจิการมรีายไดร้วม 11,500,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2557 
จ านวน 1,500,000 บาท หรอืรอ้ยละ 15 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 กจิการมรีายไดร้วม 13,500,000 
บาทเพิม่ขึน้ จ านวน 2,000,000 บาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 17.39 กจิการจงึมนีโยบายที่จะขยาย
กจิการใหก้วา้งขึน้ มสีนิคา้และบรกิารทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้หลายๆดา้นทัง้ลูกคา้ในจงัหวดัสระบุรแีละจงัหวดัใกลเ้คยีง กจิการจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมี
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ระบบบญัชแีละระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อรองรบัการขยายตวัของกจิการใน
อนาคตอนัใกล ้

 
ตารางท่ี 1 รายไดข้องกจิการ ปี 2557-2559 

ปี 
รายได้รวม 
(บาท) 

เพ่ิมข้ึน-ลดลง 
(บาท) 

ร้อยละของรายได้ 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

2557 10,000,000 เพิม่ขึน้  1,200,000 13.63% 
2558 11,500,000 เพิม่ขึน้  1,500,000 15% 
2559 13,500,000 เพิม่ขึน้  2,000,000 17.39% 
รวม 34,500,000   

ท่ีมา: สมุดรายวนัรบั-จ่ายของกจิการ ปี 2557-2559    
 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักิจการคืออุตสาหกรรมผลติและจ าหน่ายรถยนต์ 
เนื่องจากรถยนต์แต่ละยีห่้อล้วนแต่มเีทคโนโลยใีหม่ๆ ทีท่นัสมยัเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ รวมถงึการทีม่เีครื่องเสยีงรถยนตท์ีต่ดิตัง้มากจากโรงงานประกอบรถยนตย์ีห่อ้นัน้ๆ จงึท าให้
มผีลกระทบกบักจิการเพราะมลีูกคา้บางรายพงึพอใจกบัเครื่องเสยีงทีต่ดิตัง้มากบัรถยนตอ์ยู่แล้ว
และไม่ตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นเครื่องเสยีงรถยนตใ์หม่จงึท าใหก้จิการขาดรายไดไ้ปในบางส่วน ในดา้น
งานฟิลม์กรองแสง ศนูยจ์ าหน่ายรถยนตโ์ดยทัว่ไปแลว้จะมบีรกิารตดิตัง้ฟิลม์กรองแสงใหก้บัลูกค้า
ก่อนส่งมอบรถยนตใ์หก้บัลูกคา้ แต่ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัลูกคา้วา่จะตดิตัง้จากศนูยจ์ าหน่ายหรอื จะน ามา
ตดิตัง้ต่างหาก ส่วนนี้กเ็ป็นผลกระทบของกจิการทีไ่ดร้บัแต่เป็นส่วนน้อยเพราะลูกคา้ส่วนใหญ่จะ
เลือกน ารถมาติดตัง้ฟิล์มกรองแสงเอง ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในแต่ละปีถือว่าเป็นสิ่งส าคญักบั
กจิการเพราะยิง่ยอดขายรถยนต์เยอะมากเท่าไรร้านกจ็ะมยีอดขายฟิล์มเพิม่มากขึน้ ตารางที่ 2 
แสดงสถติยิอดขายรถยนตภ์ายในประเทศ ปี 2555 - 2559 
 
ตารางท่ี 2 สถติยิอดขายรถยนตภ์ายในประเทศ ปี 2555-2559 

ปี 
จ านวนรถยนต์ท่ี

ขาย (คนั) 
เพ่ิมข้ึน-ลดลง 

ร้อยละของยอดขาย
รถยนต์ลดลง 

2555 1,436,335 คนั   
2556 1,330,668 คนั ลดลง 105,667 คนั 7.3% 
2557    881,832 คนั ลดลง 448,836 คนั 33.7% 
2558    799,594 คนั ลดลง   82,238 คนั 9.3% 
2559    768,788 คนั ลดลง   30,806 คนั 3.9% 

ท่ีมา: บรษิทั โตโยตา้มอเตอรป์ระเทศไทย จ ากดั (www.toyota.co.th)  

http://www.toyota.co.th/
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จากตารางที่ 2 จะเหน็ได้ว่าจ านวนรถยนต์ที่ขายในประเทศปี 2557-2559 ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องโดยในปี 2557 มอีตัราการลดลงมากถงึร้อยละ 33.7 ของยอดขายปี 2556 แต่อย่างใด 
ก็ตามในช่วงปี 2558-2559 แม้จะมียอดขายลดลงจากปี 2555-2557 แต่เมื่อพิจารณาถึงอตัรา
ร้อยละของการขายรถยนต์ทีล่ดลงพบว่าปี 2558 มอีตัราลดลงร้อยละ 9.3 ของยอดขายปึ 2557 
และในปี 2559 มยีอดขายลดลงจากปี 2558 เพยีงรอ้ยละ 3.9 ซึ่งจะเหน็ไดว้า่แมว้า่ยอดขายจะมี
การปรบัตวัลดลง แต่กไ็ม่ไดม้อีตัราการลดลงทีสู่งมากแต่อย่างใด  

ในปัจจุบนัธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนตใ์นจงัหวดัสระบุรมีรีา้นทีต่ ัง้ข ึน้เพื่อ
รบัตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนตเ์กดิขึน้ประมาณ 30 รา้นรวมถงึการท าการตลาดของแต่ละรา้นถอืว่า
มีความแข่งข ันกันสูงร้านที่ร ับสภาวะการแข่งข ันไม่ไหวก็ต้องปิดตัวลงอย่างเห็นได้ช ัด  
รา้นทีด่ าเนินธุรกจิต่อไดค้อืรา้นทีต่อ้งมสีนิคา้หลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า 
และตอ้งมกีารใหบ้รกิารทีด่กีบัลูกคา้รวมถงึมกีารส่งเสรมิการขายทีด่เีพื่อเป็นตวัเลอืกใหก้บัลูกคา้ 
 
ปัญหาและความส าคญัของปัญหา 
 

ร้านบวิตี้ฟูลซาวด์ มลีกัษณะการประกอบกจิการจ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนต์
และฟิลม์กรองแสงรถยนต ์โดยจดัตัง้อยู่ในรูปแบบกจิการเจา้ของคนเดยีว มลีกัษณะการบรหิารงาน
แบบครอบครวั การแบ่งหน้าที่การท างานยงัไม่มคีวามชดัเจนและไม่มขีอบเขตในการท างาน 
เชน่ พนกังานไม่ทราบหน้าทีข่องตนเองที่ชดัเจนกจ็ะไปท างานร่วมกบัพนกังานคนอื่นๆ ซึ่งเป็น
งานทีไ่ม่ตรงกบัความสามารถของตนเองทีจ่ะท าได ้จงึท าใหง้านทีไ่ดไ้ม่เรยีบรอ้ย ไม่มปีระสทิธภิาพ
มากพอทีจ่ะส่งมอบใหก้บัลูกคา้และตอ้งแกไ้ขงานใหม่ซึง่ท าใหเ้สยีเวลาในการท างาน รวมถงึการ
บริหารงานด้านบญัชขีองร้านที่ยงัไม่มีมาตรฐาน มีเพียงการบนัทึกบญัชรีายรบัรายจ่ายแบบ
ง่ายๆโดยการเขยีนลงสมุดบญัชวีนัต่อวนั ท าให้ยากต่อการค้นหา การประเมนิรายรบัรายจ่าย 
และการตรวจสอบการหมุนเวยีนของเงนิสดที่อาจผดิพลาดเช่น การจดบนัทกึรายรบัรายจ่าย 
บางรายการจะเขยีนบลิเงนิสดใหก้บัลูกคา้แต่ในขณะเดยีวกนับางรายการกไ็ม่ไดเ้ขยีนบลิเงนิสด
ใหก้บัลูกคา้ เมื่อน าไปจดบนัทกึทีส่มุดรายรบัรายจ่ายยอดเงนิอาจไม่ตรงกบัจ านวนที่ลูกคา้ช าระ
จรงิและไม่มพีนกังานทีร่บัผดิชอบหน้าทีก่ารรบัช าระเงนิจากลูกคา้อย่างชดัเจน   

อย่างทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้วา่กจิการมกีารบรหิารงานแบบครอบครวั จึงท าใหก้ารรบัช าระ
เงนิจากลกูคา้กระท าโดยพนกังานคนใดขายสนิคา้ผูน้ัน้จะรบัช าระเงนิจากลูกคา้และอกีกรณหีนึ่ง
คอืพนกังานผูข้ายไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากลกูคา้แต่ใหพ้นกังานอกีคนนึงเป็นผูร้บัช าระเงนิจาก
ลูกคา้ ท าใหอ้าจก่อใหเ้กดิการทุจรติไดง้่าย ดา้นการบรหิารจดัการสัง่ซื้อสินคา้และการจดัการ
สนิคา้คงคลงัยงัไม่เป็นระบบ รา้นยงัคงสัง่ซื้อสนิคา้ในจ านวนทีม่ากเกนิความตอ้งการโดยทีไ่มไ่ด้
ตรวจสอบสนิคา้ในคลงัอยา่งละเอยีดกอ่นการสัง่ซื้อ จงึท าใหร้า้นมสีนิคา้คงเหลอืจ านวนมากเชน่ 
ปัจจุบนัมสีนิคา้คงเหลอืในคลงัทัง้หมดประมาณ 1,500,000 บาทสนิคา้บางชนิดลา้สมยัและตกรุ่น 
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ท าใหน้ าออกจ าหน่ายไดย้าก ก่อใหเ้กดิตน้ทุนในการเกบ็รกัษาสนิคา้คงเหลอืและการเบกิสนิคา้และ
อุปกรณ์ไม่ไดม้เีอกสารการเบกิใดๆเป็นเพยีงการบอกกล่าวกนัวา่ไดเ้บกิสนิคา้หรอือุปกรณ์ไปแต่
ไม่ไดม้กีารบนัทกึลงเอกสารการเบกิหรอืสมุดบนัทกึการเบกิแต่อยา่งใด จงึท าใหไ้ม่ทราบถงึ
จ านวนสนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์ที่แน่นอนวา่คงเหลอือยู่เท่าไรเป็นสนิคา้รุ่นไหนบ้างและอุปกรณ์
ชนิดใดบ้าง ทัง้นี้เป็นเพราะกจิการขาดการควบคุมภายในและการวางระบบบญัชทีีม่ ีประสทิธภิาพ 

ปัญหาของกจิการทีก่ล่าวมาขา้งตน้ถา้ไม่ไดร้บัการแกไ้ข จะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกจิการ 
หลายด้าน ดงันี้ ด้านการจดัโครงสร้างองคก์ร หากไม่ได้รบัการแก้ไขจะท าให้ระบบการท างาน
ของพนกังานไม่เป็นระเบยีบ มกีารสัง่งานทีไ่ม่แน่นอนพรอ้มกบัการท างานของพนกังานในแต่ละ
คนอาจจะไม่ทราบว่าตนมหีน้าที่รบัผดิชอบงานส่วนไหนบ้าง ส่งผลให้กจิการขาดประสิทธภิาพ
ในการท างาน ด้านการวางระบบบญัช ีหากไม่ได้รบัการแก้ไขอาจก่อให้เกิดการจดัท าบญัชทีี่
ผดิพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองกนัโดยทัว่ไป และในดา้นการควบคุมภายใน 
หากไม่ได้รบัการแก้ไขอาจก่อให้เกดิการทุจรติเกี่ยวกบัการหมุนเวยีนของเงนิสด และจะท าให้
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัเอกสารทางบญัชไีด้ยากขึน้ รวมถงึกจิการอาจมสีนิค้าคงเหลอืที่
เพิม่มากขึน้ สนิคา้บางรายการลา้สมยั ตกรุ่น เมื่อน ามาจ าหน่ายกต็อ้งขาดทุน และหากขาดการ
ควบคุมภายในไดท้ีด่อีาจก่อใหเ้กดิการสูญหายของสนิคา้ได้ 

ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงต้องเร่งศกึษาการแก้ไขปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขการจดั
โครงสร้างองค์กรให้เป็นระบบ มขีอบเขตความรบัผดิชอบที่ชดัเจน รวมทัง้การวางระบบบญัชี
และการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบักจิการ  
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะการด าเนินกจิการและการจดัโครงสรา้งองคก์ร 
2. เพื่อวางระบบบญัชแีละการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบักจิการ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
1. เพื่อให้กจิการมีระบบการด าเนินงานและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถงึมี

แนวทางการปฎบิตังิานใหก้บัผูป้ฎบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบได้ 
2. ท าให้การจดัท าบญัชขีองกจิการเป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองกนัโดยทัว่ไป 

สามารถเปรยีบเทยีบรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย รวมถงึสามารถตรวจสอบการหมุนเวยีนของเงนิสดได้
อย่างถูกตอ้งและเป็นขอ้มูลในการพจิารณาในการขยายกจิการทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษา การวางระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน ส าหรบัธุรกจิจ าหน่ายเครื่อง

เสยีงรถยนต ์กรณศีกึษา รา้นบวิตีฟู้ล ซาวด ์นัน้ ผูศ้กึษาไดร้วบรวมแนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง มาประยุกตใ์ชใ้นการศกึษา ดงันี้  

ทฤษฎผีงักา้งปลา  
ทฤษฎกีารวางระบบบญัช ี
ทฤษฎกีารควบคุมภายใน 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ทฤษฎีผงัก้างปลา  
 

ปรยีนนัท ์บรหิาร (2554, หน้า 20-23) ไดศ้กึษา ความหมายของทฤษฎผีงักา้งปลาไวว้า่ 
เป็นเครื่องมอืทางการบรหิารรูปแบบหนึ่ง ชว่ยในการวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหา โดยปกตจิะ
ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการประชมุระดมความคดิจากระดบัหวัหน้างานและคนงาน แผนผงัทีใ่ชแ้สดง
ความสมัพนัธอ์ย่างเป็นระบบระหวา่งปัญหากบัสาเหตุทัง้หมดที่เป็นไปไดท้ีอ่าจก่อให้เกดิปัญหา
นัน้ๆ 

แผนผงักา้งปลาสามารถน ามาใชไ้ดใ้นกรณ ีดงัต่อไปนี้ 
1. เมื่อตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา  
2. เมื่อต้องการท าการศกึษา ท าความเข้าใจ หรือท าความรู้จกักบักระบวนการอื่น

เพราะวา่โดยส่วนใหญ่พนกังานจะรูปั้ญหาเฉพาะในพืน้ทีข่องตนเท่านัน้ แต่เมื่อมกีารท าผงักา้งปลา
แลว้จะท าใหเ้ราสามารถรูก้ระบวนการของแผนกอื่นไดง้่ายขึน้  

3. เมื่อตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางใน การระดมสมอง ซึ่งจะชว่ยใหทุ้กๆ คนใหค้วามสนใจ
ในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไวท้ีห่วัปลา  

ขัน้ตอนการสรา้งแผนผงักา้งปลา 
1. บ่งชีปั้ญหาหรอืผลกระทบทีก่ าลงัประสบอยู่อย่างชดัเจน (ก าหนดประโยคปัญหาที่

หวัปลา)  
2. วางเป้าหมายทีอ่งคก์รตอ้งการ โดยจะอยู่ในรูปทีส่ามารถวดัผลไดแ้ละอยู่ในขอบเขต

เวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหามจีุดมุ่งหมายสู่ความส าเรจ็  
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3. จดัท าโครงสร้างของผงัเบื้องต้น ช่วยให้เกิดความคดิสร้างสรรค์และคดิอย่างเป็น
ระบบ โดยอาจก าหนดกลุ่มปัจจยัที่จะท าให้เกิดปัญหานัน้ๆ ส่วนมากมกัจะใช้หลกัการ  4M 
1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพื่อน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจาก  

M - Man คนงาน พนกังาน หรอืบุคลากรทัง้จากภายในและภายนอก 
M - Machine เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
M - Material ผลติภณัฑ ์บรกิาร วตัถุดบิหรอือะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ  
M - Method กระบวนการท างาน  
E - Environment อากาศ สถานที่ ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน หลงัจาก

นัน้ท าการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจยั  
หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในแต่ละกิง่ จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ โดยสามารถทีจ่ะแตกตวั

ออกไปไดเ้รื่อยๆ จนถงึจุดซึ่งเป็นมูลเหตุอนัแท้จรงิของปัญหานัน้ เพื่อหาแนวทางการปรบัปรุง
ต่อไป โดยทัว่ไปแล้วหวัขอ้ปัญหาควรก าหนดใหช้ดัเจนและมคีวามเป็นไปได้ ดงัแสดงในตวัอย่าง
การเขยีนผงักา้งปลาในภาพที ่2  

ขอ้แนะน าในการเขยีน แผนภูมกิา้งปลา  
1. ปัญหาหรอืผล (หวัปลา) จะตอ้งเป็นปัญหาทีช่ดัเจนและจ าเพาะเจาะจง  
2. สาเหตุใหญ่ (กา้งปลา) แต่ละสาเหตุจะตอ้งไม่ขึน้แก่กนั คอืแยกจากกนัอย่างชดัเจน

เชน่ สาเหตุมาจากคน อุปกรณ์ทีใ่ช ้หรอืจากวธิกีาร  
3. พยายามหาสาเหตุย่อย (กา้งย่อย) ใหม้ากๆ เพราะจะท าใหไ้ดส้าเหตุมากมาย ทัง้ที่

แกไ้ขไดแ้ละแกไ้ขไม่ได ้เลอืกสาเหตุทีส่ามารถแกไ้ขไดเ้ป็นรูปธรรมมาปรบัปรุงส่วนทีแ่กไ้ขไมไ่ด้
น าไปเป็นขอ้เสนอแนะต่อผูบ้รหิาร  

4. สาเหตุย่อยหาไดโ้ดยใชค้ าถาม “ท าไม” 
5. ตอ้งระวงัเรื่อง “เหตุ” และ “ผล” โดยตอ้งพจิารณาใหแ้น่วา่อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล 
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ภาพท่ี 2 ตวัอย่างแผนผงักา้งปลาเพื่อวเิคราะหปั์ญหาและสาเหตุของปัญหาระบบงานของฝ่ายบญัช ี
ท่ีมา: (ปรยีนนัท ์บรหิาร, 2554)  
 

สรุปตวัอย่างภาพที ่2 แสดงใหเ้หน็ถงึปัญหาของระบบงานของแผนกบญัชแีละการเงนิไม่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุที่วเิคราะห์ได้เกิดจากระบบการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางบญัชลี้าสมยั รวมถงึมสีาเหตุย่อย เช่น ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานซ ้าซ้อน 
พนกังานขาดความรูค้วามสามารถในการท างาน ขาดแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
 
ทฤษฎีการวางระบบบญัชี 
 

การวางระบบการบนัทกึขอ้มูล หรอืวางระบบบญัช ีเป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ของธุรกจิ
แมธุ้รกจิขนาดย่อมอาจมผีูป้ระกอบการเพยีงคนเดยีวทีด่ าเนินกจิกรรมต่างๆ ทัง้หมด หรอืจ านวน
เงนิทีห่มุนเวยีนในการคา้เป็นจ านวนไม่มากนกัแต่การบนัทกึโดยม ีระบบบญัชทีีด่จีะคอยควบคุม
และแสดงสถานภาพทางการเงนิ ตลอดจนวเิคราะหค์วามสามารถในการด าเนินงานของธุรกจิได้
อย่างน่าเชือ่ถอื 

ระบบบญัช ีคือ ระบบการจดัเก็บข้อมูลทางการเงินอนัประกอบด้วยแบบฟอร์ม หรือ
เอกสารต่างๆ บนัทกึทางการบญัช ีรายงาน ตลอดจนวธิกีารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้น ามาใชใ้น
การรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินงาน และการเงินของกจิการแห่งใดแห่งหนึ่งให้แก่ฝ่าย
จดัการ เพื่อชว่ยใหฝ่้ายจดัการสามารถปฏบิตัหิน้าทีอ่นัอยู่ในความรบัผดิชอบของตนให้ลุล่วงไป
ด้วยด ีและเพื่อเสนอขอ้มูลแก่บุคคลภายนอกผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกจิการนัน้ เช่น ผูถ้อืหุ้น เจ้าหนี้ 
และส่วนราชการ เป็นตน้ (วไิล วรีะปรยี และคณะ, 2553: 1) 
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บทบาทและความส าคญัของระบบบญัช ี 
รตัน์ชนก พราหมณ์ศริ ิ(2555, หน้า 1-2) ไดส้รุปวา่ ขอ้มูลทีน่ ามาจดัท าบญัชนีัน้มจี านวน

มากและต้องน ามารวบรวมประมวลผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย ซึ่งก่อใหเ้กดิความยุ่งยาก 
เสยีเวลาในการจดัท ามาก และมโีอกาสเกดิความผดิพลาดมากตามมาด้วย ดงันัน้ การน าระบบ
บญัชเีขา้มาใชเ้พื่อลดปัญหาเหล่านี้ ท าให้การจดัท าบญัชสีะดวกรวดเรว็ มกีระบวนการจดัท าที่
น่าเชือ่ถอืมากขึน้ ลดความซ ้าซ้อนของการจดัท าบญัช ีตลอดจนรายงานทางการเงนิเป็นทีน่่าเชื่อถือ
มากขึน้ ท าใหผู้ใ้ชภ้ายในและผูใ้ชภ้ายนอกน าขอ้มูลทีไ่ดร้บัไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ระบบขอ้มูลทางบญัชนีัน้เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานต่างๆ ในทุกๆ องคก์ร
ซึ่งองคก์ารทางธุรกจิสมยัใหม่นัน้เป็นองคก์รทีม่คีวามซบัซ้อนและยุ่งยากมาก เชน่ องคก์รหนึ่งๆ 
อาจจะมจี านวนพนักงานเป็นจ านวนพนัหรอืหมื่นคนขึน้ไปปฏบิตังิานในหน้าที่ต่างๆ กนั ตัง้แต่
ฝ่ายพฒันาและวางแผน วศิวกร ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ลูกจ้างแรงงาน ตลอดจนผูบ้รหิาร
ระดบัสูง กจิกรรมต่างๆ ขององคก์รนี้ จงึเป็นทีน่่าสนใจของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เชน่ ลูกคา้ ลูกจา้ง พนกังาน ผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานต่างๆ ของภาครฐับาลทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้โดย
ทางตรงและโดยทางอ้อม เป็นที่น่าสนใจว่า องค์กรเหล่านี้มีวิธีการอย่างไรในการวางแผน 
ประสานงาน และควบคุมกจิการต่างๆ จ านวนมากมายเหล่านี้ ท าอย่างไรองค์กรจงึสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการขอ้มูลของคนจ านวนมาก และหน่วยงานต่างๆ ทีม่คีวามสนใจขอ้มูล
ต่างๆ เหล่านี้ได้ ดงันัน้ ระบบขอ้มูลทางบญัชจีงึมบีทบาทที่ส าคญั คอืเป็นขอ้มูลที่มปีระโยชน์
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช ้เพื่อน าไปใชต้ดัสนิใจดา้นต่างๆ ตามประเภท
ของผูใ้ชใ้นรูปแบบและชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 
 

ส่วนประกอบของระบบบญัชี 
เนื่องจากลกัษณะของกจิการทีแ่ตกต่างกนั วตัถุประสงคข์องการวางระบบบญัชกีจ็ าเป็น 

ตอ้งแตกต่างกนัออกไปดว้ย ตวัอย่างเชน่ ในกจิการประเภทอุตสาหกรรมที่ผลติสนิคา้จ าหน่ายเอง 
การวางระบบบญัชจี าเป็นที่ตอ้งพจิารณาถงึการเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัต้นทุนการผลติสนิคา้ต่างๆ 
ในกิจการธนาคารข้อมูลที่จ าเป็นต้องได้จากระบบบัญชีนัน้ก็คือยอดเงินฝากประเภทต่างๆ  
เงนิลงทุนและเงนิใหกู้ย้มืเป็นตน้ 

ไม่วา่กจิการจะเป็นลกัษณะใด ระบบบญัชจีะประกอบดว้ยส่วนส าคญัดงัต่อไปนี้ คอื 
1. เอกสารและบนัทกึทางการบญัชซีึ่งประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1.1 แบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบก ากบัสนิคา้ (Invoice) ใบส าคญัสัง่จ่าย (Vouchers) 
ใบเสรจ็รบัเงนิ (Receipt) ฯลฯ แบบฟอร์มเหล่านี้จ าเป็นต้องใชใ้นงานประจ าวนัของกจิการ และ
ใชเ้ป็นหลกัฐานในการลงบญัชดีว้ย 
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1.2 สมุดลงรายการเบือ้งตน้หรอืสิง่อื่นทีใ่ชท้ดแทน สมุดลงรายการเบือ้งตน้นี้จะใช้
ลงบนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ครัง้แรก สมุดลงรายการเบื้องตน้ ไดแ้ก่ สมุดเงนิสดรบั สมุดเงนิสดจ่าย 
สมุดซื้อ สมุดขาย สมุดรายวนัรายได ้ฯลฯ 

1.3 บญัชแียกประเภท ซึ่งใชล้งรายการทีผ่า่นมาจากสมุดลงรายการเบือ้งตน้ 
1.4 รายงานหรืองบต่างๆ ซึ่งจะต้องเสนอต่อฝ่ายจดัการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และ 

ส่วนราชการ เชน่ รายงานการขาย รายงานเงนิสดรบั งบก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม และงบดุล 
เป็นตน้ 

2. วธิกีารต่างๆ ในการปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชแ้บบฟอร์ม การลงรายการในสมุดรายวนั 
บญัชแียกประเภท และการท ารายงาน 

3. เครื่องจกัรและเครื่องทุ่นแรงต่างๆ เพื่อชว่ยประหยดัเวลาและลดขอ้ผดิพลาดอนัเกดิ
จากการด าเนินงาน เครื่องจกัรเครื่องทุ่นแรงต่างๆ เหล่านี้ ไดแ้ก่ เครื่องพมิพด์ดี เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องค านวณเลข เครื่องจกัรลงบญัช ีคอมพวิเตอร ์และอื่นๆ 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สิ่งส าคญัส าหรับระบบบญัชขีองกิจการใดก็ตาม คือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีคุณสมบตัเิหมาะสมในการที่จะน าระบบบญัชทีี่วางไว้มาใช้ปฏิบตัไิด้
อย่างมปีระสทิธภิาพ คุณสมบตัทิี่เหมาะสมในทีน่ี้หมายถงึความรู้ทางดา้นวชิาการบญัชรี่วมทัง้
ประสบการณ์ทางดา้นการปฏบิตังิานในธุรกจิเฉพาะแห่งซึ่งจ าเป็นจะตอ้งใชว้ธิกีารที่แตกต่างกนั
ออกไป ถา้ปราศจากพนกังานเจา้หน้าทีด่งักล่าวแลว้ถงึแมจ้ะมรีะบบบญัชทีีว่างไวอ้ย่างดเีพยีงใด
กต็ามกย็่อมไม่สามารถจะน ามาใชป้ฏบิตัใิหบ้รรลุตามความมุ่งหมายได ้(วไิล วรีะปรยี และคณะ , 
2553: หน้า 3) 
 

เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 
ดุษณีย์ ส่องเมอืง (2555, หน้า 2-5) กล่าวว่า เอกสารทางบญัช ีหมายถงึ เอกสารทาง

การเงินที่ใช้เป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัช ีและเป็นหลกัฐานที่มีความส าคญัต่อกิจการคือ 
เอกสารเป็นแหล่งบนัทกึเหตุการณ์เป็นลาบลกัษณ์อกัษรเกบ็เป็นหลกัฐานไดค้รบถ้วน ใชเ้ป็นสื่อ
ในการตดิต่อประหยดัเวลา และมหีลกัฐานสอบยนักนัได ้ป้องกนัความคลาดเคลื่อนทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
และประหยดัค่าใชจ้่ายกรณีตอ้งใชข้อ้มูลเดยีวกนัหลายหน่วยงานโดยจดัท าส าเนาส่งใหห้น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึลดโอกาสการท างานผดิพลาดโดยท าการบนัทกึไวใ้นเอกสารเป็นหลกัฐาน
ทีส่ามารถตรวจสอบได ้

การเลือกใช้แบบฟอร์มเอกสารทางบญัชใีนกจิการจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ
ประเภทของธุรกิจ และในการก าหนดแบบฟอร์มเอกสารใช้ภายในกิจการควรใช้หลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้เป็นแนวทางในการพจิารณา คอื  

1. จดัใหม้จี านวนแบบฟอรม์เอกสารใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น 
2. จดัให้มกีารท าส าเนาคู่ฉบบั ถ้าต้องใชข้อ้มูลเดยีวกนัหลายหน่วยงาน เพื่อประหยดั

ค่าใชจ้่ายและลดโอกาสท างานผดิพลาด 
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3. ตอ้งเป็นแบบฟอรม์ทีก่รอกง่าย สะดวกใช ้และมขีอ้ความเท่าทีจ่ าเป็น 
4. ตอ้งเป็นแบบฟอรม์ทีใ่หข้อ้มูลครบถว้น สะดวกในการเกบ็ขอ้มูลหรอืตวัเลข 

 
การออกแบบระบบบญัชี 
ดุษณยี ์ส่องเมอืง (2555, หน้า 16) ไดส้รุปวา่ ระบบบญัชใีนหน่วยงานสามารถแบ่งเป็น

ระบบย่อยๆ ได้หลายระบบตามลกัษณะการปฏบิตังิาน ซึ่งโดยทัว่ไปจะแบ่งเป็นระบบบญัชซีื้อ
สนิคา้ ขายสนิคา้ การรบัและการจ่ายเงนิ เงนิเดอืนและค่าแรง สนิทรพัยถ์าวรและตน้ทุนการผลติ
สินค้า ในแต่ละกิจกรรมจะมีฝ่ายต่างๆ เกี่ยวข้องกนัหลายฝ่าย เช่น กิจกรรมการขายสินค้า  
มฝ่ีายทีเ่กีย่วขอ้งคอื ขาย คลงัสนิคา้ การเงนิและการบญัช ีเป็นตน้ ดงันัน้ในการออกแบบระบบ
บญัชจีะออกแบบแยกเป็นระบบย่อยหลายๆ ระบบ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบตัิงาน  
โดยทุกระบบย่อยจะแบ่งหวัขอ้ศกึษาเป็น 5 หวัขอ้ ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ของระบบบญัช ี
การควบคุมภายใน การจดัแบ่งหน่วยงาน เอกสารและสมุดบญัช ีข ัน้ตอนปฏบิตัแิละการควบคุม
ภายในของระบบบัญชี เพื่อช่วยให้การรวบรวมเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเป็นหลักฐาน
ประกอบการบนัทกึบญัช ีและจดัท ารายงานทางการเงนิของกจิการต่อไป 

ในการศกึษาการออกแบบระบบบญัชจีะแบ่งเป็นระบบย่อย 7 ระบบ ดงัต่อไปนี้ 
1. ระบบบญัชซีื้อสนิคา้เชือ่ และส่งคนืสนิคา้ 
2. ระบบบญัชขีายสนิคา้เชือ่ และรบัคนืสนิคา้ 
3. ระบบบญัชรีบัเงนิ 
4. ระบบบญัชจี่ายเงนิ 
5. ระบบบญัชเีงนิเดอืนและค่าแรง 
6. ระบบบญัชสีนิทรพัยถ์าวร 
7. ระบบบญัชตีน้ทุนการผลติสนิคา้ 

 
ทฤษฎีการควบคมุภายใน 
 

การควบคุมภายใน หมายถงึ นโยบายและวธิกีารที่ผู้บรหิารของกจิการได้ก าหนดขึน้
เพื่อใหค้วามเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่จะท าใหก้จิการไดบ้รรลุถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้นโยบายและวธิกีารเหล่านี้ท าใหเ้กดิการควบคุมซึ่งเมื่อรวมกนัแลว้จะประกอบขึน้เป็น
ระบบการควบคุมภายในของกจิการซึ่งท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

1. การด าเนินงานของกจิการเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามนโยบายและเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไวซ้ึ่งหมายถงึการใชท้รพัยากรทัง้หมดของกจิการร่วมทัง้ทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระโยชน์
ต่อกจิการมากทีสุ่ดและมผีลก าไรตามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้หรอืถา้เป็นกจิการทีไ่ม่ไดมุ้่งหวงัผลก าไร 
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เชน่ สมาคมหรอืมูลนิธกิใ็หม้กีารหารายไดเ้พยีงพอกบัตน้ทุนบรกิารทีใ่หแ้ก่สมาชกิ หรอืใชจ้่ายเงนิ
อย่างตรงตามวตัถุประสงคข์องผูบ้รจิาค 

2. รายงานหรอืงบการเงนิของกจิการ ไม่วา่จะเป็นรายงานภายในหรอืรายงานภายนอก
ต้องมคีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืไดแ้ละทนัการเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชร้ายงานเหล่านัน้มากทีสุ่ด 
นอกจากนัน้รายงานที่เสนอต่อบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถอืหุ้น เจ้าหนี้ นักลงทุน และส่วนราชการ
จะตอ้งจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

3. มกีารปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทัง้ของกจิการและส่วนราชการ
ทีม่หีน้าทีก่ ากบัดูแล (วไิล วรีะปรยี และคณะ, 2553, หน้า 9-10) 
          

จนัทนา สาขากร และคณะ (2554, หน้า 2-3) กล่าวว่า ประเภทของการควบคุมภายใน
สามารถแบ่งได ้2 ประเภทดงันี้ 

1. การควบคุมภายในด้านการบริหาร หมายถึง การควบคุมที่มิได้จ ากดัอยู่เพียงที่
แผนการจัดองค์การ แต่ได้รวมถึงวิธีการและมาตรการต่างๆ ที่จะท าให้การด าเนินงานมี
ประสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้มกีารปฏิบตัติามนโยบายที่ผูบ้รหิารวางไวด้้วย การวางแผนและ
การก าหนดนโยบายหลกั การจดัองค์การการก าหนดอ านาจด าเนินการ การคดัเลอืกพนักงาน 
การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน และการรายงานผลการปฏบิตังิานเหล่านี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของ
การควบคุมดา้นการบรหิาร 

2. การควบคุมภายในด้านบญัช ีหมายถงึ แผนการจดัองค์การ วธิกีารและมาตรการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการดูแลรกัษาทรพัยส์นิ การตรวจสอบความถูกต้องและเชือ่ถอืได้
ของข้อมูลทางการบัญชี การควบคุมทางด้านบัญชีจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการใหข้อ้มูลทางการเงนิที่เชือ่ถอืไดส้ าหรบัการตดัสนิใจ 
การวเิคราะหห์าเหตุผลของรายการทีผ่ดิปกต ิหรอืผดิไปจากความคาดหมาย หากกจิการใดขาด
ความควบคุมดา้นการบญัชทีีด่แีล้ว การบรหิารงานจะเป็นไปได้อย่างล าบาก โดยทัว่ไป การควบคุม
ดา้นการบญัชมีกัก าหนดขึน้เพื่อให้เกดิความมัน่ใจไดว้า่ 

1. รายการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารอนุมตัทิีฝ่่ายบรหิารก าหนดไว้ 
2. มบีนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้อย่างเพยีงพอทีจ่ะจดัท างบการเงนิ ตามหลกัการบญัชี

ที่รบัรองทัว่ไป หรอืตามวตัถุประสงค์อื่น และสามารถทราบถงึรายละเอยีดของทรพัยส์นิทีอ่ยู่ใน
ความครอบครอง 

3. การเขา้ถงึตวัทรพัยส์นิเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีฝ่่ายบรหิารก าหนด 
4. มีการเปรียบเทียบทรพัย์สินที่มีอยู่จริงกบัทรพัย์สินที่บนัทึกบญัชไีว้เป็นครัง้

คราว และมกีารด าเนินการอย่างเหมาะสมในกรณทีีเ่กดิความแตกต่างขึน้ 
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รตัน์ชนก พราหมณ์ศริิ (2555, หน้า 15) ได้สรุปว่า ผงัการจดัสายงาน (Organization 
Chart) เป็นการก าหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบจากระดบับนสุดถงึระดบัล่างสุด ซึ่งในแต่ละ
ระดบัจะก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไวอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารควบคุมและบงัคบับญัชา
เชือ่มโยงกนัอย่างเหมาะสม สิง่ทีต่อ้งค านึงในการจดัท าผงัการจดัสายงานมดีงันี้ 

1. ผงัการจดัสายงานควรมลีกัษณะง่ายและยดืหยุน่ได ้เพราะหากมกีารเปลีย่นแปลงใน
ลกัษณะขยายหรอืสดัส่วนงาน กส็ามารถด าเนนิการไดง้่ายและสะดวก ไม่สิน้เปลอืงคา่ใชจ้่าย 

2. แยกส่วนปฏบิตักิาร (Line) และส่วนวชิาการ (Staff) ออกจากกนั 
3. จดัแบ่งส่วนงานใหม้ลีกัษณะสอบทานกนัได ้โดยแยกฝ่ายปฏบิตั ิฝ่ายเกบ็รกัษา และ

ฝ่ายบญัชอีอกจากกนั เพื่อใหส้ามารถตรวจพบขอ้ผดิพลาดไดง้่าย กล่าวคอื แต่ละฝ่ายจะปฏบิตังิาน
ในเฉพาะส่วนที่ตนเองรบัผดิชอบ ไม่ซ ้ากนัแต่สามารถที่จะยนัยอดตรวจสอบความถูกต้องของ
กนัและกนัได ้

4. มอบหมายงานอ านาจของความรบัผดิชอบไวอ้ย่างชดัเจนตลอดสายงาน โดยจดัท า
คู่มอืการปฏบิตังิาน (Manual) ควบคู่ไปดว้ย 

นโยบายและวธิกีาร คอื การก าหนดเป้าหมายของธุรกจิวา่จะด าเนินไปทางใด หลงัจาก
นัน้กจ็ะแปลงนโยบายเป็นวธิกีารต่างๆ ที่เป็นแนวทางปฏิบตั ิ ส าหรบัผูบ้รหิารระดบับนจนถึง  
ผูป้ฏบิตักิารระดบัล่างสุด เช่น วธิกีารงบประมาณเป็นวธิหีนึ่งที่ใชใ้นการวางแผนประสานงาน
และควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้หรอืการใชต้้นทุนมาตรฐานในการผลติ การมี
มาตรฐานการควบคุมภายใน (รตัน์ชนก พราหมณ์ศริิ, 2555, หน้า 16) 
 การควบคมุภายในตามแนว COSO 

ชนิดา แซ่ลี ้(2556, หน้า 15-25) กล่าววา่ ระบบการควบคุมภายในเป็นพืน้ฐานของการ
ควบคุมก ากบัดูแลที่ดทีี่องคก์รหลายๆ องค์กรน ามาใช ้เมื่อแรกก่อตัง้ COSO เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนคณะกรรมการป้องกนัการทุจรติจากรายงานทางการเงนิ (National Commission on 
Fraudulent Financial Reporting) ของสหรฐัอเมรกิา โดยมวีตัถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อศกึษาถึง
ปัจจยัทีม่สี่วนก่อใหเ้กดิการทุจรติในการรายงานทางการเงนิ ในปี พ.ศ. 2535 หน่วยงาน COSO 
ซึ่งประกอบดว้ยคณะกรรมการของสถาบนัวชิาชพี 5 สถาบนั ในสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ 
 1. สมาคมผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งสหรฐัอเมรกิา (American Institute of Certified 

1. 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) 
สถาบนัทัง้ 5 สถาบนัได้ร่วมกนัศกึษาวจิยัและพฒันาแนวคดิของการควบคุมภายในที่

ช ัดเจนยิ่งขึ้นโดยได้ออกรายงานเรียกว่า  COSO Internal Control Integrated Framework 
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ก าหนดความหมายและแม่บทของการควบคุมภายใน โดยได้ให้ค าจ ากดัความของการควบคุม
ภายในดงันี้ 

การควบคุมภายใน หมายถงึ กระบวนการปฏบิตังิานทีถู่กก าหนดร่วมกนัโดยคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังานขององคก์รทุกระดบัชัน้ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
วธิกีารหรอืการปฏบิตังิานตามทีก่ าหนดไวจ้ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุม 
 กรอบงานการควบคมุภายในตามหลกัของ COSO ม ี5 องคป์ระกอบดงันี้ 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ (Control Environment) 
2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3. กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
4. ขอ้มูลสารสนเทศและการสื่อสารในองคก์ร (Information and Communication) 
5. การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) 
 
โดยทัง้ 5 องคป์ระกอบตอ้งประเมนิการควบคุมกจิกรรมทกุระดบั ดงันี้ 
1. ระดบัองคก์ร (Entity Level) 
2. ระดบัหน่วยงาน (Division) 
3. ระดบัหน่วยปฏบิตักิาร (Operating Unit) 
4. ระดบัหน่วยงานย่อย (Function) 
 
มาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัในด้านการควบคุมภายในมาตัง้แต่

เริม่ออกประกาศใชเ้มื่อปี 1992 พฒันาการทีผ่า่นมาไดม้กีารออกแนวทางดา้นการควบคุมภายใน
เพิม่เตมิหลกัๆ จ านวน 2 ครัง้ คอื ในปี 2006 ซึ่งปัจจุบนัเป็นครัง้ที ่3 ในปี 2013 การควบคุมภายใน
ตามแนว  COSO 2013 (COSO Internal Control- Integrated 2013 Framework Framework 
and Appendices) เป็นการปฏิรูปกรอบแนวทางการควบคุมภายในเดิมเพื่อให้การควบคุม
ภายในมโีครงสรา้งทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปซึ่งยงัคงองค์ประกอบ
หลกั 5 องคป์ระกอบ นิยามความหมายของการควบคุมภายใน และวตัถุประสงคข์องการควบคุม
ภายใน 3 ดา้น แต่ไดเ้พิม่หลกัการ 17 หลกัการเพื่อสนบัสนุน 5 องคป์ระกอบหลกัของการควบคุม
ภายในใหช้ดัเจนขึน้ ดงัต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ม ี5 หลกัการใน
ส่วนนี้ 

หลกัการที่ 1 กจิการควรจะแสดงถงึความมุ่งมัน่ต่อการยกย่องคุณค่าของความซื่อสตัย์
และจรยิธรรมทางธุรกจิ 

หลกัการที ่2 กจิการควรจะมกีจิกรรมทีเ่ป็นความรบัผดิชอบต่อการสอดส่องผลด าเนินงาน
ในภาพรวม (Oversight responsibility) ทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร 
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หลกัการที ่3 กจิการควรจะจดัวางโครงสรา้งองคก์ร และความรบัผดิชอบภายในทีช่ดัเจน
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกจิการ 

หลักการที่ 4 กิจการควรจะแสดงถึงความมุ่งมัน่ที่จะยึดถือสมรรถนะในการบริหาร
จดัการ (Commitment to competence) รายบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

หลกัการที ่5 กจิการควรจะผลกัดนัใหทุ้กต าแหน่งงานมคีวามรบัผดิชอบต่อภาระหน้าที่
และการวางการควบคุมใหภ้าระหน้าทีป่ระสบผลส าเรจ็ 

 
องคป์ระกอบที ่2 การคน้หาความเสีย่ง (Risk Assessment) ม ี4 หลกัการในส่วนนี้ 
หลกัการที่ 6 กิจการควรก าหนดวตัถุประสงค์ของการค้นหาความเสี่ยงที่ชดัเจนและ

เหมาะสมกบักจิการและสอดรบักบัวตัถุประสงค์ 
หลกัการที ่7 กจิการควรมกีระบวนการระบุขอ้มูลความเสีย่งและการวเิคราะหค์วามเสีย่ง

ทีจ่ะน าไปสู่การบรหิารจดัการกบัความเสีย่งนัน้ 
หลกัการที ่8 กจิการควรจะเขา้ถงึความเสีย่งจากการทุจรติ 
หลกัการที ่9 กจิการควรมกีระบวนการระบุและวเิคราะห์ประเดน็ที่เป็นความเปลีย่นแปลง

ทีส่ าคญัทีจ่ะกระทบต่อการด าเนินงาน 
 
องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) ม ี3 หลกัการในส่วนนี้ 
หลกัการที ่10 กจิการควรมวีธิกีารเลอืกสรรและพฒันากจิกรรมการควบคุมทีช่ดัเจนเพื่อ

บรรเทาความเสีย่งใหอ้ยู่ภายใตเ้กณฑท์ีย่อมรบัได้ 
หลกัการที่ 11 กิจการควรมีวธิีการเลือกสรรและพฒันาการควบคุมทัว่ไปที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 
หลกัการที ่12 กจิการควรมกีารถ่ายทอดกจิกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบายและ

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีค่รอบคลุมและเพยีงพอ 
 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ม ี3 

หลกัการในส่วนนี้ 
หลกัการที่ 13 กิจการควรจดัให้ม ีจดัวางและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพและ

เชือ่ถอืไดเ้พื่อสนบัสนุนการท าหน้าทีข่องระบบการควบคุมภายในของกจิการ 
หลกัการที่ 14 กิจการควรจะสื่อสารข้อมูลภายในกิจการ ทัง้วตัถุประสงค์และความ

รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในของทุกภาระงานที่เป็นประเดน็ที่จ าเป็นต่อการท าหน้าที่ของ
ระบบการควบคุมภายใน 

หลกัการที ่15 กจิการควรจะสื่อสารแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายนอก เกีย่วกบัสาระทีก่ระทบต่อ
การท าหน้าทีข่องระบบการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากบัติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
ม ี2 หลกัการในส่วนนี้ 

หลกัการที่ 16 กิจการควรเลือกสรร พฒันาและด าเนินการให้มีการประเมินระหว่าง  
การด าเนินงาน และ/หรอืการประเมนิผลที่แยกออกต่างหาก เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบของ
ระบบการควบคุมภายในยงัคงมอียู่และระบบการควบคุมภายในท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม 

หลักการที่ 17 กิจการควรจะท าการประเมินและสื่อสารจุดอ่อน และประเด็นของ 
การควบคุมภายในทีย่งัไม่ครบถว้นและไม่เพยีงพอในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและ
มีหน้าที่ในการด าเนินการแก้ไข รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษัทตามความ
จ าเป็น 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง       
 

ดลยา ไชยวงศ ์(2552) ได้ศกึษา ระบบบญัชกีารเงนิที่เหมาะสมของโครงการเพิ่มพูน
ศกัยภาพการบรหิารและจดัการฟาร์มสุกร มหาวทิยาลยัแม่โจ้ มวีตัถุประสงค์เพื่อจดัท าระบบ
บญัชทีี่เหมาะสมและน าไปประยุกด์ใชไ้ด้กบัโครงการเพิม่พูนศกัยภาพการบรหิารและจดัการ
ฟาร์มสุกร มหาวทิยาลยัแม่โจ้ และน าระบบบญัชกีารเงินที่จดัท าขึ้นน าไปประยุกด์ใช้ได้กับ 
โครงการเพิม่พูนศกัยภาพการบรหิารและจดัการฟาร์มสุกร มหาวทิยาลยัแม่โจ้ เพื่อให้ไดร้ะบบ
บญัชทีีเ่หมาะสมกบัโครงการเพิม่พูนศกัยภาพการบรหิารและจดัการฟารม์สุกร มหาวทิยาลยัแม่
โจ้ ผลการวจิยัพบว่า โครงการไม่มกีารจดัท างบก าไรขาดทุน มเีพยีงการจดัท ารายรบัรายจ่าย
และงบดุลซึ่งจดัท าขึน้อย่างไม่ถูกตอ้งตามทีค่วร ผูว้จิยัจงึไดอ้อกแบบระบบบญัชกีารเงนิที่เหมาะสม
รวมทัง้ออกแบบเอกสารและรายงานทางการเงนิที่เกีย่วขอ้งใหแ้ก่โครงการรวม 9 ระบบ ได้แก่
การขายสด การขายเชื่อ การรบัช าระหนี้ การซื้อและรบัของ การจ่ายช าระหนี้ การจ่ายช าระ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เงินสดย่อย เงินเดือนและค่าแรง การรบัเงนิอุดหนุน ระบบที่ออกแบบนี้น าไป
ทดลองปฏบิตักิบัผูม้หีน้าทีใ่นการบนัทกึบญัชขีองโครงการเพื่อบนัทกึบญัชแีละจดัท างบการเงนิ 
ทัง้นี้การจดัท างบการเงนิไม่รวมกบัการค านวณตน้ทุนของสนิค้า ในระหวา่งการทดลองใชร้ะบบ
บญัชกีารเงนิใหม่กบัโครงการ พบวา่ผูม้หีน้าทีใ่นการจดัท าบญัชมีคีวามเขา้ใจเป็นอย่างดี 

ดนุชา อาชามาส (2554) ได้ศกึษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศ : การประปานครหลวง ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศและน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางการควบคุม
หรอืพฒันาการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของการประปานครหลวง และไปใชใ้นการปรบัปรุง
ระบบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการศกึษา
พบว่าปัจจยัที่ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ การประปา 
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นครหลวง ซึ่งในความคดิเหน็ของพนกังานการประปานครหลวง ปัจจยัดา้นบุคลากรเป็นปัจจยัที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศมากทีสุ่ด คอืผู้ปฏบิตังิานควรใหค้วาม
ร่วมมอืกบัองคก์ร ควรปฏบิตังิานไดจ้รงิตามกฎระเบยีบ และแนวทางปฏบิตัขิองการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศและควรเหน็ถงึประโยชน์ของการจดัให้มกีารควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 
ปัจจยัทีส่องคอืปัจจยัดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผนขององคก์ร คอื ควรมกีารก าหนด
มาตรฐาน นโยบายระเบยีบการปฏบิตั ิในการควบคุมภายในระบบสารสนเทศอยา่งชดัเจน ปัจจยั
ที่สาม คอื ปัจจยัด้านการจดัโครงสร้างองคก์ร คอืควรมบีุคลากรหลกัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปัจจยัที่สี่คอืปัจจยัด้านความพร้อมให้บรกิารและตดิตามผลด้านสารสนเทศ คอืควรมีนโยบาย 
การรกัษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศทัง้องคก์ร มรีะเบยีบการปฏบิตักิารให้ปรบัปรุง ยกเลกิ
สิทธิการเขา้ถงึและใช้งานระบบสารสนเทศ มีการสอบทานความถูกต้องของการก าหนดสทิธิ
อย่างสม ่าเสมอ และบรหิารความมัน่คงและต่อเนื่องของระบบ 

ศวิกร จงสุขศริ ิ(2553) ไดศ้กึษา การวางระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั ว ีแอนด์ พี เซ้นเตอร์ (1994) ซึ่งมีวตัถุประสงค์ของการศกึษาเพื่อให้ทราบถงึลกัษณะ 
การด าเนินงาน ระบบบญัชแีละการควบคุมภายในของกจิการ เพื่อด าเนินการวางระบบบญัชแีละ
การควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของธุรกจิ และเพื่อใหก้จิการจดัท ารายงานทางการบญัชี
และรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของกจิการ และผลการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องและน่าเชื่อถอื ซึ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนัน้มาจากการสงัเกตการปฏบิตังิานและแบบ
สมัภาษณ์ ผลการศกึษาพบว่า กิจการยงัไม่มีการจดัโครงสร้างองค์กรและแบ่งหน้าที่ความ
รบัผดิชอบกนัอย่างชดัเจน ส่วนระบบบญัชแีละการควบคุมภายในยงัไม่มปีระสิทธิภาพเพยีง
พอทีจ่ะจดัท างบการเงนิทีส่มบูรณ์ ท าใหผู้บ้รหิารไม่สามารถน าขอ้มูลนัน้มาใชใ้นการตดัสนิใจใน
เชงิบริหารได้ ผู้ศกึษาจึงเสนอการจดัโครงสร้างองค์กรและปรบัปรุงหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ออกแบบเอกสารทางการบญัช ีและปรบัปรุงผงัทางเดนิเอกสาร ตลอดจนเสนอแนวทางการควบคุม
ภายในของระบบบญัชแีต่ละระบบตามหลกัการควบคุมภายในที่ด ีและให้มคีวามเหมาะสมเพื่อ
รองรบัการขยายตวัของกจิการต่อไปในอนาคต 



บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษานี้เป็นการศกึษาการจดัโครงสร้างองค์กร การวางระบบบญัชแีละการควบคุม

ภายใน ซึ่งผูศ้กึษาไดก้ าหนดระเบยีบวธิกีารศกึษา ไวด้งันี้ 
การเกบ็รวมบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะหข์อ้มูล    
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง ดงันี้ 
1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ไดจ้าก 

1.1 การสมัภาษณ์ เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 1 คนในเรื่อง
ของลกัษณะการประกอบกจิการ การก าหนดหน้าที่การท างานให้แก่พนักงาน การจดัท าบญัชี
ของกจิการและการควบคุมภายในของกจิการในปัจจุบนั และสอบถามพนักงาน 6 คน เกี่ยวกบั
การไดร้บัมอบหมายงานของแต่ละส่วนงานทัง้หมด 4 แผนก ไดแ้ก่ แผนกขายและการตลาด 1 คน 
แผนกบญัชแีละการเงนิ 1 คน แผนกตดิตัง้ฟิลม์กรองแสงรถยนต ์2 คน แผนกตดิตัง้เครื่องเสยีง
รถยนต ์2 คน 

1.2 การสงัเกตการณ์ เป็นการสงัเกตวธิกีาร ข ัน้ตอนการท างานที่เกดิขึน้ภายใน
กจิการ 

2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมแบบฟอรม์เอกสาร พรอ้ม
ศกึษาระบบบญัชขีองธุรกจิที่มลีกัษณะการด าเนินงานที่ใกล้เคยีงกบักจิการ เพื่อใชใ้นการวาง
ระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน 
 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากขอ้มูลปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิผูศ้กึษาไดก้ าหนดขัน้ตอน
การวเิคราะหข์อ้มูล ไวด้งันี้ 
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ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาโดยใชผ้งักา้งปลา ซึ่งผูศ้กึษาจะท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อแสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธข์องสาเหตุ หรอืองค์ประกอบอื่น ที่ท าให้เกดิ
ปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาลกัษณะการด าเนินงาน และการจดัโครงสรา้งขององคก์ร ซึ่งผูศ้กึษา
จะท าการจดัโครงสร้างองค์กรขึน้ใหม่ ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่และสาย
งานให้ชดัเจนมากขึน้และก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้พนักงานได้ทราบถงึหน้าที่ของ
ตนเองวา่รบัผดิชอบงานส่ว นใดบา้ง จะท าใหก้ารท างานของกจิการเป็นระบบมากยิง่ขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ศกึษาการจดัท าบญัชแีละการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ศกึษาจะท าการวาง
ระบบบญัชแีละการควบคุมภายในขึน้ใหม่ โดยเริม่จากการก าหนดผงับญัช ีเมื่อก าหนดผงับญัชี
เรียบร้อยแล้ว จึงออกแบบเอกสารทางบญัชแีละสมุดบญัชี จากนัน้ท าการก าหนดผงัทางเดนิ
เอกสารและการควบคุมภายใน เพื่อท าใหก้ารจดัท าบญัชมีคีวามถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชี
ทีร่บัรองโดยทัว่ไป และท าใหก้ารควบคุมภายในมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ 

 
รา้น บวิตีฟู้ล ซาวด ์มลีกัษณะการบรหิารงานแบบครอบครวั และมกีารก าหนดขอบเขต

ของการท างานนัน้ยงัไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึการจดัท าบญัชรีายรบัรายจ่ายนัน้ยงัใชว้ธิจีดบนัทกึ
ลงในสมุดรายวนัรบัเงนิจ่ายเงนิธรรมดา ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึด าเนินการปรบัปรุงโครงสร้างองคก์ร
การวางระบบบญัช ีและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมกบักจิการ ดงันี้ 

การศกึษาปัญหาโดยใชผ้งักา้งปลา 
 การจดัโครงสรา้งองคก์ร  
 การวางระบบบญัช ีและการควบคุมภายใน 
 

การศึกษาปัญหาโดยใช้ผงัก้างปลา 
 

ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกิจการ สามารถสรุปปัญหาได้ 2 
ประการ ดงัต่อไปนี้ 

1. ปัญหาดา้นการจดัโครงสรา้งองคก์ร 
2. ปัญหาดา้นการจดัท าบญัช ี
จากการศกึษาขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมได้ และน ามาวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ผงั

กา้งปลา ดงัแสดงในภาพที ่3 
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      ความสามารถในการท างาน 
ลกัษณะการบรหิาร       

                                 พนกังาน 

   ก าหนดขอบเขต      ไม่ใส่ใจหน้าที่ 
                                   การท างานไม่ชดัเจน             การท างาน  
 
 

 
ยงัไม่มรีะบบบญัช ี
และการควบคุมภายใน 

เอกสารทางบญัชไีม่เหมาะสม 
      และไม่เพยีงพอ 
 
 
ภาพท่ี 3 แผนผงักา้งปลา (แสดงปัญหาของกจิการ) 
 

ภาพที ่3 แสดงใหเ้หน็ถงึปัญหาและสาเหตุของปัญหาการจดัโครงสรา้งองคก์รและการจดัท า
บญัชไีม่มปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

การจดัโครงสรา้งองคก์ร จากการศกึษาสามารถแยกเป็น 2 ประเดน็ ดงันี้ 
1. ลกัษณะการบรหิารงาน  

1.1 ก าหนดขอบเขตการท างานไม่ชดัเจน คอื กจิการมกีารแบ่งฝ่ายในการท างาน
ทีไ่ม่ชดัเจน ไม่มกีารก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร จงึท าใหพ้นกังานไมท่ราบการท างานในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงอาจก่อให้เกิดการทุจริตหน้าที่เกิดขึ้นเช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รบัผดิชอบหน้าทีเ่พยีง 1 คน อาจเกดิการปลอมแปลงเอกสารหรอืยกัยอกเงนิได้ 

2. พนกังาน 
2.1 ความสามารถในการท างาน พนกังานบางคนไม่มคีวามรูค้วามสามารถในการ

ท างาน ประสบการณ์ท างานน้อย จงึขาดประสทิธภิาพในการท างาน 
2.2 ไม่ใส่ใจในหน้าที่การท างาน พนักงานขาดความใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง 

รวมถึงขาดความรบัผดิชอบเรื่องระยะเวลาในการท างานแต่ละชิ้นงาน จึงท าให้งานที่ได้ไม่มี
ประสทิธภิาพมากพอทีจ่ะส่งต่อใหก้บัลูกคา้และไม่เสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด 

การจดัโครงสรา้ง
องคก์รและการ
จดัท าบญัชไีม่มี
ประสทิธภิาพ 

การจดัโครงสรา้งองคก์ร 

การจดัท าบญัช ี
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ผูจ้ดัการทัว่ไป 

การจดัท าบญัช ีจากการศกึษาสามารถแยกเป็น 3 ประเดน็ ดงันี้ 
1. ไม่มรีะบบบญัชแีละการควบคมุภายใน  

เนื่องจากกจิการไม่มรีะบบบญัชแีละการควบคุมภายใน ใชว้ธิกีารจดบนัทกึบญัชโีดย
การจดบนัทกึลงสมุดรายวนัรบัเงนิจ่ายเงนิธรรมดา จงึท าใหต้รวจสอบขอ้มูลทางการเงนิไดย้าก 

2. เอกสารทางบญัชไีมเ่หมาะสมและไม่เพยีงพอ          
เนื่องจากปัจจุบนักจิการใช้เอกสารทางบญัชทีี่ไม่เหมาะสม เช่น บิลเงินสดที่ออก

ให้กบัลูกค้าไม่มทีี่อยู่ของกจิการ ใชก้ารประทบัตราชื่อร้านและเบอร์โทรศพัท์ รวมถงึกจิการมี
เอกสารทางบญัชทีีไ่ม่เพยีงพอทีจ่ะจดัท าบญัช ีจงึควรที่จะเพิม่รายละเอยีดของเอกสารและเพิม่
จ านวนเอกสารทางบญัชทีีส่ าคญัต่อกจิการ เพื่อง่ายต่อการบนัทกึบญัช ี

 

การจดัโครงสร้างองคก์ร  
 
โครงสร้างองค์กรที่ผู้ศกึษาจดัท าขึน้ใหม่นัน้ มกีารจดัแบ่งสายงานฝ่ายต่างๆ ไวอ้ย่าง

ชดัเจน แสดงใหเ้หน็ถงึล าดบัของสายบงัคบับญัชาทีเ่หมาะสมกบักจิการ ดงัภาพที ่4 รวมถงึการ
ก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน โดยมกีารก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้
อย่างชดัเจน เพื่อการควบคุมการปฏบิตังิานใหอ้ยู่ในขอบเขตหน้าทีไ่ดง้่ายขึน้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร (ปรบัปรุง) 
 

ฝ่ายการขาย ฝ่ายบญัช ี ฝ่ายตดิตัง้ 

 

แผนกตดิตัง้เครื่องเสยีง
รถยนต ์

แผนกตดิตัง้ฟิลม์กรองแสง 

ฝ่ายคลงัสนิคา้ 

แผนกการเงนิ 

แผนกบญัช ี

แผนกจดัซือ้ 

แผนกขาย 

ผูบ้รหิาร 
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ผูศ้กึษาไดก้ าหนดหน้าทีแ่ละขอบเขตความรบัผดิชอบของหน่วยงานต่างๆ ดงันี้ 
1. ผูบ้รหิาร มขีอบเขตความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธข์ององคก์ร 
1.2 วางแผนการลงทุน และการด าเนินงานในองคก์ร 
1.3 ก ากบัดูแลใหค้ าแนะน า และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ภายในองคก์ร 

2. ผูจ้ดัการทัว่ไป มขีอบเขตความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
2.1 สื่อสารการน าวสิยัทศัน์ และกลยุทธม์าปรบัใชใ้นแต่ละฝ่าย 
2.2 ควบคุมดูแลและประเมนิผลการปฏบิตังิานของแต่ละฝ่าย 
2.3 เสนอผลการปฏบิตังิานโดยรวมใหผู้บ้รหิารทราบ 

3. ฝ่ายขาย มขีอบเขตความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
3.1 ดูแลสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ 
3.2 รบัค าสัง่ซื้อ และตดิตามงานใหลู้กคา้อย่างสม ่าเสมอ 
3.3 ตรวจนบัสนิคา้ทีส่ ัง่ซื้อร่วมกบัฝ่ายคลงั 
3.4 ตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนส่งงานลูกคา้ 
3.5 ออกใบแจง้หนี้และใบส่งของใหก้บัลูกคา้ 

4. ฝ่ายบญัช ีมขีอบเขตความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
4.1 รวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อบนัทกึบญัชใีหถู้กตอ้งและครบถว้นตามหลกัการบญัชี

ทีร่บัรองทัว่ไป 
4.2 แบ่งแยกหน้าทีข่องบญัช ีและการเงนิ ออกเป็นคนละฝ่ายอย่างชดัเจน 
4.3 ค านวณเงนิเดอืน และค่าแรงใหก้บัพนกังาน 
4.4 ควบคุมและวางแผนทางดา้นบญัช ีการเงนิ และภาษอีากรของกจิการใหถู้กตอ้ง

โดยไม่ผดิต่อหลกักฎหมาย 
4.5 ศกึษาข้อมูลและติดตามข่าวสารทางบญัชแีละภาษีอากรเพิ่มเติม เพื่อเพิม่

ความเขา้ใจและความถูกตอ้งในการท างาน 
5. ฝ่ายคลงัสนิคา้ มขีอบเขตความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

5.1 รบัวสัดุอุปกรณ์ หรอืสนิคา้มาจดัเกบ็ในคลงั 
5.2 จดัท าบตัรประจ าชนิดสนิคา้ 
5.3 ตรวจนบัสนิคา้ และวสัดุอุปกรณ์ 
5.4 ดูแลจดัเกบ็สนิคา้ทีอ่ยู่ในคลงัใหเ้ป็นระเบยีบ เพื่อง่ายในการคน้หาและตรวจสอบ 
5.5 บรรจุหบีห่อสนิคา้ และส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 
5.6 จดัท าเอกสารการเบกิสนิคา้ และวสัดุอุปกรณ์ ก่อนส่งสนิคา้ใหก้บัฝ่ายตดิตัง้ 

6. ฝ่ายตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนต ์และฟิลม์กรองแสง มขีอบเขตความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
6.1 รบัค าสัง่ตดิตัง้จากฝ่ายขาย  
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6.2 ตรวจเชค็รถยนตล์ูกคา้อย่างละเอยีด 
6.3 ท าการตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนต ์หรอืฟิลม์กรองแสง  
6.4 ตรวจเชค็ระบบเครื่องเสยีงรถยนต ์หรอืตรวจเชค็ความเรยีบร้อยของการติดตัง้

ฟิลม์กรองแสง 
6.5 สาธติการใชง้านของเครื่องเสยีงรถยนตใ์หก้บัลูกคา้ และส่งมอบรถยนตใ์ห้กบั

ลูกคา้ 
6.6 อธิบายรายละเอยีดเกี่ยวกบัการดูแลรกัษาฟิล์มกรองแสงหลงัการตดิตัง้กบั

ลูกคา้ และส่งมอบรถยนตใ์หก้บัลูกคา้ 
 
การวางระบบบญัชีและการควบคมุภายใน 
 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลขา้งต้นตลอดจนการวเิคราะหข์อ้มูล น ามาซึ่งการวางระบบบญัช ี
และการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบักจิการ ดงันี้ 

1. ก าหนดผงับญัช ี
เนื่องจากรา้น บวิตีฟู้ล ซาวด ์มนีโยบายทีจ่ะจดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดั ในอนาคต

อนัใกลน้ี้ ผูศ้กึษาจงึไดอ้อกแบบผงับญัชแีละรหสับญัชใีห้เหมาะสมกบักจิการ และง่ายต่อการบนัทึก
บญัช ีโดยแบ่งเป็น 5 ประเภท และมตีวัเลขทัง้หมด 7 ต าแหน่ง ดงันี้ 
    ต าแหน่งที ่1 ประเภทบญัช ี

1 หมายถงึ สนิทรพัย ์
2 หมายถงึ หนี้สนิ 
3 หมายถงึ ส่วนของเจา้ของ 
4 หมายถงึ รายได ้
5 หมายถงึ ค่าใชจ้่าย 

  ต าแหน่งที ่2 หมวดหมู่ของบญัชใีนแต่ละประเภท 
   11 หมายถงึ สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
   12 หมายถงึ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 
   21 หมายถงึ หนี้สนิหมุนเวยีน 
   22 หมายถงึ หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 
   31 หมายถงึ ทุน 
   32 หมายถงึ ถอนใชส้่วนตวั 
   41-44 หมายถงึ รายไดต้่างๆ 
   51-59 หมายถงึ ค่าใชจ้่ายต่างๆ 
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  ต าแหน่งที ่3-7     รายละเอยีดของบญัชตี่างๆ แต่ละหมวดหมู่ ตวัอย่างเชน่ 
   11-10-000     หมายถงึ บญัชปีระเภท สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
      ล าดบัที ่1 เงนิสด 
   12-10-000     หมายถงึ บญัชปีระเภท สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 
      ล าดบัที ่1 ทีด่นิ 
   21-10-000     หมายถงึ บญัชปีระเภท หนี้สนิหมุนเวยีน 
      ล าดบัที ่1 เจา้หนี้การคา้ 
   22-10-000     หมายถงึ บญัชปีระภท หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 
               ล าดบัที ่1 เงนิกูย้มืระยะยาว 

โดยผงับญัช ีแสดงในภาคผนวก ข      
 

2. ออกแบบเอกสารทางบญัชแีละสมุดบญัช ี
เนื่องจากเอกสารทางบญัชทีี่ ร้าน บวิตี้ฟูล ซาวด์ ใชใ้นปัจจุบนัมเีอกสารทางบญัชี

บางส่วนทีไ่ม่เหมาะสมกบัหน่วยงานและไม่เพยีงพอต่อการน าไปจดัท าบญัช ี เชน่ รายละเอยีดที่
อยู่ของกจิการไม่สมบูรณ์ มเีพยีงชือ่กจิการและเบอรโ์ทรศพัทเ์ท่านัน้ ผูศ้กึษาจงึขอเสนอเอกสาร
ทางบญัชจีากทีก่จิการมอียู่จากเดมิ 5 แบบฟอรม์ เพิม่เตมิขึน้อกีทัง้หมด 18 แบบฟอรม์ เพื่อท า
ใหร้ะบบบญัชแีละการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และ เพื่อรองรบันโยบายของ รา้น 
บิวตี้ฟูล ซาวด์ ที่จะจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั ในอนาคตอนัใกล้ ผู้ศกึษาได้จดัท าตาราง
เปรยีบเทยีบเอกสารที่กิจการใช้ในปัจจุบนัและเอกสารที่จดัท าเพิม่เตมิ โดยแบ่งตามกจิกรรม 
ตารางที ่3 แสดงเอกสารทีใ่ชต้ามกจิกรรมการซื้อสนิคา้ 

 
ตารางท่ี 3 กจิกรรมการซื้อสนิคา้ 

เอกสารทางบญัชี (ปัจจบุนั) เอกสารทางบญัชี (เพ่ิมเติม) 
ไม่มเีอกสารการสัง่ซื้อ 
 

ใบเสนอซือ้                                          
ใบสัง่ซื้อ                                            
ใบตรวจรบัของ                                                                                   

 
จากตารางที่ 3 จะเหน็ได้ว่าในปัจจุบนักจิการไม่มเีอกสารในการสัง่ซื้อสนิคา้ เนื่องจาก

กจิการใชว้ธิกีารสัง่ซื้อสนิค้าผ่านทางโทรศพัท์กบัพนักงานขายของบรษิทัที่จะสัง่ซื้อสนิค้าและ
ไม่ไดม้กีารบนัทกึรายการสัง่ซื้อเพื่อเป็นหลกัฐาน ผูศ้กึษาจงึเพิม่เตมิเอกสารใหม่ไดแ้ก่ ใบเสนอ
ซื้อ ใบสัง่ซื้อ ใบตรวจรบัของ  
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ตารางท่ี 4 กจิกรรมการขายสนิคา้เป็นเงนิสด 
เอกสารทางบญัชี (ปัจจบุนั) เอกสารทางบญัชี (เพ่ิมเติม) 

ใบเสรจ็รบัเงนิ 
ใบก ากบัภาษ ี 
บลิเงนิสด 

ใชเ้อกสารเดมิ 

 
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าการขายสินค้าเป็นเงินสด กิจการจะมเีอกสารเพยีง 2 ใบ 

ไดแ้ก่ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัสนิคา้ ออกใหส้ าหรบัลูกคา้ทีซ่ื้อสนิคา้ในราคา 500 บาท แต่ถา้ซื้อ
ต ่ากวา่ 500 บาท จะออกบลิเงนิสดใหก้บัลูกคา้  

 
ตารางท่ี 5 กจิกรรมจ่ายเงนิเจา้หนี้ 

เอกสารทางบญัชี (ปัจจบุนั) เอกสารทางบญัชี (เพ่ิมเติม) 
เชค็ ทะเบยีนเชค็จ่าย 

          

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัการจ่ายเงินลูกหนี้จะเป็นการจ่ายเงนิผ่านเชค็  
แต่จะบนัทกึการจ่ายเงนิไวใ้นสมุดบญัชรีบัเงนิ-จ่ายเงนิเท่านัน้ ผูศ้กึษาจงึเพิม่เตมิเอกสารใหม่ 
ไดแ้ก่ ทะเบยีนเชค็จ่าย 

 
ตารางท่ี 6 บนัทกึบญัช ี

เอกสารทางบญัชี (ปัจจบุนั) เอกสารทางบญัชี (เพ่ิมเติม) 
สมุดบญัชรีบัเงนิ-จ่ายเงนิ ใบส าคญัรายวนัซือ้ 

ใบส าคญัรายวนัขาย 
ใบส าคญัรายวนัรบัเงนิ 
ใบส าคญัรายวนัจ่ายเงนิ 
ใบส าคญัรายวนัทัว่ไป  
สมุดบญัชี 
สมุดรายวนัซือ้                                  
สมุดรายวนัขาย                                       
สมุดรายวนัรบัเงนิ                                         
สมุดรายวนัจ่ายเงนิ                                     
สมุดรายวนัทัว่ไป                                       
บญัชแียกประเภททัว่ไป                            
บญัชแียกประเภทย่อยเจา้หน้ี                                  
บญัชแียกประเภทสนิคา้คงเหลอื                  
บญัชคุีมสนิคา้คงเหลอื                                    
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จากตารางที่ 6 จะเหน็ได้ว่าการบนัทกึบญัชใีนปัจจุบนั กจิการได้บนัทกึลงในสมุดบญัชี
รบัเงิน-จ่ายเงนิ ผู้ศกึษาจึงเพิม่เตมิเอกสารทางบญัชแีละสมุดบญัชขีึน้ใหม่เพื่อสะดวกแก่การ
บนัทกึบญัช ีโดยตวัอย่างเอกสารทางบญัช ีแสดงในภาคผนวก ค 

3. ก าหนดผงัทางเดนิเอกสาร และการควบคุมภายใน 
ผูศ้กึษาไดท้ าการแบ่งแยกหน้าทีใ่นส่วนของฝ่ายบญัช ีซึ่งฝ่ายบญัชจีะแบ่งออกเป็น 

2 แผนก คอื แผนกบญัช ีและแผนกการเงนิ แผนกบญัชมีหีน้าทีเ่กบ็รวบรวมเอกสารส าคญัต่างๆ
ของแต่ละกจิกรรมเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัช ีแผนกการเงนิมหีน้าทีเ่กบ็เงนิจาก
การขายสนิคา้และจ่ายเงนิใหก้บัเจา้หนี้รวมถงึจดัท าเอกสารประกอบการจ่ายเงนิและรบัเงนิ สรุป
ยอดขายในแต่ละวนัและน าเงนิฝากธนาคาร กจิการจงึจ าเป็นตอ้งมผีงัทางเดนิเอกสารที่เหมาะสม 
เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคตและเพื่อการควบคุมภายในและการจัดท าบัญชีที่มี
ประสทิธภิาพ  
   

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการเขยีนผงัทางเดนิของงานและเอกสาร 
 

           จุดเริม่ตน้ 
 

   เอกสาร 
 

   ทางเดนิของงานและเอกสาร 
 

   จดัเกบ็เอกสาร  A - เรยีงตามตวัอกัษร 
       D - เรยีงตามวนัที ่
       N – เรยีงตามเลขที ่

   แนบกนั 
 

   ผูต้รวจทาน/ผูจ้ดัท าเอกสารลงนาม 

   ลงนามอนุมตั ิ

i 

S 
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   จุดเชือ่มตอ่ 

            ทางเลอืก 
       

 การปฏบิตักิาร 
 

 สมุดบญัชหีรอืสมุดบนัทกึ  
 
   

3.1 ระบบการสัง่ซื้อและรบัสนิคา้ 
ระบบบญัชกีารสัง่ซื้อและรบัสนิคา้ เป็นระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัง่ซื้อสนิคา้มา

เพื่อขายและการรบัสนิคา้จากผูข้าย โดยมสี่วนงานที่เกีย่วขอ้งได้แก่ ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายคลงัสนิคา้ 
ฝ่ายบญัช ีมเีอกสารทางบญัชแีละขัน้ตอนในการจดัท า ซึ่งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เอกสารของระบบการจดัซื้อและรบัสนิคา้ ไดแ้ก่ ใบเสนอซื้อ ซึ่งฝ่ายต่างๆ 
ในองคก์รเป็นผูจ้ดัท า เพื่อแจง้รายละเอยีดสนิค้าและวสัดุอุปกรณ์ที่ตอ้งการให้ฝ่ายจดัซื้อจดัหามา 
ใบสัง่ซื้อ ฝ่ายจดัซื้อเป็นผูจ้ดัท าขึน้ ใบตรวจรบัสนิค้า ฝ่ายจดัซื้อและฝ่ายคลงัสนิค้าเป็นผูจ้ดัท า
หลงัจากทีไ่ดต้รวจนบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

2. ระบบการจดัซื้อและรบัสนิคา้มขี ัน้ตอน ดงัแสดงในภาพที่ 5 และอธบิายได้
ดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1 เสนอซื้อ แต่ละส่วนงานหาความต้องการของสนิคา้หรอืวสัดุ
อุปกรณ์ แล้วจดัท าใบสนอซื้อจ านวน 3 ชุดและส่งใหฝ่้ายจดัซื้อ เมื่อฝ่ายจดัซื้อได้รบัใบเสนอซื้อ
จากฝ่ายต่างๆ ในองคก์ร ฝ่ายจดัซื้อตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเสนอซื้อ น าขอ้มูลในใบเสนอ
ซื้อของแต่ละส่วนงานมาประมวลหาความตอ้งการรวมของสนิคา้แต่ละชิน้  

ขัน้ตอนที่ 2 สัง่ซื้อ เมื่อทราบความต้องการสินค้าเป็นรายชิ้นแล้ว ฝ่าย
จดัซื้อจะท าการคดัเลอืกผูข้าย โดยดูขอ้มูลจากแฟ้มผูข้าย กจิการควรมนีโยบายไวว้่าการจดัซื้อ
ทุกครัง้จะตอ้งจดัซื้อจากบรษิทัทีผ่า่นการคดัเลอืก มาแลว้วา่สมควรทีก่จิการจะท าธุรกจิดว้ย การ
จดัท าใบสัง่ซื้อ โดยฝ่ายจดัซื้อ อาศยัขอ้มูลจากแฟ้มสนิค้าคงคลงัและขอ้มูลทีป่รากฏในใบเสนอ



30 

 

ซื้อ ใบสัง่ซื้อจดัท าขึน้จ านวน 4 ชุด โดยเกบ็ไวท้ี่ฝ่ายจดัซื้อ 1 ชุด ส่งให้ผูข้าย 1 ชุด ส่งให้ฝ่าย
คลงั 1 ชุด และส่งให้ฝ่ายบญัช ี1ชุดเพื่อปรบัยอดบญัชเีจ้าหนี้ และเมื่อฝ่ายบญัชไีด้รบัใบสัง่ซื้อ
จากฝ่ายจดัซื้อกจ็ะตัง้รอไว้จนได้รบัการตอบรบัการสัง่ซื้อจากผู้ขาย จึงท าการปรบัยอดบญัชี
ใบสัง่ซื้อ     

ขัน้ตอนที่ 3 รับสินค้า เมื่อผู้ขายน าสินค้ามาส่ง ฝ่ายจัดซื้อและฝ่าย
คลงัสนิคา้ท าการตรวจนบัและตรวจสภาพสนิคา้วา่ตรงกบัขอ้มูลทีป่รากฏในใบสัง่ซื้อและเอกสาร
ส่งสนิคา้ของผูข้ายหรอืไม่เมื่อถูกตอ้งตรงกนัแล้ว จงึจดัท าใบรบัสนิคา้ ฝ่ายบญัชเีมื่อไดร้บัสนิค้า
จะน ามาเปรียบเทียบกับใบสัง่ซื้อและปรับยอดบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีสินค้าคงเหลือ ฝ่าย
คลงัสนิคา้จดัท าใบรบัสนิคา้จ านวน 3 ชดุ ใหแ้ก่ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายคลงัสนิคา้และฝ่ายบญัช ี 
 

การควบคุมภายใน 
1. ใบเสนอซื้อทุกใบจะตอ้งมกีารเซน็อนุมตัจิากหวัหน้าฝ่ายต่างๆ ในองคก์ร 
2. ใบสัง่ซื้อจะตอ้งมชีื่อพนกังานฝ่ายจดัซื้อเป็นผูจ้ดัท าและมชีื่อหวัหน้าฝ่าย

จดัซื้อเป็นผูอ้นุมตัเิสมอ ซึ่งตอ้งไม่ใชค่นเดยีวกนั 
3. การสัง่ซื้อทุกรายการจะต้องซื้อจากผู้ที่มรีายชื่ออยู่ในแฟ้มผู้ขายที่ผ่าน

การตรวจสอบแล้ว แผนกจดัซื้อควรจะมกีารตดิตามผลการด าเนินงานของผูข้ายแต่ละราย เพื่อ
น ามาประกอบในการพิจารณาเลือกผู้ขายในการสัง่ซื้อครัง้ต่อไป ผู้ขายที่ได้ผ่านการพิจารณา
กลัน่กรองมาแล้วนี้ จะถูกน าเขา้สู่แฟ้มรายชื่อผูข้ายที่ผ่านกรพจิารณาแล้ว (approved vendor 
list-AVL) นอกจากนี้ ผูบ้รหิารในแผนกสัง่ซื้อควรจะได้มกีารตดิตามการคดัเลอืกผูข้ายที่อยู่ใน
แฟ้มผูข้ายอย่างสม ่าเสมอ เช่น ทบทวนราคาสนิค้า เงื่อนไข ส่วนลด ความสามารถในการส่ง
สนิคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด (พลพธู ปิยวรรณ และคณะ, 2548, หน้า 200) 

4. แผนกคลงัสนิคา้เปรยีบเทยีบใบสัง่ซื้อ ใบรบัสนิคา้ และสนิคา้ทีไ่ดร้บัอย่าง
ละเอยีด 

5. แผนกจดัซื้อมกีารจดัเกบ็แฟ้มใบสัง่ซื้อ ใบเสนอซื้อ และใบรบัสนิคา้ไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

6. รายการที่ปรากฏในแฟ้มรายการค้า เช่น แฟ้มใบสัง่ซื้อ แผนกจัดซื้อ
จะต้องมกีารตดิตามเพื่อให้ทราบสถานะของรายการสัง่ซื้อ เช่น รายการเสนอซื้อที่ยงัไม่มกีาร
สัง่ซื้อ รายการสัง่ซื้อทีย่งัไม่รบัไดส้นิคา้ รายการรบัสนิคา้ทีย่งัไม่ไดร้บัใบแจง้หนี้ รายการแจง้หนี้
ทีย่งัไม่ไดช้ าระเงนิ 



 
ภาพท่ี 5 ระบบบญัชกีารสัง่ซื้อสนิคา้และรบัสนิคา้
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3.2 ระบบบญัชจี่ายเงนิเจา้หนี้ 
ระบบบญัชจี่ายเงนิเจ้าหนี้ เป็นระบบที่เกี่ยวขอ้งกบัข ัน้ตอนการสัง่ซื้อสินค้า

ของกจิการ ซึ่งมสี่วนงานที่เกี่ยวขอ้งได้แก่ ฝ่ายบญัช ีและฝ่ายการเงนิ โดยมเีอกสารทางบญัชี
และขัน้ตอนในการจดัท า ซึ่งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เอกสารของระบบบญัชจี่ายเงินเจ้าหนี้ ได้แก่ ใบสัง่ซื้อ ใบก ากบัสินค้า/
ใบก ากบัภาษ ี(จากเจา้หนี้) ใบวางบลิ (จากเจา้หนี้) ใบส าคญัรายวนัจ่ายเงนิ ใบเสรจ็รบัเงนิ (จาก
เจา้หนี้)  

2. ระบบบญัชจี่ายเงนิเจา้หนี้มขี ัน้ตอน ดงัภาพที ่6 ทีส่ามารถอธบิายได ้ดงันี้ 
ขัน้ตอนที่ 1 จ่ายเช็คช าระหนี้  เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้แผนกบัญชี จะน า

เอกสารทีไ่ดร้บัจากการซื้อสนิคา้เป็นเงนิเชือ่ ซึ่งประกอบดว้ย ใบสัง่ซื้อ ฉบบัที่ 3 ใบก ากบัสนิคา้/
ใบก ากบัภาษ ีฉบบัที ่2 ใบวางบลิ (จากเจา้หนี้) ออกจากแฟ้มทีเ่กบ็รอ ดงันี้  

1. จดัท าใบส าคญัรายวนัจ่ายเงนิ 2 ฉบบั 
2. น าใบส าคญัรายวนัจ่ายเงนิ ฉบบัที่ 1 แนบใบสัง่ซื้อ ฉบบัที่ 3 ใบรบัสนิคา้ 

ฉบบัที2่ และใบวางบลิ ส่งใหแ้ก่แผนกการเงนิเพื่อจ่ายช าระหนี้ 
3. ใบส าคญัรายวนัจ่ายเงนิ ฉบบัที่ 2 เขา้แฟ้มเกบ็รอ 
เมื่อไดร้บัเอกสารจากแผนกบญัช ีแผนกการเงนิจะด าเนินการดงันี้ 
1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 
2. จดัเตรยีมเชค็ และบนัทกึในทะเบยีนคุมเชค็จ่าย 
3. น าเอกสารและเชค็เสนอผูม้อี านาจลงนามอนุมตัใินเอกสารและเชค็ 
4. จ่ายเชค็ให้เจ้าหนี้ พร้อมกบัรบัใบเสรจ็รบัเงนิจากเจ้าหนี้ไวเ้ป็นหลกัฐาน

การจ่ายเงนิ 
5. ส่งเอกสารหลกัฐานการจ่ายเชค็ช าระหนี้ทัง้หมดใหก้บัแผนกบญัช ี
ขัน้ตอนที่ 2 บนัทกึบญัช ีแผนกบญัชเีมื่อได้รบัเอกสารจากแผนกการเงนิ ซึ่ง

ประกอบด้วย ใบส าคญัรายวนัจ่ายเงนิฉบบัที่ 1 ใบสัง่ซื้อฉบบัที่ 3 ใบก ากบัสนิค้า/ใบก ากบัภาษี
ฉบบัที ่2 ใบวางบลิและใบเสรจ็รบัเงนิจากเจา้หนี้ ดงัแสดงในภาพที ่7 จะด าเนินการ ดงันี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกบัใบส าคญัรายวนัจ่ายเงนิ ฉบบั
ที ่2 ในแฟ้มทีเ่กบ็รอ  

2. บนัทกึบญัชใีนสมุดรายวนัโดย 
    เดบติ  เจา้หนี้การคา้  XX 
                      เครดติ  เงนิฝากธนาคาร          XX 

3. บนัทกึบญัชแียกประเภททัว่ไป 
4. บนัทกึบญัชแียกประเภทย่อยลดยอดเจา้หนี้รายตวั 
5. เกบ็เอกสารทัง้หมดเขา้แฟ้มเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัช ี
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การควบคุมภายใน 
1. แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างแผนกบญัชมีหีน้าที่จดัเตรยีมเอกสารในการจ่าย

ช าระหนี้และแผนกการเงินมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเช็คเพื่อจ่ายให้กบัเจ้าหนี้  เพื่อควบคุม
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการจ่ายเงนิ 

2. แผนกการเงนิควบคุมการช าระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยช าระเป็นเชค็ 
และจดัเกบ็เชค็ไวใ้นทีป่ลอดภยั ทัง้เชค็ที่จดัท าแล้วแต่ยงัไม่ไดจ้่ายใหก้บัเจา้หนี้ และเชค็เปล่าที่
ยงัไม่เขยีน รวมถงึแผนกการเงนิจะตอ้งมกีารจดัท าทะเบยีนคุมเชค็เพื่อใหท้ราบวา่เชค็แต่ละฉบบั
นัน้จ่ายให้กบัเจ้าหนี้คนใด จ านวนเงนิเท่าไร และเชค็จะต้องไม่มกีารลงนามไวล้่วงหน้า เมื่อผูม้ ี
อ านาจลงนามไวใ้นเชค็แล้ว หลกัฐานประกอบการจ่ายทุกใบจะต้องประทบัตรา “จ่ายแล้ว” เพื่อ
ป้องกนัการน ามาเบกิซ ้า 

3. แผนกบญัชจีดัท าเอกสารประกอบการจ่ายเงินเจ้าหนี้ เพื่อควบคุมการ
ปฏบิตังิานและเป็นหลกัฐานในการบนัทกึบญัชทีุกครัง้ทีม่กีารจ่ายเงนิเจา้หนี้  



 
ภาพท่ี 6 ระบบบญัชจี่ายเงนิเจา้หนี้-ข ัน้ตอนที ่1 จ่ายเชค็ช าระหนี้ 
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ภาพท่ี 7 ระบบบญัชจี่ายเงนิเจา้หนี้-ข ัน้ตอนที ่2 บนัทกึบญัช ี
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3.3 ระบบบญัชรีบัเงนิ จากการขายสนิคา้เป็นเงนิสด 
ระบบบญัชรีบัเงิน จากการขายสินค้าเป็นเงินสด เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกบั

ข ัน้ตอนการขายสนิค้า ซึ่งมสี่วนงานที่เกี่ยวขอ้งคอื ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายคลงัสนิค้า และ
ฝ่ายบญัช ีโดยมเีอกสารทางบญัชแีละขัน้ตอนในการจดัท า ซึ่งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เอกสารของระบบบัญชีรับเงิน จากการขายสินค้าเป็นเงินสด ได้แก่ 
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีสรุปรายงานการรบัเงนิประจ าวนั รายงานการขายประจ าวนั ใบน า
เงนิฝากธนาคาร ใบส าคญัรายวนัรบัเงนิ 

2. ระบบบญัชรีบัเงิน จากการขายสินค้าเป็นเงนิสดมขี ัน้ตอน ดงัภาพที่ 8 
และอธบิายได ้ดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1  รบัเงนิและส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ เมื่อลูกคา้ไดเ้ลอืกสนิคา้
ได้ตามความตอ้งการแล้วจะแจง้ให้พนักงานขายทราบ พนักงานขายเมื่อไดร้บัแจ้งจากลูกคา้จะ
ด าเนินการ ดงันี้ 

1. พนกังานขายเขยีนใบเสรจ็รบัเงนิ /ใบก ากบัภาษ ีพรอ้มส าเนาจ านวน 
4 ฉบบั 

2. ขอรบัเงนิค่าสนิคา้จากลูกคา้ 
3. น าสนิคา้พรอ้มเงนิค่าสนิคา้ และใบเสรจ็รบัเงนิ /ใบก ากบัภาษไีปส่งที่

แผนกการเงนิ 
เมื่อแผนกการเงนิไดร้บัเงนิ สนิคา้ และใบเสรจ็รบัเงนิ /ใบก ากบัภาษ ีจาก

พนกังานขาย จะด าเนินการ ดงันี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเงนิ สนิค้า และใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบั

ภาษ ีจากนัน้ลงนามในใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษี 
2. บนัทกึการรบัเงนิในเครื่องรบัเงนิ 
3. ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากบัภาษี ฉบบัที่ 1, 2 ให้แผนก

คลงัสนิคา้เพื่อท าการบรรจุหบัห่อ  
4. ส่งใบเสรจ็รบัเงนิ/ ใบก ากบัภาษ ีฉบบัที ่4 ใหแ้ผนกขาย 
5. เก็บส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษี ฉบบัที่ 3 ไว้รอการจดัท า

รายงานการรบัเงนิประจ าวนัเมื่อสิน้วนั 
เมื่อแผนกคลงัสนิคา้ ไดร้บัสนิคา้พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิ/ ใบก ากบัภาษ ีฉบบั

ที ่1, 2 จากแผนกการเงนิจะด าเนินการ ดงันี้ 
1. บรรจุหีบห่อสินค้า ส่งมอบสินค้าให้กบัลูกค้าพร้อมใบเสร็จรบัเงิน/ 

ใบก ากบัภาษ ีฉบบัที ่1  
2. เกบ็ส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ/ ใบก ากบัภาษ ีฉบบัที ่2 เขา้แฟ้ม 
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ขัน้ตอนที ่2 แผนกขายจดัท ารายงานการขาย รบัเงนิและการบนัทกึบญัช ี
เมื่อแผนกขายได้รบัส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษี ฉบบัที่ 4 จากแผนกการเงินจะเกบ็
รวบรวมไวจ้นสิน้วนั ด าเนินการ ดงันี้  

1. จดัท ารายงานการขายประจ าวนั จ านวน 2 ฉบบั 
2. น ารายงานการขายประจ าวนั ฉบบัที่ 1 แนบรวมกบัใบเสรจ็รบัเงนิ / 

ใบก ากบัภาษ ีฉบบัที ่4 ทีม่อียู่ทัง้หมดส่งแผนกบญัช ี
แผนกการเงนิ เมื่อสิ้นวนัจะน าส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษ ีฉบบั

ที ่3 ทีไ่ดร้บัจากแผนกขาย จะด าเนินการ ดงันี้ 
1. จดัท าสรุปรายงานรบัเงนิประจ าวนั จ านวน 2 ฉบบั 
2. น าเงนิสดที่ได้รบัฝากธนาคารโดยจดัท าส าเนาใบน าเงนิฝากธนาคาร

ไว ้1 ฉบบั 
3. น าสรุปรายงานการรบัเงนิสดประจ าวนั ฉบบัที่ 1 แนบรวมกบัส าเนา

ใบน าเงนิฝากธนาคารและส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษ ีฉบบัที ่3 ส่งมอบใหแ้ผนกบญัช ี 
4. เกบ็สรุปรายงานการรบัเงนิประจ าวนั ฉบบัที ่2 เขา้แฟ้ม 

แผนกบญัช ีเมื่อไดร้บัเอกสารรายงานการขายประจ าวนั ส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ 
/ ใบก ากบัภาษ ีฉบบัที่ 3 จากแผนกขาย และสรุปรายงานการรบัเงนิประจ าวนั ฉบบัที่ 1 ส าเนา
ใบน าเงนิฝากธนาคาร และส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษี จากแผนกการเงนิ ดงัแสดงใน
ภาพที ่9 จะด าเนินการ ดงันี้ 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 
2. จดัท าใบส าคญัรายวนัรบัเงนิแนบเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ 
3. บนัทกึบญัชใีนสมุดรายวนัรบัเงนิโดย  

   เดบติ  เงนิฝากธนาคาร    xx 
            เครดติ  ขายสนิคา้    xx 
     ภาษขีาย    xx 

4. บนัทกึบญัชลีดยอดสนิคา้ทีข่ายในบญัชคีุมสนิคา้คงเหลอื 
5. เกบ็เอกสารทัง้หมดเขา้แฟ้มเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชใีนสมุด

รายวนัรบัเงนิ 
การควบคุมภายใน 
เพื่อควบคุมการรบัเงนิจากการขายสนิค้าให้ครบถ้วน กิจการควรวางระบบ

การควบคุมภายในดงันี้ 
1. แบ่งแยกหน้าที่พนักงานให้ชดัเจน เช่นแผนกขายท าหน้าที่ขายสินค้า 

แผนกการเงนิมหีน้าที่รบัเงนิจากการขายสนิค้าและแผนกบญัชมีหีน้าทีบ่นัทกึบญัช ีเพื่อป้องกนั
การทุจรติยกัยอกเงนิ สามารถตรวจสอบซึ่งกนัและกนัได ้   
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2. แผนกการเงนิมกีารตรวจสอบความถูกต้องครบถว้นของเงนิที่ได้รบั จาก
การขายสนิค้าเมื่อสิ้นวนัและจดัเกบ็ไวอ้ย่างปลอดภยั โดยการน าเงนิฝากธนาคารเวลา  15.00 
นาฬกิาของทุกวนั 

3. แผนกขายมีการจดัท าเอกสารประกอบการขาย และการรบัเงิน โดยมี
แผนกการเงนิเป็นผูต้รวจทาน เพื่อเป็นหลกัฐานการขายสนิค้า การบนัทกึบญัชสีนิค้าคงเหลอื
และรบัเงนิทุกครัง้ทีม่กีารขายสนิคา้เกดิขึน้ 
 



ภาพท่ี 8 ระบบบญัชรีบัเงนิจากการขายสนิคา้ – ข ัน้ตอนที ่1 รบัเงนิและส่งมอบสนิคา้ใหลู้กคา้ 
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ภาพท่ี 9 ระบบบญัชรีบัเงนิจากการขายสนิคา้- ข ัน้ตอนที ่2 จดัท ารายงานการขาย รบัเงนิและบนัทกึบญัช ี
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บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในของร้าน บิวตี้ฟูล ซาวด์ 

โดยการศกึษาขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 1 คน ในเรื่องลกัษณะการประกอบกจิการ 
การก าหนดหน้าที่การท างานให้กบัพนักงาน การจดัท าบญัชแีละการควบคุมภายในของกจิการ
และสมัภาษณ์พนักงานทัง้หมด 6 คน เกี่ยวกบัการได้รบัมอบหมายงานของแต่ละส่วนงาน 
รวมถงึการสงัเกตการณ์ เป็นการสงัเกตวธิกีาร ข ัน้ตอนการท างานที่เกดิขึน้ภายในกจิการ จาก
ขอ้มูลทีร่วบรวมไดน้ัน้ ผูศ้กึษาสามารถน ามาวเิคราะหไ์ดว้า่ปัญหาของรา้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเดน็ทีส่ าคญั คอื การจดัโครงสรา้งองค์กร และ ระบบบญัชแีละการควบคุมภายในของกจิการ 

ส าหรับด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ผู้ศึกษาพบว่า ปัจจุบันกิจการยังไม่มีการจดั
โครงสร้างองคก์ร และก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบของแต่ละส่วนงานที่ชดัเจน ซึ่งจากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการสงัเกตการณ์สามารถแบ่งหน้าที่การท างานของ
กจิการในปัจจุบนัเป็น 5 ฝ่าย คอื ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฝ่ายชา่งเทคนิค 
ฝ่ายชา่งตดิตัง้เครื่องเสยีงรถยนต ์ฝ่ายชา่งตดิตัง้ฟิลม์กรองแสงรถยนต ์ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึน าเสนอ
ให้มกีารจดัโครงสร้างองคก์รขึน้ใหม่ และก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบของแต่ละส่วนงานให้
ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ ดงัต่อไปนี้ 

1. ฝ่ายบญัช ีให้แยกผู้ดูแลด้านการจดัท าบญัชกีบัด้านการเงินออกจากกนั เพื่อลด
ความเสี่ยงการเกดิการทุจรติที่อาจจะเกดิขึ้น เช่น การโอนเงนิของกจิการเขา้บญัชขีองผู้ดูแล  
การจดัท าบญัชแีละการเงนิ โดยไม่มกีารตรวจสอบซึ่งกนัและกนั เพราะผูดู้แลบญัชแีละการเงนิ
เป็นผู้ด าเนินการตัง้แต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการก าหนดหน้าที่ความ
รบัผดิชอบแยกออกจากกนั สามารถลดความเสีย่งจากการทุจรติได ้ 

2. ฝ่ายขาย ใหแ้ยกเป็นแผนกไดแ้ก่แผนกขาย และแผนกจดัซื้อ เพื่อความเป็นระบบใน
การขายสนิค้าและการจดัซื้อสนิคา้ ซึ่งในปัจจุบนัฝ่ายขายยงัท าหน้าขายสนิคา้และสัง่ซื้อสนิคา้ 
หากแยกหน้าที่การท างานออกจากกนัจะช่วยลดการเกดิการยกัยอกสนิค้าได้ หรือการสัง่ซื้อ
สนิคา้ทีไ่ม่มคีุณภาพแต่ราคาแพง 

3. ฝ่ายช่างเทคนิค เปลี่ยนเป็นฝ่ายตดิตัง้ แบ่งเป็น 2 แผนก ได้แก่ แผนกตดิตัง้เครื่อง
เสยีงรถยนต์ และแผนกตดิตัง้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ โดยควบคุมโดยช่างเทคนิคเพื่อความเป็น
ระบบในการท างานและเพิม่ฝ่ายคลงัสนิคา้ขึน้มาเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบสนิค้าและวสัดุคงเหลอื 
รวมถงึการจดัเกบ็สนิคา้และวสัดุใหเ้ป็นระบบเพื่อง่ายต่อการคน้หาและตรวจสอบสนิคา้ โดยฝ่าย
ต่างๆ จะไดร้บัการดูแลจากผูจ้ดัการทัว่ไป 
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ส่วนด้านระบบบญัชแีละการควบคุมภายในนัน้ ผู้ศกึษาพบว่า ในปัจจุบนักจิการไม่มี 
การบญัชแีละการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นเพยีงการจดบนัทกึลงสมุดรายวนัธรรมดา
เท่านัน้ จงึท าใหก้ารตรวจสอบเงนิสดเป็นไปได้ยาก ซึ่งจากการศกึษาสามารถอธบิายในรายละเอยีด
และน าเสนอแนวทางในการปรบัปรุงดงันี้ 

1. เอกสารทางบญัชแีละสมุดบญัชทีีร่า้นใชใ้นปัจจุบนัไม่เหมาะสม 
เชน่ การรบัเงนิจากการขายสนิคา้ ผูข้ายจะเขยีนเพยีงบลิเงนิสดใหก้บัลูกคา้ ซึ่งไม่มี

รายละเอียดที่อยู่ของกิจการใช้เพียงการประทบัชื่อกิจการและเบอร์โทรศพัท์เท่านัน้ ดงันัน้ 
ผู้ศกึษาจึงได้มีการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งทางบญัชขีึน้ใหม่และค านึงถึงความเหมาะสมกบั
กจิการ รวมถงึการจดัเกบ็เอกสารทัง้หมดที่เกดิขึน้ไวใ้นแฟ้มเอกสารที่แยกเป็นหมวดหมู่ และ
เหมาะสมกบัการใหง้าน ง่ายต่อการคน้หา  

2. การบนัทกึรายการทางบญัชทีีร่า้นปฏบิตัอิยู่ในปัจจุบนัไม่เหมาะสม 
ผูศ้กึษามกีารก าหนดผงับญัชแีละรหสับญัชใีห้เหมาะสม และก าหนดให้มบีญัชคีุม

และบญัชยี่อย เพื่อง่ายต่อการจ าแนกประเภทขอ้มูลทางการบญัชแีละง่ายต่อการค้นหา รวมถงึ
ง่ายต่อการน าเสนอผูบ้รหิาร เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจ กจิการควรมกีารบนัทกึรายการทาง
บญัชทีีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

3. การควบคุมภายในไม่มปีระสทิธภิาพ 
ผู้ศกึษาวางแนวทางการควบคุมภายในที่เหมาะสมกบักจิการและมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อช่วยให้กจิการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถป้องกนัการทุจรติที่อาจเกดิขึน้ รวมทัง้
สามารถวดัผลการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสมและน่าเชือ่ถอื 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในครัง้น้ี 

 
1. กิจการควรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในเรื่องของการบันทึกบัญชี  

การจดัท าเอกสารต่างๆ ของกจิการ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการท างาน 
2. กจิการควรจดัท าแผ่นป้ายแสดงหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละส่วนงานติดไว้ที่ 

แต่ละแผนก เพื่อพนกังานจะไดท้ราบหน้าทีข่องตนเองทีช่ดัเจนยิง่ข ึน้ 
 
ข้อจ ากดัในการศึกษา 

 
1. ระบบการท างานที่ผู้ศึกษาน าเสนอสามารถใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะเท่านัน้  

ไม่สามารถท างานผา่นระบบออนไลน์ได้ 
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2. เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาระบบบญัชแีละการควบคุมภายในของ รา้น 
บิ้วตี้ฟูล ซาวด์ ซึ่งเป็นธุรกจิจ าหน่ายและติดตัง้เครื่องเสียงรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์  
ผลของการศึกษาในครัง้นี้จึงอาจจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจที่มีความ
คลา้ยคลงึกนั 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปผูท้ี่สนใจสามารถพฒันาระบบการท างานผ่านคอมพวิเตอร์
เป็นแบบออนไลน์ เพราะหากไม่ไดอ้ยู่ทีท่ างานกส็ามารถท างานได ้ 

2. ผู้ที่สนใจสามารถพฒันาระบบสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ระบบการท างานและการควบคุมภายในทีผู่ศ้กึษาไดพ้ฒันาขึน้ในการศกึษาครัง้นี้ ซึ่งผูส้นใจควร
ศกึษาหาขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัลกัษณะการด าเนินงานและระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน
ของกจิการใหล้ะเอยีดมากขึน้ 
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ภาคผนวก 
 

 



ภาคผนวก ก 
แบบสมัภาษณ์ 

 
วตัถุประสงค ์เพื่อทราบถงึลกัษณะการด าเนินงาน การจดัโครงสรา้งองคก์ร การจดัแบ่งลกัษณะ
งานภายในระบบบญัชแีละการควบคุมภายในของกจิการ 
 
1. ประวตัคิวามเป็นมาของบรษิทั รูปแบบการบรหิารเป็นอย่างไร และในปัจจุบนัมปัีญหาการ

ด าเนินงานหรอืไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2. ปัจจุบนักจิการมสีนิคา้อะไรบา้ง แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
3. จ านวนพนกังานในปัจจุบนั และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อการท างานปัจจุบนัเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
4. กจิการมกีารจดัท ารายงานทางการเงนิหรอืไม่ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
5. แบบฟอรม์ เอกสารต่างๆ ส าหรบับนัทกึบญัช ีทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัมอีะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………….. 
6. กจิการใหค้วามส าคญักบัระบบบญัชแีละการควบคุมภายในกจิการหรอืไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
7. กจิการมรีะบบบญัชทีีส่ าคญัอะไรบา้ง และมขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
8. ปัญหาทีพ่บในการปฏบิตังิานมอีะไรบา้ง อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 



ภาคผนวก ข 
การก าหนดผงับญัชี 

 
         ผูศ้กึษาไดก้ าหนดผงับญัชขีึน้ใหม่ ดงันี้ 

 
     10-00-000  สินทรพัย ์                                                     
  11-00-000       สินทรพัยห์มุนเวียน     
  11-10-000            เงนิสด     
  11-20-000   เงนิฝากธนาคาร  
  11-20-100           เงนิฝากกระแสรายวนั 
  11-20-200             เงนิฝากออมทรพัย ์
  11-30-000    ตัว๋เงนิรบั 
  11-40-000   ลูกหนี้การคา้ 
  11-50-000   ลูกหนี้อื่น 
  11-60-000    สนิคา้คงเหลอื 
  11-61-000            วสัดุ 
  11-61-001    ผา้หนงัหุม้ตูล้ าโพง 
  11-61-002    ไมอ้ดั 
  11-61-003    กาวยาง 
  11-61-004    เรซิน่ 
  11-61-005                ขัว้ฟิวส ์
  11-61-006    สายสญัญาณ 
  11-61-007    สายไฟ 
  11-61-008    ปลัก๊ตรงรุ่นรถยนต ์
  11-61-009              เทปพนัสายไฟ 
  11-61-010    สายรดั 
  11-61-011         ซลิโิคลน 
  11-61-012    กาวรอ้น 
  11-61-013    เกยีวปล่อย 
  11-61-014    สายรดั 
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  11-61-015    กาวลาเท๊กซ์ 
  11-61-016    ทนิเนอร ์
  11-61-017    แอลกอฮอรช์า่ง 
  11-61-018    สโีป๊ 
  11-61-019    สสีเปย ์
  11-61-020    แวก็ซี่ 
  11-61-021    แผน่อคลิกิ 
  11-61-022    กล่องกระดาษ 
  11-61-023    เทปกาว 
  11-61-024    ใบหนิเจยี 
  11-61-025    ดอกสวา่น 
  11-61-026    ตะกัว่ 
  11-61-027    ท่อหด 
  11-61-028    ท่อกระดูกงู 
  11-61-029    หางปลากลม 
  11-61-030    หางปลาแบน 
  11-61-031    กระดาษทชิชแูบบแขง็ 
  11-61-032    กระดาษทชิชแูบบอ่อน 
  11-61-033    น ้ายาตดิฟิลม์ 
  11-61-034    ใบมดีคดัเตอร ์
  11-61-035    ใบมดีแมลงปอ 
  11-61-036    ผา้ปิดจมูก 
  11-70-000        ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า 
  11-80-000        รายไดค้า้งรบั 
  12-00-000   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
  12-10-000        ทีด่นิ 
  12-20-000        อาคาร 
  12-30-000        อุปกรณ์ 
  20-00-000  หน้ีสิน 
  21-00-000        หน้ีสินหมุนเวียน 
  21-10-000        เจา้หนี้การคา้ 
  21-20-000        ตัว๋เงนิจ่าย 
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  21-30-000        รายไดร้บัล่วงหน้า 
  21-40-000        ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
  22-00-000          หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  22-10-000         เงนิกูย้มืระยะยาว 
  30-00-000  ส่วนของเจ้าของ 
  31-00-000        ทุน 
  32-00-000        ถอนใชส้่วนตวั 
  40-00-000   รายได้ 
  41-00-000        รายไดจ้ากการขาย 
  42-00-000        รายไดค้่าบรกิาร 
  43-00-000        รายไดอ้ื่น 
  44-00-000        ดอกเบีย้รบั 
  50-00-000   ค่าใช้จ่าย 
  51-00-000        เงนิเดอืน 
  52-00-000        ค่าเชา่ 
  53-00-000        วสัดุใชไ้ป 
  54-00-000         ค่าไฟฟ้า 
  55-00-000        ค่าน ้า 
  56-00-000        ดอกเบีย้จ่าย 
  57-00-000         ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 
  58-00-000        ภาษป้ีาย  
  59-00-000        ภาษเีงนิได ้ 
 



ภาคผนวก ค 
เอกสารทางบญัชีและสมุดบญัชี 

 

 
ภาพท่ี 10 ใบก ากบัภาษ/ีใบเสรจ็รบัเงนิ (ปัจจุบนั) 

เอกสารออกเป็นชดุ

รหสัสนิคา้/รายการสนิคา้ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

PRODUCT CODE/DESCRIPTION QUANTITY UNIT UNIT PRICE AMOUNT

 

อตัราภาษมีลูค่าเพิม่
VALUE ADDED TAX RATE

ชือ่ลกูคา้…………………………………………………………. ใบก ากบัภาษี/ใบเสรจ็รบัเงิน

CUSTOMER NAME……………………………………………

ทีอ่ยู่……………………………………………………………… วนัที…่………………………..

ADDRESS………………………………………เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ…ี……………………..

GRAND TOTAL (BAHT)
จ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น

VALLUE ADDED TAX
ภาษมีลูค่าเพิม่

เลม่ที…่…..        เลขที…่…....

ร้าน บิวต้ีฟลู ซาวด์
7/31-32 ถ.พหลโยธนิสายใหม ่ต.หนองแค อ.หนองแค

จ.สระบุร ี18140 โทร.(036-326366)

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร 1234567893434

รวมเงนิ
TOTAL

ผูร้บัสนิคา้…………………………

วนัทีร่บัสนิคา้………………………

ขา้พเจา้ไดร้บัสนิคา้ไวถ้กูตอ้งและสภาพเรยีบรอ้บ
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ภาพท่ี 11 ใบส่งของ (ปัจจุบนั) 
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ภาพท่ี 12 บลิเงนิสด (ปัจจุบนั) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน รายการ หน่วยละ

บาท รวมเงนิ

ผู้รบัเงิน……………….              

เลขที…่…………….………………036-326366

      บิลเงินสด

ที่อยู่…………………………………………………………

      วนัที…่……………………………..

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี………………………..

จ านวนเงิน

นาม…………………………………………………………

ร้าน บิวต้ีฟูล ซาวด์ เลม่ที…่…………………………….
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ภาพท่ี 13 สมุดรายวนัรบัเงนิ-จ่ายเงนิ (ปัจจุบนั) 
 

 

 
 
 
 

รายการ รบัเงนิ จ่ายเงนิ

สมดุรายวนัรบัเงนิ-จ่ายเงนิ
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ภาพท่ี 14 ใบวางบลิ (ปัจจุบนั) 

 
 

 
 
 

NO. เลขทีส่ญัญา ชือ่ลกูคา้ ลงวนัที่ จ านวนเงนิ

รวมเงนิทัง้สิน้

ลงชือ่………………………….ผูร้บัรางวลั

วนัที…่…./….../……

ไดว้างบิล………………………………………………………………………………………….

เล่มท่ี…..                                                                                                         เลขท่ี…...

ร้าน บิวต้ีฟลู ซาวด์
ใบวางบิล

วนัที…่/……/……..
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ภาพท่ี 15 ใบเสนอซื้อ (เพิม่เตมิ) 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อ เหลอือยู่

นบั หน่วย จ านวน ราคา:หน่วย วนัที่

เจา้หน้าทีพ่สัดุ………………………

หวัหน้าแผนก………………………. (ผูเ้สนอซือ้)                                       ผูอ้นุมตั…ิ……………

วนัที…่……………                                                                         วนัที…่……………….

ซือ้ครัง้สดุท้าย

รา้น บวิตีฟู้ล ซาวด์

ใบเสนอซื้อ
เลขที…่…………

ฝ่าย……………………แผนก………………………                                           วนัที…่………….

ชือ่รา้นคา้………………………………………                                          วนัทีก่ าหนดสง่…………
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ภาพท่ี 16 ใบสัง่ซื้อ (เพิม่เตมิ) 

 
 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

รวม

ถงึบรษิทั……………………….                                        อา้งถงึ………………………………

ร้าน บิวต้ีฟลู ซาวด์

ใบสัง่ซ้ือ
7/28-32 ถ.พหลโยธนิสายใหม ่                                                             เลขที…่………….

ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุร ี                                                          วนัที…่…………..

036-326366

                                                                                เงื่อนไข…………………………….

                                                                                ก าหนดสง่ของ…………………….

       ผูส้ ัง่ซือ้……………………………                                   วนัที…่……………..

       ผูอ้นุมตั…ิ………………………..                                    วนัที…่……………..
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ภาพท่ี 17 ใบตรวจรบัของ (เพิม่เตมิ) 

ล าดบัที่ รายการ หน่วย จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ

Item Description Unit Quantity Unit/Price Amount

TOTALรวมเงนิ

หมายเหตุ

Remark

ผูต้รวจสอบของ

Certificate of Receipt

Rented

สัง่จา้ง………………...

Contract

   ลงชือ่          วนัที่บิลเกบ็เงนิตอ้งมใีบรบันีแ้นบทุกครัง้

ผูต้รวจสอบคุณภาพ

Inspector's Certificate

……………  ……………

   ลงชือ่          วนัที่

………………………………….. ……………  ……………

Purchase Order No.

ใบสง่สนิคา้/ใบก ากบั………….

เช่า/ยมื……………….

D.O./Invoice No.

ใบตรวจรบัของ (RECEEIVING REPORT)

สาเหตุการรบั 

Method of Acquisition

สัง่ซือ้…………………

Purchased

Supplier

รา้น บิวตีฟู้ล ซาวด์

7/28-32 ถ.พหลโยธนิสายใหม่

ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-326366

รา้นคา้…………………………..

วนัที…่………………………..

Date

เลขทีใ่บรบั……………………

Receiving No.

เลขทีใ่บสัง่ซือ้…………………
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ภาพท่ี 18 ใบส าคญัรายวนัซื้อ (เพิม่เตมิ) 

รหสับญัชี รหสัแผนก ชือ่บญัชี

…………………………
ผูต้รวจสอบ

วนัที…่./…./….

ร้าน บิวต้ี ฟูล ซาวด์

ใบส าคญัรายวนัซ้ือ

เลขที…่……………

วนัที…่…………….

ค าอธบิาย…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

จ านวน

เดบิต เครดติ

……………………………

ผูบ้นัทกึบญัชี

วนัที…่./…./….

รวม

วนัที…่./…./….

…………………………….

ผูจ้ดัท า
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ภาพท่ี 19 ใบส าคญัรายวนัขาย (เพิม่เตมิ) 

รหสับญัชี รหสัแผนก ชือ่บญัชี

…………………………
ผูต้รวจสอบ

วนัที…่./…./….

……………………………………………………………………………………………………

ร้าน บิวต้ี ฟลู ซาวด์
ใบส าคญัรายวนัขาย

เลขที…่……………

วนัที…่…………….

ค าอธบิาย…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

จ านวน

เดบิต เครดติ

รวม

……………………………. ……………………………
ผูจ้ดัท า ผูบ้นัทกึบญัชี

วนัที…่./…./…. วนัที…่./…./….
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ภาพท่ี 20 ใบส าคญัรายวนัรบัเงนิ (เพิม่เตมิ) 

รหสับญัชี รหสัแผนก ชือ่บญัชี

…………………………
ผูต้รวจสอบ

วนัที…่./…./….

ร้าน บิวต้ี ฟลู ซาวด์

รวม

……………………………. ……………………………

ใบส าคญัรายวนัรบัเงิน
เลขที…่……………

วนัที…่…………….

ค าอธบิาย…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

จ านวน

เดบิต เครดติ

ผูจ้ดัท า ผูบ้นัทกึบญัชี

วนัที…่./…./…. วนัที…่./…./….
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ภาพท่ี 21 ใบส าคญัรายวนัจ่ายเงนิ (เพิม่เตมิ) 
 

รหสับญัชี รหสัแผนก ชือ่บญัชี

…………………………
ผูต้รวจสอบ

วนัที…่./…./….วนัที…่./…./…. วนัที…่./…./….

จ านวน

เดบิต เครดติ

รวม

……………………………. ……………………………
ผูจ้ดัท า ผูบ้นัทกึบญัชี

……………………………………………………………………………………………………

ร้าน บิวต้ี ฟลู ซาวด์

ใบส าคญัรายวนัจ่ายเงิน
เลขที…่……………

วนัที…่…………….

ค าอธบิาย…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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ภาพท่ี 22 ใบส าคญัรายวนัทัว่ไป (เพิม่เตมิ) 
 

รหสับญัชี รหสัแผนก ชือ่บญัชี

…………………………
ผูต้รวจสอบ

วนัที…่./…./….

ร้าน บิวต้ี ฟลู ซาวด์

รวม

……………………………. ……………………………

ใบส าคญัรายวนัทัว่ไป
เลขที…่……………

วนัที…่…………….

ค าอธบิาย…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

จ านวน

เดบิต เครดติ

ผูจ้ดัท า ผูบ้นัทกึบญัชี

วนัที…่./…./…. วนัที…่./…./….
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ภาพท่ี 23 สมุดรายวนัซื้อ (เพิม่เตมิ) 

 
 

 
 
 
 

ว/ด/ป ชื่อ-เจา้หนี้ เลขที่

เอกสาร เจา้หนี้

สมดุรายวนัซ้ือ
เดบติ

ซือ้/สนิคา้คงเหลอื ภาษซีือ้

เครดติ
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ภาพท่ี 24 สมุดรายวนัขาย (เพิม่เตมิ) 
 
 
 

ว/ด/ป ชื่อ-ลกูหนี้ เลขที่

เอกสาร ลกูหนี้

สมดุรายวนัขาย
เดบติ เครดติ

ขาย ภาษขีาย



 
ภาพท่ี 25 สมุดรายวนัรบัเงนิ (เพิม่เตมิ)  
  

ว/ด/ป รายการ เลขที่

เอกสาร ชื่อบญัชี เลขที่

จ านวนเงนิ

เครดติบญัชอีื่นๆ

จ านวนเงนิ

สมดุรายวนัรบัเงิน

เดบติ

เงนิสด ส่วนลดจ่าย

เครดติ

ลกูหนี้ ขาย ภาษขีาย
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ภาพท่ี 26 สมุดรายวนัจ่ายเงนิ (เพิม่เตมิ) 

ว/ด/ป รายการ เลขที่

เอกสาร ชือ่บญัชี เลขที่

เครดติบญัชอีืน่ๆ

จ านวนเงนิ

สมดุรายวนัจ่ายเงิน

เครดติ

เงนิสด สว่นลดจ่าย

เดบิต

ลกูหนี้ ขาย ภาษขีาย

จ านวนเงนิ 
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ภาพท่ี 27 สมุดรายวนัทัว่ไป (เพิม่เตมิ) 
 
 

ว/ด/ป รายการ เลขที่ เลขที่บญัชี

เอกสาร

สมดุรายวนัทัว่ไป
เดบติ เครดติ



ภาพท่ี 28 บญัชแียกประเภททัว่ไป (เพิม่เตมิ)  

ว/ด/ป รายการ หน้า ว/ด/ป รายการ หน้า

บญัชี บญัชี

เครดติเดบติ

เลขท่ีบญัชี…………

บญัชีแยกประเภททัว่ไป
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ภาพท่ี 29 บญัชแียกประเภทย่อยลกูหนี้ (เพิม่เตมิ)  
 

ว/ด/ป รายการ หน้าบญัช ีหรอื

เลขที่ใบส าคญั

บญัชีแยกประเภทย่อยลกูหน้ี เจ้าหน้ี

เครดติ ยอดคงเหลอืเดบติ
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ภาพท่ี 30 บญัชแียกประเภทสนิคา้คงเหลอื (เพิม่เตมิ) 
 

ว/ด/ป รายการ อา้งองิ

ปรมิาณ @ จ านวนเงนิ ปรมิาณ @ จ านวนเงนิ ปรมิาณ @ จ านวนเงนิ

รบั จ่าย สนิคา้คงเหลอื

บญัชีแยกประเภทสินค้าคงเหลือ

ชือ่สนิคา้…………………….                                                                                        ปรมิาณ ณ จุดสัง่ซือ้…………………

รหสัสนิคา้…………………..
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ภาพท่ี 31 บญัชคีุมสนิคา้คงเหลอื (เพิม่เตมิ) 
  

ว.ด.ป เลขท่ี

เอกสาร ปริมาณ @ จ านวนเงิน ปริมาณ @ จ านวนเงิน ปริมาณ @ จ านวนเงิน

แผ่นที…่…….

ผูจ้ดัท า………………………..

ตราสนิคา้………………………….รหสั…………….                        หน่วยนบั……………..

วตัถุดบิ…………………………..รหสั…………….                        ปรมิาณต ่าสดุ…………

รบั จ่าย คงเหลือ

บญัชีคมุสินค้าคงเหลือ (Stock Card)
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ภาพท่ี 32 ทะเบยีนคุมเชค็จ่าย (เพิม่เตมิ) 

 
 

ว.ด.ป. เลขทีเ่อกสาร ชือ่เจา้หนี้ เลขทีเ่ชค็ จ านวนเงนิ วนัทีใ่นเชค็ วนัทีจ่่ายเชค็

ร้าน บิวต้ีฟูล ซาวด์

ทะเบียนคมุเชค็จ่าย

ธนาคาร………………………..สาขา…………..                                เลขทีบ่ญัช…ี…………...

ผูจ้ดัท า……………………………



ประวติัผู้ศึกษา 
 

นางสาวอรวรรณ โสดกลาง เกิดวนัที่ 16 กรกฎาคม 2535 จงัหวดันครสวรรค์ ส าเรจ็
การศกึษาในระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภัฎ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี 2558 และก าลังศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรบญัชมีหาบญัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปัจจุบนัท างานธุรกจิครอบครวั 
 


