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การประเมินการควบคุมภายในของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรบิซเินส บุญทรงสุข 

Evaluation of Internal Control of Probusiness Boonsongsuk Limited Partnership 
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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระ เร่ือง การประเมินการควบคุมภายในของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรบิซิเนส บุญทรงสุข  

เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในและเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรบิซิเนส บุญทรงสุข 

วธีิการศึกษาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากผู้บริหารและพนักงาน โดยประเมินประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมตามแนวทางของ COSO 5 องคป์ระกอบ คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม

การควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและการประเมินผล และระบบปฎิบัติงานท้ัง 6 ระบบ คือ  

ระบบการซือ้ ระบบการขาย ระบบการรับเงิน ระบบการจ่ายเงิน ระบบการผลิตและการจัดเก็บสนิค้า และระบบเงินเดอืน 

ผลการประเมินการควบคุมภายใน พบวา่ บริษัทมกีารใช้แนวทางการควบคุมภายในท้ัง 6 ระบบ โดยส่วนใหญ่นั้น

มีระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมสอดคล้องกับแต่ละปัจจัยขององค์ประกอบการควบคุม

ภายในตามแนวของ COSO 5 องค์ประกอบ แต่มีระบบท่ีควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่  ด้านกิจกรรม 

การควบคุมท่ีควรมีการปรับปรุง เช่น ระบบจัดซื้อผู้บริหารควรมีการก าหนดขั้นตอนมาตรฐานการจัดซื้ออย่างชัดเจน  

เป็นลายลักษณ์อักษร และท าให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ และทราบโดยท่ัวกัน การแบ่งแยกหน้าท่ีของพนักงานในองค์กร 

เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อป้องกันความผิดพลาด ป้องกันการท างานซ้ าซ้อนในระบบจัดซื้อ  

ระบบจ่ายเงิน ระบบการผลิตและการจัดเก็บสินค้า และระบบเงินเดือน และผู้บริหารควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับกิจกรรม

ด้านการควบคุม เร่ืองขั้นตอนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และการจัดท ารายงานสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง ซึ่งจะเอื้อ

ประโยชน์ในการน าไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และมีความรัดกุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีการ

ปฏบัิตติามระบบการควบคุมภายในท่ีด ีและป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดได้ในอนาคต  

ABSTRACT  

The objective of this independent study is to evaluate and provide guidance for the internal controls of 

Probusiness Boonsongsuk Limited Partnership.  The study was conducted by collecting data from the executives and 

staff through the questionnaires to evaluate the effectiveness of the Internal Control Systems, in accordance with the 

COSO guidelines, which are comprised of 5 components including the environmental control, risk assessment, control 

activities, information and communication, monitoring and evaluation, and the operation systems which are comprised 
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of 6 components including the purchasing system, the selling system, the receiving system, the payment system, the 

production and storage system, and the payroll system. 

According to the evaluation of the Internal controls system, it was found that the evaluation in accordance 

with the COSO guidelines, which are comprised of 6 system have a complete internal control system that to be in 

accordance with the COSO guidelines, which are comprised of 5 components, however some issues should be 

improved to be more effective as control activities should be improved such as the purchasing system, management 

should be explicitly define standard procurement procedures.  For all employees understand and know in segregation 

of duties of employees to ensure accuracy, prevent mistakes and redundancy in the purchasing system, the payment 

system, the production and storage system, and the payroll system.  Management should focus on control activities, 

how to check inventory stock and prepare inventory report accurate.  This will be useful for planning ,decision making 

and with sufficient tightness to have a good internal control system and prevent errors that may occur in the future.  

บทน า  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโปรบิซิเนส บุญทรงสุข ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ในอดีตกิจการ

เคยประสบปัญหาจากการควบคุมภายในท่ีไม่มปีระสิทธิภาพ เชน่ การทุจรติในขั้นตอนของการรับเงิน โดยกจิการให้เครดิต

ลูกค้ารายนงึ 45 วัน และให้พนักงานขายเป็นผู้รับเงินสดจากลูกค้าเพ่ือน าฝากเขา้บัญชธีนาคาร แตเ่นื่องจากไมม่รีะบบการ

ตรวจสอบการรับเงิน อาศัยความไว้ใจกัน ท าให้เกิดช่องทางให้พนักงานขายท าการทุจริตโดยน าเงินท่ีได้รับจากลูกค้าราย

ดังกล่าวหนีไป  

 จากปัญหาดังกลา่ว ท าให้ผู้บริหารรุ่นท่ี 2 (รุ่นปัจจุบัน) ตระหนักถึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพของธุรกิจ 

เพื่อให้กิจการมกีารปฏบัิตติามระบบการควบคุมภายในท่ีด ีและป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดได้ในอนาคต 

แนวคดิและทฤษฎี 

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. เพื่อป้องกันทรัพย์สนิโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเงินสดและสนิค้า จากการถูกขโมยและการสูญหาย 

2. เพื่อท าให้ม่ันใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีน้ันถูกต้องและสมบูรณ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการท างานท่ีซ้ าซ้อนกัน

และลดข้อผิดพลาดในการท างานลง เพื่อสนับสนุนนโยบายวธีิการปฏบัิตงิานขององคก์ร 
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ระเบียบและนโยบายที่ใช้บังคับองค์กร 

1.  การควบคุมภายในเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้โดยคนในองค์กรเป็นผู้สร้างขึ้น ท้ังผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานภายในองคก์ร 

โดยผู้บริหารระดับสูงมีส่วนส าคัญอย่างมากในการจัดให้มรีะบบการควบคุมภายใน ในการก าหนดทิศทาง อนุมัตินโยบาย

หรือรายการท่ีส าคัญ   

2.  การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องและแทรกเขา้ไปในกิจกรรมตา่ง ๆ ขององค์กร  

3.  การควบคุมภายให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น การควบคุมภายในไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นได้

อย่างสมบูรณ์ เพราะยังคงมีข้อจ ากัดการควบคุมท่ีแฝงอยู่ เช่น การใช้ดุลพินิจ การละเลย การตั้งใจร่วมกันกระท าผิด  

การก้าวก่าย ฯลฯ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อประเมินการควบคุมภายในของห้างหุน้สว่นจ ากัด โปรบิซิเนส บุญทรงสุข 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในของห้างหุน้สว่นจ ากัด โปรบิซิเนส บุญทรงสุข 

วิธีการด าเนินการวจิัย 
 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ได้แก่ เจ้าของกิจการและพนักงานรวม 28 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา : ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้จาก

การศึกษาค้นควา้หาข้อมูลจากแบบสอบถามที่มคีวามใกล้เคียงกันรวมท้ังคน้ควา้ข้อมูลเพิ่มเตมิท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

การวเิคราะห์และการแปรผล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาท าการประมวลผล โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใชค้่าความถี่ (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบค าบรรยาย  

 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

และค่าเฉลี่ยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแสดงผลการประเมินแตล่ะด้าน 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารควรปรับปรุงนโยบาย หรือขั้นตอนการควบคุมการท างาน 

ในส่วนท่ีไมช่ัดเจนหรือมปัีญหาให้เป็นลายลักษณ์อักษร และควรปรับปรุงแผนการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้แก่พนักงาน

ให้เหมาะสมตามต าแหน่งงานและความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจท่ีถูกตอ้ง ลดการท างานผิดพลาด 

ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  
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2. ด้านการประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารควรวเิคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อก าหนดเป็น

หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

และข้อมูลในอดีต เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิผลในการประเมินความเสี่ยง เพื่อหาวิธีป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้   

3. ด้านการกิจกรรมการควบคุม 

3.1 ระบบจัดซื้อ ผู้บริหารควรก าหนดขั้นตอนการจัดซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นมาตรฐาน

ในการปฏิบัติ และท าให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ และทราบโดยท่ัวกัน การแบ่งแยกหน้า ท่ีของพนักงานในองค์กร  

เพื่อป้องกันการท างานซ้ าซ้อนในระบบจัดซื้อ และเพื่อให้มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันข้อผิดพลาดท่ี

อาจจะเกิด 

3.2 ระบบรับเงิน ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับช าระเงิน ให้เป็นการโอนเงินผ่านธนาคารหรือระบบ

ออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเงินโดยเงินสด และควรให้มีขั้นตอนการตรวจสอบเงินท่ีได้รับในแต่ละวันกับเอกสาร

ประกอบการรับเงิน คู่กับการบันทึกบัญช ีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น   

3.3 ระบบการจ่ายเงิน ควรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ท าหน้าที่อนุมัติรายการ กับผู้มีอ านาจในการจ่ายเงิน 

และควรมีการสุ่มตรวจสอบเงินสดเป็นคร้ังคราว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีด ีและป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดได้ในอนาคต 

3.4 ระบบการผลิตและการจัดเก็บสินค้า ควรมีการแบ่งแยกหน้า ท่ีของพนักงานในองค์กร  

เพื่อให้มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิด และให้ความส าคัญกับการควบคุม

ขั้นตอนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และการจัดท ารายงานสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการน าไปใช้ใน

การวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และควรมีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง รัดกุมอย่าง

เพยีงพอ เพื่อให้มกีารปฏบัิตติามระบบการควบคุมภายในท่ีด ีและป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดได้ในอนาคต 

3.5 ระบบเงินเดือน ผู้บริหารควรให้มีผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของพนักงานท่ีท าหน้าท่ีจ่าย

เงินเดอืน เพื่อลดความเสี่ยงในเร่ืองของการทุจรติหรือข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดในอนาคต 

4. ด้านงานสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บริหารควรใช้ประโยชนจ์ากระบบสารสนเทศท่ีมีในระบบปฎบัิตงิาน 

ในการใชเ้ชื่อมโยงขอ้มูลตา่ง ๆ ท่ีมี เพื่อน าข้อมูลนัน้มาใช้ในการวางแผน ตัดสนิใจ วเิคราะห์และประเมินผลได้อย่างถูกต้อง

และทันกาล และผู้บริหารควรปรับปรุงด้านการสื่อสารกับพนักงาน เพื่อให้สามารถรับฟังปัญหาโดยตรงจากพนักงาน  

และเพื่อการส่ือสารส่ิงท่ีผู้บริหารตอ้งการให้พนักงานน าไปปฏบัิต ิเพื่อให้การด าเนนิงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ด้านการติดตามประเมินผล ผู้บริหารควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

การเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และควรมีการท ารายงานให้ผู้มีหน้าท่ีก ากับดูแลทราบอย่างต่อเนื่องและ

เหมาะสม และควรติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการประเมินผล กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

ควรมกีารด าเนนิการแกไ้ขอย่างทันกาล เพื่อให้การด าเนนิงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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