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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองการวิเคราะห์การควบคุมภายในตามแนวทางโคโซ เพื่อการเสนอแนะแนวทางการ

ควบคุมภายใน ของธุรกิจค้าส่ง : กรณศีกึษาบริษัท ลี้ไทยเจรญิ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุม

ภายใน และเพื่อเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายใน วิธีการศึกษาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีประยุกตจ์ากแบบประเมินการควบคุมภายใน เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมภายใน และการปฏบัิตติามระบบการควบคุมตามแนวทางของ COSO โดยเก็บขอ้มูลความเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

และรับผิดชอบงานของธุรกิจ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฎิบัติการ ในการระบบปฎิบัติการท้ัง 6 ระบบ อันได้แก่ 

ระบบซื้อ ระบบจ่ายเงิน ระบบขาย  ระบบรับเงิน ระบบการให้สินเชื่อและติดตามทวงหนี้ และ ระบบการควบคุม  

สินค้าคงคลัง 

จากการศึกษาพบว่า  บริษัทมีการใช้แนวทางการควบคุ มภายในท้ัง 6 ระบบ ตามแนวทาง COSO  

ท้ัง 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ มีระบบการควบคุม/การปฏิบัติตามระบบบางส่วน ควรปรับปรุงเพิ่ม โดยส่วนใหญ่  

มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมสอดคล้องกับแต่ละปัจจัยขององค์ประกอบการควบคุม

ภายในตามแนวของ COSO แต่มีระบบท่ีควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ ได้แก่ กิจกรรมการควบคุมในระบบ

ปฏิบัติงาน ระบบงานการให้สินเชื่อและติดตามทวงหนี้ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และระบบขาย ต้องเพิ่มขั้นตอน

มาตรฐานในการควบคุม การติดตามประเมินผล รวมถึงเพิ่มการใช้งานจากระบบสารสนเทศท่ีมี เพื่อสามารถใช้ใน

ประโยชน์สูงสุดจากระบบ ท าให้ลดการท างานท่ีซ้ าซ้อน และได้ข้อมูลท่ีทันสมัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบต่างๆ 

ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถมีข้อมูลใช้ในการควบคุมและเปรียบเทียบผล กับแผน ได้ทันกาล และด าเนินงานได้อย่าง 

มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ABSTRACT  

This Independent Study of Internal Control Analysis has the objective to provide guidance for internal 

control of wholesale business:   A case study of Lee Thai Charoen Marketing Company Limited.  The study was 

conducted to collect primary data using the in- depth interview method to evaluate the effectiveness of the internal 
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control system and compliance with the COSO guidelines.  Collect information from the relevant people and take 

responsibility for the work of the business from executives to operators in 6 operation systems.    

It has been found that The Company has implemented all six internal control systems in accordance 

with the COSO guideline at the level of some systematic control / compliance systems which should be improved with 

the majority of internal control systems.  The compliance control system is consistent with each of the internal control 

elements of COSO.  However, the internal control system should be improved to be more effective by identifying the 

controlling process of the credit and debt collection system, Inventory control and sales system. They must add standard 

steps to control, follow up. In addition, need utilize the current information systems to be able to get the most benefit 

from the system to reduce duplication of work and get up to date of information. As a result, the executive can have 

the enough information to control and compare the results with the plan in time and perform more efficiently. 

บทน า   

ปัจจุบันบริษัทด าเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภค มากว่า 20 ปี และประสบปัญหา ในเร่ืองต่าง ๆ คือ  

1. ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจมาในเวลาท่ีไม่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารไม่สามารถ วางแผน แก้ไข หรือปรับปรุงแผนงาน 

ได้ทันกาล 2. หนี้สูญจากลูกหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ 3. สูญเสียเงินค่าสินค้าจากพนักงานส่งของท่ีไม่ส่งเงินให้พนักงานบัญชี  

4. เงินขาดจากการขายของปลีกหน้าร้าน 5. ปัญหาการรับคืนสินค้าท่ีเสียหายและเรียกคืนจากโรงงาน ได้ไม่เต็มจ านวน

เท่าท่ีให้ส ารองจ่ายให้ลูกค้า  

ดังนั้นจากปัญหาท่ีประสบในข้างต้น ท าให้ผู้บริหาร (ทายาทรุ่นท่ี 3) ตระหนักถึงการมีควบคุมภายใน 

ท่ีมีประสิทธิภาพของธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ   

ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาการการควบคุมภายในของบริษัท ลี ้ไทยเจรญิ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด เพื่อก าหนดแนวทางและวิธีการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมการปฏบัิตงิาน เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อธุรกิจ   

แนวคดิและทฤษฎี : การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. เพื่อป้องกันทรัพย์สนิโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเงินสดและสนิค้า จากการถูกขโมยและการสูญหาย 

2. เพื่อท าให้ม่ันใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีน้ันถูกต้องและสมบูรณ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการท างานท่ีซ้ าซ้อนกันและ  

ลดข้อผิดพลาดในการท างานลง 

4. เพื่อสนับสนุนนโยบายวธีิการปฏบัิตงิานขององค์กร  

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   217 

 

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มวีัตถุประสงค์ 3 ด้านดังต่อไปนี้ 

1. Operation Objective: ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน  

ทุก ๆ ด้านในองค์กร 

2. Financial Reporting Objective: ความเชื่อถอืได้ของรายงานทางบัญชีการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3. Compliance Objective: สอดคล้องกับภายนอกองค์กร การปฏบัิตติามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และ 

4. สอดคล้องกับภายในองค์กร นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฎบัิตงิาน 

ตารางที่ 1 : องคป์ระกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  5 ด้าน 

องค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายใน 

ตามแนวทางของ COSO 

ระดับการปฎบิัตติามระบบการควบคุม 

ค่าฉลี่ย ผล 

  

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม   2.02  มรีะบบการควบคุม/การปฏบัิติตามระบบบางส่วน 

ควรปรับปรุงเพิ่ม 

2. การประเมินความเสี่ยง 1.61  ไมม่รีะบบการควบคุม/การปฏบัิตติามระบบตอ้ง

แก้ไขหรอืวางระบบเพิ่มเตมิ 

3. กิจกรรมการควบคุม 2.44  มรีะบบการควบคุม/การปฏบัิติตามระบบครบถ้วน 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 2.56  มรีะบบการควบคุม/การปฏบัิติตามระบบครบถ้วน 

5. การตดิตามและการประเมินผล 1.73  มรีะบบการควบคุม/การปฏบัิติตามระบบบางส่วน 

ควรปรับปรุงเพิ่ม 

สรุปผลการประเมนิ ระบบปฎิบัตกิาร  2.07  มรีะบบการควบคุม/การปฏบิตัติามระบบ

บางส่วน ควรปรับปรุงเพิ่ม 
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ตารางที่ 2 : การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ระบบปฎบัิตกิาร  6 ระบบ 

ปัจจัยต่างๆ ขององค์ประกอบ ด้านารประเมนิ

ความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 

ระดับการปฎบิัตติามระบบการควบคุม 

ค่าฉลี่ย ผล 

  

1 ระบบการจัดซื้อ 2.80 มรีะบบการควบคุม/การปฏบัิตติามระบบครบถ้วน 

2 ระบบการจ่ายเงิน 2.80 มรีะบบการควบคุม/การปฏบัิตติามระบบครบถ้วน 

3 ระบบการขาย 2.67 มรีะบบการควบคุม/การปฏบัิตติามระบบครบถ้วน 

4 ระบบการรับเงิน 2.67 มรีะบบการควบคุม/การปฏบัิตติามระบบครบถ้วน 

5 ระบบการให้สินเชื่อและติดตามทวงหนี้ 2.14 มีระบบการควบคุม/การปฏิบัติตามระบบบางส่วน 

ควรปรับปรุงเพิ่ม 

6. ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 2.24 มีระบบการควบคุม/การปฏิบัติตามระบบบางส่วน 

ควรปรับปรุงเพิ่ม 

สรุปผลการประเมนิ ระบบปฎิบัตกิาร  2.55 มีระบบการควบคุม/การปฏิบัติตามระบบ

ครบถ้วน 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

ขอบเขตการศกึษา  

1. ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท ลี้ไทยเจริญ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ตามแนวทางการควบคุมภายใน

ของ COSO ท้ัง 5 องคป์ระกอบ 

2. ศกึษาจากระบบปฏบัิตงิานของบริษัท ลี้ไทยเจรญิ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 6 ระบบ 

ขอบเขตประชากร : รวม 14 ท่าน 

วิธีการศกึษา 

1. ข้อมูลปฐมภูมใิชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณเ์ชงิลึก 

2. ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เว็บไซต์ เป็นต้น 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา : แบบสัมภาษณ ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ แสดงข้อมูลท่ัวไปของ  

ผู้ถูกสัมภาษณ ์

ส่วนท่ี 2 และ 3 น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

แสดงผลการประเมินแตล่ะด้าน 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. ทางด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม  

 บริษัทควรจัดท า ข้อก าหนด นโยบาย และขั้นตอนการควบคุมการท างานในส่วนท่ีไม่ชัดเจนหรือมีปัญหา  

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน รวมท้ังวางแผนฝึกอบรมพนักงานตามต าแหน่งงานความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  

เพือ่ให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง ลดการท างานผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  

2. ด้านการประเมนิความเสี่ยง 

  บริษัทควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพื่อก าหนดกิจกรรมการควบคุม 

ในการปฎิบัติงาน ท่ีมีปัญหาในปัจจุบันอย่างเหมาะสม และให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้รับผิดชอบ ได้มีส่วนร่วม 

ในการก าหนด จะท าให้สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และมีการปฏบัิตอิย่างแท้จริง และ

ผู้บริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิและข้อมูลในอดตีในการประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงดังนัน้ เพื่อเพิ่มความมปีระสิทธิผลในการ

ประเมินความเสี่ยง จะชว่ยให้ทราบระดับความเสี่ยงและหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้   

3.ด้านกิจกรรมการควบคุม มี 4 ปัจจัยดังนี้ 

3.1 กิจกรรมการควบคุมด้านปัจจัยการก าหนดนโยบายและวธีิปฏบัิตท่ีิชัดเจน  

ระบบขายโดยการเพิ่มขั้นตอนมาตรฐานการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อใช้ปรับปรุงและ

แข่งขันกับคู่แข่ง เพื่อสามารถประเมนิสถานะ และสามารถจัดเตรียมกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงท่ีลูกค้าอาจเปลี่ยนไปเลอืก

ผู้ขายรายอื่นได้ทันกาล 

3.2 กิจกรรมการควบคุมด้านปัจจัยการควบคุมทางกายภาพ ในการปฎบัิตงิานดังนี้ 

ระบบการจัดซื้อ ควรเพิ่มขั้นตอนมาตรฐานในการตรวจสอบราคาการจัดซื้อสินค้าคงคลังในใบสั่งซื้อเทียบกับ

ราคาท่ีตกลงซื้อจากโรงงานผู้ขาย (Price list) และมีขั้นตอนชัดเจนในการปรับปรุงข้อมูลราคา (Price list) ให้ทันสมัยเมื่อ 

มกีารปรับเปลี่ยนราคาซื้อจากโรงงาน 

ระบบรับเงิน ควรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับช าระด้วยเงินสด ผ่านพนักงานส่งของเป็นการโอนเงินผ่านธนาคาร 

(E-payment) ท าให้ระบบการรับเงินมีความคล่องตัว และทันสมัยมากขึ้น สามารถลดความเสี่ยงในการถือเงินสด  

ในธุรกิจได้ 
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ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ควรน าหลักการบริหารสินค้าคงคลังแบบ ABC มาใช้ในบริษัท ท าให้ผู้บริหาร

สามารถวางแผนการตรวจนับสินค้าคงคลังได้อย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากัด 

รวมถึงสามารถควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมไม่สูงจนเกิดต้นทุนจม และไมต่่ าจนขาดโอกาสการขาย 

ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จา่ยในการกองเก็บ ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานได้ และเพ่ิมผลก าไรจากผลประกอบการในท่ีสุด  

3.3 กิจกรรมการควบคุมด้านปัจจัยการแบ่งแยกหน้าท่ี  

ระบบการจ่ายเงิน โดยรวมถอืว่า มีระบบควบคุมครบถ้วน 

3.4 กิจกรรมการควบคุมด้านปัจจัยการจัดท าหลักฐานเอกสาร  

ระบบสินเชื่อและติดตามทวงหนี้ ควรจัดท ามาตรฐานการท างานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน โดยเปลี่ยนเป็นการท างานอย่างเป็นระบบชัดเจน และทบทวนอยา่งสม่ าเสมอ 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร 

ปัจจัยข้อมูลสารสนเทศ ควรเพิ่มการใช้งานจากระบบสารสนเทศท่ีมีในระบบปฎิบัติงานท้ังหมด ท าให้สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลในระบบปฎิบัติงานต่างๆ ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถมีข้อมูลใช้ในการควบคุมและเปรียบเทียบผล  

กับแผนได้ทันกาล 

ปัจจัยการสื่อสาร ควรปรับปรุงเร่ืองการสื่อสาร 2 ทางเพื่อรับฟังปัญหา จะท าให้ผู้บริหารสามารถรับรู้ข้อมูล  

เพื่อประกอบการตัดสนิใจท่ีครบถ้วน จะชว่ยท าให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาได้ 

5. ด้านการตดิตามและประเมนิผล  

 บริษัทท าได้ดี แต่มีบางส่วนต้องปรับปรุง ในเร่ืองการเพิ่มการระบุเป้าหมาย หรือแผน และเปรียบเทียบแผน  

และผลให้ชัดเจน ในระบบขาย ระบบการให้สินเชื่อและติดตามทวงหนี้  และ ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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