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การควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงนิของร้านทองดีคาเฟ่ 

Internal Control on Receipt and Payment of Thongdee Cafe 

ปวีณา สมปัน*1 และเอือ้บุญ เอกะสิงห์**2  

บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงินของร้านทอง 

ดีคาเฟ่ ตามแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายด้านการรับเงิน 

และจ่ายเงินโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานร้านทองดีคาเฟ่ท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินและ

จ่ายเงิน 24 คนและผู้จัดการร้าน 1 คน รวมจ านวนแบบสอบถาม 25 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของกิจการ 2 คน 

และผู้จัดการร้าน 1 คน รวมจ านวนการสัมภาษณเ์ชงิลึก 3 คนรวมท้ังหมดจ านวน 27 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-25 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.หรือ

อนุปริญญา ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีพนักงานเสิร์ฟ มีระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเวลา น้อยกว่า 1 ปี รายได้เฉลี่ย 

ตอ่เดอืนอยู่ระหว่าง 7,001 – 10,000 บาท 

 ผลการศึกษาของการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงินของร้านทองดีคาเฟ่ จากแบบสอบถาม  

จากพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินและจ่ายเงินพบว่า โดยรวมกิจการมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน  

ตามแนวคิดของ COSO  และการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงิน ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของ

กิจการและผู้จัดการร้าน  พบว่าในภาพรวมมีการปฏบัิตติามการควบคุมภายในแต่ยังมกีารละเลยในการปฏบัิตงิานท่ีส าคัญ

ท าให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อกิจการ เมื่อจัดล าดับความผิดพลาดจากการควบคุมภายใน 

ท่ีมีผลกระทบต่อกิจการมากท่ีสุด มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง และควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน มีดังต่อไปนี้การตรวจสอบ  

การรับเงินด้วยการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน และการจัดท างบกระทบยอดเงินสด  

รับเงินสดจ่ายตามท่ีลงบัญชกีับยอดเงินฝากธนาคาร 

ABSTRACT  

 This independent study aimed to examine the internal control on receipt and payment of Thongdee Café 

under the COSO framework, which consisted of components as follows:  control environment, risk assessment, control 

activities, information and communication, and monitoring.  Data collection was conducted through the distribution of 

questionnaires to the total number of respondents:  24 staff of Thongdee Café involving in receipt and payment 
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processes and 1 manager of the studied café, as well as the in-depth interview with the total number of 3 interviewees: 

2 business owners and 1 manager.  Thus, in this study, there 27 respondents in total. 

 Most respondents were male in the age of 21-25 years old, graduated in a high- vocational certificate or 

diploma level. They were in the position of the waiter and had worked at the studied café for less than a year. Their 

average monthly income was 7,001-10,000 Baht. 

   The findings on the internal control on receipt and payment of Thongdee Café as gathered from the 

questionnaires distributed to staff involving in receipt and payment were presented as follows.  In an overview, the 

internal control, including the receipt and payment processes of the studied café was well conformed to the COSO 

framework. According to the in-depth interview with business owners and its manager, the results showed that in an 

overview, the practice of internal control was observed; but there was ignorance in some important performances 

which led to mistakes and loss to the business. Hereafter was shown the list of mistakes incurred by the internal control 

that could affect the business at the highest level, had the possibility to happen frequently, and should be solved out 

urgently:  the verification of receipt for the payment done via application, the internal control for payment and the 

preparation of bank reconciliation statement. 

บทน า  

 มูลค่าตลาดธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยปี 2560 -2561 มมีูลค่าสูงกวา่ 4 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเตบิโต

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีดึงดูด 

ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าสู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562  การจัดตั้งธุรกิจ

ร้านอาหารในปี 2561 มีจ านวน 2,197 ราย เพิ่มขึ้น 9.52% เมื่อเทียบกับปี 2560 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562:

ออนไลน์) ในภาคเหนือ การจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารใน 3 ไตรมาสแรกปี 2561 มีจ านวน 164 ราย เพิ่มขึ้น 8.61%  

เมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาสแรกปี 2560 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2561: ออนไลน์)  จากฐานข้อมูลของ Wongnai  

ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 มร้ีานอาหารในประเทศไทยจ านวนท้ังหมด 231,916 ร้าน โดยจังหวัดท่ีมีร้านอาหารมากท่ีสุด 5 ล าดับ 

คือ กรุงเทพมหานคร 71,207 ร้าน เชียงใหม่ 14,751 ร้าน ชลบุรี 12,405 ร้าน นนทบุรี 8,726 ร้าน และนครราชสีมา 

6.921 ร้าน (Wongnai, 2019: ออนไลน์) 

 ธุรกิจร้านอาหารจะประสบความส าเร็จได้นั้น นอกจากต้องมีอาหารรสชาติอร่อย สะอาด ท าเลท่ีเหมาะสมแล้ว 

ต้องมีกลยุทธ์ด้านการตลาดท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า และระบบการควบคุมภายในท้ังส่วนการขายหน้าร้านและ

ส่วนหลังร้าน จึงจะท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว (วิโรจน ์เฉลิมรัตนา, 2559: ออนไลน์) 

 การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและวิธีการท่ีผู้บริหารของกิจการได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลวา่จะท าให้กิจการได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ นโยบายและวธีิการเหลา่นี้ท าให้เกิดการ

ควบคุมซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะประกอบขึ้นเป็นระบบการควบคุมภายในของกิจการ ซึ่งท าให้การด าเนนิงานของกิจการเป็นไป
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อย่างมปีระสิทธิภาพตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  รายงานหรืองบการเงินของกิจการไม่วา่จะเป็นรายงานภายใน

หรือภายนอกต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันกาลเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงาน และมีการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท้ังของกิจการและส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล (วิไล วีระปรีย , จงจิตต์ หลีกภัย  

และประจิต หาวัตร, 2551) 

 ธุรกิจร้านอาหาร ท่ีผู้ศึกษาน ามาเป็นกรณีศกึษา คือ ร้านทองดีคาเฟ่ จากข้อมูลทางบัญช ีพบว่า ร้านทองดีคาเฟ่

มีรายได้เฉลี่ย 12 เดือนหลัง เพิ่มสูงขึ้น  44.41% จาก 12 เดือนแรกนับตั้งแต่ท่ีร้านเปิดให้บริการ ร้านทองดีคาเฟ่ ตั้งอยู่ท่ี 

ถนนชลประทาน ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีวงดนตรีและดีเจ  

เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 18.00 น.- 00.00 น. รับช าระเงนิผ่าน  3 ชอ่งทาง ได้แก่ เงินสด บัตรเครดิต และการโอนเงินผ่าน

แอพพลเิคชั่น จ่ายช าระหนี้ดว้ยเงินสดและการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น พนักงานร้านทองดีคาเฟม่อีัตราการหมุนเวยีนของ

พนักงานสูง เมื่อมีการรับพนักงานใหมจ่ะมกีารสอนวธีิการปฏบัิตงิานด้วยวาจา ปัจจุบันยังไมม่แีนวทางปฏิบัติงานด้านการ

รับเงินและจ่ายเงินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบกับยอดขายของร้านท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด

ความเสี่ยงและความผิดพลาดซึ่งเป็นสาเหตุให้เงินร่ัวไหลได้ (เจ้าของกิจการ รา้นทองดีคาเฟ:่ สัมภาษณ)์  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา  การควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงินของร้านทองดีคาเฟ่  

เพื่อให้เจ้าของกิจการและพนักงานสามารถน าระบบการควบคุมภายในดา้นการรับเงินและจ่ายเงินท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้

เป็นแนวทางปฏิบัตงิาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการรับเงินและการจ่ายเงินของร้านทองดีคาเฟ ่ต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

 1. แนวคิดการควบคุมภายในของ COSO 5 องค์ประกอบ 

1.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมของกิจการ 

ผลกระทบดังกล่าวอาจจะเป็นในทางบวกคือมีส่วนส่งเสริมให้องค์ประกอบของการควบคุมส่วนอื่นพัฒนาขึ้นจนเป็นระบบ

ควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธิภาพ หรืออาจมีผลในทางลบคือเป็นอุปสรรคตอ่การพัฒนาของส่วนประกอบอื่นๆ จนท าให้เป็น

ระบบการควบคุมภายในที่มจีุดบกพร่องหรือจุดออ่นจนไมส่ามารถท างานให้มีประสิทธิภาพได้ 

1.2 การประเมินความเสี่ยง หมายถงึ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดจนท า

ให้การด าเนนิงานไม่มปีระสิทธิภาพและข้อมูลทางการเงินท่ีได้บันทึกไว้มคีวามไมถู่กต้องไมน่า่เช่ือถือ 

1.3 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสี่ยง 

1.4 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับรายการหรือเหตุการณ์ต่างๆ  

ท่ีผ่านวิธีการประมวลผลให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และการจัดระบบภายในกิจการเพื่อให้ข้ อมูลสารสนเทศมีการจัดส่ง 

ไปยังผู้รับอย่างรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจ 

1.5 การตดิตามผลและการประเมินผล หมายถงึ กิจกรรมท่ีฝ่ายบริหารกระท าเพ่ือให้แน่ใจวา่ระบบการ

ควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้นั้นได้มกีารปฏบัิตติามอยา่งเคร่งครัดและในกรณีท่ีสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไประบบดังกล่าว

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยา่งเหมาะสมแลว้ 
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 2. การควบคุมภายในด้านการรับเงิน 

 การควบคุมภายในดา้นการรับเงินเพื่อให้กิจการมั่นใจว่ารับเงินครบถ้วน ถูกต้อง มกีารบันทึกบัญชรีายได้ครบถ้วน 

ตั วอย่าง เช่น  ควรใช้ เค ร่ือง บันทึก เงินสดในการรับเงิน  เมื่ อมีการ รับเงินควรออกใบเ ส ร็จ รับเงิน ทุกค ร้ั ง  

น าเงินท่ีได้รับห้ามหักค่าใช้จ่ายใดๆ ให้น าฝากธนาคารทันทีพร้อมแนบส าเนาใบน าฝากกับรายงานการรับเงินประจ าวัน  

มกีารพมิพเ์ลขท่ีใบเสร็จรับเงินก่อนน าไปใชแ้ละท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

 3. การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน  

 การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินเพื่อให้กิจการมั่นใจว่าจ่ายเงินถูกต้อง ไม่จ่ายเงินซ้ าซ้อน และมีการบันทึก

บัญชีรายจ่ายครบถ้วน ตัวอย่างเช่น มีการจัดท าใบส าคัญจ่ายเมื่อต้องการขอเบิกเงิน มีการอนุมัติใบส าคัญจ่าย  

และตรวจสอบเอกสารประกอบคร้ังก่อนการจ่ายเงิน มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”ในใบส าคัญจ่ายท่ีจ่ายเงินแล้ว 

มกีารลงเลขท่ีในใบส าคัญจ่ายล่วงหนา้ และมีการเอาประกันจากพนักงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเงินสด เป็นต้น 

 4. ข้อจ ากัดในการควบคุมภายใน  

 บางกรณีระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างเหมาะสมแต่ในการน าไปใช้ปฏิบัติอาจไม่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เนื่องจากข้อจ ากัดท้ังปัจจัยภายนอกและภายในกิจการ ตัวอย่างเช่น กิจการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

บางอย่างซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของผู้บริหาร ผู้บริหารของบริษัทไม่มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าท่ี 

บุคลากรผู้ปฏบัิตงิานไมม่คีวามรู้ความสามารถอย่างเพียงพอและไม่เข้าใจวา่วธีิการบางอยา่งมีความส าคัญต่อการควบคุม

เพยีงใด และค่าใชจ้่ายในการจัดระบบควบคุมบางอย่างอาจไมคุ่้มกับประโยชนท่ี์ได้รับ ดังนัน้กิจการจึงยอมรับความเสี่ยงไว้

เอง 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 วันวิไล วงษ์วันหรุ (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการรับเงินและ

จ่ายเงินของธุรกิจบริการ กรณีศึกษา หอการค้าไทย” โดยเปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

และศกึษาการควบคุมภายในดา้นการรับเงินและจ่ายเงินขององค์กร รวบรวมขอ้มูลจากการท าแบบสอบถามจากพนักงาน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดงานแสดงและฝึกอบรม ฝ่ายส่งเสริมสมาชิกและจัดหาสมาชิก จ านวน 30 คน จากจ านวน 

50 คนและสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 4 คน ได้แก่ รองผู้อ านวยการบริหารกลุ่มบริหารส านักงาน ผู้จัดการฝ่ายแสดงสินค้า

และจัดอบรม ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน จากการศึกษา พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม 

ในการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร  

และด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการควบคุมระบบการรับเงินและจ่ายเงิน องค์กรมีการปฏิบัติตามหลักการ

ควบคุมภายในอยา่งจริงจงั  

 เพลินพิศ วรุฬสิงห์ (2557) ได้ท าการศึกเร่ือง “การประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์นครลานนา

เดินรถ จ ากัด” เพื่อรับทราบความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จ ากัด ทั้ง 4 ด้าน คือ 

ด้านสภาพแวดลอ้มทางการเดินรถ ด้านการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ด้านขอ้มูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด้านการติดตามและประเมินผลโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วยบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุม

ภายในของสหกรณ์และการด าเนินงานของสหกรณ์ จ านวน 35 คน และสมาชิกตัวอย่าง จ านวน 10 คน จากการศึกษา
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พบว่า สหกรณ์ มีการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมท่ัวไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินความเสี่ยงและ

กิจกรรมควบคุมมีการควบคุมภายในทุกกิจกรรมในระดับมาก ได้แก่กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี กิจกรรมด้านการ  

ให้สินเชื่อ กิจกรรมการจัดหาสินค้า กิจกรรมด้านการรับฝาก  กิจกรรมด้านการให้บริการ กิจกรรมด้านสินทรัพย์  

กิจกรรมด้านเจ้าหนี้ เ งินกู้  และกิจกรรมด้านทุนเ รือนหุ้น ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารและ  

ด้านการตดิตามและประมวลผลโดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย การศึกษาการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงินของ  

ร้านทองดีคาเฟ ่ตามแนวคดิการควบคุมภายในของ COSO และการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงิน 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เจ้าของกิจการและพนักงานร้านทองดีคาเฟ่ท่ีมีส่ วนเกี่ยวข้องกับการรับเงิน 

และจ่ายเงิน จ านวน 27 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การตอบแบบสอบถามพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การรับเงินและจ่ายเงิน 24 คน และผู้จัดการร้าน 1 คน รวม 25 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าของกิจการ 2 คน  

และผู้จัดการร้าน 1 คน รวม 3 คน สถานที่สัมภาษณ ์รา้นทองดีคาเฟ ่  

 2. ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) จากการศึกษาค้นควา้จากหนังสอื เอกสาร คู่มอืการปฏบัิตงิาน งานวจิัยและ

นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในดา้นการรับและจ่ายเงินสด  ให้เป็นเป็นไปตามแนวทางปฏบัิตขิองระบบการ

ควบคุมภายในท่ีด ี

 เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจากพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินและจ่ายเงิน

และแบบสัมภาษณเ์ชงิลึกเจ้าของกิจการและผู้จัดการร้าน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการตอบแบบสอบถามจากพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินและจ่ายเงิน  

และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าของกิจการและผู้จัดการร้าน ตามแนวคิดระบบการควบคุมภายในของ COSO  

และการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงิน รวมท้ังข้อมูลจากเอกสารในการปฏิบัติงาน  จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้

ค่าสถิติในการวิเคราะห์ คือ ความถี่  (Frequency) ร้อยละ(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และน าเสนอข้อมูล 

ท่ีวิเคราะห์ในลักษณะข้อมูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 ผลการศกึษา 

ผลการศึกษาการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงินของร้านทองดีคาเฟ่  พบว่า จากแบบสอบถาม

พนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินและจ่ายเงินโดยรวมมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

และการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงินและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของกิจการและผู้จัดการร้าน พบว่า  

ในภาพรวมมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในแต่ยังมีการละเลยในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท าให้เกิดความผิดพลาดและ

เกิดความเสียหายต่อกิจการ เมื่อจัดล าดับความผิดพลาดจากการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบต่อกิจการมากท่ีสุด  

มโีอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง และควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน มีดังตอ่ไปน้ี 

 ล าดับที่ 1 การตรวจสอบการรับเงินด้วยการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เมื่อลูกค้าจ่ายช าระเงิน

ค่าอาหาร/เครื่องดื่มด้วยการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น แต่พนักงานไมไ่ด้ตรวจสอบภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือท่ีแสดงการ

โอนเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งลูกค้ายังไม่ได้ท าการยืนยันรายการโอนเงิน ท าให้เงินจ านวนดังกล่าวไม่เข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของกิจการ  

 ล าดับที่ 2 การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน กิจการไม่มีการแบ่งหน้าท่ีด้านการจ่ายเงินท่ีชัดเจน 

เจ้าของกิจการจ่ายเงินโดยไม่มีการจัดท าใบส าคัญจ่ายและการอนุมัต ิผู้จัดการร้านและแคชเชยีร์จ่ายเงินตามใบส าคัญจ่าย

ท่ีไม่มีการอนุมัติจากเจ้าของกิจการ มีการจ่ายเงินซ้ าซ้อนเนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนการจ่ายเงินอย่างละเอยีด  

ถี่ถ้วน เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน ไม่ได้น าเงินเดือนท่ีพนักงานขอเบิกล่วงหน้าหักออกจากเงินเดือนท้ังหมด

ตอนสิ้นเดอืน  

ล าดับที่ 3 การจัดท างบกระทบยอดเงินสดรับ เงินสดจ่ายตามที่ลงบัญชีกับยอดเงินฝากธนาคาร 

กิจการไม่ได้น า PAY IN การฝากเงินมาตรวจสอบกับรายงานส่งเงินสรุปยอดประจ าวันท่ีได้ รับจากแคชเชีย ร์  

และกิจการไม่ได้จัดท างบกระทบยอดเงินสดรับ เงินสดจ่ายตามท่ีลงบัญชีกับยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน  

เมื่อตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลานาน พบว่าจ านวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกับรายงานส่งเงินสรุปยอดประจ าวัน  

ของแคชเชยีร์ท่ีรับช าระด้วยการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นไมเ่ข้าบัญชเีงินฝากธนาคารของกิจการ 

 ข้อเสนอแนะจากการศกึษา 

 ล าดับที่ 1 การตรวจสอบการรับเงินด้วยการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น กิจการควรจัดท าคู่มือการ

ตรวจสอบการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงาน และควรสมัครบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ 

ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยให้แคชเชียร์เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว และพิมพ์ข้อความ 

การแจ้งเตือนการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการส่งให้เจ้าของกิจการพร้อมรายงานสรุปยอดน า  

ส่งเงินประจ าวันเพื่อใชใ้นการตรวจสอบตอ่ไป 

 ล าดับที่ 2 การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน กิจการควรท าคู่มอืในการปฏิบัติงานดา้นการจ่ายเงิน

เป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดและแบ่งแยกหน้าท่ีผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน และผู้จ่ายเงินให้ชัดเจน ก่อนการจ่ายเงิน  

ทุกคร้ังควรตรวจสอบใบส าคัญจ่ายและเอกสารประกอบหรือใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียด กรณีการขอเบิกเงินเดือน
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ล่วงหน้าให้พนักงานท าใบส าคัญจ่าย ให้ เจ้าของกิจการตรวจสอบและลงลายมือชื่ออนุมัติ ในใบส าคัญจ่าย  

เขียนหมายเหตุการขอเบิกเงินและลงลายมือช่ือในบัตรลงเวลาท างานของพนักงานทุกคร้ังก่อนให้พนักงานน าไปขอเบิกเงิน

ท่ีผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้านตรวจสอบใบส าคัญจ่ายและบัตรลงเวลาท างานของพนักงานว่ามกีารอนุมัติจากเจ้าของกิจการ 

ก่อนการจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าทุกคร้ัง การค านวณเงินเดือนควรตรวจสอบบัตรลงเวลากับใบส าคัญจ่ายขอเบิกเงินเดือน

ล่วงหนา้จากผู้จัดการทุกครัง้เพื่อป้องกันการลมืบันทึกการขอเบิกเงินล่วงหนา้ในบัตรลงเวลา  

 ล าดับที่ 3 การจัดท างบกระทบยอดเงินสดรับ เงินสดจ่ายตามที่ลงบัญชีกับยอดเงินฝากธนาคาร 

กิจการต้องท างบกระทบยอดเงินสดรับ  เงินสดจ่ายตามท่ีลงบัญชีกับยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน  

เพื่อตรวจสอบจ านวนเงินสดท่ีได้บันทึกบัญชีไว้ว่าตรงตามรายการท่ีธนาคารบันทึกไว้หรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า  

ยอดคงเหลอืตามบัญชท่ีีกิจการบันทึกไว้แตกตา่งจากยอดคงเหลอืของธนาคาร กิจการต้องตดิตามหาสาเหตุโดยดว่น 

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษา การควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงินของร้านทองดีคาเฟ่ พบว่าสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงินของธุรกิจบริการกรณีศึกษา  

หอการค้าไทย ของวันวิไล วงษ์บ าหรุ (2555) ท้ัง 5 องค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  

และการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงิน เพียงแต่จะแตกต่างกันในส่วนองค์ ประกอบย่อย กล่าวคือ  

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ร้านทองดีคาเฟ่มีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานในแต่ละต าแหน่งโดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ประสบการณ์การท างานของแต่ละต าแหน่งเป็นหลัก ความตั้งใจท่ีจะท างาน โดยไม่ได้จ ากัด อายุ เพศ  

หรือวุฒิการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากหอการค้าไทยท่ีมีข้อก าหนดเกี่ยวกับระดับการศึกษา การควบคุมด้านการจ่ายเงิน  

กรณีเจ้าของกิจการร้านทองดีคาเฟ่โอนเงินจ่ายช าระค่าใช้ต่างๆไม่มีการจัดท าใบส าคัญจ่ายและการลงนามอนุมัติและ  

กรณีผู้จัดการร้านจ่ายเงินสดย่อยหรือแคชเชียร์จ่ายเงินสดให้นักดนตรี/ดีเจ มีการจัดท าใบส าคัญจ่ายแต่ไม่มีการอนุมัติ 

การจ่ายเงินจากเจ้าของกิจการ ซึ่งแตกต่างจากหอการค้าไทยท่ีการเบิกจ่ายเงินมีใบส าคัญหรือเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ีมีการอนุมัติอยา่งถูกตอ้ง 

  ผลการศึกษาการควบคุมภายในด้านการรับเงินและจ่ายเงินของร้านทองดีคาเฟ่ พบว่ามีความสอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จ ากัด ของเพลินพิศ วรุฬสิงห์ (2557)  

ท้ัง 5 องค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  แต่มีส่วนท่ีแตกต่างในองค์ประกอบย่อย กล่าวคือ  

ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ร้านทองดีคาเฟ่ไม่มีคู่มือ/ค าแนะน าการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมกับพนักงาน  

และด้านการติดตามและประเมินผล ร้านทองดีคาเฟ่ไม่มีบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งแตกต่างจาก

สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จ ากัด มีคู่มือ/ค าแนะน าการปฏิบัติงาน หรือให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานกับผู้ใช้  

และมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณอ์ักษร  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

 ร้านทองดีคาเฟ่ เป็นธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  ประกอบด้วยงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ  

ด้านการบริหาร  และด้านการตรวจสอบ ซึ่งงานหลักท้ัง 3 ด้าน มีความส าคัญอย่างยิ่งจ าเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการ

และการควบคุมภายในท่ีดี  โดยการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาการควบคุมภายในด้านการรับเงินและการจ่ายเงินของ  

ร้านทองดีคาเฟ ่ซึ่งเป็นเพยีงส่วนหน่ึงในดา้นการตรวจสอบเท่านัน้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ตอ่ไป ควรศกึษาเพิ่มเตมิในเร่ือง

การควบคุมภายในดา้นอื่นๆ โดยเฉพาะการบริหารสินค้าคงคลัง ได้แก่ การบริหารจัดการเครื่องดื่ม วัตถุดบิและเครื่องปรุง

ในการท าอาหาร เนื่องจากสินค้าคงคลังมีต้นทุนในการสั่งซื้อและต้นทุนในการจัดเก็บ มีความเสี่ยงในการสูญหายและ  

เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงานสูง ซึ่งการศึกษาจะท าให้ทราบจุดอ่อนและข้อบกพร่องของการควบคุมภายในท่ีใชอ้ยู่

ในปัจจุบัน เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในท่ีใช้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในการท างานปัจจุบัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 
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