
บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดทฤษฎ ี
 
 ในการศึกษาขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการวางแผนการควบคุมภายในของบริษัท 
จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด ผูศึกษามีแนวคิดและทฤษฎีนํามาเปนกรอบเพื่อใชในการศึกษา
ดังตอไปนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบและขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
   
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบและขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี  

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หมายถึง ระบบการทํางานหนึ่งที่นํานโยบายทรัพยากร 
มนุษยและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบกัน โดยเนนการใชประโยชนทางการบัญชีที่เกิดขึ้น 
จากการดําเนินธุรกิจ และมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ เชน การเก็บบันทึกรายการที่เกิดขึ้นของ 
ธุรกิจ การประมวลผลขอมูลใหไดสารสนเทศที่มีประโยชนตอการวางแผน การสั่งการและการ
ควบคุมของธุรกิจเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลที่ไดมานั้นถูกตองและเชื่อถือได (อรรถพล ตริตานนท, 
2546: 2) 
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเปนสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศภายในองคกรที่เก็บ
รวบรวมและประมวลผลขอมูล ทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับเงินและขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเงินตราจาก 
ระบบงานยอยตางๆ ขององคกร และสื่อสารขอมูลหรือสารสนเทศที่รวบรวมไดไปยังผูใชปจจุบัน 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีไมไดจํากัดขอบเขตอยูแคการบัญชีการเงิน แตไดรวมไปถึงการบัญชี 
บริหาร และไมไดจํากัดขอบเขตอยูแคขอมูลที่เกี่ยวของกับเงินตราแตรวมไปถึงขอมูลใดๆ ก็ไดที่ 
สามารถเพิ่มคาใหแกกิจการและลูกคาของกิจการ  
 กลาวถึงกิจการสวนใหญในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเปนเครื่องมือ 
ชวยในการปฏิบัติงานหลายๆ ดานโดยเฉพาะการจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีซ่ึงเปลี่ยนจากการ
จัดทําดวยมือเปนการจัดทําดวยคอมพิวเตอร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและไดขอมูลที่
รวดเร็วสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจใน ธุรกิจที่สําคัญคือชวยเรื่องการควบคุมภายในของ
กิจการ โดยระบบสารสนเทศมีหนาที่ดังนี้ (พรู ปริยวรรณ และ สุภาพร เชิงเอี่ยม, 2549: 28) 
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 1) เก็บรวบรวม บันทึกและจัดเก็บเหตุการณทางธุรกิจ รายการคา และสรุปผลใน      
งบการเงิน 
 2) ประมวลผลเหตุการณทางธุรกิจและรายการคาเหลานั้น เพื่อนําเสนอสารสนเทศที่
ผูบริหารจะนําไปใชในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3)  มีระบบการควบคุมที่สามารถปกปองสินทรัพยของกิจการรวมถึงขอมูลระบบการ
ควบคุมนี้จะตองสามารถควบคุมความถูกตอง ความนาเชื่อถือ และความพรอมของขอมูล เมื่อถูก
เรียกมาใช 

1.  ประเภทของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
การควบคุมภายในของกิจการจําเปนตองทราบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อนํา 

ไปสูความเขาใจการดําเนินงานโดยมีขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีชวยใหเกิดความถูกตอง มีความ
ครบถวน และทันเวลาในการวางแผนและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ การรวบรวมวงจรรายการคา 
(Transaction Processing Cycles) ซ่ึงเปนการรวบรวมรายการที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจอาจ
แตกตางกันตามประเภทของธุรกิจในบางกิจกรรม   (นิพันธ เห็นโชคชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 
2548: 8) ซ่ึงโดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 4 วงจร ดังนี้  

1. 1 วงจรรายได (Revenue Cycle)   
  รายไดของกิจการกอใหเกิดบัญชีที่มีสาระสําคัญหลายบัญชี เชน รายไดจากการ 
ขายเงินสดและลูกหนี้ ประกอบดวยข้ันตอนของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
    วงจรรายได มีการแบงประเภทตามลักษณะของงานได 2 ประเภทคือ   

1) การขายเชื่อ   
2) การขายสด  

  โดยทั้ง 2 ประเภทมีความเกี่ยวของกับ 4 กิจกรรม ไดแก  
 - กิจกรรมการรับคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 

- กิจกรรมการสงมอบหรือบริการ  
- กิจกรรมการเรียกเก็บเงินคาสินคาหรือบริการ  
- กิจกรรมการรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการจากลูกคา  

1.2 วงจรรายจาย (Expenditure Cycle)   
  วงจรรายจายเปนวงจรที่สําคัญอีกวงจรหนึ่งและวงจรรายจายทําใหเกิดรายการบัญชี

ที่สําคัญ เชน บัญชีซ้ือ  คาใชจาย และเจาหนี้ เปนตน ประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดหา 
หรือการซื้อและการจายเงินสําหรับคาสินคาและบริการแบงประเภทตามลักษณะของงานได 2 
ประเภท คือ  
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 1) การซื้อสินคาหรือบริการเปนเงินเชื่อ   
2) การซื้อสินคาหรือบริการเปนเงินสด  

  โดยทั้ง 2 ประเภทมีความเกี่ยวของกับ 3 กิจกรรม อันไดแก  
- กิจกรรมการขอซื้อและการสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
- กิจกรรมการรับมอบสินคาและการบันทึกบัญชีเจาหนี้ 
- กิจกรรมการจายชําระสินคาหรือบริการและบันทึกการจายเงิน 

สวนการซื้อสินคาหรือบริการเปนเงินสดจะเบิกจายจากวงเงินสดยอย ซ่ึงในแตละ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะตองบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้น 
อยูตลอดเวลาอยางตอเนื่องเพื่อใหไดขอมูลในการประมวลผลรายการคา  

1.3 วงจรการผลิต (Production Cycle)  
 กิจการอุตสาหกรรมจะมีวงจรการผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกวงจรหนึ่งและมีความเกี่ยว ของ
กับวงจรอื่น การผลิตเปนการเปลี่ยนสภาพสินทรัพยลงทุนทั้งหมดทั้งวัตถุดิบ แรงงาน คาใชจาย 
โรงงานเพื่อเปนสินคาและบริการใหพรอมที่จะขาย รวมทั้งกิจกรรมการบริหารสินคาคงเหลือ 
ประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแปรหรือการเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบใหจนกลายเปน
สินคาสําเร็จรูปตามคําสั่งผลิตของลูกคา  
  กิจกรรมของวงจรการผลิตสามารถแบงไดเปน 4 สวนคือ  

- การวางแผนและการควบคุมการผลิต  
- การเบิกวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต 
- การดําเนินการผลิตสินคา 
- การโอนงานระหวางแผนกหรืองานที่ทําเสร็จไปคลัง 

 ไดสรุปลักษณะของการผลิตในกิจการที่ผลิตสินคาแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ  
(วิไล วีระปรีย และ จงจิตต หลีกภัย, 2539: 187) 
 1) ทําการผลิตสินคาตามคําสั่งหรือเฉพาะงานเทานั้น เรียกวา ระบบตนทุนงาน 
(Job Order System) การบันทึกตนทุนของสินคานั้นจะบันทึกตามงานหรือคําสั่งที่ใหผลิตแตละครั้ง 
 2) ทําการผลิตตอเนื่องกันไปการผลิตสินคานั้นจะตองทําติดตอกันหลายแผนก 
และผลิตเปนจํานวนมาก ระบบบัญชีตนทุนที่ใชสําหรับการผลิตเรียกวา ระบบตนทุนตอน 
(Continuous Process System) 
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 รายการในวงจรการผลิตเริ่มตนเมื่อโรงงาน หรือแผนกผลิตเบิกวัตถุดิบเขาสู
กระบวนการผลิตและสิ้นสุดเมื่อแผนกผลิตโอนสินคาที่ผลิตเสร็จแลวไปเปนสินคาสําเร็จรูปโดย
ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปประกอบดวย  

- วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง สวนประกอบสําคัญของการ
ผลิตผานกระบวนการแปรสภาพเปนสินคาสําเร็จรูป  

- คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง คาแรงที่เกิดขึ้นโดยตรงในการ
นําวัตถุดิบมาแปลงสภาพใหเปนสินคาสําเร็จรูป ไมวาจะเปนการผลิตดวยมือหรือควบคุมเครื่องจักร
ที่ใชในการผลิต  

- คาใชจายในการผลิต (Overhead Cost) หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นในโรงงาน
ทั้งหมดยกเวนวัตถุดิบทางตรงและคาแรงทางตรง และยากที่จะคํานวณใหเห็นไดชัดเจนสําหรับการ
แยกคาใชจายดังกลาววาเปนของผลิตภัณฑนั้นเปนจํานวนเทาใด เชน คาแรงยกขนวัตถุ ภารโรง 
หัวหนาคนงาน 

1.4 วงจรบัญชแียกประเภท (General Ledger and Financial Reporting Cycle)  
กลาวถึง วงจรบัญชีแยกประเภทวาเปนการประมวลผลขอมูลรายการคาจากทุก

วงจร เพื่อนํามาประมวลผลและจัดทํารายงานเสนอใหแกผูใชไดอยางครบถวนถูกตองและทันเวลา
ระบบแยกประเภททั่วไปเปนวงจรที่มีหนาที่นําสารสนเทศที่ไดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาบันทึกลงใน
บัญชี เพื่อจัดทําเปนรายงานทางการเงินเสนอตอผูใชภายในและผูใชภายนอกกิจการตามรอบระยะ 
เวลาที่กําหนดไว (สุขุม พธิสวัสดิ์, 2548: 270) 

โดยลักษณะการปฏิบัติการของระบบบัญชีแยกประเภทประกอบดวย 
1) เก็บรวบรวมขอมูลรายการคา 
รายการคาเกิดขึ้นจากหลายแหลงขอมูลจะถูกจัดแบงออกเปนกลุมโดยอาศัย 

องคประกอบและลักษณะในการประมวลผลรายการคา แตละระบบยอยจะสัมพันธกับระบบบัญชี 
แยกประเภทอยางสม่ําเสมอและเปนตัวปอนขอมูลสรุปตางๆ ใหกับระบบบัญชีแยกประเภท ระบบ 
บัญชีรายการคาอื่นๆ จะถูกบันทึกบัญชีในแตละระบบยอยแยกตางหากจากกัน โดยจะมีการใชแบบ 
ฟอรมระบบใบสําคัญเพื่อบันทึกรายการคาเขาระบบ 

2) ประมวลผลรายการคาที่ไหลเวียนเขามา 
 ในการรวบรวมรายการคาที่เกิดขึ้นนั้น จะตองมีการประมวลผลหลาย

ขั้นตอนกวาจะไดผลลัพธเพื่อเขาสูระบบบัญชีแยกประเภท อาทิ การตรวจสอบยอดรวมเดบิตกับ
ยอดเครดิตวาเทากันหรือไม ใชช่ือบัญชีถูกตองหรือไม เปนตน ซ่ึงรายการคาแตละรายการจะตอง
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ถูกตรวจสอบใหเปนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากนั้นรายการคาจะถูกผานรายการไปบัญชี
แยกประเภท  

3) การเก็บรักษาขอมูลรายการคา 
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งบัญชีแยกประเภทยอยตางๆ ที่มีอยูจะ

สะทอนถึงยอดดุลในแตละบัญชี  ดังนั้นขอมูลเหลานี้จะเปนตัวแทนที่จะแสดงถึงแฟมขอมูลหลักที่
มีอยูในระบบฐานขอมูลขององคกร ถายอดคงเหลือจากแฟมขอมูลหลักของบัญชีแยกประเภทแตละ
บัญชีถูกเก็บรักษาใหเปนยอดปจจุบัน แฟมขอมูลเหลานี้จะตองถูกปรับใหมียอดเปนปจจุบัน 
(Update) เสมอดวยซ่ึงเมื่อมีการผานรายการเกิดขึ้นแลว ระบบบัญชีแยกประเภทจะเก็บสะสม
รายละเอียดตางๆ ของขอมูลรายการคาไวในแฟมขอมูลรายการคา (Transaction File) เพื่อเปนการ
สํารองขอมูล (Back Up) และเพื่อใหสามารถใชประโยชนในการเรียกใชขอมูลอางอิงตอไป การ 
เชื่อมโยงระหวางรายการคาเหลานี้และการผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ซ่ึงการสอบทาน   
ระหวางรายการคาเหลานั้นกับรายการคาที่ผานบัญชีไปแลว ควรมียอดและรายละเอียดที่ถูกตอง
ตรงกัน 

4) รักษาการควบคุมทางดานบัญชี 
โดยปกติระบบบัญชีแยกประเภทมีการควบคุมพื้นฐานที่เหมาะสมอยูแลว 

อาทิ ยอดรวมดานเดบิตจะเทากับยอดเครดิตเสมอ สวนการควบคุมแบบอื่นอาจเริ่มตั้งแตการปอน
ขอมูลรายการคาเขาสูระบบจนถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยผูบริหารและผูใชงบการเงิน 
อ่ืนๆ หรือการจัดโครงสรางของแตละแผนกใหอิสระตอกัน การแบงแยกหนาที่ซ่ึงเปนการควบคุมที่
สําคัญเชนกัน 

5) จัดทํารายงานทางการเงิน 
รายงานทางการเงินถูกจัดสรางจากระบบบัญชีแยกประเภทซึ่งไดแก งบดุล

งบกําไรขาดทุน และรายงานตางๆ ซ่ึงบางสวนจะชวยในการพิสูจนความถูกตองและครบถวนของ
บัญชีแยกประเภทเอง 

6) จําแนกและลงรหัสขอมูลรายการคาและประเภทบัญช ี
การจัดระบบการจําแนกและการลงรหัสใหเพียงพอ การจัดจําแนกประเภท

บัญชีนั้นมีความจําเปนในการจําแนกบัญชีประเภทตางๆ ในระบบบัญชีแยกประเภทรหัสบัญชีถูก
จัดเตรียมขึ้นเพื่อสนองตอบความตองการในการระบุประเภทบัญชีรายการคา แฟมขอมูล และ
องคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบบัญชีแยกประเภท 
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วงจรการผลิต

วงจรรายได วงจรรายจาย

วงจรการจัดหาเงิน
และวงจรการลงทุน

บัญชีแยกประเภททั่วไป
และการรายงานทางการเงิน

                    
 

ภาพที่ 1  ความสัมพันธของวงจรรายการคา  
  
 จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของวงจรรายการคา ซ่ึงบัญชีแยกประเภท
เปนศูนยกลางของการประมวลผลขอมูลรายการคาจากทุกวงจร เพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน  
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคมุภายใน 

1.  วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  
กระบวนการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดรวมกันโดยคณะกรรมการ 

บริหาร ผูบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ พนักงานขององคกรทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังนี้ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2549: 2)    

1.1 ดานการดําเนินการ (Operations)    
 มุงหมายใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยการกํากับการใช 
ทรัพยากรทุกประเภทขององคกร ทั้ง คน เงิน เวลา ทรัพยสิน วัสดุเครื่องมือ เครื่องใช ใหเปนอยางมี
ประสิทธิภาพโดยประหยัดไดผลคุมคาและบรรลุเปาหมายที่ผูบริหารขององคกรกําหนดไว ซ่ึงจะ
สงผลใหการดําเนินงานขององคกรมีกําไร การดูแลปองกันระวังรักษาทรัพยากรทุกประเภทใหอยู
ในสภาพที่พรอมสําหรับการนําไปใชประโยชน และใหปลอดจากการรั่วไหล ส้ินเปลือง หรือการ
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กระทําทุจริตของพนักงาน หรือผูบริหาร และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นไมวาจะเปนความสูญเปลา
อยางหนึ่งอยางใดหรือโดยการกระทําอันมีเจตนาทุจริตก็ชวยใหทราบถึงความเสียหายนั้นไดโดยเร็ว
ที่สุด 
 1.2  ดานการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)    
 รายงานหรืองบการเงินไมวาจะเปนรายงานที่ใชภายในหรือภายนอกองคกรตองมี
ความเชื่อถือไดและทันเวลา เพื่อใหเปนรายงานที่นําเสนอขอสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับ 
การนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจของนักบริหารเจาหนี้ ผูถือ
หุนและนักลงทุนโดยทั่วไป 
 1.3 ดานการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และนโยบาย (Compliance with 
Applicable Laws and Regulation)    
 การปฏิบัติงานหรือการดําเนินธุรกิจสอดคลอง หรือเปนไปตามบทบัญญัติ หรือ
ขอกําหนดของกฎหมาย นโยบาย ขอบังคับระเบียบ โครงการหรือแผนงาน มติคณะกรรมการบริษัท
ผูบริหาร หรือองคกรบริหารอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  หรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจนั้น  
เพื่อปองกันมิใหเกิดผลเสียหายใดๆ จากการละเวนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบเหลานั้น  

2.  ความสําคญัในการควบคุมภายใน   
ปจจัยที่มีสวนชวยใหการควบคุมภายในมีบทบาทสําคัญมากขึ้นตามลําดับในวงการ

ธุรกิจ (ประพันธ ศิริรัตนธํารง อภิรักษ พุมกลิ่น และกัญญา ประยูรสุข, 2549: 162) คือ 
2.1 ความเจริญเติบโตของธุรกิจ ทําใหผูบริหารไมสามารถดูแลส่ิงทุกอยางไดทั่วถึง 

และจําเปนตองอาศัยระบบการควบคุมภายในเปนเครื่องมือสําคัญในการรายงานผลและควบคุม 
 2.2 ปริมาณสินทรัพยตางๆ ในความรับผิดชอบมีอยูมาก หรือกระจัดกระจายทําใหยาก 
ตอการที่จะดูแลไมใหสูญหายหรือเสียหาย จึงตองอาศัยระบบการควบคุมภายในเขาชวยอยาง
ใกลชิดเพื่อทําใหทราบการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไดทันทวงที 
 2.3 ลักษณะงานธุรกิจบางประเภทมีโอกาสผิดพลาดไดงาย จึงจําเปนตองอาศัยระบบ 
การควบคุมภายในชวยใหดานการพิสูจนความถูกตอง จะไดมีการปรับปรุงแกไขไดทัน 
 2.4 ผูสอบบัญชีภายนอกไมอาจตรวจสอบ โดยละเอียดสําหรับธุรกิจขนาดใหญภายใน
เวลาที่จํากัด ดังนั้นถาธุรกิจมีการควบคุมภายในที่ดี จะชวยลดงานการตรวจสอบลงได ซ่ึงเทากับวา
องคกรจะประหยัดคาใชจายในการสอบบัญชีลงดวย 
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3.  กรอบการบริหารความเสี่ยง (COSO Enterprise Risk Management Frame work) 

การบริหารความเสี่ยงถือเปนองคประกอบหนึ่งของการกาวไปสูการมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี ทําใหองคกรทั้งในเเละตางประเทศตางใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง
มากขึ้น ดวยเหตุนี้ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
หรือ ที่รูจักกันดีในนามของ COSO ไดริเร่ิมรางเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Framework) ซ่ึงประกอบดวยหลักการ 
คําศัพท คํานิยาม เเละเเนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ (lmplementation 
Guidance) ซ่ึงนอกจากจะเปนแนวทางที่องคกรโดยทั่วไปสามารถใชเปนแนวทางสําหรับพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงเเลว ประโยชนอีกประการหนึ่งของการพัฒนากรอบการบริหารความ
เสี่ยงดังกลาวก็คือจะชวยใหผูบริหารไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ
องคกรประโยชนและขอจํากัดของการบริหารความเสี่ยงดียิ่งขึ้น (ฝายตรวจสอบภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2547: ออนไลน) 

 
ความหมายของ “การบริหารความเสี่ยงองคกร Enterprise Risk Management” 
“Enterprise rick magament isa process, effected by an entity’s bourd of directors, 

munagement and other personnel, aupplied in strategy setting and across the enterprise, designed 
to identify potential events that may affect the entity, and magage risks to be within its risk 
appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.” 
 
 จากคํานิยามขางตนทําใหเห็นภาพคราวๆ ดังนี้ 

3.1 การบริหารความเสี่ยงองคกรเปนกระบวนการ (Process)  เปนการปฏิบัติอยางตอ 
เนื่องเสมือนเปนกิจกรรมการทํางานอยางหนึ่งขององคกรซึ่งดูแตกตางจากแนวคิดของหลายๆ คนที่ 
คิดวาการบริหารความเสี่ยงเปนงานสวนเพิ่มจากงานที่ทําตามปกติ COSO กลาววาการบริหารความ
เสี่ยงขององคกร จะมีประสิทธิภาพที่สุดก็ตอเมื่อมีกลไกที่ทําใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่ง
ขององคกรเชนเดียวกับงานประจําอื่นๆ 

3.2  การบริหารความเสี่ยงองคกรไดรับอิทธิพลจากคณะกรรมการบริษัท  ผูบริหารและ
บุคลากรอื่นในองคกร การบริหารความเสี่ยงจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นกับการกระทําของคน
ในองคกรเพราะบุคคลเหลานั้นเปนผูกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) กลยุทธ เปาหมาย
ในการดําเนินธุรกิจและที่สําคัญเขาเปนผูสรางกลไกในการบริหารความเสี่ยงองคกรใหเกิด ขึ้น 
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3.3  การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกําหนดกลยุทธโดยผูบริหาร
จะพิจารณาประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวของกับกลยุทธที่เปนทางเลือกตางๆ 

3.4  การบริหารความเสี่ยงองคกรตองมีการนําไปปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร ในการ 
บริหารความเสี่ยงองคกรจะตองมีการพิจารณาถึงกิจกรรมการทํางานตางๆ ทุกระดับ  

การบริหารความเสี่ยงองคกรกําหนดใหมีการพิจารณาความเสี่ยงในลักษณะของ 
Portfolio ซ่ึงทําใหหัวหนาหรือผูรับผิดชอบหนวยธุรกิจงาน (Function) หรือกระบวนการ (Process) 
แตละคนตองระบุและประเมินความเสี่ยงภายในหนวยของตนเอง โดยอาจเปนการประเมินโดยวิธี 
เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได  เมื่อนําความเสี่ยงของทุกหนวยงานรวมกันฝายบริหารก็สามารถที่ 
จะกําหนดระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องคกรยอมใหเกิดขึ้นได ซ่ึงเราเรียกความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับ 
ไดนี้วา Risk Appetite 

การออกเเบบที่ดี เเละการนําระบบการบริหารความเสี่ยงองคกรไปปฏิบัติอยางทั่วถึง 
สอดคลองกับกรอบวิธีการที่กําหนด จะชวยเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกคณะกรรมการบริษัทและฝายจัด 
การวาองคกรจะสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 

4. องคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงองคกร (Components of Enterrise Risk 
Management) ตามแนวทางของ COSO 

การบริหารความเสี่ยงองคกรจะประกอบดวยสวนหลักๆ 8 สวนซึ่งมีความสัมพันธกัน 
ไดแก 

4.1 สภาพแวดลอมภายในองคกร (InternaI Environment) 
ถือเปนองคประกอบพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงในองคกร เนื่องจากเปนตัว 

กําหนดโครงสรางและวินัยในการทํางาน สภาพเเวดลอมภายในองคกรสงผลตอวิธีการกําหนด     
กลยุทธและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ วิธีการจัดโครงสรางของกิจกรรมทางธุรกิจรวมทั้งวิธีการระบุ
ประเมินและจัดการกับความสี่ยง 

4.2  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจกอนที่จะทําการ

ระบุเหตุการณความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมายนั้น 
4.3  การระบุเหตุการณความเสี่ยง (Event Identification) 

เปนการระบุเหตุการณความเสี่ยงหรือความไมเเนนอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณา
จากปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกร ปจจัยภายนอกอาทิ สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยน 
แปลงทางเทคโนโลยี ภาวะเเวดลอมทางธรรมชาติ ปจจัยภายในอาทิ บุคลากร กระบวนการทาง         
เทคโนโลยี 
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4.4  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ธุรกิจทุกประเภทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ 

สาเหตุแหงความเสี่ยงมีทั้งที่สืบเนื่องมาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การประเมินความเสี่ยง
ชวยใหองคกรทราบวา เหตุการณความเสี่ยงและความไมแนนอนนั้นจะสงผลกระทบตอการบรรลุ
เปาหมายขององคกรอยางไร เพื่อกําหนดและนํามาตรการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลมา
ใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น 

โดยการวิเคราะหใน 2 ดานคือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (lmpact) 

4.5  การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 
เปนการระบุวามีทางเลือกใดบางที่สามารถใชในการจัดการกับความเสี่ยง คัดเลือก

ทางเลือกที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติ โดยถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงองคกร แนว 
ทางจัดการความเสี่ยงแบงไดเปน 4 แนวทางหลักๆ ไดเเก 

1)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance Response) โดยการหยุดธุรกรรมและ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

2)  การลดและควบคุมความเสี่ยง (Reduction Response) โดยอาจเปนการลด 
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองอยางพรอมกัน 

3)  การหาผูรวมรับผิดชอบความเสี่ยง (Sharing Response) เปนการลดโอกาส
หรือผลกระทบโดยการถายโอนความเสี่ยง หรือหาผูรวมรับผิดชอบความเสี่ยง 

4)  การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance Response) โดยไมตองดําเนินการใดๆ 
เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบ 

4.6  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)   
หมายถึง นโยบายและกระบวนการที่จะชวยในแนใจวา วิธีจัดการความเสี่ยงที่

กําหนดในขั้นตอนกอนหนานั้นไดถูกนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง องคกรตองกําหนดกิจกรรมควบคุม
นี้อยางทั่วถึงทั้งองคกรทุกระดับชั้นและทุกงาน (ALL Functions) 

กิจกรรมการควบคุมทั่วไปทีส่ามารถนําไปใชไดในระดับตางๆ ขององคกร 
1) นโยบายและแผนงาน (Policies and Plans) 
การกําหนดนโยบายและแผนงานโดยผูบริหาร เปนเครื่องมือที่กําหนด

ทิศทางขององคกรและชวยในการจัดการองคกร การสั่งการกํากับดูแล การติดตาม และการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน องคกรจําเปนตองมีการกําหนดแผนงานตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
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ปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพการณอยูเสมอ ตลอดจนจัดใหมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติ
ตางๆ เปนระยะๆ เพื่อวัดผลการดําเนินงานที่ผานมาและนํามาปรับปรุงใหดีขึ้น 

2) การสอบทานโดยผูบริหารสูงสุด (Top Management Review)  
การสอบทานในที่นี้ หมายถึง การใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางผลการ

ปฏิบัติงานจริงกับแผนงานงบประมาณหรือประมาณการ ซ่ึงไดจัดทําหรือกําหนดขึ้นไวเปนการ
ลวงหนา ผลการสอบทานจะทําใหผูบริหารสูงสุดเห็นภาพรวมวาการดําเนินงานมีปญหาใหญๆ ใน
ดานใด สามารถวิเคราะหหาสาเหตุซ่ึงนําไปสูการพิจารณาการแกไขที่จําเปน และหากขยายการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลถึงผูแขงขันได ผลการสอบทานในลักษณะนี้ยังสงผลใหผูบริหารสูงสุด
ไดทราบระดับและทิศทางของการแขงขันไดเปนอยางดี และทําใหเตรียมรับสถานการณในอนาคต
ไดถูกตองมากขึ้น 

3) การสอบทานโดยผูบริหารระดับกลาง (Functional Management Review)  
ผูบริหารระดับกลางนี้ หมายถึง ผูบริหารที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานใดดาน

หนึ่งภายในองคกร เชน การจัดหา การผลิต การขาย การเงิน การบัญชี เปนตน ผูบริหารระดับกลาง
ควรตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานตางๆ ในหนวยงานที่ตัวเอง
รับผิดชอบ ซ่ึงการสอบทานอาจกระทํากับขอมูลเปาหมายที่จัดทําขึ้นตามแผนงานหรือนโยบายของ
องคกร และนอกจากนั้นผูบริหารระดับกลางยังจําเปนตองสอบทานวิธีปฏิบัติจริงกับระเบียบปฏิบัติ
ในอดีตและเปาหมายของหนวยอีกดวย ระดับการสอบทานของผูบริหารระดับกลางควรเขมงวด 
หรือกระทําบอยครั้งมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของความเสี่ยงจากลักษณะของธุรกิจ 

4) การประมวลขอมูล (Information Processing)  
ขอมูลมีความหมายรวมถึง ขอมูลทางการบัญชีและขอมูลอ่ืนซึ่งลวนมีความ

จําเปนสําหรับการบริหารทั้งสิ้น ขอมูลทั้งหลายจะถูกประมวลเปนขอสนเทศหรือรายงานตางๆ ที่
ตองนําไปใชประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร จึงมีความจําเปนมากที่ตองมีกิจกรรมควบคุมที่ดี
ในการประมวลขอมูลเพื่อใหขอสนเทศสําหรับการบริหารมีความถูกตองกะทัดรัด สมบูรณ ทันเวลา 
และใหเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจ กิจกรรมการควบคุมที่จําเปนในกระบวนการนี้
ไดแก การอนุมัติรายการกอนที่จะบันทึกรายการนั้นลงในบัญชี ทะเบียน หรือแฟมหลักฐานอื่นใด
ขององคกร การสอบยันความถูกตองของขอมูลกอนการบันทึก การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมชวย
ในการประเมินขอมูล รวมถึงการใชบุคลากรที่มีความรูและประสบการณทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การประมวลขอมูล 
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5) การควบคุมทางกายภาพ (Physical Controls)  
หมายถึง การดูแลปองกันทรัพยสินอันไดแก เครื่องมือ เครื่องใช สินคา

คงเหลือ เงินสด หลักทรัพย เอกสารสิทธิ์ และเอกสารสําคัญอื่น กิจกรรมการควบคุมที่ควรพิจารณา
นํามาใช รวมถึงการตรวจนับ การจัดเวรยามรักษาการณ การประกันภัย การเปรียบเทียบจํานวนที่มี
จริงกับทะเบียนหรือหลักฐานทางบัญชี 

6) การแบงแยกหนาที่ (Segregation of Duties)  
การจัดแบงหนาที่ระหวางบุคคลหรือหนวยงาน เพื่อใหมีการสอบยันความ

ถูกตองสมบูรณระหวางกัน ควรใชในกรณีที่งานมีลักษณะความเสี่ยงตอความผิดพลาดหรือเสียหาย   
เนื่องจากการกระทําที่ไมเหมาะสม หรือไมสุจริตไดโดยงาย หากจัดใหบุคคลคนเดียวหรือหนวยงาน 
เดียวเปนผูปฏิบัติงานนั้นตามลําพังตั้งแตตนจนสิ้นสุด  

7) ดัชนวีัดผลการดําเนนิงาน (Performance Indicators)  
ดัชนีที่นิยมใชเปนเครื่องมือวัดผลการดําเนินงาน มักอยูในรูปอัตราสวน

ตางๆ ที่แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลทางการเงินหรือการดําเนินงานอยางหนึ่งกับขอมูลอีก
อยางหนึ่ง การติดตามวิเคราะหความเคลื่อนไหวของอัตราสวนหรือแนวโนมของความเปลี่ยนแปลง
ในคาของอัตราสวนที่คํานวณขึ้น จะชวยบอกใหนักวิเคราะหทราบ “อาการ” บางอยางของธุรกิจวา
อยูในสภาวะอยางไร นาพึงพอใจหรือไม นักบริหารสามารถใชอัตราสวนที่ผิดปกติ หรือแนวโนมที่
นาสังเกตเปนดัชนีบงชี้ใหตองคิดตามหรือใหความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษเพื่อตัดสินใจ
ส่ังการแกไขปญหาดานการดําเนินงานและดานการจัดทํารายงานทางการเงิน 

8) การจัดทําเอกสารหลักฐาน (Documentation) 
องคกรควรใหความสนใจในการจัดทําหลักฐานเอกสารในการดําเนินงาน 

หรือระบบงานใดที่มีความสําคัญดวยคือ ควรมีการจัดทําหลักฐานที่เปนเอกสารขอมูลหรือจัดทําเปน
หนังสือไวระบบงานสําคัญที่ไมมีการจัดทําเอกสารระบบงานไว ก็ทําใหเกิดความสับสนในการ
ปฏิบัติงานนั้นไดโดยงาย เชน การจัดใหมีผังทางเดินของงาน (Flowchart) สําหรับระบบงาน และ
สําหรับโปรแกรมสั่งงานที่สําคัญ เพื่อใหทุกคนที่มีหนาที่เกี่ยวของไดทราบ และสามารถคนควา 
หรืออางอิงไดเมื่อมีความจําเปน หรือการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานไวใหสมบูรณเพียงพอ 

9) การอนุมัติรายการบัญชีและการปฏิบัติงาน 
ชวยใหมั่นใจวารายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นมีการสอบทานและควบคุม

โดยผูมีอํานาจ เชน การกําหนดใหมีการอนุมัติรายการปรับปรุงทางบัญชีที่สําคัญ การอนุมัติการ
จายเงิน  การสอบทาน และอนุมัติงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร เปนตน 
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4.7  ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองคกร (lnformation and Communication) 
ตองมีการระบุถึงสารสนเทศที่จําเปนทั้งจากแหลงขอมูลภายในเเละภายนอกของ

องคกรและมีระบบสื่อสารไปยังบุคลากรในองคกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่และความ
รับผิดชอบได การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงลางระดับลาง
ไปสูบนแลวการสื่อสารระหวางหนวยงานตามเเนวทางของ COSO นั้นสารสนเทศมีความสําคัญ
และจําเปนในทุกระดับชั้นขององคกร เนื่องจากเราตองใชสารสนเทศในการระบุ ประเมินและ
กําหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใชในดานอื่นๆ เพื่อดําเนินงานใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไวใหได 

4.8  การติดตามและการประเมินผล (Monitoring) 
องคประกอบสุดทายคือ การมีระบบติดตามการบริหารความเสี่ยงองคกรซึ่งเปน

กระบวนการประเมินความมีอยูและคุณภาพขององคประกอบของการบริหารความเสี่ยงองคกรทั้ง 7 
ขอขางตน การติดตามในที่นี้สามารถทําไดใน 2 ลักษณะคือ 

1) การประเมนิแยกตางหาก (Separate Evaluation) 
2) การดําเนินการติดตามหรือประเมินเสมือนหนึ่งวาเปนกิจกรรมตอเนื่อง 

(Ongoing Acuvities) กิจกรรมหนึ่ง โดยดําเนินการแบบ Real-time Basis และไดตอบสนองอยาง
รวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและสภาพแวดลอม 

5. การควบคุมภายในของแตละวงจร 
5.1 การควบคมุภายในของวงจรรายได  

ก. วัตถุประสงคการควบคุมภายใน 
1) มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายดานการตลาด แผนการตลาดที่ชัดเจน 
2) การอนุมัตวิงเงินสินเชื่อมกีารกลั่นกรองอยางรอบคอบ 
3) คาขายทั้งหมดไมวาจะเปนการขายเงินสดหรือขายเชื่อไดมีการบันทึกไว

อยางถูกตองและทันเวลา 
4) การนําสินคาออกไปจากที่เก็บไมวาจะนําไปขายหรือเพื่อการใดก็ตาม จะ 

ตองอยูในความควบคุมอยางดีเพื่อปองกันการทุจริต 
5) เงินที่ไดรับชําระหนีจ้ากการขายไดมีการลงบัญชีอยางถูกตอง 
6) การรับคืนสินคาเปนไปตามระเบียบที่วางไว ทั้งนี้เพื่อปองกันการทุจริต  

และขอผิดพลาด 
7) ไดรับเงินจากคาขายทุกรายการครบถวน โดยไดจัดใหมีการแบงแยกหนาที่

เกี่ยวกับการขายและการรับเงินออกจากกัน เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
8)  มีมาตรการการตรวจสอบความถูกตองของการขายและลูกหนี้ประจํา 
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ข. ความเสี่ยงของกิจกรรมตางๆ 
1)  ความเสี่ยงดานการตลาด  

-  มีนโยบายและเปาหมายทางดานการตลาดที่ไมชัดเจน อาจทําใหการ
ปฏิบัติการดานการตลาดไรทิศทางหรือมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง 

2)  ความเสี่ยงดานการขาย 
-  หากไมมีการแบงแยกหนาที่กันอยางชัดเจนระหวางหนวยงาน และ  

ตลอดจนไมมีการระบุอํานาจหนาที่ และระเบียบการปฏิบัติงานอาจทําใหเกิดการทุจริตหรือมีขอ 
ผิดพลาด 

3)  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
- ใหบริการหรือสงสินคาใหลูกคาที่ไมสามารถชําระหนี้ได 

4)  ความเสี่ยงดานการรับคําสั่งซื้อ การจัดสงสินคา 
- สงสินคาออกโดยไมไดรับอนุมัติ 
- สงสินคาผิดจํานวน ประเภท ไมตรงตามรายละเอียดที่ลูกคาสั่งทําใหเก็บ

หนี้ไมไดหรือลูกคาไมพอใจ สูญเสียลูกคา 
- ออกใบกํากบัสินคาในราคาต่ํากวาที่ควร 
- ออกใบกํากับสินคาแตไมลงบัญชี และยักยอกเงินที่เก็บจากลูกหนี้ใน

ภายหลัง 
5) ความเสี่ยงดานการชดเชยสินคา รับคืนสินคา การออกใบลดหนี้ 

- ออกใบลดหนี้ ใบหักนี้ สําหรับของรับคืนที่ไมมีตัวตน ใหสวนลดกับ
ลูกคาที่ไมมีสิทธิ์ไดรับ 

6) ความเสี่ยงดานการเก็บเงนิจากลูกคา และการติดตามหนี้ 
- ไมลงบัญชีสําหรับหนี้ที่เกบ็ได 
- ไมสงมอบหนี้ที่เก็บได 
- การไมจดัทํารายละเอียดการจําแนกอายุหนี้ 

7) ความเสี่ยงดานคาใชจายในการขาย การโฆษณา การสงเสริมการขาย การ
วิจัยตลาด 

- คาใชจายนี้เกิดขึ้นเกินความจําเปน และไมผานการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ 
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5.2  การควบคมุภายในของวงจรรายจาย 
ก. วัตถุประสงคการควบคุมภายใน  

1)  การซื้อสินคา บริการ และพัสดุที่ใชในการผลิต ตลอดจนเครื่องมือและ
เครื่องใชตางๆ ไดรับการอนุมัติใหซ้ือได และวิธีการจัดซื้อเปนไปตามระเบียบที่วางไว 

2) มีวิธีการตรวจสอบสินคา และบริการที่ ส่ังซื้อมาแลวทั้งปริมาณและ 
คุณภาพเพื่อใหแนใจวาสินคาที่รับมานั้นตรงกับที่ส่ังซื้อ 

3) การจายชําระเงินคาสินคา เปนสินคาและบริการตามที่ไดส่ังซื้อหรือรับมา แลว 
4) มีวิธีการควบคุมที่เหมาะสมสําหรับสินคาที่รับมา เพื่อปองกันความเสียหาย 

อันเกิดจากการทุจริตและอื่นๆ 
5) การบันทึกบัญชีเจาหนี้ และภาระหนี้สินครบถวนถูกตอง 

ข. ความเสี่ยงของกิจกรรมตางๆ 
1) ความเสี่ยงในเรื่องทั่วไป  

-  หากไมมีการแบงแยกหนาที่กันอยางเพียงพอ หรือไมมีการระบุอํานาจ 
หนาที่ และระเบียบการปฏิบัติงานอยางชัดเจน อาจทําใหเกิดการทุจริตหรือมีขอผิดพลาด  

2) ความเสี่ยงดานการแจงความตองการขอใหจดัหา  
-  ซ้ือสินคาหรือบริการที่เกินความจําเปนหรือไมเปนประโยชนตอองคกร 
-  ซ้ือสินคาหรือบริการจากผูขายที่องคกรมิไดอนุมัติทําใหองคกรเสียผล 

ประโยชน หรือพนักงานไดประโยชนสวนตัว 
3) ความเสี่ยงดานการจัดหา 

-  จายคาสินคาหรือบริการเกินราคาที่ควร 
-  ซ้ือสินคาในปริมาณเกินความตองการหรือไมเพียงพอกับความตองการ 

เปนผลใหสินคาลาสมัยหรือใชไมได ทําใหส้ินเปลืองที่จัดเก็บและภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หรือการ
ผลิตการสงมอบสินคาลาชาเกินกําหนด ทําใหเกิดคาเสียหายและเสียโอกาสเนื่องจากสินคาไมพอขาย 

-  คุณภาพสินคาหรือบริการที่ไดต่ํากวามาตรฐาน ทําใหตนทุนการผลิตสูง 
ขึ้นเนื่องจากของเสีย หรือตองเสียคาใชจายซ้ําอีกเพื่อใหไดบริการที่ตองการ 

4) ความเสี่ยงดานการตรวจรับ 
-  ไมรายงานใหทราบถึงสินคาที่ชํารุด หรือปริมาณไมครบตามที่ส่ัง 

 -  สินคาที่ไดรับไมตรงกับที่ส่ังไปทั้งปริมาณและคุณภาพ  
 5) ความเสี่ยงดานการจายชําระหนี้ 

-  จายเงินสําหรับสินคาหรือบริการที่ไมไดรับ 
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-  จายชําระหนี้ เกินกวาจํานวนที่ควรจะเปน หรือผิดเงื่อนไขจนเสีย
ประโยชนเชน ชําระเร็วไปหรือชาไปจนไมไดรับสวนลดที่ตองการ 

5.3 การควบคุมภายในของวงจรการผลิต  
ก. วัตถุประสงคในการควบคุมภายใน 

1) การบริหารการผลิต พัสดุ สินคาคงเหลือขององคกรมีประสิทธิภาพ และ
ใหผลตามเปาหมายที่วางไว เชน มีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการขาย การกําหนด
มาตรฐานตางๆ ขึ้นมาใช 

2) มีการประมาณการใชปจจัยการผลิตตางๆ ใหสอดคลองกับแผนการผลิต
และมาตรฐานที่กําหนดไว 

3) การจัดเก็บสินคา และพัสดุที่เปนหมวดหมู งายตอการควบคุมและมีความ
ปลอดภัย 

ข. ความเสี่ยงของกิจกรรมตางๆ 
1) ความเสี่ยงดานการวางแผนการผลิต 

-  ไมมีการวางแผนการผลิต ทําใหการผลิตลาชา สินคาไมพอขาย 
-  ไมมีการกําหนดมาตรฐานตางๆ ในการผลิตขึ้นมาใช ทําใหไมมีดัชนี 

วัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ซ่ึงสงผลใหการตัดสินใจผิดพลาด 
2) ความเสี่ยงดานการดําเนินการผลิต  

-  มีการผลิตที่ไมไดรับการอนุมัติ 
-  ตนทุนการผลิตผิดจากความจริงทําใหราคาสินคาผิด และผลการเปรียบ 

เทียบตนทุนกับรายไดผิด 
-  ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนมาตรฐานกับตนทุนจริง และไมสามารถ

หาสาเหตุของตนทุนการผลิตที่สูงเกินไป 
-  ระดับวัสดุคงคลังไมสัมพันธกับการผลิต ทําใหการผลิตลาชา 
-  เก็บวัสดุคงคลังไวสูงเกินความจําเปนทาํใหเกิดปญหาวัสดุลาสมัย 

3) ความเสี่ยงดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
- การที่ไมมีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ สงผลใหไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคา และตนทุนการผลิตที่สูงกวาที่ควรทําใหราคาไมสามารถแขงขันได 
4) ความเสี่ยงดานการบริหารคลังสินคา 

- การรับจาย และจัดเก็บสินคาไมมีประสิทธิภาพอาจทําใหสินคาสูญหาย 
- สินคาขาดหาย หรือการบันทึกบัญชีผิดพลาด 
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- ประกนัภยัสินคาต่ําไป 
- ไมสามารถทราบจํานวนสินคาที่เกินความจําเปน ลาสมัยหรือขายออกยาก 

5.4. การควบคมุภายในของวงจรบัญชีแยกประเภท  
ก. วัตถุประสงคในการควบคมุภายใน 

 1) เปนระบบที่เตรียมขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือไดเพื่อผูใชประเภทตางๆ  
 2) รายการคาไดถูกบันทึกอยางถูกตองและไดผานรายการไปทั้งหมดครบถวน
ทุกรายการไปยังบัญชีที่ถูกตองดวย 

ข. ความเสี่ยงของกิจกรรมตางๆ 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบบัญชีแยกประเภท ซ่ึงอาจนําไปสูการจัดทํา

งบการเงิน และรายงานที่เกี่ยวของไมถูกตอง ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 
 1) ใบสําคัญอาจจัดเตรยีมขึ้นอยางไมเหมาะสม 
 2) ใบสําคัญอาจไมไดถูกผานรายการตอ 
 3) ยอดดุลเดบติและยอดดุลเครดิตในบัญชแียกประเภทอาจไมเทากนั 
 4) ยอดดุลในบัญชีคุมตางๆ ในระบบบัญชีแยกประเภทอาจไมเทากับยอดรวม
ของบัญชีแยกประเภทยอยทุกบัญชีรวมกัน 
 5) ผูที่ไมมีอํานาจอาจใชประโยชนจากขอมูลจากระบบบัญชีแยกประเภท  
 6) วิธีการในการตรวจสอบที่เปนตัวเชื่อมโยงระบบบัญชีแยกประเภทกับ
เอกสารเบื้องตนอาจไมไดถูกอางอิงอยางเหมาะสม 
 7) ขอมูลที่ใชในการเตรียมบัญชีแยกประเภทและเอกสารตนฉบับอาจสูญหาย
หรือถูกทําลายได 

  
วรรณกรรมที่เก่ียวของ  
 

ศรีเพ็ญ วงษเขียว (2543) ศึกษาเรื่อง “การใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการวาง 
แผนและควบคุมของธุรกิจผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพื่อสงออกในจังหวัดเชียงใหม” พบวาผูบริหารของ 
กิจการมีวัตถุประสงคหลักในการจัดทําเพื่อนําไปเสียภาษี ทําใหนักบัญชีและขอมูลทางการบัญชีไม
มีบทบาทในการบริหารงาน และไมไดนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใชในการบริหาร อาทิ 
ดานการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต ไมมีการจัดทํารายงานสินคาสําเร็จรูป สินคาชํารุด
หรือเศษซากและไมมีการควบคุมเศษซากดังกลาว รายงานทางการบัญชีที่จัดทํามีเพียงงบการเงิน 
และไมไดจัดทํารายงานตามความตองการของผูใช ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
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Information) สวนใหญไมไดนําไปใชในการสรางประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ เพื่อใหไดมา
ซ่ึงขอมูลและรายงานทางการบัญชีที่ถูกตอง  รวดเร็ว ทันตอเวลา  

วลัยรัตน ชื่นธีระวงศ (2544) ศึกษาเรื่อง “ปญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของ 
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย” พบวาระบบการควบคุมภายในของกิจการเกิดจากความละเลย
บกพรองของพนักงานที่ไมปฏิบัติหนาที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ไดวางไว  และกิจการ
ไมมีการแบงแยกหนาที่ระหวางแผนกที่ชัดเจนทําใหเกิดปญหาและความผิดพลาดในการดําเนินงาน 
ความบกพรองในการควบคุมเรื่องระบบเอกสารซึ่งไดขอมูลไมครบถวน และปญหาอื่นๆ ที่เกิดจาก
บุคลากรหรือพนักงานในกิจการไมใหความรวมมือ และไมใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน    
โดยกิจการไมอาจจัดการใหมีการควบคุมภายในทางการบัญชีอยางเพียงพอ ซ่ึงเหลานี้เปนสาเหตุที่
ทําใหระบบการควบคุมภายในไมมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหกิจการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน ปองกัน และคนพบขอผิดพลาด หรือการทุจริต จึงตองมีการแกไขขอบกพรองในแตละจุด
ตรวจสอบพนักงานใหมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู และมีบทลงโทษสําหรับผูที่
ไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอันสงผลเสียหายตอกิจการ 
 กนกวรรณ ปมหทัยวุฒิ (2547) ศึกษาเรื่อง “การใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ 
วางแผนและควบคุมของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสีในจังหวัดนครสวรรค” พบวาขอมูลสารสนเทศ 
ทางการบัญชีถูกนํามาใชในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการขายและคาใชจายรวมทั้งการบริหารจดัการ
เกี่ยวกับสินคาคงเหลือ ผูบริหารตองการขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่เขาใจงายสามารถนํามาใช
ในการวางแผนควบคุม ซ่ึงผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวมาประยุกตกับการพัฒนาคุณภาพของ
สินคาอีกดวย แตทั้งนี้ผูบริหารตองใหความสนใจและควรมีบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อลดปญหา    
อันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีจึงตองมีความรวดเร็วทันตอเวลา      
และสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบตามความตองการของผูใช ซ่ึงผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
นําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใชเพื่อการวางแผนและควบคุมมากยิ่งขึ้น 
  
  


