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บทที ่ 1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการท่ีไดป้ฏิบติังานในการตรวจสอบบญัชีท่ีบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยไดมี้โอกาสปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชีและการตรวจสอบ

ภายใน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อยา่งมากในการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต 

ในขณะท่ีไดป้ฏิบติังานนั้น ไดมี้โอกาสปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบเงินสดและเห็นถึงการควบคุม

ภายในท่ียงัไม่ไดป้ระสิทธิภาพ ผูจ้ดัท าจึงสนใจท่ีจะท าโครงงานเร่ืองการควบคุมภายในการรับเงินสด

และการจ่ายเงินสดข้ึน เพื่อให้เป็นความรู้กบับุคคลท่ีมีความสนใจเร่ืองระบบเงินสดรับและเงินสดจ่าย

และรวมถึงนกัศึกษาสหกิจศึกษารุ่นต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.1. เพื่อศึกษาการควบคุมภายในของการรับเงินสด 

1.2. เพื่อศึกษาการควบคุมภายในของการจ่ายเงินสด 

1.3. เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาใชใ้นการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ 

1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

-ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 2562 

1.3.1 ศึกษาขอ้มูลระบบการควบคุมภายใน 

1.3.2 ศึกษาขั้นตอนของการรับเงินสดและการจ่ายเงินสดของบริษทัท่ีท าการตรวจสอบ 

1.3.3 ศึกษาเอกสารของบริษทัท่ีท าการตรวจสอบ 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงการควบคุมภายในของการรับเงินสด 

1.4.2 ทราบถึงการควบคุมภายในของการจ่ายเงินสด 

1.4.3 สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาใชใ้นการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ 



 
 

 

บทที ่ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

โครงงานบทน้ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาการควบคุมภายในเงินสดรับและเงินสดจ่าย ไดจ้ากการทบทวน

วรรณกรรมจากเอกสาร ต ารา บทความ ส่ือออนไลน์ ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานการควบคุมภายใน

เงินสดรับและเงินสดจ่าย 

2.1 ความหมายของการควบคุมภายใน 

 โคโซ่ (COSO) ในปีพ.ศ.2535(ค.ศ.1992) คณะกรรมการชุดหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ The Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO (โคโซ่) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการร่วม

ของสถาบนัวชิาชีพ 5 สถาบนั คือ  

1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

2. American Accounting Association (AAA) 

3. Institute of Internal Auditors (IIA) 

4. Institute of Management Accountants (IMA) 

5. Financial Executives Institute (FEI) 

 โคโซ่ไดร่้วมกนัศึกษาวิจยัและพฒันาแนวคิดของการควบคุมภายใน และได้ให้ความหมาย
ของการควบคุมภายในว่า “การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบติังานท่ีถูกก าหนดร่วมกนัโดย
คณะกรรมการผูบ้ริหาร ตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับชั้ น เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือการปฏิบติังานตามท่ีก าหนดไวจ้ะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม” 

 ระบบการควบคุมภายในประกอบดว้ยนโยบายและวิธีการปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึนในองค์กร 

เพื่อใหค้วามมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่กิจการจะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Effectiveness and Efficiency of 

Operation : ใชต้วัยอ่ O) การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยอ่มหมายถึง มีการใช ้
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 ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่ามีการดูแลรักษาทรัพยสิ์นใหอ้ยูม่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดเ้สมอ มีการ

ป้องกนัไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือสูญหาย ดงันั้น เม่ือการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึง

ส่งผลใหเ้กิดการป้องกนัดูแลรักษาทรัพยสิ์นขององคก์รไปพร้อมกนั 

2. ความเช่ือถือไดข้องายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Reporting : ใชต้วัยอ่ F) เป็น

ส่ิงท่ีส าคญัต่อผูใ้ช้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกองค์กรก็ตาม ผูใ้ช้ควรได้รับขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งเพื่อใชใ้นการตดัสินใจและการวางแผนในอนาคต ผูล้งทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ นกัวิเคราะห์ และหน่วย

ราชการ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกองค์กร จะใชข้อ้มูลจากงบกาเงิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงานทางการ

เงินขององคก์ร ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีหนา้ท่ีและวามรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจไดว้า่งบการเงินนั้น

ให้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั (Compliance with Laws and 

Regulations : ใชต้วัยอ่ C) เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากการปฏิบติัผิดกฎหมาย และขอ้ก าหนด

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร รวมถึงกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รเอง 

2.2 ความหมายของเงินสด 

“เงินสด”  คือ  มาตรฐานการบญัชีให้ค  านิยามเงินสดไวว้า่ “ เงินสด (Cash) หมายถึง เงินสดใน

มือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาอนั

ก าหนดไว”้ 

เงินสดในทางบญัชียงัหมายความรวมถึงเอกสารทางการเงินหรือเอกสารเครดิตท่ีสามารถ

เปล่ียนมือไดง่้าย สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัทีเม่ือตอ้งการใช ้เงินสดมีลกัษณะอยูห่ลายชนิดท่ีใช้

เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนแต่ในขณะเดียวกนัจะเป็นตวัก าหนดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในการด าเนิน

ธุรกิจกิจการอาจมีเงินฝากธนาคารหลายบญัชีและมีเงินสดในมืออีกดว้ย แต่จะแสดงรายการในงบดุล  

รวมยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารไวเ้ขา้ดว้ยกนัภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน เงินสดสามารถ

แบ่งจดัรายการเป็นชนิดของเงินสด และเอกสารท่ีมิใช่เงินสดไดด้งัต่อไปน้ี 
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ชนิดของเงินสดท่ีจดัเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ประกอบดว้ย 

1. เงินเหรียญ ธนบตัร 

2. เช็คของลูกคา้ เช็คของธนาคาร เช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย ์เช็คส่วนบุคคล 

3. ดราฟต ์

4. ธนาณติั 

5. เงินฝากธนาคารประเภทถอนไดเ้ม่ือทวงถาม 

 

2.3 การควบคุมภายในเกีย่วกบัเงินสด 

 วตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในเก่ียวกบัเงินสด เพื่อให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัเงินสดอย่าง

ถูกตอ้งและตรงต่อความเป็นจริง และเพื่อให้แน่ใจวา่กิจการมีเงินสดอยูอ่ยา่งเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้าย

และช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนด ในกรณีท่ีมีเงินสดส่วนท่ีเกินความจ าเป็น กิจการจะได้น าไปลงทุนเพื่อ

แสวงหาผลกระโยชน์อ่ืนอยา่งเหมาะสม และมีการความคุมท่ีจ าเป็นส าหรับความปลอดภยัจากการสูญ

หายหรือการน าไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ 

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเงินสด อาจพิจารณาแยกเป็น 4 ประเด็นหลกั คือ 

1. การควบคุมเก่ียวกบัการเก็บรักษาและการบริหารเงินสด 

2. การควบคุมเก่ียวกบัเงินสดรับ 

3. การควบคุมเก่ียวกบัเงินสดจ่าย 

4. การควบคุมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสด  

 

 



 

 

บทที ่ 3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-259-5300 แฟกซ์ 02-259-8956, 02-259-8959, และ 02-260-1553 และมีสำขำ

ตั้งอยูท่ี่ 956-958 ระหวำ่งซอยอ่อนนุช 30-32 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250          

โทร 02-332-5126-9,  02-332-9806-9 แฟกซ์ 02-311-5567,  02-311-5520 เวบ็ไซต ์www.diaaudit.com  

อีเมล ์ dia@diaaudit.com 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 แผนทีส่ านักงานใหญ่ DIA ซอยสุขุมวทิ 22 
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3.2 ประวตัิองค์กร 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2522 โดยมี

หุน้ส่วนผูจ้ดักำรคือ นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ และรองหุน้ส่วนผูจ้ดักำรคือ นำงวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยบญัชีระดบัโลกอยำ่ง 

Moore Stephens International Limited ภำยในบริษทัฯ ประกอบดว้ยจ ำนวนลูกคำ้ประมำณ 1,000 รำย 

จ ำนวนพนกังำนประมำณ 300 คน และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตประมำณ 50 คน 

3.3 วสัิยทศัน์สถานประกอบการ 

วสิัยทศัน์ของสถำนประกอบกำร คือ สถำบนัท่ีใหบ้ริกำรดำ้นบญัชีและธุรกิจ สร้ำงภำพพจน์ท่ีดีงำม
แก่วชิำชีพดว้ยกำรใหบ้ริกำรท่ีซ่ือสัตยแ์ละมีประสิทธิภำพ  

ภาพที ่1.1 ส านักงานใหญ่ DIA ซอยสุขุมวทิ 22 

 

ภาพที ่3.2 แผนทีส่ านักงานสาขา DIA ซอยอ่อนนุช 30-32 
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3.4 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไดแ้บ่งระดบัชั้นภำยในบริษทัแบ่งออกเป็น  
5  ระดบั  ประกอบดว้ย 

1.หุน้ส่วน (Partner) 

2.ผูจ้ดักำร (Manager) 

3.ผูค้วบคุมงำน(Supervisor) 

4.ผูต้รวจสอบอำวโุส(Senior Auditor)หรือหวัหนำ้ผูต้รวจสอบ(In-Charge Auditor) 

5.ผูช่้วยผูส้อบบญัชี(Junior Auditor)หรือ(Assistant Auditor) 

นอกจำกน้ีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ยงัมีสำยงำนหลักๆ  ซ่ึง
ประกอบดว้ยสำยงำนดำ้นกำรตรวจสอบบญัชี  สำยงำนดำ้นคอมพิวเตอร์  สำยงำนดำ้นบุคคล  สำยงำน
ดำ้นจดัส่งเอกสำร  สำยงำนดำ้นธุรกำรและประสำนงำน  ดงัภำพท่ี 1.3 

 
ภาพที ่3.3 แผนผังองค์กรของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
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บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ประกอบดว้ยสำยงำน 4 ฝ่ำย ดงัน้ี 

1. ฝ่ำยตรวจสอบบัญชี เป็นฝ่ำยท่ีมีหน้ำท่ีตรวจสอบบัญชีของลูกค้ำ ซ่ึงฝ่ำยตรวจสอบบัญชีใน
ส ำนกังำนมีทั้งหมด 8 สำยงำน แต่ละสำยงำนประกอบดว้ยดงัน้ี 
1.1. หุ้นส่วน (Partner) มีหน้ำท่ีก ำหนดกลยุทธ์กำรตรวจสอบ ก ำกบัคุณภำพของกำรปฏิบติังำน

ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบริษทั รักษำขอ้มูลและพฤติกรรมต่ำงๆของลูกคำ้ มีกำรตดัสินใจ
ในประเด็นกำรใชก้ระดำษท ำกำรโดยลูกคำ้ และบุคคลท่ีสำม ติดต่อส่ือสำรกบัผูบ้ริหำรของบริษทั ท่ีรับ
ตรวจสอบใหค้ ำปรึกษำหำรือกบัผูป้ฏิบติังำนตรวจสอบในเร่ืองต่ำงๆ ฯลฯ 

1.2. ผูจ้ดักำรสำย (Manager) มีหนำ้ท่ีช่วยก ำหนดกลยุทธ์ในกำรตรวจสอบ วำงแผนกำรตรวจสอบ
ทบทวน ตีควำมส่ิงท่ีตรวจสอบ แต่งตั้งทีมงำนท่ีเข้ำท ำกำรตรวจสอบ ประชุมกับทีมงำนท่ีท ำกำร
ตรวจสอบเพื่อมอบหมำยงำน จดัท ำตำรำงกำรท ำงำนของพนกังำนผูช่้วย และประสำนงำนกบัลูกคำ้
ส ำหรับกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจสอบ ก ำกบัและให้ค  ำปรึกษำในกำรรำยงำนเสนอผูบ้ริหำร
ฯลฯ 

1.3. หวัหนำ้สำยตรวจสอบ (Auditor In Charge) มีหนำ้ท่ีรวบรวมขอ้มูลต่ำงๆของธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
ประเมินควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้ำ จัดท ำแผนกำรตรวจสอบโดยรวมพร้อมทั้ งแนวทำงกำร
ตรวจสอบ ระบุประเด็นดำ้นกำรตรวจสอบ ร่ำงรำยงำนเสนอผูบ้ริหำร ฯลฯ 

1.4. ผูช่้วยหวัหนำ้สำย (Auditor Staff) มีหนำ้ท่ีคน้หำข่ำวและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งลูกคำ้ วิเครำะห์งบ
กำรเงินของลูกคำ้ในเบ้ืองตน้ รวบรวมประเด็นปัญหำท่ีมีสำระส ำคญัในปีก่อน จดัท ำกระดำษท ำกำรท่ี
เหมำะสม ฯลฯ 

1.5. นกัศึกษำฝึกงำน มีหน้ำท่ีในกำรปฏิบติังำนตรวจสอบท่ีไดรั้บค ำสั่งจำกหวัหน้ำสำยตรวจสอบ 
โดยจะตรวจสอบในรำยละเอียดเป็นส่วนใหญ่ 
2. ฝ่ำยบุคคลและจดัส่งเอกสำร 

2.1. ฝ่ำยบุคคล มีหนำ้ท่ีดูแลเร่ืองพนกังำนในส ำนกังำน เช่นกำรรับพนกังำนใหม่ เป็นตน้ 
2.2. ฝ่ำยจดัส่งเอกสำร มีหนำ้ท่ีรับและส่งเอกสำรระหวำ่งส ำนกังำนกบัลูกคำ้ 

3. ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ 
3.1. ฝ่ำยคอมพิวเตอร์มีหนำ้ท่ีในกำรจดัเก็บขอ้มูล เช่น งบกำรเงินท่ีสมบูรณ์และมีกำรจดัส่งให้ลูกคำ้

แลว้ จะถูกเก็บไวท่ี้ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ำยธุรกำรและประสำนงำนลูกคำ้ 

4.1. ฝ่ำยธุรกำรและติดต่อลูกคำ้มีหน้ำท่ีในกำรติดต่อประสำนงำนระหวำ่งส ำนกังำนกบัลูกคำ้ ดูแล
เร่ืองรำยไดแ้ละรำยจ่ำยของส ำนกังำน 
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3.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี มีหนำ้ท่ีตำมท่ีพนกังำนท่ีปรึกษำมอบหมำยใหด้งัน้ี 

- ท ำกระดำษท ำกำร Opening & Closing  
- สัมภำษณ์กรรมกำรผูจ้ดักำรและพนกังำนของบริษทัลูกคำ้ พร้อมทั้งสอบถำมเพิ่มเติมและดู

กำรปฏิบติังำนจริง(Walk Through) ของฝ่ำยคลงัสินคำ้-ส ำนกังำนใหญ่,ฝ่ำยจดัซ้ือ,ฝ่ำยบญัชี

,ฝ่ำยผลิต และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

- ท ำกระดำษท ำกำรสรุป Walk Through ของฝ่ำยคลงัสินคำ้-ส ำนักงำนใหญ่,ฝ่ำยจดัซ้ือ,
ระบบเงินสดยอ่ย,ระบบเงินทดรองจ่ำย 

- จดัท ำ Work Flow ทุกระบบของบริษทัลูกคำ้ในโปแกรม Microsoft Excelโดยใชข้อ้มูลจำก
สรุป Walk Through 

- ติดตำมขอเอกสำรเพิ่มเติมจำกกิจกำรท่ีถูกตรวจสอบ 
- ตรวจควำมครบถว้นของเอกสำรท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีถูกตรวจสอบ 
- จดัเรียงเอกสำรกำรตรวจสอบเขำ้แฟ้มกระดำษท ำกำร 

3.6 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
- ช่ือ นำงสำววรำภรณ์ กองแกว้ 

- ต ำแหน่ง หวัหนำ้ผูต้รวจสอบ(In-Charge Auditor) 

3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- เร่ิมกำรปฏิบติังำน  13  พฤษภำคม – 30  สิงหำคม  2562  รวมเวลำปฏิบติังำน  16  สัปดำห์ 

3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.8.1 ปรึกษำพนกังำนท่ีปรึกษำและอำจำรยท่ี์ปรึกษำเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงำน 
3.8.2 เสนอหวัขอ้โครงงำนใหก้บัส ำนกัสหกิจศึกษำ 
3.8.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น ต ำรำท่ีเก่ียวกบัวิชำกำรควบคุมภำยในและกำร

ตรวจสอบภำยใน  ส่ืออิเลคทรอนิกส์และรำยงำนกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำของรุ่นก่อน 
3.8.4 ศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวเ้พื่อน ำมำจดัท ำโครงงำน 
3.8.5 จดัท ำโครงงำนโดยกำรน ำขอ้มูลท่ีไดว้เิครำะห์ไวเ้รียบร้อยแลว้มำจดัท ำเป็นรูปเล่มโครงงำน 
3.8.6 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
3.8.7 ส่งโครงงำนแก่ส ำนกัสหกิจศึกษำ 
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3.8.8 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 

1.ปรึกษำพนกังำนท่ีปรึกษำ
และอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

      
 

2.เสนอหวัขอ้โครงงำน        

3.รวบรวมขอ้มูล/เอกสำร        

4.วเิครำะห์ขอ้มูลเอกสำร        

5.จดัท ำโครงงำน        

6.ส่งโครงงำนใหอ้ำจำรยท่ี์
ปรึกษำตรวจสอบควำม
ถูกตอ้ง 

      

 

7.ส่งโครงงำน        

 

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

3.9.1 ฮาร์ดแวร์ 

3.9.1.1 Note Book 
3.9.1.2 เคร่ืองค ำนวณ 
3.9.1.3 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

3.9.2 ซอฟต์แวร์ 
3.9.2.1 โปรแกรม Microsoft Word 
3.9.2.2 โปรแกรม Microsoft Power Point 
3.9.2.3 โปรแกรม Microsoft Excel 

 

ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 



 

 

บทที ่ 4 

ผลการปฏบิัติงาน 

 “เงินสด” โดยปกติแล้วทุกกิจการจะมียอดคงเหลือจ านวนไม่มาก ซ่ึงอาจจะท าให้คนทัว่ไป

ไม่ให้ความส าคญักับเงินสดมากนัก แต่ในการด าเนินธุรกิจนั้น เงินสดมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะเน่ืองจากกิจกรรมการซ้ือหรือขายสินคา้นั้น จะตอ้งเกิดรายการรับเงินสดและรายการจ่ายเงินสด

ข้ึนจ านวนมาก ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมภายในการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด ซ่ึง

มีขั้นตอนในการจดัท าใหเ้กิดกิจกรรมการควบคุมภายในการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด ดงัน้ี 

1. ท าความเข้าใจขั้นตอนการท างาน  ระบบทางเดินบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท 

เป็นการศึกษาขอ้มูลของบริษทัเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการท างานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน

สุดทา้ย ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงระบบทางเดินบญัชีของบริษทั รวมไปถึงการควบคุมภายในของบริษทันั้น

ดว้ย ดงันั้นผูต้รวจสอบภายในจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเหล่าน้ีในการปฏิบติังานการ

ตรวจสอบ     

ขั้นตอนทีต้่องปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 1 อ่านคู่มือการปฏิบติังานของบริษทั(Work Manual) สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังาน

ผูป้ฏิบติังาน 

1.1. อ่านคู่มือการปฏิบติังานของบริษทั(Work Manual) 

คู่มือการปฏิบติังานของบริษทั  คือ  เอกสารหรือส่ือต่างๆท่ีใชใ้นการอธิบายทิศทาง แนวทาง 

รวมไปถึงขั้นตอนและวธีิปฏิบติังานของบริษทั โดยคู่มือปฏิบติังานนั้นเป็นส่ิงท่ีระบุวา่ผูป้ฏิบติังาน

ควรท าส่ิงใดก่อนและหลงั ซ่ึงการปฏิบติังานจะสอดคลอ้งโดยตรงกบันโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ 

และเป้าหมายของบริษทั   
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ผูต้รวจสอบภายในตอ้งอ่านคู่มือการปฏิบติังานของบริษทันั้น และท าความเขา้ใจขั้นตอนการ

ท างานตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงจุดส้ินสุดของบริษทัโดยรวม และของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทั

หรือองคก์รนั้นๆ 

1.2. สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานผูป้ฏิบติังาน 

 การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานผูป้ฏิบติังาน เป็นขั้นตอนหน่ึงของการศึกษาเพื่อท าความ

เข้าใจบริษัทท่ีถูกตรวจสอบ โดยผูบ้ริหารและพนักงานจะต้องเป็นผูท่ี้อธิบายถึงหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับภายในบริษทั ซ่ึงผูต้รวจสอบจะมีหน้าท่ีในการจดบันทึกข้อมูลท่ีผูบ้ริหารและ

พนกังานผูป้ฏิบติังานไดอ้ธิบายไปทั้งหมด 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากขั้นตอนที ่1 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากอ่านคู่มือการปฏิบติังานของบริษทั สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังาน

ผูป้ฏิบติังาน คือ สรุปขั้นตอนการปฏิบติังานของแต่ละระบบงาน ซ่ึงสามารถแบ่งระบบงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการรับเงินสดและการจ่ายเงินสดออกไดด้งัน้ี 

1. ระบบรับช าระ 

2. ระบบจ่ายช าระ 

ขั้นตอนที ่2 การทดสอบการปฏิบติังานจริง พร้อมสอบถามขอ้มูลในขั้นตอนการปฏิบติังานเพิ่มเติม

(Walk Through)  

เม่ือผา่นขั้นตอนการอ่านคู่มือการปฏิบติังานของบริษทั(Work Manual) สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและ

พนกังานผูป้ฏิบติังานมาแลว้ จะท าการไปทดสอบการปฏิบติังานจริงของแต่ละระบบงาน พร้อมทั้ง

สอบถามขอ้มูลในขั้นตอนของการปฏิบติังานเพิ่มเติมในแต่ละระบบงาน เพื่อให้เห็นถึงวิธีการ

ปฏิบติังานจริงของบริษทั ว่าเป็นไปตามท่ีไดอ่้านในคู่มือปฏิบติังานและท่ีสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและ

พนกังานผูป้ฏิบติังานหรือไม่ 
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การทดสอบการปฏิบติังานจริง พร้อมสอบถามขอ้มูลในขั้นตอนการปฏิบติังานเพิ่มเติม(Walk 

Through)นั้ น ผู ้ตรวจสอบภายในต้องพยายามจดบันทึกข้อมูลท่ีได้รับทั้ งหมดไว้ เพื่อน าไป

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดร้ะบุไวใ้นคู่มือปฏิบติังาน ซ่ึงจะท าใหผู้ส้อบบญัชีไดเ้ห็นขอ้ผิดพลาดหรือ

ขั้นตอนท่ีแตกต่าง และไม่เป็นไปตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นคู่มือปฏิบติังาน อีกทั้งยงัท าให้ผูต้รวจสอบเห็น

ถึงการควบคุมภายในท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อบริษทัได ้

เม่ือทดสอบการปฏิบติังานจริงของแต่ละระบบงาน พร้อมทั้งสอบถามขอ้มูลในขั้นตอนของ

การปฏิบติังานเพิ่มเติมในแต่ละระบบงาน(Walk Through)ไปเรียบร้อยแลว้นั้น พนกังานผูต้รวจ

สอบจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ดบนัทึกไวม้าจดัท า“กระดาษท าการสรุปWalk Through”   

รูปแบบของ “กระดาษท าการสรุป Walk Through” 

 

 

 

  

ภาพที ่4.1 รูปแบบของกระดาษท าการสรุป Walk Through 
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ตวัเลขต่างๆ : 

1. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ช่ือบริษทัท่ีถูกตรวจสอบ 

2. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ช่ือกระดาษท าการ “สรุป Walk Through” ของแต่ละระบบงาน ดงัน้ี 

2.1. กระดาษท าการสรุป Walk Through-ระบบรับช าระ 

2.2. กระดาษท าการสรุป Walk Through-ระบบจ่ายช าระ 

3. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่คร้ังท่ีของการตรวจสอบและปีท่ีท าการตรวจสอบ 

4. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ขอ้มูล ดงัน้ี 

4.1. รหสัอา้งอิงของกระดาษท าการ 

4.2. ช่ือของผูจ้ดัท ากระดาษท าการ และวนัท่ีท่ีจดัท ากระดาษท าการ 

4.3. ช่ือของผูท่ี้ตรวจสอบกระดาษท าการ และวนัท่ีท่ีท าการตรวจสอบกระดาษท าการ 

5. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่วนัท่ีท่ีพนกังานผูต้รวจสอบท าการ Walk Through 

6. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่เวลาท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุดของการท่ีพนกังานผูต้รวจสอบท าการ Walk Through 

7. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ช่ือของผูท่ี้ใหก้ารสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการ Walk Through 

8. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ต าแหน่งของผูท่ี้ใหก้ารสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการ Walk Through 

9. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่สถานท่ี ท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการ Walk Through 

10. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ช่ือและต าแหน่งของพนกังานตรวจสอบผูท่ี้ท  าการสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการ 

Walk Through 

11. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานนั้น เช่น 

11.1. จ านวนพนกังานในระบบงานนั้น 

11.2. หนา้ท่ีของพนกังานในระบบงานนั้น 

12. เป็นช่องส าหรับใส่ล าดบัท่ีของเอกสาร 

13. เป็นช่องส าหรับใส่ช่ือของเอกสาร 

14. เป็นช่องส าหรับใส่ช่ือของโปรแกรมท่ีใชจ้ดัท าเอกสาร 

15. เป็นช่องส าหรับใส่ลกัษณะการจดัเก็บเอกสาร 

16. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ขั้นตอนการปฏิบติังานจริงท่ีไดจ้ากขั้นตอนการ Walk Through 
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วธีิการ Walk Through ในระบบรับช าระและระบบจ่ายช าระ 

2.1. Walk Through ระบบรับช าระเงิน 

พนกังานผูป้ฏิบติังานของฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวกบัการรับช าระเงิน จะตอ้งปฏิบติังานตามปกติ และ

อธิบายขั้นตอนการท างานทุกอย่างให้พนักงานผูต้รวจสอบทราบ ตั้ งแต่ขั้นตอนแรกจนส้ินสุด ซ่ึง

พนกังานผูต้รวจสอบจะมีหนา้ท่ีในการสังเกตและจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดรั้บ พร้อมทั้งสอบถามเพิ่มเติมใน

กรณีท่ีมีขอ้สงสัยในขั้นตอนการท างานเพิ่มเติม เพราะการปฏิบติังานจริงนั้นมกัจะมีขั้นตอนการท างาน

ท่ีแตกต่าง หรือเพิ่มเติมไปจากในคู่มือปฏิบติังาน 

ขอ้มูลท่ีพนกังานตรวจสอบควรไดรั้บจากฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับช าระเงิน 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

- ขอ้มูลของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับช าระเงิน เพื่อให้ทราบ

โครงสร้างภายในฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับช าระเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

- หนา้ท่ีของแต่ละคนภายในฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับช าระเงิน 

2. ขั้นตอนการรับช าระเงิน 

- ลกัษณะการรับช าระ เช่น รับช าระเป็นเงินสดและรับเป็นเช็คธนาคาร 

- มีการก าหนดผูท่ี้มีอ านาจในการรับเงิน 

-  ผูท่ี้บนัทึกรายละเอียดการรับช าระเงินในโปรแกรมบญัชีคือใคร 

- รูปแบบของใบรับช าระเงินไดมี้การจดัท าอยา่งเป็นมาตรฐานหรือไม่ 

นอกจากขอ้มูลท่ีพนกังานตรวจสอบควรไดรั้บขา้งตน้ ควรจะสอบถามถึงเอกสารท่ีตอ้งจดัท าในแต่

ละขั้นตอนของฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับช าระเงิน เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบของ

ผูต้รวจสอบ รวมถึงสอบถามปัญหาต่างๆท่ีพนักงานผูป้ฏิบติังานได้พบเจอจากการปฏิบติังาน หรือ

ตอ้งการใหมี้การแกไ้ขเพื่อใหข้ั้นตอนการท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จดัท ากระดาษท าการสรุปWalk Through – ระบบรับช าระ ไดด้งัน้ี 
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บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จ ากดั 
สรุป Walk Through– ระบบรับช าระเงิน 
คร้ังที ่1/2562 
 
วนัทีสั่มภาษณ์      เวลาทีสั่มภาษณ์   ผู้ให้สัมภาษณ์   ต าแหน่ง  
27 มิ.ย. 2562     10.00น. - 12.00น. คุณเจษฎา  หล่อวชัระภรณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
     คุณพลอยไพลิน (คุณปอ)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี 
     คุณชยสิรา (คุณมีน)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี 
     คุณกนัตธี์ภพ (คุณกนั)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี 
         
สถานทีท่ีใ่ช้ในการสัมภาษณ์    :  บริษทั สยามเนเชอรัล โปรดกัซ์ จ  ากดั 
 
ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ : 1. คุณวราภรณ์  กองแกว้  ต าแหน่ง ผูช่้วยหวัหนา้สาย 
     2. คุณอจัฉรา    ศรีทา        ต  าแหน่ง พนกังานตรวจสอบ  
 
ข้อมูลทัว่ไป  

- ฝ่ายบญัชี ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือพนกังาน ต าแหน่งงาน หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

1 สุพตัรา (คุณออ้ย) ผจก.ฝ่ายบญัชี - การจ่ายเงิน (โอนเงิน และเช็ค) 
- การจ่ายเงินทดรองจ่าย 

2 วชัราธร (คุณกุง้) หวัหนา้ฝ่ายบญัชี - บนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (JV) 
- ส่งรายงานต่างๆ ให้กับฝ่ายบริหาร เช่น 
รายงานลูกหน้ีคงคา้ง 

3 หญิง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี - เปิดบิลขายเงินสด/ร้านคา้ทัว่ไป รวมถึง
การรับช าระเงิน 

4 กรรณิการ์ (จ๋อม) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี - เปิดบิลขายร้านคา้ Modern Trade (ร้านคา้
อ่ืนๆ)/ฝากขาย รวมถึงการรับช าระเงิน 
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

5 นนัทิมาพร (กวาง) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี - เปิดบิลขายร้านคา้ Modern Trade/ฝาก
ขาย รวมถึงการรับช าระเงิน 

REF.....…….…..AUTHORIZED………....... 

PREPARED BY...................DATE……….. 

CHECKED BY……….….…DATE..……… 
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ล าดบั ช่ือพนกังาน ต าแหน่งงาน หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
- การบนัทึกตั้งหน้ี และจ่ายเงิน 

6 เสาวลกัษณ์ (หลิว) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี - เงินสดยอ่ย  

 

- เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
ล าดบั ช่ือเอกสาร ใชโ้ปรแกรม การจดัเก็บเอกสาร 

1 ใบวางบิล Express ฝ่ายบญัชี 
2 ใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี Express ฝ่ายบญัชี 

3 หลกัฐานการจดัส่งสินคา้ - ฝ่ายบญัชี 

4 หลกัฐานการโอนเงิน - ฝ่ายบญัชี 

5 เช็ครับ - ฝ่ายบญัชี 

6 ใบเสร็จรับเงิน Express ฝ่ายบญัชี 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  ฝ่ายบญัชี (คุณหญิง) เลือกเลขท่ีใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี (IV) ท่ีจะไปวางบิล 
ร้านคา้ใน ระบบ Express และพิมพ ์“ใบวางบิล (BI)” จ านวน 2 ฉบบั ดงัน้ี  
- ตน้ฉบบั (สีขาว) ส่งใหพ้นกังานขาย เพื่อวางบิลลูกคา้ 
- ส าเนา   แนบกบัเอกสารการวางบิล 

2) ฝ่ายบญัชี (คุณหญิง) รวบรวมเอกสารการวางบิล ส่งใหพ้นกังานขาย 
เพื่อน าไปวางบิลร้านคา้ทัว่ไป ดงัน้ี 
- ใบวางบิล (BI) ตน้ฉบบั 
- ใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี (IV) ตน้ฉบบั 
- หลกัฐานการจดัส่งสินคา้ ตน้ฉบบั 

3) เม่ือครบก าหนดรับช าระเงิน ร้านคา้ทัว่ไปจะช าระเงิน ดงัน้ี 
3.1) โอนเงินเขา้บญัชี  
-  พนกังานขายจะแจง้การช าระเงินผา่นทาง LINE กลุ่ม 
-  ฝ่ายบญัชี (คุณหญิง) ตรวจสอบวา่เงินเขา้บญัชีธนาคารของบริษทัหรือไม่ และถ่าย 
เอกสาร “หลกัฐานการโอนเงิน” แนบกบัชุดเอกสารการรับช าระเงิน 
-  บนัทึกขอ้มูลการรับช าระเงินในระบบ Express และพิมพ ์“ใบเสร็จรับเงิน (RE)”  
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จ านวน 2 ฉบบั ดงัน้ี 
ต้นฉบับ  = จะแนบกบั “ใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี” (ส าเนา-สีฟ้า) รอส่งให้กบัพนกังาน   
ขาย  เพื่อส่งใหก้บัร้านคา้ 
ส าเนา     = แนบกบัเอกสารการรับช าระเงิน 
และบนัทึกบญัชี โดย 

Dr. เงินฝากธนาคาร              XX 
       Cr. ลูกหน้ีการคา้                                  XX 

3.2) เช็ค 
- พนกังานขายจะถือ “เช็ครับ” มาใหก้บัฝ่ายบญัชี (คุณหญิง) วนัท่ี 5 ของทุกเดือน 
-  ฝ่ายบญัชี (คุณหญิง) จะบนัทึกขอ้มูลการรับช าระเงินในระบบ Express และพิมพ ์ 
“ใบเสร็จรับเงิน (RE)” จ านวน 2 ฉบบั ดงัน้ี 
ตน้ฉบบั  = จะแนบกบั “ใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี” (ส าเนา-สีฟ้า) รอส่งให้กบัพนกังาน
ขาย เพื่อส่งใหก้บัร้านคา้ 
ส าเนา     = แนบกบัเอกสารการรับช าระเงิน 
และบนัทึกบญัชี โดย 

Dr. เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้              XX 
       Cr. ลูกหน้ีการคา้                                    XX 

บนัทึกตดัเช็ครับ 
Dr. เงินฝากธนาคาร                         XX 
       Cr. เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้                    XX 

4) ฝ่ายบญัชี (คุณหญิง) จดัเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม เรียงตามวนัเดือนปีของเอกสาร 
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2.2. Walk Through ระบบจ่ายช าระเงิน 

พนกังานผูป้ฏิบติังานของฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวกบัการจ่ายช าระเงิน จะตอ้งปฏิบติังานตามปกติ และ

อธิบายขั้นตอนการท างานทุกอย่างให้พนักงานผูต้รวจสอบทราบ ตั้ งแต่ขั้นตอนแรกจนส้ินสุด ซ่ึง

พนกังานผูต้รวจสอบจะมีหนา้ท่ีในการสังเกตและจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดรั้บ พร้อมทั้งสอบถามเพิ่มเติมใน

กรณีท่ีมีขอ้สงสัยในขั้นตอนการท างานเพิ่มเติม เพราะการปฏิบติังานจริงนั้นมกัจะมีขั้นตอนการท างาน

ท่ีแตกต่าง หรือเพิ่มเติมไปจากในคู่มือปฏิบติังาน 

ขอ้มูลท่ีพนกังานตรวจสอบควรไดรั้บจากฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระเงิน 

3. ขอ้มูลทัว่ไป 

- ขอ้มูลของพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งในฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระเงิน เพื่อให้

ทราบโครงสร้างภายในฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

- หนา้ท่ีของแต่ละคนภายในฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระเงิน 

- มีการจดัท าระเบียบการจ่ายเงินหรือไม่ 

4. ขั้นตอนการจ่ายช าระเงิน 

- ลกัษณะการจ่ายช าระ เช่น จ่ายเป็นเงินสดและจ่ายเป็นเช็คธนาคาร 

- มีการก าหนดวงเงินของผูท่ี้มีอ านาจอนุมติัการจ่ายเงินหรือไม่ 

- ผูท่ี้บนัทึกรายละเอียดการจ่ายเงินในโปรแกรมบญัชีคือใคร 

- รูปแบบของใบจ่ายเงินไดมี้การจดัท าอยา่งเป็นมาตรฐานหรือไม่ 

- มีการแบ่งแยกใบจ่ายเงินตามลกัษณะค่าใชจ่้ายหรือไม่ 

นอกจากขอ้มูลท่ีพนกังานตรวจสอบควรไดรั้บขา้งตน้ ควรจะสอบถามถึงเอกสารท่ีตอ้งจดัท าในแต่

ละขั้นตอนของฝ่ายการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระเงิน เพื่อท่ีจะใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ

ของผูต้รวจสอบ รวมถึงสอบถามปัญหาต่างๆท่ีพนกังานผูป้ฏิบติังานไดพ้บเจอจากการปฏิบติังาน หรือ

ตอ้งการใหมี้การแกไ้ขเพื่อใหข้ั้นตอนการท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

จดัท ากระดาษท าการสรุปWalk Through – ระบบจ่ายช าระ ไดด้งัน้ี 
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บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จ ากดั 
สรุป Walk Through– ระบบจ่ายช าระเงิน 
คร้ังที ่1/2562 
 
วนัทีสั่มภาษณ์      เวลาทีสั่มภาษณ์   ผู้ให้สัมภาษณ์   ต าแหน่ง  
27 มิ.ย. 2562     13.00น. - 16.00น. คุณเจษฎา  หล่อวชัระภรณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
     คุณพลอยไพลิน (คุณปอ)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี 
     คุณชยสิรา (คุณมีน)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี 
     คุณกนัตธี์ภพ (คุณกนั)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี 
         
สถานทีท่ีใ่ช้ในการสัมภาษณ์    :  บริษทั สยามเนเชอรัล โปรดกัซ์ จ  ากดั 
 
ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ : 1. คุณวราภรณ์  กองแกว้  ต าแหน่ง ผูช่้วยหวัหนา้สาย 
     2. คุณอจัฉรา    ศรีทา        ต  าแหน่ง พนกังานตรวจสอบ  
 
ข้อมูลทัว่ไป  

- ฝ่ายบญัชี ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือพนกังาน ต าแหน่งงาน หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

1 สุพตัรา (คุณออ้ย) ผจก.ฝ่ายบญัชี - การจ่ายเงิน (โอนเงิน และเช็ค) 
- การจ่ายเงินทดรองจ่าย 

2 วชัราธร (คุณกุง้) หวัหนา้ฝ่ายบญัชี - บนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (JV) 
- ส่งรายงานต่างๆ ให้กับฝ่ายบริหาร เช่น 
รายงานลูกหน้ีคงคา้ง 

3 หญิง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี - เปิดบิลขายเงินสด/ร้านคา้ทัว่ไป รวมถึง
การรับช าระเงิน 

4 กรรณิการ์ (จ๋อม) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี - เปิดบิลขายร้านคา้ Modern Trade (ร้านคา้
อ่ืนๆ)/ฝากขาย รวมถึงการรับช าระเงิน 
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

5 นนัทิมาพร (กวาง) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี - เปิดบิลขายร้านคา้ Modern Trade/ฝาก
ขายรวมถึงการรับช าระเงิน 

REF.....…….…..AUTHORIZED………....... 

PREPARED BY...................DATE……….. 

CHECKED BY……….….…DATE..……… 
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ล าดบั ช่ือพนกังาน ต าแหน่งงาน หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
- การบนัทึกตั้งหน้ี และจ่ายเงิน 

6 เสาวลกัษณ์ (หลิว) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี - เงินสดยอ่ย  

 

- เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
ล าดบั ช่ือเอกสาร ใชโ้ปรแกรม การจดัเก็บเอกสาร 

1 - ใบส าคญัจ่ายเงิน Express ฝ่ายบญัชี 
2 - หนงัสือภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย Excel ฝ่ายบญัชี 

3 - รายงานการจ่ายช าระหน้ีเรียง
ตามวนัท่ีจ่ายเงิน 

Excel ฝ่ายบญัชี 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) ฝ่ายบญัชี (คุณกวาง) จะบนัทึกรายละเอียดการจ่ายเงินในระบบ Express และพิมพเ์อกสารการ
จ่ายเงิน พร้อมกบัลงลายมือช่ือผูจ่้ายเงินในเอกสาร ดงัน้ี 
- ใบจ่ายเงิน (PS) = จ่ายเงิน ส าหรับการซ้ือเช่ือ (จดัท า PO) 
- ใบจ่ายเงิน (OE)  = จ่ายค่าใชจ่้ายท่ีไม่ผา่น PO เช่น ค่าส่งเสริมการขาย 
- ใบซ้ือเงินสด (HP)  = จ่ายเงิน ส าหรับการซ้ือสด (จดัท า PO) 
- ใบจ่ายเงินมดัจ า (AE)  = จ่ายค่ามดัจ า 

2) ฝ่ายบญัชี (คุณกวาง) จดัท า “หนงัสือภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย” (Excel File)  
3) ฝ่ายบญัชี (คุณกวาง) บนัทึกรายการจ่ายเงินใน “รายงานการจ่ายช าระหน้ี เรียงตาม 

วนัท่ีจ่ายเงิน” (MS. Excel) ส่งใหผู้จ้ดัการบญัชี(คุณออ้ย) เพื่อท าจ่ายเงิน ดงัน้ี 
กรณีจ่ายเช็ค (ไม่มี AC PAYEE ONLY เป็นการขีดคร่อมผูถื้อเท่านั้น) 
- ผูจ้ดัการบญัชี (คุณออ้ย) เขียนรายละเอียดการจ่ายใน “เช็ค” (Manual) โดยกรรมการผูจ้ดัการ
เป็นผูล้งนามในเช็ค (มีการลงนามในเช็คล่วงหนา้ไวแ้ลว้) แลว้ส่งใหก้บัฝ่ายบญัชี (คุณกวาง) 
- ฝ่ายบญัชี (คุณกวาง) จะให ้Massager น า “เช็ค” และ “หนงัสือภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย” ไปส่งร้านคา้
และจะไดรั้บ “ใบเสร็จรับเงิน” กลบัมา และกรณีร้านคา้อ่ืน จะถือ “ใบเสร็จรับเงิน” มารับเช็คท่ี
บริษทัฯ ไม่เกินวนัศุกร์ท่ี 3 ของเดือน 
 
 



22 
 

 

กรณีโอนเงิน 
- เม่ือผูจ้ดัการบญัชี(คุณออ้ย) โอนเงินเรียบร้อยจะส่ง “หลกัฐานการโอนเงิน/Pay in Slip” มาให้
ฝ่ายบญัชี (คุณกวาง) เพื่อแนบกบัชุดเอกสารการจ่ายเงิน 
- ฝ่ายบญัชี (คุณกวาง) จะส่ง “หนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย” ใหร้้านคา้จากไปรษณีย ์

 

สรุปผลการท าความเข้าใจขั้นตอนการท างาน  ระบบทางเดินบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท 

 ในขั้นตอนของการท าความเข้าใจขั้นตอนการท างาน ระบบทางเดินบญัชีและการควบคุม

ภายในของบริษทันั้น จะท าให้ผูต้รวจสอบทราบและเขา้ใจขั้นตอนการท างาน ระบบบญัชีและระบบ

การควบคุมภายในของกิจการท่ีท าการตรวจสอบ และท าให้ทราบถึงการมีอยูจ่ริงของระบบการควบคุม

ภายในของกิจการ รวมไปถึงท าให้ทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในทีอาจจะก่อให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดหรือการทุจริตได ้
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2. ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบ 

การทดสอบการปฏิบติังานตามระบบ เป็นขั้นตอนการทดสอบตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของระบบงานจนถึง

ขั้นตอนการบนัทึกรายการบญัชี เพื่อตรวจสอบวา่การควบคุมภายในการรับเงินสดละการจ่ายเงินสดท่ีมี

นั้น ไดเ้ป็นไปอย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซ่ึงการทดสอบการปฏิบติังานตามระบบนั้น 

จะท าให้ผูต้รวจสอบพบรายการขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

วิธีการท่ีใช้ในการทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบ คือ “การตรวจสอบเอกสาร” และผูต้รวจสอบ

จะตอ้งจดัท า “กระดาษท าการทดสอบการปฏิบติังานตามระบบ” ดว้ย ซ่ึงจะท าให้ไดข้อ้สรุปผลการ

ตรวจสอบท่ีจะน าไปเสนอแนะและปรับปรุงใหมี้การควบคุมภายในการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด 

วธีิการตรวจสอบเอกสาร 

 เป็นวิธีการท่ีผูต้รวจสอบตอ้งท าการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับเงินสดและการ

จ่ายเงินสดตั้งแต่รายการเร่ิมตน้จนถึงรายการสุดทา้ย เพื่อดูว่ามีการปฏิบติังานตามระบบการควบคุม

ภายในของกิจการอยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยการตรวจสอบเอกสารนั้นผูต้รวจสอบ

จะตอ้งเลือกรายการท่ีจะตรวจสอบโดยใชก้ารสุ่มเลือกตวัอยา่งของขอ้มูลช่วงเวลาหน่ึงในอดีตท่ีผา่นมา 

ซ่ึงการรับเงินสดจะเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนของระบบรายได ้และการจ่ายเงินสดจะเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอน

รายจ่าย และผูต้รวจสอบจะตอ้งจดัท า “กระดาษท าการทดสอบการปฏิบติังานตามระบบ” ดว้ย ท าให้ได้

ขอ้สรุปผลการตรวจสอบท่ีจะน าไปเสนอแนะและปรับปรุงใหมี้การควบคุมภายในท่ีดี 
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รูปแบบของ “กระดาษท าการทดสอบการปฏิบติังานตามระบบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัเลขต่างๆ  :  

1. เป็นช่องส าหรับใส่ช่ือเอกสารท่ีท าการตรวจสอบ 

2. เป็นช่องส าหรับใส่เลขท่ีของเอกสารท่ีท าการตรวจสอบ 

3. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ขอ้สรุปของผูต้รวจสอบท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบเอกสาร 

4. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ความหมายของลกัษณะท่ีควรจะเป็นของเอกสารท่ีท าการตรวจสอบ 

  

ภาพที ่4.2 รูปแบบของ “กระดาษท าการทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบ” 
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ตวัอยา่งท่ี 1 การตรวจสอบเอกสารของระบบรายรับ 

 หากผูต้รวจสอบพบว่าจุดอ่อนของการควบคุมภายในของระบบรายรับของบริษทั ตวัอย่าง 

จ  ากดั คือ ไม่มีการตรวจสอบรายงานการรับเงินประจ าวนั ซ่ึงอาจส่งผลให้มีการรับเงินไม่ครบถว้นตรง

ตามหลกัฐานและเงินท่ีไดรั้บจริง โดยผูต้รวจสอบเลือกใชก้ารสุ่มรายงานการรับเงินประจ าวนัมาจ านวน 

5 วนั เพื่อตรวจสอบรายการในรายงานการรับเงินประจ าวนักบัเอกสารตั้งแต่รายการแรกจนถึงรายการ

สุดทา้ย ดงัน้ี 

1. ใบก ากบัสินคา้มีอยูจ่ริงและถูกตอ้งตรงกบัหลกัฐานประกอบอ่ืนไดแ้ก่ ใบสั่งซ้ือของลูกคา้,

ใบสั่งขาย และใบเบิกสินคา้ 

2. รายการขายท่ีบนัทึกบญัชีนั้นไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ 

3. ฝ่ายขายสินคา้ไดส้อบทานความถูกตอ้งของรายการขาย ปริมาณ ราคา ในใบก ากบัสินคา้ตรงกบั

ใบสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

4. ฝ่ายออกบิล ไดส้อบทานความถูกตอ้งของรายการและปริมาณสินคา้ตามใบก ากบัสินคา้กบัใบ

ส่งสินคา้และใบสั่งขาย 

5. ลงนามลายมือช่ือผูท่ี้มีอ านาจในใบเสร็จรับเงิน 

6. รายการน าฝากเงินประจ าวนัตรงตามรายงานการรับเงินประจ าวนั 

7. การบนัทึกรายการรับเงินในสมุดรายวนัรับถูกตอ้งตรงกบัใบรับเงินประจ าวนั 
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บริษัท ตัวอย่าง จ ากดั 
เร่ือง รายการข้อผดิพลาดทีพ่บจากการตรวจสอบเอกสาร 
คร้ังที ่1/2562 

 

สรุปผลการทดสอบการปฏิบติังานตามระบบ 

- จากการตรวจสอบเอกสารตามรายงานการรับเงินประจ าวนั ระหวา่ง วนัท่ี 1 พ.ค. 2562 ถึง วนัท่ี 5 พ.ค. 

2562 รวม 5 วนั เป็นเงินจ านวนรวม 2.35 ลา้นบาท พบวา่ไม่มีการน าเงินท่ีไดรั้บไปฝากธนาคารทุกส้ิน

วนั คิดเป็น100% ของตวัอยา่งทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะน าไปฝากธนาคารในวนัท่ี 6 พ.ค. 2562 คร้ังเดียว 

ซ่ึงจ านวนเงินท่ีน าฝากในคร้ังน้ีมีจ านวนสูงกวา่มูลค่าวงเงินความคุม้ครองท่ีท าประกนัไว(้2 ลา้นบาท) 
หากเกิดความสูญหายจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บเงินชดเชยไม่ครบถว้น 

**ความหมาย 

ก ใบก ากบัสินคา้มีอยูจ่ริงและถูกตอ้งตรงกบัหลกัฐานประกอบอ่ืนไดแ้ก่ ใบสัง่ซ้ือของลูกคา้,ใบสัง่ขาย และใบเบิกสินคา้ 

ข รายการขายท่ีบนัทึกบญัชีนั้นไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ 

ค ฝ่ายขายสินคา้ไดส้อบทานความถูกตอ้งของรายการขาย ปริมาณ ราคา ในใบก ากบัสินคา้ตรงกบัใบสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

ง ฝ่ายออกบิล ไดส้อบทานความถูกตอ้งของรายการและปริมาณสินคา้ตามใบก ากบัสินคา้กบัใบส่งสินคา้และใบสัง่ขาย 
จ ลงนามลายมือช่ือผูท่ี้มีอ  านาจในใบเสร็จรับเงิน 

ฉ รายการน าฝากเงินประจ าวนัตรงตามรายงานการรับเงินประจ าวนั 

ช การบนัทึกรายการรับเงินในสมุดรายวนัรับถูกตอ้งตรงกบัใบรับเงินประจ าวนั 

  

No. รายละเอยีด เลขที ่
ลกัษณะ** 

ก ข ค ง จ ฉ ช 
1 รายงานการรับเงินประจ าวนัท่ี 1 เดือน พ.ค. ปี2562 RE620501-15 - - - - - 15 - 
2 รายงานการรับเงินประจ าวนัท่ี 2 เดือน พ.ค. ปี2562 RE620516-30 - - - - - 15 - 
3 รายงานการรับเงินประจ าวนัท่ี 3 เดือน พ.ค. ปี2562 RE620531-40 - - - - - 10 - 
4 รายงานการรับเงินประจ าวนัท่ี 4 เดือน พ.ค. ปี2562 RE620541-51 - - - - - 11 - 
5 รายงานการรับเงินประจ าวนัท่ี 5 เดือน พ.ค. ปี2562 RE620552-60 - - - - - 9 - 

รวมจ านวนท่ีผดิพลาด 0 0 0 0 0 60 0 
ขนาดของตวัอยา่งทั้งหมด 60 60 60 60 60 60 60 
อตัราส่วนท่ีผิดพลาด (%) 0 0 0 0 0 100 0 

REF.....…….…..AUTHORIZED………....... 

PREPARED BY...................DATE……….. 

CHECKED BY……….….…DATE..……… 
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ตวัอยา่งท่ี 2 การตรวจสอบเอกสารของระบบรายจ่าย 

 หากผูต้รวจสอบพบว่าจุดอ่อนของการควบคุมภายในของระบบรายจ่ายของบริษทั ตวัอย่าง 

จ  ากดั คือ ไม่มีการตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินประจ าวนั ซ่ึงอาจส่งผลให้มีการจ่ายเงินไม่ตรงตาม

หลกัฐานและเงินท่ีไดจ่้ายจริง โดยผูต้รวจสอบไดเ้ลือกใชก้ารสุ่มรายงานการจ่ายเงินประจ าวนัมาจ านวน 

5 วนั เพื่อตรวจสอบรายการในรายงานการจ่ายเงินประจ าวนักบัเอกสารตั้งแต่รายการแรกจนถึงรายการ

สุดทา้ย ดงัน้ี 

1. ใบก ากบัสินคา้มีอยูจ่ริงและถูกตอ้งตรงกบัหลกัฐานประกอบอ่ืนไดแ้ก่ ใบขอซ้ือและใบสั่งซ้ือ 
2. รายการซ้ือท่ีบนัทึกบญัชีนั้นไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ 
3. ฝ่ายจดัซ้ือสินคา้ไดส้อบทานความถูกตอ้งของรายการซ้ือ ปริมาณ ราคา ในใบขอซ้ือสินคา้ตรง

กบัใบสั่งซ้ือของกิจการ 
4. ฝ่ายรับบิล ไดส้อบทานความถูกตอ้งของรายการและปริมาณสินคา้ตามใบก ากบัสินคา้กบัใบรับ

สินคา้และใบสั่งซ้ือ 
5. จ านวนเงินท่ีจ่ายตรงตามใบจ่ายเงิน 
6. ไดมี้การลงนามลายมือช่ือผูมี้อ านาจจ่ายเงินในใบจ่ายเงิน 
7. การบนัทึกรายการจ่ายในสมุดรายวนัจ่ายถูกตอ้งตรงกบัใบจ่ายเงิน 

 
  



28 
 

 

บริษัท ตัวอย่าง จ ากดั 
เร่ือง รายการข้อผดิพลาดทีพ่บจากการตรวจสอบเอกสาร 
คร้ังที ่1/2562 

 

สรุปผลการทดสอบการปฏิบติังานตามระบบ 

- จากการตรวจสอบเอกสารตามรายงานการจ่ายเงินประจ าวนั ระหวา่งวนัท่ี 1 พ.ค. 2562 ถึง 

วนัท่ี 5 พ.ค. 2562 รวม 5 วนั พบวา่ไม่มีการลงนามลายมือช่ือผูมี้อ  านาจจ่ายเงินในใบ

จ่ายเงิน คิดเป็น 50% ของตวัอยา่งทั้งหมด ซ่ึงอาจท าใหมี้การจ่ายเงินโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

**ความหมาย 

ก ใบก ากบัสินคา้มีอยูจ่ริงและถูกตอ้งตรงกบัหลกัฐานประกอบอ่ืนไดแ้ก่ ใบขอซ้ือและใบสัง่ซ้ือ 

ข รายการซ้ือท่ีบนัทึกบญัชีนั้นไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ 

ค ฝ่ายจดัซ้ือสินคา้ไดส้อบทานความถูกตอ้งของรายการซ้ือ ปริมาณ ราคา ในใบขอซ้ือสินคา้ตรงกบัใบสัง่ซ้ือ

ของกิจการ 

ง ฝ่ายรับบิล ไดส้อบทานความถูกตอ้งของรายการและปริมาณสินคา้ตามใบก ากบัสินคา้กบัใบรับสินคา้และ

ใบสัง่ซ้ือ 

จ จ านวนเงินท่ีจ่ายตรงตามใบจ่ายเงิน 

ฉ ไดมี้การลงนามลายมือช่ือผูมี้อ  านาจจ่ายเงินในใบจ่ายเงิน 

ช การบนัทึกรายการจ่ายในสมุดรายวนัจ่ายถูกตอ้งตรงกบัใบจ่ายเงิน 

No. รายละเอยีด เลขที ่
ลกัษณะ** 

ก ข ค ง จ ฉ ช 
1 รายงานการจ่ายเงินประจ าวนัท่ี 1 เดือน พ.ค. ปี2562 HP620501-15 - - - - - 5 - 
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3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน (First Draft) 

เป็นขั้นตอนของการรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่ผูบ้ริหารของกิจการท่ีถูกตรวจสอบ ท่ีจะ

อธิบายถึงส่ิงท่ีผูต้รวจสอบได้ตรวจพบประเด็นหรือส่ิงท่ีผิดพลาด จากขั้นตอนการทดสอบการ

ปฏิบติังานตามระบบ พร้อมทั้งช้ีแจงขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงและแกไ้ขในขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน โดยจะท าใหกิ้จการมีการควบคุมภายในท่ีดีของการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด ซ่ึงจะส่งผล

ใหก้ารด าเนินงานของกิจการนั้นเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รูปแบบของ “รายงานผลการตรวจสอบภายใน(First Draft)” 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัเลขต่างๆ : 

1. เป็นช่องส าหรับใส่ล าดบัท่ีของประเด็น/ขอ้ผดิพลาดท่ีผูต้รวจสอบตรวจพบ 

2. เป็นช่องส าหรับใส่ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดท่ีผูต้รวจสอบตรวจพบ 

3. เป็นช่องส าหรับใส่ขอ้เสนอแนะเพื่อใหมี้การปรับปรุงหรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้น 

4. เป็นช่องส าหรับใส่ระดบัความเส่ียงของประเด็นหรือขอ้ผดิพลาดท่ีผูต้รวจสอบตรวจพบ 

5. เป็นช่องส าหรับใหผู้บ้ริหารของบริษทัท่ีถูกตรวจสอบใส่ขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบรับหรือไม่ตอบ

รับท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผดิพลาดนั้นๆ 

ภาพที ่4.3 รูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบภายใน(First Draft) 
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บริษทั ตวัอยา่ง จ  ากดั 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน(First Draft) 
คร้ังท่ี 1/2562 

ล าดบั
ท่ี 

ระบบ ประเด็น/ขอ้ผดิพลาดท่ี 
ตรวจพบ 

ขอ้เสนอแนะ ระดบั
ความเส่ียง 

ความเห็นของ
ฝ่ายบริหาร 

1 รับช าระเงิน บริษทัฯไม่มีการน าเงินท่ี
ไดรั้บไปฝากธนาคารทุกส้ิน
วนั แต่จะมีการรวมไปฝาก
ธนาคาร 1 คร้ัง/สปัดาห์ ซ่ึง
จ านวนเงินฝากมีจ านวนสูง
กวา่มูลค่าวงเงินความคุม้ครอง
ท่ีท าประกนัไว(้2 ลา้นบาท) 
หากเกิดความสูญหายจะท าให้
บริษทัไดรั้บเงินชดเชยไม่
ครบถว้น 
 

บริษทัฯควรน าเงินสดท่ีไดรั้บ
ในแตล่ะวนัไปฝากธนาคารใน
เชา้วนัถดัไป และในกรณีท่ีมี
การหยดุยาวหลายวนั
ติดต่อกนั ควรพิจารณา
ก าหนดนโยบายใหมี้การ
ทยอยน าเงินสดไปฝาก
ธนาคาร 
 

สูง 
 

 

2 จ่ายช าระเงิน บริษทัฯไม่มีการลงนาม
ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจจ่ายเงิน
ในใบจ่ายเงินจ านวนมาก 
 

ควรก าชบัพนกังานผูมี้อ านาจ
ในการอนุมติัการจ่ายเงินใหล้ง
นามลายมือช่ือทุกคร้ังใน
เอกสารใบจ่ายเงิน และหา้ม
จ่ายเงินหากไม่มีการลงนาม
ลายมือช่ือผูมี้อ านาจในการ
อนุมติัการจ่ายเงิน 
 

กลาง 

 

3 จ่ายช าระเงิน บริษทัฯไม่มีการจดัท า
นโยบายดา้นการจ่ายช าระไว้
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง
อาจท าใหข้าดแนวทางในการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัและอาจไม่สอดคลอ้ง
กบันโยบายของฝ่ายบริหาร 
 

บริษทัฯควรก าหนดนโยบาย
ดา้นการจ่ายช าระไวอ้ยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของ
ฝ่ายบริหาร 
 

สูง 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การท าโครงงานคร้ังน้ีผูจ้ดัท ามุ่งศึกษาเก่ียวการควบคุมภายในการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด เพื่อท่ีจะ

ไดท้ราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.1.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. จากการปฏิบติังานในแผนกตรวจสอบบญัชี ในต าแหน่งนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษา นอกจากจะเป็นการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนท่ีมหาวิทยาลยัไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง

แลว้ ยงัไดรั้บความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอีกมากมาย ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีจะไดน้ าไปประยุกตใ์ชใ้น

การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

2. ท าให้เกิดการพฒันาบุคลิกภาพและรู้จกัการวางตวักบับุคคลต่างๆมากข้ึน ซ่ึงไดจ้าก

การเรียนรู้ในขณะการปฏิบติังานจริง 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. การปฏิบติังานในต าแหน่งนกัศึกษาสหกิจศึกษาในแผนกการตรวจสอบบญัชีนั้น ตอ้ง

รับผิดชอบในด้านการจดัท า Workflow ของบริษทัท่ีท าการตรวจสอบ ซ่ึงจ าเป็นต้องท าใน

โปรแกรม Microsoft Excel เน่ืองจากไม่มีโปรแกรม Microsoft Visio ท าให้การท างานตอ้งใช้

เวลานานเกินควร 

2. เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานจริงคร้ังแรก จึงไม่มีประสบการณ์ในการท างานมาก่อน ท า

ใหต้อ้งใชเ้วลานานในการท าความเขา้ใจระบบงานของบริษทัท่ีปฏิบติังาน 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

เน่ืองจากสถานประกอบการท่ีได้ปฏิบติังานนั้น ไม่ค่อยได้มีนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาไป

ปฏิบติังาน จึงไม่ค่อยมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสหกิจศึกษาเท่าท่ีควร ดงันั้นควรมีการประชาสัมพนัธ์

หรือแนะน าเก่ียวกบัโครงการสหกิจศึกษาให้กวา้งกว่าน้ี เช่น การมีแผ่นพบั การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือ

ออนไลน์ เพื่อใหบุ้คคลภายนอกทราบเก่ียวกบัโครงการสหกิจศึกษา 
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5.3 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 สรุปผลโครงงาน 

1. การปฏิบติังานใน บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ในต าแหน่ง

นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานเก่ียวกบัการท ากระดาษท าการตรวจสอบ การ

ตรวจสอบเอกสาร การจดัเก็บเอกสาร การบนัทึกขอ้มูลบนโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

มีประโยชน์อยา่งมาก สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงในอนาคต 

2. ได้ทราบถึงการควบคุมภายในของการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด ซ่ึงเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัระบบการรับช าระและระบบการจ่ายช าระ   

3. ไดรู้้จกัรูปแบบของกระดาษท าการแต่ละประเภทท่ีใชใ้นการตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน อีกทั้งยงัไดเ้รียนรู้การใช้อุปกรณ์ส านกังานท่ีจ าเป็นต่างๆ รวมไปถึงไดรั้บความรู้

ใหม่ๆเก่ียวกบัดา้นการตรวจสอบบญัชีและการตรวจสอบภายใน 

5.3.2 ปัญหาของโครงงาน 

1. การจดัท าโครงงานการควบคุมภายในของการรับเงินสดและการจ่ายเงินสดคร้ังน้ีได้

พบปัญหาในการเปิดเผยรูปแบบของกระดาษท าการ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของทาง

บริษทัท่ีปฏิบติังาน จึงท าใหไ้ม่สามารถเปิดเผยรูปแบบของกระดาษท าการไดอ้ยา่งละเอียดมากนกั 

2. ในการท างานในช่วงแรกนั้นอาจมีการท างานท่ีไม่เต็มท่ีและมีการท างานผิดพลาด จึง

ตอ้งมีการแกไ้ขหลายคร้ัง 

5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

1. การขอกระดาษท าการหรือเอกสารท่ีเป็นความลบัของทางบริษทัท่ีปฏิบติั แต่เก่ียวขอ้งกบัการ

จดัท ารายงาน นกัศึกษาควรจะด าเนินการขอไวล่้วงหน้า ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปแบบของเอกสารอย่างย่อ แต่

ยงัคงความมีสาระส าคญัของเน้ือหาไว ้

2. เน่ืองจากการปฏิบติังานในช่วงแรกนั้น อาจมีการท างานท่ีไม่เตม็ท่ีและมีการท างานผิดพลาด จึง

ตอ้งมีการแกไ้ขในหลายคร้ัง ดงันั้นควรศึกษาท าความเขา้ใจในระบบงาน โดยการสอบถามในประเด็นของ

งานท่ีสงสัยกบัพนกังานท่ีรับผดิชอบในส่วนงานนั้น 
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