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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
        วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  (College  of  Innovation  Management)  เป็นวิทยาลัยใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala  University  of  Technology  
Rattanakosin) ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม        
พ.ศ. 2552 ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับในสังคมการประกอบการ เพ่ือผลิตงานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ เพ่ือให้บริการงานวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคมประกอบการและชุมชน ตลอดจนเพ่ือ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, 2558, หน้า 2) 
        ในปี พ.ศ. 2554 วิทยาลัยได้เริ่มเปิดการสอนระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A) ในปี พ.ศ. 2556 
ได้ขยายหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสน
ศาตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A) ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องกันระหว่างระดับปริญญาโทกับ
ระดับปริญญาเอก และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัย
เล็งเห็นว่าควรรับโอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พ้ืนที่ศาลายา และพ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ดังนั้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา วิทยาลัยจึงมีการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (2558, หน้า 2-3) 
เน้นวิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงของสังคมซึ่งผู้เรียนสามารถน าวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ทันที ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมให้ทั้งผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดย
มุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ (2558, หน้า 4-5) เพ่ือเข้าสู่สังคมการประกอบการ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นผู้น าในการจัด
การศึกษาวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ ” (วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ, 2558, หน้า 3) 
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ในปัจจุบันระบบบัญชีและการเงินของวิทยาลัยด าเนินงานโดยกองกลางและกองคลัง จึงท าให้
กระบวนการท างานมีความล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้ทันต่อเวลา 
กระทบต่อหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร คือ การวางแผน ควบคุม ตัดสินใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายต่าง ๆ ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 1-2) สัมพันธ์กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2558  ข้อ 9.1 ที่ระบุว่า “ให้คณะกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย จัดท า
แผนปฏิบัติการแผนการเงิน และแผนงบประมาณประจ าปีของวิทยาลัย เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบ” รวมถึงส่งผลให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับเงินอุดหนุน 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการล่าช้า แสดงให้เห็นว่าระบบบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สะท้อนผลการ
ด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรได้อย่างทันต่อเวลา  ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2558 ข้อ 9.3 ที่ระบุว่า “ให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติอัตราเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย และอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ รวมทั้งก าหนด
ประเภทของการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนในการสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นประกาศวิทยาลัย” และข้อ 9.9 ที่ระบุว่า “ให้คณะกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนของ
ผู้ปฏิบัติงานประจ า และลูกจ้างของวิทยาลัย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และท่ีปรึกษาของวิทยาลัย ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นประกาศวิทยาลัย”  

ดังนั้นวิทยาลัยจึงต้องมีการวางระบบบัญชีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารงานของวิทยาลัย อันจะส่งผลให้กระบวนการท างานมีความรวดเร็วรัดกุม และได้รายงานทางการ
เงินที่มีมาตรฐาน  เชื่อถือได้  ทันต่อเวลาส าหรับการตัดสินใจ จันทนา สาขากร , นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 
และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-5) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 
1) นอกจากนั้นระบบบัญชีที่ดีต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-17) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของวิทยาลัย (วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต    
หาวัตร, 2553, หน้า 2)  
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        จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นน ามาสู่การศึกษา “การพัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชี
พัสดุศึกษา กรณศีึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ซ่ึง
ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ผู้บริหาร  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานของ
วิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบบัญชี แผนการควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีต่อไป 
 
1.2  ค าถามของการวิจัย 
        1.  ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับโครงสร้างของวิทยาลัยจัดท าอย่างไร 
        2.  การควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมของวิทยาลัยควรเป็นอย่างไร 
        3.  การจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี และตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดท าอย่างไร 
        4.  การจัดท าข้อมูลบัญชีบริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจที่ทันต่อเวลา ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ท าอย่างไร   
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้ระบบบัญชีของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับโครงสร้ างของ
วิทยาลัย 
        2.  ศึกษาแนวทางการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับวิทยาลัย 
       3.  ศึกษาแนวทางในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี 
และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

4.  ศึกษาแนวทางในการจัดท าข้อมูลบัญชีบริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจที่ทันต่อเวลา 
ถูกต้อง และเชื่อถือได้   
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
        การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
ตารางท่ี 1.1  ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขต รายละเอียด 
1.  ด้านเนื้อหา - ศึกษาระบบบัญชี  

- ศึกษามาตรฐานการบัญชี 
- ศึกษาการควบคุมภายใน 
- ศึกษาการบริหารความเสี่ยง 
- ศึกษาโครงสร้างองค์กรและลักษณะการด าเนินงานของวิทยาลัย  
- ศึกษาข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ   
2.  ด้านเวลา -  ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และวรรณกรรมที่   

เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
-  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างและลักษณะการด าเนินงานของ

วิทยาลัย รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 

3.  ด้านประชากร -  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรทั้งหมด 38 คน มีการสุ่มตัวอย่าง  
แบบเฉพาะเจาะจง เลือกเฉพาะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกอง
คลังและของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุและด้าน
บัญชีและเป็นผู้ใช้รายงาน จ านวนทั้งสิ้น 12 คน โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก เพ่ือสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานระบบบัญชี และน าไป
จัดท าระบบบัญชีของวิทยาลัย  

 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.  วิทยาลัยมีระบบบัญชีที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลได ้
        2.  วิทยาลัยมีแนวทางการควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะช่วยป้องกันการทุจริต ลดความเสี่ยง
ทางด้านการด าเนินงานและด้านการเงิน 
        3.  วิทยาลัยสามารถจัดท ารายงานทางการเงิน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

4.  ผู้บริหารของวิทยาลัยสามารถใช้ข้อมูลบัญชีบริหารในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ
ได้ทันต่อเวลา ถูกต้อง และเชื่อถือได้



 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุ กรณีศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการศึกษาแนวคิด ขั้นตอนและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุ โดยเนื้อหาในบทนี้เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี 
และวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี  การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 
2.1  ระบบบัญชี 
       2.1.1  ความหมายของระบบบัญชี 
              ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 1-2) ได้ให้ความหมายระบบบัญชีว่า “ขั้นตอนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล เอกสารทางการเงินต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี สมุดบัญชี 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานเสนอต่อบุคคลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกิจการ ช่วยให้ฝ่ายจัดการได้มีข้อมูลประกอบการบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค”์ 
                 แพร กีระสุนทรพงษ์ และวชิระ บุณยเนตร (2541, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของระบบบัญชี
ว่า “การจัดการขบวนงานบัญชีให้เป็นขั้นตอนเพ่ือให้ได้ข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง” 
              เมธสิทธิ์ พูลดี (2550, หน้า 19) ได้ให้ความหมายระบบบัญชีว่า “ระเบียบแบบแผนการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชี ซึ่งรวมถึงการจดบันทึกตัวเลขข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานหรือการใช้
ทรัพยากร การจัดแยกประเภทข้อมูล การเก็บรักษาเอกสารและสมุดบัญชี และการจัดท างบการเงิน” 
              รัตน์ชนก พรมหมณ์ศิริ (2555, หน้า 1) ได้ให้นิยามระบบบัญชีว่า “ระบบงานที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมทางการเงินและรายการค้าต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบของแบบฟอร์มและเอกสารทางธุรกิจ 
เพ่ือน ามาสรุปและประมวลผล จัดเก็บ เปลี่ยนรูป และแจกจ่ายข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นประกอบในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
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      วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของระบบบัญชี
ว่า “ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบด้วยแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ บันทึกทางการ
บัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้น ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน และการเงินของกิจการแห่งใดแห่งหนึ่งให้แก่ฝ่ายจัดการ เพ่ือช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติ
หน้าที่อันอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี   และเพ่ือเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกิจการนั้น  เช่น  ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และส่วนราชการ เป็นต้น” 
              สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2556, หน้า 16) ได้ให้ความหมายระบบบัญชีว่า “ระบบการจ าแนก
ประเภทของข้อมูลจากบัญชี สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ์ วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนการควบคุมทางการ
บัญชีและการน าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดท า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกิจการให้สามารถน าเสนอข้อมูลทางบัญชีให้ส าเร็จสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการประเมินผลในการด าเนินงานอย่างถูกต้องและเป็นระบบแบบ
แผนที่ดี นอกจากนี้ระบบบัญชียังช่วยให้มีการจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
และบุคคลภายนอกอีกด้วย” 
              ในการศึกษาครั้งนี้ ขอให้ความหมายระบบบัญชีว่า “ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบันทึก
ข้อมูล จากเอกสารรายการที่เกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานของกิจการ การประมวลผลข้อมูล และสรุป
ข้อมูลทางการบัญชีให้อยู่ในรูปของรายงานทางการเงินและรายงานเพื่อผู้บริหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ขององค์กร และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป” 
              ระบบบัญชีที่ดีถือเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 1) ธุรกิจต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
มีระบบบัญชีที่ดี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
       การวางแผนการด าเนินงาน (Planning) ผู้บริหารสามารถวางแผนการด าเนินงานได้ก็ต่อเมื่อ
มีข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ และเพียงพอในการตัดสินใจวางแผนการด าเนินงาน 

      การควบคุมการด าเนินงาน (Controlling) ผู้บริหารต้องจัดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซ่ึงในกิจการขนาดใหญ่ ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเองทั้งหมด ดังนั้นการรายงานผลการด าเนินงานหรืองบการเงินเป็นสิ่งที่ส าคัญ หากธุรกิจมีระบบบัญชี
ที่ดีจะส่งผลให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความน่าเชื่อถือ 

การประเมินผล (Evaluation) ผู้บริหารน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในการวางแผน ควบคุมประสานงาน และรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจ (เมธสิทธิ์ พูลดี, 
2550, หน้า 2) 
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        ดังนั้นการวางระบบบัญชีจึงต้องพิจารณาให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เชื่อถือได้  และประหยัดค่าใช้จ่าย วิไล วีระปรีย, 
จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 1); เมธสิทธิ์ พูลดี (2550 หน้า 2) เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้รายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกกิจการ ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.1  วัตถุประสงค์ของผู้ใช้รายงานทางการเงินภายในกิจการ 

ผู้ใช้งบการเงินภายใน วัตถุประสงค์ 
1. เจ้าของกิจการ (Owners)  เพ่ือประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การลงทุน 

เพ่ิมเพ่ือขยายกิจการ หรือยกเลิกส่วนงาน  
2. ผู้ถือหุ้น (Shareholders) เพ่ือประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล 
3. ผู้บริหาร (Managers) เพ่ือการวางแผน ควบคุม และประเมินผลการด าเนินงานของ

กิจการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก าหนดแนวทาง
ธุรกิจในอนาคต 

4. พนักงานลูกจ้าง 
(Employees) 

เพ่ือพิจารณาถึงความมั่นคงของกิจการ และใช้ในการเรียกร้อง
ค่าจ้างหรือสวัสดิการตามความเหมาะสม 

ทีม่า: เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์. (2543). หน้า 5. 
 
ตารางท่ี 2.2  วัตถุประสงค์ของผู้ใช้รายงานทางการเงินภายนอกกิจการ 

ผู้ใช้งบการเงินภายนอก วัตถุประสงค์ 
1. ผู้ลงทุน (Investors)  เพ่ือประกอบการตัดสินใจควรจะลงทุนในกิจการนั้นหรือไม่   
2. ลูกค้า (Customers) เพ่ือดูถึงความม่ันคงน่าเชื่อถือของกิจการ และการก าหนดราคาของ

สินค้าหรือบริการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
3. เจ้าหนี้ (Creditors) เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาให้สินเชื่อ โดยดูว่ากิจการมีความ 

สามารถในการท าก าไรเพียงพอที่จะช าระดอกเบี้ย ช าระคืนเงินต้น
ได้มากน้อยเพียงใด และมีหลักประกันคุ้มเงินต้นหรือไม่ 

4. รัฐบาล (Government)  
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 
กรมสรรพากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร และการควบคุมธุรกิจในด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางบัญชีในภาพรวมของธุรกิจทั้งระบบ
เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
การเงิน และการคลังของประเทศ 

5. ผู้สนใจอื่น (Others) ได้แก่ 
ประชาชนทั่วไป  

เพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น ใช้ในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย  

ที่มา: เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์. (2543). หน้า 5. 
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         2.1.2  ประเภทของงานวางระบบบัญชี 
                วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 3) กล่าวว่า งานวาง
ระบบบัญชีที่กระท ากันในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
         การวางระบบบัญชีของกิจการใหม่ทั้งหมด มักจะเกิดขึ้นกับกิจการที่เพ่ิงเริ่มด าเนินงาน 
หรือกิจการที่เปิดบริษัทในเครือขึ้นมา รายงานการวางระบบัญชีจะต้องกล่าวถึงส่วนประกอบต่าง ๆ อย่าง
ละเอียด และมีคู่มือแสดงวิธีการปฏิบัติของระบบบัญชีและวิธีการบัญชีทั้งหมด 

       การขยายระบบบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน เพ่ือให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่  งาน
ประเภทนี้จะคล้ายคลึงกับการวางระบบบัญชีของกิจการใหม่ทั้งหมด แต่มีวงจ ากัดมากกว่า ตัวอย่างเช่น 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต้องการตั้งสาขา ผู้วางระบบบัญชีจ าเป็นต้องสนใจเป็นพิเศษถึงการก าหนดวิธีการ
บัญชี และการควบคุมสาขานั้น 
                  การปรับปรุงระบบบัญชีและวิธีการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน อาจเป็นการปรับปรุงงานเพียง
ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบัญชีที่เห็นว่ายังไม่รัดกุมเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้
ในการจัดซื้อ การปรับปรุงวิธีการที่จะท าให้การบันทึกการขายและการควบคุมการขายมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาถึงการน าเครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในเรื่องเงินเดือนและค่าแรง งานประเภทนี้มักท า
เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าจ าเป็น หรือเมื่อเห็นว่ามีข้อบกพร่องในระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 

        2.1.3  วัตถุประสงค์ของระบบบัญชี 
                  วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 20) กล่าวว่า ระบบบัญชี
ของกิจการควรจัดท าข้ึนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

       1.  รายการต่าง ๆ ที่บันทึกบัญชีไว้จะต้องเป็นรายการที่เกิดข้ึนจริง 
       2.  รายการที่เกิดขึ้นจริงทุกรายการจะต้องน ามาบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
       3.  มีการวัดมูลค่าของรายการอย่างถูกต้องแม่นย า 

                   4.  มีการจัดประเภทรายการต่าง ๆ เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 

       5.  มีการผ่านบัญชีและการสรุปยอดอย่างถูกต้อง 
       6.  ข้อมูลสารสนเทศต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  ตัวอย่างเช่น  ฝ่ายผลิตต้อง

ได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายโรงงาน และจ านวนผลผลิตของงาน
ผลิตแต่ละงาน 
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 2.1.4  ล าดับขั้นของงานวางระบบบัญชี 
                 ระบบบัญชีต้องมีการวางโครงสร้างที่ดีเพียงพอส าหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้ าน     
การบัญชี  และด้ านการควบคุมภาย ในที่ เ หมาะสม ในอนาคต นิพนธ์  กาญจนพิ พัฒน์ กุ ล 
(http://www.108acc.com/articles/350883, 13 กุมภาพันธ์ 2559) ดังนั้นงานวางระบบบัญชีต้องท า
เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.1  ล าดับขั้นของงานวางระบบบัญชี 
ที่มา: วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร. (2553). หน้า 5-8. 

                ขั้นที่ 1 การส ารวจเพ่ือศึกษาลักษณะของกิจการ สามารถสรุปประเด็นที่ต้องศึกษาโดย
ละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2.3  ประเด็นที่ต้องศึกษาลักษณะของกิจการ 

ประเด็นที่ต้องศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1.  รูปแบบของกิจการ เพ่ือให้ทราบว่าเป็นธุรกิจในรูปของห้างหุ้นส่วน บริษัท บริษัทมหาชน  

หรือกิจการที่มิได้มุ่งก าไร ซึ่งธุรกิจแต่ละรูปแบบต้องใช้วิธีการบัญชีที่
แตกต่างกัน 

2.  ผังการจัดสายงาน เพ่ือให้ทราบการแบ่งส่วนงาน ความรับผิดชอบ และอ านาจการอนุมัติ  
 

3.  รายการของธุรกิจ เพ่ือจัดประเภทรายการค้าที่เกิดขึ้น เพ่ือก าหนดวิธีการจดบันทึกและ   
การควบคุมภายในส าหรับรายการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

ที่มา: วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร. (2553). หน้า 5. 

          ถ้างานวางระบบบัญชีที่ได้รับมอบหมายเป็นการแก้ไขระบบบัญชีที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ในขั้น
การส ารวจนี้ต้องศึกษาแบบฟอร์มต่าง ๆ สมุดบัญชี ผังบัญชี รายงาน อุปกรณ์ส านักงาน และการควบคุม
ภายในที่ใช้ปฏิบัติอยู่โดยละเอียด เพ่ือพิจารณาถึงข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น (รัตน์ชนก 
พราหมณ์ศิริ, 2555, หน้า 8-9) 

         ขั้นที่ 2  การร่างระบบบัญชีใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจการโดยมีวิธีการดังนี้ 
         1. ก าหนดแบบฟอร์มหรือเอกสารที่จะใช้ส าหรับบันทึกรายการต่าง ๆ ของกิจการให้

เหมาะสม  

1. การส ารวจเพื่อ
ศึกษาลักษณะของ

กิจการ

2. การร่างระบบ
บัญชีใหม่

3. การน าระบบ
ใหม่ออกใช้ปฏิบัติ

4. การประเมิน
และติดตามผล
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         2.  ก าหนดสมุดบัญชี เริ่มต้นจากการก าหนดแบบและจ านวนสมุดรายวันที่ใช้บันทึก
รายการถือเป็นการลงบัญชีขั้นแรก ต่อจากนั้นจึงก าหนดแบบและจ านวนบัญชีแยกประเภท ซึ่งเป็นทั้ง
บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย 
              3.  ก าหนดรายงานที่เสนอต่อฝ่ายบริหารและบุคคลภายนอก ผู้วางระบบบัญชีต้องศึกษา
ความต้องการของฝ่ายบริหาร เพ่ือออกแบบรายงานต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากข้อมูล
นั้นในด้านการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแห่งกฎหมาย โดย
ปกติรายงานที่เสนอต่อฝ่ายบริหารและบุคคลภายนอกเป็นประจ า มีดังนี้ 
              รายงานที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับระยะเวลาหนึ่ ง คือ งบก าไร
ขาดทุน และรายงานที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ เช่น เดือนนี้ของปีนี้กับเดือนนี้ของปีก่อน  
                        รายงานที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการทั้งหมดในวันใดวันหนึ่ง คือ งบแสดงฐานะ
การเงิน และรายงานที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ นอกจากนั้นอาจมีรายงานย่อยอันแสดงถึงจ านวนเงินสด
คงเหลือแต่ละวัน  
                        รายงานเพ่ือการควบคุมของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างเช่น งบประมาณเงินสดรายไตรมาส 
การวิเคราะห์ยอดขายตามผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์รายจ่ายและต้นทุนต่าง ๆ เป็นต้น 
                        รายงานที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ของกิจการ เป็นงบการเงินประจ าปีที่มีผู้สอบ
บัญชีอิสระตรวจสอบรับรองแล้ว 
                        รายงานที่เสนอต่อทางราชการตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ได้แก่ จ านวนเงินได้ของ
พนักงานและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งต้องน าส่งกรมสรรพากรทุกเดือน รายได้ค่าใช้จ่ายและก าไรสุทธิของ
กิจการในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อกรมสรรพากรเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น 
                         ดังนั้นการวางระบบบัญชีจึงต้องพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้างต้นให้ทันต่อเวลา 

         4.  ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน โดยให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน (Internal Check) ใน
การท ารายงานใดก็ตามควรจัดให้มีพนักงานอย่างน้อย 2 คนท าโดยเป็นอิสระจากกันและให้ได้ผลงาน
ถูกต้องตรงกัน เพ่ือลดการทุจริตและข้อผิดพลาด ในการก าหนดวิธีการบัญชีเกี่ยวกับเงินสด สินค้า และ
หลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย ต้องก าหนดให้พนักงานผู้มีหน้าที่จับต้องสินทรัพย์และ
ผู้ท าบัญชีเป็นคนละคนกัน เพ่ือตรวจสอบผลงานซึ่งกันและกัน 

         5.  จัดให้มีอุปกรณ์ส านักงานที่เหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไป อย่างรวดเร็ว 
และปราศจากข้อผิดพลาด โดยพิจารณาถึงขนาดของกิจการ ปริมาณงาน และความจ าเป็นที่ต้องใช้
อุปกรณ์นั้น 

        6.  ก าหนดพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานตามระบบบัญชีที่วางไว้ ผู้วางระบบควรก าหนด
ลักษณะงาน อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน โดยจัดท าเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบว่าใครควรรับผิดชอบเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น 
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                 ขั้นที่ 3  การน าระบบใหม่ออกใช้ปฏิบัติ เมื่อระบบบัญชีที่จัดท าขึ้นใหม่เสร็จเรียบร้อย
แล้วจะต้องน าเสนอฝ่ายบริหารเพ่ืออนุมัติเสียก่อนถึงจะน ามาใช้ปฏิบัติได้ ในการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ   
ผู้วางระบบต้องอธิบายให้ฝ่ายบริหารทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ก าลังคนที่ต้องการ และค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนในการใช้ระบบใหม่นี้ 
                 ขั้นที่ 4  การประเมินและติดตามผล เมื่อได้ระบบบัญชีใหม่ออกใช้ปฏิบัติเป็นเวลานาน
พอสมควรแล้ว ผู้วางระบบควรติดตามดูว่าได้ผลสมตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ ในบางกรณีวิธีการที่ก าหนดไว้
อาจจะไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ เนื่องจากท าให้งานล่าช้า หรือเสียค่าใช้จ่ายสูงไป ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่
ได้รับ ผู้วางระบบจะได้แก้ไขใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประ
จิต หาวัตร, 2553, หน้า 5-8)  
 
        2.1.5  ความหมายของสารสนเทศ 
                   Alter, 1992 (อ้างถึงใน มนัส สุวรรณ, 2554, หน้า 210) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ
ว่า “ข้อมูลใดก็ตามที่ถูกน ามาจัดการด้วยการวิเคราะห์และ/หรือสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปหรืออยู่ในบริบทที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อภารกิจเฉพาะอย่างหนึ่งได้”  
                   Laudon and Laudon, 1996 (อ้างถึงใน วรรณวิมล ศรีหิรัญ, 2553, หน้า 6) ได้ให้
ความหมายของสารสนเทศว่า “ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลหรือปรุงแต่งให้มีความหมายและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้”  
                   จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-12) ได้
อธิบายความหมายของสารสนเทศว่า “ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานอ่ืน 
ๆ ที่มาจากทั้งแหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร” 

        ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545, หน้า 40) ได้ให้ความหมายของ
สารสนเทศว่า “ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถน าไป 
ประกอบการท างาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ท าให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือ
ทางเลือกในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ”  
         พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (http://www.royin.go.th/dictionary, 
1 มกราคม 2559) ให้ความหมายของสารสนเทศว่า “ข่าวสาร การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ” 
         วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 20) ได้ให้ความหมาย
ของสารสนเทศว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับรายการหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านวิธีการประมวลผล ที่สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร” 
                สุชาดา กีระนันทน์ (2542, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศว่า “ข้อความรู้ที่
ประมวลได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจนได้ข้อสรุปเป็นความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์คือความรู้ที่เกิดเพ่ิมข้ึนกับผู้ใช้” 
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  2.1.6  ความหมายของคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี 
                   ดารณี เอ้ือชนะจิต (2550, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีว่า 
“ข้อมูลทางการบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพสี่ประการ ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้” 
         เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2547, หน้า 4-11) ได้อธิบาย
ความหมายคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีว่า “ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจซึ่งอาจ
มีลักษณะเชิงคุณภาพหลายลักษณะและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ข้อมูลทางการบัญชียัง
สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการบัญชี และสามารถแบ่งคุณภาพข้อมูลออกเป็น 2 ระดับ 
คือ คุณภาพขั้นต้นของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ความเกี่ยวข้องกับปัญหา ความเชื่อถือได้ และคุณภาพขั้น
รองของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ ความสม่ าเสมอ” 
                   ศศิทร ราชพิบูลย์ (2558, หน้า 24) ได้ให้ความหมายของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีว่า 
“คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ท าให้ข้อมูลทางการบัญชีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการตัดสินใจ ประกอบไปด้วย ความ
เข้าใจได้ ความเชื่อถือได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และการเปรียบเทียบกันได้” 
          ศศิวิมล มีอ าพล (2554, หน้า 3-6) ได้ให้ความหมายของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 
(Accounting Information Quality) ว่า “คุณลักษณะที่ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลในงบการเงินมีความ
ถูกต้องและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานการบัญชี เพียงพอที่จะให้ผู้ใช้งบการเงินน าข้อมูลในอดีตมาใช้
ประโยชน์ในการประมาณการและคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้” 
                   สวิตา อ่อนละออ (2555, หน้า 35) ได้สรุปความหมายของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีว่า 
“ลักษณะคุณภาพเชิงปริมาณที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีประโยชน์ใน
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจซึ่งอาจมีลักษณะเชิงคุณภาพหลายลักษณะ” 
 

2.1.7  คุณลักษณะของสารสนเทศ 
         จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-12) 

กล่าวว่า “สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังนี้  
                 1.  เหมาะสมกับการใช้ คือ มีเนื้อหาสาระที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ 
                 2.  มีความถูกต้อง สมบูรณ์ สะท้อนผลตามความเป็นจริง และมีรายละเอียดที่จ าเป็น
ครบถ้วน 
                 3.  เป็นปัจจุบัน คือ ให้ข้อมูลล่าสุด หรือใกล้เคียงกับวันที่ตัดสินใจมากท่ีสุด 
                 4.  ทันเวลา คือ ได้ข้อมูลที่ต้องการทันเวลาที่จะใช้ 
                 5.  เหมาะสมในการเข้าถึง หรือการเข้าถึงซึ่งข้อมูล คือ ควรง่ายส าหรับบุคคลที่มีอ านาจ
เกี่ยวข้องและสมควรเข้าถึง แต่มีระบบการควบคุมป้องกันส าหรับผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว”  
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                 แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม (2543, หน้า 347) กล่าวถึง “คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี ซึ่ง
สามารถน ามาใช้วัดประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบัญชีได้ ดังนี้  
          1.  ความถูกต้องเชื่อถือได้ (Accuracy) ความถูกต้องของสารสนเทศนี้มิได้หมายถึง ความ
ถูกต้องร้อย เปอร์เซ็นต์ แต่หมายถึง อัตราเปอร์เซ็นต์ของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากใน
บางครั้งการหาสารสนเทศที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจจะไม่คุ้มกับเงิน หรือเวลาที่เสียไป  

         2.  สอบทานความถูกต้องได้ (Verifiability)  การสอบทานความถูกต้องได้เป็นสิ่งที่ยืนยัน
ถึงคุณสมบัติประการที่หนึ่ง คือ ความถูกต้องเชื่อถือได้ เพ่ือให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในความถูกต้อง ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดเจนในเรื่องการสอบทานความถูกต้องได้ของสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่  งบการเงิน สิ่งที่
สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน คือ การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือ
รับรองความถูกต้องของงบการเงินว่าได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

         3.  ความสมบูรณ์ของสารสนเทศ (Completeness of Information) สารสนเทศอาจมี
ความถูกต้อง และสามารถสอบทานความถูกต้องได้ แต่ขาดความครบถ้วนในเนื้อหาที่จะน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของสารสนเทศนี้พิจารณาในอัตราเปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ
ความถูกต้อง  ความสมบูรณ์ของสารสนเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารสนเทศ แต่เป็นลักษณะความ
ครบถ้วนของสารสนเทศท่ีน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องนั้น  

         4.  การทันเวลา (Timeliness)   สารสนเทศที่มีประโยชน์ควรเป็นสารสนเทศที่ได้รับมา
ทันกับเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ หรือเป็นสารสนเทศที่ได้มีการปรับให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ข้อมูล
ทางการบัญชีควรเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือผู้บริหารจะได้น ามาใช้ในการบริหารงาน เมื่อเปรียบเทียบ
คุณค่าในการใช้ประโยชน์แล้ว ข้อมูลในปัจจุบันจะมีคุณค่ามากกว่าเดือนที่แล้ว หรือปีที่แล้ว ซึ่งคุณสมบัติ
ในเรื่องเวลานี้ ท าให้มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบสารสนเทศอย่างมาก 

         5.  ความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตัดสินใจ (Relevance)  หมายถึง  ความเหมาะสมของ
สารสนเทศในแง่ ข้อมูลน าเข้าของกระบวนการตัดสินใจ ในบางครั้งการมีสารสนเทศมากเกินไป อาจมี
ผลเสียต่อผู้ใช้ที่ต้องเสียเวลาในการแยกแยะเฉพาะสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ” 

       นภัทร จันทรจตุรภัทร (2550, หน้า 3-5) กล่าวถึง “คุณสมบัติที่ท าให้สารสนเทศทางการ
บัญชีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งแม่บทการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยได้ก าหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

         1.  ความเข้าใจได้ (Understandability) ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินต้องสามารถท าให้
ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจข้อมูลที่น าเสนอ โดยผู้ใช้งบการเงินควรมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านธุรกิจพอสมควร จะ
ท าให้การน าข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  
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                    2.  ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินจะต้องเป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีนัยส าคัญหากไม่น าเสนอข้อมูลนั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจ  หรือมี
การตัดสินใจที่ผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสามารถลดความไม่แน่นอนในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต อย่างไรก็ตามข้อมูลทางการบัญชีเป็นเพียงพ้ืนฐานในการคาดคะเน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้ท านายเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูล
นั้นขึ้นอยู่กับความมีนัยส าคัญของข้อมูล 
                     3.  ความเชื่อถือได้ (Reliability) ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินต้องเป็นข้อมูลที่มีความ
เชื่อถือได้ หมายถึง ข้อมูลนั้นต้องไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยส าคัญและไม่มีความล าเอียง  
                     4.  การเปรียบเทียบกันได ้(Comparability) ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินจะต้องสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ หมายถึง ข้อมูลที่แสดงในบงการเงินจะต้องมีการจัดท าเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบได้
กับกิจการของตน และกิจการอ่ืน การเปรียบเทียบกันได้จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประ เมินและ
คาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการได้” 
                  ศรัณย์ ชูเกียรติ (2557, หน้า 9) กล่าวว่า นักบัญชีในฐานะที่เป็นผู้จัดเตรียมสารสนเทศ 
(Information Provider) ต้องมีความเข้าใจในคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี ดังต่อไปนี้ 

1.  ความเกี่ยวข้อง (Relevant) สารสนเทศต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้ใช้ก าลังเผชิญอยู่  
และช่วยลดความไม่แน่นอนหรือเพ่ิมความมั่นใจในการตัดสินใจ หรือสามารถใช้ในการคาดการณ์ ยืนยัน
หรือแก้ไขความคาดหวังได้  
                     2.  ความน่าเชื่อถือ (Reliable) สารสนเทศต้องแสดงถึงเหตุการณ์หรือ กิจกรรมทาง
ธุรกิจขององค์กรได ้ อย่างถูกต้อง ปราศจากข้อผิดพลาดหรืออคติ 

          3.  ความครบถ้วน (Complete) สารสนเทศนั้นต้องไม่ขาดส่วนส าคัญของเหตุการณ์
หรือกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจผิดไปจากที่ควรเป็น 
                     4.  ถูกเวลา (Timely) สารสนเทศนั้นต้องพร้อมก่อนการตัดสินใจและมีเวลาให้กับผู้ใช้
อย่างเพียงพอในการท าความเข้าใจ เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ 
                     5.  สามารถเข้าใจได้ (Understandable)  สารสนเทศนั้นต้องน าเสนอในรูปแบบที่มี
ประโยชน์และท าความเข้าใจได้ 
  6.  สามารถสอบทานได้ (Verifiable) สารสนเทศนั้นต้องสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์
ความถูกต้องได้โดยอาจตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสารสนเทศนั้น หรืออาจตรวจสอบความ
ถูกต้องในการประมวลผล โดยให้คนสองคนที่มีความรู้เหมือนกันน าข้อมูลชุดเดียวกันมาประมวลผลด้วย
วิธีการแบบเดียวกันอย่างเป็นอิสระ แล้วน าสารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของทั้งสอง
คนมาเปรียบเทียบกัน หากการประมวลนั้นถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องตรงกัน 
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                  ศศิวิมล มีอ าพล (2554, หน้า 3-6) กล่าวว่า “คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ประกอบด้วย  
         1.  ความเข้าใจได้ (Understandability) หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจ
ได้ทันทีเม่ือต้องการใช้ข้อมูลนั้น 
          2.  ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้งบการเงิน
สามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการ
ประเมินที่ผ่านมาได ้
                     3.  ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ข้อมูลที่มีความเที่ยงธรรม มีความเป็นกลาง
ปราศจากความล าเอียง และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในสาระส าคัญที่จะไม่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด 
และตดัสินใจผิดพลาด 
                     4.  การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) หมายถึง การเปรียบเทียบข้อมูลในงบ
การเงินของกิจการเดียวกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ต่างกัน หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลในงบการเงินของ
กิจการอ่ืนในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเอง หรือระหว่างกิจการหนึ่งกับอีกกิจการหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งบ
การเงินสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกต้อง”  
                   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558, หน้า 14-19) กล่าวถึง “ลักษณะเชิง
คุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน พ.ศ. 2558 
ดังนี้ 
      1.  ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
สามารถท าให้ผู้ใช้ตัดสินใจแตกต่างไป แม้ว่าผู้ใช้บางรายเลือกที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือได้
รับทราบข้อมูลแล้วจากแหล่งอ่ืนแล้ว เป็นข้อมูลที่มีสาระส าคัญหากการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการ
แสดงข้อมูลผิดอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน  

2.  ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม รายงานทางการเงินเป็นตัวแทนปรากฏการณ์เชิง
เศรษฐกิจในรูปของข้อความและตัวเลข การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่างสมบูรณ์ควรมี 3 ลักษณะ คือ 
ครบถ้วน เป็นกลาง และปราศจากข้อผิดพลาด ทั้งนี้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นได้ยากหรืออาจไม่เกิดข้ึนเลย แต่
ควรท าให้ข้อมูลมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

          3.  ความสามารถเปรียบเทียบได้ การตัดสินใจของผู้ใช้เกี่ยวข้องกับการเลือกระหว่าง
ทางเลือกต่าง ๆ เช่น การขายหรือถือเงินลงทุนหรือการลงทุนในกิจการแห่งหนึ่ง ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจการที่เสนอรายงานจะมีประโยชน์มากขึ้น หากข้อมูลนั้นสามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลที่คล้ายกัน
ของกิจการอ่ืน และสามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลของกิจการเดียวกันส าหรับรอบระยะเวลาอ่ืนหรือ ณ 
วันที่อ่ืน 
                     4.  ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ หมายความว่า ผู้สังเกตการณ์รายต่าง ๆ ที่มีความรอบ
รู้และมีความเป็นอิสระสามารถได้ข้อสรุปตรงกัน ดังนี้ 
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                          ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ทางตรง หมายถึง การพิสูจน์จ านวนหรือการเป็น
ตัวแทนอ่ืนด้วยการสังเกตโดยตรง เช่น การนับเงินสด  
                          ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ทางอ้อม หมายถึง การตรวจสอบปัจจัยน าเข้า
แบบจ าลอง สูตร หรือการใช้เทคนิคอ่ืนและค านวณผลลัพธ์อีกครั้งด้วยระเบียบวิธีที่เหมือนกัน เช่น การ
พิสูจน์มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือด้วยการตรวจสอบปริมาณและต้นทุน แล้วจึงค านวณสินค้า
คงเหลือปลายงวดอีกครั้งด้วยข้อสมมติการหมุนเวียนต้นทุนวิธีเดียวกัน  
                     5.  ความทันเวลา หมายถึง การมีข้อมูลพร้อมให้ผู้ตัดสินใจทันเวลาที่ข้อมูลสามารถมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ  

          6.  ความสามารถเข้าใจได้ ข้อมูลท าให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถเข้าใจได้เป็น
ข้อมูลที่น าเสนออย่างกระชับชัดเจน โดยมีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานทางการเงินมีความรู้พอควรเกี่ยวกั บ
ธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถที่จะอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงินได้
โดยใช้ความพากเพียรพอควร” 

          James A. Hall (2013, p. 13-14) ได้กล่าวถึง ลักษณะการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศ 
ดังนี้ 
                    1.  ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Ralevance) เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจของผู้ใช้สารสนเทศ 
                    2.  ความทันเวลา (Timeliness) สารสนเทศที่ได้รับเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจต้องไม่ช้า
เกินกว่าเวลาที่ก าหนด 
                    3.  ความถูกต้องเชื่อถือได้ (Accuracy) ตอ้งปราศจากความผิดพลาดของข้อมูล 

           4.  ความสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศทั้งหมดท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจต้องถูก
น าเสนอ 

          5.  การสรุปผล (Summarization) รวบรวมผลสรุปที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้สารสนเทศ 

                    Marshall B. Romney and Paul John Steinbart, 2002 (อ้างถึงใน อรรถพล ตริตา
นนท์, 2546, หน้า 14) กล่าวว่า ลักษณะของสารสนเทศที่ดี มี 6 ประการ ดังนี้ 

          1.  เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevant) สารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
ช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

             2.  เชื่อถือได้ (Reliable) ความเชื่อถือได้ของสารสนเทศแสดงถึงกิจกรรมการท างาน
อย่างตรงไปตรงมา และไม่มีข้อผิดพลาด 

     3.  สมบูรณ์ (Complete) มีความครบถ้วนของสารสนเทศ 
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    4.  ทันเวลา (Timely) ความทันสมัยของสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
อย่างทันถ่วงท ี

5.  เข้าใจได้ (Understandable) การสื่อสารสารสนเทศให้ผู้บริหารเข้าใจได้ 
          6.  สอบทานได้ (Verifiable) การตรวจสอบสารสนเทศซึ่งกันและกัน หากมอบหมายให้

พนักงาน 2 คน ประมวลผลข้อมูลชุดเดียวกัน สารสนเทศที่ได้ควรใกล้เคียงกัน   
       จากคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีที่นักวิชาการและสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
อธิบายไว้ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี เพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพของ
สารสนเทศทางการบัญชี ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.4  สรุปคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี 

นักวิชาการ/สถาบนั 

คุณลักษณะของสารสนเทศท่ีดี 

คว
าม

ถูก
ต้อ

งเช
ื่อถ

ือไ
ด้ 

สอ
บท

าน
ได้

 

สม
บูร

ณ์
คร

บถ
้วน

 

ทัน
เว

ลา
 

เก
ี่ยว

ข้อ
งก

ับก
าร

ตัด
สิน

ใจ
 

เป็
นป

ัจจ
ุบนั

 

เข
้าใ

จไ
ด ้

เป
รีย

บเ
ทีย

บก
ันไ

ด้ 

เป็
นต

ัวแ
ทน

อัน
เที่

ยง
ธร

รม
 

กา
รเข

้าถ
ึงซึ่

งข
้อม

ูล 

กา
รส

รุป
ผล

 

1. จันทนา สาขากร, นิพันธ์ 
เห็นโชคชัยชนะ และ 
ศิลปพร ศรจีั่นเพชร 

  / / / /    /  

2. แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม / / / / /       
3. นภัทร จันทรจตรุภัทร /    /  / /    
4. ศรัณย์ ชูเกียรต ิ / / / / /  /     
5. ศศิวิมล มีอ าพล  /    /  / /    
6. สภาวิชาชีพบัญชีฯ  /  / /  / / /   
7. James A. Hall /  / / /      / 
8. Marshall B. Romney and 

Paul John Steinbart 
/ / / / /  /     

สรุปผล 6 4 5 6 8 1 5 3 1 1 1 
         
 การก าหนดคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี เพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบัญชี  
ดังตารางข้างต้น มีคุณลักษณะสารสนเทศ 4 ประการที่สอดคล้องกับดวงฤดี ชีวานุกูล (2556, หน้า      
33-34) และจารุวรรณ์ บุตรสุวรรณ์ (2551, หน้า 33-34) ได้แก่ ความถูกต้องเชื่อถือได้ สอบทานความ
ถูกต้องได้ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศ และการทันเวลา ซึ่งใช้ในการวัดประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี 
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2.1.8  ข้อจ ากัดเก่ียวกับคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี 
           เมธากุล เกียรติกระจาย และคณะ (2550, หน้า 4-17) กล่าวว่า ข้อจ ากัดเก่ียวกับคุณภาพ
ของข้อมูลทางการบัญชีมี 2 ประการ ดังต่อไปนี้  

         ข้อจ ากัดในการน าเสนอและใช้ข้อมูลทางการบัญชี ข้อมูลทางการบัญชีต้องมีคุณภาพด้าน
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และความเชื่อถือได้  การลดคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีในด้านหนึ่ง
และเพ่ิมคุณภาพในอีกด้านหนึ่ง อาจท าให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์มากขึ้น เช่น เพ่ิมคุณภาพความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจแต่ลดคุณภาพด้านความน่าเชื่อถือได้ลง โดยทั่วไปประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลควรมากกว่า
ต้นทุนในการจัดหาข้อมูลนั้น ต้นทุนดังกล่าว หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดท าและ
น าเสนอข้อมูลทางการบัญชี เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการน า เสนอ
ข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการเปิดเผยข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และ
ตีความหมายของผู้ใช้ข้อมูล 
           ข้อจ ากัดที่ต้องยอมรับ ความมีนัยส าคัญถือเป็นข้อจ ากัดที่ต้องยอมรับ ขึ้นอยู่กับขนาด
และลักษณะของรายการที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน โดยปกติแล้ว
รายการที่ผิดปกติอาจมีนัยส าคัญมากกว่ารายการที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามปกติ ตัวอย่างของ
รายการที่มีนัยส าคัญ ได้แก่ 

         1.  การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่ท าให้ฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงาน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 
                   2.  รายได้ที่มิได้เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามปกติ 
                   3.  การจัดประเภทสินทรัพย์ที่ผิด 
                   4.  การจัดประเภทหนี้สินผิดประเภท เช่น การแสดงรายการหนี้สินระยะยาวภายใต้หัวข้อ
หนี้สินหมุนเวียน  
       ศศิทร ราชพิบูลย์ (2558, หน้า  68) ได้ศึกษาคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชีกับ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร พบว่า “คุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิภาพการตัดสินใจ กล่าวคือ การที่กิจการมีการจัดท าสารสนเทศทางการบัญชีที่มี
คุณภาพสูง ส่งผลให้การตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น สารสนเทศที่มีคุณภาพช่วยให้
ผู้บริหารทราบถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แนวโน้มในอนาคต รวมถึงวิเคราะห์ความสามารถ
ทางการแข่งขันได้อย่างถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น การน าสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมน ามาสู่การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ” สอดคล้องกับ Chen et al. (2010 อ้างถึงใน ดารณี 
เอ้ือชนะจิต, 2550, หน้า 8) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการรายงานทางการเงินและ
ประสิทธิภาพของการลงทุนส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทเอกชนขนาดเล็กในตลาดใหม่ พบว่า 
“คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ” สนับสนุนแนวคิด
ของพลพธู ปียวรรณ และสุภาพร เชิงเอ่ียม (2549, หน้า 26) ที่ว่า สารสนเทศมีผลต่อการตัดสินใจหรือ
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พฤติกรรมที่ผู้รับแสดงหลังจากที่ได้รับสารสนเทศ ผู้รับจะตระหนักได้เป็นอย่างดีถึงคุณค่าของสารสนเทศ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจ สารสนเทศเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้รับทราบถึงสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อน หรือท าให้ลดระดับ
ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ที่ผู้รับเผชิญหน้าอยู่ เชื่อมโยงกับแนวคิดของอรุษ คงรุ่งโชค (2551, หน้า 
10) ที่ว่า สารสนเทศทางการบัญชีเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อธุรกิจ (Valued resource) 
รวมทั้งมีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจโดยอาจก่อให้เกิดก าไรหรือขาดทุนเพ่ิมขึ้นกว่าในอดีต  ดังนั้น
สารสนเทศทางการบัญชีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน หากธุรกิจสามารถใช้
สารสนเทศทางการบัญชีที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจที่มีลักษณะการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกันได้ 

  

2.1.9  หลักการจัดท าสารสนเทศทางการบัญชี  
                   การจัดท าสารสนเทศทางการบัญชี ประกอบด้วย หลักการข้ันพื้นฐาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ภาพที่ 2.2  หลักการขั้นพ้ืนฐานในการจัดท าสารสนเทศทางการบัญชี 
ที่มา: วัชนีพร เศรษฐสักโก. (2545). หน้า 3-6. 

                ขั้นที่ 1  รวบรวมเอกสารขั้นต้น (Source Document) ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
บันทึกบัญชี เช่น การบันทึกรายการซื้อสินค้ามาเพ่ือขาย  เอกสารขั้นต้น คือ ใบขอสั่งซื้อ ใบรับสินค้า และ
ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ส่วนการบันทึกรายการจ่ายเงินช าระค่าสินค้า เอกสารขั้นต้น คือ ใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้ขาย ส าเนาเช็คและต้นขั้ว เป็นต้น ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ครบถ้วนของเอกสารขั้นต้นแต่ละฉบับ ก่อนที่จะน าข้อมูลไปบันทึกรายการลงในสมุดรายวัน (วัชนีพร 
เศรษฐสักโก, 2545, หน้า 3) 
 

1. รวบรวมเอกสาร
ขั้นต้น

2. บันทึกรายการลงใน
สมุดรายวัน

3. ผ่านรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท4. จัดท างบทดลอง

5. จัดท ารายงานทางการเงิน 
และรายงานเพื่อการบริหาร
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                 กรมทะเบียนการค้า (2544, หน้า 3-4) ก าหนดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
ไว้ในประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมีใน
บัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หมวด 4  ประกาศ 
ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544 รายละเอียดดังนี้ 

     ข้อ 8 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึกหนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้
เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี ซึ่งแยกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

     1.  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยบุคคลภายนอก 
    2.  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี เพ่ือออก

ให้แก่บุคคลภายนอก 
    3.  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี เพ่ือใช้ใน

กิจการของตนเอง 
           ข้อ 9 เอกสารประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีรายการดังต่อไปนี้ และมีรายการ

ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 10 ในล าดับ 1 หรือในล าดับ 2 หรือข้อ 11 ตามแต่ละประเภทของเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีด้วย 

           1.  ชื่อของผู้จัดท าเอกสารซึ่งอาจใช้ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้จัดท าเอกสารก็ได้ 
           2.  ชื่อของเอกสาร 
           3.  เลขที่ของเอกสาร และเล่มที่ (ถ้ามี) 
           4.  วัน เดือน ปีที่ออกเอกสาร 
           5.  จ านวนเงินรวม 
           ข้อ 10 ถ้าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารตามข้อ 8 ล าดับ 2 ต้องมี

รายการที่ก าหนดแล้วแต่กรณี คือ 
         1.  ในกรณีที่เป็นเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานในการรับเงิน รับฝากเงิน รับช าระเงิน หรือตั๋ว

เงิน ต้องมีรายการต่อไปนี้ 
              ก.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดท าเอกสาร 
              ข.  สถานที่ตั้งของกิจการที่จัดท าเอกสาร 
              ค.  รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินหรือตั๋วเงิน 
              ง.  ชื่อ ชนิด จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่

ละรายการ เว้นแต่ได้ระบุรายละเอียดดังกล่าวในเอกสารตามข้อย่อยที่ 2 ล าดับ ค แล้ว 
              จ.  ลายมือชื่อของผู้รับเงินหรือตั๋วเงิน เว้นแต่เป็นเอกสารที่จัดท าและส่งมอบด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออ่ืนใดที่ได้รับผลในท านองเดียวกัน 
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         2.  ในกรณีที่เป็นเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานในการจ าหน่าย จ่าย โอน ส่งมอบสินค้าหรือ
บริการโดยยังมิได้มีการช าระเงินหรือตั๋วเงิน ต้องมีรายการต่อไปนี้ 

              ก.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดท าเอกสาร 
              ข.  สถานที่ตั้งของกิจการที่จัดท าเอกสาร 
              ค.  ชื่อ ชนิด จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่

ละรายการ 
              ง.  ชื่อหรือชื่อที่ใช้ประกอบธุรกิจ และที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ 

              จ.  ลายมือชื่อผู้จัดท าเอกสาร 
                       ฉ.  ลายมือชื่อผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ 
                  ข้อ 11  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารตามข้อ 8 ล าดับ 3 ต้องมี
รายการต่อไปนี้  
                       ก.  ค าอธิบายรายการ  
                       ข.  วิธีการและการค านวณต่าง ๆ (ถ้ามี) 
                       ค.  ลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการ 
                  ข้อ 12  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี เพ่ือออก
ให้แก่บุคคลภายนอกต้องมีส าเนาเก็บไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ 
                  ข้อ 13  การลงรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีสินค้า ต้อง 
                  1.  มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกรายการและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีนั้นต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีตามความเป็นจริง และเป็นที่เชื่อถือ
ได ้
                  2.  ใช้เอกสารที่ต้องประกองการลงบัญชีตาม ข้อ 8 ในล าดับ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณีก่อน 
เว้นแต่ไม่มีเอกสารดังกล่าว จึงให้ใช้เอกสารในล าดับ 3 
                  ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 2-2) กล่าวว่า “เอกสารทางบัญชี หมายถึง เอกสารทาง
การเงินที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีที่มีความส าคัญต่อกิจการ” ดังนี้ 
                  1.  เป็นแหล่งบันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บเป็นหลักฐานได้ครบถ้วน 
                  2.  เป็นสื่อในการติดต่อระหว่างบุคลลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเป็น
หลักฐานสอบยันกันได้ ป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้น 
                  3.  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย กรณีต้องใช้ข้อมูลเดียวกันหลายหน่วยงาน โดยจัดท าส าเนาส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                  4.  ลดโอกาสท างานผิดพลาด โดยท าการบันทึกไว้ในเอกสารเป็นหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได้  
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                ขั้นที่ 2  บันทึกรายการลงในสมุดรายวัน เป็นขั้นตอนการน าเอาข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร
ขั้นต้นไปวิเคราะห์และจัดประเภทของข้อมูลว่าอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ 
หรือค่าใช้จ่าย โดยการใช้ผังบัญชี (Chart of Accounts) ซึ่งประกอบด้วย รหัสบัญชี และชื่อบัญชีแยก
ประเภทเป็นคู่มือปฏิบัติงาน วัชนีพร เศรษฐสักโก (2545, หน้า 3) โดยผังบัญชีที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
                  1.  รวบรวมชื่อบัญชีและรหัสบัญชีที่กิจการต้องการใช้ได้ครบถ้วน 
                  2.  ผังบัญชีต้องสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงานของกิจการ ขนาดของกิจการ และ
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเตรียมรายงาน 
                  3.  จัดรายละเอียดให้เพียงพอ โดยมีรายละเอียดว่าบัญชีนั้นใช้ลงรายการอะไรบ้าง 
                  4.  ชื่อบัญชีแต่ละบัญชีควรชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อนกับบัญชีอ่ืน ๆ (เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์, 
2543, หน้า 43; เมธสิทธิ์ พูลดี, 2550, หน้า 31)  
                  หลังจากนั้นจึงท าการบันทึกรายการลงในสมุดรายวัน  ซึ่งสมุดรายวันแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 
                  สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) ใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นไม่บ่อย หรือเกิดขึ้นไม่
เป็นปกติในการด าเนินธุรกิจของกิจการ เช่น การบันทึกรายการขายสินทรัพย์ที่เลิกใช้งาน     การบันทึก
รายการก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน การบันทึกรายการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุน การบันทึกรายการ
ปรับปรุง หรือการบันทึกรายการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด 
                  สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) ใช้บันทึกรายการประเภทเดียวกัน และเกิดขึ้นเป็น
ประจ า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                  ประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
                  ก.  สมุดรายวนัขาย ใช้บันทึกรายการขายเชื่อ  
                  ข.  สมุดรายวนัซื้อ ใช้บันทึกรายการซื้อเชื่อ  
                  ค.  สมุดรายวนัรับเงิน ใช้บันทึกรายการรับเงินสดและเช็ค  
                  ง.  สมุดรายวันจ่ายเงิน ใช้บันทึกรายการจ่ายเงินสดและเช็ค (วัชนีพร เศรษฐสักโก, 2545, 
หน้า 4)  
                  สมุดรายวันเฉพาะมีประโยชน์ ดังนี้ 
                  1.  เพ่ือรวบรวมรายการต่าง ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน ซึ่งช่วยลดงานเกี่ยวกับการ
ผ่านบัญชี โดยใช้ยอดรวมเพียงยอดเดียวของสมุดรายวันเฉพาะผ่านไปบัญชีที่ เกี่ยวข้อง ท าให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
                  2.  เป็นการแยกความรับผิดชอบซึ่งก่อให้เกิดการควบคุมภายใน เช่น เมื่อมีการขายสินค้า
ให้ลูกค้าคนหนึ่ง พนักงานที่มีหน้าที่ลงสมุดรายวันขายก็ลงรายการตามส าเนาใบก ากับสินค้าขาย ต่อมา
เมื่อมีการรับเงินจากลูกค้าคนเดียวกันนั้น พนักงานที่มีหน้าที่ลงสมุดเงินสดรับจะลงรายการตามส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเมื่อผ่านไปบัญชีลูกหนี้ทางด้านเดบิตและเครดิตในจ านวนที่เท่ากันแล้วจะเป็นการ
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ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อแยก 2 หน้าที่อออกจากกัน การแก้ไขบัญชีโดยทุจริตจึงท าได้ยาก เว้น
แต่จะมีการร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย (วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 2553, หน้า 37)  
                ขั้นที่ 3  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท เป็นกระบวนการน าข้อมูลที่บันทึกในสมุด
รายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะมาผ่านรายการไปยังบัญชีที่เก่ียวข้อง  ซึ่งบัญชีแยกประเภทช่วยให้การ
จัดท ารายงานทางการเงินสะดวกและรวดเร็ว ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 3-2) เนื่องจากการท าบัญชี
แยกประเภททั่วไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการจัดท างบการเงิน (วิไล วีระปรีย , จงจิตต์ 
หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 2553, หน้า 56)  
                  บัญชีแยกประเภทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นบัญชีคุมยอดของบัญชีแยกประเภท 
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ดังนั้นยอดคงเหลือรวมในบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป จะต้องเท่ากับยอดคงเหลือรวมทุกบัญชีของบัญชีแยกประเภทย่อยที่เก่ียวข้อง  
                บัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) ใช้บันทึกรายละเอียดของบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป  เช่น บัญชีลูกหนี้ซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภททั่วไปจะมีบัญชีลูกหนี้รายตัวเป็นบัญชีแยกประเภทย่อย 
หรือบัญชีวัตถุดิบซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภททั่วไปจะมีบัญชีวัตถุดิบรายตัวเป็นบัญชีแยกประเภทย่อย   
                  กิจการต้องท าการกระทบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปกับยอดคงเหลือรวมใน
บัญชีแยกประเภทย่อยที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี และการ
ผ่านรายการ ถ้าพบว่ามีตัวเลขที่ต่างกัน ต้องหาสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนน ายอดคงเหลือในบั ญชี
แยกประเภททั่วไปทุกบัญชีมาจัดท างบทดลอง 
                ขั้นที่ 4  จัดท างบทดลอง เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่ก าหนดไว้ กิจการต้องน ายอด
คงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปแต่ละบัญชีมาจัดเรียงล าดับตามรหัสบัญชีที่ระบุไว้ในผังบัญชี การ
จัดท างบทดลองเพ่ือให้แน่ใจว่าผลรวมที่บันทึกทางด้านเดบิตเท่ากับผลรวมที่บันทึกทางด้านเครดิต แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
                  งบทดลองก่อนการปรับปรุง (Preadjusting Trial Balance) เป็นงบทดลองที่จัดท าขึ้น
หลังการผ่านรายการทั้งหมดที่เกิดในรอบระยะเวลาบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวข้อง  
         งบทดลองหลังการปรับปรุง (Adjusting Trial Balance) เป็นงบทดลองที่จัดท าขึ้น
หลังจากที่ได้ผ่านรายการปรับปรุงบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการปรับปรุงเป็น
รายการที่เกี่ยวกับการบันทึกรายการค้างรับ รายการค้างจ่าย รายการรับล่วงหน้า รายการจ่ายล่วงหน้า 
รายการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งรายการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเสื่อมราคา  
                  งบทดลองหลังปิดบัญชี (Postclosing Trial Balance) เป็นงบทดลองที่จัดท าขึ้นหลังจาก
ที่ได้ปิดบัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีก าไรสะสมเรียบร้อยแล้ว งบทดลองหลังปิดบัญชีจึง
ประกอบด้วยบัญชีในกลุ่มสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเท่านั้น  
 



28 
 
                ขั้นที่ 5  จัดท ารายงานทางการเงินและรายงานเพ่ือการบริหาร เป็นขั้นตอนการน าตัวเลข
ในงบทดลองมาจัดท างบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด และรายงานเพื่อการบริหาร 
ผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินและรายงานเพ่ือการบริหารต้องเตรียมพร้อมเสมอ
ในการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารทันต่อเวลา และต้องทราบว่ารายงานที่น าเสนอผู้ใช้ภายในและผู้ ใช้ภาย
นอกนั้นมีความแตกต่างกัน เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์ (2543, หน้า 4); วัชนีพร เศรษฐสักโก (2545, หน้า 
5-7) ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวได้แสดงให้เห็นในตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2.5  ความแตกต่างของรายงานที่เสนอผู้ใช้ภายในและผู้ใช้ภายนอก 

รายการ รายงานที่เสนอผู้ใช้ภายใน รายงานที่เสนอผู้ใช้ภายนอก 
1. รายละเอียดของ

สารสนเทศ 
- มีรายละเอียดมาก เพราะผู้ใช้

ภ าย ในต้ องน า ไป ใช้ ใ น การ
วางแผน ตัดสินใจ และควบคุม
การปฏิบัติงานของกิจการ 

- จัดท าเป็นบทสรุป รายละเอียด 
ของสารสนเทศมีน้อยกว่าที่จัดท า
เสนอแก่ผู้ใช้ภายใน เนื่องจากผู้ใช้
ภายนอก ประกอบด้วย คู่แข่งขัน 
หน่วยงานราชการ และผู้สนใจอื่น 

2. ระยะเวลาในการจัดท า - จัดท าเป็นรายวัน รายสัปดาห์ 
หรือรายเดือน ตามท่ีผู้ใช้ภายใน
ต้องการ 

- จัดท าตามกฎหมายก าหนด หรือ
ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
จัดท าเป็นรายไตรมาส 

3. ลักษณะของข้อมูล 
ที่น ามาจัดท า 

- มีทั้งข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง 
และข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- มีแต่ข้อมูลในอดีตท่ีเกิดข้ึนจริง 

4. กฎเกณฑ์ในการจัดท า - จัดท าตามมาตรฐานการบัญชี
หรือไม่ก็ได้ 

- ต้องจัดท าตามมาตรฐานการบัญชี 
เ พ่ื อ ให้ ผู้ ใ ช้ ภ ายนอกสามารถ
เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนได้ 

ที่มา: วัชนีพร เศรษฐสักโก. (2545). หน้า 7. 

                  เอกลักษณ์ของงบการเงิน 
                  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2554, หน้า 11) กล่าวว่า งบการเงินของกิจการ
ต้องมีการระบุเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยต้องแสดงรายการต่อไปนี้ 
                  1.  ชื่อของงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
                  2.  ชื่อของกิจการที่เสนอรายงาน และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าว นับจากสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานงวดก่อน 
                  3.  วันที่สิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินชุดนี้ 
                  4.  สกุลเงินที่ใช้รายงาน 
                  5.  จ านวนหลักท่ีใช้ในการแสดงจ านวนเงินในงบการเงิน  
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                   ข้อสมมติในการน าเสนองบการเงิน 
                   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558, หน้า 22) กล่าวถึงกรอบแนวคิดส าหรับ
การรายงานทางการเงิน เรื่องข้อสมมติการด าเนินงานต่อเนื่องว่า “โดยทั่วไป งบการเงินจัดท าขึ้นตามข้อ
สมมติที่ว่ากิจการจะยังคงด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและด ารงอยู่ต่อไปในอนาคตที่คาดการณ์ได้ ดังนั้น จึง
สมมติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจ าเป็นที่จะเลิกกิจการ หรือลดขนาดของการด าเนินงานอย่างมี
สาระส าคัญ”      
     
        2.1.10 หลักการบัญชี 
          ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546 (อ้างอิงใน มาลี ชูเอ่ียม, 2554, หน้า 4)     
ได้อธิบายความหมายของหลักการบัญชีว่า “แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จ าแนก สรุปผล และ
รายงานเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเงินของหน่วยงาน” โดยหลักการบัญชีที่ส าคัญ มีดังนี ้       
                 หลักการบัญชีคู่ (Double Entry Book Keeping)  
                   เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ (2543, หน้า 37) ให้ความหมายหลักการบัญชีคู่ว่า “เมื่อมีรายการ
ทางการค้าเกิดขึ้นทุกรายการต้องน ามาบันทึกไว้ในบัญชีสองด้าน คือ ทางด้านเดบิต และเครดิต ด้ วย
จ านวนเงินที่เท่ากันทั้งสองด้าน แต่จ านวนบัญชีที่ลงนั้นไม่จ าเป็นต้องเท่ากัน กล่าวคือ อาจบันทึกทางด้าน
เดบิตเพียงบัญชีเดียว แต่บันทึกทางด้านเครดิตสองหรือสามบัญชีก็ได้”  

         หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง (Accrural Basis)  
         สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558, หน้า 10) กล่าวว่า “การบัญชีตามเกณฑ์

คงค้างแสดงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์อ่ืนต่อทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องของ
กิจการในงวดที่ผลกระทบเหล่านั้นเกิดขึ้น แม้ว่าเงินสดรับและจ่ายที่เป็นผลจากรายการหรือเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาที่ต่างกัน” โดยกิจการต้องรับรู้รายการค้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น ซึ่งอาจเป็นรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันหรือต่างกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการได้รับหรือ
จ่ายช าระเงินสด 
                    Douglas, 1995 (อ้างถึงใน จันทนา สาขากร, สุนทรี จรูญ และนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, 
2543, หน้า 6) กล่าวว่า “ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างสามารถน ามาใช้วัดการด าเนินงานของวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  
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       2.1.11 ผังบัญชี  
                 เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ (2543, หน้า 43) ได้อธิบายความหมายของผังบัญชีว่า “รายการ
บัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และรายจ่าย ที่กิจการมีอยู่ในระบบบัญชีของ
กิจการ โดยให้มีชื่อและเลขท่ีบัญชีเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ” 

                 ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 4-2) ได้ให้ความหมายของผังบัญชีว่า “จ านวน ชื่อบัญชี ที่
ก าหนดไว้ในการบันทึกบัญชีของกิจการหนึ่ง ๆ โดยก าหนดชื่อบัญชีจ าแนกตามหมวดหมู่ได้แก่ สินทรัพย์ 
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย” 
                   เมธสิทธิ์ พูลดี (2550, หน้า 73) ได้ให้ความหมายของผังบัญชี (Chart of Accounts) ว่า  
“โครงร่างของระบบบัญชีต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบบัญชีของกิจการ โดยการให้ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และรหัส
บัญชีทั้งหมดท่ีมีอยู่ในกิจการ ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบ” 
                   วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 57) ได้ให้ความหมาย
ของผังบัญชี (Chart of Accounts) ว่า “แผนผังที่แสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ โดยการ
แยกเป็นหมวดหมู่ และจัดเรียงตามล าดับที่ปรากฎในงบการเงินพร้อมทั้งให้รหัสเพ่ือความสะดวกในการ
ท างบการเงิน  และรายงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายจัดการต้องการ” 
                   สุขุม โพธิสวัสดิ์  (2553, หน้า 89) ได้อธิบายความหมายของผังบัญชี (Chart of 
Accounts) ว่า “การก าหนด จ านวนบัญชีและชื่อบัญชีแต่ละชนิดเป็นผังที่แสดงรายละเอียดของรหัสที่ใช้
แทนรายการทางบัญชีทั้งหมดในงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอ่ืน ๆ 
ของกิจการ รหัสเหล่านี้ถูกก าหนดเป็นตัวเลขส าหรับแทนบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี” 
                   ผังบัญชีมีความส าคัญต่อการออกแบบระบบบัญชี เพราะเป็นโครงร่างที่แสดงให้เห็นถึง
บัญชีต่าง ๆ ที่มีไว้ใช้จ าแนกข้อมูล บันทึกบัญชี และใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการจัดท ารายงานทางการเงิน 
หากก าหนดผังบัญชีไว้เหมาะสมแล้ว จะช่วยให้กิจการจัดท ารายงานทางการเงินได้อย่างสะดวกและ
ครบถ้วน ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 4-2) ดังนั้น การจัดท าผังบัญชีจึงต้องสอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กรและนโยบายการบริหาร เพ่ือแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานหรือประสิทธิภาพของผู้รับผิดชอบใน
แต่ละหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการท างาน (เมธสิทธิ์ พูลดี, 2550, หน้า 75) 
 
        2.1.12 รหัสบัญชี 
                    ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 4-3) ได้ให้ความหมายของรหัสบัญชีว่า “ตัวเลขหรือ
ตัวอักษรที่ใช้แทนชื่อบัญชี” 
                    เมธสิทธิ์ พูลดี (2550, หน้า 93) ได้ให้ความหมายของรหัสบัญชีว่า “การก าหนดเลขที่
หรือรหัสแต่ละบัญชีไว้แทนชื่อบัญชีล่วงหน้าอย่างมีระเบียบและหลักเกณฑ์เพ่ือประโยชน์ในการบันทึก
ข้อมูลอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว” 
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          วิไล วีระปรีย , จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 57) ได้อธิบาย
ความหมายของการให้รหัสบัญชีว่า “การก าหนดตัวเลขหรือตัวอักษรแทนชื่อบัญชีต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ที่
แยกไว้แล้ว” 
                   วิธีการลงรหัส (Coding)  

          การลงรหัสเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการออกแบบและควบคุมการบันทึกข้อมูลทาง
ธุรกิจ ในระบบการประมวลผลข้อมูลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลโดยคน หรือโดยคอมพิวเตอร์นั้น
มักจะน าเทคนิคของการลงรหัสมาใช้ทั้งสิ้น (สุขุม โพธิ์สวัสดิ์, 2553, หน้า 84)  

          วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 58-60) กล่าวว่า วิธีการ
ลงรหัสบัญชีมีหลายวิธีดังต่อไปนี้ 
  1.  การให้รหัสเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร (Numerical or Alphabetic sequence) คือ 
การให้รหัสบัญชีโดยให้ตัวเลขหรือตัวอักษรเรียงล าดับติดต่อกันเรื่อย ๆ ไป วิธีนี้ไม่สะดวก เพราะไม่มีการ
เว้นที่ไว้ส าหรับบัญชีที่จะเพ่ิมเติมในภายหลังเมื่อกิจการขยายตัวและมีบัญชีเพิ่มมากข้ึน 

2.  การให้รหัสเป็นช่วง (Block numerical codes)  คือ  การให้รหัสบัญชีโดยใช้ตัวเลข
แต่มีการตัดตอนเป็นช่วง ตัวเลขช่วงหนึ่งก็ใช้ส าหรับรายการประเภทหนึ่ง 

3.  การให้รหัสเป็นหมวดหมู่ (Group numerical codes) คือ การให้รหัสแสดง
หมวดหมู่โดยการใช้ตัวเลขหลายหลักและให้ตัวเลขหลักแรกแสดงถึงหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งตัวเลขหลัก
แรกจะแสดงประเภทของบัญชี  หลักถัดไปแสดงถึงหมวดหมู่รองลงไปตามล าดับ วิธีนี้นิยมใช้กันมาก
ส าหรับสินค้าคงเหลือ เพ่ือบอกหมวดหมู่และลักษณะเฉพาะของสินค้าแต่ละชนิด 

    4.  การให้รหัสเป็นจุดทศนิยม (Decimal codes) คือ การใช้ตัวเลขเป็นจุดทศนิยมเพ่ือ
จ าแนกประเภทและจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ วิธีนี้นิยมใช้ในการให้รหัสหนังสือในห้องสมุด และสามารถ
ดัดแปลงใช้ในการจ าแนกประเภทของสินค้าคงเหลือ ส าหรับกิจการที่มีบัญชีเป็นจ านวนมาก เมื่อใช้วิธีนี้
อาจขยายตัวเลขออกไปเป็นทศนิยมหลายต าแหน่งได้ 

     5.  การให้รหัสเป็นตัวอักษรน าหน้าตัวเลข (Numerical sequence preceded by an 
alphabet reference) คือ รหัสซึ่งใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลขโดยให้ตัวอักษรน าหน้าเป็นผลมาจาก
ข้อจ ากัดในการใช้แต่ตัวเลขหรือตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ซึ่งขยายหรือเพ่ิมเติมได้ยาก การใช้ตัวอักษรย่อ
ผสมกับตัวเลขจะช่วยขยายจ านวนรหัสได้มากขึ้น และช่วยให้จ าได้ง่ายขึ้น วิธีนี้ไม่นิยมใช้กับบัญชีแยก
ประเภททั่วไป เหมาะส าหรับการให้รหัสสินทรัพย์ถาวร โดยใช้ตัวอักษรน าหน้าเพ่ือบอกประเภทของ
สินทรัพย์ จากนั้นจึงใช้เลขท่ีเพ่ือบอกสินทรัพย์แต่ละรายการ  

     การแยกหมวดหมู่และให้รหัสบัญชีช่วยให้การผ่านบัญชีและการท างบการเงินสะดวก
และรวดเร็ว ตลอดจนช่วยในการอ้างอิงหรือใช้เรียกแทนชื่อบัญชี ซึ่งนับว่าจ าเป็นมากในระบบบัญชี  (วิไล 
วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 2553, หน้า 57) 
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       2.1.13 การจัดท าผังงานของระบบบัญชี 
                การท าบัญชีที่ดีควรมีการวางระบบบัญชีที่ดี ซึ่งผู้ท านอกจากจะต้องเข้าใจหลักการของ
งานบัญชีแล้วควรทราบถึงวงจรของระบบงานด้วย แพร กีระสุนทรพงษ์ และวชิระ บุณยเนตร (2541, 
หน้า 2) ดังนี้ 
                 ผังงานระบบ (System Flowcharts) เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดในระบบ ท าให้ทราบถึงเส้นทางเดินของระบบ ขั้นตอน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
                    ผังงานเอกสาร (Document Flowcharts) เป็นแผนภาพที่แสดงเส้นทางเดินเอกสาร 
แสดงให้เห็นภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จัดท าเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับเอกสาร และจัดเก็บ
เอกสาร รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าเอกสารเก็บไว้ที่ใด (วัชนีพร เศรษฐสักโก, 2545, หน้า 56) 
                    หลักมาตรฐานในการจัดท าผังงาน  
                    รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ (2555, หน้า 24) กล่าวว่า หลักมาตรฐานในการจัดท าผังงาน มีดังนี้ 

         1.  จัดท าแผนงานจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา 
         2.  ระบุถึงเอกสารทุกชนิดที่ใช้ 
         3.  ใชส้ัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างมีระเบียบ อย่าให้กระจัดกระจาย 
         4.  ใช้หมายเหตุ ชว่ยอธิบายในส่วนที่ซับซ้อนยุ่งยาก  

                  การจัดท าผังงานระบบ และผังงานเอกสารช่วยให้เห็นกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดใน
ระบบบัญชี ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในการหาข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายใน รวมถึงข้อบกพร่องของการจัดท ารายงาน วัชนีพร เศรษฐสักโก (2545, หน้า 48) โดยใช้
สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมาย ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.6  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเขียนผังทางเดินของงานและเอกสาร 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 จุดเร่ิมต้น หรือจุดสิ้นสุดของเอกสารหรือรายงาน 

 เอกสารขั้นต้น หรือเอกสารที่จัดท าขึ้นมาจาก
กระบวนการปฏิบัติงานของระบบ 

 
กระบวนการปฏิบัติงานด้วยมือ 

 ทางเดินของงานและเอกสาร 

                             A หมายถึง เรียงตามตัวอักษร 
การจัดเก็บเอกสาร      D หมายถึง เรียงตามวันท่ี 

                        N หมายถึง เรยีงตามเลขท่ี 
 

แนบติดกัน 

 
 ผู้ตรวจทาน/ผู้จัดท าเอกสารลงนาม 

 
ลงนามอนุมัติ 

 
จุดเชื่อมต่อในหน้ากระดาษแผ่นเดียวกัน 

 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้ากระดาษ 

  
ทางเลือก 

 

  
การปฏิบัติการ 
 

  
สมุดบัญชี หรือสมุดบันทึก 
 

ที่มา: วัชนีพร เศรษฐสักโก. (2545). หน้า 56-57. และดุษณีย์ ส่องเมือง. (2555). หน้า 1-22. 

i 

 S 



34 
 
 2.1.14 คุณลักษณะของระบบบัญชี        

         สินีนาฎ แสงงาม (2553, หน้า 18) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อระบบบัญชี 3 
มิติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ระบบบัญชีมีคุณลักษณะ 3 มิติ ได้แก่ การด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถมองในมิติแผนงาน โดยมีหน่วยย่อยเป็นกิจกรรม  มิติหน่วยงานโครงสร้างการ
บริหาร  มิติกองทุนตามการจัดสรรเงินทุน (ทรัพยากร) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  

         ดังนั้น บุคลากรจึงเห็นความสัมพันธ์ของการด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยสามารถตอบได้
ว่า มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไร (แผนงาน) กิจกรรมดังกล่าวหน่วยไหนเป็นผู้ปฏิบัติ (หน่วยงาน) และการ
ด าเนินงานของกิจกรรมใช้ทรัพยากรของกองทุนไหน (กองทุน) ซึ่งคล้ายคลึงกับสุธาสินี บุญประดิษฐ์ 
(2554, หน้า 29-32) ที่สรุปว่าระบบบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เป็นระบบบัญชีที่สามารถแสดงผลการด าเนินงานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติแผนงาน มิติหน่วยงาน และมิติ
กองทุน พบว่ามี 2 ขั้นตอน คือ การบันทึกจากเอกสารและการบันทึกจากรายการน าเข้า ได้แก่ การรับ
ข้อมูลจากระบบพัสดุเพ่ือตั้งหนี้เมื่อมีการตรวจรับ โดยอ่านวิธีการลงบัญชีจากหมวดรายจ่าย บันทึกค่า
เสื่อมราคาเมื่อมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงมูลค่าครุภัณฑ์ การเบิก โอน ย้าย ขายวัสดุครุภัณฑ์ 
รวมทั้งดึงรายการรับเงินจ่ายเงินจากระบบการเงิน ปรับปรุงรายการรายรับรายจ่าย เพ่ือลงรายการแยก
มิต ิและการจัดท ารายงานทางการบัญชี ได้แก่ รายงานสมุดรายวันทั่วไป รายการสมุดเงินสดจ่าย รายการ
สมุดเงินสดรับ รายงานบัญชีแยกประเภท งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน รายละเอียดประกอบงบแสดง
ฐานะการเงินโดยสรุป งบก าไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม และรายงาน
ทางการเงินซึ่งสามารถแยกมิติหน่วยงาน แผนงาน กองทุนและกิจกรรม 

 
 2.1.15 ความพึงพอใจในระบบบัญชี 
                สุภิญญา ปานด า (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่การเงินต่อระบบการรับเงิน
ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า  

  1.  มหาวิทยาลัยต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้เครือข่ายให้มีการขัดข้องน้อยที่สุดหรือไม่
มีเลย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเรียกใช้งานระบบได้ตลอดเวลา และควรมี  Server ส าหรับระบบ
บัญชี 3 มิติโดยเฉพาะ เพ่ือรองรับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ซึ่ง Server ที่ใช้ร่วมกันอยู่ใน
ปัจจุบันช้ามาก เนื่องจากมีการขอรับบริการในระบบงานอ่ืนร่วมด้วย สอดคล้องกับสินีนาฎ แสงงาม 
(2553, หน้า 85) ที่พบว่า เมื่อมีผู้ใช้งานระบบบัญชีพร้อมกันจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือท างานได้ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของระบบบัญชีอยู่เสมอ การเข้าสู่ระบบต้องมีความถูกต้อง 
และตรงตามระดับสิทธิของบุคลากรที่สังกัดหน่วยงาน โดยเฉพาะในเวลาที่ต้องเร่งท ารายการในระบบ   
ซึ่งจะมีบุคลากรใช้งานระบบในเวลาเดียวกันเป็นจ านวนมาก 
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         2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิระดับ
ภาควิชา/เทียบเท่า และกลุ่มผู้ใช้ที่จบการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี   โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือฝึกทบทวนการใช้งาน สร้างเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เช่น การติดตั้ง
เครื่องพิมพ์ การแก้ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงกันกับสินีนาฎ แสงงาม (2553, หน้า 84) ที่พบว่า 
บุคลากรมีความรู้ในการจัดท างบประมาณเงินรายได้ในระดับน้อย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้ความรู้หรือ
ฝึกอบรมแก่บุคลากรผู้ใช้ระบบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดท างบประมาณเงิน
รายได้ที่รวดเร็วและถูกต้อง  

  3.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรเร่งพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ ให้ใช้งานได้ทุกระบบ ทั้ง
ระบบงานงบประมาณ ระบบงานพัสดุ ระบบงานการเงิน และระบบบัญชี เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็น
ฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือช่วยให้ท างานได้เร็วขึ้นและช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการ ปัจจุบันจ านวน
ผู้พัฒนาโปรแกรมมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จ านวนมาก และไม่มีทีม Help desk ที่ให้บริการ
ช่วยเหลือผู้ใช้ระบบซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ คล้ายคลึงกับสินีนาฎ แสงงาม (2553, หน้า 85)     
ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงขั้นตอนการรายงานและสอบถามข้อมูลในระบบบัญชีให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
        การพัฒนาระบบบัญชีของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ มีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 8.1 จ านวน 2 ท่าน เป็นผู้ศึกษาและ
ออกแบบระบบบัญชี ได้แก่ นางสาวศิรารัศมิ์ เตชะด ารงวิจิตร พัฒนาระบบบัญชีรายได้ และระบบบัญชี
ค่าใช้จ่าย นางสาวณัฐพร ใจคุณธรรม พัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อ และระบบบัญชีพัสดุ 
        ข้อมูลทางการบัญชีถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือการวางแผน และ
เพ่ือการพยากรณ์ ดังนั้นหากปราศจากข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว อาจท าให้งานและกระบวนการขององค์กรไม่
สัมฤทธ์ผลเท่าที่ควร บรรจง หะรังษี และภัทราวดี เหมทานนท ์(http:/ /www.tnetsecurity.com/content 
_audit/cobit5_implementation_step.php, 15 เมษายน 2559) ข้อมูลทางการบัญชีที่ดีย่อมน าไปสู่
การตัดสินใจที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเมื่อผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2549, หน้า 
272) ระบบบัญชีจึงเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการด าเนินงานและวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยน าเสนอ
ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้กับผู้บริหารได้พิจารณาถึงกิจกรรมการท างานใด
ที่มีคุณค่า และกิจกรรมใดไม่ก่อให้ เกิดคุณค่ากับองค์กร Marshell B. Romney and Paul John 
Steinbart (2002, อ้างอิงใน อรรถพล ตริตานนท์, 2546, หน้า 9) การจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุล้วน
เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและส าคัญต่อสถานศึกษา การซื้อพัสดุจะต้องจัดซื้ออย่างรอบคอบ ผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบการจัดซื้อและการบริหารพัสดุอย่างถี่ถ้วน เพ่ือมิให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
(2540, หน้า 15) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาระบบบัญชีจัดซื้อ ระบบบัญชีพัสดุ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 

http://www.tnetsecurity.com/
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 2.2  ระบบบัญชีจัดซื้อ 
        2.2.1  ความหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง 
                พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ได้ให้
ความหมายของการจัดซื้อจัดจ้างว่า “การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
                  ส านักนายกรัฐมนตรี (2535, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการซื้อและการจ้างไว้ใน
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 5 ดังนี้ 
                การซื้อ หมายความว่า “การซื้อวัสดุทุกชนิดที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง” 
                   การจ้าง ให้หมายความรวมถึง “การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์” 
         สรวิศ รัตนพิไชย (http://logisticscorner.com/index.php?option=com_content& 
view=article&id, 19 สิงหาคม 2559) ได้ให้ค านิยามของการจัดซื้อ (Purchasing) ว่า “กระบวนการใน
การซื้อโดยการศึกษาความต้องการ หาแหล่งซื้อและคัดเลือกผู้ส่งมอบ เจรจาต่อรองราคา และก าหนด
เงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงติดตามการจัดส่งสินค้า เพ่ือให้ได้รับสินค้าตรงเวลาและติดตาม
การช าระเงินค่าสินค้าด้วย”                
                   ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ (2546, หน้า 142) ได้ให้ความหมายของระบบการจัดซื้อว่า 
“กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบ พัสดุ อุปกรณ์ และบริการอื่น ๆ ให้ได้ในราคาต้นทุนที่ต่ าสุดตา
มาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว้ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการผลิต และการจัดจ าหน่าย” 
                 ธนพร เติมประยูร (2545, หน้า 23) ได้สรุปความหมายของการจัดซื้อจัดจ้างว่า “การได้มา
ซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และการจ้างเหมาบริการ ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม”  
                ปราณี ตันประยูร (2537, หน้า 137) ได้ให้ความหมายของการจัดซื้อว่า “การด าเนินงาน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็น โดยมีคุณสมบัติ 
ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขาย และการน าส่ง ณ สถานที่ที่ถูกต้อง” 
                เมธสิทธิ์ พูลดี (2550, หน้า 97) ได้ให้ความหมายของการจัดซื้อว่า “กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาวัตถุดิบ พัสดุ อุปกรณ์ และบริการอื่น ๆ ให้ได้ในราคาต้นทุน (cost) ที่ต่ าสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับบริการและคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิตและจ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง” 

http://logisticscorner.com/index.php?option=com_content
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                อดุลย์ จาตุรงคกุล (2547, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของการจัดซื้อว่า “กระบวนการที่
บริษัทต่าง ๆ ท าสัญญากับบุคคลฝ่ายที่สาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ต้องการ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างมีจังหวะเวลา และมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ” 
 
       2.2.2  วิธีการซื้อและการจ้าง 
               ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการราชมงครัตนโกสินทร์ เรื่อง การพัสดุวิทยาลัย พ.ศ. 
2553 ก าหนดวิธีการซื้อและการจ้าง รวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าควรด าเนินการซื้อหรือการจ้าง
โดยวิธีใดใช้วงเงินเป็นหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

       การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 
200,000 บาท 

        การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้ งหนึ่งมีราคาเกิน 
200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  
                  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 
2,000,000 บาทข้ึนไป 
                  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท  ซึ่ง
กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้  
                  1.  เป็นพัสดุที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยเร่งด่วน หากล่าช้าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน   

        2.  เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ หรือผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้
เดียวในประเทศ        

        3.  เป็นงานที่ต้องการผู้มีฝีมือเฉพาะด้าน หรือผู้มีความช านาญเป็นพิเศษ 
                  4.  เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้  
                  5.  เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ 
                  6.  เป็นพัสดุที่มีความต้องการซื้อหรือจ้างเพ่ิมขึ้นในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรือเร่งด่วน หรือ
เพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการ และจ าเป็นต้องซื้อเพ่ิม (Repeat order)  
                  7.  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
                  8.  เป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 

       การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะ เพ่ือจัดหา
รายได ้หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้กระท าได้ 
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               เนื่องจากประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการราชมงครัตนโกสินทร์ เรื่อง การพัสดุ
วิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 10 ก าหนดว่า “การด าเนินการซื้อการจ้างที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้
ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้”  
ดังนั้น ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบทั้ง 3 ระเบียบ คือ ปฏิบัติตามประกาศ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การพัสดุวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก่อน หากไม่มี
ก าหนดไว้ ต้องพิจารณาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ต่อไป 
 
       2.2.3  การอนุมัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
                   ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การเงิน การงบประมาณ การบริหาร
ทรัพย์สินและอ านาจหน้าที่ทางการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 7 ก าหนดว่า  
                 การอนุมัติ เรื่องการเงิน การซื้อการจ้าง หรือก่อหนี้ผูกพันในวงเงินครั้งละไม่เกิน 
1,000,000 บาท ให้เป็นอ านาจการอนุมัติของผู้อ านวยการ 
                   การอนุมัติเรื่องการเงิน การซื้อการจ้าง หรือก่อหนี้ผูกพันในวงเงินเกินกว่า 1,000,000 
บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้เป็นอ านาจการอนุมัติของอธิการบดี 
                   อนุมัติเรื่องการเงิน การซื้อการจ้าง หรือก่อหนี้ผูกพันในวงเงินเกินกว่า 5 ,000,000 บาท 
ให้เป็นอ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
                   ให้ผู้อนุมัติตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินดังกล่าว แล้วแต่
กรณ ี
 
         2.2.4  รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
                   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 
ระบุไว้ว่า ก่อนด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีนอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
                  1.  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซือ้หรือจ้าง 
                   2.  รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
                   3.  ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่ เคยซื้อหรือจ้างครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ 
                   4.  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือ
จ้างในครัง้นั้น 
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                   5.  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   6.  วิธีทีจ่ะซือ้หรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซือ้หรือจ้างโดยวิธีนั้น 
                   7.  ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือ
จ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่
เกิน 10,000 บาท และการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ 
เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะท ารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะ
รายการทีเ่ห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
 
       2.2.5  ประเภทของการจัดซื้อ 
                   เมธสิทธิ์ พูลดี (2550, หน้า 98) กล่าวว่า ประเภทของการจัดซื้อแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 
               1.  การจัดซื้อสินค้าส าเร็จรูปมาเพ่ือขาย กิจการพยายามหาสินค้าใหม่ซึ่งมีคุณภาพ
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และจะต้องซื้อมาในราคาเมื่อบวกค่าใช้จ่ายและก าไรในอัตราที่
กิจการต้องการแล้วยังเป็นราคาท่ีผู้บริโภครับได้ และสามารถแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นได้ 
                   2.  การจัดซื้อวัสดุหรือวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปของผู้อ่ืนมาเพ่ือใช้หรือเปลี่ยนสภาพ    
ในกรณีกิจการที่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดซื้อและหน่วยงานที่ท าหน้าที่ขายควรมี
การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ทราบถึงตารางการผลิตว่า ควรจะผลิตสินค้าอะไร ด้วยคุณภาพ
ระดับไหน จ านวนเท่าไร เมื่อเวลาใด การก าหนดตารางการผลิตควรอาศัยข้อมูลจากการพยากรณ์การ
ขาย แผนการผลิตเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความต้องการวัสดุหรือวัตถุดิบ ซึ่งหน่วยงานจัดซื้อจะเป็นผู้จัดหามาให้ 
หากการประสานงานขัดข้อง หรือไม่มีการประสานงานจะท าให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตและ
การตลาดได้  
 

2.2.6  หลักการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ  
                   จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 15-11) 
กล่าวว่า หลักการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการ คือ 

        1.  ได้ของที่ถูกต้อง (Right Product) 
        2.  ด้วยราคาที่ถูกต้อง (At the Right Price) 
        3.  ในเวลาที่ถูกต้อง (At the Right Time) 
        4.  ณ สถานที่ถูกต้อง (At the Right Place) 

             องค์ประกอบทั้งสี่จะต้องครบถ้วน คือ การจัดซื้อต้องได้ของที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในราคาสมเหตุสมผล และสามารถสามารถจัดสินค้าส่งให้ได้ทันต่อความต้องการใช้      
ยังสถานที่ทีก่ าหนดไว้ 
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          2.2.7  ความหมายของระบบบัญชีจัดซื้อ 
                ระบบบัญชีจัดซื้อ หมายถึง “ระบบที่เก่ียวกับการส ารวจ การสอบถาม จนถึงการซื้อ
วัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เข้ามาเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ” (บริษัท โปรซอฟท์ 
คอมเทค จ ากัด, http://www.prosoftwinspeed.com/FileSystem/Books/winspeed/3.pdf, 31 
กรกฎาคม  2559)    
  

2.2.8  วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีจัดซื้อ 
                   ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 7-2) กล่าวว่า ระบบบัญชีจัดซื้อ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
                   1.  เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความ
ต้องการ และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

        2.  เพ่ือควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าให้รัดกุมปลอดภัย ไม่สูญหาย 
                   3.  เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อให้มีการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นหลักฐานบันทึกบัญชี มีการจัดท ารายงานเจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ และภาษีซื้อ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงาน 
 
           2.2.9  หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ   
                   วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 101) กล่าวถึง การแบ่ง
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อไว้ดังนี้ 

        1.  การเสนอซื้อหรือการขออนุมัติซื้อ 
        2.  การสั่งซื้อ 
        3.  การรับของ 

                   4.  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อ 
  
       2.2.10 เอกสารทางการบัญชีที่ใช้ในระบบบัญชีจัดซื้อ ประกอบด้วย 

         1.  ใบขอซื้อ 
         2.  ใบสั่งซื้อ 
         3.  ใบตรวจรับของ 
         4.  ใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี (จากผู้ขาย) 
         5.  ใบส าคัญรายวันซื้อ  (ดุษณีย์ ส่องเมือง, 2555, หน้า 7-4) 
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2.3  ระบบบัญชีพัสดุ ซึ่งในองค์กรเอกชนเรียกว่า ระบบบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
  2.3.1  ความหมายของพัสดุ 
                  พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (http://www.royin.go.th/dictionary   
, 1 มกราคม 2559) ได้ให้ค านิยามพัสดุว่า “สิ่งของต่าง ๆ เครื่องใช้ไม้สอย ที่ดิน บ้านเรือน” 
                   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ได้ให้
ความหมายของพัสดุว่า “สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ทั้งนี้ได้ให้ความหมายโดย
ละเอียดไว้ดังนี้ 
                   สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
                   งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการ
รับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึง
การจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                   งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่อ
อาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่
มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 
                   งานจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็น
ผู้ให้ค า ปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การ
ศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 
                   งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” 
                 ส านักนายกรัฐมนตรี (2535, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของพัสดุไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 ว่า “วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือ
การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ” 
 
 

http://www.royin.go.th/dictionary%20%20%20/
http://www.royin.go.th/dictionary%20%20%20/
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        2.3.2  ความหมายของการพัสดุ 
                   ส านักนายกรัฐมนตรี (2535, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการพัสดุไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 ว่า “การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง 
การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย 
และการด าเนินงานอ่ืน” 
 
        2.3.3  ความหมายของการบริหารพัสดุ 
                  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ได้ให้
ความหมายของการบริหารพัสดุว่า “การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ” 
 
        2.3.4  หลักการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
                   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 กล่าว
ว่า “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 
                คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ใน
การใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

        โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม 
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

        มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่
เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
                ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ” 
 
        2.3.5  ประเภทของพัสดุ 
                ส านักงบประมาณ (2558, หน้า 1-2) ก าหนดหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณเพ่ือแบ่งประเภทของพัสดุในหนังสือส านักงบประมาณท่ี นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 
2558 ดังนี้ 
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             ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
             1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
                    2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
                  3.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
                  4.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  

       ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติ มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
          1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
          2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 
บาท 
          3.  รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
          4.  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
          5.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  
          ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง
สิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
          1.  รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
          2.  รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
           3.  รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการ
ติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ 
          4.  รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
          5.  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
          6.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
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        2.3.6  ความหมายของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
                  สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558, หน้า 5) ได้ให้ความหมาย
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ว่า “สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งกิจการมีไว้เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพ่ือให้เช่า หรือเพ่ือใช้ในการบริหารงาน และ
กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ”  
                   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2497, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของที่ดิน ไว้ใน
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ว่า “พ้ืนที่ดินโดยทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง 
คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด้วย” 
                   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (2522, หน้า 1-2) ได้ให้ค านิยามอาคารว่า “ตึก บ้าน เรือน 
โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และ
หมายความรวมถึง 
              อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
              เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพง
หรือประตูทีส่ร้างข้ึนติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างข้ึนให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
              ป้าย หรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
                   1.  ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
           2.  ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
              พ้ืนที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคาร 
                   สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
                พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ได้ให้
ความหมายของอาคารว่า “สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน 
ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่อง
เรือน” 
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                   ส านักนายกรัฐมนตรี (2535, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการพัสดุไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 ว่า “สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจ
เข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน าร่อง หรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้
สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปาและสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ” 
                   สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 
(http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5907a6.pdf,  2 กรกฎาคม 2559) ได้ให้ค านิยาม
อุปกรณ์ไว้ในมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่าโรงงานว่า “สิ่งประดิษฐ์ชนิดอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุน
กระบวนการผลิต” 
 
          2.3.7  ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
                  สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558, หน้า 12) ให้ค านิยาม
ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ว่า “กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งานที่
คล้ายคลึงกันต่อการด าเนินงานของกิจการ ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ได้แก่  
                   1.  ที่ดิน  
                   2.  ที่ดินและอาคาร  
                   3.  เครื่องจักร  
                   4.  เรือ  
                   5.  เครื่องบิน  
                   6.  ยานพาหนะ  
                   7.  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และ 
                   8.  อุปกรณ์ส านักงาน” 
 
       2.3.8  การรับรู้ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
                   สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558 , หน้า 5-6) กล่าวว่า 
“กิจการต้องรับรู้ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุก
ข้อต่อไปนี้  
                   1.  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
รายการนั้น และ  
                   2.  กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ” 
 
 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5907a6.pdf
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  2.3.9  วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีพัสดุ 
                   ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 12-6) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีพัสดุ ดังต่อไปนี้ 
                   1.  เพ่ือตรวจสอบ ควบคุมการจัดซื้อพัสดุให้ถูกต้อง ตามระเบียบการจัดซื้อ และได้รับ
พัสดุที่จัดซื้อครบถ้วนตรงตามความต้องการ 
           2.  เพ่ือให้มีการจัดเก็บพัสดุได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการ           

ทุจริต และภัยธรรมชาติ  
              3.  เพ่ือให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาพัสดุ ด้วยวิธีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และสม่ าเสมอ 
                  4.  เพ่ือควบคุมการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยการอนุมัติ

และบันทึกบัญชี 
                  5.  เพ่ือให้มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงานและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี 
       2.3.10 เอกสารทางการบัญชีที่ใช้ในระบบพัสดุ มีดังนี้ 

                   1.  ใบขอซื้อ/จ้าง 
        2.  ใบสั่งซื้อ/จ้าง 
        3.  สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 
        4.  ใบตรวจรับพัสด ุ
        5.  ใบรับหลักประกันสัญญา 
        6.  ใบขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุ 
        7.  ใบส าคัญรายวันทั่วไป (ดุษณีย์ ส่องเมือง, 2555, หน้า 12-7; สถาบันพระบรมราชชนก, 

http://km.camt.cmu.ac.th, 12 สิงหาคม 2559)  
 
  2.3.11 ความส าคัญของระบบบัญชีพัสดุ 

              “งานพัสดุมีความสัมพันธ์กับงานทุกประเภท เนื่องจากในการด าเนินงานต่าง ๆ ต้อง
อาศัยวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจัดหามาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงาน” สุรพันธ์ ยันทอง, ม.ป.ป. (อ้างถึงใน ธนพร เติมประยูร, 2545, หน้า 22) ดังนั้นระบบบัญชี
พัสดุจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การบริหารงานทุกประเภทประสบผลส าเร็จ จุฑาทิพย์ 
ลิ้มอ่ิม 2523 (อ้างถึงใน ธนพร เติมประยูร, 2545 หน้า 22) สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการ
ปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. ที่ตระหนักถึงความส าคัญของระบบบัญชีพัสดุ กรณีโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานน าร่องแห่งแรกที่ได้มีการเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็นองค์กรมหาชน   
โดยปรับระบบบัญชีจากระบบบัญชีของราชการเป็นระบบบัญชีสากล หรือที่เรียกว่าระบบบัญชีเกณฑ์คง
ค้าง (Accrural Basis) (ส านักงานคณะกรรมการการปฏิรูประบบ ราชการ และส านักงาน ก.พ., 2544) 
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                   ส านักงานคณะกรรมการการปฏิรูประบบราชการ และส านักงาน ก.พ. (2544, หน้า 28-
29) กล่าวว่า ระบบพัสดุกรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) เน้นการด าเนินงานที่มีขั้นตอนน้อย
ที่สุด และเน้นการกระจายอ านาจสู่ผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจ าเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการรองรับการกระจายอ านาจนั้นได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้มีการวิ เคราะห์
ตรวจสอบมากขึ้นก่อนเสนออนุมัติ และที่ส าคัญผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรปรับตัวยอมรับระบบพัสดุที่
พัฒนาขึ้นใหม่ จากเดิมท่ีเน้นการป้องกันผู้ทุจริตทุกระดับ เป็นการวางตัวบุคคลที่ดี และวางระบบให้มีการ
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นที่พอใจส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิดในการเตรียมความพร้อมรับระบบพัสดุใหม่ 
(ระบบองค์กรมหาชน) ดังนี้  
                 การวางแผนด าเนินการในระบบใหม่ (ระบบองค์กรมหาชน) ปรับปรุงการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดซื้อจัดหาตาม แผนงานตามงบประมาณประจ าปี รวมถึงใช้
อ านาจต่อรองกับผู้ขายและผู้รับจ้างได้มากขึ้น  เนื่องจากระบบพัสดุที่คล่องตัวกว่าระบบเดิม  

      การประชาสัมพันธ์เพ่ือปรับแนวคิดและการด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องท าความเข้าใจกับขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่
ประกาศใช้ใหม ่รวมถึงควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามข้อบังคับใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการเริ่มระบบใหม่ (ระบบองค์กรมหาชน) 
                  การเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของโรงพยาบาลบ้าน
แพ้วให้พร้อม มีรหัส และเลขที่ของเอกสาร พร้อมแจ้งสถานที่ในการจ่ายเอกสารนั้นให้ทราบทั่วกัน หาก
ใช้ระบบเครือข่ายของเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้องสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ทะเบียนคุม จัดให้มีการตรวจนับพัสดุคงเหลือทุกประเภทในคลังพัสดุให้ตรงกับทะเบียน
คุมพัสดุ หากมีจ านวนไม่ตรงกันให้รายงานเสนอผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาสั่งการ และปรับปรุงยอดที่ถูกต้อง 
ตั้งเป็นยอดยกมาเมื่อใช้ระบบใหม่ (ระบบองค์กรมหาชน)  และจัดให้มีการตรวจนับครุภัณฑ์ในทุก
หน่วยงาน เพ่ือให้ได้รายงานครุภัณฑ์ที่มีอยู่  ณ สิ้นปีงบประมาณ รายงานครุภัณฑ์คงเหลือควรมี
รายละเอียดดังนี้ 

         1.  รหัสครุภัณฑ์ 
2.  ชื่อครุภัณฑ์ 
3.  หน่วยงานเจ้าของ (รหัส) 
4.  สถานที่ตั้ง 
5.  วันเดือนปีที่ซื้อ/ได้มา 
6.  ประเภทของเงินที่ใช้ในการจัดหา 
7.  อายุใช้งาน (เพ่ือการคิดค่าเสื่อมราคา) 
8.  ค่าเสื่อมราคาต่อปี 
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 9.  ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ้นสุดปีงบประมาณ 
             10. มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิ (หลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมตามข้อ 9 และกรณีที่ไม่มีมูลค่า

คงเหลือแล้ว แต่ครุภัณฑ์นั้นยังใช้การได้ดี ให้ก าหนดมูลค่าเป็น 1 บาท) 
             11. ประวัติการซ่อมและมูลค่าซ่อมบ ารุงรักษา (ถ้ามี) หากไม่เคยบันทึกมูลค่าซ่อมมาก่อน

ให้เตรียมการเพ่ือบันทึกประวัติและมูลค่าซ่อมครุภัณฑ์แต่ละรายการในระบบพัสดุใหม่ 
12. หมายเหตุ เพ่ือบันทึกข้อมูลที่ไม่ปรกติ  

                จากการศึกษาระบบพัสดุของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) ดังกล่าวข้างต้น 
พบว่า การจัดท าทะเบียนคุมพัสดุคล้ายคลึงกับแนวคิดการท าบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของวิไล      
วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 199) ที่ว่า เมื่อได้รับสินทรัพย์มาแล้วควร
บันทึกรายการสินทรัพย์ทุกชิ้นลงในทะเบียนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่จัดท าขึ้นส าหรับสินทรัพย์แต่ละ
ประเภท และบันทึกรายการโดยเรียงล าดับวันที่ได้รับ ซึ่งรายละเอียดที่ระบุในทะเบียนคุมจะเป็น
ประโยชน์ในการประกันภัย การคิดก าไรขาดทุนเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์จากบัญชี การพิจารณาซื้อสินทรัพย์
ใหม่ การคิดค่าเสื่อมราคาและปันส่วนค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกต่าง ๆ  
 
 2.3.12 ปัญหาระบบบัญชีพัสดุและแนวทางแก้ไข 
                    สุธาสินี  บุญประดิษฐ์  (2554,  หน้า 31 ) ได้ท าการศึกษาระบบบัญชี  3 มิติของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ระบบพัสดุเป็นระบบที่ช่วยด าเนินการด้าน
ใบสั่งซื้อและสัญญาต่าง ๆ เพื่อด าเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบบพัสดุมีปัญหา 5 ประการดังนี้ 
                    1.  บันทึกตรวจรับไปแล้วไม่สามารถท าการยกเลิกได้เอง ขั้นตอนในการแก้ไขเอกสาร
ยุ่งยาก แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การท างานในระบบบัญชี 3 มิติมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันทุกระบบ หากมี
การน าข้อมูลไปใช้ในระบบอ่ืนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

       2.  วัสดุบางรายการชื่อไม่ตรงกับรายการที่จัดซื้อ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ เมื่อต้องการ
ซื้อควรศึกษาว่าวัสดุที่ต้องการมีชื่อมาตรฐานว่าอะไร เพ่ือสามารถจัดซื้อได้อย่างถูกต้อง 
                   3.  รายการวัสดุมีมากเกินไป ไม่ควรระบุเบอร์ หรือสี หรือขนาด แนวทางแก้ไขปัญหา คือ 
วัสดุบางรายการจ าเป็นต้องมีรายละเอียดเพ่ือให้สามารถเบิกได้ง่ายขึ้น สามารถใช้รหัสบาร์โค้ดในการเบิก
ได้ทันท ี
                   4.  การเพ่ิมรายการวัสดุ หรือการเลือกรายการไม่คล่องตัว แนวทางแก้ไขปัญหา คือ   
การเพ่ิมรายการวัสดุเคยให้เพ่ิมเองได้ ท าให้เกิดปัญหาวัสดุไม่เป็นหมวดหมู่ จึงไม่อนุญาตให้ส่วนงานเพ่ิม
รายการวัสดุ 
                   5.  การลบข้อมูลไม่สามารถลบได้ครั้งละหลายข้อมูล ท าให้เสียเวลา แนวทางแก้ไขปัญหา 
คือ ระบบก าหนดให้การลบข้อมูลต้องลบครั้งละ 1 รายการ เพ่ือการค านวณยอดเงินให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ และสามารถก าหนดหมายเลขรายการตามล าดับได้ 
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          ดังนั้นระบบบัญชีที่ดีต้องสอดคล้องกับงานของฝ่ายบัญชีและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
สามารถท าการตรวจสอบความถูกต้องรวดเร็วของข้อมูลได้ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน และ
เอ้ือประโยชน์ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร , 2556, 
หน้า 23)   
 
2.4  การควบคุมภายใน 
 2.4.1  ความหมายของการควบคุมภายใน 
                กรมบัญชีกลาง (2546, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของการควบคุมภายในว่า “ระบบการ
ควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันก าหนดขึ้น  เพ่ือ
สร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเป้าหมาย และ
เกิดผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการ
จัดการ วิธีการหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร” 
                  สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา, 2515 (อ้างถึงใน จันทนา สาขากร, 
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554, หน้า 2-2) ได้กล่าวถึง การควบคุมภายในด้าน
การบัญชีไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี 
(Statement on Auditing Standard No.1) ว่าหมายถึง “แผนการจัดองค์กร วิธีการ และมาตรการ  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการบัญชี”                
                  สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ, ม.ป.ป. (อ้างถึงใน จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัย
ชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554, หน้า 2-3) ได้ให้ค านิยามของการควบคุมภายในไว้ในมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 400 เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายในว่า “นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารของกิจการก าหนดขึ้น เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะท าให้เกิด
ความมั่นใจเท่าที่จะสามารถท าได้ว่า การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การปฏิบัติตามนโยบาย การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและตรวจพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกบัญชี ตลอดจนการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่าง
ทันเวลา”     
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         ส านักตรวจเงินแผ่นดิน (2544, หน้า ก-2) ได้ให้ความหมายของการควบคุมภายในว่า 
“กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ดูแลก ากับ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบั ติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี” 
                  The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
(COSO), 2535 (อ้างถึงใน จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร , 2554, 
หน้า 2-3) ได้ให้ค านิยามของการควบคุมภายในว่า “กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
วิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม”  
 
        2.4.2  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
                   จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-5)  
กล่าวว่า “องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO) มี 5 ประการที่สัมพันธ์กัน” ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.3  องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 
ที่มา: จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2554). หน้า 2-5. 
 

สภาพแวดล้อม
การควบคุม

การประเมิน
ความเสี่ยง

กิจกรรม   
การควบคุม

สารสนเทศและ
การสื่อสาร

การติดตามและ
ประเมินผล
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  1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
             ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (2544, หน้า ก-8) ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมของ    

การควบคุมไว้ในมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ว่า “ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการ
ควบคุมขึ้น หรือท าให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจท าให้การ
ควบคุมย่อหย่อนลงได”้   

             จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-7) 
กล่าวว่า ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ได้แก่  

      ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Integrity and Ethical Value) เป็นเรื่องจิตส านึกและ
คุณภาพของบุคคลที่เป็นนามธรรม มองเห็นได้ยาก แต่สามารถน ามา แสดงให้เห็นได้โดยผู้บริหารต้องท า
ตนเป็นตัวอย่างอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดเป็นนโยบายด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน รวมถึงมีข้อห้าม
พนักงานมิให้ปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทราบและเข้าใจในนโยบายที่ก าหนดไว้ 

     ความรู้  ทักษะ ความสามารถของบุคลากร  (Commitment to Competence) 
องค์กรต้องก าหนดระดับความรู้ ทักษะที่จ าเป็น และความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานไว้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการ
จัดท าข้อก าหนดคุณลักษณะงาน (Job Description) ทุกต าแหน่งไว้ 
                       การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  (Board of 
Director and Audit Committee Participation) คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพต้องเป็น
อิสระจากผู้บริหาร เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร ดังนั้น คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบจึง
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในสภาพแวดล้อมของการควบคุม โดยเฉพาะการส่งเสริมให้การตรวจสอบ
ภายในและการสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีอิสระและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                       ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  (Management Philosophy and 
Operation Style) เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย มาตรการและวิธีการควบคุมภายใน 
ดังนั้นความแตกต่างในทัศนคติและวิธีการท างานของผู้บริหารจึงเป็นตัวก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ในองค์กร อันน าไปสู่ระดับของการควบคุมและรูปแบบการควบคุมภายใน 
                       โครงสร้างการจัดองค์กร (Organizational Structure) การจัดโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมกับขนาดและการด าเนินงานขององค์กรเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่เอ้ืออ านวยให้ผู้บริหารสามารถ
วางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดโครงสร้าง
องค์กรนอกจากเป็นการจัดแบ่งสายงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังเป็น
ตัวก าหนดระดับความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์
อ านาจการตัดสินใจย่อมต้องการคุณสมบัติของตัวบุคคลมากกว่าโครงสร้างองค์กรแบบกระจายศูนย์
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อ านาจการตัดสินใจ ซึ่งระบบขั้นตอนการท างาน และกระบวนการในการติดตามผลมีความส าคัญมากกว่า
คุณสมบัติของตัวบุคคล 

  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Assignment of Authority and 
Responsibility) บุคลากรทุกคนต้องเข้าใจขอบเขตอ านาจและความรับผิดชอบของตน ต้องทราบว่างาน
ของตน มีส่วนสัมพันธ์กับงานของผู้อ่ืนอย่างไร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานหรือมี
การละเว้นการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
                       นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Policies and 
Practices) บุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดต่อการปฏิบัติงานในทุกด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การ ควบคุมภายในจะถูกกระทบอย่างมากด้วยพฤติกรรมและอุปนิสัยของบุคลากร การก าหนดนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลากรเข้าท างาน การ
ประเมินผลปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การพัฒนาความรู้ การเลื่อนต าแหน่ง การก าหนดผลตอบแทนและ
สวัสดิการ เพ่ือให้ได้บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถ
รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ (จันทนา สาขากร , นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 
2554, หน้า 2-8) 
                       จากปั จจั ย เกี่ ย วกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมข้ า งต้ น  จึ งสรุ ป ได้ ว่ า 
“สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ท าให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ ยอมรับ
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน” (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2551, หน้า 8) 
                       การควบคุมภายในจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ของสภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นส าคัญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  (http://www.cad.go.th/ 
download/1_3control.pdf, 14 เมษายน 2559) ในการด าเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และบุคลากรต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการควบคุม รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้ อมของการ
ควบคุมท่ีดี (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2544, หน้า ก-8) 

        2.  การประเมินความเสี่ยง 
                       ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (2544, หน้า ก-9) ให้ค านิยามความเสี่ยงว่า “โอกาสที่จะ
เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ท าให้งาน
ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด”  

http://www.cad.go.th/%20down
http://www.cad.go.th/%20down


53 
 
                       ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (2544, หน้า ก-9) ให้ค านิยามการประเมินความเสี่ยงว่า 
“กระบวนการที่ใช้ในการระบุ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งการก าหนดแนวทางท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยง”  
                       ปัจจัยส าคัญในการประเมินความเสี่ยง คือ ผู้ประเมินต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
องค์กรโดยถ่องแท้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ขององค์กรแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
                     1.  วัตถุประสงค์ระดับองค์กรโดยรวม (Entity-Wide Level Objective) เป็น
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร 
                    2.  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของการด าเนินงานทางธุรกิจ
ในแต่ละกิจกรรมภายในองค์กรซึ่งต้องสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กรโดยรวม (จันทนา 
สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554, หน้า 2-9) 
                       ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยง
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
(ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2544, หน้า ก-9)  
                       ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
                       1.  การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้
เกิดความเสี่ยง นอกเหนือจากการที่ทราบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง องค์กรควรทราบ
สาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร เนื่องจากผลกระทบของแต่ละปัจจัยไม่เท่ากัน บาง
ปัจจัยมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม บางปัจจัยมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
โดยรวม และบางปัจจัยอาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ระดับ นอกจากนั้นระยะเวลาของผลกระทบ
ยังสามารถแยกออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนั้นองค์กรจึงต้องท าความเข้าใจเพ่ือให้
สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์ได้ 
                       2.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการน าปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์และ
ประเมินระดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสียหายและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ดังกล่าว ตลอดจนก าหนดระดับความส าคัญของความเสียหาย เพ่ือน ามาหาวิธีที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่
มีสาระส าคัญหรือมีโอกาสที่จะเกิดสูง ในกรณีที่ไม่อาจวัดเป็นตัวเลขได้การวิเคราะห์อาจใช้การประเมิน
เป็นระดับ ได้แก่ สูงมาก สูงปานกลาง น้อย หรือน้อยมาก 
                       3.  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการก าหนดแนวทางที่จะจัดการ
กับความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญ ซึ่งมีโอกาสเกิดสูงอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปกรณีที่เป็นความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายในจะใช้วิธีบริหารด้วยการจัดระบบการควบคุมภายใน และถ้าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายนอกจะใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง (จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 
2554, หน้า 2-9) 
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       3.  กิจกรรมการควบคุม 
           จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-10) 

กล่าวว่า กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ  ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติ 
เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม  
                      กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 
                      1.  การก าหนดนโยบายและแผนงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็น
เครื่องมือในการควบคุม ติดตาม และประเมินผล โดยมีการก าหนดผลงานที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจนทั้งใน
รูปจ านวนผลงาน และระยะเวลาปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
                      2.  การสอบทานโดยผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับแผนงานและงบประมาณที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้ า เพ่ือสะท้อนถึงภาพรวมของการ
ด าเนินงานว่ามีปัญหาในด้านใด แล้วน ามาพิจารณาแก้ไขและเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตได้         
ส่วนผู้บริหารระดับกลางใช้วิธีสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสายบังคับบัญชาว่า    
การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานจริงเป็นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบที่ก าหนด การสอบทานของผู้บริหารระดับกลางจะกระท าบ่อยครั้งเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของความเสี่ยง 

  3.  การประมวลผลข้อมูล โดยครอบคลุมทั้งข้อมูลทางบัญชีการเงิน และข้อมูลอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ กะทัดรัด 
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันเวลาที่ต้องการ ดังนั้น การควบคุมการประมวลผลข้อมูลจึง
ต้องเริ่มจากการอนุมัติรายการ การบันทึกรายการ การสอบยันข้อมูล การเก็บรักษาและควบคุมข้อมูลที่
ส าคัญ การออกแบบและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูล 
                       4.  การควบคุมทางกายภาพ คือ การดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สินที่มีตัวตนจาก
การถูกท าลาย หรือสูญหาย และมีสภาพพร้อมส าหรับการใช้งาน รวมถึงวิธีที่ใช้เพ่ือการป้องกัน ค้นหา 
แก้ไข และสนับสนุน เช่น การจัดให้มีสถานที่จัดเก็บอย่างปลอดภัย เหมาะสม การมีเวรยามรักษาการณ์ 
การตรวจนับ การเปรียบเทียบจ านวนจริงกับทะเบียนคุมหรือหลักฐานทางบัญชี 
                       5.  การแบ่งแยกหน้าที่ เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน โดยจัด
ให้มีการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน ไม่ให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและการทุจริต โดยแยกหน้าที่การอนุมัติ การจดบันทึก การเก็บรักษา และการสอบ
ทานออกจากกัน เช่น พนักงานคนเดียวไม่ควรมีหน้าที่อนุมัติการจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน น าเงินฝาก
ธนาคาร บันทึกบัญชีธนาคาร ลูกหนี้ และจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
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                       6.  ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือที่บ่งบอกให้ทราบว่า สภาวะขององค์กร
เป็นอย่างไร อยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือไม่ ควรให้ความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ เพ่ือน ามาพิจารณาสั่ง
การแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ดัชนีวัดผลการด าเนินงานนิยมใช้ในรูปอัตราส่วนทางการเงิน  เช่น อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
                       7.  การจัดท าเอกสารหลักฐาน โดยก าหนดให้ระบบงานที่มีความส าคัญต้องจัดท า
เอกสารไว้เป็นหลักฐาน เอกสารท าหน้าที่เป็นตัวส่งผ่านข้อมูลในองค์กรและระหว่างองค์กรเพ่ือใช้อ้างอิง 
ตรวจสอบ หรือเป็นแนวทางให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เช่น การท าสัญญาซื้อขาย การจัดท าเอกสาร
ระบบงาน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การก าหนดแบบฟอร์มเอกสาร และการก าหนดเลขที่เอกสารที่
เรียงล าดับไว้ล่วงหน้า  
                       8.  การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระหรือการตรวจสอบภายใน โดยผู้ท า
หน้าที่ตรวจสอบต้องเป็นอิสระจากกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน หรือผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ   
                       ในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายใน
อย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยง
ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามีความจ าเป็นให้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสม
ทดแทน (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2544, หน้า ก-9) 

       4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
                      ฝ่ายบริหารใช้สารสนเทศในการพิจารณา สั่งการ และวางแผนงาน ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้
สารสนเทศเป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงกล่าวได้ว่าสารสนเทศมี
ความส าคัญต่อทุกคนในองค์กร ดังนั้นสารสนเทศที่ดีควรเหมาะสมกับการใช้งาน มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และเหมาะสมในการเข้าถึง (จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร    
ศรีจั่นเพชร, 2554, หน้า 2-12) 
                      วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 20) ให้ความหมาย
ของการสื่อสารว่า “การจัดระบบภายในกิจการเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผลไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
ได้มีการจัดส่งไปยังผู้รับอย่างรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจ”   
                      การสื่อสารที่ดีต้องเป็นการสื่อสารสองทาง คือ มีการรับและส่งข้อมูลโต้ตอบกันได้ เพ่ือ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน (ดุษณีย์ ส่องเมือง, 2555, หน้า 1-10) 

       5.  การติดตามและประเมินผล  
                      ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (2544, หน้า ก-10) ให้ความหมายการติดตามและ
ประเมินผลว่า “กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing 
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Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในส่วน
งานนั้น ๆ และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เช่น การประเมิน
โดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น” 
                      COSO ได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบ โดยชี้แจงให้ทราบว่ามีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริงกับแผนงานอย่างไร มีสาเหตุมา
จากอะไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการสั่งการแก้ไข ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมด้าน
การบริหาร ดังนั้นฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้
มั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง (ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน, 2544, หน้า ก-10; จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 
2554, หน้า 2-13)  
                      จากองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบทั้ง 5 
ประการนี้มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการของการควบคุม
ภายใน ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ (จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554, หน้า 2-6)  
 
        2.4.3  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

                    ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (2544, หน้า ก-7-ก-8) กล่าวถึง “วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของ
การควบคุมภายใน 3 ประการ ดังนี้  

        1 .   เ พ่ือให้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  (Operation 
Objectives) หมายถึง การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

        2 .   เ พ่ือให้ เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  (Financial Reporting 
Objectives) หมายถึง การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 
                   3.  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance 
Objectives) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้
ก าหนดขึ้น” 
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         2.4.4  ข้อจ ากัดของการควบคุมภายใน 
                   รัชต์ชนก พราหมณ์ศิริ (2555, หน้า 23) กล่าวว่า มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในกล่าวถึงข้อจ ากัดของการควบคุมภายในไว้ดังนี้ “การควบคุม
ภายในเพียงแต่ให้ความมั่นใจพอสมควรว่าวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารว่าได้บรรลุแล้วหรือไม่เท่านั้น แต่
ไม่อาจให้หลักประกันว่าการบริหารมีประสิทธิภาพและการบันทึกบัญชีถูกต้องสมบูรณ์ ตลอดจนการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดจะค้นพบและป้องกันได้” 
                  วัชนีพร เศรษฐสักโก (2545, หน้า 140-141) กล่าวว่า การควบคุมภายในไม่ได้เป็นสิ่งที่
รับประกันหรือให้ความมั่นใจที่สมบูรณ์ทั้งหมดว่า กิจการสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง     
3 ประการดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งไม่ได้รับประกันว่ากิจการจะไม่ประสบความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากระบบการควบคุมภายในนั้นมีข้อจ ากัด 5 ประการในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

           1.  ความบกพร่อง ความผิดพลาดโดยไม่เจตนา เป็นความบกพร่องหรือความผิดพลาดใน
การท างานของพนักงานที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของการปฏิบัติงาน อาจเกิดในลักษณะของการตัดสินใจ
ผิดพลาด หรือการละเลยไม่สนใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการตัดสินใจผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการ
ขาดการฝึกอบรม การขาดความรู้ การขาดประสบการณ์ ส่วนการละเลยไม่สนใจปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น 
อาจเกิดความประมาท ความเหนื่อยล้า หรือปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีมากเกินไป 

        2.  การเจตนาทุจริต เป็นการกระท าที่เกิดจากความร่วมมือของพนักงานร่วมกันแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองโดยการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือนโยบายที่กิจการวางไว้ เช่น พนักงาน
ขายร่วมมือกับพนักงานรับเงินไม่บันทึกรายการขายสินค้าและไม่บันทึกรายการรับเงินจากการขาย ท าให้
ไม่ปรากฎยอดการขายและยอดการรับเงินในจ านวนที่เท่ากัน การกระท าเช่นนี้ยากที่จะค้นพบว่ามีการ
ทุจริต 
                   3.  ผู้บริหารสั่งให้ท า เป็นการกระท าที่เกิดจากผู้บริหารบางรายต้องการแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเอง เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด ท าให้ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หรือสั่งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าตาม เช่น ผู้บริหารสั่งให้มีการตกแต่งตัวเลขในรายงานการเงิน เพ่ือปกปิดความ
ผิดพลาดในการบริหารงาน หรือผู้บริหารอาจทุจริตยักยอกเงินของกิจการไปใช้ส่วนตัวจึงรายงานตัวเลขใน
รายงานทางการเงินให้ผิดจากความเป็นจริง หรือผู้บริหารอาจตกแต่งก าไรในรายงานทางการเงินให้สูงขึ้น 
เพ่ือต้องการรับโบนัสหรือส่วนแบ่งก าไรมากข้ึน 

                4.  ต้นทุนของการเพิ่มมาตรการเพื่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในมากกว่าผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่ต้นทุนที่จะต้องจ่ายไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการควบคุมภายในมีมากกว่า
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ท าให้ผู้บริหารอาจตัดสินใจไม่เลือกมาตรการชนิดนั้นเข้ามาใช้ในกิจการ 

           5.  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างรวดเร็ว ท าให้
พนักงานปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง เพราะยังไม่ได้รับการอธิบายหรือการอบรมในวิธีการใหม่อย่างเพียงพอ     
มีผลท าให้ระบบการควบคุมภายในของกิจการมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น 
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        2.4.5  ประเภทของการควบคุมภายใน 
               สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดประเภทของการ
ควบคุมภายในไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี 
(Statement on Auditing Standard No.1)  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2515 ว่าแบ่งออกเป็น            
2 ประเภท ดังนี้ 

        การควบคุมภายในด้านบริหาร (Administrative or Operational or Management 
Control) หมายถึง “การควบคุมที่มิได้จ ากัดอยู่เพียงแผนการจัดองค์การ แต่ได้รวมถึงวิธีการและ
มาตรการต่าง ๆ ที่จะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่
ผู้บริหารวางไว้ การวางแผนและก าหนดนโยบายหลัก การก าหนดอ านาจด าเนินการ การคัดเลือกพนักงาน 
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การวิเคราะห์ทางสถิติ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน” จันทนา 
สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-2) การควบคุมภายในด้าน
บริหารมีความส าคัญ เช่น การควบคุมด้านการฝึกอบรม พนักงานบัญชีที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีจะ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และติดตามนโยบายการบริหารอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ข้อมูลทางการบัญชีมี
ความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วท าผิดพลาดน้อยลง (เมธสิทธิ์ พูลดี, 
2550, หน้า 26) 

        การควบคุมภายในด้านบัญชี (Accounting Control) หมายถึง “นโยบายและวิธีการที่
ผู้บริหารก าหนดขึ้นเพ่ือสนองวัตถุประสงค์สองข้อ คือ การป้องกันทรัพย์สิน การประกันความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี” การควบคุมภายในด้านบัญชีเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี เช่น บันทึกยอดซื้อผิด ท าให้ระบบบัญชีจัดซื้อหรือบัญชีเจ้าหนี้มียอดซื้อ
ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่องบการเงิน คือ งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดผิดพลาด 
(เมธสิทธิ์ พูลดี, 2550, หน้า 25) 
                จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-2) กล่าว
ว่า “การควบคุมภายในด้านบัญชีมักก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า 
                   ก.  รายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ 
                   ข.  มีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอที่จะจัดท างบการเงินตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป หรือตามวัตถุประสงค์อ่ืน และสามารถทราบถึงรายละเอียดของทรัพย์สินที่อยู่ในความ
ครอบครอง 

    ค.  การเข้าถึงตัวทรัพย์สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารก าหนด 
                    ง.  มีการเปรียบเทียบทรัพย์สินที่มีอยู่จริงกับทรัพย์สินที่บันทึกบัญชีไว้เป็นครั้งคราว และ
มีการด าเนินการอย่างเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดความแตกต่างข้ึน”  
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2.4.6  การควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
                   ระบบการควบคุมภายในช่วยเพ่ิมความมั่นใจว่า กระบวนการในการจัดซื้อจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ทางฝ่ายบริหารก าหนดไว้ และเป็นไปตามหลักของการจัดซื้อที่ดี  (ศิวกร จงสุขศิริ, 2553 , 
หน้า 29)         
                   จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 15-12) 
กล่าวถึง วิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ส าคัญมีดังนี้ 

        1.  ควรก าหนดนโยบายการจัดซื้ออย่างชัดแจ้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติ เช่น ก าหนดให้การจัดซื้อโดยวิธีที่ประหยัดมากที่สุด (EOQ: Economic Order Quantity) ให้ได้
ของที่มีคุณภาพและปริมาณที่ต้องการ ทันเวลาที่ก าหนด และจัดส่งให้ยังสถานที่ใช้ ก าหนดให้มีการซื้อ
คราวละมาก ๆ เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองกับผู้ขาย ห้ามการซื้อผ่านคนกลางหรือนายหน้า ไม่ซื้อของที่ผิด
กฎหมาย และสนับสนุนให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ  

        2.  มีระเบียบก าหนดวิธีการจัดซื้อ และมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้ท าหน้าที่จัดซื้อตาม
เวลาที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 

             3.  มีการแบ่งแยกหน้าที่จัดซื้อ ดูแลรักษา และบันทึกบัญชี 
                  4.  ให้มีการพิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติอย่างเหมาะสมในหลักการจัดซื้อ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่ามีความต้องการใช้ของนั้นจริง และไม่ท าให้ของนั้นมีอยู่ในคลังพัสดุมากเกินไป ก าหนดคุณสมบัติ 
คุณภาพ ปริมาณ เวลา และสถานที่ให้จัดส่ง ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
                  5.  มีการมอบหมายอ านาจอนุมัติสั่งซื้อให้เจ้าหน้าที่แต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือให้งาน
จัดซื้อไม่อยู่ในอ านาจของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพียงผู้เดียว 

        6.  ก าหนดให้มีการตรวจนับของให้ครบถ้วนตามข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายและทดสอบ
คุณภาพของที่ตรวจรับทุกครั้ง 
                  7.  มีการติดตามผลการจัดซื้อ เพ่ือให้แน่ใจว่าได้ของถูกต้องทั้งจ านวนและคุณภาพตาม
เวลาที่ก าหนด และจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้าได้ต่อเมื่อได้รับของครบถ้วนแล้วเท่านั้น 
                  8.  มีการจัดท าเอกสารเป็นหลักฐานทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ ซึ่งเอกสารทุกชนิดควร
ก าหนดเลขล าดับที่ของเอกสาร เพ่ือสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง 
  
       2.4.7  การควบคุมภายในพัสดุ 
                   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ก าหนดขอบข่ายของการพัสดุ 
ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับวิธีการซื้อ การจ้าง การซ่อมและบ ารุงรักษา การจัดท าเอง การแลกเปลี่ยน การเช่า 
การควบคุมและการด าเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของทางราชการ (ธนพร 
เติมประยูร, 2545, หน้า 23) ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมและดูแลพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่ง
พิจารณาได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
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                   ระยะแรก เริ่มตั้งแต่การจัดหาพัสดุมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งต้องมีการท างบประมาณ
พัสดุ และมีวิธีการจัดซื้อที่มีการควบคุมภายในที่ดี (วิไล วีระปรีย , จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 
2553, หน้า 195) 
                   การควบคุมพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 151 
ก าหนดว่า การควบคุมพัสดุของทางราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดให้อยู่ในความควบคุมของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุแล้วให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                   1.  ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 
                   2.  การเก็บรักษาพัสดุนั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องและครบถ้วนตามบัญชี หรือ
ทะเบียน 
                   ระยะที่สอง เริ่มตั้งแต่เมื่อได้พัสดุมาไว้ในความครอบครองแล้ว ซึ่งจะต้องมีการจัด
หมวดหมู่ ให้รหัส ท าบัญชีคุมสินทรัพย์ ท าการประกันภัย ก าหนดวิธีการคิดค่า เสื่อมราคา และควบคุม
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ และตรวจนับพัสดุเมื่อสิ้นงวด (วิไล วีระปรีย , จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต 
หาวัตร, 2553, หน้า 195) 
                   การเบิก-จ่ายพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 153 
และ 154 ก าหนดไว้ว่า ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าระดับแผนกหรือต่ ากว่าระดับแผนกท่ีเกี่ยวกับ
การควบคุมพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุแล้วแต่กรณี ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นหัวหน้าส่วนราชการจะ
ก าหนดวิธีการพัสดุเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณีทราบด้วย 
                   การเบิกจ่ายพัสดุ ผู้จ่ายพัสดุต้องควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสาร
ประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน 
                   การตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
ข้อ 155 และ 156 มีดังนี้ 
                   1.  ก่อนวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในส่วน
ราชการของหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยู่เพียงสิ้นงวดนั้น            
                   2.  ในการตรวจสอบให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบในวันเปิดท าการแรกของเดือนตุลาคม
เป็นต้นไป ว่ารับจ่ายพัสดุถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลืออยู่ตามบัญชีหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด หรือเสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้น าเสนอรายงานผลการ
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ตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่เริ่มตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้ แต่งตั้งได้รับ
รายงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 
1 ชุด และรายงานไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  
1 ชุด 
              3.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าว และปรากฎว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะ
หนึ่ง  กรณีเห็นชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ  
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ ถ้าผลพิจารณาปรากฎว่า จะต้องหา
ตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบของราชการ  
                   ระยะที่สาม คือ เวลาที่เลิกใช้พัสดุนั้น ซึ่งจะต้องมีการขออนุมัติจ าหน่าย และก าหนด
วิธีการจ าหน่าย (วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 2553, หน้า 195) 
                   การจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 157 
ก าหนดว่า หลังจากการตรวจสอบแล้วพัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตาม
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          1.  ขาย ให้ด าเนินการขายทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีการทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อได้มารวมกัน
ไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาด  การขายพัสดุให้แก่ส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรสถานสาธารณ
กุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 
          2.  แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 123 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระท าได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์
กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

           การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้     
เว้นแต่การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งส านักงบประมาณก าหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงิน
เพ่ิม ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 

           การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณก่อนทุกกรณ ี

           การแลกเปลี ่ยนว ัสด ุก ับว ัสด ุประเภทและชน ิดเด ียวกันที ่ไม ่ต ้องจ ่ายเง ินเพิ ่ม              
ให้แลกเปลี่ยนได้ กรณีนอกเหนือจากนี้ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 
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       3.  โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพัสดุ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานต่อกันด้วย 

       4.  แปรสภาพหรือท าลาย การแปรสภาพ เช่น เก้าอ้ีนักศึกษาช ารุด จ านวน 10 ตัว ก็น า
ขาและพนักพิงมาแปรสภาพเป็นเก้าอ้ีตัวใหม่ หรือน าเครื่องพิมพ์ดีดที่ช ารุด ใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็น
วัสดุฝึก แต่ถ้าหากโดยสภาพของพัสดุผุพัง ไม่สามารถน าไปแปรสภาพได้ ให้ท าลายโดยการเผา หรือฝัง  
                   การด าเนินการตามข้อ 1-4 โดยปกติต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ   
                   เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
ข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณี 
                   การจ าหน่ายเป็นสูญ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 
159 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฎตัวผู้รับผิด หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุ
อยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามระเบียบข้อ 157 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า ถ้าพัสดุ
นั้นมีราคาซื้อ หรือราคารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ        
ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือราคารวมกันเกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลังหรือส่วน
ราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
                   การลงจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 160 ก าหนดว่า เมื่อได้ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น  
                    การจ าหน่ายเป็นสูญ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที 
แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายทราบ และส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่าย
พัสดุนั้น ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดด้วย 

              ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 161 ก าหนดว่า ในกรณีที่
พัสดุของทางราชการเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมี
การตรวจสอบตามข้อ 155 และได้ด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ
ระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ              
ให้ด าเนินการตามข้อ 157 ข้อ 158 ข้อ 159 และข้อ 160 โดยอนุโลม 
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   2.4.8  หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในพัสดุ 
                   อธิวัฒน์ โยอาศรี (2552, หน้า 18-19) กล่าวถึง หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ ดังนี้ 

        หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ  
      1.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 155 โดยห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

      2.  พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
                   3.  กรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้
งานตามปกติ หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่าย
ต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
                   4.  กรณทีี่เห็นได้ชัดเจนว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือ
สูญไป ตามธรรมชาติ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้
ด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 
                   5.  แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ข้อ 156 
                   6.  พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงจากกรรมการ กรณีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิด
ทางแพ่ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบสภาพพัสดุและเสนอวิธีการจ าหน่าย แล้วพิจารณาอนุมัติให้
จ าหน่าย แจ้งให้กระทรวงการคลังและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทาง
แพ่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง 
                หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                   1.  จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
เพ่ือการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
                   2.  อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีในการตรวจสอบพัสดุ 
                   3.  เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจ าหน่ายพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ เพ่ือให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาสั่งการ 
                   4.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
                   5.  ลงจ่ายพัสดุ ตามที่ได้รับการอนุมัติให้จ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
                   6 .  รวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  รายงานให้
กระทรวงการคลังและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ 
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                หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
                   1.  ตรวจการรับการจ่ายของพัสดุของงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึง วันที่ 30 
กันยายน ปีปัจจุบันว่าถูกต้องหรือไม ่
                   2.  ตรวจนับจ านวนวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือและมีความ
ถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ท่ีได้บันทึกไว้หรือไม่ และตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงาน
ว่ามีความช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
                   3.  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันท าการ โดย
นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ  
                   หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
                 1.  ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเสนอหรือไม่ 
                 2.  พิจาณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปนั้น เพราะเหตุใด และ
ต้องมีผู้รับผิดทางแพ่งหรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น และจะต้องตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม การบ ารุงรักษาพัสดุ 
 
        2.4.9  การควบคุมภายในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุ หรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

           วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร (2553, หน้า 202-204) กล่าวถึง การ
ควบคุมภายในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุไว้ดังนี้ 

       การคิดค่าเสื่อมราคา จะใช้วิธีใดก็ได้ซึ่งเหมาะสมแก่สถานการณ์ ปัญหาที่พบ คือ ในปีที่ซื้อ
สินทรัพย์มาใช้หรือจ าหน่ายสินทรัพย์ออกไปควรคิดค่าเสื่อมราคาเต็มปี เป็นเศษส่วนของปี หรือคิดเป็น
เดือน ซึ่งควรก าหนดเป็นนโยบายที่แน่นอน และบันทึกรายการอัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาแต่ละ
งวด และค่าเสื่อมราคาสะสมจนถึงปัจจุบันในทะเบียนพัสดุ 

      การควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรักษา ฝ่ายบริหารต้องการทราบรายละ เอียด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมพัสดุ เพ่ือทราบว่าต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการใช้พัสดุ และค่าใช้จ่ายในการเสียเวลาเนื่องจากพัสดุไม่สามารถท างานได้นั้นมีร้อยละเท่าใด     
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมเท่าที่จะท าได้ ซึ่งจ าเป็นมากในการท าตาราง
เกี่ยวกับการซ่อมแซมที่ต้องท าเป็นประจ า การท าตารางการซื้อพัสดุใหม่เพ่ือทดแทนของเดิม การหา
ข้อมูลต้นทุนและการมอบงานให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ในการซ่อมแซมรักษา 
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                   การประกันภัย กิจการควรท าการประกันภัยพัสดุหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่อยู่ใน
ความครอบครอง เพ่ือมิให้ต้องรับภาระเกี่ยวกับภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และควรท าทะเบียน
กรมธรรม์ประกันภัย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

      1.  เลขที่กรมธรรม์ 
      2.  ชื่อบริษัทประกันภัย 
      3.  สินทรัพย์ที่เอาประกันและลักษณะของการประกัน 
      4.  จ านวนที่เอาประกัน 
      5.  ระยะเวลาที่เอาประกัน 

                   6.  ค่าเบี้ยประกัน ซึ่งแยกรายละเอียด ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้ายกมา ค่าเบี้ย
ประกันที่จ่ายในงวดนี้ ค่าเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายจ่ายของงวดนี้ ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้ายกไป 
                   การท าทะเบียนกรมธรรม์ประกันภัยจะช่วยให้ทราบว่า กิจการมีกรมธรรม์ที่ยังไม่หมดอายุ
อยู่เป็นจ านวนเท่าใด และเม่ือเกิดความเสียหายแก่พัสดุหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ขึ้นสามารถเรียกค่า
ทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้การค านวณเบี้ยประกันที่ถือเป็น
รายจ่ายประจ างวด และเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งข้ึน 
 
       2.4.10 ลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี 
                   จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-17) 
กล่าวถึง ลักษณะของการควบคุมภายในที่ดีที่ทุกองค์กรต้องมีเหมือนกัน ดังนี้ 
                   มีแผนจัดแบ่งส่วนงาน ซึ่งก าหนดความรับผิดชอบของงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีหลัก
ส าคัญ คือ การไม่ให้พนักงานคนใดคนหนึ่งคุมงานหรือปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงคนเดียว ตั้ งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุด เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตได้ง่าย หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่มีใคร
ทราบหรือแก้ไขได้ทันเวลา ดังนั้นในการจัดแบ่งส่วนงานจึงต้องแยกงานด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน    
การบัญชี และการตรวจสอบภายในให้เป็นอิสระจากกัน เพ่ือให้มีการควบคุมสอบทานกันได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีการประสานงานที่ดีด้วย 
                   มีระบบการควบคุมทางบัญชีที่ดี คือ มีการอนุมัติรายการบัญชี คู่มือการบัญชี มีการ
ควบคุมโดย งบประมาณและระบบต้นทุนที่เหมาะสม เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเรียบร้อยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีการใช้งบประมาณเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน ส าหรับ
เอกสารประกอบรายการบัญชีและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีหมายเลขเรียงล าดับก ากับ เพ่ือให้
สามารถควบคุมได้และใช้เป็นหลักในการประมวลข้อมูลทางบัญชี 
                   มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละต าแหน่งไว้
อย่างครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่ และการก าหนด
นโยบาย เพ่ือป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การโต้แย้งหรือปัดความรับผิดชอบของพนักงาน 
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                   ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความรับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแต่การรับสมัครบุคคล
เข้าท างาน การเลื่อนต าแหน่ง และการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของงาน เพราะกิจการอาจได้รับความเสียหายหากใช้เจ้าหน้าที่ที่มี
คุณสมบัติไม่ตรงกับงานที่มอบหมาย หรือหากใช้เจ้าหน้าที่ท่ีมีคุณสมบัติสูงกว่างานที่ท าก็เป็นการสูญเปล่า 
                 “ผู้บริหารควรตระหนักว่า โครงสร้างการควบคุมภายในที่ดีเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการ
ควบคุมเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์” ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (2551, หน้า 
3) หากกิจการใดขาดการควบคุมทางด้านการบัญชีที่ดีแล้ว การบริหารงานจะเป็นไปได้ยากล าบาก 
จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-2) ดังเช่นระบบบัญชี
และการควบคุมภายในของโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา อ าเภอฝาง จั งหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า มีปัญหาการ
ควบคุมภายในดังนี้ 
                 1.  ระบบรายจ่ายไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการจัดท าใบส าคัญจ่าย และตรวจสอบ
เอกสารก่อนจ่ายเงิน 
                 2.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บันทึกรายการตามเกณฑ์เงินสด 
                 3.  ไม่มีการท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเช็ค และบัญชีเจ้าหนี้รายตัว 
                 4.  ไม่มีระบบการควบคุมภายในของระบบการจัดซื้อและจัดจ้างที่ถูกต้อง 
                 5.  ระบบพัสดุยังไม่มีการจัดท าทะเบียนพัสดุ 
                 6.  ไม่มีการจัดท าบัญชีคุมสินค้าคงเหลือของร้านสหกรณ์โรงเรียน (ชัยสรรค์ รังคะภูติ , 
มยุรี วงศ์จรัสเกษม และนงค์นิภา ตุลยานนท์, 2545, หน้า 3) 
       ศิวกร จงสุขศิริ (2553, หน้า 10) ได้ศึกษาการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด วี แอนด์ พี เซ็นเตอร์ (1994) พบว่า กิจการขาดระบบบัญชี  และการควบคุมภายในที่ดี 
ส่งผลให้การออกรายงานทางบัญชีและรายงานทางการเงินเพ่ือใช้ในเชิงบริหารเกิดความล่าช้า  ไม่
น่าเชื่อถือ และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อการน ารายงานทางบัญชีและรายงานทางการเงิน
มาใช้ในการบริหาร และก าหนดกลยุทธ์ของกิจการ สอดคล้องกับสวิตา อ่อนละออ (2555, หน้า 105)    
ที่พบว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 
ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการเปรียบเทียบกันได้ 
เนื่องจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท สามารถค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนช่วยให้รายงานทางการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้  
        ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องสร้างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบในทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส เอ้ือให้องค์กรเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร , 
2556, หน้า 1)   
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2.5  การบริหารความเสี่ยง 
       2.5.1  ความหมายของความเสี่ยง 
                  Vilarinho & Silva, 2011 (อ้างถึงใน นงเยาว์ จิรภาไพศาล, 2556, หน้า 8) ได้ให้ค านิยาม
ของความเสี่ยงว่า “ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสหรือภัยคุกคาม ในที่นี้ภัยคุกคาม คือ 
ช่องโหว่หรือจุดอ่อนขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจทุกองค์กรต้องมีการจัดการความเสี่ยง ต้องรับมือกับ
ความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและมีแผนส ารองหากเกิดความผิดพลาดขึ้น”  
                   จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557, หน้า 3-1) ได้
ให้ความหมายของความเสี่ยงว่า “โอกาสที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ 
ความแตกต่างเกิดจากความไม่แน่นอนของปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จของการด าเนินงานของ
องค์กร” 
          เจนเนตร มณีนาค และคณะ (2548, หน้า 4) ได้ให้ค านิยามความเสี่ยงว่า “สถานการณ์ที่
อาจเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงเป้าหมาย” 
                   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th/th/about/overview/ 
files/ERM_Framework_2016.pdf, 5 มิถุนายน 2559) ได้ให้ความหมายของความเสี่ยงว่า “โอกาส/
เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการด าเนินการอยู่ ณ  ปัจจุบันไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่
ของผลกระทบที่เป็นตัวเงินได้หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร” 
                   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 111) ได้ให้ความหมายของ
ความเสี่ยงว่า “เหตุการณ์/การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผล
กระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ” 
                   ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (2544, หน้า ก-9) ได้ให้ความหมายของความเสี่ยงว่า “โอกาส
ที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ท าให้
งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด” 
                   อรุษ คงรุ่งโชค (2551, หน้า 292) ได้ให้ความหมายของความเสี่ยงว่า “โอกาสของความ
ไม่แน่นอนต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้เนื่องจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์
เสี่ยงต่าง ๆ ทั้งนี้วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอาจประกอบด้วยเหตุการณ์หรือสถานการณ์เสี่ยงหลายเหตุการณ์
หรือหลายสถานการณ์” 
 
 
 

http://www.set.or.th/th/about/overview/
http://www.set.or.th/th/about/overview/files/ERM_Framework_2016.pdf
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        2.5.2  ประเภทของความเสี่ยง 
                   มหาวิทยาลัยรามค าแหง (http://www.fis.ru.ac.th/home/images/file2557/risk 
.pdf, 25 กรกฎาคม 2559) ได้จ าแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

        1.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resources Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่
พร้อม หรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบ
สารสนเทศ ด้านอาคารสถานที ่ 

        2.  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและ
การบรรลุผลตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  

        3.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ  (Compliance Risk)   
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือ
กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่
ก าหนด และอาจมีผลต่อ การลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

        4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational  Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการท างาน ตามปกติทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพว่ามีการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมและมี
ระบบควบคุม ตรวจสอบ ที่ดีเพียงใด ถ้าไม่ดีพอองค์กรต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้น
เกิดขึ้น มิฉะนั้นอาจจะส่งผล กระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ หรือ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร  

        5.  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Human and Good 
Governance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
การสรรหาบุคลากร การบรรจุแต่งตั้งการฝึกอบรมการโยกย้ายและไม่ได้จัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมไว้
อย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ 

        6.  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External  Environment  Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจส่งผลกระทบท าให้องค์กรไม่
สามารถด าเนินการได้ ส าเร็จตามเป้าหมาย  

        7.  ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ (Other Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษากับทุกระดับชนชั้น
ตามบริบทของสถาบัน 

 

http://www.fis.ru.ac.th/home/images/file2557/risk%20.pdf
http://www.fis.ru.ac.th/home/images/file2557/risk%20.pdf
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                   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th/th/about/overview/files/ 
ERM_Framework_2016.pdf, 5 มิถุนายน 2559) จ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

      1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกล
ยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 
                   2.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational  Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 
                   3.  ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย เช่น การบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร 
                   4.  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับ
ดูแล รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ (Compliance Risk)  
อันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
                   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 112) ได้แบ่งความเสี่ยง
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

      1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงเรื่องนโยบาย แผน พันธกิจ กลยุทธ์ และ
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

           2.  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการด าเนินงานด้านการ
แนะแนว ความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน 
งานธุรการ การก ากับติดตาม การพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

             3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรายหัว การจัดท าบัญชีการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การใช้จ่ายเงิน เงินยืม 
การจัดท าทะเบียน การจัดท ารายงานการขอซื้อ ขอจ้าง การเขียนเช็คสั่งจ่าย 
                   4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องวินัย 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ มาตรการ และข้อก าหนดจากต้น
สังกัด 
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        2.5.3  ความเสี่ยงในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดหาบริการ 
                   จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557, หน้า 15-11) 
กล่าวว่า การสั่งซื้อ การรับพัสดุ การบันทึกเจ้าหนี้ และการจ่ายเงินมีความเสี่ยง ดังนี้ 
                   ความเสี่ยงในการสั่งซื้อ  
                   1.  ซื้อสินค้าหรือบริการที่เกินความจ าเป็น หรือในปริมาณท่ีไม่เพียงพอกับความต้องการ 

  2.  ซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ 
  3.  ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายที่มิได้อนุมัติ ท าให้กิจการเสียผลประโยชน์ หรือ

พนักงานได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว 
        4.  ซื้อสินค้าและบริการในราคาสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น 
        5.  คุณภาพสินค้าหรือบริการที่ได้ต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

เนื่องจากสินค้าเสียหาย หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ าอีก เพ่ือให้ได้คุณภาพหรือบริการที่ต้องการ 
                  ความเสี่ยงในการรับพัสดุ 

        1.  ไม่รายงานให้ทราบถึงพัสดุที่ช ารุดหรือขาดจากที่สั่งซื้อไป 
        2.  พัสดุที่ได้รับไม่ตรงกับท่ีสั่งซื้อ ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานที่รับ 

             ความเสี่ยงในการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้  
        1.  บัญชีเจ้าหนี้แสดงยอดหนี้สินไม่ถูกต้อง 
        2.  ยอดเงินในบัญชีไม่ถูกต้อง เนื่องจากการบันทึกบัญชีผิดพลาด จ านวนเงินผิด เจ้าหนี้ผิด

รายหรือบันทึกบัญชีล่าช้าเกินไป 
             ความเสี่ยงในการจ่ายเงิน  

        1.  จ่ายเงินส าหรับพัสดุหรือบริการที่ไม่ได้รับ 
                   2.  ช าระหนี้เกินกว่าจ านวนเงินที่ควรเป็นหนี้ หรือผิดเงื่อนไขจนเสียประโยชน์ เช่น ช าระ
เร็วไปหรือช้าไปจนไม่ได้รับส่วนลดที่ต้องการ 

         3.  จ่ายเงินช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ผิดราย 
         4.  พัสดุหรือค่าใช้จ่ายบันทึกบัญชีไว้ผิดประเภทเมื่อจ่ายเงิน 
 

   2.5.4  ความเสี่ยงในการบริหารงานพัสดุ 
                   พรหมพร ทองเนียม (https://irj.kku.ac.th, 10 ตุลาคม 2559) ได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดหาพัสดุ ของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัจจัยเสี่ยง
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

        1.  ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พบว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานจริง มีความยุ่งยากซับซ้อนต่อการท าความเข้าใจ ไม่มีความยืดหยุ่นและไม่สามารถ
แก้ปัญหาเร่งด่วนได้ 

https://irj.kku.ac.th/
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                   2.  ด้านประสบการณ์การท างาน พบว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ท าการตรวจรับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาคัดเลือกโดยค านึงถึงราคาต่ าสุด
เป็นเกณฑ์ โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพของพัสดุ 
                   3.  ด้านการวางแผนและการบริหารงาน พบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุมีมาก
เกินไป ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุมีความล่าช้า 
                   4.  ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้หรือชี้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้ 
 
        2.5.5  เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดระดับความเสี่ยง 
                   อรุษ คงรุ่งโชค (2551, หน้า 295) กล่าวว่า เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดระดับความเสี่ยง เพ่ือ
ช่วยในการก าหนดมาตรฐานการควบคุมท่ีเหมาะสม มีดังนี้ 
                   1.  ความถี่ของการเกิดรายการ พิจารณาจากรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือรายการผิดปกติสูงกว่ารายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่
บ่อยครั้ง 

  2.  ขนาดของรายการ พิจารณาถึงมูลค่าของรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระดับ
ความเสี่ยงจะยิ่ง สูงหรือลดน้อยลงขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าของรายการสูงมากน้อยเพียงใด 
                   3.  ลักษณะของสินทรัพย์ที่ง่ายต่อการสูญหายหรือโจรกรรม สินทรัพย์จะมีความเสี่ยงมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพของสินทรัพย์ว่าจะสูญหายหรือถูกโจรกรรมได้ง่ายมากน้อยเพียงใด เช่น เงิน
สดจะมีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากลักษณะของเงินสดสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและแปรเปลี่ยนเป็นสิ่ง
อ่ืนได้ง่าย   
 
        2.5.6  ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
                   จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557, หน้า 3-1) ได้
ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ว่า “การก าหนด
กิจกรรมควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ” 
                   จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556, หน้า 
13) ได้ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงว่า “การบริหารปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมกิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยมีหลักการ คือ การลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่อาจท าให้องค์กรเกิด
ความเสียหาย เพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็น
ส าคัญ” 
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                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.urm.chula.ac.th/wp-content/uploads/ 
2015/08/URM-Risk-Manual-Y58-for-CUPrint-1.pdf, 1 พฤษภาคม 2560) ได้ให้ความหมายของการ
บริหารความเสี่ยงว่า “กระบวนการบริหารจัดการเชิงรุกที่เน้นการเตรียมความพร้อมในการน าพาให้
มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ท่ามกลาง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง” 
                  ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย (http://www.set.or.th/th/about/overview/ 
files/ERM_Framework_2016.pdf, 5 มิถุนายน 2559) ได้ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
องค์กร (Enterprise Risk Management) ว่า “กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และ
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้” 
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลสุวรรณภูมิ (http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_ 
information/file/risk_1.pdf, 1 กันยายน 2559) ได้ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงว่า 
“กระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสความส าเร็จของวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และลดผลกระทบความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได”้ 
                   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 111) ได้ให้ความหมายของ
การบริหารความเสี่ยงว่า “กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่
ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ” 
                   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ว่า “การก าหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการ 
และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ
ก าหนดวิธีการในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารระดับสูงยอมรับได้ ซึ่ง
สามารถมองได้เป็น 2 มุมมอง คือ การก าจัดหรือลดปัจจัยต่าง ๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกท าลายไป  และมองหาโอกาสที่จะสร้างความ
ได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจ คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยง จะอาศัยการ
จัดล าดับความส าคัญหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น เพ่ือที่จะได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการ
บริหารจัดการกับสิ่งที่มีความส าคัญมากก่อน และมีการค านึงถึงต้นทุนที่ต้องเสียไปกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับกลับมาด้วย (Trade-off between Cost and Benefit)” 

http://www.urm.chula.ac.th/wp-content/uploads/
http://www.set.or.th/th/about/overview/
http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_%20information/file/risk_1.pdf
http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_%20information/file/risk_1.pdf
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       2.5.7  หลักการส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
                   กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) ที่ประกาศใช้
เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีองค์ประกอบ 8 ด้านที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.4  กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO 
ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_ information 
/file/risk_1.pdf, 1 กันยายน 2559. 

         1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
             สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบการบริหาร

ความเสี่ยง และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, http://www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/87 
.pdf, 19 กรกฎาคม 2559) 

             สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม 
นโยบายของผู้บริหาร วิธีการมอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร เพ่ือ
สร้างจิตส านึกเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, http://www.set.or.th/th/about/overview/files/ERM_Framework_2016.pdf, 5 มิถุนายน 
2559) 

 
 
 

http://www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/
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         2.  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
             องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิง 

กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม 

        3.  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
            เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร และเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือท าความ
เข้าใจต่อเหตุการณ์ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  
                      ปัจจัยเสี่ ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ ยงที่จะท าให้ ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้ันตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งองค์กรควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์
และก าหนดกลยุทธ์หรือมาตรการในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
บริบทขององค์กร 
                       ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้  แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตาม
ศึกษาเพ่ือหาแนวโน้มที่จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพ่ือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส หรือเพ่ือลดผล
เสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น 
    ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Environment) การเกิดน้ าท่วม ไฟไหม้ 
แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ โรคระบาด ที่ท าความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน 
    ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
สกุลเงิน และเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหล่งเงินทุน ภาวการณ์แข่งขัน 
    ภาวะการเมือง (Polotical) เหตุการณ์ที่เก่ียวกับการประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบและ
เหตุการณ์ที่เปิดหรือจ ากัดโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี 
    สังคม (Social) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร การย้ายแหล่งที่
อยู่โครงสร้างครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological)  เหตุการณ์ที่ เกี่ ยวกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น อีคอมเมิซ ซึ่งมีผลต่อการใช้สารสนเทศในการบริหาร การลด
โครงสร้างต้นทุน หรือความต้องการด้านเทคโนโลยี       
    ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มี อิทธิพลต่อความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น 
    โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความต้องการเงินทุนเพ่ือ
ขยายหรือรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การลดเวลาที่เครื่องจักรเสีย และการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 
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    พนักงาน (Personnel) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การทุจริต การหมดอายุสัญญา
จ้าง การสูญเสียพนักงานส าคัญ ที่ส่งผลต่อความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงและการหยุดผลิต                    
    กระบวนการ (Process) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานส าคัญ การ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ความผิดพลาดในกระบวนการ การส่งมอบสินค้า การควบคุมท่ีไม่เพียงพอ ที่ส่งผล
ต่อความไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่พอใจของลูกค้า การเสียส่วนแบ่งการตลาด และการเสียชื่อเสียง 
    เทคโนโลยี (Technology) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับระบบไอทีและสารสนเทศภายใน
องค์กร ความถูกต้องครบถ้วนของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย การทุจริต การเลือกระบบที่จะใช้ 
การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ การหยุดชะงักของระบบ และความไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, http://www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/ 
87.pdf, 19 กรกฎาคม 2559)  
                      พัชรินทร์ ข าวงษ์ (2554, หน้า 69-70) ศึกษาการบริหารความเสี่ยงงานการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ของสถานศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่ง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.7  ปัจจัยเสี่ยงงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

ปัจจัยเสี่ยงงานการเงินและบัญชี ปัจจัยความเสี่ยงด้านพัสดุ 
1.  โอนเงินเข้าบัญชีผิดบุคคล 1.  เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์โดยไม่ได้มีการแจ้งกับ 

     เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2.  การโอนเงินเดือนให้กับผู้ที่ลาออกไปแล้ว 2.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการก าหนด 

    คุณสมบัติเฉพาะรายการ 
3.  พนักงานการเงินและบัญชีสามารถเบิกจ่ายเงิน  
     โดยลงลายมือชื่อเพียงคนเดียว 

3.  คุณภาพน้ ายาท าความสะอาดไม่มีคุณภาพ 

4.  การใช้เงินผิดประเภทของเงินที่ได้รับการ 
     จัดสรร 

4.  พนักงานท าความสะอาดมีไม่เพียงพอ 

5.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
     คนเดียวกัน 

5.  มีการเบิกใช้พัสดุแต่ไม่ลงบัญชี ผู้เบิกวัสดุน า 
    วัสดุไปใช้ก่อนโดยมิได้เขียนใบเบิกพัสดุ 

ที่มา: พัชรินทร์ ข าวงษ์. (2554). หน้า 69-70. 
           อัจฉรียา อนันตพงศ์ (2550, หน้า 80-81) ได้ศึกษาระบบการบริหารงานพัสดุของ

หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง สามารถสรุปรายการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้       
           1.  ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ไม่มีความพร้อมในการด าเนินการ 
           2.  รับข้อมูลหรือเอกสารจากหน่วยขอรับบริการล่าช้า 
           3.  ยกเลิกการด าเนินงานหรือยกเลิกสัญญา 
           4.  ข้อมูลและเอกสารจากหน่วยขอรับบริการไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
           5.  ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยขอรับบริการ 
           6.  เจ้าหน้าที่พัสดุท างานไม่ทัน ล่าช้า 

http://www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/
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           7.  เจ้าหน้าที่พัสดุท างานผิดพลาด ไม่ครบถ้วน 
           8.  ระบบการแจกจ่ายและควบคุมพัสดุยังไม่เหมาะสม 
           9.  ขาดเอกสารในการสืบค้นอ้างอิง 
           10. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งท างานผิดพลาด ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 
           11. การบริหารงานไม่เป็นไปตามระเบียบ 
           12. ไม่มีการสอบยันการปฏิบัติงาน 
           13. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งท างานล่าช้า 

                      การระบุความเสี่ยงอาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง  หรือ       ฝ่าย
จัดการที่รับผิดชอบในแผนงานนั ้น และรวบรวมประเด็นความเสี ่ยงส าคัญ เพื่อน ามาจัดท าภาพ           
รวมความเสี ่ย งขององค ์กร  (Corperate Risk Profile)  (ตลาดหล ักทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย ,  
http://www.set.or.th/th/about/overview/files/ERM_Framework_2016.pdf, 5 มิถุนายน 2559)  

       4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
                      เป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง  

            โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
                      ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หาก
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
                      ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ  ได้แก่ ความเสี่ยงสูงมาก 
ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงน้อย (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 
http://www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/87.pdf, 19 กรกฎาคม 2559) 
                      การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 

            การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง 
ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดย
จะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลกระทบและมีโอกาสเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หนึ่งอาจมีผลที่ตามมาและ
กระทบต่อวัตถุประสงค์หลายด้าน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู่ 
ณ ปัจจุบัน และประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 
                      การประเมินความเสี่ยง เป็นการเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ของเกณฑ์การยอมรับ ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
http://www.set.or.th/th/about/overview/files/ERM_Framework_2016.pdf, 5 มิถุนายน 2559) 
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                         พัชรินทร์ ข าวงษ์ (2554, หน้า 70) ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงงานการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ของสถานศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่ง กล่าวถึง การน าปัจจัยเสี่ยงที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข พบว่า 

                         1.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงานเป็นบุคคลเดียวกัน สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
คือ ควรเพ่ิมอัตราจ านวน 1 อัตรา เพ่ือท าให้เกิดการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ตามหลักการตรวจสอบ
บัญชีและการเงิน 

                         2.  พนักงานการเงินและบัญชีสามารถเบิกจ่ายเงิน โดยลงบัญชีลงลายมือชื่อเพียงคน
เดียว สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ มีการเปิดบัญชีจ านวน 3 คน เพื่อคานอ านาจกันจ านวน 2 ใน 3 คน 

            3.  การใช้เงินผิดประเภทของเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีผลกระทบต่อการ
เรียนการสอนของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ ต้องมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
หัวของนักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน 

        5.  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
                      เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์การสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กร  และประเมิน
ระดับของความ เสี่ยงแล้ว โดยต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ที่สุด และคุ้มค่ากับการลงทุน การตอบสนองความเสี่ยง มี 4 วิธี ดังนี้ 

     การหลีกเลี่ยง (Avoid)  เป็นการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงมักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรือจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                      การร่วมจัดการ (Share)  เป็นการร่วมหรือโอนถ่ายความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไป
ยังบุคคลหรือภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 

    การลด (Reduce)  เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 
(Contingency plan) 

    การยอมรับ (Accept)  ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยไม่
ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของ
ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร สู ง ไ ม่ คุ้ ม กั บ ป ร ะ โ ย ชน์ ที่ ไ ด้ รั บ  ( ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไทย , 
http://www.set.or.th/th/about/overview/files/ERM_Framework_2016.pdf, 5 มิถุนายน 2559) 
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        อัจฉรียา อนันตพงศ์ (2550, หน้า 81-82) ได้สรุปวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การบริหารงานพัสดุของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง ออกเป็น 9 แนวทาง ดังนี้ 

        1.  เพ่ิมช่องทางการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยมีการให้
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงในการบริหารงานพัสดุ 

    2.  จัดประชุมท าความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยขอรับบริการ และ
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการขอรับบริการ 

    3.  ศึกษาก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่สัญญาในด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา และมีระบบการเก็บข้อมูลประวัติของบริษัท 

    4.  ปรับปรุงวางระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นมาตรฐาน น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ช่วยในการจัดเก็บ และมีการส าเนาข้อมูลเก็บส ารองไว้ 

    5.  ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามกฎระเบียบที่
ปรับเปลี่ยนไป รวมถึงมีการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบ 

    6.  วางระบบพัสดุคงคลัง โดยเก็บสถิติการเบิกพัสดุ และกระจายการควบคุมพัสดุให้
หน่วยที่ครอบครองพัสดุดูแล 

    7.  ซักซ้อมท าความเข้าใจร่วมกับคณะกรรมการ ถึงข้อที่พึงสังเกตในการปฏิบัติงาน 
ความส าคัญและผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิธีการด าเนินงานกับองค์กรอ่ืน 

    8.  ค านวณกรอบเวลาในการท างาน เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่พัสดุหรือจัดให้เจ้าหน้าที่
ท างานแทนกันได้จัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างาน พร้อมประเมินผลงานโดยมีการให้คุณให้โทษ 

    9.  ให้มีระบบการสอบยันการปฏิบัติงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
                  6.  กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  

            การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, http://www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/87 
.pdf, 19 กรกฎาคม 2559) 
                      ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ ไม่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (ศรัณย์ ชูเกียรติ, 2557, หน้า 5-13) 
                      กิจกรรมการควบคุมทีเ่กิดข้ึนในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน และท่ัวทั้งองค์กร แบ่งออกเป็น 
4 ประเภท ดังนี้ 
                      การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากความผิดพลาด และความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน การควบคุมการเข้าถึง
ทรัพย์สิน  
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                      การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพ่ือค้นพบความ
เสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจนับพัสดุ 
                      การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี 
                      การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือค้นพบความ
เสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต  
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, http://www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/87 
.pdf, 19 กรกฎาคม 2559) 
                      ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย 

        7.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
                      สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร  ควรได้รับการ
บันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมและทันเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่รับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงความ
เสี่ ยงที่ เกิดขึ้น  และผลของการบริหารความเสี่ ยงนั้น  (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย , 
http://www.set.or.th/th/about/overview/files/ERM_Framework_2016.pdf, 5 มิถุนายน 2559) 
                       ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะ
เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่น าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่
องค์กรก าหนด 

             8.  การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
  องค์กรต้องมีการติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสม และ

สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่
ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
และทันเวลา นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่า
ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใดเพ่ิมขึ้นมาหรือไม่ (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, http://www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/87.pdf, 19 กรกฎาคม 
2559); (กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, http://www.enconfund.go.th/pdf/km-1.pdf,     
25 กรกฎาคม 2559) 
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  2.5.8  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
                  จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557, หน้า 3-7) 
กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยง มี 4 ด้าน ดังนี้ 
                   1.  เชิงกลยุทธ์ (Strategic) เป็นวัตถุประสงค์ท่ีสัมพันธ์กับการสนับสนุนพันธกิจขององค์กร 
         2.  การด าเนินงาน (Operations) เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่าง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 
                   3.  การรายงาน (Reporting) เป็นวัตถุประสงค์เพ่ือความเชื่อถือได้ของการรายงาน 
                   4.  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้องค์กรปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร 
                   เจนเนตร มณีนาค และคณะ (2548, หน้า 8-9) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ดังนี้ 
                   1.  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
                   2.  ส่งเสริมความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ อันจะท าให้องค์กรเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ 

        3.  ลดโอกาสที่จะท าให้เกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน 
             4.  เพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

               5.  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (Integration) กับระบบงานอื่นได้ดีขึน้ 
          5.9  ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จ 
                การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เป็นวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ เป็นการพิจารณา
ความเสี่ยงทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
โดยมีแนวคิดว่า ความเสี่ยงด้านหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอ่ืน ท าให้เกิดความเสียหายกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ และ
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556, หน้า 79) โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงประสบ
ความส าเร็จ มีดังนี้ 

  1.  การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
  2.  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  3.  การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  4.  การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  5.  การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าใจกรอบและ 

ความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง 
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                  6.  การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้ วยการก าหนดวิธีการที่
เหมาะสม (ส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,  2556, http://www.udru.ac.th/~qaudru/ 
attachments/article/71/87.pdf, 19 กรกฎาคม 2559) 
                  กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้  
         ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจที่ต้องทราบว่า องค์กรตั้งมา
เพ่ืออะไร มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรมหลักอะไร การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของมหาวิทยาลัย แล้วถ่ายถอดความเชื่อมโยงลงสู่แผนงาน งาน โครงการ 
กิจกรรม  

         ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การท าความเข้าใจกับความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง 
เป็นการค้นหา ระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในระดับองค์กรและ
กิจกรรม ซึ่งค้นหาได้จากงาน โครงการ กิจกรรม กระบวนการที่ส าคัญจากข้อมูลสถิติที่เคยเกิดขึ้น หรือ
คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยระบุด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด อย่างไร และท าไม  

          ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์เป็นการ
จัดล าดับ ความเสี่ยงที่ค้นพบได้หรือระบุได้น ามาจัดระดับความเสี่ยง เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
จัดการกับความเสี่ยงต่อไป โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยมีการก าหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงคุณภาพ
และในเชิงปริมาณ  

            ขั้นตอนที่  4 การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการพิจารณามาตรการควบคุมที่
มหาวิทยาลัยควรมี และประเมินมาตรการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัย
เสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้
สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

            ขั้นตอนที่ 5 การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์มาตรการ หรือแผนงาน
มาใช้ปฏิบัติงาน ในทุกหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือความ
เสียหายจากผลกระทบในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ไม่มีกิจกรรมควบคุม หรือมีไม่เพียงพอ  

            ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน การจัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้ ด าเนินการตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
มีได้ทันท่วงท ี 

        ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลและทบทวน เป็นการด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือพิจารณาว่าแผน
บริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมถึงทบทวน
ประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน และปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  
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(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_ information 
/file/risk_1.pdf, 1 กันยายน 2559) 

ในการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารระดับสูงต้องให้ข้อมูลชี้น าต่อผู้บริหารระดับรองในการควบคุม
ภายใน  ผู้บริหารระดับรองต้องรายงานตามหน้าที่ในความส าเร็จของการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการองค์กร 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
ต้องได้รับการก ากับดูแลจากคณะกรรมการองค์กร (อุษณา ภัทรมนตรี, 2552 อ้างถึงใน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_ information/file/risk_1.pdf, 
1 กันยายน 2559) 

 
2.6  โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดตั้ งขึ้ นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยใช้ชื่อว่า “สถาบันบัณฑิตนวัตกรรมการ
จัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์” ต่อมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์” และเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ (College of Innovation Management)” 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือความเป็น
อิสระและความคล่องตัวในการด าเนินงานแต่อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยมีหลักสูตรที่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) 
2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) 
3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A.) 
4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A) 
5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
แต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางบริหารธุรกิจและรัฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ , http://rcim.rmutr.ac.th/wp-
content/uploads/2013/09/Strategic-plan-for-the-year-59-63.pdf, 10 ตุลาคม 2559) 

http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_%20information%20/file/risk_1
http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_%20information%20/file/risk_1
http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_%20information/file/risk_1
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Strategic-plan-for-the-year-59-63.pdf
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Strategic-plan-for-the-year-59-63.pdf


 

2.6.1  ความหมายของโครงสร้างองค์กร 
               Jones, 2003 (อ้างอิงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554, หน้า 14-1) ได้ให้ค านิยามโครงสร้าง
องค์กรว่า “ระบบอย่างเป็นทางการของงานและการรายงานถึงงานว่ามีความสัมพันธ์ที่จะก าหนดวิธี ให้
พนักงานใช้ทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร”  
         นิตยา เงินประเสริฐศรี (2541, หน้า 3) ได้ให้ค านิยามโครงสร้างองค์กร (Organizational 
Structure) ว่า “การจัดแบ่งบทบาทการท างานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การแบ่งอ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และจ าแนกระดับสายงานบังคับบัญชา” 
         พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และ ชนิดา ศรมณี (2526, หน้า 115) ได้ให้ความหมายโครงสร้าง
ขององค์การว่า “แผนภูมิขององค์การซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ มีการแสดงรายละเอียด
ของการท างานในต าแหน่งต่าง ๆ มีกฎ ระเบียบและข้อบังคับในการท างาน โครงสร้างขององค์การยัง
เกี่ยวข้องกับรูปแบบของอ านาจหน้าที่ การติดต่อสื่อสาร และสายทางเดินของงาน ช่วยให้มีการท างาน
อย่างเป็นทางการเกิดข้ึน” 
                ภาวิณี เพชรสว่าง (2552, หน้า 171) ได้ให้ความหมายโครงสร้างองค์กรว่า “ระบบที่เป็น
ทางการของงานมีความสัมพันธ์ของสายบังคับบัญชาการในการควบคุม ประสานงาน และจูงใจให้
พนักงานร่วมมือกันเพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร” 
                เมธสิทธิ์ พูลดี (2550, หน้า 28) ได้ให้ค านิยามโครงสร้างของกิจการว่า “การจัดกรอบงาน
ทั้งหมด ส าหรับการวางแผนและการควบคุมการท างาน”  
                  วีรนาถ มานะกิจ (2523, หน้า 138) ได้ให้ความหมายโครงสร้างขององค์การว่า “รูปแบบ
ของความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ และผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ ” 
                  ศรัณย์ ชูเกียรติ (2557, หน้า 5-29) ได้ให้ค านิยามโครงสร้างองค์กร (Organizational 
Structure) ว่า “โครงสร้างที่แสดงถึงขอบเขตของอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงาน เป็น
กรอบโครงสร้างส าหรับการวางแผน การสั่งการ การควบคุมและการติดตามผลการด าเนินงาน” 

  สมคิด บางโม (2553, หน้า 127) ได้ให้ค านิยามโครงสร้างองค์กรว่า “ภาพรวมของ
หน่วยงานย่อยและความสัมพันธ์ของหน่วยงานย่อยในองค์กร” 

  อรุษ คงรุ่งโชค (2551, หน้า 113) ได้ให้ค านิยามโครงสร้างองค์กรว่า “วิถีทางที่ผู้จัดการ
ของกิจการแต่ละแห่งสามารถสั่งการและประสานงานต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง” 
                   ในการศึกษาครั้งนี้ ขอให้ความหมายโครงสร้างองค์กรว่า “กรอบการด าเนินงานของ
องค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ของสายการบังคับบัญชา และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน
องค์กร” 
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       2.6.2  องค์ประกอบของโครงสร้างองค์กร 
         Richard Daft, 2001 (อ้างถึงใน วรรณวิมล ศรีหิรัญ, 2553, หน้า 26-27) กล่าวว่า 
โครงสร้างองค์กรมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

        1.  โครงสร้างองค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การรายงานอย่างเป็นทางการ
รวมถึงจ านวนล าดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierachical levels) จ านวนขนาดช่วงการควบคุม (Span of 
control) ของทัง้ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา 
                   2.  แสดงให้เห็นถึงการจัดกลุ่มบุคคลออกตามแผนกงาน และระบบการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
                   3.  รวมถึงการออกแบบระบบต่าง ๆ ในองค์กร เพ่ือประกันให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการบูรณาการ ความพยายามของบุคคล และกลุ่มบุคคลข้ามแผนก
ทั่วทั้งองค์กร  
          ซูรีนา เจ๊ะมะอูเซ็ง (2554, หน้า 43) กล่าวว่า “การจัดโครงสร้างองค์กร คือ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างงาน และโครงสร้างอ านาจหน้าที่โดยอาศัยสายการบังคับบัญชา ระดับการ
จัดการ และความสัมพันธ์ของงานเป็นเส้นเชื่อมโยง อีกทั้งยังต้องแสดงให้เห็นถึงขนาดของการควบคุม
เอกภาพในการบังคับบัญชา” โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 
         1.  สายการบังคับบัญชา (Chain of command) คือ การแสดงถึงความสัมพันธ์ในการ
บังคับบัญชาสั่ง การของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามระดับชั้นในการจัดการ 
                   2 .   ขนาดของการควบคุม (Span of control)  คือ จ านวนผู้ ใต้บั งคับบัญชาที่
ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งควบคุม ดูแล สั่งการ ขนาดการควบคุมกว้างหรือแคบควรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของแต่ละองค์กร เช่น ลักษณะงาน ขนาดของอ านาจหน้าที่ที่สามารถมอบหมาย ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชา ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งข้อดีและข้อเสียของขนาดการควบคุมมีดังนี้ 
                       ขนาดการควบคุมกว้าง มีข้อดีในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ผู้ใต้บังคับบัญชามี
อิสระในการท างานและมีขวัญก าลังใจดี แต่มีข้อเสียคือ ผู้บังคับบัญชาอาจควบคุมดูแลไม่ท่ัวถึง 

                  ขนาดการควบคุมแคบ มีข้อดีคือ ควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง โอกาสงานผิดพลาดมีน้อย 
ส่วนข้อเสีย คือ สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ค่อยมีอิสระในการปฏิบัติงาน อาจมีผล
ต่อขวัญก าลังใจ (พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และชนิดา ศรมณี, 2526, หน้า 187-195)  
         3.  เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) คือ การที่ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่า
ใครคือผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยตรง ให้ยึดหลักการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (One man One boss) 
จะได้ไม่เกิดปัญหาในการข้ามสายการบังคับบัญชา และลดความขัดแย้งภายในองค์กร 

      4.  การแบ่งงาน (Division of work)  คือ การแบ่งงานโดยพิจารณาถึงผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยแบ่งงานตามความรู้ความสามารถและความถนัดของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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                  5.  การรวมอ านาจ (Centralization) และการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ  
การมอบหมายขนาดอ านาจหน้าที่จากผู้บริหารระดับสูงไปสู่ระดับต่าง ๆ ขององค์กร 

           การรวมอ านาจ หมายถึง การรวมอ านาจในการสั่งการและตัดสินใจไว้ที่บุคคลเพียงคน
เดียว ท าให้การสั่งการ นโยบายต่าง ๆ และการประสานงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้บุคลากร
เกิดความช านาญเฉพาะด้าน 
                      การกระจายอ านาจ หมายถึง การที่ผู้บริหารกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังผู้บริหาร
ทุกระดับ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริหารระดับสูง ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ เป็นการฝึกฝนบุคลากรให้มีความสามารถในการตัดสินใจและรับผิดชอบ (เนตร์พัณณา    
ยาวิราช, 2543, หน้า 97) 
                   การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นการจัดแบ่งสายงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนงาน ตลอดจนก าหนดระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน ซึ่งช่วยสนับสนุน
ให้การบริหารงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารสามารถวางแผน สั่งการและควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนได้สะดวกรวดเร็ว ดุษณีย์ ส่องเมือง (2555, หน้า 1-6) การจัดโครงสร้าง
องค์กรแสดงถึงการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้องระมัดระวังเรื่องการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
แยกจากกัน ส่งผลให้พนักงานหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งถูกค้นพบข้อผิดพลาดโดยอีกคนหนึ่ง ดังนั้น 
โอกาสของการทุจริตจึงลดน้อยลง (นพฤทธิ์ คงรุ่งโชค, 2549, หน้า 329) 
       2.6.3  ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์กร 
               พัชสิรี ชมภูค า (2552, หน้า 137-141) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ
โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

            1.  ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างองค์กรนั้นมีส่วนท าให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่วัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งกลยุทธ์และ
โครงสร้างองค์กรจึงต้องมีความสอดคล้องกัน ถ้าหากกลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
โครงสร้างองค์กรจะได้รับผลกระทบและต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
                   2.  ปัจจัยด้านขนาดขององค์กร มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์กรโดยเฉพาะในส่วน
ของผู้เชี่ยวชาญ ความแตกต่างและการรวมกัน ต าแหน่งของพนักงาน องค์กรแบบราชการ การกระจาย
อ านาจและการรวมอ านาจ เมื่อพนักงานเพ่ิมขึ้นองค์กรก็ขยายตัวมากข้ึน จึงจ าเป็นต้องมีการจ้างผู้บริหาร
และพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ถ้าหากงานที่ปฏิบัติมีความแตกต่างกันมาก 
องค์กรต้องใช้ความพยายามในการรวบรวมความสามารถ และต้องมีการตั้งกฎระเบียบ เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจ และพยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยผูกขาดกับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง องค์กรควรมีการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิมความท้าทายในการจัดการองค์กร 
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  3.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์เชิงสถานการณ์ต้องพิจารณาว่า เทคโนโลยีที่
องค์กรมีอยู่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ เนื่องจากการผลิตสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดใช้
เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 

  4.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญย่อมมีผลกระทบต่อองค์กร  

       
        2.6.4  รูปแบบโครงสร้างองค์กร 
                สมคิด บางโม (2553, หน้า 127-131) กล่าวว่า โครงสร้างองค์กรพ้ืนฐานมี 4 รูปแบบ ดังนี้ 

             1.  โครงสร้างองค์กรแบบงานหลัก แบ่งหน่วยงานย่อยออกตามลักษณะของภารกิจหลัก
ขององค์กร การควบคุมการบังคับบัญชาแยกออกเป็นสายงานโดยตรง ลักษณะไม่ซับซ้อนมากนัก ไม่มี
หน่วยงานที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการจัดองค์กรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก    
ในการปฏิบัติงานถ้ามีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึนจะปรึกษาหารือกันในสายงานของตนเท่านั้น 
         2.  โครงสร้างองค์กรแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา มีหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่
ปรึกษาช่วย แก้ปัญหาในเรื่องการขาดค าแนะน าปรึกษา หน่วยงานที่ปรึกษาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน 
ท าให้การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ถ้าไม่มี
หน่วยงานที่ปรึกษาผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบงานทุกชนิด รวมทั้งงานเทคนิคเฉพาะ แต่มีข้อเสีย คือ อาจ
เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา 

  3.  โครงสร้างองค์กรแบบหน้าที่การงานเฉพาะ เป็นการจัดแบบแยกงานเฉพาะตาม
ประเภทของงาน แต่ละหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่เด็ดขาด มีหน่วยงานที่ปรึกษาของตนเอง มีผู้เชี่ยวชาญ
และมีอ านาจสั่งการในหน่วยงานนั้นได้ ท าให้งานด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอ เหมาะส าหรับบริษัทขนาด
กลางที่ท าหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจน 

  4.  โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ เป็นการผสมผสานโครงสร้างแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันใน
องค์กรเดียวกันจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะขึ้น โดยจัดหน่วยงานตามหน้าที่และทีมโครงการ สมาชิกของทีม
โครงการจะถูกรวบรวมจากแผนกต่าง ๆ มาอยู่ภายใต้อ านาจของผู้บริหารโครงการ ซึ่งผู้บริหารโครงการ
ต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จของโครงการ เมื่อโครงการส าเร็จเรียบร้อย สมาชิกของทีมงานรวมทั้ง
ผู้บริหารโครงการจะกลับไปยังแผนกเดิม ปัจจุบันโครงสร้างแบบเมทริกซ์หรือแบบผสมใช้กันมากกับ
องค์กรที่ต้องการประสานงาน และผลปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคที่สูงมาก  
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ภาพที่ 2.5  โครงสร้างการแบ่งงานภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ที่มา: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ. http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Strategic- 
plan-for-the-year-59-63.pdf, 10 ตุลาคม 2559. 
         จากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีโครงสร้าง
องค์กรแบบหน้าที่การงานเฉพาะ โดยจัดแบ่งหน่วยงานตามประเภทหรือหน้าที่งาน ซึ่งมีข้อดีและข้อเสีย 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.8  ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างองค์กรแบบหน้าที่การงานเฉพาะ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ท าให้เกิดความถนัดและความเชี่ยวชาญในงาน

เฉพาะด้าน และเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
1.  บุคลากรจะสนใจงานของฝ่ายตนมากกว่า 
     ส่วนรวม 

2. สามารถรักษามาตรฐานการท างานของสาย
งานได้ด ี

2.  ผู้บริหารมีความสนใจเฉพาะด้านเป็นผู้   
    ช านาญเฉพาะทาง 

3. ท าให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านได ้

3.  การประสานงานและการสื่อสารระหว่าง  
     หน่วยงานมีน้อย และอาจก่อให้เกิดความ    
     ขัดแย้งได้ง่าย 

4. ท าให้การตัดสินใจและการสื่อสารชัดเจนและ
ไม่ซับซ้อน 

4.  เมื่อองค์กรมีการเติบโตจะมีความซับซ้อนมาก     
     ขึ้น ท าให้วัดผลงานล าบาก  

ที่มา: วรัญญู พินธุสมิทธิ.์ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/document, 22 มิถุนายน 2559. 

http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Strategic-%20plan-for-the-year-59-63.pdf
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Strategic-%20plan-for-the-year-59-63.pdf
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 2.6.5  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์กรกับระบบบัญชี 
                 “โครงสร้างองค์กร  (Organization Structure) เป็นตัวก าหนดก าลังคน และงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร” Stephen L. Fink (1983, หน้า 45) “เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความ
พอใจหรือไม่พอใจในการท างานอันเนื่องมาจากการบริหาร การแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ การ
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งระบบการท างานขององค์กร” James and Jone, 1974 (อ้างถึงใน 
ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, 2542, หน้า 128) โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนและไม่ชัดเจน อาจเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็น
ปัญหาที่ร้ายแรง ดังเช่น บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แห่งหนึ่งที่ผู้บริหารยักยอกเงิ นจ านวน 300 
ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วปิดบังการทุจริตโดยการปลอมบัญชีลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันขึ้นมาในงบการเงิน 
เป็นการอาศัยโครงสร้างองค์กรแบบหลายระดับชั้นในการปิดบังการทุจริต (ศรัณย์ ชูเกียรติ, 2557,    
หน้า 5)   
         โครงสร้างองค์กรมีผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์กรผ่านช่องทางอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
คือ โครงสร้างองค์กรมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานที่น าไปสู่การวางแผนและการบริหาร เนื่องจากแรง
กดดันจากการแข่งขัน และโครงสร้างองค์กรเป็นผลลัพธ์จากพนักงาน หรือหน่วยงานปฏิบัติการที่รวมกัน
เป็นองค์กร Decanio, Dibble and Amir-Atefi, 2000 (อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ สอนชา, 2557, หน้า 12) 
ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์กรกับระบบบัญชี ดังนี้ 
         โครงสร้างองค์กรเป็นตัวก าหนดว่า จะให้ข้อมูลข่าวสารไหลไปทิศทางใด และควรสร้าง
ข้อมูลอะไรขึ้นมาบ้าง โดยอาศัยระบบบัญชีและระบบการจัดการเป็นส าคัญ ข้อมูลจะไปตามทิศทางของ
สายการบังคับบัญชา ซึ่งไปสู่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบในหน้าที่งาน 

  โครงสร้างการจัดองค์กรก าหนดการไหลของข้อมูลให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในระดับ
เดียวกัน ส าหรับข้อมูลรายการค้าในระบบบัญชี 

  การมีโครงสร้างองค์กรที่มีรูปแบบเป็นทางการจะมีผลต่อการก าหนดระบบบัญชีที่เป็น
ทางการและ ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ วรรณวิมล ศรีหิรัญ (2553, หน้า 27) ซึ่งสอดคล้องกับเกษวลี     
สังขทิพย์ (2556, หน้า 84) ที่ศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการเงินและการ
บัญชีขององคก์รอิสระ พบว่า การปรับโครงสร้างองค์กรมีผลให้การปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีในด้าน
การส่งรายงานทันเวลา ด้านขั้นตอนการท างาน และด้านการควบคุม ท าให้การจัดท างบทดลอง และ
น าส่งงบแสดงฐานะการเงินทันเวลาตามที่ระเบียบก าหนด ขั้นตอนในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็น
ระบบ มคีวามคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น การควบคุมการเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินรัดกุมมากขึ้น 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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        กัญญภัทร อ าพันสุข (2553, หน้า 83-84) ได้ศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
สินทรัพย์ถาวร กรณีบริษัท ABC จ ากัด พบว่า ผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย
บัญชีและการเงินมีจุดอ่อน ดังนี้ 

        1.  ในแผนกบัญชีสินทรัพย์มีพนักงานจ านวน 3 คน คือ ผู้จัดการแผนกบัญชีสินทรัพย์
จ านวน    1 คน  และผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบัญชีสินทรัพย์จ านวน 2 คน และได้ก าหนดให้ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
สินทรัพย์ทั้ง 2 คนมีหน้าที่ตั้งแต่การบันทึกบัญชีรับรู้สินทรัพย์ การจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ การโอน
สินทรัพย์ การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ รวมถึงการจัดท ารายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร โดยช่วยกันท างาน
และไม่ได้ก าหนดให้มีการสอบทานงานซึ่งกันและกัน ดังนั้นข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดระหว่างรายการ
บัญชีสินทรัพย์ที่บันทึกกับรายการสินทรัพย์ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีการควบคุมทาง
กายภาพของ James A. Hall (2013, p.128) ที่กล่าวว่า ระบบบัญชีต้องแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ออกจากกัน  ระหว่างการอนุมัติรายการสินทรัพย์ การบันทึกสินทรัพย์ และการดูแลรักษาสินทรัพย์  

        2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ได้มีการจัดท าเป็น    
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง ซึ่งคล้ายคลึงกับณฐพร ปรีชา (2552, 
หน้า 60) ที่ได้ศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ กรณีบริษัทน าเข้า
เครื่องประดับ พบว่า การจัดโครงสร้างองค์กรยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่กัน
อย่างชัดเจน ไม่มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร การท างานทั่วไปเป็นแบบพ่ีสอนน้อง ซึ่งขัดกับหลักการบังคับบัญชาที่จะต้องก าหนดอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคนไว้อย่างชัดแจ้ง   และขัดกับหลักการควบคุมภายในที่ดีในการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละต าแหน่งไว้อย่างครบถ้วน เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่ และการก าหนดนโยบาย เพ่ือป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
หรือการโต้แย้งของพนักงาน ศิริอร ขันธหัตถ์ (2531, หน้า 98) จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 
และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554, หน้า 2-17) นอกจากนี้เรื่องโครงสร้างการบริหารงานในระดับบนถูก
วางแผน ควบคุมและตัดสินใจโดยกรรมการผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว ท าให้อาจเกิดปัญหาในการควบคุม 
ตรวจสอบ ดูแลไม่ทั่วถึง และการสั่งการล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันหรือปัญหาที่เกิดขึ้น สอดคล้อง
กับเสถียร เหลืองอร่าม (2517, หน้า 177) ที่กล่าวว่า ข้อเสียของการรวมอ านาจการตัดสินใจเป็นอุปสรรค
ในการขยายงาน เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนงานเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในระดับ
ที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ 
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        วัตถุประสงค์ขององค์กรจะประสบความส าเร็จได้ถ้าโครงสร้างองค์กรสามารถตอบสนองวิธีการ  
ด าเนินงาน การแต่งตั้งผู้มีอ านาจ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ดังนั้น  โครงสร้างองค์กรจึงเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ซึ่งองค์กรต้องก าหนดโครงสร้างด้านบุคลากร
ขึ้นมา เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน หากขาดโครงสร้างองค์กรการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และอาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ บรรจง หะรังษี และภัทราวดี เหมทานนท์ (http://www.tnetsecurity.com/content 
_audit/cobit5_implementation_step.php, 15 เมษายน 2559); เมธสิทธิ์ พูลดี (2550, หน้า 28)
ดังนี้  

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในสังคมการประกอบการ  
2.  เพ่ือผลิตงานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  
3.  เพ่ือให้บริการงานวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคมประกอบการและชุมชน  
4.  เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2558, หน้า 2) 

        ดังนั้น ระบบบัญชีที่ดีจึงต้องมีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้องกับ
โครงสร้างการจัดองค์กรของมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการให้ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลาส าหรับการตัดสินใจ 
  

2.7  แนวทางการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบัญชี การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และโครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ท าให้ทราบปัจจัยที่ท าให้ระบบบัญชีมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร แนวทางการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม แนวทาง
ในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตลอดจนแนวทางในการจัดท าข้อมูลบัญชีบริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารใช้
ประกอบการตัดสินใจที่ทันต่อเวลา ถูกต้อง และเชื่อถือได้ จึงน ามาสู่การพัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อและ
ระบบบัญชีพัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
        การพัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุ กรณีศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งวิทยาลัยจ าเป็นต้องมี “ระบบ
บัญชีที่ดีเพ่ือที่จะใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน” วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย 
และประจิต หาวัตร(2553, หน้า 1-2) ของวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
   
3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 3.1.1  ตัวแปรอิสระ 
          ปัจจัยตัวแปรอิสระที่ส่ งผลโดยตรงให้ระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชี พัสดุมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 ประการ (จากบทที่ 2, หน้า 5-86) ดังนี้ 
                   1.  คุณภาพของสารสนเทศ ได้แก่ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการก าหนดทิศทาง
ขององค์กร ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ทันต่อเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล รวมถึงข้อมูลนั้นต้องถูกท าให้เป็น
ปัจจุบันและปราศจากความผิดพลาด ส่งผลให้ข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สามารถสรุปผลข้อมูล
ออกมาเป็นรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ และสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลได้ ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถเข้าใจและเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างสะดวก 
โดยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
          2.  ระบบบัญชีจะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องมีการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน เพ่ือให้
เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง 
                   3.  ระบบบัญชีจะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
ครอบคลุม เพ่ือปิดจุดอ่อนอันก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตในระบบบัญชี การบริหารความเสี่ยงใน
ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงขึ้นอีก แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นระดับความเสี่ยงที่วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการยอมรับได้ 
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                   4.  ระบบบัญชีที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารวิทยาลัยสามารถ
วางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้กระบวนการ
ท างานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระบบบัญชีมีประสิทธิภาพ 
 3.1.2  ตัวแปรตาม คือ ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ  
 

3.2  วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาที่มาของปัญหาระบบบัญชีของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เมื่อ
ตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของปัญหาแล้ว จึงค้นคว้าศึกษาแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบัญชี การจัดซื้อ การบริหารพัสดุ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โครงสร้างองค์กร 
ตลอดจนศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ความรู้และความเข้าใจที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ น ามาสู่กรอบแนวคิดการวิจัย และการออกแบบแบบสอบถาม เพ่ือ
สัมภาษณ์ให้ทราบถึงลักษณะการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและการบริหารพัสดุของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ หลังจากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บัญชี โดยได้น าระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุที่ออกแบบเสร็จแล้วไปทดลองใช้งาน เมื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบัญชีแล้ว หากพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ให้ปราศจาก
ความผิดพลาดก่อน จึงจะสามารถน าไปอภิปรายและสรุปผลการวิจัยได้ 
                   
         3.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากร  
                   การศึกษาครั้งนี้มีประชากร คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 38 คน 
                   กลุ่มตัวอย่าง 
    การศึกษาครั้งนี้ก าหนดวิธีการและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานของกองคลัง รวมถึงของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
และด้านบัญชี รวมถึงเป็นผู้ใช้รายงาน ใน 3 พ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่ศาลายา พ้ืนที่บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ และพ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล จ านวนทั้งสิ้น 12 คน 

 3.2.2  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
     ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลส่วนนี้รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
กองคลัง และของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยการท าแบบสอบถามในประเด็นระบบบัญชีจัดซื้อ 
ระบบบัญชีพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
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           ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลส่วนนี้รวบรวมได้จากเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความต่าง ๆ 
ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง โครงสร้างองค์กร ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       3.3.1  การสอบถามเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
          การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกองคลัง และของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่
ศาลายา พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และพ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่มีความจ าเป็นและต้องการใช้ระบบ
บัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุ จ านวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งค าถามมีลักษณะค าถามปลายเปิดที่ให้ผู้ตอบ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีการบันทึกข้อมูลเสียงในขณะสัมภาษณ์ เพ่ือสอบถามความต้องการ
ใช้ระบบบัญชี แล้วน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี  
          การศึกษาครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
5 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และด้านบัญชี  
ประกอบด้วย 4 ค าถาม ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล อายุงาน ต าแหน่ง ระดับ
การศึกษา 
          ตอนที่ 2  ข้อมูลความต้องการระบบบัญชีจัดซื้อ ประกอบด้วย 11 ค าถาม  
                   ตอนที่ 3  ข้อมูลความต้องการระบบบัญชีพัสดุ ประกอบด้วย 11 ค าถาม 
                   ตอนที่ 4  ข้อมูลความต้องการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย 3 ค าถาม  
                   ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบัญชีจัดซื้อ และระบบบัญชีพัสดุ 
 
 3.3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
                 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและด้านบัญชีของกองคลัง และของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณา  
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บทท่ี 4 
ระบบบัญชี 

 
        จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก น ามาสู่การออกแบบระบบบัญชีใหม่ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบบัญชีจัดซื้อ และระบบบัญชี
พัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1  ระบบบัญชีจัดซื้อ 

4.1.1  ค านิยามของการจัดซื้อจัดจ้าง 
                 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 
 

4.1.2  ค านิยามของระบบบัญชีจัดซื้อ 
                 ระบบบัญชีจัดซื้อ หมายถึง ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ 
โดยคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้  
 
        4.1.3  วัตถุประสงค์ระบบบัญชีจัดซื้อ  

      1.  เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อพัสดุให้ถูกต้อง ตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การพัสดุของวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ เรื่อง การเงิน การงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินและอ านาจหน้าที่ทางการเงิน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึงการได้รับพัสดุที่จัดซื้ออย่างครบถ้วนตรงตามความ
ต้องการ  
                 2.  เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อให้มีการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี มีการจัดท ารายงานเจ้าหนี้ พัสดุคงเหลือ และภาษีซื้อ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารวิทยาลัย
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 4.1.4  ขอบข่ายของการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง 
             การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ซึ่งมีวิธีการซื้อและการจ้าง 5 วิธี ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการซื้อ/การจ้าง หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
1.  วิธีตกลงราคา  ราคาไม่เกิน 200,000 บาท 
2.  วธิีสอบราคา ราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
3.  วิธีอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป 
4.  วิธีพิเศษ  
 

ราคาเกิน 200,000 บาท ซึ่งกระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้  
-  เป็นพัสดุที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยเร่งด่วน หากล่าช้าจะมีผลกระทบต่อการ 
   ด าเนินงาน   
-  เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ หรือผู้แทน 
   จ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศ        
-  เป็นงานที่ต้องการผู้มีฝีมือเฉพาะด้าน หรือผู้มีความช านาญเป็นพิเศษ 
-  เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุด 
   เสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้  
-  เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที ่ 
   จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
-  เป็นพัสดุที่มีความต้องการซื้อหรือจ้างเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จ าเป็น 
   หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการ และจ าเป็นต้องซื้อ 
   เพ่ิม (Repeat order)  
-  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
-  เป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 

5. วิธีกรณีพิเศษ  

 

- การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะ
เพ่ือจัดหารายได้ หรือหน่วย งานอ่ืนใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้กระท าได้ 

ที่มา: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ. (2553). หน้า 1-2. 
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       เนื่องจากประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการราชมงครัตนโกสินทร์ เรื่อง การพัสดุวิทยาลัย 
พ.ศ. 2553 ข้อ 10 ก าหนดว่า “การด าเนินการซื้อการจ้างที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้”  ดังนั้น
ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบทั้ง 3 ระเบียบ คือ ปฏิบัติตามประกาศวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การพัสดุวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก่อนหากไม่มีก าหนดไว้ 
ต้องพิจารณาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ต่อไป 
 
        4.1.5  อ านาจการอนุมัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
                   ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การเงิน การงบประมาณ การบริหาร
ทรัพย์สินและอ านาจหน้าที่ทางการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 7 ก าหนดอ านาจการอนุมัติเรื่อง
การเงิน การซื้อการจ้าง หรือก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.2  อ านาจการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินในการอนุมัติ (ต่อครั้ง) อ านาจการอนุมัติ 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

เกินกว่า 1,000,000 บาท อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เกินกว่า 5,000,000 บาท คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
ที่มา: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ. (2555). หน้า 1. 
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 4.1.6  ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  ขั้นตอนการอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผู้อ านวยการและรอง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

หัวหน้าพัสดุเสนอ 
ผู้อ านวยการ ผ่านรอง 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
และแผน 

ไม่ผา่น 

1. รับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ก าหนดโครงการลงแผนปฎิบัติงานประจ าป ี

3. เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยฯ 

5. เสนอต่อสภา มทร. รตันโกสินทร์ 

ผ่าน 

8. เสนอขออนุมัติโครงการ 

แจ้งวิทยาลัยทราบ 

แก้ไขเพื่อเสนอต่อ 
สภาฯ 

ผ่าน 

10. จัดเตรียมงานและการด าเนินงาน 

แจ้งหัวหน้าพัสดุทราบ 

9. พิจารณาการซื้อ
ครุภณัฑ์ตามโครงการ 

แก้ไขเพื่อเสนอต่อ 
ผู้อ านวยการ

วิทยาลัย 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

เริ่มต้น 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลยัโทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์  

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

6. พิจารณาโครงการ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

หัวหน้าพัสด ุ

7. รับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

4. เสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

ไม่ผา่น 

จบ 
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จากแผนผังขั้นตอนการขออนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ขออธิบายรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.3  ขั้นตอนการอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัต ิ ข้อบังคับ ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1. เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมข้อมูลรายงานต่อ  

ผู้อ านวยการวิทยาลัย เพื่อจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 

1. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และแก้ ไข
เพิ่ม เติม ข้อ 27, 
ข้อ 29 และข้อ 59 
 
2 .  ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ท า ง
งบประมาณและ
ก า ร ค ลั ง  พ . ศ . 
2544  
 
3. พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และกา รบ ริ หา ร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

1 วัน 

ผู้อ านวยการ และ
รองผู้อ านวยการ 

2. ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการก าหนด
โครงการลงแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

1 วัน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อ 
ผู้อ านวยการ เพื่อเข้าสู่แผนของบประมาณ
ประจ าปีของวิทยาลัย 
3.2 ผู้อ านวยการเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

1 วัน 

คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย 

4. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสรุปผลการ
พิจารณาอนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1 วัน 

ผู้อ านวยการ 5. ผู้อ านวยการน าแผนปฏิบัติการ แผนการ
เงินและงบประมาณประจ าปี เข้ าสู่สภา
มหาวิทยาลัย 

1 วัน 

สภามหาวิทยาลัย 6. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนจัดซื้อใน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1 เดือน 

ผู้อ านวยการ 7. รับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติแล้ว 

1 วัน 

หัวหน้าพัสดุ 8 .  หัวหน้ าพั สดุ จั ดท าบันทึ กขออนุ มั ติ
หลักการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดเสนอ 
ผู้อ านวยการ ผ่านรองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารและแผน 

1 วัน 

ผู้อ านวยการ และ
รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน 

9. ผู้ อ านวยการพิจารณาอนุมัติการซื้ อ
ครุภัณฑ์หรือการจ้างตามโครงการ 

1 วัน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 10. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 สัปดาห์-2 เดือน 
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4.1.7  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

เริ่มต้น 

1. รวบรวมความต้องการพัสดุของหน่วยงานภายใน
วิทยาลัย ท้ัง 3 พ้ืนท่ี 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

2. จัดท าบันทึกข้อความขอซื้อขอจ้างตามระเบียบส านักนายกฯ 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 27 

 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

หัวหน้าพัสด ุ
3. ตรวจสอบเอกสารและขออนุมตัิการจัดซื้อจัดจ้าง 

พร้อมท้ังขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัด/ุงานจ้าง 

4. ลงนามอนุมัติการจัดซื้อจดัจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด/ุงานจ้าง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

5. เวียนค าสั่งและเอกสาร หัวหน้าพัสด ุ

6. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

7. จัดท าสัญญากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

8. ตรวจสอบและอนุมัตลิงนามท าสัญญาในวงเงินไม่เกิน 
200,000 บาท 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด/ุงานจ้าง 

  

9. ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 
และลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจา้ง
เพื่อแก้ไข 

1 
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ภาพที่ 4.2 (ต่อ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ลงนามในเอกสารการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

12. รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย 

หัวหน้าพัสด ุ

จบ 

11. รับเอกสารการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด/ุงานจ้าง 

  

2 
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จากแผนผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ขออธิบายรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.4  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัต ิ ข้อบังคับ ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่พสัด ุ 1. เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมความต้องการพัสดุ 

ของหน่วยงานภายในวิทยาลัย 3 พื้นที่ ได้แก่ 
พื้นที่ศาลายา พื่นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และ
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 

1. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และแก้ ไข
เพิ่ม เติม ข้อ 27, 
ข้อ 29 และข้อ 59 
 
2 .  ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ท า ง
งบประมาณและ
ก า ร ค ลั ง  พ . ศ . 
2544  
 
3. พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และกา รบ ริ หา ร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

1 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าบันทึกข้อความขอจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1 วัน 

หัวหน้าพัสด ุ 3.1 หัวหน้าพัสดุตรวจสอบเอกสารและเสนอ
ผู้อ านวยการ เพื่อขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2 หัวหน้าพัสดุเสนอรายชื่อ เพื่อขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

1 วัน 

ผู้อ านวยการ 4. ผู้อ านวยการพิจารณาลงนามอนุมัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

1 วัน 

หัวหน้าพัสด ุ 5. หัวหน้าพัสดุ เวียนค าสั่ งและเอกสารที่  
ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติแล้ว 

1 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 6. เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของพัสดุ
และต่อรองราคาภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับ 

1 สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 7. เจ้าหน้าที่พัสดุท าสัญญากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 วัน 
ผู้อ านวยการ 8. ผู้อ านวยการตรวจสอบและอนุมัติลงนามใน

สัญญาในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท 
1 วัน 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
งานจา้ง 

9. เมื่อถึงก าหนดส่งมอบพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดนุดั
หมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างมา
ตรวจนับพัสดุ/งานจ้างร่วมกัน  

1 วัน 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

10. คณะกรรมการตรวจรับลงชื่อเป็นหลักฐาน
ในใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

1 ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 11. เจ้าหน้าที่พัสดุรับใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

1 ช่ัวโมง 

หัวหน้าพัสด ุ 12. รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อขออนุมัติ
เบิกจ่ายต่อไป 

1 วัน 
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4.1.8  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ประกอบด้วย 14 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 ภาพที่ 4.3  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา             

 

8. รวบรวมซองและรายงานส่งมอบต่อคณะกรรมการเปิดซอง 

9. คัดเลือกผูเ้สนอราคาตามขั้นตอนท่ีก าหนดและรายงานผล 

เริ่มต้น 

1. รวบรวมความต้องการพัสดุของหนว่ยงานภายใน
วิทยาลัย ท้ัง 3 พ้ืนท่ี 

2. จัดท าบันทึกข้อความขอซื้อขอจ้างตามระเบียบส านักนายก
ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 27 

 

3. ตรวจสอบเอกสารและขออนุมตัิการจัดซื้อจัดจ้าง  
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการเปดิซองและ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุงานจ้าง  

4. ลงนามอนุมัติการจัดซื้อจดัจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

5. เวียนค าสั่งและเอกสาร 

7. รับซองสอบราคาลงทะเบียนและส่งมอบหัวหน้าพสัด ุ

 

ง 

6. จัดท าเอกสารสอบราคาและเผยแพร ่

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

หัวหน้าพัสด ุ

หัวหน้าพัสด ุ

หัวหน้าพัสด ุ

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

คณะกรรมการเปดิซอง
สอบราคา 

  1 
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ภาพที่ 4.3 (ต่อ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

13. รับเอกสารการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

14. รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย 

จบ 

10. อนุมัติท าสัญญากับผู้ขาย/ผูร้บัจ้างในวงเงิน 
เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

หัวหน้าพัสด ุ

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด/ุงานจ้าง 

  

11. ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 
และลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจา้ง 
เพื่อแก้ไข 

 

12. ลงนามในเอกสารการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด/ุงานจ้าง 

  

2 
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จากแผนผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ขออธิบายรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.5  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัต ิ ข้อบังคับ ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่พสัด ุ 1. เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมความต้องการพัสดุ 

ของหน่วยงานภายในวิทยาลัย 3 พื้นที่ ได้แก่ 
พื้นที่ศาลายา พื่นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 

1. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และแก้ ไข
เพิ่ม เติม ข้อ 27, 
ข้อ 29 และข้อ 59 
2 .  ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ท า ง
งบประมาณและ
ก า ร ค ลั ง  พ . ศ . 
2544  
 
3. พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
แล ะกา รบ ริ หา ร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

1 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าบันทึกข้อความขอ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 วัน 

หัวหน้าพัสด ุ 3.1 หัวหน้าพัสดุตรวจสอบเอกสารและเสนอ
ผู้อ านวยการ เพื่อขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2 หัวหน้าพัสดุเสนอรายชื่อ เพื่อขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

1 วัน 

ผู้อ านวยการ 4.1 ผู้อ านวยการพิจารณาลงนามอนุมัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
4.2 ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการเปิด
ซอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งาน
จ้าง 

1 วัน 

หัวหน้าพัสด ุ 5. หัวหน้าพัสดุเวียนค าสั่งและเอกสารที่  
ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติแล้ว 

1 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 6. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารสอบราคา
ป ร ะ ก า ศ ส อ บ ร า ค า ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
กรมบัญชีกลาง ติดประกาศสอบราคาและ
แจกจ่ายเอกสารสอบราคา 

 
1 สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 7 .  เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ รั บ ซ อ ง ส อบ ร า ค า
ลงทะเบียนและส่งมอบให้หัวหน้าพัสดุ 

1 วัน 

หัวหน้าพัสด ุ 8. หัวหน้าพัสดุรวบรวมซอง และรายงานส่ง
มอบต่อคณะกรรมการเปิดซอง 

1 วัน 

คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา 

9.1 คณะกรรมการเปิดซองบัญชีเอกสารส่วน
ที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้คัดเลือก 
9.2 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาบัญชี
เอกสารส่วนที่ 2 และใบเสนอราคาพิจารณา
คัดเลือกผู้ขาย/ผู้ รับจ้างตามข้อบังคับที่
ก าหนด 
9.3 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา 

1 วัน 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ)   
ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัต ิ ข้อบังคับ ระยะเวลา 

ผู้อ านวยการ 10. อนุมัติท าสัญญากบัผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง กรณี
วงเงินเกิน 200,000 บาท แต่ไมเ่กิน 
2,000,000 บาท 

 1 วัน 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
งานจา้ง 

11. เมื่อถึงก าหนดส่งมอบพัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
งานจา้งมาตรวจนบัพัสด/ุงานจา้งร่วมกัน  

1 วัน 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
งานจา้ง 

12. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างลง
ชื่อเป็นหลักฐานในใบตรวจรับพสัดุ/งานจา้ง 

1 ช่ัวโมง 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 13. เจ้าหน้าที่พัสดุรับใบตรวจรับพัสดุ/งาน
จ้างจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจา้ง 

1 ช่ัวโมง 

หัวหน้าพัสด ุ 14. รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจา้ง เพื่อขอ
อนุมัติเบิกจ่ายต่อไป 

1 วัน 
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   4.1.9  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 14 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  ขัน้ตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่อนุมัต ิ

เริ่มต้น 

1. ท าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสาร

ประกวดราคาเพื่อขออนุมัติซื้อ/จ้าง 

3. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง TOR 

2. พิจารณา  

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

4. แจ้งคณะกรรมการร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา 

5. จัดท าร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา น าเสนอ
ผู้อ านวยการ เพื่อขอนุมัติ  

6. พิจารณา  

อนุมัต ิ

7. เผยแพรส่าระส าคญัของ TOR  

8. พิจารณาข้อเสนอแนะ 
หรือค าวิจารณ์  

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

1 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

คณะกรรมการก าหนด
ร่าง TOR และร่าง
เอกสารประกวดราคา 

  
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

คณะกรรมการก าหนด
ร่าง TOR และร่าง
เอกสารประกวดราคา 
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ภาพที่ 4.4 (ต่อ)   

 

2 

9. จัดท าบันทึกข้อความขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบส านักนายกฯ 
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 27, 

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ พร้อมก าหนดวันเวลา และ

สถานท่ีที่เสนอราคา 
 

11. ตรวจสอบเอกสารและขออนมุัติการจดัซื้อจัดจ้าง 
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการ

ตรวจรับพสัด/ุงานจ้าง 

10. พิจารณา  

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

หัวหน้าพัสด ุ

12. ลงนามอนุมัติการจดัซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

13. เวียนค าสั่งและเอกสาร 

14. ประกาศประกวดราคา 

15. ให้หรือจ าหน่ายแบบประกวดราคา 

 
16. รับซองข้อเสนอด้านเทคนิค 

3 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

หัวหน้าพัสด ุ

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

  

หัวหน้าพัสด ุ
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คณะกรรมการประกวดราคา
และผู้ให้บริการตลาดกลาง 

  คณะกรรมการประกวดราคา
และหัวหน้าพัสด ุ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 (ต่อ)   

 

 

4 

17. ตรวจสอบเอกสารทางเทคนิค 

18. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น 

19. พิจารณาข้ออุทธรณ ์

20. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่ตลาดกลาง 

21. ผู้เสนอราคาแข่งขันเสนอราคาในตลาดกลาง 

22. รายงานผลการประกวดราคา และจัดท าประกาศผู้ชนะ
การประกวดราคา 

23. พิจารณา  

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

24. แจ้งผู้ชนะการประกวดราคาให้มาท าสญัญา 

24. ท าสัญญาซื้อ/จ้าง 

จบ 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

  คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

  คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

  คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

  

ผู้อ านวยการ 

  

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

  

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
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จากแผนผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขออธิบาย
รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.6  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัต ิ ข้อบังคับ ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่พสัด ุ 1.  เจ้ าหน้ าที่ พัสดุ จัดท าหนังสือแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อขออนุมัติ
ซื้อ/จ้าง 

1. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และแก้ ไข
เพิ่ม เติม ข้อ 27, 
ข้อ 29 และข้อ 59 
2 .  ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ท า ง
งบประมาณและ
ก า ร ค ลั ง  พ . ศ . 
2544  
3.ระ เบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ ด้วย
วิ ธี ก า ร ท า ง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
พ.ศ. 2549 
4. พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และกา รบ ริ หา ร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 

1 วัน 

ผู้อ านวยการ 2.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสาร
ประกวดราคา 
2.2 กรณีไม่อนุมัติการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
จะต้องแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการใหม่ 

คร่ึงวัน 

ผู้อ านวยการ 3. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน 

คร่ึงวัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 4 . 1  เ จ้ า ห น้ า พั ส ดุ เ วี ย น ห นั ง สื อ แ จ้ ง
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
และร่างเอกสารประกวดราคา 

1 วัน 

คณะกรรมการ
ก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน 
และรา่งเอกสาร
ประกวดราคา 

5. จัดท าร่างขอบเขตของงานและจัดท า
รายละเอียดร่าง เอกสารประกวดราคา 
น าเสนอ ผู้อ านวยการ เพื่อขออนุมัติ 

1 วัน 

ผู้อ านวยการ 6. พิจารณาอนุมัติร่างทั้งหมด 1 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 7. เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่ข้อมูลสาระส าคัญ
ของร่างขอบเขตของงานโดยประกาศใน
เว็บไซต์ 

ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

คณะกรรมการ
ก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน 
และร่างเอกสาร
ประกวดราคา 

8. คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอแนะ
หรือค าวิจารณ์ ดังนี้ 
8.1 กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ให้ด าเนินการขอความ
เห็นชอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
8.2 กรณีมีผู้ วิจารณ์ให้คณะกรรมการฯ 
ทบทวนใหม่ และขึ้นประกาศอีกครั้ง 

1 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 9.1 จัดท าบันทึกข้อความขอซื้อขอจ้าง  
9.2 จัดท าเอกสารประกวดราคาและจัดท า
ประกาศประกวดราคา 

1 วัน 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)   
ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัต ิ ข้อบังคับ ระยะเวลา 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 9.3 คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง พร้อม
ก าหนดวันเวลา และสถานที่ที่เสนอราคา 

  

ผู้อ านวยการ 10. พิจารณาอนุมัติ 1 วัน 

หัวหน้าพัสด ุ 11.1 ตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
11.2 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1 วัน 

ผู้อ านวยการ 12. ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติการจัดซื้อจัด
จ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด
ราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1 วัน 

หัวหน้าพัสด ุ 13. เวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด
ราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1 วัน 

คณะกรรรมการ
ประกวดราคา 

14. ปิดประกาศประกวดราคา และลง
ประกาศประกวดราคาในเว็บไซต์ 

ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา  

15. ให้ หรือจ าหน่ายแบบประกวดราคา ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

16. รับซองเอกสารทางเทคนิค และออก
หลักฐานการรับซองเอกสาร  

1 วัน 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

17. ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค 2 วัน 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

18. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอ
เอกสารประกวดราคาทราบทุกราย และเสนอ
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาลงนาม 

2 วัน 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

19. พิจารณาข้ออุทธรณ์กรณีมีผู้ร้องเรียน 
และแจ้ ง ผลการพิ จา รณา อุทธรณ์ ใ ห้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 

20. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาใน
ตลาดกลางแก่ผู้ให้บริการตลาดกลางทราบ
และเตรียมการ 

1 วัน 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 
และผู้ให้บริการ
ตลาดกลาง 

21. ควบคุมการเสนอราคาทางระบบ 
พิ จ า รณาผลการประกวดราคา  โ ดยผู้
ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการ 

1 วัน 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)   
ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัต ิ ข้อบังคับ ระยะเวลา 

คณะกรรมการ
ประกวดราคา 
และหัวหน้าพัสด ุ

22. จัดท ารายงานผลการประกวดราคา และ
จัดท าประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเสนอ 
ผู้อ านวยการ 

 1 วัน 

ผู้อ านวยการ 23. พิจารณาอนุมัติ 1 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 24.1 แจ้งผู้ชนะการประกวดราคาให้มาท า
สัญญา/รับใบสั่งซื้อ 
24.2 จัดท าหนังสือถึงสถาบันการเงินเพื่อ
ตรวจสอบหลักประกัน กรณีผู้ ชนะการ
ประกวดราคายื่นหนังสือค้ าประกัน 

1-3 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 25. ท าสัญญาการซื้อ/การจ้าง 1 วัน 
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เมื่อต้องการซือ้พสัด ุ

 

  ผู้อ านวยการ 

หน่วยงานที่ขอซื้อ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน 
  

 

 

ใบก ากบัภาษี 

ใบตรวจรับครุภณัฑ์ 
ใบตรวจรับครุภณัฑ์ 

พสัด ุ

 

บนัทกึข้อความขอซือ้ 

ใบสัง่ซือ้ 
ใบสัง่ซือ้ 

ใบสัง่ซือ้ 

 
บนัทกึข้อความขอซือ้ 

 1 

บนัทกึข้อความขอซือ้ 

บนัทกึข้อความขอซือ้ 

ใบสัง่ซือ้ 
ผู้ขาย 

ใบสัง่ซือ้ 

ใบตรวจรับพสัด ุ

ใบสัง่ซือ้ 

ใบตรวจรับพสัด ุ

 1 

 2 
 3 

 2 

 1 

 3 

 S 

 4 

  พสัด ุ

ใบก ากบัภาษี 

 S คณะกรรมการตรวจนบัพสัด ุ

รายงานผลการตรวจ
รับครุภณัฑ์ 

 2 

 1 

 D 

 D 

 1 
 2 
 3 

ใบตรวจรับพสัด ุ

ท าเร่ืองจ่ายเงิน 

 1 

 2 

 3 

 2 
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 4.1.10 ขั้นตอนการจัดท าเอกสารในการจัดซื้อและตรวจนับพัสดุ 
          หน่วยงานที่ขอซื้อพัสดุ 
                  ขั้นตอนที่ 1 จัดท าบันทึกขอซื้อจ านวน 3 ฉบับ ส่งให้แผนกที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

         1.  บันทึกขอซื้อฉบับที่ 1  ส่งให้ฝ่ายพัสดุ 
          2.  บันทึกขอซื้อฉบับที่ 2  ส่งให้ฝ่ายการเงิน 
          3.  บันทึกขอซื้อฉบับที่ 3  จัดเก็บเข้าแฟ้มรอตรวจสอบ 
          ฝ่ายพัสดุ 
          ขั้นตอนที่ 1 รับใบขอซื้อฉบับที่ 1 ส่งเรื่องเสนอขออนุมัติ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
          ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกผู้ขาย และวิธีการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 
          ขั้นตอนที่ 3 จัดท าใบสั่งซื้อ จ านวน 4 ฉบับ น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามประกาศวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การเงิน การงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินและอ านาจหน้าที่ทางการเงิน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 7 จากนั้นจึงจัดส่งเอกสารให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
          1.  ใบสั่งซื้อฉบับที่ 1  ส่งให้ผู้ขาย 
          2.  ใบสั่งซื้อฉบับที่ 2  ส่งให้หน่วยงานที่ขอซื้อ 
          3.  ใบสั่งซื้อฉบับที่ 3  ส่งให้ฝ่ายการเงิน 
          4.  ใบสั่งซื้อฉบับที่ 4  และใบขอซื้อฉบับที่ 1 ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยด าเนินการอนุมัติแล้ว 
เก็บเข้าแฟ้มรอตรวจสอบ 
                    ขั้นตอนที่ 4 หลังจากด าเนินการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นพัสดุที่มี
ลักษณะคงทนถาวร หรือมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี เจ้าหน้าที่พัสดุต้องท าการออกเลขรหัสครุภัณฑ์ และ
ลงบันทึกในทะเบียนครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
          ฝ่ายการเงิน 
          ขัน้ตอนที่ 1 ได้รับบันทึกขอซื้อฉบับที่ 2 จากหน่วยงานที่ขอซื้อ  
          ขั้นตอนที่ 2 ได้รับใบสั่งซื้อฉบับที่ 3 จากฝ่ายพัสดุ   
                   ขั้นตอนที่ 3 ได้รับใบตรวจรับพัสดุฉบับที่ 2 จากฝ่ายพัสดุ 
                   ขั้นตอนที่ 4 น าเอกสารจากขั้นตอนที่ 1-3 มาแนบรวมกัน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
และท าเรื่องจ่ายเงิน หลังจากนั้นจึงส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ฝ่ายบัญชีท าการบันทึกบัญชี 
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4.2  ระบบบัญชีพัสดุ 
         4.2.1  ค านิยามของพัสดุ 
          พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือส านักงบประมาณที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้
ก าหนดประเภทของพัสดุ ดังนี้ 
                  ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

         1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
         2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 

                   3.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
                   4.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง   

            ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติ มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
           1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
           2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
           3.  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักร กลยานพาหนะ  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
           4.  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
           5.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง   
              ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
           1.  รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
           2.  รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง
ท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
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            3.  รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร ทั้งท่ีเป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรก
ในสถานที่ราชการ 
           4.  รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
           5.  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
           6.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ที่ดิน  
        4.2.2  ค านิยามของระบบบัญชีพัสดุ  
          ระบบบัญชีพัสดุ หมายถึง ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานพัสดุ  
 
        4.2.3  วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีพัสดุ 
                 1.  เพ่ือให้มีการจัดเก็บพัสดุได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต 
และภัยธรรมชาติ 
                 2.  เพื่อให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาพัสดุ ด้วยวิธีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และสม่ าเสมอ 
                 3.  เพ่ือควบคุมการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีอย่างถูกต้อง และครบถ้วน โดยการอนุมัติและ
บันทึกบัญชี 
                 4.  เพ่ือให้มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงานและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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  4.2.4  ขอบข่ายของการบริหารงานพัสดุ 
           การบริหารงานพัสดุเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายสินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของวิทยาลัย ดังภาพที่ 4.6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6  ความหมายของการบริหารงานพัสดุ 
ที่มา: กระทรวงการคลัง. http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect, 31 มนีาคม 2560. 
  

งานพัสดุ 

การเบิกจ่าย การยืม การบันทึก การเก็บ 

การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา การจ าหน่าย 
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เมื่อปรับปรุงคา่เสือ่มราคา 

รายละเอียดการค านวณ

คา่เสือ่มราคา 

รายละเอียดการค านวณ

คา่เสือ่มราคา 

 

ฝ่ายบัญชี 

พนักงานบัญชีพัสดุ พนักงานบัญชีการเงิน 
  

 

ภาพที่ 4.7  ผังทางเดินเอกสารการบันทึกค่าเสื่อมราคา 

ใบส าคญัรายวนัทัว่ไป 

 1 

 1 

   1 

 2 

  

 D 

ทะเบียน

ครุภณัฑ์ 

 D 

ใบส าคญัรายวนัทัว่ไป 
 1 

 1 

สมดุรายวนั

ทัว่ไป 

บญัชีแยก

ประเภททัว่ไป 
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   4.2.5  ขั้นตอนการบันทึกค่าเสื่อมราคาพัสดุ 
         ฝ่ายบัญชี ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
         ขั้นตอนที่ 1 ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาพัสดุ พนักงานบัญชีพัสดุ ค านวณค่าเสื่อมราคาตาม
รายละเอียดในทะเบียนครุภัณฑ์  
         ขั้นตอนที่ 2 จัดท าใบส าคัญรายวันทั่วไป และรายละเอียดการค านวณค่าเสื่อมราคาจ านวน  
2  ฉบับ ดังนี้ 
         1.  ใบส าคัญรายวันทั่วไปและรายละเอียดการค านวณค่าเสื่อมราคา ฉบับที่ 1 ส่งให้พนักงาน
บัญชี  การเงิน 
         2.  บันทึกรายละเอียดค่าเสื่อมราคาในทะเบียนครุภัณฑ์ 
         3.  รายละเอียดการค านวณค่าเสื่อมราคาฉบับที่ 2 เก็บเข้าแฟ้ม 
         ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้รับใบส าคัญรายวันทั่วไป และรายละเอียดการค านวณค่าเสื่อมราคาฉบับ 
ที่ 1 จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  
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 4.2.6  ขั้นตอนการตรวจนับพัสดุประจ าปี 
              การตรวจนับพัสดุประจ าปีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มี
ดังนี้    
          ขั้นตอนที่ 1 ก่อนวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลัย ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือตรวจนับการรับจ่ายพัสดุตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคมปี
ก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงสิ้นงวดนั้น 
          ขั้นตอนที่ 2  การตรวจนับให้เริ่มด าเนินการในวันเปิดท าการแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 
ว่ารับจ่ายพัสดุถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลืออยู่ตามบัญชีหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด หรือเสื่อมสภาพ หรือสูญไป 
เพราะเหตุใด หรือพัสดุนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หากมีพัสดุช ารุดหรือเสื่อมสภาพให้คณะกรรมการ
ตรวจนับพัสดุบันทึกลงในรายงานครุภัณฑ์ช ารุด แล้วให้น าเสนอรายงานผลการตรวจนับ พัสดุดังกล่าวต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่เริ่มตรวจนับพัสดุนั้น  
          ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้อ านวยการวิทยาลัยได้รับรายงานการตรวจนับพัสดุแล้ว ปรากฎว่ามีพัสดุ
ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในวิทยาลัยต่อไป ก าหนดให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  กรณีเห็นชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการ
ใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยพิจารณาสั่งการให้จ าหน่ายพัสดุออกจาก
บัญชีได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาปรากฎว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิด  ให้เป็นอ านาจผู้อ านวยการวิทยาลัยด าเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบของวิทยาลัย  
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5. พิจารณาจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

ไม่ผา่น 

 4.2.7  ขั้นตอนการจ าหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

        

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8  ขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุ 

1. ตรวจสอบคณุภาพพสัดุที่อยู่ในความ
ครอบครอง 

2. รวบรวมข้อมูลพสัดุที่ต้องการเลกิใช้งาน หรือ
ช ารุดเสยีหาย และจดัท าใบขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุ 
พร้อมแนบรายละเอียดพัสดุที่จ าหน่าย 

ถูกต้อง 

6. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ และสง่เอกสาร
ประกอบการจ าหน่ายใหฝ้่ายบัญชี 

ผ่าน 
แจ้งหัวหน้าพัสดุทราบ 

แก้ไขเพื่อเสนอ
ต่อผู้อ านวยการ 

เริ่มต้น 

หน่วยงานท่ีใช้พัสดุ  

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  

3. ตรวจสอบเอกสาร 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

หัวหน้าพัสดุและ
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

4. เสนอรายงาน เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ไม่ถูกต้อง 

จบ 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

หน่วยงานท่ีใช้พัสดุ  

7. บันทึกบัญชี ฝ่ายบัญชี 
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จากแผนผังขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ขออธิบายรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 4.7  ขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัต ิ ข้อบังคับ ระยะเวลา 
หน่วยงานที่ใช้
พัสด ุ

1. ท าการตรวจสอบคุณภาพพัสดุที่ใช้งาน
และที่อยู่ในความครอบครอง 

1. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และแก้ ไข
เพิ่มเติม ข้อ 123, 
157, 159 และข้อ 
160 
2 .  ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ท า ง
งบประมาณและ
ก า ร ค ลั ง  พ . ศ . 
2544  
 

1 วัน 

หน่วยงานที่ใช้
พัสด ุ

2.1 รวบรวมข้อมูลพัสดุที่ต้องการเลิกใช้งาน 
หรือพัสดุที่ช ารุดเสียหาย  
2.2 จัดท าใบขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุ พร้อม
แนบรายละเอียดพัสดุที่ต้องการจ าหน่าย 

7 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุเวียนตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบอนุมัติจ าหน่ายพัสดุ และ
รายละเอียดพัสดุที่ต้องการจ าหน่าย 
3.2 หากผลการตรวจสอบพบว่า เอกสารไม่
ถูกต้อง หน่วยงานที่ ใช้พัสดุจะต้องแก้ไข
เอกสารและส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
ใหม่อีกครั้ง 

7 วัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ 4. น าเรื่องการขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุเสนอ
ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 

1 วัน 

ผู้อ านวยการ 5. ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติให้จ าหน่าย
พัสดุออกจากบัญชี 

1 วัน 

หัวหน้าพัสดุและ
เจ้าหน้าที่พสัด ุ

6.1 ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ 
6.2 จัดส่งเอกสารประกอบการจ าหน่ายพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีให้ฝ่าย
บัญชี 

ภายใน 60 วัน 

ฝ่ายบญัช ี 7. ท าการบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันทั่วไป 1 วัน 
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รายละเอียดพสัดทุี่

จ าหนา่ย 

รายละเอียดพสัดทุี่

จ าหนา่ย 

เมื่อเลกิใช้พสัด ุ

 

รายละเอียดพสัดทุี่

จ าหนา่ย 

ภาพที่ 4.9  ผังทางเดินเอกสารการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี 

หน่วยงานที่ใช้พัสดุ ฝ่ายบัญชี 
  

 

ใบขออนมุตัจิ าหนา่ย

พสัด ุ

ใบขออนมุตัจิ าหนา่ย

พสัด ุ

ใบส าคญัรายวนัทัว่ไป 

 1 

ใบขออนมุตัจิ าหนา่ย

พสัด ุ  1 
 2 

 1 

 S 

 D 

 1 

ทะเบียน
ครุภณัฑ์ถาวร 

สมดุรายวนั

ทัว่ไป 

บญัชีแยก

ประเภททัว่ไป 

 D 
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 4.2.8  ขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี 

                   หน่วยงานที่ใช้พัสดุ  
                   ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลิกใช้พัสดุ ต้องจัดท าใบขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุ จ านวน 2 ฉบับ พร้อมแนบ
รายละเอียดพัสดุที่ขอจ าหน่ายเพื่อขออนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  
         ขั้นตอนที่ 2 จ าหน่ายพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
                  ขั้นตอนที่ 3 ส่งใบขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุ ฉบับที่ 1 และรายละเอียดสินทรัพย์ที่จ าหน่ายให้ฝ่าย
บัญชี 
        ฝ่ายบัญชี 
        ขั้นตอนที่ 1 เมื่อได้รับใบขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุฉบับที่ 1 และรายละเอียดพัสดุที่จ าหน่ายจาก
หน่วยงานที่ใช้พัสดุแล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับทะเบียนครุภัณฑ์ แล้วจึงจัดท าใบส าคัญ
รายวันทั่วไป 
        ขั้นตอนที่ 2 ค านวณและบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาจนถึงวันที่จ าหน่ายพัสดุ (กรณีที่พัสดุนั้น
ยกเลิกการใช้งานก่อนครบก าหนดอายุการใช้งาน) 
                 ขั้นตอนที่ 3 บันทึกบัญชีการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป      
       ขั้นตอนที่ 4 เก็บเอกสาร ได้แก่ ใบส าคัญรายวันทั่วไป ใบขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุฉบับที่ 1 
รวมทั้งรายละเอียดพัสดุที่จ าหน่ายเข้าแฟ้มโดยเรียงตามวันที่จ าหน่ายพัสดุ 
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4.3  ผังบัญชี  
     เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน ผู้วิจัยจึงได้มีการก าหนดผัง
บัญชีและรหัสบัญชีที่เหมาะสมและสะดวกต่อการบันทึกบัญชีของวิทยาลัย โดยการให้รหัสเป็นหมวดหมู่  
(Group numerical codes) ประกอบด้วยเลขรหัส 10 หลัก ซึ่งแต่ละหลักอธิบายความหมายดังนี้ 

ตารางท่ี 4.8  ผังบัญชี 

หมวดบัญชี 
ประเภท
บัญชี 

บัญชีแยก 
ประเภทย่อย 

ชื่อบัญชีย่อย ผลิตภัณฑ์ ศูนย์ก าไร 

X X XX XX XX XX 
 หลักที่ 1  บอกให้ทราบถึง หมวดบัญชี ได้แก่     

  1  หมายถึง  หมวดบัญชี สินทรัพย์ 
                     2   หมายถึง  หมวดบัญชี หนี้สิน 
                    3   หมายถึง  หมวดบัญชี ส่วนของเจ้าของ 
                       4   หมายถึง  หมวดบัญชี รายได้ 
                       5   หมายถึง  หมวดบัญชี ค่าใช้จ่าย 
 หลักที่ 2  บอกให้ทราบถึง ประเภทของบัญชี เช่น 
                       11   หมายถึง  ประเภทบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียน 
    12   หมายถึง  ประเภทบัญชี สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 
 หลักที่ 3 และหลักที่ 4  บอกให้ทราบถึง บัญชีแยกประเภทย่อย เช่น 
    1101   หมายถึง  เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
                 1201   หมายถึง  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 หลักที่ 5 และหลักที่ 6  บอกให้ทราบถึง ชื่อบัญชีย่อย เช่น  
    110101   หมายถึง  เงินสด  
    110102   หมายถึง  เงินฝากธนาคาร 
        หลักที่ 7 และหลักที่ 8  บอกให้ทราบถึง ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ 
                01   หมายถึง  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                       02   หมายถึง  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
                       03   หมายถึง  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
                       04   หมายถึง  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

  05   หมายถึง  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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        หลักท่ี 9 และหลักที่ 10 บอกให้ทราบถึง ศูนย์ก าไร ประกอบด้วย 4 พ้ืนที่ของวิทยาลัย ได้แก่  
                      01  หมายถึง  ศาลายา 
                      02  หมายถึง  บพิตรพิมุข 
                      03  หมายถึง  วิทยาเขตวังไกลกังวล 
                      04  หมายถึง  ส่วนกลาง 
 
 4.3.1  ผังบัญชีของระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุ จ าแนกและจัดเรียงได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.9  ผังบัญชีระบบจัดซื้อและระบบพัสดุ  
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี 

หมวดสินทรัพย์  

1101010101 เงินสด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101010102 เงินสด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีบ่พิตรพิมุข 

1101010103 เงินสด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1101010201 เงินสด บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101010301 เงินสด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101010401 เงินสด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101010501 เงินสด รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101010004 เงินสด ส่วนกลาง 

1101020101 เงินฝากธนาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101020102 เงินฝากธนาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีบ่พิตรพิมุข 

1101020103 เงินฝากธนาคารบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1101020201 เงินฝากธนาคาร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101020301 เงินฝากธนาคาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101020401 เงินฝากธนาคาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101020501 เงินฝากธนาคาร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101020004 เงินฝากธนาคาร ส่วนกลาง 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ)   
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี 

1101030101 วัสดุคงเหลือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101030102 วัสดุคงเหลือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีบ่พิตรพิมุข 

1101030103 วัสดุคงเหลือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1101030201 วัสดุคงเหลือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101030301 วัสดุคงเหลือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101030401 วัสดุคงเหลือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101030501 วัสดุคงเหลือ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1101030004 วัสดุคงเหลือ ส่วนกลาง 

1201010101 ที่ดิน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201010102 ที่ดิน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

1201010103 ที่ดิน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1201010201 ที่ดิน บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201010301 ที่ดิน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201010401 ที่ดิน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201010501 ที่ดิน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201010004 ที่ดิน ส่วนกลาง 

1201020101 อาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201020102 อาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีบ่พิตรพิมุข 

1201020103 อาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1201020201 อาคาร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201020301 อาคาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201020401 อาคาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201020501 อาคาร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 



127 
 

 

ตารางท่ี 4.9 (ต่อ)   
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี 

1201020004 อาคาร ส่วนกลาง 

1201030101 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201030102 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีบ่พิตรพิมุข 

1201030103 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1201030201 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พื้นท่ีศาลายา 

1201030301 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201030401 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  
พ้ืนที่ศาลายา 

1201030501 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201030004 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร ส่วนกลาง 

1201040101 ครุภัณฑส์ านักงาน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201040102 ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

1201040103 ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1201040201 ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201040301 ครุภัณฑ์ส านักงาน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201040401 ครุภัณฑ์ส านักงาน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201040501 ครุภัณฑ์ส านักงาน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201040004 ครุภัณฑ์ส านักงาน ส่วนกลาง 

1201050101 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑส์ านักงาน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201050102 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

1201050103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)   
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี 

1201050201 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201050301 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส านักงาน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต         
พ้ืนที่ศาลายา 

1201050401 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส านักงาน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201050501 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส านักงาน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต        
พ้ืนที่ศาลายา 

1201050004 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส านักงาน ส่วนกลาง 

1201060101 ครุภัณฑย์านพาหนะ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201060102 ครุภัณฑย์านพาหนะ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

1201060103 ครุภัณฑย์านพาหนะ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1201060201 ครุภัณฑย์านพาหนะ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201060301 ครุภัณฑย์านพาหนะ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201060401 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต          
พ้ืนที่ศาลายา 

1201060501 ครุภัณฑย์านพาหนะ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201060004 ครุภัณฑย์านพาหนะ ส่วนกลาง 

1201070101 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201070102 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                 พ้ืนที่
บพิตรพิมุข 

1201070103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่วิทยาเขต
วังไกลกังวล 

1201070201 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201070301 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต      
พ้ืนที่ศาลายา 
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1201070401 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201070501 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
พ้ืนที่ศาลายา 

1201070004 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ส่วนกลาง 

1201080101 ครุภัณฑก์ารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201080102 ครุภัณฑก์ารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

1201080103 ครุภัณฑ์การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1201080201 ครุภัณฑ์การศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201080301 ครุภัณฑ์การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201080401 ครุภัณฑ์การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201080501 ครุภัณฑ์การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201080004 ครุภัณฑ์การศึกษา ส่วนกลาง 

1201090101 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑก์ารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201090102 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

1201090103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

1201090201 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201090301 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต         
พ้ืนที่ศาลายา 

1201090401 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต พ้ืนทีศ่าลายา 

1201090501 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต        
พ้ืนที่ศาลายา 
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1201080004 ครุภัณฑ์การศึกษา ส่วนกลาง 

1201090101 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑก์ารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201090102 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

1201090103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

1201090201 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201090301 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต         
พ้ืนที่ศาลายา 

1201090401 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201090501 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต        
พ้ืนที่ศาลายา 

1201090004 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา ส่วนกลาง 

1201100101 งานระหว่างก่อสร้าง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201100102 งานระหว่างก่อสร้าง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

1201100103 งานระหว่างก่อสร้าง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

1201100201 งานระหว่างก่อสร้าง บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201100301 งานระหว่างก่อสร้าง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201100401 งานระหว่างก่อสร้าง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต          พ้ืนที่
ศาลายา 

1201100501 งานระหว่างก่อสร้าง รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

1201100004 งานระหว่างก่อสร้าง ส่วนกลาง 
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หมวดหนี้สิน  

2101010101 เจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2101010102 เจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

2101010103 เจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

2101010201 เจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2101010301 เจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2101010401 เจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต    
พ้ืนที่ศาลายา 

2101010501 เจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2101010004 เจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก ส่วนกลาง 

2101020101 ใบส าคัญค้างจ่าย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2101020102 ใบส าคัญค้างจ่าย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

2101020103 ใบส าคัญค้างจ่าย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

2101020201 ใบส าคัญค้างจ่าย บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2101020301 ใบส าคัญค้างจ่าย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2101020401 ใบส าคัญค้างจ่าย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2101020501 ใบส าคัญค้างจ่าย รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2101020004 ใบส าคัญค้างจ่าย ส่วนกลาง 

2102010101 รายได้จากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2102010102 รายไดจ้ากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

2102010103 รายได้จากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่วิทยาเขต
วังไกลกังวล 

2102010201 รายได้จากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 
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2102010301 รายได้จากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       
พ้ืนที่ศาลายา 

2102010401 รายได้จากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2102010501 รายได้จากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
พ้ืนที่ศาลายา 

2102020101 รายได้จากการบริการสังคมรับล่วงหน้า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2102020102 รายได้จากการบริการสังคมรับล่วงหน้า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

2102020103 รายได้จากการบริการสังคมรับล่วงหน้า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่วิทยาเขต
วังไกลกังวล 

2102020201 รายได้จากการบริการสังคมรับล่วงหน้า บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2102020301 รายได้จากการบริการสังคมรับล่วงหน้า รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       
พ้ืนที่ศาลายา 

2102020401 รายได้จากการบริการสังคมรับล่วงหน้า รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2102020501 รายได้จากการบริการสังคมรับล่วงหน้า รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
พ้ืนที่ศาลายา 

2102030101 รายได้อ่ืนรับล่วงหน้า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2102030102 รายไดอ่ื้นรับล่วงหน้า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนที่บพิตรพิมุข 

2102030103 รายไดอ่ื้นรับล่วงหน้า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ้ืนทีว่ิทยาเขตวังไกลกังวล 

2102030201 รายไดอ่ื้นรับล่วงหน้า บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2102030301 รายไดอ่ื้นรับล่วงหน้า รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2102030401 รายได้ อ่ืนรับล่วงหน้า รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต         
พ้ืนที่ศาลายา 
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2102030501 รายไดอ่ื้นรับล่วงหน้า รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ้ืนที่ศาลายา 

2102030004 รายไดอ่ื้นรับล่วงหน้า ส่วนกลาง 

 จะเห็นได้ว่าผังบัญชี และขั้นตอนการท างานในระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้น
มาในการวิจัยฉบับนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ได้ ถึงแม้ว่าในอนาคตวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการก็
สามารถน าระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุที่พัฒนานี้ไปใช้ได้ เพียงแต่ปรับรูปแบบการตรวจสอบงาน
จากการตรวจสอบโดยใช้เอกสารหรือโดยใช้บุคคล เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แทน 
 ระบบบัญชีของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนั้น ถึงแม้ว่าจะปรับตามที่ผู้บริหารคาดหวัง อย่างไรก็
ตามยังคงอยู่ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 
2544 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2558 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุ กรณีศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีการสรุป การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย ข้อเสนอแนะ และ
ข้อจ ากัดในการวิจัย ดังนี้ 
  
1.  สรุปผลการศึกษาวิจัย 
   วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในปี พ.ศ. 2558 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ “ข้อ 5 ให้จัดตั้งวิทยาลัย
หนึ่งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เรียกว่า “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (College of 
Innovation Management)” เพ่ือเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สู่สังคม
ประกอบการ เพ่ือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นวิทยาลัยแห่งสังคมการ
ประกอบการเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจ  (Sustainable and Smart Entrepreneurship)” เดิมวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการผ่านส่วนกลางมีการบริหารจัดการผ่านกองคลังและกองกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนิน งาน เนื่องจาก
กระบวนการท างานที่มีความซับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้รายงานได้อย่างทันเวลา ในปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการ
จัดซื้อพัสดุ การจัดจ้างบริการ รวมถึงการบริหารงานพัสดุมากขึ้น ผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการควรมีการจัดซื้อ และการบริหารงานพัสดุเป็นขององค์กรเอง จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบบัญชี
จัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุเพ่ือใช้ภายในวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้
กระบวนการท างานมีความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการกระบวนการท างานที่มีความซับซ้อนให้มีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้น 
 การพัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อและระบบบัญชีพัสดุ ผู้วิจัยได้เริ่มจากการศึกษาระบบบัญชี การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างองค์กรจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ต่อมาจึงศึกษา
ระบบบัญชีเดิมที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการใช้ระบบส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เลือกผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้รายงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และด้านบัญชีของกองคลังและของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
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หลังจากการรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนทุกประการแล้ว ผู้วิจัยจึงท าการออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ มีการจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังทางเดินเอกสารพร้อมค าอธิบายในแต่ละ
ขั้นตอน และออกแบบเอกสารทางการบัญชีที่เหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น   

5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 
 2.1  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีกระบวนการท างานที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องส่งเอกสารไป
ยังส่วนกลาง กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมีการวางระบบบัญชีอย่างรัดกุม 
สามารถกระทบยอดคงเหลือพัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานพัสดุได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 
 2.2  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีระบบบัญชีที่สามารถสอบทานการท างานซึ่งกันและกันในแต่ละ
ขั้นตอนได้ เอกสารทางการบัญชีที่จัดท าขึ้นมีการเรียงล าดับตามเลขที่ หรือวันที่อย่างเป็นระเบียบ การจัดซื้อ
จัดจ้างอยู่ในวงเงินที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี อันจะช่วยป้องกันการทุจริต รวมถึงช่วยลด
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานและด้านการเงิน 
 2.3  ระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้น มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในการท างาน มีการแบ่งแยกอ านาจการ
อนุมัติวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการก าหนดขอบเขตวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนมีก าหนดระยะเวลาในการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุอย่างชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 2.4  การออกแบบผังบัญชีท าให้สามารถแสดงผลการด าเนินงานแยกตามศูนย์ก าไรได้ ส่งผลให้ได้
รายงานทางการเงินที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริหารที่
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลบัญชีในการวางแผนการด าเนินงาน และประกอบการตัดสินใจ 
 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า เมื่อวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่น าจัดท า
รายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ย่อมเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 
ครบถ้วน ทันต่อเวลาตัดสินใจ เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจและเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
นั้นได้ง่ายข้ึน 
 ระบบบัญชีจึงเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการบริหารงานของวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่า 
“เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในสังคมการประกอบการ เพ่ือผลิตงานวิจัยที่
สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ เพ่ือให้บริการงานวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคม
ประกอบการและชุมชน เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยระบบบัญชีของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ในอนาคต ควรศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 
           1.  ระบบงบประมาณ  
           2.  ระบบบัญชีเงินเดือน 
  3.  ระบบทะเบียนนักศึกษา  
  4.  ระบบบัญชีแยกประเภท 

5.4  ข้อจ ากัดในการวิจัย 

    1.  การขอความอนุเคราะห์เพ่ือสอบถามข้อมูลประกอบการการพัฒนาระบบบัญชีเป็นไปค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากเป็นข้อมูลทางการบัญชีและเป็นเอกสารทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างไม่สามารถตัดสินใจ
ด้วยตนเองว่าข้อมูลและเอกสารใดบ้างที่สามารถให้กับผู้ท าวิจัยได้ ท าให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการเก็บ
ข้อมูล 
  2.  เนื่องจากกรณีศึกษาเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ จึงท าให้ขั้นตอน
การจัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ และการอนุมัติเอกสารเป็นไปอย่างล่าช้า รวมทั้งกรณีมีการ
แก้ไขแบบฟอร์มบันทึกข้อความ แต่ไม่มีการแจ้งผู้วิจัยให้ทราบเรื่อง  จึงท าให้ต้องท าบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ใหม่ตั้งแต่ต้น  
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อ และระบบบัญชีพัสดุ:  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ค าชี้แจง  

       แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบบัญชีจัดซื้อ และระบบบัญชีพัสดุของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ข้อมูลที่ท่านให้สัมภาษณ์ในครั้ง
นี้จะเป็นความลับ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ตามความจริง เพ่ือน าผลการศึกษา
มาใช้เป็นแนวทางการออกแบบระบบบัญชีของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้     
       ณัฐพร  ใจคุณธรรม 
            ผู้จัดท าวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ชื่อ-นามสกุล......................................................... ........................................................................... ............... 
2. อายุงาน...............ปี 
3. ต าแหน่ง................................................................................................................... ...................................... 
4. การศึกษา 
        1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี 
        3. ปริญญาโท        4. ปริญญาเอก 

ตอนที่ 2 ระบบบัญชีจัดซื้อ 

1. ท่านเคยใช้งานระบบบัญชีจัดซื้อมาก่อนหรือไม่ 
        1. เคย 
        2. ไม่เคย 
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2. ระบบบัญชีจัดซื้อที่ท่านเคยใช้เป็นอย่างไร มีข้อดี – ข้อเสียอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
3. ระบบบัญชีจัดซื้อที่ท่านใช้ในปัจจุบันมีปัญหาในการท างานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
4. ระบบบัญชีจัดซื้อที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันมีขั้นตอนการท างานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านคิดว่าระบบบัญชีจัดซื้อท่ีมีประสิทธิภาพควรมีคุณลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
6. ท่านคิดว่าระบบบัญชีจัดซื้อที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการใช้อยู่ปัจจุบันถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
หรือไม่เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านคิดว่าระบบบัญชีจัดซื้อ มีการควบคุมภายในที่ดีหรือไม่เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านคิดว่าระบบบัญชีจัดซื้อ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านคิดว่าระบบบัญชีจัดซื้อ มีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านต้องการให้ผู้วิจัยพัฒนาระบบบัญชีจัดซื้อในด้านใดบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
11. เอกสารใดบ้างในระบบบัญชีจัดซื้อ ที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมจากระบบปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 ระบบบัญชีพัสดุ 

1. ท่านเคยใช้งานระบบบัญชีพัสดุ มาก่อนหรือไม ่
        1. เคย 
        2. ไม่เคย 
2. ระบบบัญชีพัสดุที่ท่านเคยใช้เป็นอย่างไร มีข้อดี – ข้อเสียอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
3. ระบบบัญชีพัสดุที่ท่านใช้ในปัจจุบันมีปัญหาในการท างานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
4. ระบบบัญชีพัสดุที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้ันตอนการท างานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านคิดว่าระบบบัญชีพัสดุที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
6. ท่านคิดว่าระบบบัญชีพัสดุที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการใช้อยู่ปัจจุบันถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
หรือไม่เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านคิดว่าระบบบัญชีพัสดุ มีการควบคุมภายในที่ดีหรือไม่เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านคิดว่าระบบบัญชีพัสดุ  มีความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านคิดว่าระบบบัญชีพัสดุ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านต้องการให้ผู้วิจัยพัฒนาระบบบัญชีพัสดุในด้านใดบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
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11. เอกสารใดบ้างในระบบบัญชีพัสดุ ที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมจากระบบปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 4 รายงานทางการเงิน 

1. ท่านเป็นผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
        1. ใช่ 
        2. ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบตอนท่ี 5) 

2. ปัจจุบันรายงานทางการเงินที่ท่านได้รับมีความถูกต้องเพียงพอต่อการบริหารและตัดสินใจหรือไม่ 
        1. เพียงพอ 
        2. ไม่เพียงพอ 

3. ท่านต้องการรายงานใดบ้างในระบบบัญชีจัดซื้อ และระบบบัญชีพัสดุ 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
……………………………………………………......................................................................................................…...…
……………………………………………………………………………………………….................................................................
................................................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………….........................................................................................................…...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................................ 
…………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้วิจัย    
 

ชื่อ – สกุล นางสาวณัฐพร  ใจคุณธรรม 
วัน เดือน ปีเกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2527 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 
128 หมู่บ้านสุขสันต์ 6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

สถานที่ท างาน การประปานครหลวง  
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาการบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

 พ.ศ. 2549 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาการบัญชี    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

ประสบการณ์ท างาน  
 พ.ศ. 2549 – 2553 พนักงานบัญชี  

บริษัท โกลเบิล ฟีช จ ากัด 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน นักบัญชี 4 

การประปานครหลวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


