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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อโอกาสเกิด
การทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือของ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
โดยการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถามความคิด เห็น ของพนัก งานบริษัท ที่ท าหน้ า ที่
เกีย่ วข้องกับกระบวนการสินค้าคงเหลือ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีตาแหน่ งเป็ นระดับพนักงานปฏิบตั ิการ และมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรอยู่
ระหว่าง 1 – 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายใน โดยเห็นว่ามีโอกาสเกิดข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ร้อยละ 21.1 ซึ่ง
จุดอ่อนของการควบคุม เกิดจากปั จจัยด้านผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานหลักมากที่สุด คือ เกิดจาก
ความอยู่รอดของบริษทั ขึน้ กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพียงไม่ก่อี ย่างและผู้ปฏิบตั งิ านหลักมี
อัตราการเข้าออกสูง เป็ นต้น การรับรู้รูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามี
โอกาสเกิดจากการขโมยทรัพย์สนิ จากคลังสินค้า โอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
การคอร์รปั ชัน เนื่องจากบริษทั มีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงานเบาะแสการทุจริตไม่
ชัดเจน ไม่มขี อ้ กาหนดให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจาทุกปี เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจทีอ่ าจ
ทับซ้อนผลประโยชน์ ผู้ตรวจสอบภายในควรประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ย งเรื่อ งการทุ จ ริต จัด ท าแนวทางตรวจสอบการทุ จริต เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า แผนการตรวจสอบ

จ
ได้ระบุถงึ ความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ เพิม่ การสอบทานการประพฤติมชิ อบเกี่ยวกับทรัพย์สนิ การสอบ
ทานการเปลีย่ นแปลงในข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ระบบการปฏิบตั งิ าน และผลกระทบต่อการ
ควบคุมขององค์กร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้า อิสระ เรื่องการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจ ริต ในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือของ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ฉบับนี้สาเร็จได้ดว้ ยความ
ช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จากท่าน อาจารย์ ดร.พรสิริ ปุณเกษม และอาจารย์ ดร.ศิรพิ รรณ เขื่อนข่าย
แก้ว ซึ่งได้ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ จนกระทังส
่ าเร็จเป็ นรูปเล่ม ผูศ้ กึ ษาจึงใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ ณ ทีน่ ้ี
ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณพนักงานของบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในการศึกษา และหวังเป็ นอย่าง
ยิง่ ว่าผลการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่าน
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวที่ให้การส่ง เสริม
สนับสนุ นและเป็ นกาลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ รวมทัง้ พี่ๆ และ
เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโททุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจ คอยให้คาปรึกษาและ
คาแนะนาซึ่งทาให้การศึกษาในครัง้ นี้ประสบผลสาเร็จด้วยดี
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การมีสนิ ค้าคงเหลือในคลังสินค้ามากเกินไปอาจทาให้เกิดความเสี่ยง ทัง้ ในเรื่องต้นทุน
การเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย หรือสูญหาย แต่ในทางตรงกัน ข้า ม
ถ้าธุรกิจมีสนิ ค้าคงเหลือน้อยเกินไป ก็อาจประสบปั ญหาสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอ การดาเนินงาน
ทัง้ การผลิตและการขายก็อาจต้องหยุดชะงัก สูญเสียโอกาสในการผลิตและขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
เป็ นการเปิ ดช่องให้แก่คู่แข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตได้ ดังนัน้ จึงต้องมี
การจัดการสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะอาจส่งผล
กระทบต่ อ บริษัท ได้ บริษัท จึง ต้ อ งมีร ะบบการควบคุ ม ภายในเกี่ย วกับ สิน ค้ า คงเหลื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถป้ องกันโอกาสที่จะเกิดการสูญหาย หรือสินค้าที่มอี ยู่ไม่ตรงกับ
ระบบบัญชี ซึ่งปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกิจการ โดยปั ญหาหลักของบริษทั ที่ส่งผลกระทบ
มากคือ สินค้าคงเหลือที่ตรวจนับไม่ตรงตามรายงานสินค้าคงเหลือในระบบและไม่สามารถระบุ
สาเหตุทช่ี ดั เจนได้
ระบบการบริหารและควบคุมสินค้าคงเหลือมักจะมีจุดบกพร่องในการควบคุมเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารจัดการ พนักงานขาดความรู้ทกั ษะ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน ดังเช่นกรณี
การทุจริตวัตถุดบิ คงคลังของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) (GGC) ซึ่งกรณีทเ่ี กิด
การทุจริตสินค้าคงคลังจานวน 71,848 ตัน ซึ่งบริษทั ชาระราคาไปแล้วขาดหายไป คิด เป็ นมูลค่า
รวม 2,100 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุของการทุจริตนี้มาจากทีบ่ รัทฯมีพนักงานจานวนหนึ่งที่เกีย่ วข้อง
กับการจัดซื้อวัตถุดิบให้กบั บริษัท ไม่ดาเนินการตามขัน้ ตอนการจัดซื้อของบริษัท และมีก าร
ดาเนินการนอกเหนือหน้าทีอ่ กี ด้วย นอกจากนัน้ พนักงานกลุ่มนี้อาจจะกระทาการเพื่อประโยชน์
ของตนเองและมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลภายนอกหรือบริษทั คู่ค้าสาหรับเหตุการณ์ จากผลของการ
ตรวจสอบของผู้ต รวจสอบ ได้ ส รุ ป ความคิด เห็น ว่ า โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
กระบวนการจัดหาวัต ถุดิบ และจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์ ควรปรับปรุงให้มีก ระบวนการตรวจสอบ
ระหว่างกัน (Check & Balance) ให้มากขึน้ โดยแบ่งแยกโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
อยู่ ภ ายใต้ก ารบริห ารงานของผู้บ ริห ารต่ า งสายงานกัน จะช่ว ยลดโอกาสในการด าเนิ นการ
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ที่ไ ม่ ถู ก ต้อ งตามขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง าน การใช้ข้อ มู ล อ้า งอิง จากข้อ มู ล ที่เ ก็บ รัก ษาภายใน
หน่ วยงานในการวางแผนจัดซื้ อและสังซื
่ ้อวัตถุดิบ อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือความ
ผิดพลาดได้ ระบบควบคุมการทางานในกระบวนการยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ การใช้
ระบบควบคุมการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มรูปแบบ และปรับปรุงขัน้ ตอนและคู่มอื การปฏิบตั งิ านให้มี
รายละเอียดมากขึน้ เพื่อใช้อ้างอิงและ ป้ องกันการทางานลัดขัน้ ตอน กระบวนการจัดทารายงาน
การขนส่งและการจ่ายค่าขนส่งวัตถุดบิ ยังไม่รดั กุมเพียงพอ ควรจัดให้มกี ารตรวจทานกับข้อมูล
จากบุคคลภายนอก รวมทัง้ กาหนดขัน้ ตอนและจัดทารายงานการขนส่งเพื่อตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดบิ ทีข่ นส่ง เปรียบเทียบกับใบชังน
่ ้ าหนักจริง เพื่อให้ขอ้ มูลทีใ่ ช้งานมีความถูกต้องมากยิง่ ขึน้
และสามารถใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงกับกระบวนการรับวัตถุดบิ ได้อกี (สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2561) กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือจึงควรจัดให้มกี าร
ควบคุมภายในในระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่การจัดซื้อ การรับของ การรับจ่ายจากบัญชี และการ
รายงานข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
ผูศ้ กึ ษาปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบ จึงสนใจที่จะทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การ
ประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์
จากัด (มหาชน) เพื่อวิเคราะห์ถงึ ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดโอกาสต่อการทุจริตในคลังสินค้า
คงเหลือของบริษทั ฯได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อประเมินความเสีย่ งเรื่องการทุจริตในกระบวนการสินค้าคงเหลือของ บริษทั นอร์ทอีส
รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อความเสีย่ งในการเกิดทุจริตในคลัง สินค้าคงเหลือของ
บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ารประเมินความเสีย่ งเรื่องการทุจริต ในกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือของ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ฉบับนี้ ผูศ้ กึ ษาได้ทาการศึกษาจาก
ขอบเขตดังต่อไปนี้
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1. ขอบเขตเนื้อหา
ผูศ้ กึ ษาทาการรวบรวมข้อมูลจากประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริหารและพนักงานที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องในงานบริหารคลังสินค้าคงเหลือของบริษทั ทาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เรื่อง ารประเมินความเสีย่ งเรื่องการทุจริตกระบวนการบริหารสินค้า
คงเหลือของ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) และความคิดเห็นเรื่องการทุจริตรูปแบบ
ต่างๆ ที่อาจทาให้เกิดโอกาสในการทุจริต และสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยนาเครื่องมือการ
ประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริตมาเป็ นแนวทาง
2. ขอบเขตด้านประชากร
ผู้ศ ึก ษาได้ท าการรวบรวมข้อ มู ล จากประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษา คือ ผู้บ ริห ารและ
พนักงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องในงานบริหารคลังสินค้าคงเหลือของบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด
(มหาชน) จานวน 30 คน ซึ่งได้ทาการตอบแบบสอบถามจานวน 30 ชุด
3. ขอบเขตด้านเวลา
ผู้ศกึ ษาได้กาหนดระยะเวลาในการศึกษาไว้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 กรกฎาคม
2563 รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 3 เดือน
ประโยชน์ ที่จะได้รบั
1. เพื่อ ให้ผู้ป ฏิบ ัติงานสามารถน าข้อมู ลในการศึกษาครัง้ นี้ ไปใช้เป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานและระบบการควบคุมภายในเกีย่ วกับการบริหารสินค้าคงเหลือ
2. เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในอาจนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนงานตรวจสอบและ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในได้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
3. เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาในเรื่องการประเมินความเสี่ยงในเรื่องโอกาสเกิดการทุจริตใน
คลังสินค้าคงเหลือ อาจจะนาไปเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การประเมินความเสีย่ งเรื่องการทุจริตในกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือ ของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความเป็ นมาของบริษทั
2. แนวคิดการประเมินความเสีย่ งเรื่องการทุจริต
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเป็ นมาของบริ ษทั
บริ ษั ท นอร์ ท อี ส รับ เบอร์ จ ากัด (มหาชน) ( Northeast Rubber Public Company
Limited) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยาง
แท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพื่อจาหน่ายไปยังผูผ้ ลิต
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผูค้ ้าคนกลางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์
ฮ่องกง มาเลเซีย เป็ นต้น ซึ่งบริษัทได้รบั อนุ ญาตเป็ นผู้ผลิต และส่งออกยางพาราไปยัง นอก
ราชอาณาจัก ร นอกจากนี้ บ ริษัท เป็ น ผู้จดั ให้มีการวิเ คราะห์ทดสอบคุณ ภาพยางภายใต้การ
ดาเนินงานของบริษทั เองตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมยาง พ.ศ. 2542 และบริษทั ยังมุ่งมันผลิ
่ ต
สินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถผลิตยางทีม่ คี ุณภาพ
และเป็ นทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) (NER) ก่อตัง้ และจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ขึน้
เมื่ อ วัน ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2549 โดยนายชู ว ิท ย์ จึ ง ธนสมบู ร ณ์ ด้ ว ยทุ น จดทะเบีย นจ านวน
20 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายยางแผ่น รมควัน (Ribbed
Smoked Sheet : RSS) และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ในปี 2552 บริษทั เริม่ เพิม่ การผลิตและจา
หน่ า ยยางผสม (Mixtures Rubber) และในปี 2556 บริ ษั ท เริ่ ม ด าเนิ น การผลิ ต ยางแท่ ง
(Standard Thai Rubber 20 : STR20) เพื่อจาหน่ ายไปยังผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่ม
ผู้ค้าคนกลางทัง้ ในและต่า งประเทศ อาทิ ประเทศจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และอินเดีย เป็ นต้น
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ปั จจุบนั สินค้าที่บริษทั ผลิตและจาหน่ าย สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มสินค้า แยกตาม
ลักษณะสินค้า ประกอบด้วย
1) กลุ่มผลิตภัณฑย์างแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS)
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางแท่ง (Standard Thai Rubber 20 : STR20)
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางผสม (Mixtures Rubber)
บริษทั ได้รบั อนุ ญาตเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกยางพาราไปยังนอกราชอาณาจักร และเป็ นผู้
จัด ให้มีก ารวิเ คราะห์ท ดสอบคุ ณ ภาพยางตามพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม ยาง พ.ศ.2542 ด้ว ย
ประสบการณ์ หลายปี ทาให้บริษัท เติบโตอย่างต่ อเนื่ อง และเป็ น ผู้ผ ลิตและจาหน่ ายยางแผ่น
รมควัน ยางผสม และยางแท่งทีม่ คี ุณภาพสูง
บริษัทมุ่งมันผลิ
่ ตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จนได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้าน
ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) และการดาเนินธุรกิจให้เติบโตโดยไม่มี
ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มตามคุ ณ ภาพ ISO 14001:2015 ด้า นระบบการจัด การสิ่ง แวดล้อ ม
(Environmental Management System) ด้านรับรองคุณภาพตามนโยบายด้านระบบการจัดการ
อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ISO 45001:2018 (Occupation & Health and Safety
Management System) นอกจากนี้บริษทั ยังได้รบั การรับรองความสามารถเป็ นห้องปฏิบตั กิ าร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อ เป็ น การยืน ยัน และสร้ า งความมันใจให้
่
ก ับ ลู ก ค้า
ตลอดจนเป็ นการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้จดั ทาโครงการ Corporate Social
Responsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร รวมถึง
ระบบสีเ ขีย ว (Green System) การบริห ารจัด การสิ่ง แวดล้อมอย่ างเป็ น ระบบ มีก ารติด ตาม
ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทาให้บริษัทได้รบั การรับรองว่าเป็ น
“อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green Industry level3)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนผังโครงสร้างองค์กร
ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

รักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชี-การเงิน

รักษาการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่สายงานการผลิต

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานซัพพลายเชน

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการตลาด

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่สายงานธุรการ

ภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้างองค์กร
ทีม่ า : บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) (2563)
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จากภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
(2563) ประกอบด้วยผูบ้ ริหารงานองค์กร ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารบริษัท ประกอบไปด้ว ย ประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีเลขานุการบริษทั เป็ นต้น
2. ส่วนงานทีม่ ผี บู้ ริหารงานภายในองค์กร ได้แก่ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้การบริหารงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และยังมีคณะกรรมการในหน่วยงานต่างๆ
ที่คอยบริหารจัดการภายในองค์กร ได้แก่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ รอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชี-การเงิน รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานการ
ผลิต รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ สายงานซัพ พลายเชน รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงาน
การตลาด และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานธุรการ เป็ นต้น

ภาพที่ 2 กระบวนการผลิ ตยางและจัดเก็บสิ นค้าคงเหลือ
ทีม่ า : บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) (56-1)
กระบวนการผลิตยางและจัดเก็บสินค้าคงเหลือของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด
(มหาชน) (2563) สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
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1. การรับคาสังซื
่ ้อ บริษทั จะทาการรับคาสังซื
่ ้อจากลูกค้าและจะทาการผลิตตามจานวน
ตามจานวนคาสังซื
่ ้อ
2. การสังซื
่ ้อวัตถุดบิ การสังซื
่ ้อจะทาการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ กับ Supplier โดยส่งใบสังซื
่ ้อซึ่ง
ระบุรายการและจานวนสินค้าให้กบั Supplier ซึ่งการสังซื
่ ้อของบริษัทจะมีนโยบายสาหรับการ
จัดซื้อวัตถุดบิ โดยบริษทั จะดาเนินการจัดซื้อวัตถุดบิ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการการผลิต
สินค้าประมาณ 3-5 เดือน โดยอ้างอิงจากแผนการผลิตล่วงหน้ าจากฝ่ ายผลิตของบริษัทเป็ น
สาคัญ
3. การตรวจรับวัตถุดิบให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน บริษัทจะทาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานบริษทั เพื่อให้ได้วตั ถุดบิ ทีม่ คี ุณสมบัตถิ ูกต้องเหมาะสมตรงกับความต้องการใช้งาน และ
มีพจิ ารณาระหว่างใบสังซื
่ ้อและสินค้าทีไ่ ด้รบั จริง ถ้าไม่มคี วามถูกต้องครบถ้วนจะทาการคืนสินค้า
ให้แก่ Supplier และบันทึกรายการที่ไม่รบั สินค้าพร้อมเหตุผลของการที่ไม่รบั สินค้าและทาการ
บันทึกรับในระบบ
4. การจัดเก็บวัตถุดบิ ในห้องเก็บวัตถุดบิ ประกอบด้วย การจัดเก็บวัตถุดบิ การตรวจสอบ
อายุวตั ถุดบิ การทาลายวัตถุดบิ ทีห่ มดอายุ การรักษาความปลอดภัยของห้องเก็บสินค้า การตรวจ
นับ
5. การผลิต เมื่อ ได้ร ับ ค าสังซื
่ ้อ จากลู กค้า บริษัท ก็จ ะผลิต จ านวนตามคาสังซื
่ ้ อ และ
นอกจากนี้กจ็ ะมีการผลิตสินค้าเพื่อไว้จาหน่ายด้วย
6. การจัดเก็บสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย การจัดเก็บสินค้าคงเหลือ การตรวจสอบอายุ
สิน ค้า คงเหลือ การท าคืนสิน ค้า การท าลายสินค้า ที่หมดอายุ การรัก ษาความปลอดภัยของ
คลังสินค้า การตรวจนับสินค้า
6. การขายสินค้าและการจัดส่ง บริษทั จะทาการขายสินค้าและทาการจัดส่งสินค้าให้กบั
ลูกค้าตามคาสังซื
่ ้อ ซึ่งบริษทั จะมีกระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า เพื่อให้การส่งมอบ
สินค้าถูกต้อง ตรงตามคาสังซื
่ ้อ
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สิ นค้าคงเหลือ
0%

4%

2%
สินค้าสาเร็จรู ป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ

94%

วัสดุโรงงาน

ภาพที่ 3 สัดส่วนสิ นค้าคงเหลือแต่ละประเภทในบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทีม่ า : บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) (56-1)
จากภาพที่ 3 สัดส่วนของสินค้าคงเหลือของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน
5,993.52 ล้านบาท แบ่งเป็ นสินค้าคงเหลือเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. สินค้าสาเร็จรูป เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม เป็ นต้น ซึ่งมียอดคงเหลือ
147.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.00 จากสินค้าคงเหลือทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2562
2. สินค้าระหว่างผลิต เป็ นสินค้าจาพวกยางที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือผลิตแล้วเสร็จใน
ขัน้ ตอนหนึ่งและรอจะทาการผลิตในขัน้ ต่อไป มียอดคงเหลือ 207.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
4.00 จากสินค้าคงเหลือทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2562
3. วัตถุดบิ มียอดคงเหลือ 5,630.74 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 94.00 จากสินค้าคงเหลือ
ทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2562
4. วัสดุโรงงาน มียอดคงเหลือ 7.2 ล้านบาท จากสินค้าคงเหลือทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2562
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แนวคิ ดและทฤษฎี
การทุจริตมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ทุกเมื่อแม้ว่าองค์กรจะมีการออกแบบระบบควบคุมภายใน
ไว้ดีเพียงใด ผู้บริหารเป็ นผู้รบั ผิดชอบป้ องกันและค้นหาการทุจริต ส่วนผู้ตรวจสอบภายในมี
ความรับผิดชอบในการตรวจสอบความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่
กาหนดโดยผูบ้ ริหาร ดังนัน้ การเรียนรู้การรับรู้ถงึ สัญญาณเตือนภัยหรือข้อบ่งชีท้ ่อี าจเกิดการ
ทุจริตและเข้าใจถึงทฤษฎีการทุจริตจะช่วยให้ผตู้ รวจสอบภายในสามารถทาการตรวจสอบการ
ทุจริตได้ดขี น้ึ
สมาคมผู้ ต รวจสอบการทุ จ ริ ต (The Association of Fraud Examiner ：ACFE,
ม.ป.ป.) กล่าวถึง ประเภทของการทุจริต เนื่องจากถ้าต้องการหาวิธกี ารตรวจสอบ ต้องรู้จกั กับ
ประเภทของทุจริตมี 3 ประเภทดังต่อไปนี้
1. การฉ้ อราษฎร์บงั หลวงหรือเรียกอีกอย่างว่า การคอร์รปั ชัน่ เป็ นการละเมิดความ
ไว้ว างใจเพื่อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว โดยแบ่ ง เป็ น ลัก ษณะการเสนอ คือ การขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ การติดสินบน และลักษณะการสนองความต้องการ คือ การจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิทธิพิเศษ การถูกข่มขู่เรียกร้องผลประโยชน์ การติดสินบน จะอยู่บนพื้นฐานขอความสาเร็จ
ส่วนใหญ่ เป็ นเรื่องของการจัดซื้อ การรวมหัวกันในการประมูลหรือเรียกอีกอย่างว่า การฮัว้
ประมูล เป็ นต้น
2. การยักยอกสินทรัพย์ แบ่งออกเป็ น 2 รายการ ดังนี้
2.1 รายการทีเ่ ป็ นเงินสด
2.1.1 การยักยอกเงินสดทีบ่ นั ทึกอยู่ในบัญชีขององค์กร คือการบันทึก
รับเงินเป็ นสินทรัพย์ของบริษทั แล้วและต้องนาเงินไปฝากธนาคารแต่ระหว่างทางกลับนาเงินเข้า
กระเป๋ าตัวเองก่อน
2.1.2 การยักยอกเงินสดที่ยงั ไม่บนั ทึกบัญชีขององค์กร เช่น การไม่
บันทึกรายการขายหรือบันทึกแต่บนั ทึกต่ ากว่าที่เป็ นจริงหรือบันทึกขายแล้วตัง้ เป็ นลูกหนี้ไว้แต่
เงินสดจริงเก็บเข้ากระเป๋ าไปแล้ว ทิง้ ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งก็ตดั หนี้สูญ
2.1.3 การยักยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด เช่น เซ็นรับงานที่ยงั ไม่เสร็จ
แต่จ่ายเงินเต็ม จ่ายเงินให้พนักงานทีไ่ ม่มตี วั ตน บันทึกรายการค่าใช้จ่ายมากเกินไป ปลอมแปลง
เอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย การทาเรื่องเบิกหลายครัง้ แก้ไขชือ่ ผูร้ บั เงิน เป็ นต้น
2.2 รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
2.2.1 การนาสินทรัพย์ไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์
2.2.2 การยักยอกสินทรัพย์ท่อี ยู่ในบัญชีขององค์กร เช่น จาก
การขอหรือโยกย้ายทรัพย์สนิ ขายหรือส่งมอบ ซื้อหรือรับของ ยักยอกซึ่งหน้าโดยไม่ปกปิ ด
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3. การตกแต่งรายงาน แบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี้
3.1 รายงานทางการเงิน เช่น การบัน ทึก สิน ทรัพย์หรือ รายรับมาก
เกินไปหรือน้ อยเกินไป บันทึกบัญชีต่างงวด บันทึกรายรับปลอม ปกปิ ดหนี้สินหรือรายจ่าย
เปิ ดเผยในหมายเหตุไม่ครบถ้วน ประเมินสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
3.2 รายงานที่ไ ม่ ใ ช่ ร ายงานการเงิน เช่ น ตบแต่ ง ข้อ มู ล คุ ณ สมบัติ
พนักงาน ตบแต่งเอกสารภายใน ตบแต่งเอกสารภายนอก เป็ นต้น
โดยสรุป การทุจริต หมายถึง การกระทาของตนเองหรือการร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้
ได้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ โดยวิธกี ารฉ้อโกง การปิ ดบังข้อเท็จจริง ด้วยวิธกี ารไม่ชอบด้วย
กฎระเบียบหรือกฎหมาย และสามารถมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ถา้ องค์กรไม่มกี ารควบคุมทีแ่ ข็งแรงและ
ไม่มกี ารป้ องกัน ค้นหาการทุจริต
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการทุจริต จะกล่าวส่วนทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
1. ทฤษฎีสามเหลีย่ มของการทุจริต
2. สัญญาณบอกเหตุทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยพนักงาน
3. สัญญาณบอกเหตุทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยผูบ้ ริหารองค์กรเอง
4. สัญญาณบอกเหตุทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ จากบุคคลภายในและภายนอก
5. ลักษณะและรูปแบบของการทุจริต
6. การควบคุมภายในเกีย่ วกับระบบงานซื้อ
7. การควบคุมด้านการบริหารคลังสินค้า
8. การบริหารความเสีย่ งในเรื่องทุจริต (Fraud Risk Management : FRM)
9. เครื่องมือประเมินความเสีย่ ง (FRA Tool)
10. แนวคิดทางการประเมินความเสี่ยงภายใต้แนวคิดการจัดการความเสี่ยงทั ง้
องค์กรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO’s)
11. แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน
แนวคิ ดการประเมิ นความเสี่ยงเรื่องการทุจริ ต
1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริ ต
แนวคิดทฤษฎีในการศึกษาด้านการทุจริตที่นิยมอ้างอิง คือ Donald R. Cressey ใน
ทศวรรษ 1980 ซึ่งได้กล่าวถึงสามเหลีย่ มของการทุจริตไว้วา่ การทุจริตมีโอกาสจะเกิดขึน้ สูงหาก
มีเ หตุ ก ารณ์ หรือปั จจัยเสี่ยงการทุ จริตเกิดขึ้นทัง้ 3 ด้า น คือ 1) มีค วามกดดันหรือแรงจูงใจ
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2) โอกาสในการกระทาและปกปิ ด และ 3) ข้ออ้างหรือมีเหตุผลและทัศนคติท่ผี ดิ ทัง้ นี้สถาบัน
วิชาชีพด้านบัญชีหรือองค์กรหรือสมาคมที่ทาการสอบสวนการทุจริต กล่าวถึง เหตุการณ์หรือ
ปั จจัยเสีย่ งการทุจริตเกิดขึน้ ทัง้ 3 ด้าน ดังนี้
1. ความกดดัน หรือแรงจูงใจให้ผกู้ ระทาทุจริต อาจเกิดจากความกดดันในการ
ปฏิบตั งิ านและความกดดันส่วนตัว ดังนี้
1.1 การหาเหตุผลเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการกระทาของตนเอง เช่น การ
ทาเพื่อให้ได้มาซึ่งความเคารพนับถือในสายตาของคนในครอบครัวหรือผู้ร่วมงาน เช่น การ
ทุจริตทางคอมพิวเตอร์หลายๆครัง้ ที่แสดงว่าผู้บุกรุกถึงข้อมูลนัน้ มีพ ลังความสามารถที่จ ะ
กระทามากกว่าทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายโดยเจตนา
1.2 ความพึงพอใจในสิง่ ทีป่ รารถนา เช่น ความโลภ หรือการกระทาจน
ติดเป็ นนิสยั
1.3 การมี แ รงกดดัน ทัง้ จากความเครี ย ดทางร่ า งกายหรื อ จาก
บุคคลภายนอก
2. โอกาสในการกระทาและปกปิ ด ซึ่งเกิดจากจุดอ่อนในการป้ องกันและค้นพบ
การทุจริตให้ทนั กาล การละเมิดหรือยกเว้นการควบคุมไม่ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบ ดังนี้
2.1 การออกแบบกระบวนการอย่างเหมาะสมสาหรับเงื่อนไขบางอย่าง
เท่านัน้ อย่างไรก็ตามอาจมีช่องทางที่ทาให้เกิดสิง่ ผิดปกติหรือสร้างสถานการณ์เพื่อทาให้การ
ควบคุมล้มเหลวได้
2.2 ความไม่เพียงพอของควบคุมทีอ่ อกแบบหรือขาดการควบคุม ส่งผล
ให้มโี อกาสในการทุจริตอาจจะเกิดขึน้ เช่น ระบบที่พฒ
ั นาขึน้ ดูเหมือนปกป้ องทรัพย์สนิ ได้ แต่
ขาดการควบคุมที่สาคัญไป ดังนัน้ บุค คลใดที่ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุม ก็สามารถหา
ผลประโยชน์ได้โดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมากนัก
2.3 การสร้างโอกาสในการละเว้นการควบคุมที่มอี ยู่ได้ จากบุคคลที่มี
ตาแหน่งเนื่องจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือการควบคุมทีอ่ ่อนแอยอมให้บุคคลทีม่ ตี าแหน่งหลีกเลี่ยง
กฎเกณฑ์
3. ผูก้ ระทาผิดมีขอ้ อ้างหรือมีเหตุผลและทัศนคติทผ่ี ดิ ดังนี้
3.1 การหาข้ออ้างทีผ่ ดิ โดยคนส่วนใหญ่มกั คิดว่าตนเป็ นคนดี แม้วา่ ได้
ทาสิง่ ทีไ่ ม่ดเี ป็ นครัง้ คราว เพื่อทาให้พวกเขาเชื่อมันว่
่ าตนเป็ นคนดี พวกเขาจะหาเหตุผลเข้าข้าง
ตนเองหรือไม่ยอมรับการกระทาของตนเอง เช่น บางคนอาจนึกว่าตนมีสทิ ธิ ์ในสิง่ ของบางอย่างที่
ได้ขโมยไป หรือหากผูบ้ ริหารได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบแล้ว คนอื่นๆก็ตอ้ งทาได้เช่นกัน
3.2 การหาเหตุผลที่ผดิ บางคนอาจมีบางช่วงเวลาทีป่ ระสบปั ญหาทาง
การเงินติดการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย หรือเผชิญแรงกดดันอื่น ผลที่ตามมาคือพวกเขาจะหา
เหตุผลเข้าข้างตนเองว่า ก็เป็ นการยืมเงินมาใช้ก่อนเท่านัน้ และจะจ่ายเงินคืนเมื่อชีวติ เขาดีขน้ึ
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บางคนอาจรูส้ กึ ว่าการขโมยสิง่ ของใดจากบริษทั ไม่ได้เป็ นสิง่ เลวร้าย เนื่องจากเป็ นการกระทาใน
สมบัตทิ ไ่ี ม่เป็ นของพวกเขา
3.3 การมีทศั นคติท่ผี ดิ โดยบางคนอาจทาสิง่ ที่เป็ นพฤติกรรมที่ไม่เป็ น
ที่ยอมรับขององค์กร แต่เป็ นเรื่องปกติธรรมดาในธรรมเนียมปฏิบตั ิของพวกเขา หรือมีการ
ยอมรับโดยนายจ้างคนก่อน ผลก็คอื บุคคลเหล่านี้จะไม่ยอมปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีพ่ วกเขาคิด
ว่าไม่มเี หตุผล
ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้เกิดจากจุดอ่อนสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ขาดจิตสานึกและขาด
บรรยากาศความซื่อสัตย์ในระดับสูง ไม่มกี ารสร้างวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมองค์กรที่เน้นด้าน
ความซื่อ สัต ย์แ ละจริย ธรรม พฤติก รรมของผู้บ ริห ารระดับ สู ง หรือเพื่อนร่ ว มงานที่จ ะทาให้
พนักงานกล้าหรือไม่กล้าทีจ่ ะทุจริต และเกิดจากจุดอ่อนด้านกฎหมาย นัยของกฎหมายอาญาที่
ถือว่า ”บุคคลยังบริสุทธิ ์อยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้วา่ มีความผิดจริง” ทาให้ผทู้ ุจริตยอมเสีย่ งเพราะคิด
ว่าทาแล้วคุม้ ไม่มใี ครฟ้ องร้องหรือโทษทีไ่ ด้ไม่รุนแรงเท่าผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
2. สัญญาณบอกเหตุทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึน้ โดยพนักงาน
สัญญาณการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ได้จากพนักงานภายในองค์กรเอง เกิดขึ้นได้ในกรณี
ต่างๆ (The Association of Fraud Examiner : ACFE, ม.ป.ป.) เช่นการมอบความไว้วางใจใน
ตาแหน่งการเงินมากเกินไป การควบคุมทีส่ าคัญคือ การห้ามมิให้บุคคลคนเดียวทางานตัง้ แต่ตน้
จนจบในตาแหน่งงานที่เกีย่ วข้องกับการเงินที่สาคัญ ความไม่ซ่อื สัตย์ของผูบ้ ริหาร หรือการถูก
ครอบงาโดยผูบ้ ริหารมากเกินไป การจัดการด้านการทุจริตเป็ นเรื่องที่พสิ ูจน์อาการทุจริตได้ยาก
เพราะเป็ นการกระทาโดยผูม้ มี นั สมองที่ฉลาดและมีอานาจอยู่ในมือ การปล่อยให้พนักงานหลัก
(Key Employee) คนใดนังอยู
่ ่ในตาแหน่งนัน้ นานเกินไป การมีพนักงานระดับหัวหน้างานทางาน
สาคัญของสายงานใดสายงานหนึ่งนานๆ โดยไม่มีการบังคับให้ลาหยุดพักผ่อนหรือให้มกี าร
โยกย้ายสับเปลีย่ นหน้าที่การงานเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง ไม่มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจ้า หน้ า ที่บ ริหาร ซึ่ง การปฏิบ ัติง านของเจ้าหน้ า ที่ย่ อมมีค วามผิดพลาดหรืออาจปฏิบ ัติผดิ
ระเบียบหรืออาจทุจริต เมื่อใดไม่มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร หรือ
ละเลยไม่เคยทาการตรวจสอบการอนุ มตั ิรายการของผู้บริหาร และไม่เคยทักท้วงหรือท้วงติง
การขาดระบบป้ องกันทรัพย์สนิ ในรูปแบบการยักยอก การลักขโมยทรัพย์สนิ ที่ง่ายต่อการถูก
ทุจริต เช่น เงินสด ตั ๋วเงิน อุปกรณ์ เครื่องมือ การไม่มรี ะบบป้ องกันการสูญหาย การปล่อยปละ
ละเลย การมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามากเกินไป การติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือผูข้ ายอย่าง
ใกล้ชดิ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างมีความสัมพันธ์มากผิดปกติวสิ ยั จนเกินไป ฝ่ าย
บริหารไม่มกี ารกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต เมื่อเกิดการทุจริตขึน้ ในองค์กรแล้วยังไม่มกี าร
ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยการออกกฎ ระเบียบ หรือบทลงโทษทีเ่ ข้มงวด พนักงาน
มีอตั ราการเข้าออกสูงมาก การทีม่ พี นักงานในตาแหน่งสาคัญๆออกจากงาน เนื่องจากการถูกไล่
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ออก ปลดออก การไม่บนั ทึกประวัตขิ องพนักงานที่ตอ้ งโทษ พนักงานทีเ่ คยถูกลงโทษทางวินยั
ไม่ซ่อื สัตย์สุจริตหรือยักยอกทรัพย์สนิ เล็กๆน้อยๆ แต่ไม่มกี ารบันทึกประวัตไิ ว้ ไม่มกี ารวัดผล
งานอย่างเป็ นรูปธรรม การไม่มกี ฎข้อบังคับกาหนดให้มกี ารชดเชยค่าเสียหาย การสูญหายของ
เงินสดพิสูจน์ได้ค่อนข้างยากหากเกิดการสูญหายบ่อยๆ โดยไม่มกี ารกาหนดให้ต้องชดใช้แล้ว
จะมีโอกาสให้อตั ราการสูญหายเพิม่ มากขึน้ ขาดการให้ความสนใจในรายละเอียดผูบ้ ริหารปล่อย
ปละละเลยถือว่าเป็ นเรื่องไม่สาคัญ ก็อาจเป็ นสัญญาณบอกเหตุได้ว่าการทุจริตมีโอกาสเกิดขึน้
สัญญาณบอกเหตุทุจริตที่เกิดขึน้ โดยพนักงานในลักษณะต่างๆดังกล่าวนัน้ อาจสังเกตได้เมื่อ
พนักงานมีพฤติกรรมเหล่านี้ เช่น พนักงานมีหนี้สนิ มากหรือทาธุรกิจส่วนตัวขาดทุน พนักงานมี
รายได้ไม่พอรายจ่าย ชอบลงทุนในตลาดหุ้นมากเกินตัว ชอบเที่ยวกลางคืน ติดการพนัน มี
ปั ญหาครอบครัว ติดยาเสพติด ถูกดาเนินคดีฐานเป็ นหนี้บุคคลภายนอก มีอคติต่องานในหน้าที่
มีความเก็บกดสูง และเป็ นคนฟุ่มเฟื อย ทะเยอทะยานเกินตัว
3. สัญญาณบอกเหตุทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึน้ โดยผูบ้ ริ หารองค์กรเอง
สัญญาณการทุจริตที่อาจระบุได้จากการดาเนินงานของบริษัทหรือฝ่ ายบริหาร (The
Association of Fraud Examiner : ACFE, ม.ป.ป.) การทุจริตผูถ้ อื หุ้นคนอื่นหรือหลอกลวงนัก
ลงทุน อาการทุจริตประเภทนี้เกิดขึน้ ได้ในกรณี เช่น บริษทั ดาเนินธุรกิจมีความต้องการเติบโต
สูง โครงสร้างองค์กรสลับซับซ้อนและสับสน ไม่มฝี ่ ายการตรวจสอบภายในทีม่ ศี กั ยภาพ มีการใช้
ผู้สอบบัญชีหลายแห่งหรือมีการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีบ่อยครัง้ บริษัทไม่เปิ ดเผยข้อมูลตามที่
ผูส้ อบบัญชีร้องขอ บริษทั ใช้สานักกฎหมายหลายแห่งหรือเปลี่ยนตัวที่ปรึกษาบ่อยครัง้ บริษทั
เปิ ดบัญชีกบั ธนาคารมากผิดปกติ มีปัญหากับหน่วยงานภาครัฐ มีการตกแต่งรายการทางบัญชี
ตอนปิ ดงวดบัญชีสน้ิ ปี ระบบการควบคุมภายในอ่อนแอ มีจุดบกพร่องการบันทึกบัญชีไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐานทางการบัญชี การบันทึกบัญชียุ่งเหยิง มีพนักงานบัญชีอ่อนหัด กลุ่มลูกหนี้ทผ่ี ดิ
นัดมีความสัมพันธ์พเิ ศษกับผูป้ ล่อยสินเชื่อ การสังซื
่ ้อผ่านผูข้ ายเพียงกลุ่มเดียว การจัดซื้อโดย
ไม่มกี ารประกวดราคา สถิตริ ายจ่ายหรือยอดซื้อสูงผิดปกติ รายได้หรือยอดขายตกมากผิดปกติ
และตัดหนี้สูญอย่างไม่มเี หตุผล
4. สัญญาณบอกเหตุทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึน้ จากบุคคลภายในและภายนอก
การทุจริตยังเกิดได้จากบุคคลภายนอกโดยตรงก็ได้ หรืออาจเกิดจากความร่วมมือของ
บุคคลภายในกับบุคคลภายนอกก็ได้ (The Association of Fraud Examiner : ACFE, ม.ป.ป.)
สัญญาณไฟแดงแจ้งเหตุทุจริตในรูปแบบของการยักยอก ลักขโมย เช่น พบว่าทรัพย์สนิ สิง่ ของ
ในสานักงานขาดหายบ่อยครัง้ มีเงินสดขาด-เกินบัญชีเป็ นประจา สินค้าคงเหลือขาดบัญชี พบ
สินค้าแตกหักเป็ นจานวนมากผิดปกติ พบการใช้วตั ถุดบิ ในการผลิตสูงผิดปกติ มียอดลูกหนี้
ค้างชาระสูง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าที่พกั มีจานวนสูงมากผิดปกติ
และอาจพบว่ามีการโอนหนี้ส่วนตัวทีไ่ ม่ดใี ห้องค์กร
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5. ลักษณะและรูปแบบของการทุจริ ต
ลักษณะการทุจริตสามารถมีอยู่มากมายและการทุจริตบางอย่างมีลกั ษณะเฉพาะสาหรับ
ธุ ร กิจ นัน้ ๆ (Transparency International, ม.ป.ป.) ตัว อย่ า งของรูป แบบการทุ จริต โดยทัวไป
่
มักจะมีลกั ษณะ ดังนี้
5.1 การทุจริตเงินสด
เงินสดเป็ นสินทรัพย์ท่มี สี ภาพคล่องที่สุด จึงมีโอกาสเกิดการทุจริตยักยอกได้
ง่ายกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่งอาจเกิดขึน้ ได้โดยการขโมยหรือการแก้ไข หรือปลอมเอกสาร
ประกอบรายการจ่ายเงินหรือยักยอกและใช้เงินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว
5.2 การทุจริตสินค้าคงเหลือ
การทุจริตอาจทาได้โดยหยิบฉวยสินค้าคงเหลือไปจากคลังสินค้าหรือที่เก็บ วีธี
การนี้มกั เกิดขึน้ กับสินค้าทีม่ ขี นาดเล็กแต่มรี าคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง
5.3 การทุจริตสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ถาวรอาจหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือหาคาอธิบายที่เหมาะสม
ไม่ได้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการควบคุมที่หละหลวมทัง้ ในด้านการจดบันทึกและการควบคุมทาง
กายภาพ การทุจริตสินทรัพย์ถาวร รวมถึงการนาสินทรัพย์ข ององค์ก รไปใช้เพื่อ ประโยชน์
ส่วนตัว
5.4 การทุจริตการขาย
ผูต้ รวจสอบภายในควรวิเคราะห์ตรวจสอบว่ายอดขายที่เพิม่ ขึน้ หรือลดลงอย่าง
ผิดปกตินนั ้ มาจากสาเหตุอะไร ยอดขายทีส่ ูงกว่าปกติอาจเกิดจากการทุจริต เช่นในหลายองค์กร
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถของผูบ้ ริหารจากยอดขาย (หรือผลกาไร) จึงมีโอกาส
เป็ นไปได้ท่อี าจมีการสร้างยอดขายปลอมหรือขายสินค้าออกไปก่อน เพื่อสร้างยอดขายแล้วรับ
คืนในภายหลัง องค์กรได้รบั ความเสียหายมากจากการทุจริตการขาย ซึ่งมีทงั ้ ที่สามารถวัดเป็ น
ตัว เงิน ได้ เช่น ค่ า รางวัล ในการขายที่จ่ ายตามยอดขายผลประโยชน์ เพิ่มแก่ผู้บ ริห าร หรือ
พนักงานที่ฉ้อฉลได้รบั จากการเลื่อนตาแหน่ง และความเสียหายที่ไม่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้
อย่างชัดแจ้ง เช่น การมอบหมายไว้วางใจแก่ผทู้ ่ไี ม่ซ่อื สัตย์ และไม่มคี วามสามารถอย่างแท้จริง
ให้รบั ผิดชอบรายได้ขององค์กร เป็ นต้น ยอดขายทีต่ ่ากว่าปกติ อาจเกิดจากการทุจริต เช่น การ
ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าแล้วแต่ยงั ไม่ได้บนั ทึกบัญ ชีขาย หรือบันทึกต่ ากว่าที่ค วรจะเป็ น การให้
ส่วนลดแก่ลูกค้า ซึ่งอาจเป็ นส่วนลดการค้าที่ลูกค้าไม่ควรได้รบั ตามระเบียบทีอ่ งค์กรกาหนดไว้
หรือมีการให้ส่วนลดสูงกว่าความเป็ นจริงแก่ลูกค้าทีส่ มคบกัน
5.5 การทุจริตค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในองค์กรมีหลายประเภทและอาจเกิดการทุจริตได้ เช่น การ
จัดซื้อ เป็ นรายการทีเ่ กิดการทุจริตได้ง่ายหากิจการไม่มรี ะบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
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เช่น การทีผ่ ขู้ ายให้ผลประโยชน์แก่ผมู้ อี านาจจัดซื้อ หรือดาเนินการจัดซื้อ อย่างไรก็ตาม กิจการ
แทบทุกแห่งมีการกาหนดระเบียบในการจัดซื้อ เช่น ให้มกี ารประมูลหรือประกวดราคา เพื่อให้
เกิดการแข่งขันระหว่างผูข้ าย ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่องค์กรในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการใน
ราคาและคุณภาพทีด่ ที ส่ี ุด แต่ในความเป็ นจริง การประมูลหรือการประกวดราคาอาจไม่เป็ นผล
เนื่องจากการฮัว้ หรือรวมหัวกัน เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อได้ รบั ผลประโยชน์จากผูข้ ายสินค้าโดย
การสมยอมให้ผขู้ ายรวมตัวกันเสนอราคาทีส่ ูงกว่าราคากลาง ซึ่งทาให้กจิ การต้องซื้อสินค้าหรือ
บริการในราคาสูงกว่าปกติทค่ี วรจะเป็ น ค่าแรงงาน เป็ นค่าใช้จ่ายทีส่ าคัญทีม่ กี ารทุจริตกันอย่าง
กว้างขวาง เช่น พนักงานอาจร่วมกันทาเอกสารเท็จ เพื่ อจ่ายค่าแรงงานให้กบั พนักงานที่ไม่มี
ตัวตน หรือจัดทาบัตรบันทึกเวลาการทางานหรือรายละเอียดการทางานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
เพื่อให้ได้ค่าแรงงานมากขึ้น เป็ นต้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาจเกิดการทุจริตได้โดยการ
ปลอมคาสังการเดิ
่
นทาง และใบสาคัญประกอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอเบิกจ่าย ทัง้ ๆที่
ไม่ได้มกี ารเดินทางจริง หรือทารายงานค่าใช้จ่ายสูงกว่าจานวนเงินทีจ่ ่ายจริงแล้วเบียดบังส่วนที่
เหลือเป็ นประโยชน์ส่วนตน
6. การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบงานซื้อ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2552) ได้กล่าวถึงการควบคุมภายในเกีย่ วกับ
ระบบงานจัดซื้อ ดังนี้
6.1 มีแผนกจัดซื้อเป็ นหน่วยงานแยกต่างหากหรือมีพนักงานจัดซื้อไม่เกีย่ วข้อง
กับการบัญชีทวไป
ั ่ การทาบัญชีสนิ ค้า การรับของ การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
6.2 การซื้อกระทาโดย
6.2.1 แผนกจัดซื้อหรือพนักงานจัดซื้อตามใบเสนอซื้อที่ได้รบั อนุ มตั ิ
แล้ว
6.2.2 การจัด ซื้ อ แต่ ล ะครัง้ แผนกผลิต และแผนกคลัง สิน ค้ า เป็ น ผู้
เสนอแนะเกีย่ วกับชนิดและ ปริมาณของสินค้าทีจ่ ะซื้อ
6.2.3 สังซื
่ ้อสินค้าจากรายการราคาขายของผูข้ ายทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
6.2.4 มีการเปรียบเทียบราคาจากผูข้ ายหลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดี
ทีส่ ุด
6.2.5 ใบสังซื
่ ้อทาขึน้ โดย เรียงลาดับหมายเลขไว้ล่วงหน้า และต้องมี
การอนุมตั กิ ารสังซื
่ ้อ
6.2.6 ส าเนาใบสัง่ ซื้ อ ได้ ส่ ง ไปยัง แผนกบัญ ชีห รือ เจ้ า หน้ า ที่ผู้ท า
ใบสาคัญสังจ่
่ าย แผนกรับของหรือเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ าการตรวจรับของ
6.2.7 ใบรับของแสดงจานวนที่นับได้จริง พร้อมทัง้ ลายเซ็นผูต้ รวจรับ
อย่างน้อย 2 คน
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6.2.8 ในใบรับของได้ระบุถงึ เงื่อนไขต่างๆเช่นการรับประกันสินค้า หรือ
การเปลีย่ นสินค้าคืน ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการทดสอบคุณภาพสินค้าในภายหลัง
6.2.9 ของที่มคี ุณภาพพิเศษ จะต้องมีรายงานการตรวจสอบจากผูท้ ่มี ี
ความชานาญในเรื่องนัน้ โดยเฉพาะ
6.2.10 ใบรับของที่มเี ลขที่เรียงลาดับและมีสาเนาส่งให้แผนกบัญชีเพื่อ
เก็บ ไว้ก ับ ใบสัง่ ซื้อ แผนกจัด ซื้อ เพื่อติด ตามรายการที่สงซื
ั ่ ้ อแล้ว แต่ ย ัง ไม่ ได้ร ับ ของ แผนก
คลังสินค้าเพื่อบันทึกบัญชีพสั ดุคงเหลือ เก็บไว้ท่แี ผนกรับของหรือ เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทาการตรวจ
รับของ
6.3 เมื่อ มีการคืน ของ จะจัด การโดยแผนกคลังสินค้า และแผนกรับ ของหรือ
เจ้าหน้ าที่ผู้ตรวจรับของ ติดต่อเพื่อขอใบลดหนี้ แผนกจัดซื้อและบัญชีได้รบั แจ้งเรื่องการคืน
สินค้า
6.4 การตรวจสอบเอกสารก่อนการจ่ายเงิน ต้องมีใบส่งของหรือใบกากับภาษี
จากผูข้ ายและตรวจสอบกับใบสังซื
่ ้อ ใบรับของ ใบรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
6.5 แผนกบัญชีไม่ควรเกีย่ วข้องกับ การสังซื
่ ้อ การรับของ
6.6 ใบสาคัญทีจ่ ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการการทาเครื่องหมายเพื่อป้ องกันการจ่าย
ซ้า
6.7 ใบสาคัญสังจ่
่ ายและเอกสารประกอบทุกฉบับ จะต้องมีเครื่องหมายแสดงว่า
ได้จ่ายเงิน แล้วทุกฉบับตามเอกสารแนบประกอบเพื่อป้ องกันการนาเอกสารนามาเบิกซ้า
6.8 ทาการตรวจสอบระยะเวลาที่จะต้องจ่ายเงินด้วย เพื่อป้ องกันการเบิกจ่าย
ผิดงวด
6.9 ใบสาคัญการสังจ่
่ ายจะต้องมีการตรวจสอบและอนุมตั โิ ดยผูม้ อี านาจเท่านัน้
7. การควบคุมด้านการบริ หารคลังสิ นค้า
การบริหารสินค้าคงคลังเป็ นสิง่ ที่สาคัญอย่างหนึ่งในองค์ประกอบของการการวางแผน
และควบคุมการผลิต โดยต้องพิจารณาขนาดของคลังสินค้า ว่าควรจะมีมากน้ อยเพียงใดจึงจะ
ประหยัดทีส่ ุด การควบคุมของคลังสินค้าเป็ นงานทีม่ ขี อบเขตกว้าง และจะมีความสาคัญมากน้อย
เพียงใดก็ขน้ึ อยู่กบั จานวนของคลังสินค้าที่มอี ยู่ในความรับผิดชอบขณะนัน้ สาเหตุต่างๆทีท่ าให้
ธุรกิจจาเป็ นต้องมีคลังสินค้ามีดงั นี้
7.1 เพื่อลดต้นทุน
7.2 รองรับปริมาณการขนส่ง
7.3 รองรับปริมาณการผลิต
7.4 เพื่อการได้ส่วนลดราคาของสินค้า
7.5 รองรับวงจรเวลาสังซื
่ ้อวัตถุดบิ หรือสินค้า
7.6 ความไม่แน่นอนของอุปสงค์
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7.7 รองรับความต้องการของลูกค้าตามฤดูกาล
7.8 รองรับการพยากรณ์อุปสงค์ทอ่ี าจคาดเคลื่อน
7.9 เพื่อสารองกรณีโรงงานหยุดผลิต
7.10 เพื่อการเก็งกาไรของกิจการ
7.11 เพื่อการบริการลูกค้า
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การจัดการคลังสินค้าที่ไม่เหมาะสม อาจทาให้ไม่มสี นิ ค้าเพียง
พอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีผลสืบเนื่องถึงผลกาไรที่ควรจะได้น้อยลง การ
ควบคุมและบริหารคลังสินค้า จึงเป็ นส่วนสาคัญในการจัดการสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
ซึ่งหากจัดการคลังสินค้าไม่เหมาะสม ก็อาจจะทาให้องค์กรเกิดความเสียหายในการควบคุม
สินค้าคงเหลือตามมาได้ เช่น เกิดการสูญเสียลูกค้า ซึ่งการทีล่ ูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าตามความ
ต้องการได้ อาจทาให้ลูกค้าต้องไปซื้อสินค้าของบริษทั อื่นทดแทนกัน ซึ่งมีผลทาให้บริษทั อาจ
สูญเสียลูกค้าให้ก้บบริษัทคู่แข่งขันได้ หรือการที่องค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึน้ หรือ เกิดการ
สูญเสียจากการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า เป็ นต้น ดังน้ันปั ญหาของการควบคุม
สินค้าคงเหลือคือ ควรจะเก็บสินค้าคงเหลือไว้ในปริมาณเท่าใดจึงจะทาให้ค่าใช้จ่ายต่าสุด หรือให้
กาไรสูงสุดนัน้ เอง
8. การบริ หารความเสี่ยงในเรื่องทุจริ ต (Fraud Risk Management : FRM)
หลักการที่สาคัญของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องทุจริต (ศิวรักษ์ พินิจารมณ์ , 2553:
1-8) มีดงั นี้
8.1 การกากับดูแลเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Governance)
คณะกรรมการบริหารต้องดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ า ผู้บริหารมีการบริหารความ
เสี่ย งในเรื่อ งทุ จ ริต ที่มีป ระสิท ธิผ ลมีว ิธีก ารเชิง รุ ก ในการติด ตามผลการบริห ารความเสี่ย ง
ผูบ้ ริหารมีการออกแบบสร้างกลไกการบริหารความเสีย่ ง และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
เป็ นระยะซึ่งพนักงานจะต้องเข้าใจ สัญญาณเตือน (Red Flag) และรายงานทันทีเมื่อพบสิง่ บอก
เหตุว่าจะเกิดการทุจริต ผูต้ รวจสอบภายในเองจะต้องมีการประเมินและสอบทานว่าการบริหาร
ความเสีย่ งมีประสิทธิภาพและรายงานให้คณะกรรมการเกิดความมันใจในเรื
่
่ องการบริหารความ
เสีย่ งในเรื่องทุจริต
8.2 การประเมินความเสีย่ งเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Assessment-FRA)
ถือเป็ นส่วนหนึ่งทีพ่ ฒ
ั นามาจากการประเมินความเสีย่ งตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) ของโคโซ่ (COSO) ทุกคนในองค์กรถือ
ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินการทุจริต โดยใช้หลักการระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาข้อ
บ่งชีก้ ารทุจริต เน้นทีส่ าระสาคัญและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
8.3 การป้ องกันการทุจริต (Fraud Prevention-FP)
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การพิจารณาความเสีย่ งและหาวิธปี ้ องกันผ่านระบบควบคุมภายในเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดขึน้ อบรมพนักงานในเรื่องการบริหารความเสีย่ งเรื่องการทุจริตอย่างต่อเนื่อง การส่ง
สัญญาณว่ามีการติดตามปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ การทบทวนรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างละเอียด
8.4 การตรวจพบการทุจริต (Fraud Detection-FD)
การตรวจพบทุ จ ริต ภายในองค์ก รมัก จะมาจากการให้ข้อ มู ล ของพนั ก งาน
(Whistleblower) เพราะเป็ นช่องทางหนึ่งของการติดต่อสื่อสารทีส่ าคัญ และองค์กรจะต้องรักษา
ความลับ ปกปิ ด ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ติด ตามผลที่เ กิด ขึ้น อย่ า งใกล้ช ิด หาวิธีก ารควบคุ ม ในการบ่ ง ชี้
กระบวนงานที่ใช้ในการค้นหาการทุจริต และนาข้อมูลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์การทุจริตอย่ าง
ต่อเนื่องเพื่อตรวจจับ ถ้าการป้ องกันนัน้ ไม่สาเร็จ
8.5 การสอบสวนการทุจริตและการแก้ไข (Fraud Investigation &Correction)
เพื่อสนับสนุ นการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา การจัดลาดับความสาคัญของ
เรื่องที่สบื สวน การเปิ ดเผยข้อมูล วิธกี ารแก้ไขปั ญหาที่พบ และมีการวัดผลอย่า งเป็ นรูปธรรม
การสืบสวนข้อเท็จจริงนัน้ จะต้องพิสูจน์ให้ได้วา่ ข้อกล่าวหานัน้ มีมูลความจริง ผูส้ บื สวนการทุจริต
จะต้อ งมีคุณ สมบัติท่ีเพีย งพอและต้อ งคานึง ถึง ปั จจัยต่ างๆ ที่ใ ช้ใ นการวางแผนการสืบสวน
สอบสวน การศึกษาถึงการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และเกิดขึน้ ได้อย่างไร มีระบบ
ควบคุมในกระบวนการใดที่ทางานได้ไม่มีประสิทธิผล และการถูกครอบงาโดยผู้บริหารหรือ
พนักงาน เหตุต่างๆ นี้จะต้องนามาวิเคราะห์วา่ ทาไมจึงไม่ถูกตรวจพบใน ช่วงแรกๆ ข้อบ่งชีก้ าร
ทุจริตหรือสัญญาณเตือน (Red Flag) อะไรที่ผู้บริหารมองไม่เห็น กาหนดวิธกี ารป้ องกันหรือ
ตรวจพบการทุจริตอย่างไรในอนาคต รูปแบบจะมีการพัฒนาการทุจริตอย่างไร แผนและขันตอน
้
อะไรบ้างที่ผตู้ รวจสอบภายในควรนามาพัฒนาปรับปรุงใช้ให้เกิดประสิทธิผล ระบบการควบคุม
อะไรบ้างที่จะต้องสร้างให้เข็มแข็ง และความจาเป็ นในเรื่องการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการทุจริต
เพิม่ เติม ซึ่งทัง้ หมดนี้เป็ นเรื่องทีจ่ ะต้องมีการวิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตซ้าขึน้
9. เครื่องมือประเมิ นความเสี่ยง (FRA Tool)
เครื่อ งมือ ประเมิน ความเสี่ย งในเรื่อ งการทุ จ ริต (Fraud Risk Assessment Tool ) มี
วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงนี้ เพื่อต้องการบ่งชี้ค วามเสี่ยงที่มอี ยู่ใน
ปั จจุบนั การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งนัน้ การประเมินบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจจะมีการกระทาทุจริต และระบุวธิ กี ารที่ใช้ในการทุจริต การกาหนด การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่า งการตรวจพบ และการป้ องกันการทุจ ริต ให้เ หมาะสมกับ ความเสี่ยงที่มีอ ยู่ ว่า มีการ
ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การประเมินความเสีย่ งทีย่ อมรับได้จากการ
ควบคุมทีม่ อี ยู่ไม่เพียงพอ การตอบสนองต่อความเสีย่ งทีย่ อมรับได้นนั ้ เข็มงวดและชัดเจนหรือไม่
เครื่องมือประเมินความเสีย่ ง มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม มีคาตอบให้เลือกตอบ
3 คาตอบ คือ ใช่/ไม่แน่ใจ/ไม่ใช่ มี 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมของระบบควบคุมภายใน มี 3 องค์ประกอบ คือ
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องค์ประกอบที่ 1 ความอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่อาจเกิดจากการ
ประเมินพนักงาน
องค์ประกอบที่ 2 ความอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่อาจเกิดจากการ
ประเมินผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก
องค์ประกอบที่ 3 ความอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่อาจเกิดจากการ
ประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย
การประเมินสภาพแวดล้อมทัง้ 3 ด้านนี้ เป็ นการประเมินโอกาสที่การทุจริตจะ
เกิดขึน้ จากความเสีย่ งของการควบคุมภายในว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยตามแนวทางปฏิบตั สิ ่วน
ใหญ่กาหนดน้ าหนักของโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตไว้ท่ี 30% 40% 30% ตามลาดับ ซึ่งค่าดังกล่าว
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร
ส่วนที่ 2 ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตทีส่ งสัยจะเกิดขึน้ จะประเมินความ
เสี่ยงของกระบวนการปฏิบตั งิ านต่างๆ ในองค์กร โดยระบุความเสีย่ งของประเภทหรือกิจกรรม
ของการทุจริตทีส่ งสัยจะเกิดขึน้ มี 5 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 4 รูปแบบการขโมยทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
องค์ประกอบที่ 5 รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า
องค์ประกอบที่ 6 รูปแบบการขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
องค์ประกอบที่ 7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
องค์ประกอบที่ 8 การประเมินการคอร์รปั ชัน
การตอบแบบสอบถามเครื่องมือประเมินความเสี่ยง (FRA Tool) ควรจะต้องพิจารณา
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น จานวนเงินที่สูญหาย ชื่อเสี่ยงขององค์กร ระบบการควบคุม
ภายในทีไ่ ม่ดพี อ สินค้าขาดคุณภาพ การถูกฟ้ องร้องทางแพ่งและอาญาจากกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูล ทรัพย์สนิ ที่สูญหายถูกลัก ขโมย ขนาดและมูลค่าของรายการทาง
บัญชี ผลกระทบทีม่ ตี ่อวัฒนธรรมขององค์กร การสับเปลีย่ นโยกย้ายของผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อแนะนาในการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงไปใช้ในทาง
ปฏิบตั ิ เครื่องมือประเมินนี้จะมีประโยชน์อย่างมากหากมีการปรับปรุงคาถามให้มคี วามเหมะสม
ต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรนัน้ ๆ กล่าวคือต้องมีการพิจารณาน้ าหนัก (Weight) ในการกาหนด
ร้อยละของการประเมินให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารงานของผูบ้ ริหารในขณะนัน้ พิจารณา
ถึงวิธกี ารสุ่มตัวอย่างหรือการกาหนดขอบเขตให้มคี วามเหมาะสมและคุ้มค่า ควรเริ่ มจากการ
ทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อน และทบทวนความเหมาะสมของขัน้ ตอนต่างๆ แล้วจึงขยายกลุ่ ม
ตัว อย่ า งออกไป การจัด ทาเครื่อ งมือ ประเมิน ความเสี่ย ง ควรจัด ให้มีค รบทุ ก กิจ กรรมของ
ระบบงานในองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจขององค์กร คะแนนหรือ
สัดส่วนทีใ่ ช้ในการประเมินควรพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับความเสีย่ งทีม่ อี ยู่ในองค์กร และ
ในทุกพื้นที่ ฉะนัน้ จึงไม่ควรเลือกเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพราะพนักงานอื่นในองค์กรอาจ
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สัง เกตเห็น ความอ่อนแอของระบบการควบคุม หรือสิ่ง บอกเหตุ นัน้ ได้ ถ้า กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ใช้
ประเมินมีขนาดใหญ่ จะทาให้การประเมินผลมีความน่าเชือ่ ถือมากขึน้ ตามไปด้วย
10. แนวคิ ดทางการประเมิ นความเสี่ยงภายใต้ แนวคิ ดการจัดการความเสี่ ย งทัง้
องค์ ก รของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO’s)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน กล่าวว่า การประเมิน
ความเสี่ยงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใต้แนวคิด COSO และ
การประเมินความเสีย่ งกับการควบคุมภายในเป็ นประเด็นทีแ่ ยกกันไม่ออกและจาเป็ นต้องใช้ใน
การปฏิบ ัติง านตรวจสอบตลอดเวลา โดยในส่ ว นของการออกแบบการควบคุ ม ควรได้ ร ับ
แรงผลักดัน มาจากการประเมินความเสี่ยง เมื่อใดก็ตามที่กิจการมีค วามเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายในรูปของการสูญเสียสินทรัพย์ หรือการแสดงข้อมูลทางการบัญชีหรือข้อมูลทางการ
บริหารผิดพลาด เมื่อนัน้ ก็จาเป็ นต้องกาหนดวิธีการควบคุมขึ้นเพื่อจากัดหรือลดความเสี่ยง
ยิง่ ความเสีย่ งมีมากเท่าใดระบบการควบคุมทีค่ รอบคลุมได้ทวถึ
ั ่ งก็ยงิ่ จาเป็ นต้องมีมากขึน้ เท่านัน้
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน, 2548: 29)
การประเมินความเสี่ยง ทุกองค์กรย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลากหลายรูปแบบ
ความเสี่ยงเหล่านัน้ มีปัจจัยมาจากภายในและภายนอก จึงมีความจาเป็ นที่ทุกองค์กรจะต้องมี
กระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อที่จะทราบได้ว่าในองค์กรมีความเสี่ยงอยู่หรือไม่ มีความ
เสี่ยงในหน่ วยงาน กิจกรรมหรือขัน้ ตอนใดของงานในประเด็นใดบ้าง ความเสี่ยงที่มนี นั ้ อยู่ใน
ระดับใด ทัง้ นี้ เพื่อกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อจัดการ
ความเสีย่ งเหล่านัน้ ก่อนที่ประเมินความเสีย่ ง ต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ณ ระดับต่างๆ
ของกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์เหล่านัน้ ต้องสอดคล้องกันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร หลังจากกาหนดวัตถุประสงค์ จึงตามด้วยการประเมินความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง
เป็ นการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่จะทาให้หน่ วยงานหรือองค์กรไม่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ และตามมาด้วยการกาหนดพืน้ ฐานในการที่จะจัดการความเสีย่ ง
นัน้ เนื่องจากสภาพการดาเนินงานมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา จึงทาให้จาเป็ นต้องมีกลไกใน
การจัดการกับความเสีย่ งบางอย่างทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ด้วย
11. แนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
ความหมายของการควบคุมภายในตามที่ COSO ได้กาหนดนิยามความหมายไว้ว่า
“การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ค ณะกรรมการองค์การ ฝ่ ายบริหาร และ
พนั ก งานในองค์ ก ารสร้ า งขึ้น เพื่อ ให้ ค วามมัน่ ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลเกี่ย วกับ การบรรลุ
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วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 3 ด้ า น ” (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission : COSO, 2556) ดังต่อไปนี้

11.1 ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน (Operation Objective: O)
11.2 ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชี (Financial Objective: F)
11.3 การปฏิบตั ติ ามกฎหมายสัญญาและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง (Compliance
Objective: C)”
จากความหมายของการควบคุมภายในสามารถอธิบายแนวคิดด้านการควบคุมภายใน
ได้ คือ การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคนในองค์กร ในการ
ปฏิบตั ติ ามและการปรับปรุงให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยที่การควบคุมภายในนัน้ เป็ นเพียงการให้
ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลเนื่องจากมีขอ้ จากัดบางรายการแฝงอยู่ ตัวอย่างเช่น การใช้ดุลย
พินิจที่อาจผิดพลาด ความคุม้ ค่าของต้นทุนทีเ่ สียไปกับประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การมีเจตนาในการทา
ความผิด เป็ นต้น
กรอบแนวทางการควบคุมภายในของ COSO มีการพัฒนาแนวทางการควบคุมอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2013 ซึ่ง COSO ยังคงองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ นิยาม
ความหมายของการควบคุมภายใน และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 3 ด้าน แต่ส่วนทีม่ ี
การเพิม่ เติมคือ หลักการ 17 หลักการเพื่อสนับสนุน 5 องค์ประกอบหลักของการควบคุมภายใน
ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 4 ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร (Information and
Communication)
องค์ประกอบที่ 5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นิ พัฒน์ วงศ์ไพโรจน์ พานิ ช (2556) ทาการศึกษาเรื่อง “การประเมินระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของ บริษทั ไทย-มาเลเซีย ปิ โตรเลี่ยม จากัด ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของบริษัท โดยทาการประเมินการ
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ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบตามแนวทางของ COSO ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและการ
ประเมินผล จากการศึกษาพบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทัง้ 5 องค์ประกอบอยู่ใน
เกณฑ์ดพี อใช้ แต่มขี อ้ บกพร่องอยู่บางประการ ทีค่ วรปรับปรุงดังต่อไปนี้
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เรื่องที่มปี ระสิทธิผลน้อยที่สุดคือ เรื่องเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการสังเกตการณ์พบว่าไม่มกี าร
จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนัน้ ควรจัดตัง้ ให้มคี ณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะกรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
ด้านการประเมินความเสี่ยง เรื่องที่มปี ระสิทธิผลน้อยที่สุดคือ เรื่องการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ดังนัน้ ควรจัดให้มกี ารวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานที่มพี นักงานเกี่ยวข้องกับสินค้า
คงเหลือมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระบบการควบคุมภายใน
ด้า นกิจ กรรมการควบคุม เรื่อ งที่ มีป ระสิทธิผ ลน้ อยที่สุด คือ เรื่อ งการจัดเรียงสินค้า
คงเหลือภายในคลังสินค้าตามระบบบัญชี เช่น การจัดเรียงแบบ FIFO ข้อเสนอแนะคือควร
จัดการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดเรียงสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าเพื่อการปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้องและ
เป็ นมาตรฐาน
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องที่มปี ระสิทธิผลน้อยที่สุดคือ การจัดทาคู่มอื เอกสาร
และชีแ้ จ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธกี ารใช้ระบบสารสนเทศ ข้อเสนอแนะคือควรจัดให้
มีกาารทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน และสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลดังกล่าว และให้ปฏิบตั ติ าม
ด้ า นการติด ตามและประเมิน ผล เรื่อ งที่มีป ระสิท ธิผ ลน้ อ ยที่สุ ด คือ เรื่อ งการพบ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านซ้าข้อผิดพลาดครัง้ ก่อน ได้มี การประชุม เพื่อแก้ไขหรือตรวจสอบ
อย่างเร่งด่วน หากพบข้อผิดพลาดซ้ าเดิมควรจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหา และกาหนด
ระยะเวลาในการแก้ไขรวมถึง ทารายงานสรุ ปผลการปฏิบ ัติ ง านเพื่อเสนอต่อผู้บ ริหารอย่าง
ต่อเนื่อง
ชริ ดา แซ่ ลี้ (2556) ท าการศึก ษาเรื่อ ง “การประเมิน ระบบการควบคุ ม ภายในตาม
แนวทาง COSO ระบบงานบริการช่างและคลังพัสดุของโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของระบบงาน
บริการช่างและคลังพัสดุ รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในของระบบงานบริการช่าง
และคลังพัสดุทเ่ี หมาะสม จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบบงาน
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บริการช่างและคลังพัสดุของโครงการแกรนพาร์คอพาร์ทเม้นท์ตามแนวทาง COSO 2013 ทัง้ 5
องค์ประกอบ อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามระบบการ
ควบคุมส่วนใหญ่สอดคล้องกับแต่ละปั จจัยขององค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนวของ
COSO แต่ยงั มีระบบการควบคุมภายในทีค่ วรปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้แก่ การระบุ
ปั จจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากปั จจัยภายในที่กระทบต่อการให้บริการงานซ่อมบารุงล่าช้า ไม่
บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ การกาหนดนโยบายการตรวจนับทรัพย์สนิ ประจาปี การตรวจนับ
ประจาเดือนสาหรับพัสดุต่างๆทีอ่ ยู่ในคลังพัสดุ และจัดทารายงานผลการตรวจนับทุกครัง้ มีการ
สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เบิก การกาหนดแผนงานซ่ อมบารุงไว้ล่วงหน้ า การ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ทนั สมัยอย่างสม่ าเสมอ การจัดทารายงานข้อมูลสาคัญๆ
จากระบบในระดับผู้ปฏิบตั ิงานจนถึงระดับผู้บริหาร โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีข้อเสนะแนะในการปรับ ปรุงคือ ผู้บริหารและพนัก งานควรมี ก ารก าหนด
แผนงานซ่อมบารุงประจาปี เพื่อเป็ นการบารุงรักษาทรัพย์สนิ และลดปริมาณงานซ่อมประจาวัน
ลง และควรมีการกาหนดปริมาณวัสดุค งคลังที่เหมาะสม เพื่อสามารถสังซื
่ ้อได้ในปริมาณที่
เหมาะสม
อนัญญา สายเจริ ญ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลระบบการควบคุม
ภายในของการบริหารสินค้าคงเหลือแบบไคเซ็น ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผ ลของ
การควบคุมภายในระบบบริหารสินค้าคงเหลือของบริษทั กล้องถ่ายภาพ (ประเทศไทย) จากัด
ตามแนวทาง COSOและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของการ
บริหารสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมวิธกี ารศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คน โดยทาการเปรียบเทียบระดับการมีการควบคุมภายใน และระดับการปฏิบตั ิ
ตามระบบการควบคุม รวมถึงระดับการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารแบบไคเซ็น ผล
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีตาแหน่ งเป็ นระดับหัวหน้างาน ในฝ่ ายควบคุมการผลิต และมี
อายุงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี ดังนัน้ จึงมีความรูค้ วามเข้าใจในการทางานค่อนข้างมาก
เนื่องจากปฏิบตั งิ านมาเป็ นระยะเวลานานพอสมควร
จากการประเมินการควบคุมภายในเกีย่ วกับเรื่องการศึกษาประสิทธิผลระบบการควบคุม
ภายในของการบริห ารสิน ค้ า คงเหลือ แบบไคเซ็ น ตามแนวทางของ COSO พบว่ า ด้ า น
สภาพแวดล้อมการควบคุม มีปัจจัยที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม คือปั จจัยด้านความซื่อสัตย์ และ
จริยธรรม และปั จจัยด้านการมอบอานาจและหน้าที่รบั ผิดชอบ ด้านการประเมินความเสีย่ ง มี
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ปั จจัยที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม คือปั จจัยด้านวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และปั จจัยด้านการ
วิเคราะห์ความเสีย่ ง ด้านกิจกรรมการควบคุม มีปัจจัยทีต่ อ้ งปรับปรุงเพิม่ เติม คือปั จจัยด้านการ
กาหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ าน ปั จจัยด้านกระบวนการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ และชิน้ ส่วน และปั จจัย
ด้านกระบวนการเบิก-จ่ายวัตถุดบิ และชิน้ ส่วน ด้านระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร มีปัจจัยทีม่ ี
ระดับการควบคุมภายในต่ากว่าค่าเฉลีย่ 3 อันดับแรก คือเพิม่ ช่องทางสาหรับพนักงานทุกระดับ
ในบริษทั ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตภายใน รับฟั งและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกบริษทั
และรับฟั งข้อร้องเรียนจากพนักงานในส่วนงานตามสายการบังคับบัญชา และด้านการติดตาม
และประเมินผล มีปัจจัยที่มรี ะดับการควบคุมภายในต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก คือเพิม่ การ
ติดตามสาเหตุการปฏิบตั งานที่ล่าช้าให้เสร็จตามกาหนดเวลา การนาผลการตรวจสอบภายใน
จากผูต้ รวจสอบภายในมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบ ณ ปั จจุบนั เพื่อประเมินข้อผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ ว่าเกิดซ้าเดิมหรือเกิดใหม่ และถ้าเป็ นข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ซ้า ในประเด็นเดิม ทาการ
จัดประชุมในการหาแนวทางแก้ไขปั ญหาอย่างเร่งด่วน ส่วนผลจากการประเมินด้านความคิดเห็น
เรื่องระดับการรับรู้ของพนักงานต่อการบริหารแบบไคเซ็น ผลปรากฏว่า เรื่องที่มีระดับความ
คิดเห็นเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด 2 เรื่อง ได้แก่บริษทั ไม่มกี ารสื่อสารนโยบายเป้ าหมายการทาไคเซ็นให้
พนักงานทราบทัวทั
่ ง้ องค์กร และเรื่องผลสรุปและวิธกี ารแก้ไขปั ญหาที่ได้รบั จากการทาไคเซ็น
ไม่ได้ถูกกาหนดเป็ นมาตรฐานในการทางานครัง้ ต่อไป
จากผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
ประสิท ธิผ ลระบบการควบคุ ม ภายในของการบริห ารสิน ค้า คงเหลือ แบบไคเซ็น ผู้ศ ึก ษามี
ข้อ เสนอแนะในการศึก ษาเพื่อ พัฒ นาการบริห ารสิน ค้า คงเหลืออย่ างต่ อ เนื่อ ง (Kaizen) ให้
สอดคล้องกับผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ได้แก่การนากิจกรรม
พื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลการดาเนินงานด้านบริหารคลังสินค้า
ตามแบบ PDCA โดยสามารถนามาพิจารณาเพื่อนาไปสู่แนวทางการปฏิบตั ิของไคเซ็น และ
จัดทาป้ ายหรือสัญญาณในแต่ละขัน้ ตอนของการบริหารสินค้าคงเหลือ ตัง้ แต่กระบวนการจัดการ
สินค้าเข้าจนถึงออกจากคลังสินค้า ตามระบบคัมบัง (Kanban System) ได้แก่จดั ทา QR Code
เพื่อนาไปติดกับวัตถุดบิ และชิน้ งานทุกชนิด ใช้สาหรับควบคุมการรับ/จัดเก็บ/เบิกวัตถุดบิ และ
ชิน้ งาน ด้วยการสแกน และใช้เครื่องอ่าน QR Code ด้วยมือ (Handheld) รวมจัดทาป้ ายสถานที่
จัด เก็บ (Location) ตามชัน้ วางทุ ก ชัน้ เป็ น แถบแม่เ หล็ก (Barcode) ส าหรับ ควบคุ ม ปริมาณ
คงเหลือของวัตถุดบิ และชิน้ งานแต่ละประเภทตามสถานทีจ่ ดั เก็บ
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มนั ญ ชยา สัง ฆะบาลี (2557) ท าการศึก ษาเรื่อ ง “ระบบการควบคุ ม ภายในสิน ค้ า
คงเหลือ : กรณีศกึ ษา บริษทั สยามวาสโก จากัด ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการควบคุม
ภายในและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ โดยทาการศึกษา
ระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ ายจัดซื้อ ฝ่ ายขาย ฝ่ าย
คลังสินค้า และฝ่ ายบัญชี รวมถึงศึกษาเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการศึกษาพบว่าบริษทั มีการ
จัดทาระบบบัญชีท่สี อดคล้องกับระบบบัญชีท่มี กี ารกาหนดไว้ตามทฤษฎี แต่มีข้อบกพร่องใน
เรื่องเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของบริษทั ในเรื่องนโยบายการบริหารงานของบริษทั และเรื่องของ
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ขาดความเอาใจใส่ ขาดความรู้ค วามเข้าใจในการ
ทางาน รวมทัง้ การขาดแคลนบุคลากร จึงทาให้ระบบการควบคุมภายในประสบปั ญหา
ศศิ ธร กันธาหล้า (2557) ทาการศึกษาเรื่อง “ระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ :
กรณีศกึ ษา บริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั ่ เทคโนโลยี จากัด” มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศกึ ษาระบบ
การควบคุมภายในสินค้า เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ และ
เพื่อ เสนอแนวทางการแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งของระบบการควบคุ ม ภายในสิน ค้า คงเหลือ โดย
ทาการศึกษาจากาเอกสาร ข้อกาหนดการปฏิบตั งิ านที่บริษทั ใช้งานอยู่จริง ด้วยวิธกี ารสังเกต
การสอบถาม และการสัมภาษณ์ผปู้ ฏิบตั งิ าน จากผลการศึกษาพบว่าบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ าม
หลัก ทฤษฎี ข องระบบการควบคุ ม ภายในสิน ค้า คงเหลือ อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และระบบ
สารสนเทศมีความปลอดภัยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล อนึ่ง การประเมินการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
คลังสินค้า พบว่ามีผลการปฏิบตั ิงานดังนี้คอื (1) การประเมินระบบข้อมู ลคลังสินค้ามีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (2) การประเมินเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้ามีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดมี าก และ (3) การประเมินเกีย่ วกับการผลิตสินค้า มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ดวงมณี เกตุแก้ว (2557) ทาการศึกษาเรื่อง “การประเมินระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือประเภทคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
ระบบการควบคุมภายในเกี่ยกับสินค้าคงเหลือตามแนวคิดของ COSO ประเมินความรู้ความ
เข้าใจเรื่องระบบการควบคุมภายในเกีย่ วกับสินค้าคงเหลือ และประเมินการการปฏิบตั งิ านด้าน
กิจกรรมควบคุมภายในเกีย่ วกับสินค้าคงเหลือ ศึกษาด้านประชากรทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรม
การควบคุมภายใน และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการควบคุมภายใน
เกีย่ วกับสินค้าคงเหลือกับการปฏิบตั งิ านด้านกิจกรรมการควบคุมภายในเกีย่ วกับสินค้าคงเหลือ

27
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ตามแนวคิด
ของ COSO อยู่ในระดับพอใช้ และการปฏิบตั งิ านด้านกิจกรรมการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ
อยู่ ใ นระดับ ดี ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า เพศหญิง และเพศชายมีการปฏิบ ัติง านด้าน
กิจกรรมการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่แ ตกต่างกัน และความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ระบบการควบคุมภายใน มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
สินค้าคงเหลือ ด้านการจัดสินค้าออกจากคลัง
สิ ริวรรณ ด้วงพูล (2558) ทาการศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงระบบบริหารคลังสินค้าโดย
ใช้แ นวคิด การบริห ารคลัง สิน ค้า โดยผู้ข าย : กรณี ศ ึก ษาโรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด
เพชรบูรณ์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ นาแนวคิดการบริหารสินค้าคงคลังโดยผูข้ ายไปประยุกต์ใช้ก ับ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค ซี ไชน่า ซึ่งเป็ นผูข้ ายสินค้าประเภทสิ้นเปลืองจานวน 100 รายการ ให้แก่
โรงพยาบาลตัวอย่างในจังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษานี้ เริม่ ต้นด้วยการแบ่งสินค้าตามเกณฑ์การ
แบ่งสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC สินค้าคงคลังประเภท A จะใช้ระบบการสังซื
่ ้อแบบปริมาณการ
สังซื
่ ้อทีป่ ระหยัดในการกาหนดปริมาณการสังซื
่ ้อ จุดสังซื
่ ้อ และรอบเวลาการสังซื
่ ้อจากนัน้ จึงได้
นาโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ที่มีช่อื Open ERP มาประยุกต์ใช้กบั การบริหารสินค้าคงคลังโดย
ผู้ขาย โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากการประยุกต์ใช้และเก็บข้อมูล ผล
การศึก ษาพบว่ า อัต ราการหมุ น เวีย นของสิน ค้า คงคลัง มีก ารเพิ่ ม ขึ้น จาก 0.28 เป็ น 0.36
นอกจากนัน้ บริษัทผู้ขายยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานขายได้ 12,000
บาทต่อเดือน
พงศกฤษฎิ์ ศุภภาคิ ณ (2559) ทาการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
สินค้าคงเหลือกับอัตราผลกาไรของบริษัทในหมวดเครื่องใช้ค รัวเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้ าใน
ครัว เรือ นที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ” มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษา
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงเหลือส่งผลกระทบกับอัตราผลกาไรของบริษัทใน
หมวดเครื่องใช้ครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรือนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้ นี้เนื่องจากสินค้าคงเหลือจากกลุ่มธุรกิจในหมวดดังกล่าว มีความสาคัญกับการ
ใช้ใ นชีว ิต ประจ าวัน ในยุ ค สมัย นี้ และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการขับ เคลื่อ นในด้า นของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ซึ่งในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้กาหนดตัวแปรที่ใช้เป็ นตัวแทนของการบริหาร
สินค้าคงเหลือ คือ อัตราสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย (ISR : Inventory to Sale Ratio) และในส่วน
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ของตัวแปรทีใ่ ช้เป็ นตัวแทนของอัตราผลกาไรของบริษทั คือ อัตราของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(ROA : Return on Asset) โดยใช้ข้อมูลที่เป็ นความถี่รายไตรมาสระหว่างไตรมาสที่ 3ปี พ.ศ.
2545 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 โดยใช้การวิเ คราะห์ส มการถดถอยพหุ คูณเป็ นเครื่องมือ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ ผลการวิจยั พบว่า อัตราสินค้าคงเหลือต่อยอดขายแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบที่มตี ่ออัตราของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลการวิจยั นี้มบี ริษทั ทีม่ ี
ความสัม พัน ธ์ใ นทิศ ทางตรงกัน ข้ามจ านวนทัง้ สิ้น 6 บริษัท และมีจ านวน 2 บริษัท ที่ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน อธิบายได้ว่าบริษทั ใดที่มอี ตั ราสินค้าคงเหลือต่อยอดขายน้อยจะ
ส่งผลให้มอี ตั ราผลกาไรเพิม่ มากขึน้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารสินค้าคงเหลือมีความสาคัญ
กับผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างชัดเจน
สุทธิ พงษ์ บุญทวี (2559) ทาการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเสีย่ งของปริมาณสินค้าคง
คลังของบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ” มัวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์การยอมรับความ
เสีย่ งของปริมาณสินค้าคงคลังทีบ่ ริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ จากปั ญหาความต้องการสินค้าจาก
บริษัท ผู้ป ระกอบชิ้น ส่ ว นยานยนต์ มีค วามต้ อ งการไม่ ค งที่ใ นแต่ ล ะรอบการสัง่ ซื้ อ ท า ให้
บริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนไม่สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเกรง
ว่าจะเกิดผลกระทบกับการจัดส่งและส่งผลให้ผผู้ ลิตวัตถุดบิ มีการจัดเก็บวัตถุดบิ ทีม่ ากกว่าความ
ต้องการแท้จริง โดยบริษทั ทีน่ ามาศึกษานี้ในปั จจุบนั มีการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ 150% ของยอด
การผลิตในแต่ละวัน ทาให้เกิดความสูญเสียจากต้นทุนที่มากเกินจาเป็ นนัน่ เอง การศึกษานี้มี
เป้ าหมายในการกาหนดนโยบายของปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลัง โดยมีการกาหนดตัวแปร
เป็ น Service level ที่ 95%, 90% และ 85% ตามลาดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยได้ทาการศึกษาเก็บข้อมูลปฐมภูมดิ ้วยแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์
ผู้เ ชี่ย วชาญและผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้องในการจัด ส่ง และจัดเก็บ สิน ค้า เพื่อ น าข้อ มู ล มาวิเ คราะห์
ทางเลือ กด้ว ยวิธีก ารตัด สินใจด้ว ยวิธีว ิเ คราะห์เ ชิง ล าดับ ขัน้ ผลการศึก ษาพบว่า ทางเลือก
Service level ที่ 95% มาเป็ น ทางเลือ กในการก าหนดนโยบายจัด เก็บ สิน ค้า คงคลัง เพราะ
สามารถลดต้นทุนจากการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ 150% ลงเหลือเพียง 95% เท่านัน้
ณิ ชากร พีระพันธุ์ (2560) ทาการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลัง
โดยผู้จ ัด จาหน่ ายบนหน้ า เว็บ แอพพลิเคชัน่ ประเภทสินค้า Non-Food กรณีศ ึก ษา : บริษัท
เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังประเภท Non-Food และพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้จดั จาหน่ าย
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(Vendor Management Inventory : VMI) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อลดปั ญหา
สินค้าขาดมือ โดยศึกษาภาพรวมของการบริหารสิน ค้าคงคลังของบริษทั กรณีศกึ ษาและการ
บริห ารสิน ค้า คงคลัง โดยผู้จ ัด จ าหน่ า ย เพื่อ ออกแบบและประยุ ก ต์ร ะบบ VMI บนหน้ า เว็บ
แอพพลิเคชันส
่ าหรับใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังและเก็บข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบจานวนสินค้า
ขาดมือก่อนและหลังการนาระบบ VMI มาใช้ กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเรื่องนี้ค ือ ผู้จดั จา
หน่าย (Supplier) ทัง้ หมด 9 บริษทั ผลการวิจยั พบว่าระบบ VMI ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ สามารถใช้งาน
ได้จริง สามารถลดจานวนสินค้าขาดมือได้ในระดับที่ดเี มื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งบางเดือนสินค้า
ขาดมือเป็ นศูนย์ (Zero OOS) นอกจากนี้ยงั สามารถลดขันตอนและระยะเวลาการท
้
างานภายใน
องค์กรจากเดิม 13 วัน เหลือเพียง 7 วัน คิดเป็ นร้อยละ 46.15
นภัส สร สกุล ประดิ ษ ฐ์ (2560) ท าการศึก ษาเรื่ อ ง “การจัด การสิ น ค้ า คงคลัง ใน
โรงงานผลิต และกระจายสินค้าแช่แข็ง” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพคลังสินค้าอาหาร
แช่แข็ง จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าในปั จจุบนั บริษทั กรณีศกึ ษามีจานวน
รายการสินค้าที่หมุนเวียนเข้าออกคลังสินค้าเป็ นจานวนมาก แต่มวี ธิ กี ารจัดเก็บและวิธกี ารจัด
วางทีไ่ ม่เหมาะสม ผูศ้ กึ ษาจึงนาเสนอแนวทางในการจัดการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสินค้า ด้วยการแบ่งกลุ่ม
สินค้าตามปริมาณมูลค่าการสังซื
่ ้อสินค้า โดยใช้ขอ้ มูลตัง้ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งกลุ่มของสินค้าจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามลาดับมูลค่าการ
สังซื
่ ้อสินค้าออกจากคลังสูง ปานกลางและต่า แล้วจึงทาการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของระยะทางที่
ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ระหว่างวิธที ่นี าเสนอกับวิธที บ่ี ริษทั ใช้ในปั จจุบนั เพื่อใช้ในการให้คา
แนะนาการจัดวางพืน้ ทีค่ ลังสินค้าใหม่
Tariq Hussain Sheikh (2561) ทาการศึกษาเรื่อง “การศึกษาระบบการจัดการสินค้า
คงเหลือ กรณีศกึ ษาสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก (อุตสาหกรรมขนาดเล็ก) (A Study of
Inventory Management System Case Study)” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการสินค้าคงคลังและผลการปฏิบตั ิงานของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากวันที่เก็บสินค้า ใน
คลังสินค้า และจากการวิเคราะห์ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) ผลการวิจยั พบว่า บริษัท X มี
ปั ญหาสินค้าคงคลังไม่กอ่ี ย่าง เช่น การจัดการสินค้าคงคลังทีไ่ ม่มกี ารจัดระเบียบ จานวนวันทีม่ ี
จัดเก็บสินค้ามีจานวนมาก ไม่มีการตรวจสอบการนับสินค้าคงเหลือ และไม่มีการบันทึกยอด
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คงเหลือที่แม่นยา เนื่องจากพนักงานที่ไม่มที กั ษะ การศึกษายังพิสูจน์ว่ามีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญระหว่างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และจานวนทีเ่ ก็บสินค้าคงเหลือ
เยาวลักษณ์ ซาหนองหว้า และชฎาพร ฑี ฆาอุตมากร (2562) ทาการศึกษาเรื่อ ง
“การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารสิน ค้า คงคลัง ของ บริษัท ซี. เอส.สตีล โปรดัก ส์ จ ากัด ”
มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาการจัด การสิ น ค้ า คงคลัง ศึก ษาปั ญ หาและแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารสินค้าคงคลัง ของ บริษทั ซี.เอส. สตีลโปรดักส์ จากัด เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา การจัดการสินค้าคงคลังแบ่งรายการ
สิน ค้า ด้ว ย ABC Classification ทฤษฎีก ารสังซื
่ ้ อ แบบประหยัด (EOQ) ผลการศึก ษาพบว่า
บริษทั ฯ มีอตั ราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเป็ น 2.34 รอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
บริษัทสามารถทาให้อตั ราการหมุน เวีย นของสินค้าคงคลังเพิ่ม สูงขึ้นได้ 2 ทาง คือการเพิ่ม
ยอดขายและการลดจานวนสินค้าในคลังสินค้า การแบ่งประเภทสินค้าคงคลังตามฐานกิจกรรม
(ABC Analysis) พบว่าสินค้าระดับ A มีต้นทุนขายรวมเป็ น 68.84% และมีต้นทุนของสิน ค้า
คงคลังใกล้เคียงกันที่ 60.97% จากทัง้ หมด ระดับ B มีตน้ ทุนขายรวมเป็ น 20.16% และมีตน้ ทุน
ของสินค้าคงคลังเพียง 17.11% จากทัง้ หมด ระดับ C มีตน้ ทุนขายรวมเป็ น 11.00% แต่มตี น้ ทุน
ของสินค้าคงคลังสูงถึง 21.93% จากทัง้ หมด การเปรียบเทียบต้นทุนสินค้าของรูปแบบปั จจุบนั
และรูปแบบขนาดการสังซื
่ ้อประหยัด (EOQ) พบว่ารูปแบบปั จจุบนั มีมูลค่าต้นทุนรวมสินค้า
คงคลังเท่ากับ 30,234,870 บาท ส่วนต้นทุนรวมสินค้าคงคลังรูปแบบขนาดการสังซื
่ ้อประหยัด
(EOQ) มี มู ล ค่ า ค่ า เท่ า กับ 8,201,428 บาท ซึ่ ง มี มู ล ค่ า น้ อ ยกว่ า รู ป แบบปั จจุ บ ัน มากถึ ง
22,033,442 บาท
Rashmi, Jyoti, Duryodhan and Goutam (2562) ท าการศึกษาเรื่อง “แนวทางการ
บริหารสินค้าคงคลังขัน้ สูงและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต
(Advance Inventory Management Practices and Its Impact on Production Performance of
Manufacturing Industry)” มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลกระทบของวิธปี ฏิบตั ิในการจัดการ
สินค้าคงคลัง (IMP) เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต (PP) ของอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจาก
ปั จจัยต่างๆทัง้ ภายในและภายนอกกับต้นทุนสินค้าคงคลังมีความผันผวน ซึ่งได้สร้างความขาด
แคลนของสินค้าคงคลังทีต่ ้องการเนื่องจากอุปสงค์และอุปทานทีไ่ ม่คาดคิด เมื่อไม่กว่ี นั ทีผ่ า่ นมา
อุตสาหกรรมการผลิตกาลังใช้กลยุทธ์ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ IMP ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ABC model,
EOQ model, VMI Model, MRP, DFI เป็ น ต้น งานวิจ ัย นี้ ป ระกอบด้ว ยบริษัท ผลิต เหล็ก ของ
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อินเดียจานวน 7 แห่ง และข้อมูลรวบรวมจากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 109 ราย โดยเลือก
แบบสุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกสาหรับ งานวิจยั นี้ ได้แก่ ผู้จดั การฝ่ ายผลิต ผู้จดั การฝ่ าย
จัดซื้อ ผูจ้ ดั การคลังสินค้าและอื่นๆขององค์กร ผลการวิจยั พบว่าการเลือก 3 เทคนิคของ IMP มี
ความสัมพันธ์กนั กับประสิทธิภาพของการผลิต งานวิจยั นี้ได้สรุปผลการวิจยั ว่าการจัดการที่มี
ประสิท ธิภาพของ IMP จะสามารถทาให้บ ริษัมสามารถสร้างความได้เ ปรีย บในการแข่งขัน
สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวได้

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือของ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
และประเมินถึงปั จจัยด้านการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดโอกาสในการ
ทุจริตในสินค้าคงเหลือของ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ตามแนวทาง COSO และ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของการบริหารสินค้าคงเห ลือที่
เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้
5. การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลีย่
6. การนาเสนอข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) มีพนักงานจานวน 658 คน ผูท้ าศึกษาจึงทา
การเลือกกลุ่มประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ที่ทาการสุ่มจะประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ย วข้องกับกระบวนการบริหารสิน ค้า
คงเหลือ จานวน 30 คน ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต (Fraud Risk
Assessment Tool: FRA Tool) ตา ม แน วท า ง ข อง สม าค มผู้ ต รวจ สอ บกา รทุ จ ริ ต (The
Association of Fraud Examiner ：ACFE, 1988) เกีย่ วกับปั จจัยเสีย่ งทางสภาพแวดล้อมของ
การควบคุมภายใน ได้แก่ การควบคุมที่พบจากการประเมินพนักงาน จากการประเมินผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก การประเมินการควบคุมทางกายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สินสูญหาย มีผลที่

ทาให้เกิดโอกาสการกระทาทุจริตในกิจกรรมการปฏิบตั ิงาน และนาข้อมูลที่ได้มาประมวลหา
ความเสีย่ งของบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) เพื่อเสนอแนะวิธปี ้ องกันและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเรื่อง “การประเมินความเสีย่ ง
เรื่อ งการทุ จ ริต ในกระบวนการบริห ารสิน ค้าคงเหลือของ บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน)” ผูศ้ กึ ษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็ น
2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ งงานปั จจุบนั และระยะเวลาในการทางาน ประกอบด้วยคาถามจานวน 5 ข้อ ลักษณะ
คาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของระบบควบคุมภายใน (Control
Environment) และการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในการสินค้าคงเหลือ โดยพนักงานที่
เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการบริห ารสิน ค้ า คงเหลือ ของบริษัท เป็ น ผู้ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง
แบบสอบถามทีใ่ ช้เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็นของการ
บริหารสินค้าคงเหลือ 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 สภาพแวดล้อมของระบบควบคุมภายใน โดยเป็ นคาถามปลายปิ ด จานวน
60 ข้อ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีร ะบบการควบคุมภายในของการบริหารสินค้า
คงเหลือของบริษทั โดยแบ่งเป็ น มี 3 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ความอ่อนแอของระบบการควบคุมทีจ่ ากพนักงาน
องค์ ป ระกอบที่ 2 ความอ่ อ นแอของระบบการควบคุ ม ที่จ ากผู้ บ ริห ารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการควบคุมทางกายภาพเพือ่ ป้ องกันทรัพย์สนิ สูญ
หาย
ด้านที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในการบริหารสินค้าคงเหลือ
โดยเป็ นคาถามปลายปิ ด จานวน 80 ข้อ สอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระบบการ
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ควบคุมภายในของการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษทั โดยระบุค วามเสี่ยงของประเภทหรือ
กิจกรรมของการทุจริตทีส่ งสัยจะเกิดขึน้ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 4 รูปแบบการขโมยทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
องค์ประกอบที่ 5 รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า
องค์ประกอบที่ 6 รูปแบบการขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
องค์ประกอบที่ 7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
องค์ประกอบที่ 8 การประเมินการคอร์รปั ชัน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม(ิ Primary
Data) และข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การใช้แบบสอบถาม ซึ่งใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต หรือ Fraud Risk
Assessment Tool (FRA Tool) มาพัฒ นาแบบสอบถามขึ้น มา โดยช่ ว งเวลาที่ท าการแจก
แบบสอบถามคือช่วงเวลาเดียวในเดือน มิถุนายน 2563
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงเหลือ และหลักการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) จากแหล่งข้อมูลที่
มีความน่ าเชื่อถือ และอ้างอิงได้ เช่น งานวิจยั บทความ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เป็ นต้น
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทาโดยการนาข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามทัง้ หมดมาทา
การวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในเกีย่ วกับสินค้าคงเหลือของบริษทั ซึ่งเป็ นการ
วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. นาแบบประเมินเรื่องการทุจริตทีไ่ ด้มาจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดมาบันทึกในโปรแกรม
Excel และทาการประมวลผลข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ ค วามเสี่ยงการทุจ ริตที่อาจเกิดจากความ
อ่อนแอของระบบควบคุมภายใน และประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตทีส่ งสัยจะเกิดขึน้
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวส่
่ วนบุคคลเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น
ค่าความถีแ่ ละร้อยละ
3. ส่วนที่ 2 ประเมินผลความคิดเห็น เพื่อสรุปผลแบบประเมินความเสี่ยงในเรื่องการ
ทุจริต ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
3.1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ทีท่ าให้โอกาสทีก่ ารทุจริตจะเกิดขึ้นจาก
ความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน
3.1.1 ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินพนักงาน
3.1.2 ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินผู้บริหาร
และผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก
3.1.3 ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินการควบคุม
ทางกายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย
3.2 ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือ
3.2.1 รูปแบบการขโมยทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
3.2.2 รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า
3.2.3 รูปแบบการขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
3.2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.2.5 การประเมินการคอร์รปั ชัน
คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามข้อ 3.1 และ 3.2 เป็ นแบบปลายปิ ด แบบมี
คาตอบให้เลือกได้ 3 ข้อ คือ ใช่ / ไม่แน่ ใจ / ไม่ใช่ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ โดย
แบ่งคาถามออกเป็ นดังนี้
1. คาถามเชิงบวก (คาถามทีไ่ ม่แสดงความเสีย่ งในการทุจริต)
คาตอบ
ใช่
มีคะแนนเท่ากับ 0
คาตอบ
ไม่แน่ใจ
มีคะแนนเท่ากับ 0.5
คาตอบ
ไม่ใช่
มีคะแนนเท่ากับ 1
2. คาถามเชิงลบ (คาถามทีแ่ สดงความเสีย่ งในการทุจริต)
คาตอบ
ใช่
มีคะแนนเท่ากับ 1
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คาตอบ
คาตอบ

ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่

มีคะแนนเท่ากับ 0.5
มีคะแนนเท่ากับ 0

ระดับการวัดข้อมูลทัง้ 3 คะแนน ขึน้ อยู่กบั ค่าความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
แสดงตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 คะแนนระดับการวัดข้อมูลตามค่าความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
คะแนน
ความหมาย
1.00 มี ค วามเสี่ ย งหรื อ จุ ด อ่ อ นของ
ระบบการควบคุมภายในระดับสูง
0.50 มี ค วามเสี่ ย งหรื อ จุ ด อ่ อ นของ
ระบบการควบคุ ม ภายในระดับ
ปานกลาง
0.00 มี ค วามเสี่ ย งหรื อ จุ ด อ่ อ นของ
ระบบการควบคุมภายในระดับต่า

คาอธิบาย
ระบบการควบคุมภายในมีข้อบ่งชี้จุดอ่อนที่
ควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน
ระบบการควบคุ ม ภายในมี ข้ อ บ่ ง ชี้ค วาม
บกพร่องอยู่บา้ ง
ระบบการควบคุมภายในไม่มขี อ้ บ่งชีจ้ ุดอ่อน

การกาหนดคะแนนระดับข้อมูลตามค่าความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายในตามแบบ
ประเมินความเสีย่ งเรื่องการทุจริตแสดงไว้ท่ี ภาคผนวก ข
การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
การกาหนดให้คะแนนประจาแต่ละระดับตามระดับความเข้มข้นแล้วหาค่าเฉลี่ยและนา
ค่าเฉลีย่ ไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย (Cooper, 1998, หน้า 435) การหาค่าเฉลีย่ มักใช้วธิ ี
นาความถี่ (จานวน) ของแต่ละระดับคูณกับคะแนนประจาของระดับนัน้ ได้ผลเท่าใดรวมกันแล้ว
หารด้วยจานวนคนทัง้ หมดจะได้ค่าเฉลีย่ ตามต้องการ
จากนัน้ จึงนาความถีม่ าคูณกับคะแนนประจาของแต่ละช่อง แล้วนาผลมารวมกันและหาร
ด้วยจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ในกรณีน้ีเท่ากับ 30 คน) โดยทาการประเมินทัง้ ระบบการ
ควบคุมภายในและการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุม ซึ่งสามารถคานวณหาค่าเฉลีย่ ได้ดงั นี้
สูตรคานวณค่าเฉลีย่ ( X̅ ) =
X1 + X2 + X3 +…+ Xn
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นาค่าเฉลี่ยที่คานวณได้มาแปลงผลเป็ นระดับการควบคุมภายในโดยเปรียบกับมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสามารถกาหนดขนาดของอันตรภาคชัน้ (Cooper, 1998,
หน้า 435) ได้ดงั นี้

กาหนดให้

อันตรภาคชัน้ =

คะแนนสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
คะแนนต่าสุดมีค่าเท่ากับ 0 คะแนน
จานวนชัน้ ทีแ่ บ่ง 3 ชัน้
ค่าสูงสุด - ค่าต่าสุด
=
จานวนระดับชันที
้ ต่ อ้ งการ

1-0
3

= 0.33

นามาแบ่งเป็ นช่วงคะแนนมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งสามารถแปลผลระดับการประเมิน
เรื่องการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ ของ บริษัท
นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ดงั ต่อไปนี้
คะแนนเฉลีย่ 0.61 – 1.00 มีความเสีย่ งระดับสูง
คะแนนเฉลีย่ 0.34 – 0.60 มีความเสีย่ งระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 0 – 0.33 มีความเสีย่ งระดับต่า
การนาเสนอข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลและสรุปผลการศึกษา การประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต เป็ น
ลักษณะการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิตทิ ่ไี ด้จากการคานวณค่าเฉลี่ยกลางของข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม โดยแสดงในรูปตารางสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ประกอบด้ วย 2 ส่วน
คือ
1. การประเมินความเสีย่ งในเรื่องทุจริต ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ที่ทาให้
เกิดโอกาสการทุจริตจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน โดยนาผลรวมคะแนนทีไ่ ด้จาก
กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดทีไ่ ด้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายในที่
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เกิดจากการประเมินพนักงาน ความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายในที่เกิดจากการประเมิน
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก และความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายในการประเมินการ
ควบคุมทางกายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สิน สูญหาย เพื่อหาถึงปั จจัยเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดการ
ทุจริตของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้สถิตคิ ่าร้อยละ มาวิเคราะห์ผลตามค่าน้ าหนักสัดส่วน
ทีก่ าหนด ตามแนวปฏิบตั ทิ วไปในการประเมิ
ั่
นความเสีย่ ง แสดงตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการประเมิ นความเสี่ยงในเรื่องทุจริ ต ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
เกณฑ์การประเมิน
โอกาส
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินพนักงาน
0.00%
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินผูบ้ ริหารและ 0.00%
ผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินการควบคุม
0.00%
ทางกายภาพ เพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย
โอกาสทีก่ ารทุจริตจะเกิดขึน้ จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน

น้ าหนัก
30.00%
40.00%
30.00%
0.00%

ค่าน้ าหนักสัดส่วนที่ใช้ในการประเมินผูบ้ ริหาร กาหนดค่าในระดับสูงเนื่องจากผูบ้ ริหาร
เป็ นหัวใจสาคัญของการควบคุมภายใน มีหน้าที่โดยตรงในการกาหนดนโยบายมาตรการและ
วิธกี ารควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ หากผูบ้ ริหารเพิกเฉยต่อระบบการควบคุมภายใน จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมของพนักงาน ด้านการปฏิบตั งิ านและการเข้าถึงทรัพย์สนิ
2. ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่สงสัยจะเกิดขึน้ โดยนาผลรวมคะแนนที่ได้ใน
แต่ละประเภทหรือกิจกรรมตามแบบสอบถาม นามาประเมินโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ใน
แต่ ล ะกิจ กรรม โดยใช้ส ถิติค่ า ร้อ ยละ และการอภิป รายค่ า โอกาสที่อ าจเกิด การทุ จ ริต ที่ได้
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย แสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการสรุปลาดับผลการประเมิ นโอกาสประเภทหรือกิ จกรรมของการ
ทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึน้ ในกระบวนการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริต

ความอ่อนแอการควบคุม

ลาดับ
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รู ป แบบการขโมยทรัพ ย์ สิน ก่ อ นและหลัง การ
บันทึกบัญชี
รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า
รูปแบบการขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การประเมินการคอร์รปั ชัน

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

การประเมินสภาพแวดล้อมหรือประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือทัง้ 5 องค์ประกอบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ต้องการจัด ล าดั บ
ประเภทหรือกิจกรรมทีม่ โี อกาสเกิดการทุจริตขึน้ ในระบบงานตามความเสีย่ งและนากิจกรรมที่มี
ความเสีย่ งสูงมากๆ ไปพิจารณาจัดทาแนวทางตรวจสอบการทุจริตในการบริหารสินค้าคงเหลือ
ให้มปี ระสิทธิผลต่อไป

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึก ษาค้น คว้าอิสระฉบับ นี้ เป็ น การศึก ษาเพื่อประเมิน ถึงปั จ จัยด้านการควบคุม
ภายในและความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิ ดการทุจริตกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากผู้บ ริหารและผู้ป ฏิบ ัติงานที่มีค วามเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษทั นอร์ทอีส รับ เบอร์ จากัด (มหาชน) ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทา
แบบสอบถามจานวน 30 ชุด ซึ่งผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสีย่ งในเรื่องทุจริตด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
ทีท่ าให้การทุจริตเกิดขึน้ จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน
ส่วนที่ 3 การประเมินโอกาส ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้
ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
การศึกษาข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลเรื่องเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานปั จจุบนั และระยะเวลาในการทางาน โดยวิเคราะห์แยกตามตารางที่
4 โดยรายละเอียดมีดงั นี้
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ

เพศ

จานวน (n = 30 คน)

ร้อยละ

ชาย

10

33.00

หญิง
รวม

20
30

67.00
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 20 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.00 และเป็ นเพศชาย จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (n = 30 คน)

ร้อยละ

ต่ากว่า 26 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
45 ปี ขน้ึ ไป
รวม

1
18
11
30

3.00
60.00
37.00
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอี ายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 60.00 และรองลงมาอายุ 36 - 45 ปี มีจานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 น้อยทีส่ ุดคือ
อายุ ต่ากว่า 25 ปี มีจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่ งงานปัจจุบนั
ตาแหน่ งงานปัจจุบนั

จานวน (n = 30 คน)

ร้อยละ

พนักงานปฏิบตั กิ าร

24

70.00

ผูบ้ ริหารระดับต้น

4

13.00

ผูบ้ ริหารระดับกลาง

5

17.00

ผูบ้ ริหารระดับสูง

-

-

รวม

30

100.00
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จากตารางที่ 6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่ งงานปั จจุบนั เป็ นพนักงาน
ระดับปฏิบตั งิ าน เป็ นจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือมีผบู้ ริหารระดับกลาง
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และน้อยทีส่ ุดคือตาแหน่งงานปั จจุบนั เป็ นผูบ้ ริหารระดับต้น
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (n = 30 คน)

ร้อยละ

ต่ากว่าระดับปริญญาตรี

2

7.00

ระดับปริญญาตรี

26

87.00

ระดับปริญญาโท

1

3.00

สูงกว่าปริญญาโท

1

3.00

รวม

30

100.00

จากตารางที่ 7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.00 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 และระดับการศึกษาทีม่ ผี ตู้ อบแบบสอบถามจานวนน้อยทีส่ ุด
มีจานวนที่เท่ากัน 2 ระดับคือ ระดับปริญญาโทและระดับสูงกว่าปริญญาโท จานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.00
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิ บตั ิ งาน
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน

จานวน (n = 30 คน)

ร้อยละ

1 - 5 ปี

19

60.00

6 – 10 ปี

9

30.00
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11 - 15 ปี

1

3.00

15 ปี ขน้ึ ไป

1

3.00

รวม

30

100.00

จากตารางที่ 8 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ปฏิบตั งิ านในองค์กรมาเป็ นระยะเวลา
1 - 5 ปี จานวน 19 คน รองลงมาคือปฏิบตั งิ านเป็ นระยะเวลา 6 – 10 ปี จานวน 9 ปี และน้อย
ทีส่ ุดมีจานวนทีเ่ ท่ากัน 2 ระดับ คือมีระยะปฏิบตั งิ านในองค์กรเป็ นเวลา 11 – 25 ปี และระยะเวลา
15 ปี ขน้ึ ไป จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00
การประเมิ นความเสี่ยง
การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ซึ่งความเสี่ยงใน
การทุจริตเกิดจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การหาค่ า เฉลี่ ย กลางของระดับ ความเสี่ ย งของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจาก
แบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รการค านวณทางสถิ ติแ ละแปลผลตามระดับ ความเห็น ที่มีต่ อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
ขัน้ ตอนที่ 2 เลือ กตัว แทนของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ต อบมากที่สุ ด ในแต่ ล ะข้อ โดยน ามา
วิเคราะห์โดยใช้การประมวลผลตามเครื่องมือประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริต
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้เป็ น 2 ส่วนคือ
1. การประเมิ นความเสี่ยงเรื่องทุจริ ตด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายใน ที่การทุจริ ตอาจเกิ ดขึน้ จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ผลการประเมิน ความเสี่ย งเรื่อ งการทุ จ ริต ใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีท่ าให้โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในที่พ บจาก การ
ประเมิน พนักงาน การประเมิน ผู้บ ริหารและผู้ป ฏิบ ัติง านหลัก การประเมินการควบคุมทาง
กายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย
ระดับความเสี่ยง
การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มการควบคุม ภายในเกี่ ย วกับ การประเมิ น
พนักงาน
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ผูศ้ กึ ษาประเมินความคิดเห็นทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
เกีย่ วกับการประเมินพนักงาน โดยให้ตอบแบบสอบถามจานวน 28 ข้อ จากนัน้ คานวณค่าเฉลี่ย
กลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตามตารางที่ 9

ตารางที่ 9 การประเมิ นสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมิ นพนักงาน
จุดควบคุม
1. องค์กรมีนโยบายทางด้านการเงิน
การบัญชีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
2. องค์ ก รมี ค าอธิ บ ายลัก ษณะงาน
อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
3. องค์ ก รมี ผ ั ง โครงสร้ า งองค์ ก รที่
แสดงความรับ ผิดชอบงานในหน้ า ที่
ของพนักงานอย่างชัดเจน
4. องค์กรมีนโยบายอย่างเป็ นทางการ
ในการอนุ มตั ริ ายการทางด้านการเงิน
5. องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณ

หน่ วย
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
6. ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง แ ส ด ง แ ล ะ จานวน
สนับสนุ นพฤติกรรมที่มจี ริยธรรมอัน ดี ร้อยละ
งาม
7. องค์กรมีน โยบายการต่ อ ต้า นการ จานวน
ทุจริต
ร้อยละ
8. มีผู้บริหารระดับสูงที่รบั ผิดชอบใน จานวน
เรื่องการปฏิบตั ิตามนโยบายด้านการ ร้อยละ
ทุจริต
9. อ ง ค์ ก ร อ บ ร ม แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม รู้ จานวน
พนั ก งานในเรื่ อ งความส าคัญ ของ ร้อยละ
จริ ย ธรรมและโครงการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต
10. อ ง ค์ ก ร มี ก า ร ส อ บ ส ว น ห า จานวน
ข้อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งการทุ จ ริ ต อย่ า ง ร้อยละ
จริงจัง และเร่งด่วน

ใช่
25
83.33
27
90.00
27
90.00

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
5
0
16.67
0.00
3
0
10.00
0.00
3
0
10.00
0.00

รวม
30
100.00
30
100.00
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.08

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
ความเสีย่ ง
ระดับต่า
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

0.05
0.05

27
90.00
26
86.67
22
73.33

3
10.00
4
13.33
8
26.67

0
0.00
0
0.00
0
0.00

30
100.00
30
100.00
30
100.00

0.05

27
90.00
23
76.67

3
10.00
6
20.00

0
0.00
1
3.33

30
100.00
30
100.00

0.05

23
76.67

7
23.33

0
0.00

30
100.00

0.12

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

20
66.67

10
33.33

0
0.00

30
100.00

0.17

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

0.07
0.13

0.13

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
ความเสีย่ ง
ระดับต่า
ความเสีย่ ง
ระดับต่า
ความเสีย่ ง
ระดับต่า
ความเสีย่ ง
ระดับต่า
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11. องค์กรมีเก็บ รักษาข้อ มูลในเรื่อง จานวน
การทุจริต
ร้อยละ

18
60.00

11
36.67

1
3.33

30
100.00

0.22

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

12. องค์ ก รมี ห น่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ จานวน
ป้ องกันการสูญหาย
ร้อยละ

19
63.33

10
33.33

1
3.33

30
100.00

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

13. องค์ ก รมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบ จานวน
ภายใน
ร้อยละ

27
90.00

1
3.33

2
6.67

30
100

0.08

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

14.อ ง ค์ ก ร มี ก า ร แ บ่ ง แย ก หน้ าที่
ระหว่าง การอนุ มตั ิ การดูแลสินทรัพย์
และการบันทึกข้อมูลหรือการรายงาน
รายการต่าง ๆ
15. องค์กรมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามการควบคุมภายในเป็ นระยะ

จานวน
ร้อยละ

27
90.00

3
10.00

0
0.00

30
100

0.05

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

28
93.33

2
6.67

0
0.00

30
100

0.03

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

ตารางที่ 9 การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกับ การประเมิ น
พนักงาน (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่ วย

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
9
2
30.00
6.67

รวม
30
100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.22

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

16. พนั ก งานมี ค วามรู้ ส ึ ก ว่ า ได้ ร ั บ จานวน
ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม
ร้อยละ

ใช่
19
63.33

17. พนั กงานมีหนี้ ส ิน ส่ว นตัว จานวน จานวน
มาก
ร้อยละ

3
10.00

9
30.00

18
60.00

30
100

0.75

ความเสีย่ ง
ระดับสูง

18. พนักงานใช้จา่ ยมากกว่าเงิน เดือน จานวน
ที่ได้รบั
ร้อยละ

5
16.67

11
36.67

14
46.67

30
100

0.65

ความเสีย่ ง
ระดับสูง

19. พนั ก งานเล่ น การพนั น ติ ด สุ ร า จานวน
หรือยาเสพติด
ร้อยละ

17
56.67

10
33.33

3
10.00

30
100

0.27

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

20. พ นั ก งาน มี ค ว ามก้ า ว ร้ า ว ต่ อ จานวน
ผูบ้ งั คับบัญชา
ร้อยละ

21
70.00

6
20.00

3
10.00

30
100

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

21. พนักงานมีความสนิทสนมกับคู่คา้ จานวน
หรือคูแ่ ข่งขององค์กร
ร้อยละ

18
60.00

11
36.67

1
3.33

30
100

0.22

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

22. พนักงานทาธุรกิจส่วนตัวที่มคี วาม
ขัดแย้งกับงานในตาแหน่ งที่ตนทางาน
อยู่
23. องค์กรมีปัญหาเรื่องอัตราการเข้า
ออกของพนักงานสูง

จานวน
ร้อยละ

21
70.00

7
23.33

2
6.67

30
100

0.18

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

6
20.00

14
46.67

10
33.33

30
100

0.57

24. องค์ ก รต้ อ งการให้ พ นั ก งานลา จานวน
พักผ่อนประจาปี
ร้อยละ

19
63.33

8
26.67

3
10.00

30
100

0.23

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

25. องค์กรอยู่ภายใต้อิทธิพลของคน จานวน
ไม่ก่คี น
ร้อยละ

8
26.67

13
43.33

9
30.00

30
100

0.52

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
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26. องค์กรคาดหวังผลประกอบการ จานวน
3
13
และมีก ารวัด ผลการปฏิบ ัติง านของ ร้อยละ 10.00
43.33
พนั ก งานที่ ย ากจะเป็ น ไปได้ใ นทาง
ปฏิบตั ิ
27. องค์ ก รขาดการสื่อ สารระหว่ า ง จานวน
10
11
ผู้บริหารและพนักงาน และขาดความ ร้อยละ 33.33
36.67
ชั ด เจน ใ น เรื่ อ งโ คร งส ร้ า งคว าม
รับผิดชอบภายในองค์กร
28. ฝ่ ายบริหารไม่สนใจที่จะให้รางวัล จานวน
15
8
พ นั ก ง า น ที่ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ซึ่ ง เ ป็ น ร้อยละ 50.00
26.67
ตัวอย่างที่ดี
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

14
46.67

30
100

0.68

ความเสีย่ ง
ระดับสูง

9
30.00

30
100

0.48

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง

7
23.33

30
100

0.37

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
0.24

จากตารางที่ 9 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการ
ประเมินพนักงาน มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน ระดับตา่ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรือ่ ง
ดังกล่าวทีม่ รี ะดับสูงและระดับปานกลาง ดังนี้
- พนักงานมีหนี้สนิ ส่วนตัวจานวนมาก
- องค์กรคาดหวังผลประกอบการและมีการวัดผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานทีย่ ากจะเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
- พนักงานใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนทีไ่ ด้รบั
- องค์กรมีปัญหาเรื่องอัตราการเข้าออกของพนักงานสูง
- องค์กรอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของคนไม่กค่ี น
- องค์กรขาดการสื่อสารระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานและขาด
ความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างความรับผิดชอบภายในองค์กร
- ฝ่ ายบริหารไม่สนใจทีจ่ ะให้รางวัลพนักงานทีม่ พี ฤติกรรมซึ่ง
เป็ นตัวอย่างทีด่ ี

ค่าเฉลีย่
0.75
0.68
0.65
0.57
0.52
0.48
0.37

การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มการควบคุม ภายในเกี่ ย วกับ การประเมิ น
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิ งานหลัก
ผูศ้ กึ ษาประเมินความคิดเห็นทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานหลัก โดยให้ตอบแบบสอบถามจานวน 19 ข้อ
จากนัน้ คานวณค่าเฉลีย่ กลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตามตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มการควบคุม ภายในเกี่ ย วกับ การประเมิ น
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิ งานหลัก
จุดควบคุม

หน่ วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีค วาม จานวน
เป็ นอิสระ
ร้อยละ
2. ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านหลัก มีอ ัต ราการเข้า จานวน
ออกสูง
ร้อยละ

ใช่
25
83.33
6

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
5
0
16.67
0.00
14

10

รวม
30
100.00
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.08

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

0.57

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง

ตารางที่ 10 การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มการควบคุม ภายในเกี่ ย วกับ การประเมิ น
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิ งานหลัก (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่ วย

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
12
5
40.00
16.67

แปลผล

0.37

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

3. ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านหลัก มี ค วามร่ า รวย
ผิดปกติหลังจากมีการเข้ามาทางานใน
องค์กร
4. ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านหลัก ไม่ ม ีพ นั ก งานที่
เป็ นเพื่ อ นหรื อ ญาติ พ่ี น้ อ งรายงาน
โดยตรง
5. ผู้ปฏิบตั ิงานหลักมีความสนิ ท สนม
ใกล้ชดิ กับคูค่ า้ คูแ่ ข่งขององค์กร

จานวน
ร้อยละ

ใช่
13
43.33

จานวน
ร้อยละ

12
40.00

10
33.33

8
26.67

30
100.00

0.43

จานวน
ร้อยละ

13
43.33

13
43.33

4
13.33

30
100.00

0.35

6. ผู้ปฏิบ ัติงานหลักมีธุร กิจส่วนตัวที่
อ า จ มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ขั ด แ ย้ ง กั บ
ภาระหน้าที่ภายในองค์กร
7. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีสว่ นเป็ นเจ้าของ
ธุรกิจใด ๆ ที่เป็ นคูค่ า้ กับองค์กรที่
ทางานอยู่
8. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักไม่ยอมลาพักร้อน

จานวน
ร้อยละ

16
53.33

11
36.67

3
10.00

30
100.00

0.28

จานวน
ร้อยละ

16
53.33

10
33.33

4
13.33

30
100.00

0.30

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

18
60.00

5
16.67

7
23.33

30
100.00

0.32

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

9. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีผลประโยชน์ การ จานวน
ลงทุนในองค์กรอย่างมีสาระสาคัญ
ร้อยละ

13
43.33

9
30.00

8
26.67

30
100.00

0.42

10. ผลตอบแทนของผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก
ไม่อยูบ่ นพื้นฐานของผลการ
ปฏิบตั งิ าน

10
33.33

14
46.67

6
20.00

30
100.00

0.43

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง

จานวน
ร้อยละ

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย
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11. ความอยูร่ อดขององค์กรขึน้ กับ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพียงไม่ก่ี
อย่าง
12. องค์กรมีปัญหาเรื่องการเก็บเงิน
จากลูกหนี้

จานวน
ร้อยละ

7
23.33

8
26.67

15
50.00

30
100.00

0.63

ความเสีย่ ง
ระดับสูง

จานวน
ร้อยละ

16
53.33

12
40.00

2
6.67

30
100.00

0.27

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

13. องค์กรเริม่ มีปัญหายอดขายลดลง

จานวน
ร้อยละ

23
76.67

5
16.67

2
6.67

30
100.00

0.15

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

14. องค์กรมีคแู่ ข่งที่เหนือกว่า

จานวน
ร้อยละ

11
36.67

15
50.00

4
13.33

30
100.00

0.38

15. องค์กรมีขอ้ มูลบัญชีท่ถี ูกต้อง
ครบถ้วน

จานวน
ร้อยละ

22
73.33

7
23.33

1
3.33

30
100.00

0.15

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

ตารางที่ 10 การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มการควบคุม ภายในเกี่ ย วกับ การประเมิ น
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิ งานหลัก (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่ วย

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
8
1
26.67
3.33

แปลผล

0.17

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

ใช่
21
70.00

17. องค์กรมีการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่อง จานวน
รายการทางบัญชีท่มี คี วามผิดปกติ
ร้อยละ

8
26.67

14
46.67

8
26.67

30
100.00

0.50

18. องค์กรมีผตู้ รวจสอบภายในที่
เพียงพอ

21
70.00

7
23.33

2
6.67

30
100.00

0.18

19. องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน จานวน
21
8
หรือสามารถควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ิ
ร้อยละ 70.00
26.67
ตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

1
3.33

30
100.00

0.17

16. ฝ่ ายบัญชีมบี ุคคลากรที่พอเพียง

จานวน
ร้อยละ

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

0.32

จากตารางที่ 10 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ประเมินผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน ระดับตา่ โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงและปานกลาง ดังนี้
ค่าเฉลีย่
- ความอยู่รอดขององค์กรขึน้ กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
0.63
เพียงไม่กอ่ี ย่าง
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- ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีอตั ราการเข้าออกสูง
- องค์กรมีการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องรายการทางบัญชีทม่ี คี วามผิดปกติ
- ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักไม่มพี นักงานทีเ่ ป็ นเพื่อนหรือญาติพน่ี ้ อง
รายงานโดยตรง
- ผลตอบแทนของผูป้ ฏิบตั งิ านหลักไม่อยู่บนพืน้ ฐานของผล
การปฏิบตั งิ าน
- ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีผลประโยชน์การลงทุนในองค์กรอย่างมีสาระสาคัญ
- องค์กรมีคู่แข่งทีเ่ หนือกว่า
- ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีความร่ารวยผิดปกติหลังจากมีการเข้า
มาทางานในองค์กร
- ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีความสนิทสนมใกล้ชดิ กับคู่คา้ คู่แข่งขององค์กร

0.57
0.50
0.43
0.43
0.42
0.38
0.37
0.35

1.1.3 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกีย่ วกับการประเมิน
การควบคุมทางกายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย ผูศ้ กึ ษาประเมินความ
คิดเห็นที่มตี ่อสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมทางกายภาพ
เพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย โดยให้ตอบแบบสอบถามจานวน 13 ข้อ จากนัน้ คานวณค่าเฉลีย่
กลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 การประเมิ นสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมิ นการ
ควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้ องกันทรัพย์สินสูญหาย
จุดควบคุม
1. องค์ ก รมี ก ารตรวจสอบเพื่ อ หา
พฤติ ก รรมที่ ข าดจริ ย ธรรมหรื อ ไม่
ซื่อสัตย์ของผูส้ มัครเข้าทางาน
2. องค์กรมีการกาหนดสิทธิการเข้าถึง
การอนุ ม ตั ิของผู้ม ีอ านาจไว้เป็ น ลาย
ลักษณ์ อกั ษร
3. ฝ่ ายบริ ห ารสนั บ สนุ นนโยบาย
ทางด้า นจริ ย ธรรมและต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต
4. องค์กรกาหนดให้ม ีการอบรมและ
ใ ห้ ค ว า ม รู้ พ นั ก ง า น เ กี่ ย ว กั บ
ความสาคัญทางด้านจริยธรรมและการ
ต่อต้านการทุจริต
5. องค์กรกาหนดให้มชี ่องทางในการ
รายงานพฤติกรรมที่น่ า สงสัยว่ า จะมี

หน่ วย

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
8
2
26.67
6.67

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

ใช่
20
66.67

จานวน
ร้อยละ

29
96.67

1
3.33

0
0.00

30
100.00

0.02

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

26
86.67

4
13.33

0
0.00

30
100.00

0.07

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

20
66.67

8
26.67

2
6.67

30
100.00

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

22
73.33

6
20.00

2
6.67

30
100.00

0.17

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
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การละเมิดนโยบายในเรื่องจริย ธรรม
หรือการทุจริต
6. องค์กรมีการกาหนดให้มกี ารจากัด
การเข้า ถึงเอกสารส าคัญ หรือ ที่ เ ป็ น
ค ว า ม ลั บ เ ช่ น ใ บ ก า กั บ ภ า ษี
ใบเสร็จรับเงิน เอกสารทางบัญชี
7. องค์กรมีการกาหนดให้มกี ารจากัด
การเข้า ถึง Computer ที่เก็บ เอกสาร
สาคัญหรือที่เป็ นความลับ
8. องค์กรกาหนดให้ม ีการจากัดการ
เข้า ถึ ง พื้ น ที่ ซ่ึ ง มีส ิน ทรัพ ย์ มู ล ค่ า สู ง
เช่น การรับสินค้า คลังสินค้า
9. องค์กรกาหนดให้ม ีโ ทรทัศ น์ ว งจร
ปิ ดและเครื่องบันทึเหตุการณ์ เพื่อเฝ้ า
ระวังการเบิกจ่า ยสิน ทรัพ ย์ท่มี ีมูลค่า
สูงตลอดจนพื้นที่ขาย

จานวน
ร้อยละ

25
83.33

4
13.33

1
3.33

30
100.00

0.10

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

24
80.00

4
13.33

2
6.67

30
100.00

0.13

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

22
73.33

7
23.33

1
3.33

30
100.00

0.15

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

27
90.00

3
10.00

0
0.00

30
100.00

0.05

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

ตารางที่ 11 การประเมิ นสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมิ นการ
ควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้ องกันทรัพย์สินสูญหาย (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่ วย
ใช่
17
56.67

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
12
1
40.00
3.33

รวม
30
100.00

1
3.33

10. ผู้ ต รวจสอบภายในหรื อ ผู้ ส อบ จานวน
บัญชีมสี มุ่ ตรวจ สินค้า/เงินสด/
ร้อยละ
ค่า ใช้จ่า ย/การจัดซื้อ/การวางบิลและ
บัญ ชี อ่ื น ๆ โดยไม่ บ อกให้ผู้ ร ั บ การ
ตรวจรูล้ ว่ งหน้า
11. อ ง ค์ ก ร ก า ห น ด ใ ห้ ม ี ก า ร ใ ช้ จานวน
20
9
เจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยที่ เป็ น ร้อยละ 66.67
30.00
มืออาชีพในการควบคุมสินทรัพย์และ
สินค้าคงเหลือ
12. องค์ ก รก าหนดให้ ส อบสวนหา จานวน
25
3
ข้อเท็จจริงทันที เมือ่ มีรายการ
ร้อยละ 83.33
10.00
หรือ เหตุ การณ์ ท่ีน่ า สงสัย หรือ มี ก าร
รายงานเกี่ยวกับการทุจริต
13. องค์กรกาหนดให้มนี โยบายที่ระบุ จานวน
22
7
พฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม
ร้อยละ 73.33
23.33
หรือไม่ซ่อื สัตย์
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.23

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

30
100.00

0.18

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

2
6.67

30
100.00

0.12

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

1
3.33

30
100.00

0.15

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
0.14

จากตารางที่ 11 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย มีโอกาสเกิดการ
ทุจริตอยู่ใน ระดับตา่
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1.2 ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งในเรื่ อ งทุ จ ริ ต ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการ
ควบคุม

การเปรีย บเทีย บค่ าความเสี่ยงจากการประเมินพนั ก งาน การประเมิน
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก การประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ
สูญหาย โดยการวิเคราะห์ใช้การประมวลผลตามตัวแบบเครื่องมือประเมินความเสี่ย งใน
เรื่องการทุจริต จาแนกตามปั จจัยเสีย่ ง แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 12 สรุปผลการประเมิ นความเสี่ยงในเรื่องทุจริ ต ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน
เกณฑ์การประเมิน
โอกาส
น้ าหนัก
คะแนน
ความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายในทีพ่ บจาก 24.35%
30%
7.30%
การประเมินพนักงาน
ความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายในทีพ่ บจาก 32.37%
40%
9.71%
การประเมินผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก
ความอ่ อ นแอของระบบควบคุ ม ที่ พ บจากการ 13.59%
30%
4.08%
ประเมิน การควบคุ ม ทางกายภาพ เพื่อ ป้ อ งกัน
ทรัพย์สนิ สูญหาย
โอกาสทีก่ ารทุจริตจะเกิดขึน้ จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในจากการ 21.09%
ให้น้ าหนัก 30%, 40%, 30% ตามลาดับ
จากตารางที่ 12 แสดงถึงโอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึน้ จากเกณฑ์ความอ่อนแอ
ของระบบการควบคุมภายในจากการให้น้ าหนัก 30%, 40%, 30% ในภาพรวมตามลาดับ พบว่า
อยู่ในระดับโอกาสทีก่ ารทุจริตจะเกิดขึน้ ได้ โดยมีค่าเฉลีย่ 21.09% และเกิดจากความอ่อนแอของ
ระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมากทีส่ ุด 9.71%
2. การประเมิ นโอกาส ประเภทหรือกิ จกรรมของการทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึน้
ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือการประเมินโอกาสประเภทหรือกิจกรรม
ของการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
คือ
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ขัน้ ตอนที่ 1 การหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจากแบบแสดงความคิดเห็น และ
นามาอภิปรายผล ตามระดับความเสี่ยงที่มโี อกาสเกิดการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้า
คงเหลือ
ขัน้ ตอนที่ 2 เลือกตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบมากที่สุดในแต่ละข้อ นามา
วิเคราะห์โดยใช้การประมวลผลตามเครื่องมือประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริตการหาค่าเฉลีย่
ของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม และนามาอภิปรายผล ตามระดับความเสี่ยงที่มโี อกาสเกิด
การทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
การประเมินความเสีย่ งในเรื่องทุจริตด้านประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่
อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ 5 ประเภท ดังนี้

2.1 ระดับความเสี่ยง
2.1.1 รูปแบบการขโมยทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
ผูศ้ กึ ษาประเมินความคิดเห็นเกีย่ วกับโอกาสทีอ่ าจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริห ารสินค้าคงเหลือ รู ป แบบการขโมยทรัพย์สินก่อนและหลังการบันทึกบัญชีโ ดยให้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 9 ข้อ จากนัน้ คานวณค่าเฉลี่ยกลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตาม
ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่ อาจเกิ ดการทุจริ ตในรูปแบบการขโมย
ทรัพย์สินก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
จุดควบคุม

หน่ วย

1. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการ จานวน
รับสินค้าเป็ นระยะ โดยใช้วิธกี ารทาง ร้อยละ
สถิติ Sampling
2. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการ
รับสินค้าเป็ นระยะ โดยใช้วิธกี ารทาง
สถิติ Physical Count
3. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการ
รับสิน ค้า เป็ น ระยะโดยใช้สอบยันกับ
เอกสารรับสินค้าและเอกสารขอซื้อ
4. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการ
รับสิน ค้า เป็ น ระยะเพื่อ พิจารณาการ
ปรับปรุงแก้ไข

ใช่
19
63.33

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
10
1
33.33
3.33

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

16
53.33

14
46.67

0
0.00

30
100.00

0.23

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

22
73.33

8
26.67

0
0.00

30
100.00

0.13

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

20
66.67

9
30.00

1
3.33

30
100.00

0.18

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
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5. องค์กรมีนโยบายและกระบวนการ
ส่งบัญชีลกู หนี้ท่ไี ม่ชาระเงิน
ให้กบั Collector
6. การ เข้ า สู่ ร ะบบบั ญ ชี ถู ก จ ากั ด
เฉพาะผูท้ ่ไี ด้รบั การอนุ มตั เิ ท่านัน้

จานวน
ร้อยละ

9
30.00

21
70.00

0
0.00

30
100.00

0.35

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

20
66.67

10
33.33

0
0.00

30
100.00

0.17

7. มี โ ทรทั ศ น์ วงจรปิ ดและเครื่ อ ง
บันทึกวิดโี อ เฝ้ าระวังทรัพย์สนิ ที่มคี า่
ขององค์กร
8. องค์กรใช้ร ะบบสารสนเทศในการ
ติดตามสินค้าแบบต่อเนื่อง

จานวน
ร้อยละ

26
86.67

4
13.33

0
0.00

30
100.00

0.07

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

16
53.33

13
43.33

1
3.33

30
100.00

0.25

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

9. พนั กงานไม่ส ามารถเปลี่ยนแปลง จานวน
23
7
ภายในระบบ ได้ยกเว้นผูจ้ ดั การหรือผู้ ร้อยละ 76.67
23.33
มีอานาจอนุ มตั เิ ท่านัน้
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

0
0.00

30
100.00

0.12

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
0.19

จากตารางที่ 13 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตในรูปแบบการขโมยทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการบันทึกบัญชี มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน
ระดับตา่
2.1.2 รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า
ผูศ้ กึ ษาประเมินความคิดเห็นเกีย่ วกับโอกาสทีอ่ าจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า โดยให้ตอบแบบสอบถามจานวน 20 ข้อ
จากนัน้ คานวณค่าเฉลีย่ กลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตามตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิ ดการทุจริ ตในรูปแบบการรับและ
จ่ายสิ นค้า
จุดควบคุม

หน่ วย

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
3
1
10.00
3.33

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.08

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

1. ฝ่ ายจัดซื้อ แยกเป็ น อิส ระจากฝ่ าย จานวน
บัญชี ฝ่ ายรับของและฝ่ ายส่งของ
ร้อยละ

ใช่
26
86.67

2. การขอซื้ อ (PR) ต้ อ งได้ ร ั บ การ จานวน
อนุ มตั จิ ากผูม้ อี านาจ
ร้อยละ

29
96.67

1
3.33

0
0.00

30
100.00

0.02

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

3. คาสังซื
่ ้อ (PO) ระบุรายการ จานวน จานวน
ราคาและวันที่อย่างชัดเจน
ร้อยละ

29
96.67

1
3.33

0
0.00

30
100.00

0.02

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

4. คาสังซื
่ ้ อ (PO) มีการควบคุม โดย จานวน
แบบฟอร์มและ Pre-Number
ร้อยละ

27
90.00

3
10.00

0
0.00

30
100.00

0.05

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
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5. มีการดูแล Master File ของคูค่ า้ ให้ จานวน
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
ร้อยละ

16
53.33

14
46.67

0
0.00

30
100.00

0.23

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

6. มีก ารประมู ล หรื อ สรรหาคู่ ค ้า ที่ ดี จานวน
ที่สดุ สาหรับการจัดซื้อทุกกรณี
ร้อยละ

17
56.67

12
40.00

1
3.33

30
100.00

0.23

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

7. ฝ่ ายรับของทารายงาน (Receiving จานวน
Report) สาหรับของที่ได้รบั ทัง้ หมด
ร้อยละ

18
60.00

11
36.67

1
3.33

30
100.00

0.22

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

8. ฝ่ ายรั บ ของ Update Log การรับ
ของ (Receiving Log) ส าหรับ ของที่
ได้รบั ทัง้ หมด
9. ส า เ น า ร า ย ง า น ก า ร รั บ ข อ ง
( Receiving Report) ถู ก ส่ ง ใ ห้ ฝ่ าย
บัญชีและฝ่ ายจัดซื้อ
10. ฝ่ ายจัด ซื้ อ และฝ่ ายรับ ของแยก
เป็ นอิ ส ระจากหน่ วยงานการเงิ น
หน่ วยงานบัญชีเจ้าหนี้ และหน่ วยงาน
บัญชีคมุ ทัวไป
่ (General Ledger)

จานวน
ร้อยละ

16
53.33

13
43.33

1
3.33

30
100.00

0.25

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

14
46.67

16
53.33

0
0.00

30
100.00

0.27

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

24
80.00

6
20.00

0
0.00

30
100.00

0.10

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

ตารางที่ 14 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิ ดการทุจริ ตในรูปแบบการรับและ
จ่ายสิ นค้า (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่ วย

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
8
0
26.67
0.00

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.13

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

11. Invoices ของคู่ ค ้า , รายงานการ
รับของ (RR) & บันทึกคาสังซึ
่ ้อ (PO)
ต้ อ งถู ก เช็ ค ให้ ต รงกั น ก่ อ นท าการ
บันทึกเจ้าหนี้
12. มี ก ารบั น ทึ ก ค าสัง่ ซื้ อ (PO) ใน
บัญ ชี คุ ม (Purchase Register) ก่ อ น
เข้าสูก่ ระบวนการจ่ายเงิน
13. มี ก ระบวนการเพี ย งพอเพื่ อ ให้
มันใจได้
่
ว่า ของที่จดั ซื้อและส่งตรงไป
ที่ลกู ค้าได้ถูกวาง Bill และบันทึกทัง้ ใน
บัญชีลูกหนี้ และเจ้า หนี้ ภายในเวลาที่
กาหนด
14. ข้ อ มู ล ของที่ ส่ ง คื น คู่ ค ้ า ถู ก ต้ อ ง
ตรงกันกับ Credit Note ของคูค่ า้

จานวน
ร้อยละ

ใช่
22
73.33

จานวน
ร้อยละ

22
73.33

8
26.67

0
0.00

30
100.00

0.13

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

19
63.33

11
36.67

0
0.00

30
100.00

0.18

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

20
66.67

10
33.33

0
0.00

30
100.00

0.17

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

15. มีการกระทบข้อ มูลประจาเดือ น
ระหว่ า งบั ญ ชี เ จ้ า หนี้ บั ญ ชี คุ ม การ
สังซื
่ ้อ (Purchase Register) และบัญชี
คุมทัวไป
่ (General Ledger)?
16. การลดหนี้ ในบัญ ชีเจ้า หนี้ (Debit
Balance) ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผู้ม ี
อานาจ

จานวน
ร้อยละ

19
63.33

11
36.67

0
0.00

30
100.00

0.18

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

17
56.67

13
43.33

0
0.00

30
100.00

0.22

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
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17. มีการสอบทานหาชื่อคูค่ า้ หรือที่อยู่
ของคูค่ า้ ที่ผดิ ปกติใน Master File ของ
คูค่ า้ เป็ นระยะ
18. มีก ารสอบทาน Statement ของ
Credit Cards ทุกเดือนเพื่อหารายการ
ที่ผดิ ปกติ
19. มี ก า ร ส อ บ ท าน เ อ ก ส าร การ
จ่ า ยเงิ น ( Voucher Payment) เป็ น
ประจ าเพื่ อ ดู ค วามถู ก ต้อ งครบถ้ว น
ข อ ง เ อ ก ส า ร ใ ช้ ใ น ป ร ะ ก อ บการ
พิจารณา
20. มีการจากัดการเข้าถึงข้อมูลใน
บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีคมุ ทัวไป
่

จานวน
ร้อยละ

15
50.00

15
50.00

0
0.00

30
100.00

0.25

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

18
60.00

12
40.00

0
0.00

30
100.00

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

17
56.67

13
43.33

0
0.00

30
100.00

0.22

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

20
66.67

10
33.33

0
0.00

30
100.00

0.17

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

0.17

จากตารางที่ 14 พบว่าโดยเฉลีย่ แล้วโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือรูปแบบการรับและจ่ายสินค้า มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน ระดับตา่
2.1.3 รูปแบบการขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
ผูศ้ กึ ษาประเมินความคิดเห็นเกีย่ วกับโอกาสทีอ่ าจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริห ารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์ โดยให้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 31 ข้อ จากนัน้ คานวณค่าเฉลีย่ กลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่ อาจเกิ ดการทุจริ ตในรูปแบบการขโมย
สิ นค้าคงเหลือและอุปกรณ์
จุดควบคุม

หน่ วย

1. มี ก าร ต ร ว จนั บ สิ น ค้ า คงเหลื อ จานวน
เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็ นประจา
ร้อยละ
2. การตรวจนับอุปกรณ์ /เครื่องมือของ
องค์กรที่ผ่า นมาพบว่า มีเลขทะเบียน
และมี ค าอธิ บ ายประกอบถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
3. องค์กรกาหนดให้บุ ค คลที่อ ยู่น อก
ฝ่ ายผู้ดูแลสินทรัพย์หรือสินค้าทาการ
ตรวจนับ
4. มีก ารสอบทานถึง เอกสารอ้า งอิง
กรณี พ บการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ที่
อธิบายไม่ได้

ใช่
24
80.00

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
6
0
20.00
0.00

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.10

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

21
70.00

9
30.00

0
0.00

30
100.00

0.15

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

14
46.67

13
43.33

3
10.00

30
100.00

0.32

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

16
53.33

14
46.67

0
0.00

30
100.00

0.23

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
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5. องค์กรไม่พบว่าระดับสินค้าคงเหลือ
มีจานวนเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้สดั ส่ว นกับ
ยอดขาย
6. มีการวิเคราะห์สอบทานยอดยกมา
ของสินค้า การขายออกไปและสิน ค้า
คงเหลือเป็ นระยะเพื่อหาสิง่ ผิดปกติ
7. มีระเบียบการปฏิบตั งิ านและการสัง่
สินค้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร

จานวน
ร้อยละ

12
40.00

18
60.00

0
0.00

30
100.00

0.30

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

15
50.00

15
50.00

0
0.00

30
100.00

0.25

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

24
80.00

6
20.00

0
0.00

30
100.00

0.10

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

8. การตรวจนับสินค้าทาโดยบุคคลที่ม ี จานวน
ความเป็ น อิส ระ ไม่อ ยู่ใ นฝ่ ายจัด ซื้ อ ร้อยละ
ฝ่ ายรับสินค้า ฝ่ ายโกดังสินค้า
9. ใช้ป้ายราคาในการตรวจนับ
จานวน
ร้อยละ

19
63.33

9
30.00

2
6.67

30
100.00

0.22

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

6
20.00

20
66.67

4
13.33

30
100.00

0.47

10. ป้ ายที่ใช้มกี ารควบคุมและกาหนด จานวน
ผูร้ บั ผิดชอบเป็ นรายตัว
ร้อยละ

13
43.33

14
46.67

3
10.00

30
100.00

0.33

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

ตารางที่ 15 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่ อาจเกิ ดการทุจริ ตในรูปแบบการขโมย
สิ นค้าคงเหลือและอุปกรณ์ (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่ วย

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
16
0
53.33
0.00

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.27

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

11. มี น โยบายการปฏิ บ ั ติ ง าน เพื่ อ จานวน
ป้ องกันการนับซ้า
ร้อยละ

ใช่
14
46.67

12. มีการนั บ ซ้ า โดยบุ ค คลที่ ม ีค วาม จานวน
เป็ นอิสระ
ร้อยละ

8
26.67

20
66.67

2
6.67

30
100.00

0.40

13. สามารถระบุสนิ ค้าได้ตรงกับข้อมูล จานวน
ระบบบัญชี
ร้อยละ

20
66.67

10
33.33

0
0.00

30
100.00

0.17

14. มีการหาข้อเท็จจริงในเรื่อ งความ
แตกต่ า งระหว่ า งสิน ค้ า ที่ นั บ ได้กับ
สินค้าที่บนั ทึกไว้ในบัญชีก่อนท าการ
ปรับปรุง
15. มี ก ารบั น ทึ ก สิ น ค้ า ที่ เ กิ ด ความ
เสีย หายและมีก ารบัน ทึ ก เมื่อ ได้ท า
ขายสินค้านัน้ ออกไป
16. มีการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างการ
ขอซื้อสินค้า การรับสินค้า การเบิกจ่าย
สินค้า การปรับปรุงสินค้า
17. มีร ายงานการรับ สิน ค้ า ที่ ส ั ง่ ซื้ อ
ทัง้ หมด

จานวน
ร้อยละ

18
60.00

12
40.00

0
0.00

30
100.00

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

22
73.33

8
26.67

0
0.00

30
100.00

0.13

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

22
73.33

8
26.67

0
0.00

30
100.00

0.13

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

21
70.00

9
30.00

0
0.00

30
100.00

0.15

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

18. สาเนารายงานการรับสินค้าถูกส่ง จานวน
ตรงไปยังฝ่ ายจัดซื้อและฝ่ ายบัญชี
ร้อยละ

19
63.33

10
33.33

1
3.33

30
100.00

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
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19. ฝ่ ายรั บ สิ น ค้ า ได้ ร ั บ ส าเนาการ
สังซื
่ ้ อ ส าหรับ สิน ค้า ที่ต้อ งท าการรับ
ทัง้ หมด
20. การส่งมอบสินค้าบางส่วนถูกระบุ
ไว้บนใบสังซื
่ ้อหรืออยูใ่ นเอกสารแนบ

จานวน
ร้อยละ

23
76.67

7
23.33

0
0.00

30
100.00

0.12

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

21
70.00

8
26.67

1
3.33

30
100.00

0.17

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

21. มีการทารายงานสินค้าเกิน สินค้า
ขาด สิน ค้า เสียหายและส่งส าเนาให้
ฝ่ ายจัดซื้อและฝ่ ายบัญชี
22. มีการนับจานวนสินค้าที่ได้ร ับและ
เปรียบเทียบกับใบสังซื
่ ้อ

จานวน
ร้อยละ

15
50.00

14
46.67

1
3.33

30
100.00

0.27

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

18
60.00

12
40.00

0
0.00

30
100.00

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

23. มีน โยบายเป็ น ลายลักษณ์ อ ัก ษร จานวน
ให้ม ีอ านาจอนุ ม ัติ ก่ อ นน าสิน ทรัพ ย์ ร้อยละ
ออกนอกองค์กร

25
83.33

5
16.67

0
0.00

30
100.00

0.08

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

ตารางที่ 15 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่ อาจเกิ ดการทุจริ ตในรูปแบบการขโมย
สิ นค้าคงเหลือและอุปกรณ์ (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่ วย

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
7
0
23.33
0.00

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.12

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

24. มีน โยบายเป็ น ลายลักษณ์ อ ัก ษร
ให้ ม ี ก ารตรวจค้ น กระเป๋ า หี บ ห่ อ
สัม ภาระก่ อ นผู้บ ริหารหรือ พนั กงาน
ออกนอกองค์กร
25. มีการกากับดูแลพื้นที่รบั ของและ
ส่งของเพื่อป้ องกันขโมย

จานวน
ร้อยละ

ใช่
23
76.67

จานวน
ร้อยละ

23
76.67

7
23.33

0
0.00

30
100.00

0.12

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

26. มีก ารเก็ บ สิน ค้า ราคาสู ง ไว้ ใ นที่
ปลอดภั ย และมี ก ารตรวจสอบเป็ น
ระยะ
27. งานส่งสิน ค้า แยกจากงานจัด ซื้ อ
และงานดูแลสินค้า

จานวน
ร้อยละ

22
73.33

8
26.67

0
0.00

30
100.00

0.13

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

23
76.67

7
23.33

0
0.00

30
100.00

0.12

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

28. เอกสารส่งสินค้าควบคุมโดยการ จานวน
เรียงลาดับและมีผรู้ บั ผิดชอบชัดเจน
ร้อยละ

22
73.33

8
26.67

0
0.00

30
100.00

0.13

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

29. คาสังส่
่ งสิน ค้า ตรงกับ ค าสัง่ ขาย จานวน
และสัญญา
ร้อยละ

21
70.00

9
30.00

0
0.00

30
100.00

0.15

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

30. การส่ ง สิ น ค้ า จะท าได้ ต่ อ เมื่อ มี จานวน
23
7
คาสังขายและสั
่
ญญาที่ได้รบั การอนุ มตั ิ ร้อยละ 76.67
23.33
อย่างถูกต้อง
31. เอกสารส่งสินค้า ถูกส่งไปให้ฝ่าย จานวน
21
9
บัญชีโดยตรงเพื่อตัดสินค้าและบันทึก ร้อยละ 70.00
30.00
ต้นทุนขาย
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

0
0.00

30
100.00

0.12

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

0
0.00

30
100.00

0.15

ความเสีย่ ง
ระดับต่า
0.19
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จากตารางที่ 15 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสทีอ่ าจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์ มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน
ระดับตา่ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทีม่ รี ะดับปานกลาง ดังนี้
ค่าเฉลีย่
- ใช้ป้ายราคาในการตรวจนับ
0.47
- มีการนับซ้าโดยบุคคลทีม่ คี วามเป็ นอิสระ
0.40
2.1.5 รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูศ้ กึ ษาประเมินความคิดเห็นเกีย่ วกับโอกาสทีอ่ าจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ตอบแบบสอบถามจานวน 6
ข้อ จากนัน้ คานวณค่าเฉลีย่ กลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ระดับ ความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ โอกาสที่ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ต ในรูป แบบความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
จุดควบคุม
1. มีการเปรียบเทียบข้อมูลของคูค่ า้
กับข้อมูลของพนักงานเป็ นระยะ เช่น
ที่อยูห่ รือเบอร์โทรศัพท์
2. มีขอ้ กาหนดให้คคู่ า้ เซ็นอนุ ญาตให้
องค์กรสามารถตรวจสอบคู-่ ค้าได้

หน่ วย
จานวน
ร้อยละ

ใช่
14
46.67

จานวน
ร้อยละ

15
50.00

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
15
1
50.00
3.33

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.28

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

14
46.67

1
3.33

30
100.00

0.27

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

3. คูค่ า้ ที่มพี นักงานองค์กรลาออกไป จานวน
8
21
ทางานด้วย จะถูกพิจารณาเข้มงวด
ร้อยละ 26.67
70.00
เป็ นพิเศษ
4. มีกระบวนการหรือช่องทางในการ จานวน
7
21
รายงานกรณีมผี พู้ บว่าคูค่ า้ ได้รบั การ
ร้อยละ 23.33
70.00
ปฏิบตั หิ รือดูแลเป็ นพิเศษ
5. มีขอ้ กาหนดให้พนักงานเปิ ดเผย
จานวน
11
16
ข้อมูลเป็ นประจาทุกปี เกี่ยวกับการ
ร้อยละ 36.67
53.33
เป็ นเจ้าของธุรกิจ รายได้ และการ
ลงทุนประเภทต่าง ๆ
6. การตรวจสอบคูค่ า้ ทาโดยบุคคลที่ จานวน
11
18
เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดซื้อ
ร้อยละ 36.67
60.00
ฝ่ ายขาย ฝ่ ายเก็บเงินและฝ่ ายรับ
สินค้า
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับปานกลาง

1
3.33

30
100.00

0.38

2
6.67

30
100.00

0.42

3
10.00

30
100.00

0.37

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง

1
3.33

30
100.00

0.33

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

0.34

59
จากตารางที่ 16 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือ รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน ระดับปาน
กลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทีม่ รี ะดับความเสีย่ งปานกลาง ดังนี้
ค่าเฉลีย่
0.42

- มีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงานกรณีมผี พู้ บ
ว่าคู่คา้ ได้รบั การปฏิบตั หิ รือดูแลเป็ นพิเศษ
- มีขอ้ กาหนดให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา
0.37
ทุกปี เกีย่ วกับการเป็ นเจ้าของธุรกิจ รายได้ และการลงทุนประเภทต่าง ๆ

2.1.6 รูปแบบการประเมินการคอร์รปั ชัน
ผูศ้ กึ ษาประเมินความคิดเห็นเกีย่ วกับโอกาสทีอ่ าจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ รู ปแบบการประเมินการคอร์รปั ชัน โดยให้ตอบแบบสอบถามจานวน 14
ข้อ จากนัน้ คานวณค่าเฉลีย่ กลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิ ดการทุจริ ตในรูปแบบการประเมิ น
การคอร์รปั ชัน
จุดควบคุม

หน่ วย

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
21
1
70.00
3.33

แปลผล

0.38

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

ใช่
8
26.67

จานวน
ร้อยละ

19
63.33

11
36.67

0
0.00

30
100.00

0.18

3. ข้อ มูลการประมูลถู กรักษาไว้เป็ น จานวน
ความลับ
ร้อยละ

18
60.00

12
40.00

0
0.00

30
100.00

0.20

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

4. มี ก า ร ส อ บ ยั น คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง จานวน
ผูเ้ ข้าร่วมประมูล
ร้อยละ

15
50.00

15
50.00

0
0.00

30
100.00

0.25

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

5. มีการปรับ เปลี่ยนเจ้า หน้ า ที่จดั ซื้อ จานวน
เป็ นระยะ
ร้อยละ

9
30.00

11
36.67

10
33.33

30
100.00

0.52

6. มีการสารวจคู่คา้ เกี่ยวกับ กิจ กรรม จานวน
การจัดซื้อขององค์กรเป็ นระยะ
ร้อยละ

13
43.33

17
56.67

0
0.00

30
100.00

0.28

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

7. มีการสอบทานนโยบาย ระเบียบวิธี
ปฏิบตั งิ านและสิง่ ผิดปกติเกี่ยวกับ การ
ให้ของขวัญ
8. มีการสอบทานนโยบาย ระเบียบวิธี
ปฏิบตั งิ านและสิง่ ผิดปกติเกี่ยวกับ การ
ให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

จานวน
ร้อยละ

8
26.67

22
73.33

0
0.00

30
100.00

0.37

จานวน
ร้อยละ

9
30.00

20
66.67

1
3.33

30
100.00

0.37

1. มีนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญ
ส่ ว นลดและบริก ารที่ คู่ค ้า หรือ ลู กค้า
เป็ นผูเ้ สนอ
2. มีนโยบายเกี่ยวกับการประมูลเพื่อ
จัดซื้อจัดจ้าง

รวม
30
100.00

ค่าเฉลี่ย

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
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9. มีการสอบทานนโยบาย ระเบียบวิธี
ปฏิ บ ัติ ง านและสิ่ง ผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกั บ
รายการเกี่ยวโยง รายการระหว่างกัน
เช่น บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและกิจการ
ร่วมค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
หรือญาติพ่นี ้อง
10. มีขนั ้ ตอนการตรวจสอบและแนว
ทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับการ
ตรวจสอบคอร์รปั ชัน
11. มีจุ ด ควบคุ ม ที่ ม ีป ระสิท ธิผ ลต่ อ
ความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั

จานวน
ร้อยละ

13
43.33

17
56.67

0
0.00

30
100.00

0.28

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

14
46.67

15
50.00

1
3.33

30
100.00

0.28

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

จานวน
ร้อยละ

12
40.00

17
56.67

1
3.33

30
100.00

0.32

ความเสีย่ ง
ระดับต่า

12. มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ เ ป็ น อิ ส ระ
กรณี ก ารคอร์ ร ั ป ชั น ที่ พ บมี ค ว าม
ซับซ้อน
13. มีการสอบทานนโยบายและคู่มอื
ต่อต้านคอร์รปั ชันเป็ นระยะ

จานวน
ร้อยละ

8
26.67

20
66.67

2
6.67

30
100.00

0.40

จานวน
ร้อยละ

11
36.67

18
60.00

1
3.33

30
100.00

0.33

ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
ความเสีย่ ง
ระดับต่า

ตารางที่ 17 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิ ดการทุจริ ตในรูปแบบการประเมิ น
การคอร์รปั ชัน (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่ วย
ใช่
10
33.33

ผลการประเมิ น
ไม่แน่ ใจ ไม่ใช่
19
1
63.33
3.33

14. มี ก าร ส อ บท าน น โ ยบายและ จานวน
โปรแกรม การชี้ เ บาะแส whistle ร้อยละ
blower เป็ นระยะ
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

ค่าเฉลี่ย
รวม
30
100.00

0.35

แปลผล
ความเสีย่ ง
ระดับปาน
กลาง
0.32

จากตารางที่ 17 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือ รูปแบบการประเมินคอร์รปั ชัน มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน ระดับต่า โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทีม่ รี ะดับความเสีย่ งปานกลาง ดังนี้
ค่าเฉลีย่
- มีการปรับเปลีย่ นเจ้าหน้าทีจ่ ดั ซื้อเป็ นระยะ
0.52
- มีการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นอิสระกรณีการคอร์รปั ชันทีพ่ บมี
0.40
ความซับซ้อน
- มีนโยบายเกีย่ วกับการรับของขวัญ ส่วนลดและบริการที่
0.38
คู่คา้ หรือลูกค้าเป็ นผูเ้ สนอ
- มีการสอบทานนโยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านและ
0.37
สิง่ ผิดปกติเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
- มีการสอบทานนโยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านและสิง่
0.37
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ผิดปกติเกีย่ วกับการให้ของขวัญ
- มีการสอบทานนโยบายและโปรแกรม การชีเ้ บาะแส
whistle blower เป็ นระยะ

0.35

2.2 สรุปผลการประเมิ นโอกาสประเภทหรือกิ จกรรมของการทุจริ ตที่อาจ
เกิ ดขึน้ ในกระบวนการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
การเปรียบเทียบความหมายของระดับความคิดเห็น นามาวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโดยใช้เครื่องมือประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริต (FRA) ตามตารางที่ 18

ตารางที่ 18 สรุปลาดับผลการประเมิ นโอกาสประเภทหรือกิ จกรรมของการทุจริ ตที่อาจ
เกิ ดขึน้ ในกระบวนการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
ประเภทหรือกิ จกรรมของการทุจริ ตที่
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ลาดับ
สงสัยจะเกิ ดขึน้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
0.34
ความเสีย่ งระดับ
1
ปานกลาง
การประเมินการคอร์รปั ชัน
0.32
ความเสีย่ งระดับต่า 2
รูปแบบการขโมยทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการ
0.19
ความเสีย่ งระดับต่า 3
บันทึกบัญชี
รูปแบบการขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
0.19
ความเสีย่ งระดับต่า 3
รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า
0.17
ความเสีย่ งระดับต่า 4

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อ
วิเคราะห์และประเมินถึงปั จจัยด้านการควบคุมภายในและความเสีย่ งทีอ่ าจจะก่อให้เกิดโอกาสใน
การทุจริตของกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ ในด้านสภาพแวดล้อมแวดล้อมของการควบคุม
ภายใน และกิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตามแนวทางของ COSO รวมถึง
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของการบริหารสินค้าคงเหลือที่
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้
จากการศึกษาประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของการบริหารสินค้าคงเหลือแบบ
ไคเซ็น สามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
3. ข้อจากัดในการศึกษา
4. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลจากศึก ษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง อายุ ข องผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาของผูต้ อบในระดับปริญญาตรี
ส่วนใหญ่ มีตาแหน่งเป็ นระดับพนักงานปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่ และผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในองค์กรอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี
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ส่วนที่ 2 การประเมิ นความคิ ดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ที่
ทาให้โอกาสที่การทุจริ ตจะเกิ ดขึน้ จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน
ผลจากศึกษาพบว่าการประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริตตามแนวทางของสมาคมผู้
ตรวจสอบการทุจริตประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายใน ที่ทาให้โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึน้ จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน คือ จาก
การประเมินพนักงาน จากการประเมินผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก และจากการประเมินการ
ควบคุมทางกายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย เมื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตใน
ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีท่ าให้โอกาสทีก่ ารทุจริตจะเกิดขึน้ จากความอ่อนแอ
ของระบบควบคุมภายใน พบว่า อยู่ ใ นระดับ โอกาสที่ก ารทุจ ริตจะเกิดขึ้น ได้ โดยมีค่ าเฉลี่ย
21.09% โดยเกิด จากความอ่ อ นแอของระบบควบคุ ม ที่พ บจากการประเมิน ผู้บ ริห ารและ
ผู้ป ฏิบ ัติง านหลัก มากที่สุ ด 9.71% สาเหตุ ส่ ว นใหญ่ ม าจากความอยู่ ร อดขององค์ก รขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพียงไม่กอ่ี ย่างและผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีอตั ราการเข้าออกสูง
2. การประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริต ด้านกิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตที่
อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือคือ รูปแบบการขโมยทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการ
บันทึกบัญชี รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า รูปแบบการขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์ รูปแบบ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการประเมินการคอร์รปั ชัน เมื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่อง
การทุจริตด้านกิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการบริหารสินค้า
คงเหลือ สามารถนามาจัดลาดับทีม่ คี วามเสีย่ งปานกลางได้ 1 รูปแบบ คือ
รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลจากการประเมินพบว่าโอกาสเกิดการ
ทุจริตพบว่า องค์กรไม่มกี ระบวนการหรือช่องทางในการรายงานกรณีมีผพู้ บว่าคู่ค้าได้รบั การ
ปฏิบตั หิ รือดูแลเป็ นพิเศษ และองค์กรไม่มมี ขี อ้ กาหนดให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจาทุก
ปี เกีย่ วกับการเป็ นเจ้าของธุรกิจ รายได้ และการลงทุนประเภทต่าง ๆ
อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลประเมินของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเรื่องการ
ทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 การประเมิ นความเสี่ยงในเรื่องการทุจริ ตในด้านสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายใน
การประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริตในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่
ทาให้โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึน้ จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในด้านผูบ้ ริหารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก มีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ ได้ในระดับปานกลาง คือ
ความอยู่รอดขององค์กรขึน้ กับผลิ ตภัณฑ์หรือการบริ การเพียงไม่กี่อย่าง
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
การทีค่ วามอยู่รอดขององค์กรขึน้ อยู่กบั ผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพียงไม่กอ่ี ย่าง อาจจะ
ทาให้องค์กรเกิดการเสียเปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้า และยังอาจจะทาให้องค์กร
ประสบปั ญหาทางธุรกิจตามมาด้วย นอกจากนี้องค์กรอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริตที่เกิด
จากการสร้างยอดขายปลอมจากพนักงาน เนื่องจากต้องการผลตอบแทนจากการสร้างยอดขาย
เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ
องค์กรควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบงานบริหาร ระบบการทางาน เพื่อให้องค์กรสามารถ
อยู่ได้และมีความสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นได้ นอกจากนี้ยงั ควรกาหนดนโยบายเพื่อใช้แข่งขัน
ธุรกิจ โดยเน้นการแข่งขันในด้านอื่นทีน่ อกเหนือจากผลกาไรและยอดขาย เช่น เน้นการบริการ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก เพื่อลดความเสี่ยงใน
การทุจริตทีเ่ กิดจากการสร้างยอดขายของพนักงาน เป็ นต้น
ส่วนที่ 2 การประเมิ นความเสี่ยงในเรื่องการทุจริ ต ด้านกิ จกรรมหรือรูปแบบของ
การทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึน้
การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ด้านกิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือพบว่ากิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึน้ ในระดับปานกลาง มีจานวน 1 รูปแบบ คือ รูปแบบความขาดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนัน้
ผูศ้ กึ ษาจึงนาการประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริต ด้านกิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตที่
อาจเกิดขึน้ ที่มคี วามเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งในแต่ละรูปแบบที่มคี วามเสี่ยงสูงและความเสี่ยง
ระดับปานกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องทีม่ กี ารควบคุมน้อยทีส่ ุดมาอภิปรายผล ดังนี้
รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.1 มีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงานกรณีมีผู้พ บว่าคู่ค้าได้ร ับ การ
ปฏิบตั หิ รือดูแลเป็ นพิเศษ
1.2 มีข้อกาหนดให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจาทุกปี เกี่ยวกับการเป็ น
เจ้าของธุรกิจ รายได้ และการลงทุนประเภทต่างๆ
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ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
การที่คู่ค้าได้รบั การดูแลเป็ นกรณีพิเศษ พนักงานอาจมีผลประโยชน์ หรือรายได้เข้า
ตนเองถ้ามีการสังซื
่ ้อสินค้ากับคู่คา้ หรือการทีอ่ งค์กรไม่ได้กาหนดให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลเป็ น
ประจาทุกปี เกี่ยวกับการเป็ นเจ้าของธุรกิจ พนักงานอาจจัดตัง้ บริษทั ปลอมขึน้ มา และใช้ในการ
ทาธุรกรรมกับองค์กรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือรายได้เข้าบริษทั ตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดให้มกี ารสอบทานข้อมูลของคู่คา้ และข้อมูลของพนักงาน เช่น ทีอ่ ยู่หรือเบอร์
โทรศัพท์ รวมถึงการให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และควรกาหนดให้มี
การอนุ ญาตกับคู่คา้ เรื่องการตรวจสอบคู่ค้า โดยพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายจัดซื้อ ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายเก็บเงินและฝ่ ายรับของ เพื่อการตรวจสอบคู่ค้าให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส และมีประโยชน์ต่อ
บริษทั นอกจากนี้องค์กรควรกาหนดช่องทางการรายงานแก่ผทู้ ่ไี ม่เ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบคู่
ค้า การจัดหาคู่ค้า การติดต่อกับคู่ค้า กรณีท่มี ผี พู้ บว่าคู่ค้าได้รบั การปฏิบตั หิ รือดูแลเป็ นพิเศษ
เป็ นต้น
การวางแผนเพื่ อ จัด ท าแนวทางตรวจสอบการทุ จ ริ ต (The Association of Fraud
Examiner : ACFE, 1988)
1. แนวทางการวางแผนการตรวจสอบทัวไปจากผลการประเมิ
่
นสภาพแวดล้อมการ
ควบคุ ม ภายใน ผู้ต รวจสอบสามารถน าผลที่ป ระเมิน ได้ไปใช้เป็ น ข้อ มูล ประกอบการจัดทา
แผนการตรวจสอบ ตามลาดับความเสีย่ งและโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตได้ ดังนี้
1.1 การประเมินปั จจัยเสีย่ งด้านพนักงาน
ผูต้ รวจสอบภายในควรกาหนดแนวทางการตรวจสอบทางด้านการสอบทานการ
ปฏิบ ัติต ามกระบวนการท างานที่ไ ด้ก าหนดไว้ข องพนักงาน รวมถึง การสอบทานงานโดย
ผูบ้ งั คับบัญชา ดังนัน้ ควรมีการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัดและสอบ
ทานเรื่องแผนการปฏิบตั งิ านหรือดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานเพื่อประเมินและสอบทานผลการ
ปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นจริงและมีการสุ่มตรวจพนักงานที่มีค วามเสี่ยงในเรื่องของหนี้สินส่วนตัว
จานวนมากและปั จจัยเสีย่ งในเรื่องพนักงานใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนทีไ่ ด้รบั โดยตรวจสอบประวัติ
ของพนักงาน
1.2 การประเมินปั จจัยเสีย่ งด้านผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก
ผูต้ รวจสอบภายในควรวางแผนและสอบทานในเรื่องโครงสร้างของฝ่ ายงานเพื่อ
สอบทานและวิเคราะห์โครงสร้างสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับขนาดลักษณะและปริมาณ
งานให้สอดคล้องกับสภาพในปั จจุบนั วางแนวทางตรวจสอบการกากับดูแลกิจการที่ดเี พื่อให้มี
การรายงานการเงินและข้อมูลสาคัญอย่างเปิ ดเผย และวางแนวทางการตรวจสอบ สอบทาน
ระบบการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมในการบริหารสินค้าคงเหลือให้ครบถ้วนมากขึน้ และ
จัดทาคู่มอื เปรียบเทียบการควบคุมภายในทีเ่ ป็ นอยู่กบั การควบคุมภายในทีค่ วรจะเป็ น
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1.3 การประเมินปั จจัยเสี่ยงด้านการควบคุมทางกายภาพเพื่อป้ องกันสินทรัพย์
สูญหาย
ผูต้ รวจสอบภายในควรวางแนวทางการตรวจสอบในเรื่องการวางแผนการอบรม
ของฝ่ ายบุคคลว่าแผนประจาปี ในการจัดอบรมมีหวั ข้อหรือเรื่องการปลูกจิตสานึกของพนักงาน
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณในเรื่องการทุจริตหรือไม่ ทัง้ นี้ผตู้ รวจสอบภายในควรเสนอแนะใน
ส่วนทีเ่ ป็ นรูปธรรม เช่นการกาหนดบทลงโทษผูท้ ก่ี ระทาความผิดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และควร
มีช่องทางในการรายงานการพบเห็นการทุจริตว่ามีก่ชี ่องทาง ทัง้ นี้กรณีท่ผี ตู้ รวจสอบพบว่าการ
เปิ ด ช่อ งทางการรายงานการพบเห็นการทุ จริต มีไม่ เ พียงพอ ฝ่ ายตรวจสอบต้องเสนอแนะ
ช่องทางการรายงานการพบเห็นการทุจริตในแนวทางที่เป็ นรูปธรรมและเป็ นช่องทางที่ให้ผทู้ จ่ี ะ
รายงานในการพบเห็นการเกิดการทุจริตกล้าทีจ่ ะรายงานและมีความมันใจว่
่ าปลอดภัยต่อตนเอง
และในส่วนของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในในรายการสินค้า เงินสด ค่าใช้จ่าย การ
จัดซื้อ ฯลฯ ควรมีแนวทางการตรวจสอบที่เป็ นมาตรฐาน เช่นไม่ว่าจะตรวจสอบโดยการสุ่ม
ตัวอย่าง ผูต้ รวจสอบภายในต้องไม่แจ้งให้ผรู้ บั การตรวจทราบล่วงหน้า เป็ นต้น
2. แนวทางการจัดทาแนวการตรวจสอบการทุจริตผลการประเมินความเสีย่ งในเรื่องการ
ทุจริตช่วยให้ผตู้ รวจสอบภายใน สามารถจัดทาแนวการตรวจสอบเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการ
เปิ ดเผยและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ดงั นี้
2.1 การวางแผนและการเตรียมการตรวจสอบกระบวนการเปิ ดเผยป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตงานเบือ้ งต้น
2.1.2 การศึก ษาแนวทางในการก าหนดนโยบายและขัน้ ตอนการ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระบบงานทีใ่ ช้สนับสนุนการปฏิบตั งิ านและเอกสารต่างๆที่
เกีย่ วข้อง
2.1.3 สัมภาษณ์หน่ วยงานและพนักงานที่รบั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อเป็ นการสอบทานขัน้ ตอนการทางานว่าเป็ นไปตามคู่มอื การทางานหรือไม่ หรือพนักงานมี
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีค่ วรปฏิบตั หิ รือไม่
2.1.4 จัด ท าแนวการตรวจสอบประมาณระยะเวลามอบหมายงาน
ตรวจสอบ จัดทารายการเพื่อใช้ในการขอตรวจเอกสาร
2.2 ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
2.2.1 ระบุนโยบายแนวทางการตรวจสอบและขันตอนของการป้
้
องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทจ่ี ะใช้ในการตรวจสอบ
2.2.2 สัมภาษณ์ผรู้ บั การตรวจและสอบทานรายละเอียดของนโยบาย
แนวทางและขัน้ ตอนของการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อประเมินว่ามีเพียงพอต่อ
การควบคุมหรือไม่ โดยให้ครอบคลุมเรื่องที่สาคัญ คือแนวทางการสื่อสารให้ความรู้เรื่องการ
ป้ องกันและเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่พนักงาน

70
2.2.3 ตรวจสอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีระบบป้ องกันการเข้าถึงว่าการแก้ไขข้อมูล สามารถเข้าถึงได้
เฉพาะบุคคลทีม่ อี านาจเท่านัน้
2.2.4 สอบทานเอกสารการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บุคคลเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบงานเพื่อเป็ นข้อมูลในการสนับสนุนในการตรวจสอบ
2.2.5 กาหนดขนาดประเภทและวิธกี ารสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบประเด็นในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2.6 การจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบในรายละเอียดข้อตรวจ
พบข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
2.3 การสรุปผลการตรวจสอบการทุจริต
2.3.1 รายงานประเด็นข้อตรวจพบในรายละเอียดโดยระบุสภาพการณ์
ที่เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน รวมถึง สาเหตุ ข องความผิด ปกติ ผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น และเสนอ
ข้อเสนอแนะ
2.3.2 กรณีจาเป็ นเสนอให้มกี รรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิม่ เติม
2.3.3 เสนอให้หน่วยรับตรวจจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อปรับปรุงแก้ไขใน
ประเด็นที่ตรวจพบโดยระบุผรู้ บั ผิดชอบในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและกาหนดระยะเวลาใน
การแก้ไข
2.3.4 ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไข
ข้อจากัดของการศึกษา
การศึกษาแนวทางการตรวจสอบประเมินความเสีย่ งเรื่องการทุจริตกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือของ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ผูศ้ กึ ษานาเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงในเรื่องการทุจริต (FRA) มาใช้เป็ นแนวทางประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในการ
บริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งมีขอ้ จากัดของการศึกษาดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ ไม่ได้
ประเมินให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ละทุกกระบวนการขององค์กร
2. ข้อมูลภายในบางส่วนเป็ นความลับขององค์กร จึงไม่สามารถนามาเปิ ดเผยได้
3. การส่งแบบสอบถามให้ผตู้ อบแบบสอบถาม เกิดความล่าช้าเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่
ทาการส่งแบบสอบถามอยู่ในช่วงเกิดโรคระบาดของ Coronavirus Disease Starting in 2019
หรือ (COVID-19) จึงอาจทาให้เกิดความล่าช้าในการได้รบั แบบสอบถามกลับมา และจานวนผูต้ อบ
แบบสอบถามมีจานวนน้อย ซึ่งก็เกิดจากการทีพ่ นักงานไม่สะดวกต่อการให้ขอ้ มูล และมีแบบสอบถาม
บางส่วนทีม่ ขี อ้ มูลตอบกลับมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นต้น
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
จากการศึกษาการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ในกระบวนการบริหารสิน ค้า
คงเหลือของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้
ต่อไป ดังนี้
1. ควรเพิม่ กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามมากขึน้ โดยให้ครอบคลุมทุกแผนกที่
เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ได้รบั ความคิดเห็นโดยพนักงานที่มคี วามรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการทางานมากขึน้
2. ผูศ้ กึ ษาท่านอื่น อาจจะทาการศึกษาเพิม่ เติมในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
และศึกษาหาปั จจัยที่จะทาให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็ นแนวทางปรับปรุง พัฒนาและเชื่อมโยงกับ
การประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO
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ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
ของ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเครื่องมือสาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดย
นาผลทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน และผู้สนใจในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ผู้ศกึ ษาจึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยตอบ
แบบสอบถามดังนี้
แบบสอบถามฉบับนี้มที งั ้ สิน้ 14 หน้า ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของระบบควบคุม
ภายใน (Control Environment) และการประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตในการสินค้าคงเหลือ
จานวน 8 องค์ประกอบ
ผูศ้ กึ ษาจะนาผลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามไปใช้เพื่อสรุปผลการศึกษาในภาพรวมโดยคาตอบ
ของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ซึ่งผูศ้ กึ ษาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความร่วมมือจาก
ท่านเป็ นอย่างดีในการตอบแบบประเมิน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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แบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ตามข้อเท็จจริ งของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม

1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

( ) 1. ต่ากว่า 26 ปี

( ) 2. 26 - 35 ปี

( ) 3. 36 - 45 ปี

( ) 4. 45 ปี ขน้ึ ไป

2. อายุ

3. ตาแหน่งงานปั จจุบนั
( ) 1. พนักงานปฏิบตั งิ าน

( ) 2. ผูบ้ ริหารระดับต้น

( ) 3. ผูบ้ ริหารระดับกลาง

( ) 4. ผูบ้ ริหารระดับสูง

4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ( ) 2. ระดับปริญญาตรี
( ) 3. ระดับปริญญาโท

( ) 4. สูงกว่าระดับปริญญาโท

5. ท่านปฏิบตั งิ านในองค์กรมาแล้วเป็ นระยะเวลาเท่าใด
( ) 1. 1 - 5 ปี

( ) 2. 6 - 10 ปี

( ) 3. 11 - 25 ปี

( ) 4. 25 ปี ขน้ึ ไป
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คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ตามข้อความที่เป็ นจริ งของท่าน
ส่ ว นที่ 2 ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้ อ มของระบบควบคุ ม ภายใน (Control
Environment) และการประเมิ นความเสี่ยงจากการทุจริ ตในการกระบวนการบริ หารสิ นค้า
คงเหลือ
2.1 โปรดให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของระบบควบคุมภายใน เรื่องต่อไปนี้
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 1 ความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายในทีเ่ กิดจากพนักงาน
จุดควบคุม
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
1. องค์กรมีนโยบายทางด้านการเงิน การบัญ ชีเ ป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร
2. องค์กรมีคาอธิบายลักษณะงานอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร
3. องค์กรมีผงั โครงสร้างองค์กรทีแ่ สดงความรับผิดชอบ
งานในหน้าทีข่ องพนักงานอย่างชัดเจน
4. องค์ ก รมี น โยบายอย่ า งเป็ นทางการในการอนุ ม ัติ
รายการทางด้านการเงิน
5. องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณ
6. ผู้บ ริห ารระดับ สู ง แสดงและสนับ สนุ น พฤติก รรมที่มี
จริยธรรมอันดีงาม
7. องค์กรมีนโยบายการต่อต้านการทุจริต
8. มีผบู้ ริหารระดับสูงที่รบั ผิดชอบในเรื่องการปฏิบตั ติ าม
นโยบายด้านการทุจริต
9. องค์กรอบรมและให้ความรูพ้ นักงานในเรื่องความสาคัญ
ของจริยธรรมและโครงการต่อต้านการทุจริต
10. องค์กรมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องการทุจริต
อย่างจริงจัง และเร่งด่วน
11. องค์กรมีเก็บรักษาข้อมูลในเรื่องการทุจริต
12. องค์กรมีหน่วยงานทีท่ าหน้าทีป่ ้ องกันการสูญหาย
13. องค์กรมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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องค์ประกอบที่ 1 ความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายในทีเ่ กิดจากพนักงาน (ต่อ)
จุดควบคุม
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
14. องค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การอนุ มตั ิ การ
ดู แ ลสิน ทรัพ ย์ และการบัน ทึก ข้อ มู ล หรือ การรายงาน
รายการต่าง ๆ
15. องค์ก รมีก ารตรวจสอบการปฏิบ ัติต ามการควบคุม
ภายในเป็ นระยะ
16. พนักงานมีความรู้สกึ ว่าได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็ น
ธรรม
17. พนักงานมีหนี้สนิ ส่วนตัวจานวนมาก
18. พนักงานใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนทีไ่ ด้รบั
19. พนักงานเล่นการพนัน ติดสุราหรือยาเสพติด
20. พนักงานมีความก้าวร้าวต่อผูบ้ งั คับบัญชา
21. พนั ก งานมีค วามสนิ ท สนมกับ คู่ ค้ า หรือ คู่ แ ข่ ง ของ
องค์กร
22. พนักงานทาธุรกิจส่วนตัวที่มีความขัดแย้งกับงานใน
ตาแหน่งทีต่ นทางานอยู่
23. องค์กรมีปัญหาเรื่องอัตราการเข้าออกของพนักงานสูง
24. องค์กรต้องการให้พนักงานลาพักผ่อนประจาปี
25. องค์กรอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของคนไม่กค่ี น
26. องค์กรคาดหวังผลประกอบการและมีการวัดผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานทีย่ ากจะเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
27. องค์กรขาดการสื่อสารระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน
และขาดความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างความรับผิดชอบ
ภายในองค์กร
28. ฝ่ ายบริ ห ารไม่ ส นใจที่ จ ะให้ ร างวัล พนั ก งานที่ มี
พฤติกรรมซึ่งเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
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องค์ประกอบที่ 2 ความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายในทีเ่ กิดจากผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน
จุดควบคุม
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ
2. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีอตั ราการเข้าออกสูง
3. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีความร่ ารวยผิดปกติหลังจากมีการ
เข้ามาทางานในองค์กร
4. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักไม่มพี นักงานที่เป็ นเพื่อนหรือญาติพ่ี
น้องรายงานโดยตรง
5. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีความสนิทสนมใกล้ชดิ กับคู่คา้ คู่แข่ง
ขององค์กร
6. ผู้ปฏิบตั ิงานหลักมีธุรกิจส่วนตัวที่อาจมีผลประโยชน์
ขัดแย้งกับภาระหน้าทีภ่ ายในองค์กร
7. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีส่วนเป็ นเจ้าของธุรกิจใดๆ ที่เป็ นคู่
ค้ากับองค์กรทีท่ างานอยู่
8. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักไม่ยอมลาพักร้อน
9. ผู้ป ฏิบ ัติง านหลัก มีผ ลประโยชน์ การลงทุ นในองค์กร
อย่างมีสาระสาคัญ
10. ผลตอบแทนของผู้ปฏิบตั ิงานหลักไม่อยู่บนพื้น ฐาน
ของผลการปฏิบตั งิ าน
11. ความอยู่ ร อดขององค์กรขึ้น กับ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือการ
บริการเพียงไม่กอ่ี ย่าง
12. องค์กรมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินจากลูกหนี้
13. องค์กรเริม่ มีปัญหายอดขายลดลง
14. องค์กรมีคู่แข่งทีเ่ หนือกว่า
15. องค์กรมีขอ้ มูลบัญชีทถ่ี ูกต้องครบถ้วน
16. ฝ่ ายบัญชีมบี ุคคลากรทีพ่ อเพียง
17. องค์กรมีการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องรายการทางบัญชีท่ี
มีความผิดปกติ
18. องค์กรมีผตู้ รวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ
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องค์ประกอบที่ 2 ความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายในทีเ่ กิดจากผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน
(ต่อ)
จุดควบคุม
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
19. องค์กรมีระบบการควบคุมภายในหรือสามารถควบคุม
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบที่ 3 ความอ่อนแอจากการประเมินการควบคุมทางกายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญ
หาย
จุดควบคุม
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
1. องค์ ก รมี ก ารตรวจสอบเพื่ อ หาพฤติ ก รรมที่ ข าด
จริยธรรมหรือไม่ซ่อื สัตย์ของผูส้ มัครเข้าทางาน
2. องค์กรมีการกาหนดสิทธิการเข้าถึง การอนุ มตั ขิ องผูม้ ี
อานาจไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ฝ่ ายบริหารสนับสนุ นนโยบายทางด้านจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต
4. องค์กรกาหนดให้มีการอบรมและให้ค วามรู้พนักงาน
เกี่ยวกับความสาคัญทางด้านจริยธรรมและการต่อต้าน
การทุจริต
5. องค์กรกาหนดให้มชี ่องทางในการรายงานพฤติกรรมที่
น่ าสงสัยว่าจะมีการละเมิดนโยบายในเรื่องจริยธรรมหรือ
การทุจริต
6. องค์กรมีการกาหนดให้มกี ารจากัดการเข้าถึงเอกสาร
สาคัญหรือเป็ นความลับ เช่น ใบกากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
เอกสารทางบัญชี
7. องค์ ก รมี ก ารก าหนดให้ มี ก ารจ ากั ด การเข้ า ถึ ง
Computer ทีเ่ ก็บเอกสารสาคัญหรือทีเ่ ป็ นความลับ
8. องค์ ก รก าหนดให้ มีก ารจ ากัด การเข้า ถึง พื้น ที่ซ่ึ ง มี
สินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น การรับสินค้า คลังสินค้า
9. องค์กรกาหนดให้มีโทรทัศน์ วงจรปิ ดและเครื่องบัน ทึ
เหตุการณ์ เพื่อเฝ้ าระวังการเบิกจ่ายสินทรัพย์ทม่ี มี ูลค่าสูง
ตลอดจนพืน้ ทีข่ าย
10. ผูต้ รวจสอบภายในหรือผูส้ อบบัญชีมสี ุ่มตรวจ สินค้า
เงินสด ค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ การวางบิลและบัญ ชีอ่ืน ๆ
โดยไม่บอกให้ผรู้ บั การตรวจรูล้ ่วงหน้า
11. องค์ ก รก าหนดให้ มีก ารใช้ เ จ้ า หน้ า ที่ร ัก ษาความ
ปลอดภัย ที่เ ป็ น มือ อาชีพ ในการควบคุ ม สิน ทรัพ ย์แ ละ
สินค้าคงเหลือ
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องค์ประกอบที่ 3 ความอ่อนแอจากการประเมินการควบคุมทางกายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ
สูญหาย (ต่อ)
จุดควบคุม
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
12. องค์กรกาหนดให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงทันที เมื่อมี
รายการหรือ เหตุ ก ารณ์ ท่ีน่ า สงสัย หรือ มีก ารรายงาน
เกีย่ วกับการทุจริต
13. องค์ก รกาหนดให้มีน โยบายที่ร ะบุ พฤติกรรมที่ขาด
จริยธรรม
หรือไม่ซ่อื สัตย์
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2.2 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในการบริหารสินค้าคงเหลือ ในเรื่องนี้
อย่างไร
องค์ประกอบที่ 4 รูปแบบการขโมยทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
จุดควบคุม
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
1. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็ นระยะ
โดยใช้วธิ กี ารทางสถิติ Sampling
2. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็ นระยะ
โดยใช้วธิ กี ารทางสถิติ Physical Count
3. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็ นระยะ
โดยใช้สอบยันกับเอกสารรับสินค้าและเอกสารขอซื้อ
4. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็ นระยะ
เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข
5. องค์กรมีนโยบายและกระบวนการส่งบัญชีลูกหนี้ท่ไี ม่
ชาระเงินให้กบั Collector
6. การเข้าสู่ระบบบัญชีถูกจากัดเฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั การอนุมตั ิ
เท่านัน้
7. มีโ ทรทัศ น์ ว งจรปิ ดและเครื่องบันทึกวิดีโ อ เฝ้ า ระวัง
ทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าขององค์กร
8. องค์ ก รใช้ ร ะบบสารสนเทศในการติ ด ตามสิ น ค้ า
แบบต่อเนื่อง
9. พนั ก งานไม่ ส ามารถเปลี่ย นแปลงภายในระบบ ได้
ยกเว้นผูจ้ ดั การหรือผูม้ อี านาจอนุมตั เิ ท่านัน้
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องค์ประกอบที่ 5 รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า
จุดควบคุม
1. ฝ่ ายจัดซื้อแยกเป็ นอิสระจากฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายรับของและ
ฝ่ ายส่งของ
2. การขอซื้อ (PR) ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจ
3. ค าสัง่ ซื้อ (PO) ระบุ ร ายการ จ านวน ราคาและวัน ที่
อย่างชัดเจน
4. คาสังซื
่ ้อ (PO) มีการควบคุมโดยแบบฟอร์มและ PreNumber
5. มีการดูแล Master File ของคู่คา้ ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
6. มีการประมูลหรือสรรหาคู่ค้าที่ดที ่สี ุดสาหรับการจัดซื้อ
ทุกกรณี
7. ฝ่ ายรับ ของท ารายงาน (Receiving Report) ส าหรับ
ของทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด
8. ฝ่ ายรับของ Update Log การรับของ (Receiving Log)
สาหรับของทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด
9. สาเนารายงานการรับของ (Receiving Report) ถูกส่ง
ให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ ายจัดซื้อ
10. ฝ่ ายจัดซื้อและฝ่ ายรับของแยกเป็ นอิสระจากหน่ วย
งานการเงินหน่วยงานบัญชีเจ้าหนี้และหน่วยงานบัญชีคุม
ทัวไป
่ (General Ledger)
11. Invoices ของคู่ค้า รายงานการรับของ (RR)&บันทึก
คาสังซึ
่ ้อ (PO) ต้องถูกเช็คให้ตรงกันก่อนทาการบันทึก
เจ้าหนี้
12. มีก ารบัน ทึก ค าสัง่ ซื้อ (PO) ในบัญ ชีคุ ม (Purchase
Register) ก่อนเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงิน
13. มีกระบวนการเพียงพอเพื่อให้มนใจได้
ั่
วา่ ของทีจ่ ดั ซื้อ
และส่ ง ตรงไปที่ลู ก ค้ า ได้ ถู ก วาง Bill และบัน ทึก ทัง้ ใน
บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ภายในเวลาทีก่ าหนด

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 5 รูปแบบการรับและจ่ายสินค้า (ต่อ)
จุดควบคุม
14. ข้อมูลของทีส่ ่งคืนคู่คา้ ถูกต้องตรงกันกับ Credit Note
ของคู่คา้
15. มีการกระทบข้อมูลประจาเดือนระหว่างบัญชีเจ้าหนี้
บัญ ชีคุ ม การสัง่ ซื้ อ (Purchase Register) และบัญ ชีคุ ม
ทัวไป
่ (General Ledger)?
16. การลดหนี้ในบัญชีเจ้าหนี้ (Debit Balance) ต้องได้รบั
การอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจ
17. มีการสอบทานหาชื่อคู่ค้าหรือที่อยู่ของคู่ค้าที่ผดิ ปกติ
ใน Master File ของคู่คา้ เป็ นระยะ
18. มี ก ารสอบทาน Statement ของ Credit Cards ทุ ก
เดือนเพื่อหารายการทีผ่ ดิ ปกติ
19. มี ก ารสอบทานเอกสารการจ่ า ยเงิ น ( Voucher
Payment) เป็ น ประจ าเพื่อ ดู ค วามถู กต้อ งครบถ้วนของ
เอกสารใช้ในประกอบการพิจารณา
20. มีการจากัดการเข้าถึงข้อมูลในบัญชีเจ้าหนี้และบัญชี
คุมทัวไป
่

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 6 การขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
จุดควบคุม
1. มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ/เครื่องมือและอุปกรณ์เป็ น
ประจา
2. การตรวจนับ อุ ป กรณ์ / เครื่อ งมือ ขององค์ก รที่ผ่า นมา
พบว่ า มีเ ลขทะเบีย นและมีค าอธิบ ายประกอบถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
3. องค์กรกาหนดให้บุคคลที่อยู่นอกฝ่ ายผู้ดูแลสินทรัพย์
หรือสินค้าทาการตรวจนับ
4. มีก ารสอบทานถึงเอกสารอ้า งอิง กรณีพ บการบันทึก
ข้อมูลสินค้าทีอ่ ธิบายไม่ได้
5. องค์กรไม่พบว่าระดับสินค้าคงเหลือมีจานวนเพิม่ ขึน้ โดย
ไม่ได้สดั ส่วนกับยอดขาย
6. มีการวิเคราะห์สอบทานยอดยกมาของสินค้า การขาย
ออกไปและสินค้าคงเหลือเป็ นระยะเพื่อหาสิง่ ผิดปกติ
7. มีร ะเบีย บการปฏิบ ัติง านและการสัง่ สิน ค้ า เป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร
8. การตรวจนับสินค้าทาโดยบุคคลที่มคี วามเป็ นอิสระ ไม่
อยู่ในฝ่ ายจัดซื้อ/ฝ่ ายรับสินค้า/ฝ่ ายโกดังสินค้า
9. ใช้ป้ายราคาในการตรวจนับ
10. ป้ ายทีใ่ ช้มกี ารควบคุมและกาหนดผูร้ บั ผิดชอบเป็ นราย
ตัว
11. มีนโยบายการปฏิบตั งิ านเพื่อป้ องกันการนับซ้า
12. มีการนับซ้าโดยบุคคลทีม่ คี วามเป็ นอิสระ
13. สามารถระบุสนิ ค้าได้ตรงกับข้อมูลระบบบัญชี
14. มีการหาข้อเท็จจริงในเรื่องความแตกต่างระหว่างสินค้า
ทีน่ บั ได้กบั สินค้าทีบ่ นั ทึกไว้ในบัญชีก่อนทาการปรับปรุง
15. มีการบันทึกสินค้าทีเ่ กิดความเสียหายและมีการบันทึก
เมื่อได้ทาขายสินค้านัน้ ออกไป

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 6 การขโมยสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์ (ต่อ)
จุดควบคุม
16. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการขอซื้อสินค้า การรับ
สินค้า การเบิกจ่ายสินค้า การปรับปรุงสินค้า
17. มีรายงานการรับสินค้าทีส่ งซื
ั ่ ้อทัง้ หมด
18. สาเนารายงานการรับสินค้าถูกส่งตรงไปยังฝ่ ายจัดซื้อ
และฝ่ ายบัญชี
19. ฝ่ ายรับสินค้าได้รบั สาเนาการสังซื
่ ้อสาหรับสินค้าที่ต้อง
ทาการรับทัง้ หมด
20. การส่งมอบสินค้าบางส่วนถูกระบุไว้บนใบสังซื
่ ้อหรืออยู่
ในเอกสารแนบ
21. มีการทารายงานสินค้าเกิน สินค้าขาด สินค้าเสียหาย
และส่งสาเนาให้ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ ายบัญชี
22. มีการนับจานวนสินค้าทีไ่ ด้รบั เปรียบเทียบกับใบสังซื
่ ้อ
23. มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้มอี านาจอนุมตั กิ ่อน
นาสินทรัพย์ออกนอกองค์กร
24. มีน โยบายเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ มีก ารตรวจค้ น
กระเป๋ าหีบห่อสัมภาระก่อนผูบ้ ริหารหรือพนักงานออกนอก
องค์กร
25. มีการกากับดูแลพื้นที่รบั ของและส่ งของเพื่อป้ อ งกัน
ขโมย
26. มีก ารเก็บ สิน ค้า ราคาสู ง ไว้ใ นที่ป ลอดภัย และมีก าร
ตรวจสอบเป็ นระยะ
27. งานส่งสินค้าแยกจากงานจัดซื้อและงานดูแลสินค้า
28. เอกสารส่ ง สิน ค้ า ควบคุ ม โดยการเรีย งล าดับ และมี
ผูร้ บั ผิดชอบชัดเจน
29. คาสังส่
่ งสินค้าตรงกับคาสังขายและสั
่
ญญา
30. การส่งสินค้าจะทาได้ต่อเมื่อมีคาสังขายและสั
่
ญญาที่
ได้รบั การอนุมตั อิ ย่างถูกต้อง
31. เอกสารส่งสินค้าถูกส่งไปให้ฝ่ายบัญชีโดยตรงเพื่อตัด
สินค้าและบันทึกต้นทุนขาย

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จุดควบคุม
1. มีการเปรียบเทียบข้อมูลของคูค่ า้ กับข้อมูลของพนักงาน
เป็ นระยะ เช่น ทีอ่ ยู่หรือเบอร์โทรศัพท์
2. มีข้อ ก าหนดให้ คู่ ค้ า เซ็น อนุ ญ าตให้ อ งค์ก รสามารถ
ตรวจสอบคู่-ค้าได้
3. คู่ค้าที่มีพนักงานองค์กรลาออกไปทางานด้วย จะถูก
พิจารณาเข้มงวดเป็ นพิเศษ
4. มีก ระบวนการหรือ ช่อ งทางในการรายงานกรณี มีผู้
พบว่าคู่คา้ ได้รบั การปฏิบตั หิ รือดูแลเป็ นพิเศษ
5. มีขอ้ กาหนดให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจาทุกปี
เกี่ย วกับ การเป็ น เจ้า ของธุ ร กิจ รายได้ และการลงทุ น
ประเภทต่าง ๆ
6. การตรวจสอบคู่ค้า ทาโดยบุค คลที่เป็ นอิสระจากฝ่ าย
จัดซื้อ ฝ่ ายขาย ฝ่ ายเก็บเงินและฝ่ ายรับสินค้า

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 8 การประเมินการคอร์รปั ชัน
จุดควบคุม
1. มีนโยบายเกีย่ วกับการรับของขวัญ ส่วนลดและบริการ
ทีค่ ู่คา้ หรือลูกค้าเป็ นผูเ้ สนอ
2. มีนโยบายเกีย่ วกับการประมูลเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
3. ข้อมูลการประมูลถูกรักษาไว้เป็ นความลับ
4. มีการสอบยันคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วมประมูล
5. มีการปรับเปลีย่ นเจ้าหน้าทีจ่ ดั ซื้อเป็ นระยะ
6. มีการสารวจคู่คา้ เกีย่ วกับกิจกรรมการจัดซื้อขององค์กร
เป็ นระยะ
7. มีการสอบทานนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานและสิง่
ผิดปกติเกีย่ วกับการให้ของขวัญ
8. มีการสอบทานนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานและสิง่
ผิดปกติเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
9. มีการสอบทานนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานและสิง่
ผิดปกติเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยง รายการระหว่างกัน เช่น
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว มและกิจ การร่ ว มค้ า กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือญาติพน่ี ้อง
10. มีขนั ้ ตอนการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับการตรวจสอบคอร์รปั ชัน
11. มี จุ ด ควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ ความเสี่ ย งด้ า น
คอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั
12. มีการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญที่เป็ นอิสระกรณีการคอร์รปั ชันที่
พบมีความซับซ้อน
13. มีก ารสอบทานนโยบายและคู่มือต่ อต้านคอร์รปั ชัน
เป็ นระยะ
14. มีการสอบทานนโยบายและโปรแกรม การชีเ้ บาะแส
whistle blower เป็ นระยะ

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข
คะแนนระดับการวัดข้อมูลตามค่าความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
การกาหนดคะแนนระดับข้อมูลตามค่าความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ
ประเมินความเสีย่ งเรื่องการทุจริต (ศิวรักษ์ พินิจารมณ์, เครื่องมือประเมินความเสีย่ ง) ดังต่อไปนี้
1. การประเมินความเสีย่ งในเรื่องทุจริตด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน ทีท่ า
ให้เกิดโอกาสทีก่ ารทุจริตจะเกิดขึน้ จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน ดังนี้
1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกีย่ วกับการพนักงาน
จุดควบคุม
1. องค์ก รมีน โยบายทางด้านการเงินการ
บัญชีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. องค์กรมีคาอธิบายลักษณะงานอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
3. องค์ ก รมีผ ัง โครงสร้ า งองค์ ก รที่แ สดง
ความรับผิดชอบงานในหน้าทีข่ องพนักงาน
อย่างชัดเจน
4. องค์ก รมีนโยบายอย่า งเป็ น ทางการใน
การอนุมตั ริ ายการทางด้านการเงิน
5. องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณ
6. ผู้บ ริห ารระดับ สู ง แสดงและสนั บ สนุ น
พฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมอันดีงาม
7. องค์กรมีนโยบายการต่อต้านการทุจริต
8. มีผู้บริหารระดับสูงที่รบั ผิดชอบในเรื่อ ง
การปฏิบตั ติ ามนโยบายด้านการทุจริต

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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จุดควบคุม
9. องค์กรอบรมและให้ความรู้พนักงานใน
เรื่องความสาคัญของจริยธรรมและโครงการ
ต่อต้านการทุจริต
10. องค์กรมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงใน
เรื่องการทุจริตอย่างจริงจัง และเร่งด่วน
11. องค์ก รมีเ ก็บ รัก ษาข้อ มู ล ในเรื่อ งการ
ทุจริต
12. องค์กรมีหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ป้องกัน
การสูญหาย
13. องค์กรมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
14.องค์ ก รมีก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ร ะหว่ า ง
การอนุ ม ัติ การดู แ ลสิ น ทรัพ ย์ และการ
บันทึกข้อมูลหรือการรายงานรายการต่าง ๆ
15. องค์กรมีการตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
การควบคุมภายในเป็ นระยะ
16. พนัก งานมีความรู้สึกว่าได้ร ับ ผลตอบ
แทนอย่างเป็ นธรรม
17. พนักงานมีหนี้สนิ ส่วนตัวจานวนมาก
18. พนั ก งานใช้จ่ า ยมากกว่ า เงิน เดือ นที่
ได้รบั
19. พนักงานเล่นการพนัน ติดสุราหรือยา
เสพติด
20. พนั ก งานมีค วามก้ า วร้ า วต่ อ ผู้บ ัง คับ
บัญชา
21. พนักงานมีความสนิทสนมกับคู่ค้าหรือ
คู่แข่งขององค์กร
22. พนั ก งานท าธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว ที่ มี ค วาม
ขัดแย้งกับงานในตาแหน่งทีต่ นทางานอยู่
23. องค์กรมีปัญหาเรื่องอัตราการเข้าออก
ของพนักงานสูง

ผลการประเมิน
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จุดควบคุม

ผลการประเมิน

24. องค์กรต้องการให้พนักงานลาพักผ่อน
0
0.5
ประจาปี
25. องค์ก รอยู่ภ ายใต้อิท ธิพลของคนไม่ก่ี
1
0.5
คน
26. องค์กรคาดหวังผลประกอบการและมี
1
0.5
การวัด ผลการปฏิบ ัติง านของพนัก งานที่
ยากจะเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
27. องค์กรขาดการสื่อสารระหว่างผูบ้ ริหาร
1
0.5
และพนักงาน และขาดความชัดเจนในเรื่อง
โครงสร้างความรับผิดชอบภายในองค์กร
28. ฝ่ ายบริ ห ารไม่ ส นใจที่ จ ะให้ ร างวัล
1
0.5
พนักงานทีม่ พี ฤติกรรมซึ่งเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินพนักงาน

คะแนน
ความเสีย่ ง
1
0
0

0

0
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1.2 การประเมิน สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ภายในเกี่ย วกับ การประเมิน
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน
จุดควบคุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเป็ น
อิสระ
2. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีอตั ราการเข้าออกสูง
3. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีความร่ ารวยผิดปกติ
หลังจากมีการเข้ามาทางานในองค์กร
4. ผู้ป ฏิบ ัติง านหลัก ไม่ มีพ นัก งานที่เ ป็ น
เพื่อนหรือญาติพน่ี ้องรายงานโดยตรง
5. ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านหลั ก มี ค วามสนิ ท สนม
ใกล้ชดิ กับคู่คา้ คู่แข่งขององค์กร
6. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักมีธุรกิจส่วนตัวทีอ่ าจมี
ผลประโยชน์ขดั แย้งกับภาระหน้าทีภ่ ายใน
องค์กร
7. ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านหลัก มีส่ ว นเป็ นเจ้ า ของ
ธุรกิจใดๆ ที่เป็ นคู่ค้ากับองค์กรที่ทางาน
อยู่
8. ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักไม่ยอมลาพักร้อน
9. ผู้ป ฏิบ ัติง านหลัก มีผ ลประโยชน์ ก าร
ลงทุนในองค์กรอย่างมีสาระสาคัญ
10. ผลตอบแทนของผู้ปฏิบตั ิงานหลักไม่
อยู่บนพืน้ ฐานของผลการปฏิบตั งิ าน
11. ค ว า ม อ ยู่ รอ ด ข อ ง อ ง ค์ ก รขึ้ น กั บ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพียงไม่กอ่ี ย่าง
12. องค์กรมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินจาก
ลูกหนี้
13. องค์กรเริม่ มีปัญหายอดขายลดลง
14. องค์กรมีคู่แข่งทีเ่ หนือกว่า
15. องค์กรมีขอ้ มูลบัญชีทถ่ี ูกต้องครบถ้วน
16. ฝ่ ายบัญชีมบี ุคคลากรทีพ่ อเพียง

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่
0
0.5
1
1
1

0.5
0.5

0
0

0

0.5

1

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

0

1
1

0.5
0.5

0
0

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

0

1
1
0
0

0.5
0.5
0.5
0.5

0
0
1
1

คะแนน
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จุดควบคุม

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่
0
0.5
1
0
0.5
1

18. องค์กรมีผตู้ รวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ
17. องค์กรมีการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่อง
รายการทางบัญชีทม่ี คี วามผิดปกติ
19. องค์กรมีระบบการควบคุมภายในหรือ
0
0.5
1
สามารถควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบ
ควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมิน ผู้บ ริหารและพนัก งาน
ปฏิบตั งิ าน
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1.3 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการควบคุมทาง
กายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย
จุดควบคุม
1. องค์กรมีการตรวจสอบเพื่อหาพฤติกรรม
ที่ขาดจริยธรรมหรือไม่ซ่ือสัตย์ของผู้สมัค ร
เข้าทางาน
2. องค์กรมีการกาหนดสิทธิการเข้าถึง /การ
อนุมตั ขิ องผูม้ อี านาจไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ฝ่ ายบริห ารสนับ สนุ น นโยบายทางด้า น
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
4. องค์ ก รก าหนดให้ มี ก ารอบรมและให้
ความรู้ พ นั ก งานเกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ
ทางด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต
5. องค์กรกาหนดให้มชี อ่ งทางในการรายงาน
พฤติ ก รรมที่ น่ า สงสัย ว่ า จะมี ก ารละเมิ ด
นโยบายในเรื่องจริยธรรมหรือการทุจริต
6. องค์ก รมีก ารก าหนดให้มีก ารจากัดการ
เข้าถึงเอกสารสาคัญหรือเป็ นความลับ เช่น
ใบก ากับ ภาษี ใบเสร็จ รับ เงิน เอกสารทาง
บัญชี
7. องค์ก รมีก ารก าหนดให้มีก ารจากัดการ
เข้าถึง Computer ทีเ่ ก็บเอกสารสาคัญหรือที่
เป็ นความลับ
8. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึง
พื้น ที่ซ่ึ ง มีสิน ทรัพ ย์มู ล ค่ า สู ง เช่ น การรับ
สินค้า คลังสินค้า
9. องค์กรกาหนดให้มโี ทรทัศน์วงจรปิ ดและ
เครื่อ งบัน ทึเ หตุ ก ารณ์ เพื่อ เฝ้ า ระวัง การ
เบิกจ่ายสินทรัพย์ทม่ี มี ูลค่าสูงตลอดจนพืน้ ที่
ขาย

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
0
0.5
1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1
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จุดควบคุม

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
0
0.5
1

10. ผูต้ รวจสอบภายในหรือผูส้ อบบัญชีมสี ุ่ม
ตรวจ สิน ค้า เงิน สด ค่ า ใช้จ่ า ย การจัดซื้อ
การวางบิลและบัญชีอ่นื ๆ โดยไม่บอกให้ผรู้ บั
การตรวจรูล้ ่วงหน้า
11. องค์ ก รก าหนดให้ มีก ารใช้ เ จ้ า หน้ า ที่
0
0.5
1
รักษาความปลอดภัยที่เป็ นมืออาชีพในการ
ควบคุมสินทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
12. องค์กรกาหนดให้สอบสวนหาข้อเท็จจริง
0
0.5
1
ทันที เมื่อมีรายการหรือเหตุการณ์ทน่ี ่าสงสัย
หรือมีการรายงานเกีย่ วกับการทุจริต
13. องค์ ก รก าหนดให้ มี น โยบายที่ ร ะบุ
0
0.5
1
พฤติกรรมทีข่ าดจริยธรรมหรือไม่ซ่อื สัตย์
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินการควบคุมทางกายภาพ
เพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย

คะแนน
ความเสีย่ ง
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1.4 ตารางที่ใช้ในการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริตด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุม
เกณฑ์การประเมิ นความเสี่ยง
โอกาส น้าหนัก
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินพนักงาน
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินผู้บริหารและ
พนักงานปฏิบตั งิ าน
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินการควบคุมทาง
กายภาพเพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ สูญหาย
โอกาสที่ การทุจริ ต จะเกิ ดขึ้นจากความอ่ อนแอของระบบควบคุมภายในจากการให้
น้าหนัก 30%, 40%, 30% ตามลาดับ
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2. การประเมินโอกาสประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ
2.1 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ในรูปแบบการขโมย
ทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
จุดควบคุม

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
0
0.5
1

1. มีก ารสอบทานสินค้า และข้อ มูล การรับ
สิน ค้ า เป็ น ระยะ โดยใช้ว ิธีก ารทางสถิ ติ
Sampling
2. มีก ารสอบทานสินค้า และข้อ มูล การรับ
0
0.5
1
สิน ค้ า เป็ น ระยะ โดยใช้ว ิธีก ารทางสถิ ติ
Physical Count
3. มีก ารสอบทานสินค้า และข้อ มูล การรับ
0
0.5
1
สินค้าเป็ นระยะโดยใช้สอบยันกับเอกสารรับ
สินค้าและเอกสารขอซื้อ
4. มีก ารสอบทานสินค้า และข้อ มูล การรับ
0
0.5
1
สินค้าเป็ นระยะเพื่อพิจารณาการปรับปรุง
แก้ไข
5. องค์ ก รมีน โยบายและกระบวนการส่ ง
0
0.5
1
บัญชีลูกหนี้ทไ่ี ม่ชาระเงินให้กบั Collector
6. การเข้าสู่ระบบบัญชีถูกจากัดเฉพาะผูท้ ่ี
0
0.5
1
ได้รบั การอนุมตั เิ ท่านัน้
7. มี โ ทรทัศ น์ ว งจรปิ ดและเครื่อ งบัน ทึก
0
0.5
1
วิดโี อ เฝ้ าระวังทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าขององค์กร
8. องค์กรใช้ระบบสารสนเทศในการติดตาม
0
0.5
1
สินค้าแบบต่อเนื่อง
9. พนักงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายใน
0
0.5
1
ระบบ ได้ ย กเว้น ผู้จ ัด การหรือ ผู้มีอ านาจ
อนุมตั เิ ท่านัน้
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินการประเมินการขโมย
ทรัพย์สนิ ก่อนและหลังการบันทึกบัญชี

คะแนน
ความเสีย่ ง
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2.2 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในรูปแบบการรับและ
จ่ายสินค้า
จุดควบคุม
1. ฝ่ ายจัดซื้อแยกเป็ นอิสระจากฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายรับของและฝ่ ายส่งของ
2. การขอซื้อ (PR) ต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก
ผูม้ อี านาจ
3. ค าสัง่ ซื้ อ (PO) ระบุ ร ายการ จ านวน
ราคาและวันทีอ่ ย่างชัดเจน
4. ค า สั ง่ ซื้ อ ( PO) มี ก า ร ค ว บ คุ ม โด ย
แบบฟอร์มและ Pre-Number
5. มี ก ารดู แ ล Master File ของคู่ ค้ า ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
6. มีก ารประมู ล หรือ สรรหาคู่ ค้ า ที่ดีท่ีสุ ด
สาหรับการจัดซื้อทุกกรณี
7. ฝ่ ายรั บ ของท ารายงาน (Receiving
Report) สาหรับของทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด
8. ฝ่ ายรั บ ของ Update Log การรับ ของ
( Receiving Log) ส า ห รั บ ข อ ง ที่ ไ ด้ รั บ
ทัง้ หมด
9. ส าเนารายงานการรับ ของ (Receiving
Report) ถูกส่งให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ ายจัดซื้อ
10. ฝ่ ายจัด ซื้ อ และฝ่ ายรับ ของแยกเป็ น
อิสระจากหน่วยงานการเงินหน่ วยงานบัญชี
เจ้ า ห นี้ และหน่ วยง าน บั ญ ชี คุ ม ทั ว่ ไป
(General Ledger)
11. Invoices ของคู่ค้า, รายงานการรับของ
(RR) & บันทึกคาสังซึ
่ ้อ (PO) ต้องถูกเช็ค
ให้ตรงกันก่อนทาการบันทึกเจ้าหนี้

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่
0
0.5
1
0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1
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จุดควบคุม

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่
0
0.5
1

12. มีการบันทึกคาสังซื
่ ้อ (PO) ในบัญชีคุม
(Purchase Register) ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวน
การจ่ายเงิน
13. มีกระบวนการเพียงพอเพื่อให้มนใจได้
ั่
0
0.5
1
ว่า ของที่จดั ซื้อและส่งตรงไปที่ลูกค้าได้ถูก
วาง Bill และบัน ทึก ทัง้ ในบัญชีลู ก หนี้และ
เจ้าหนี้ภายในเวลาทีก่ าหนด
14. ข้อ มู ล ของที่ส่งคืน คู่ค้าถู กต้องตรงกัน
0
0.5
1
กับ Credit Note ของคู่คา้
15. มีการกระทบข้อมูลประจาเดือนระหว่าง
0
0.5
1
บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีคุมการสังซื
่ ้อ (Purchase
Register) และบั ญ ชี คุ ม ทั ว่ ไป ( General
Ledger)
16. ก า รลด ห นี้ ใ น บั ญ ชี เ จ้ า ห นี้ ( Debit
0
0.5
1
Balance) ต้ อ งได้ ร ั บ การอนุ มั ติ จ ากผู้ มี
อานาจ
17. มีการสอบทานหาชื่อคู่ค้าหรือที่อยู่ของ
0
0.5
1
คู่ค้าที่ผดิ ปกติใน Master File ของคู่คา้ เป็ น
ระยะ
18. มีการสอบทาน Statement ของ Credit
0
0.5
1
Cards ทุกเดือนเพื่อหารายการทีผ่ ดิ ปกติ
19. มี ก ารสอบทานเอกสารการจ่ า ยเงิน
0
0.5
1
( Voucher Payment) เ ป็ น ป ร ะ จ า เ พื่ อ ดู
ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของเอกสารใช้ใ น
ประกอบการพิจารณา
20. มีก ารจ ากัด การเข้า ถึง ข้อ มู ล ในบัญ ชี
0
0.5
1
เจ้าหนี้และบัญชีคุมทัวไป
่
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินการทุจริตในรูปแบบการรับ
และจ่ายสินค้า
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2.3 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในรูปแบบการขโมย
สินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
จุดควบคุม
1. มีก ารตรวจนับสินค้าคงเหลือ /เครื่องมือ
และอุปกรณ์เป็ นประจา
2. การตรวจนั บ อุ ป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ ของ
องค์กรที่ผ่านมาพบว่ามีเลขทะเบียนและมี
คาอธิบายประกอบถูกต้องครบถ้วน
3. องค์ ก รก าหนดให้บุ ค คลที่อ ยู่ น อกฝ่ าย
ผูด้ ูแลสินทรัพย์หรือสินค้าทาการตรวจนับ
4. มีการสอบทานถึงเอกสารอ้างอิง กรณีพบ
การบันทึกข้อมูลสินค้าทีอ่ ธิบายไม่ได้
5. องค์ ก รไม่ พ บว่ า ระดับ สิน ค้า คงเหลือ มี
จานวนเพิม่ ขึน้ โดยไม่ได้สดั ส่วนกับยอดขาย
6. มีก ารวิเ คราะห์ส อบทานยอดยกมาของ
สิน ค้า การขายออกไปและสิน ค้า คงเหลือ
เป็ นระยะเพื่อหาสิง่ ผิดปกติ
7. มีระเบียบการปฏิบตั งิ านและการสังสิ
่ นค้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8. การตรวจนับสินค้าทาโดยบุคคลทีม่ คี วาม
เป็ นอิสระ ไม่อยู่ในฝ่ ายจัดซื้อ/ฝ่ ายรับสินค้า/
ฝ่ ายโกดังสินค้า
9. ใช้ป้ายราคาในการตรวจนับ
10. ป้ ายที่ ใ ช้ มี ก ารควบคุ ม และก าหนด
ผูร้ บั ผิดชอบเป็ นรายตัว
11. มีน โยบายการปฏิบ ัติง านเพื่อ ป้ อ งกัน
การนับซ้า
12. มี ก ารนั บ ซ้ า โดยบุ ค คลที่มีค วามเป็ น
อิสระ

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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จุดควบคุม
13. สามารถระบุสนิ ค้าได้ตรงกับข้อมูลระบบ
บัญชี
14. มี ก ารหาข้ อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งค วา ม
แตกต่ า งระหว่างสิน ค้าที่นับ ได้กบั สินค้าที่
บันทึกไว้ในบัญชีก่อนทาการปรับปรุง
15. มีการบันทึกสินค้าที่เกิดความเสียหาย
และมีก ารบัน ทึก เมื่อ ได้ ท าขายสิน ค้ า นั น้
ออกไป
16. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการขอซื้อ
สินค้า การรับสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า การ
ปรับปรุงสินค้า
17. มีรายงานการรับสินค้าทีส่ งซื
ั ่ ้อทัง้ หมด
18. สาเนารายงานการรับสินค้าถูกส่งตรงไป
ยังฝ่ ายจัดซื้อและฝ่ ายบัญชี
19. ฝ่ ายรับ สิ น ค้ า ได้ ร ับ ส าเนาการสัง่ ซื้ อ
สาหรับสินค้าทีต่ อ้ งทาการรับทัง้ หมด
20. การส่งมอบสินค้าบางส่วนถูกระบุไว้บน
ใบสังซื
่ ้อหรืออยู่ในเอกสารแนบ
21. มีการทารายงานสินค้าเกิน สินค้าขาด
สิน ค้า เสีย หายและส่ ง ส าเนาให้ฝ่ ายจัดซื้อ
และฝ่ ายบัญชี
22. มี ก ารนั บ จ านวนสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ร ั บ และ
เปรียบเทียบกับใบสังซื
่ ้อ
23. มีน โยบายเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้มี
อ านาจอนุ ม ัติก่ อ นน าสิน ทรัพ ย์ อ อกนอก
องค์กร
24. มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้มกี าร
ตรวจค้ น กระเป๋ าหี บ ห่ อ สั ม ภาระก่ อ น
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานออกนอกองค์กร

ผลการประเมิน
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ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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จุดควบคุม

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
0
0.5
1

25. มีการกากับดูแลพื้นที่รบั ของและส่งของ
เพื่อป้ องกันขโมย
26. มีการเก็บสินค้าราคาสูงไว้ในทีป่ ลอดภัย
0
0.5
1
และมีการตรวจสอบเป็ นระยะ
27. งานส่งสินค้าแยกจากงานจัดซื้อและงาน
0
0.5
1
ดูแลสินค้า
28. เอ ก ส า รส่ ง สิ น ค้ า ควบคุ ม โดยการ
0
0.5
1
เรียงลาดับและมีผรู้ บั ผิดชอบชัดเจน
29. ค าสัง่ ส่ ง สิน ค้ า ตรงกับ ค าสัง่ ขายและ
0
0.5
1
สัญญา
30. การส่งสินค้าจะทาได้ต่อเมื่อมีคาสังขาย
่
0
0.5
1
และสัญญาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั อิ ย่างถูกต้อง
31. เอกสารส่ งสิน ค้าถู กส่งไปให้ฝ่ายบัญชี
0
0.5
1
โดยตรงเพื่อตัดสินค้าและบันทึกต้นทุนขาย
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากการประเมินการรูปแบบการขโมยสินค้า
คงเหลือและอุปกรณ์
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2.4 ระดับความเสีย่ งเกีย่ วกับโอกาสทีอ่ าจเกิดการทุจริตในรูปแบบความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
จุดควบคุม

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
0
0.5
1

1. มีการเปรียบเทียบข้อมูลของคู่คา้ กับข้อมูล
ของพนักงานเป็ นระยะ เช่น ทีอ่ ยู่หรือเบอร์
โทรศัพท์
2. มีขอ้ กาหนดให้คู่คา้ เซ็นอนุญาตให้องค์กร
0
0.5
1
สามารถตรวจสอบคู่-ค้าได้
3. คู่คา้ ทีม่ พี นักงานองค์กรลาออกไปทางาน
0
0.5
1
ด้วย จะถูกพิจารณาเข้มงวดเป็ นพิเศษ
4. มีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงาน
0
0.5
1
กรณีมผี พู้ บว่าคู่คา้ ได้รบั การปฏิบตั หิ รือดูแล
เป็ นพิเศษ
5. มีขอ้ กาหนดให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลเป็ น
0
0.5
1
ประจาทุกปี เกีย่ วกับการเป็ นเจ้าของธุรกิจ
รายได้ และการลงทุนประเภทต่าง ๆ
6. การตรวจสอบคูค่ า้ ทาโดยบุคคลทีเ่ ป็ น
0
0.5
1
อิสระจากฝ่ ายจัดซื้อ ฝ่ ายขาย ฝ่ ายเก็บเงินและ
ฝ่ ายรับสินค้า
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากรูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2.5 ระดับความเสีย่ งเกีย่ วกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในรูปแบบการประเมิน
การคอร์รปั ชัน
จุดควบคุม
1. มีน โยบายเกี่ย วกับ การรับ ของขวัญ
ส่วนลดและบริการที่คู่คา้ หรือลูกค้าเป็ นผู้
เสนอ
2. มีน โยบายเกี่ย วกับ การประมู ล เพื่อ
จัดซื้อจัดจ้าง
3. ข้ อ มู ล การประมู ล ถู ก รั ก ษาไว้ เ ป็ น
ความลับ
4. มีการสอบยันคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วม
ประมูล
5. มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จดั ซื้อเป็ น
ระยะ
6. มีการสารวจคู่ค้าเกีย่ วกับกิจกรรมการ
จัดซื้อขององค์กรเป็ นระยะ
7. มีก ารสอบทานนโยบาย ระเบีย บวิธี
ปฏิบตั งิ านและสิง่ ผิดปกติเกีย่ วกับการให้
ของขวัญ
8. มีก ารสอบทานนโยบาย ระเบีย บวิธี
ปฏิบตั งิ านและสิง่ ผิดปกติเกีย่ วกับการให้
ความช่วยเหลือทางการเมือง
9. มีก ารสอบทานนโยบาย ระเบีย บวิธี
ปฏิ บ ั ติ ง านและสิ่ ง ผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกั บ
รายการเกี่ย วโยง รายการระหว่า งกัน
เช่น บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว มและกิจการ
ร่ ว มค้ า กรรมการ ผู้บ ริห าร พนั ก งาน
หรือญาติพน่ี ้อง

ใช่
0
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จุดควบคุม
ใช่
0

ผลการประเมิน
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่
0.5
1

10. มี ข ัน้ ตอนการตรวจสอบและแนว
ทางการตรวจสอบที่เ หมาะสมกับ การ
ตรวจสอบคอร์รปั ชัน
11. มีจุดควบคุมที่มปี ระสิทธิผลต่อความ
0
0.5
1
เสีย่ งด้านคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั
12. มีการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญที่เป็ นอิสระกรณี
0
0.5
1
การคอร์รปั ชันทีพ่ บมีความซับซ้อน
13. มี ก ารสอบทานนโยบายและคู่ มือ
0
0.5
1
ต่อต้านคอร์รปั ชันเป็ นระยะ
14. มีการสอบทานนโยบายและโปรแกรม
0
0.5
1
การชีเ้ บาะแส whistle blower เป็ นระยะ
ความอ่อนแอของระบบควบคุมทีพ่ บจากรูปแบบการประเมินการคอร์รปั ชัน
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ประวัติผ้ศู ึกษา
นางสาวณัฏฐณิชา ดีช่นื เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อปี การศึกษา 2561 และได้
ท าการศึก ษาต่ อ ในหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปั จจุบนั ทางานในตาแหน่ งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด

