บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวการควบคุมภายในของการควบคุมเอกสารตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และตาม Procedure การควบคุมเอกสารเอกสารและการควบคุมบันทึก
ซึ่งมีบทความที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 คาจากดคความของ ISO 9001:2015
ISO ย่อมาจาก “International Organization for Standardization”
ISO คือ องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การมาตรฐาน (ISO) เป็ นองค์กรสหพันธ์นานาชาติ
ของหน่ วยงานมาตรฐานแห่ งชาติจากกว่า 145 ประเทศโดยมีองค์กรหนึ่ งที่เป็ นตัวแทนของแต่ล ะ
ประเทศ ISO เป็ นองค์กรนอกภาครัฐที่จดั ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2490 และมี สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่เมือง
เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภารกิจของ บริ ษทั คือการส่งเสริ มการพัฒนามาตรฐานและกิจกรรม
ที่เกี่ ยวข้อ งในโลก เพื่อ อานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าและบริ การระหว่างประเทศ
และเพื่อ พัฒนาความร่ วมมื อ ในกิ จกรรมทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิ จ
ผลงานของ ISO ในข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่ งได้รับการตีพิมพ์เป็ นมาตรฐานสากลและเอกสาร
ISO ประเภทอื่นๆ
ISO 9001:2015 คือ ISO 9001 เป็ นมาตรฐานสากลที่ระบุขอ้ กาหนดสาหรับระบบการ
จัดการคุณภาพ (QMS) องค์กรใช้มาตรฐานเพื่อแสดงถึงความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของลูกค้าและกฎข้อบังคับอย่างสม่ าเสมอ เป็ นมาตรฐานที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดในชุดISO 9000และเป็ นมาตรฐานเดียวในชุดที่องค์กรต่างๆสามารถรับรองได้
ISO 9001 ได้รับการตีพิม พ์เป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้ว ย
มาตรฐาน (ISO) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยองค์กรมาตรฐานระดับประเทศ
กว่า 160 ประเทศ รุ่ นปั จจุบนั ของ ISO 9001 ได้รับการเผยแพร่ ในเดือนกันยายน 2015
ISO 9001:2015 ครอบคลุ ม วิธีก ารท าแผนตรวจสอบและน าเสนอวิธีก ารที่มุ่ง เน้น
กระบวนการเพือ่ จัดทาเอกสารและทบทวนโครงสร้างความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆที่จาเป็ นใน
การจัดการด้านคุ ณภาพอย่างมีประสิ ทธิภาพในองค์กร หัวข้อเฉพาะของมาตรฐานประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น
- ข้อ กาหนดสาหรับระบบการจัดการคุณภาพรวมถึงเอกสารคู่มือคุณภาพการควบคุ ม
เอกสารและการกาหนดปฏิสมั พันธ์ของกระบวนการ
- ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร
- การจัดการทรัพยากรรวมถึงทรัพยากรมนุษย์และสภาพแวดล้อมการทางานขององค์กร
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- การสร้างผลิตภัณฑ์รวมถึงขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการจัดส่ง
- การวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุ ง QMS ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่ นการตรวจสอบ
ภายในและการดาเนินการแก้ไขและการป้ องกัน
( ที่มา : International Organization for Standardization. (2011). iso 9001:2015. สื บค้น
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 Web site: https://www.iso.org/home.html )
2.2 มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ข้ อกาหนคที่ 7.5 เรื่ อง Document in formation (เอกสาร
สารสนเทศ)
2.2.1 General (ทัว่ ไป)
The organization’s quality management system shall include: ระบบการบริ หาร
คุณภาพขององค์กรต้องรวมถึง
a) documented information required by this International Standard; เอกสาร
สารสนเทศที่เป็ นข้อกาหนดโดยมาตรฐานนานาชาติน้ ี
b) documented information determined by the organization as being necessary for the
effectiveness of the quality management system. เอกสารสารสนเทศที่พิจารณากาหนดโดยองค์กร
ว่าจาเป็ นสาหรับระบบการบริ หารคุณภาพที่มีประสิทธิผล
NOTE: The extent of documented information for quality management system can
differ from one organization to another due to:
หมายเหตุ : ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสาหรั บระบบการบริ หารคุ ณภาพอาจ
แตกต่างจากองค์กรหนึ่งกับองค์กรอื่นๆ เนื่องจาก
- the size of organization and its type of activities, processes, products and services;
ขนาดขององค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ สินค้าผลิตภัณฑ์และบริ การ
- the complexity of processes and their interactions; ความซับซ้อนของกระบวนการ
และปฏิสมั พันธ์
- the competence of persons. ความสามารถของบุคลากร
2.2.2 Creating and updating (การจัดทาและทาให้ทนั สมัย)
When creating and updating documented information, the organization shall ensure
appropriate: เมื่อทาการจัดทาและทาการปรับปรุ งข้อมูลเอกสาร, องค์กรต้องมัน่ ใจความเพียงพอ
a) identification and description (e.g. a title, date, author, or reference number); การ
กาหนดชี้บ่งและคาอธิบาย (เช่น ชื่อเอกสาร, วันที่, ผูก้ าหนด หรื อหมายเลขอ้างอิง)
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b) format (e.g. language, software version, graphics) and media (e.g. paper,
electronic); รู ปแบบ (เช่น ภาษา, รุ่ นซอฟต์แวร์, กราฟิ ก) และสื่อ (เช่น กระดาษ, อิเล็กทรอนิกส์)
c) review and approval for suitability and adequacy. ทบทวนและอนุ มตั ิสาหรับความ
เหมาะสมและเพียงพอ
2.2.3 Control of documented information (การควบคุมเอกสารสารสนเทศ)
2.2.3.1 Documented information required by the quality management system and by this
International Standard shall be controlled to ensure: เอกสารสารสนเทศที่จาเป็ นโดยระบบการ
จัดการคุณภาพและโดยมาตรฐานนานาชาติน้ ี ต้องได้รับการควบคุมเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
a) it is available and suitable for use, where and when it is needed; มีอยูแ่ ละเหมาสม
สาหรับการใช้งาน, ที่ไหนและเมื่อไหร่ ที่จาเป็ น
b) it is adequately protected (e.g. from loss of confidentiality, improper use, or loss of
integrity). ได้รับการป้ องกันอย่างเพียงพอ (เช่น การสู ญเสี ยความรัก, นาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม,
หรื อทาให้ไม่สมบูรณ์
2.2.3.2 For the control of documented information, the organization shall address the following
activities, as applicable: สาหรับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ, องค์กรต้องดาเนิ นการกับกิจกรรม
ต่อไปนี้, ที่ปฏิบตั ิได้
a) distribution, access, retrieval and use; การแจกจ่าย, การเข้าถึง, การเรี ยกหาและการ
ใช้
b) storage and preservation, including preservation of legibility; การเก็บและการ
ถนอมรักษา รวมถึงการเก็บรักษาให้อ่านออกได้ชดั เจน
c) control of changes (e.g. version control); ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช่น ควบคุม
เวอร์ชนั )
d) retention and disposition. การเก็บรักษาและการกาจัดทิ้ง
Documented information of external origin determined by the organization to be
necessary for the planning and operation of the quality management system shall be identified as
appropriate, and be controlled. เอกสารข้อมูลสารสนเทศของเอกสารต้นทางภายนอกที่กาหนดโดย
องค์กรว่าจาเป็ นสาหรับการวางแผนและการดาเนินงานของระบบการจัดการคุณภาพต้องได้รับการ
ชี้บ่งตามความเหมาะสม, และควบคุม
Documented information retained as evidence of conformity shall be protected from
unintended alterations. เอกสารสารสนเทศที่เก็บรักษาเพื่อเป็ นหลักฐานการสอดคล้อง ต้องได้รับ
การป้ องกันจากการนาไปใช้โดยไม่เจตนาอื่นๆ
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NOTE Access and imply a decision regarding the permission to view the documented
information only, or the permission and authority to view and change the documented
information.
หมายเหตุ การเข้าถึง หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ ทธิ์ในการอ่านสารสนเทศเท่านั้น,
หรื ออนุญาตและให้อานาจในการอ่านและปรับเปลี่ยนเอกสารข้อมูลข่าวสาร
( ที่มา : สถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI Group. (2013). iso 9001version 2015 ภาษา ไทย.
สื บค้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 Web site: https://www.slideshare.net/BSIGroupThailand/bsiiso9001-2015-requirementcdversiontrainingrev0 )
2.3 คาจากดคความของการควบคุมภายใน
2.3.1 คานิยามของการควบคุมภายใน
COSO ให้คานิยามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ว่า
“Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, management
and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of
objectives in the following categories:
1) Effectiveness and efficiency of operations,
2) Reliability of financial reporting,
3) Compliance with applicable laws and regulations.”
“การควบคุ มภายใน คือ กระบวนการปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการองค์การ ฝ่ ายบริ หาร
และพนัก งานในองค์ก ารสร้ า งขึ้ น เพื่อ ให้ค วามหมั่น ใจอย่า งสมเหตุ ส มผลเกี่ ย วกับ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 3 ด้าน ต่อไปนี้
1) ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน (Operation Objective: O),
2) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชี (Financial Objective: F),
3) การปฏิบตั ิตามกฎหมายสัญญาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objective:
C).”
2.3.2 องค์ประกอบของกรอบงานการควบคุมภายใน
2.3.2.1 องค์ประกอบที่ 1 – สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment: CE)
คณะกรรมการองค์การและฝ่ ายบริ หารระดับสู ง (Tone at the Top) ภายในองค์การ
เพื่อให้ทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซื่ อตรง
(Integrity) และมาตรฐานของความประพฤติ (Standard of Conduct) องค์ประกอบนี้ เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดมาตรฐานของความประพฤติ การทาหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การในการกากับดูแล
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ฝ่ ายบริ หารอย่างเข้มแข็ง การจัด โครงสร้างองค์ก าร การจัด สายการรายงาน การกาหนดหน้า ที่
รับผิดชอบ การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถ การมีตวั วัด ในการประเมินผลและการให้แรงจูงใจ
บุคลากรที่เหมาะสม ซึ่ งสภาพแวดล้อ มของการควบคุ มเป็ นพื้นฐานสาคัญและมี ผลกระทบต่ อ
องค์ประกอบด้านอื่นและต่อระบบการควบคุมภายในโดยรวม
2.3.2.2 องค์ประกอบที่ 2 – การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ทุกองค์กรธุรกิจเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ การ
ประเมินความเสี่ยงเป็ นกระบวนการที่ประกอบด้ว ยความสร้างสรรค์และปฏิสัมพันธ์จากฝ่ ายต่างๆ
ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากปั จจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ หาวิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยูใ่ นระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
ก่ อ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง ต้อ งมี ก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ตัว วัด และเป้ าหมาย
ความสาเร็ จ ไว้ล่ว งหน้า ที่ชัด เจนเพีย งพอ รวมทั้งการก าหนดความคลาดเคลื่ อ นจากเป้ าหมาย
ความสาเร็จที่ยอมรับได้
2.3.2.3 องค์ประกอบที่ 3 – กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมและการกระทาต่างๆที่กาหนดตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานในการลดความ
เสี่ ยงที่มีต่อความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารว่า มีการปฏิบตั ิตาม
วิ ธี ก ารจัด การความเสี่ ย งที่ ก าหนด กิ จ กรรมการควบคุ ม ต้อ งท าทุ ก ระดั บ และทุ ก ระยะใน
กระบวนการธุรกิจ รวมทั้งการควบคุมสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
2.3.2.4 องค์ประกอบที่ 4 – สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศ หมายถึ ง ข้อ มู ล ที่จ าเป็ นในการสื่ อ สารเกี่ ย วกับ การควบคุ มภายใน ฝ่ าย
บริ หารจะต้องสร้างหรื อจัดหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพจากแหล่งทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การสื่อสารภายในจะช่วยสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนในสารสนเทศที่ได้รับเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน ส่วนการสื่อสารภายนอกจะมีบทบาทสองด้าน ด้านหนึ่ง คือ
เป็ นช่องทางให้บุคคลภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และอีกด้านหนึ่ง คือ เป็ นช่องทางในการ
สื่อสารสนเทศจากภายในไปสู่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและความคาดหวัง
2.3.2.5 องค์ประกอบที่ 5 – กิจกรรมติดตามผล (Monitoring Activities)
องค์ ป ระกอบนี้ ประกอบด้ ว ยการติ ด ตามผลระหว่ า งการปฏิ บ ั ติ ง าน(ongoing
evaluations) การประเมินผลอิ สระ(separate evaluations) หรื อ ใช้ท้ งั สองวิธีประกอบกัน เพื่อ ให้
มัน่ ใจว่าแต่ละองค์ประกอบและหลักการของการควบคุมมีอยูจ่ ริ งและทาหน้าที่ได้จริ ง (present and
functioning) การติดตามผลระหว่างการปฏิบตั ิงานควรมี อ ยู่ในกระบวนการปฏิบตั ิงานในระดับ
ต่างๆและสามารถให้สารสนเทศได้อย่างทันเวลา การประเมินผลอิสระควรทาตามงวดเวลา ซึ่งอาจมี
ขอบเขตและความถี่ในการประเมินผลแตกต่างกันตามผลการประเมินความเสี่ ยง ประสิ ทธิผลของ
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การติดตามระหว่างปฏิบตั ิงาน และข้อพิจารณาของฝ่ ายบริ หารทั้งนี้ การติดตามผลควรเป็ นไปตาม
เกณฑ์ตามที่หน่ วยงานกากับดู แล สถาบันกาหนดมาตรฐาน หรื อ ฝ่ ายบริ การและคณะกรรมการ
องค์การกาหนด
( ที่มา : อุ ษ ณา ภัทรมนตรี .การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ .กรุ ง เทพฯ.ศูนย์หนังสื อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2558 )
2.4 เอกสารระเบียบปฏิบดติ (Procedure)
เอกสาร คือ สิ่ งหรื อสื่ อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรื อวิธีการปฏิบตั ิงาน
โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่ น ระเบียบปฏิบตั ิ คู่มือ การปฏิบตั ิงาน วิธีการทางาน รู ปภาพ
แบบฟอร์ม เป็ นต้น
การจัดทาเอกสาร คือ การกาหนดแนวทาง ขั้นตอน หรื อวิธีการไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพือ่ ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรื อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ระเบียบปฏิบตั ิ (Procedure) เปรี ยบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่ มต้น
และสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆขององค์กรและ
วิธีควบคุมกระบวนการนั้น มักจัดทาขึ้นสาหรับลักษณะงานที่ซบั ซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้อง
กับคนหลายคน สามารถปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงาน
( ที่มา : KM. (2006). ระเบียบปฏิบตั ิ (Procedure). สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
Web site: plan.ddc.moph.go.th/docdata/rode/KM/คู่มือการปฏิบตั ิงาน.doc )

