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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของฝายบัญชีและการเงินของเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงินของสํานักงาน

บัญชีเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน

ของฝายบัญชีและการเงินของเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน ของสํานักงานบัญชี และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติการควบคุม

ภายในของฝายบัญชีและการเงินของเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงินโดยจําแนกตามสถานภาพสวนตัว การศึกษาใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิจัย 

โดยเก็บขอมูลในเดือนพฤษภาคม 2560 มีกลุมประชากรเปนพนักงานสํานักงานบัญชีฝายบัญชีและการเงินจํานวนทั้งหมด 134 คน การวิเคราะห

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อชวยคํานวณสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก

การศึกษาพบวาสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลา

ทํางานมากกวา 10 ป และรายไดตอเดือนสูงกวา 30,000 บาท ความคิดเห็นเก่ียวกับ แนวปฏิบัติการควบคุมภายในของพนักงานฝายบัญชีและ

การเงินอยูในระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ซึ่งอภิปรายผลการวิจัยที่สําคัญเก่ียวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ดังนี้ 1. การติดตาม

และประเมินผล มีคาเฉลี่ย 4.31 โดยตัวแปรหลักที่สนับสนุนคาเฉลี่ยของการติดตามและประเมินผลคือ การใหมีการฝกอบรมบุคลากรในดานข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 2. สารสนเทศและ การสื่อสารมีคาเฉลี่ย 4.20 โดยตัวแปรหลักที่สนับสนุนคาเฉลี่ยของสารสนเทศและการสื่อสารคือ ระบบการสื่อสารที่

ดีจะชวยเปนสัญญาณบอกเหตุใหผูบริหารสามารถแกไขปญหาไดทันเวลา 3. กิจกรรมการควบคุม มีคาเฉลี่ย 4.17 โดยตัวแปรหลักที่สนับสนุน

คาเฉลี่ยของกิจกรรมการควบคุมคือ ผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและแผนปฎิบัติงานเพ่ือปองกันความเสื่ยงที่อาจเกิดข้ึน 4. การประเมินความ

เสี่ยงมีคาเฉลี่ย 4.08 โดยตัวแปรหลักที่สนับสนุนคาเฉลี่ยของการประเมินความเสี่ยงคือ ฝายบัญชีและการเงินไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน

เพ่ือเปนเคร่ืองมือปองกันขอผิดพลาดจากการปฎิบัติงาน 5. สภาพแวดลอมการควบคุมมีคาเฉลี่ย 3.51 โดยตัวแปรหลักที่สนับสนุนคาเฉลี่ยของ

สภาพแวดลอมการควบคุมคือ การตรวจสอบคุณภาพของงานคือหัวใจในการบริหารงานองคกรในรูปแบบสมัยใหม นอกจากนี้ในสวนของที่มีการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทาง การปฏิบัติการควบคุมภายใน ไดผลการศึกษาวา สถานภาพโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นที่

แตกตางกัน ซึ่งสถานภาพที่แตกตางกันที่สงผลทําใหความคิดเห็นที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน แตมรีายไดตอ

เดือนเทานั้นที่สถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ ความคิดเห็น สํานักงานบัญชี การควบคุมภายใน 

1 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามkit_sor6532@yahoo.com 
2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม kittichai888@yahoo.com 
3 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม zenjetc@yahoo.com 
4 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม vit_arun@hotmail.com 
5 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม lok_mu@hotmail.com 
6 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม mam_aha@yahoo.com 
7 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม rrs101@hotmail.com 
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Abstract 

 

 This research aims to study and to compare the accounting and financial officers’ opinions of 

department of internal control practices in Accounting Office. The sample consisted of 134  employees in 

Accounting and Financial of Accounting Office and storage in May 2017. The questionnaire was used for data 

collection. And the data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and Statistic program. 

The findings revealed that the majority of the samples were females. Their ages were between 26-35 years and 

they studied in bachelor degree. Moreover, their working experiences were more than 10 years. In addition, 

their salaries were more than 30,000 baht each month. The opinions on internal controlling practices of the 

employees in Accounting and Financial Department were level of the most agree which was average at 4.09. 

With reference to the main point, it is discussed follows. 1. By following and evaluating, the average of main 

variable is 4.31 which support average of following and evaluating.  It provides staff training in the step of work. 

2. The average of information and communication is 4.20, the main variable which supports the information 

and communication is an excellent communication. It is good factor which informs the executive to be able to 

solve the problem immediately. 3. The average score of on trolling activity is 4.17.  The main variable which 

supports the average of activity is the role of executives in determining of policy and planning of work in order 

to protect the risk. 4. The average of evaluation of the risk is 4.08. The supporting of main average is accounting 

and financial department.  They have internal controlling in order to be the factor of projection of work. 5. The 

average of environment of controlling is 3.51. The supporting of main average of environment of controlling is 

the work assessment which core of modern organizing administration. Additionally, in the case study of 

comparing in opinion concerned with the solution of internal controlling is the whole view of status of 

participants who have different opinion. To the individually differences, it is the factor affecting to the different 

idea such as sex, age, level of study, working period They also have as same as salary with different status but 

they have contrast opinion. 

 

 

 

 

 

Keywords: Opinion, Accounting Office, Internal control 
 

107 



 
 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 7  

The 7th STOU National Research Conference 

 
บทนํา 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญ และเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน ไมวาจะเปนการจัดการใน

ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงาน และการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมา การบริหารของ

หนวยงานภาครัฐไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศบังคับใช ซึ่งอาจอยูในรูปกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 

หนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือตาง ๆ โดยสวนใหญจะเนนไปท่ีการควบคุมดานการบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติให

ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานการบัญชี

และการเงิน ซึ่งหนวยงานไมสามารถแสดงผลการดาํเนินงานในภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบการควบคุมภายในท่ีดีควร

เปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดาน และสามารถสะทอนภาพใหเห็นองครวมของหนวยงานวามีการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงานอาจเปน

ขอบกพรอง ทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงาน และการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ีจากประสบการณในภาครัฐ สาเหตุสวน

หน่ึงเกิดจากการกําหนดหนาท่ี และการมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให

บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทาน และการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน 

และบริหารความเสี่ยง (อุษณา ภัทรมนตรี, 2555) ในสวนขององคกรเอกชนสวนใหญมีพนักงานและทรัพยากรจํานวนมากสําหรับ

ใชในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและขอผิดพลาดมีโอกาสเกิดข้ึนได การทุจริตและ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมาจากหลายสาเหตุ การทุจริตโดยผูบริหารและพนักงาน ความผิดพลาดในการบริหารงานของผูบริหาร 

ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารและดําเนินงานโดยปราศจากการควบคุมภายใน ยอมสงผลเสียหายตอ

องคกร ซึ่งองคกรเอกชนสวนใหญเริ่มใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทางบัญชี เน่ืองจากระบบการควบคุมภายในทาง

บัญชี เปนเครื่องมือในการชวยใหองคกรเอกชน มีประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีข้ึน ชวยปองกันการทุจริตและขอผิดพลาดท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติงาน และยังสามารถสรางความนาเช่ือในเรื่องความถูกตองและครบถวนสําหรับขอมูลทางการบัญชีและการเงิน 

โดยวิธีการควบคุมภายในทางบัญชีจะเนนในเรื่องของการอนุมัติรายการโดยผูบริหาร การควบคุมความถูกตองและครบถวนของ

รายการท่ีนํามาบันทึกบัญชี การควบคุมทรัพยสิน การกระทบยอดบัญชีคุมยอด การควบคุมการสรุปรายการและการผานรายการไป

ยังบัญชีคุมยอด  

 การท่ีฝายบัญชีและการเงินจะบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหกิจการดําเนินงานดําเนินตอไปได ผูบริหารตอง

ดําเนินการเพ่ือใหไดความมั่นใจไดวาหนวยงานของตนมีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและการควบคุมภายในไดรับการ

ตรวจทาน และปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหการควบคุมน้ันมีประสิทธิผลอยูเสมอ ทัศนคติท่ีดีตอการ

ควบคุมภายใน และการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการควบคุมภายในท่ีดีในองคกร ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความ

ซื่อสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและตอองคการ และควรมีความรูความเขาใจอยางเพียงพอ ในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายใน 

และใหความสําคัญของการจัดใหมีการควบคุมภายใน การนําการควบคุมภายในไปปฏิบัติ และดํารงรักษาไวซึ่งการควบคุมภายในท่ี

มีประสิทธิภาพ  
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 ดังจะเห็นวาจากท่ีกลาวมาขางตนระบบการควบคุมภายในมีความสําคัญกับองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยองคประกอบสวนหน่ึงของระบบการควบคุมภายในข้ึนอยูกับผูบริหารองคกร ซึ่งในสวนงานท่ีเก่ียวของกับงานทางดานบัญชี

และงานทางดานการเงิน ควรใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากระบบควบคุมภายในถือเปนเครื่องมือในการ

ปองกันการทุจริตและขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีสํานักงานบัญชีถือเปนองคกรเอกชนอีกประเภทท่ีควรใหความสําคัญกับ

ระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากระบบการควบคุมภายในเปนระบบท่ีชวยใหสํานักงานบัญชีมีข้ันตอนการปฎิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ปองกันการทุจริตและขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และสรางความนาเชือถือในดานความถูกตองและครบถวน

ใหกับขอมูลท่ีเก่ียวของรายงานทางการเงิน ดังน้ันคณะผูจัดทํามีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในฝาย

บัญชีและการเงินของเจาหนาท่ีฝายบัญชีและฝายการเงินของสํานักงานบัญชี เน่ืองจากคาดหวังวา ผลของการศึกษาจะทําใหทราบถึง

ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีสํานักงานบัญชีใหความสําคัญในการปฏิบัติงาน ในองคกร และความคิดเห็นเก่ียวกับ

ระบบการควบคุมภายในท่ีสํานักงานบัญชีไมใหความสําคัญในการปฎิบัติงาน ซึ่งการใหความสําคัญและการไมใหความสําคัญของ

สํานักงานบัญชีในบางประเด็นอาจสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีและเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาความคิดเห็น

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่สํานักงานบัญชีไมใหความสําคัญอาจไมมีการควบคุมภายในที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานในองคกร 

ซึ่งจะเปนแนวทางในการศึกษาในงานวิจัยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือสํารวจพนักงานท่ีปฎิบัติงานฝายบัญชีและการเงินของสํานักงานบัญชีตามลักษณะสถานภาพสวนตัว 

 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายในฝายบัญชีและการเงินของเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน

ของสํานักงานบัญชี 

 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของฝายบัญชีและการเงินของเจาหนาท่ีฝายบัญชีและ

การเงิน โดยจําแนกตามสถานภาพสวนตัว  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรตน 

ปจจัยสวนบุคคล 

 ตัวแปรตาม 

แนวทางปฏิบัติการควบคุมภายใน 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ระยะเวลาในการทํางาน 

5. รายไดตอเดือน 

 1. สภาพแวดลอมในการควบคมุ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

3. กิจกรรมควบคมุ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. การติดตามและการประเมินผล 
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แนวคิดและหลักการควบคุมภายใน 

 สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors Standards and Guidance) 

ไดอธิบายความหมายของการตรวจสอบภายในคือกิจกรรมการใหความเช่ือมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม และเปนอิสระ

เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคดวยการประเมินและ

ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 อิทพร ชโลธร (2559) ไดทําวิจัยเรื่องการสํารวจการรับรู ความเขาใจและทัศนคติของพนักงานตอระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทนํ้ามันขามชาติ จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา พนักงานมีการรับรูและมีความเขาใจตอระบบการควบคุมภายในของ

องคกรอยูในระดับมาก และพนักงานมีทัศนคติท่ีดีอยูในระดับท่ีเห็นดวยวา ระบบการควบคุมภายในเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับองคกร 

และสามารถชวยปองกันการทุจริตปองกันการสูญเสียทรัพยสินและช่ือเสียงขององคกร และลดความเสี่ยงจากการกระทําท่ีผิดพลาด

ได นอกจากน้ีระดับการรับรู ความเขาใจของกลุมประชากรตัวอยางน้ันมีความสัมพันธในเชิงบวกกับระดับทัศนคติ สําหรับปจจัย

ทางดานประชากรศาสตร ในดานอายุ ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางานในองคกร ตางสงผลตอการรับรู ความเขาใจ 

และทัศนคติของพนักงาน โดยลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดความแตกตางดานการรับรู ความเขาใจ และทัศนคติ

ของพนักงานท่ีมีตอระบบการควบคุมภายในขององคกร 

 กลุมตรวจสอบภายใน (2558) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินระบบควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

ควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ ป 2558 จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา ภาพรวมระบบควบคุมภายใน คิดเปนรอยละ 69.03 

ระบบการควบคุมภายในดานเงินยืมและเงินทดรองราชการ ไดรับคะแนนการประเมินมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 87.07 รองลงมา

ระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อจัดจาง คิดเปนรอยละ 85.58 ระบบการควบคุมภายในดานการติดตามการใชจาย

งบประมาณ คิดเปนรอยละ 85.41 ระบบการควบคุมภายในดานยานพาหนะ คิดเปนรอยละ 75.82 ระบบควบคุมภายในดาน 

GFMIS คิดเปนรอยละ 74.85 ระบบงานการปฏิบัติตามระเบียบ คตง. คิดเปนรอยละ 57.14 ระบบการควบคุมภายในดาน

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 52.10 นอยท่ีสุดคือ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 34.30  

 ชุติมณฑน หาญฤทธิเจริญ (2558) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงประจักษของความสัมพันธระหวางการควบคุมภายในและ

คุณภาพกําไร: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) จากการวิจัยครั้งนี้พบวา 

การควบคุมภายในมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร กลาวคือ บริษัทท่ีมีขอบกพรองในการควบคุมภายในระดับองคกรจะมีรายการ

คงคางเกินปกติท่ีมากกวา แตไมพบความสัมพันธระหวางขอบกพรองของการควบคุมภายในระดับกระบวนการกับรายการคงคาง

เกินปกติ นอกจากน้ีผูวิจัยไมพบความสัมพันธระหวางการควบคุมภายในกับความมีเสถียรภาพของกําไร โดยงานวิจัยน้ีศึกษา

ความสัมพันธของการควบคุมภายในกับคุณภาพของกําไรในเชิงประจักษเปนครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งจะทําใหเห็นประโยชนของ

การควบคุมภายในท่ีจะชวยเพ่ิมคุณภาพกําไรของกิจการ 
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 ประภาภรณ อัครจินดานนท (2557) ไดทําวิจัยเรื่องการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

กระบวนการบริหารสินคา ตามกรอบของ COSO: กรณีศึกษารานสหกรณแหงหน่ึง จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา รานสหกรณมีระบบ

การควบคุมและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม ตามกรอบของ COSO แตยังคงความเสี่ยงดานปฏิบัติการของ

กระบวนการบริหารสินคา ท้ังหมด 28 ความเสี่ยง แบงออกเปน ความเสี่ยงระดับสูง 1 ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 3 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับต่ํา 24 ความเสี่ยง ในกระบวนการบริหารสินคาน้ันมีบางกระบวนการท่ีมีการควบคุมบางสวนและมี

ความเสี่ยงระดับสูง จึงเกิดการขโมยสินคา และไดเสนอวิธีการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม คือ การติดตามยอดสินคาขาดหายแยก

ตามรายสาขาเปนประจําทุกเดือน และนอกจากน้ันเพ่ือใหการบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน งานวิจัยน้ีจึงไดเสนอแนะวิธีการ

บริหารเพ่ิมเติมในกระบวนการท่ีมีระบบการควบคุมบางสวน ดังน้ี (1) ใหผูตรวจสอบภายนอกทําการตรวจประเมินการควบคุมและ

ประเมินความเสี่ยง (2) ติดตามรายงานการขายสินคาและยอดสินคาขาดหายประจําเดือนแยกรายสาขา (3) ติดตามประเมินผลตาม

แผนการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง (4) ทบทวนระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม (5) ทบทวนคูมือการปฏิบัติงานให

เปนปจจุบัน และ (6) นําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการดาเนินการกําหนดเปนนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ

ในการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามความเสี่ยงอยางตอเน่ืองทุกป โดยท้ัง 6 วิธีการน้ีจะชวยใหรานสหกรณลดความเสี่ยงใน

ระดับสูงมาอยูท่ีระดับยอมรับไดและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 

 ธัญชนก ศรีอําพร (2556) ไดทําวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมการควบคุมภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรในสังกัด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41-50 ป ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี เปนขาราขการระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน ลักษณะงานดานพัฒนาสังคม ประสบการณทํางานมากกวา 15 ป 

และเคยไดรับความรูเก่ียวกับเรื่องการควบคุมภายใน ผลการศึกษาการรับรูเก่ียวกับการควบคุมภายในอยูในระดับสูงโดยเฉพาะดาน

สารสนเทศและการสื่อสารและดานการติดตามและประเมินผล  

จันทรศิริ ปญญาประภาพร (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง45การประเมินการควบคุมภายในทางดานรายรับและรายจายของบริษัท

ซื้อและจําหนายเครื่องจักรกลหนักแหงหน่ึง จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา 45กระบวนการท้ังหมดในวงจรรายรับและรายจาย พบวามีความ

เสี่ยงจํานวน 34 ความเสี่ยง ท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการปฏิบัติงาน หลังจากประเมินความเสี่ยงแลวพบวามีความเสี่ยงท่ีสูงกวา

ระดับท่ีรับไดอยู 18 ความเสี่ยง แบงเปนระดับสูงมากจํานวน 2 ความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดการทุจริตและยอดลูกหน้ี

ไมถูกตอง ทําใหบริษัทจะตองสูญเสียรายไดและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล ทําใหไมสามารถตรวจสอบ

ขอมูลเงินมัดจําได ทําใหบริษัทสูญเสียรายได  ระดับสูงจํานวน 16 ความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดปญหาในการจัดสง

สินคาไมทันตามกําหนดและเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการคลังสินคา ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการตั้งหน้ี 

อาจทําใหบริษัทสูญเสียรายได และความเสี่ยงจากการควบคุมคาใชจายไมเปนไปตามงบประมาณท่ีกําหนด ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ข้ันตอนกระบวนการทํางานตางๆเหลาน้ียังไมมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ จําเปนตองมีการหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ดังกลาว  

มาลี ชูเอ่ียม (2554) ไดทําวิจัยเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในทางบัญชี สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา : กรณีศึกษา สถานศึกษาจังหวัดอางทอง จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทางบัญชี
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โดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดานอยูในระดับดี โดยดานท่ีมีระดับผลเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ งานบัญชีมีแนวทางปฏิบัติงานท่ีดี รองลงมาคือ 

ดานแผนการจัดแบงสวนงาน ระบบการควบคุมทางบัญชีท่ีดี และเจาหนาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะตอสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอางทอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ควรมีการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูปฏิบัติงานโดยมีการติดตามผลการอบรมอยางตอเน่ืองและใหเวลาในการฝกฝนทักษะในการปฏิบัติงาน

จนเกิดความเช่ียวชาญและทดสอบความรูความสามารถโดยการประเมินผลการทํางานเพ่ือเสริมสรางประสบการณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการควบคุมภายในฝายบัญชีและการเงินของเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงินของสํานักงาน

บัญชี คณะผูจัดทําดําเนินการดวยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีลําดับข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีทําการศึกษาคือ สํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุมตัวอยางคือ สํานักงานบัญชีท่ีสุมเลือกตัวอยางในแตละเขตของกรุงเทพมหานครและแตละอําเภอของจังหวัดท่ีเปน

ปริมณฑล โดยสงแบบสอบถามใหกับท้ังหัวหนางานท่ีปฏิบัติงานฝายบัญชีและการเงินและพนักงานท่ีปฏิบัติงานฝายบัญชีและ

การเงินของสํานักงานบัญชี จํานวน 134 คน 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนการสรางเครื่องมือตามข้ันตอน คือ ศึกษารูปแบบกฎระเบียบ วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน คําแนะนําแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ของบุคลากรเพ่ือนํามาสรางแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตเน้ือหา

แบบสอบถามใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค กรอบแนวคิดโดยแบงแบบสอบถามออกมาเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 

สอบถามขอมูลเก่ียวกับลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และรายไดตอเดือน ในสวนท่ี 2 

สอบถามเพ่ือวัดความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน โดยแยกเปน 5 ประเด็น คือ 1) ดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

2) ดานการประเมินความเสี่ยง 3) ดานกิจกรรมการควบคุม 4) ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 5) ดานการติดตามและประเมินผล 

และในสวนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับแนวทางพัฒนาบุคลากรเพ่ือเขาสูระบบการควบคุมภายในฝายบัญชีและการเงิน 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูจัดทําเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการสงแบบสอบถามใหผูปฏิบัติงานซึ่งเปน

กลุมเปาหมายเปนผูตอบแบบสอบถามในเดือนพฤษภาคม 2560 

 4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติผูใช  

 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา ในการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช คือ 

 1. ขอมูลลักษณะประชากรวิเคราะหใชคารอยละ (Percentage) 

 2. ขอมูลดานความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงิน คํานวณโดยใช

คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 คณะผูจัดทําไดตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับเพ่ือดูความสมบูรณ และความถูกตอง และมีการทดสอบความเช่ือมั่น 

(Reliability) และความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยใหผูเช่ียวชาญเก่ียวกับการควบคุมภายใน เชน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

อาจารยผูสอนรายวิชาการตรวจสอบและการควบคุมภายใน เจาหนาท่ีฝายตรวจสอบภายในของบริษัท ทดสอบการตอบแบบสอบถาม 

(Pretest) เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) และความตรง (Validity) ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.5  

 

ผลการวิจัย 

 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 84.33 อายุระหวาง 26 ถึง 35 ป จํานวน 52 คน 

คิดเปนรอยละ 38.81 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 60.45 ระยะเวลาทํางานมากกวา 10 ป จํานวน 56 คน 

คิดเปนรอยละ 41.79 รายไดตอเดือนสูงกวา30,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 46.27 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงินดานสภาพแวดลอมการ

ควบคุม 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงินดานสภาพแวดลอมการ

ควบคุมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ย 3.51 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา ความคิดเห็น

ที่กลาววาการตรวจสอบคุณภาพของงานคือหัวใจในการบริหารงานองคกรในรูปแบบสมัยใหมเปนอันดับแรก คาเฉลี่ย 4.28 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 รองลงมาไดแก การควบคุมเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน จากเจาของกิจการจนถึงหัวหนางานช้ันตน 

คาเฉลี่ย 4.14 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 และอันดับท่ีสามคือสวนงานท่ีทานปฏิบัติงานอยูไดกําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงาน 

มาตรฐาน และมีแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรชัดเจน คาเฉลี่ย 4.07สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

 

ความคิดเห็น คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การตรวจสอบคุณภาพของงานคือหัวใจในการบริหารงานองคกรใน

รูปแบบสมัยใหม 

4.28 0.69 

การควบคุมเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน จากเจาของกิจการจนถึง

หัวหนางานช้ันตน 

4.14 0.88 

สวนงานท่ีทานปฏิบัติงานอยู ได กําหนดนโยบายและกลยุทธการ

ดําเนินงาน มาตรฐาน และแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรชัดเจน 

4.07 0.78 
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงิน ดานการประเมินความเสี่ยง 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงิน ดานการประเมินความเสี่ยง

อยูในระดับเห็นดวย คาเฉลี่ย 4.08 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา ความคิดเห็นเรื่องฝายการเงิน

และการบัญชีไดมีการจัดระบบการควบคุมภายในเพ่ือเปนเครื่องมือปองกันขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเปนอันดับแรก คาเฉลี่ย 4.16 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 รองลงมาไดแกฝายบัญชีและการเงินไดมีการจัดแบงสวนงานเปนลายลักษณอักษรโดยระบุตําแหนง

หนาท่ี ไวอยางชัดเจนคาเฉลี่ย 4.15 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 และอันดับสามคือหนวยงานไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยกับผูท่ี

ฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับอยางชัดเจน คาเฉลี่ย 4.06 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 ดังแสดงในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานการประเมินความเสี่ยง 

 

ความคิดเห็น คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ฝายการเงินและการบัญชีไดมีการจัดระบบการควบคุมภายในเพ่ือเปน

เครื่องมือปองกันขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

4.16 0.79 

ฝายบัญชีและการเงินไดมีการจัดแบงสวนงานเปนลายลักษณอักษรโดย

ระบุตําแหนงหนาท่ี ไวอยางชัดเจน 

4.15 0.77 

หนวยงานไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยกับผูท่ีฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับ

อยางชัดเจน 

4.06 0.83 

 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงิน ดานกิจกรรมการควบคุม 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของพนักงานในฝายการเงินและการบัญชีดานกิจกรรมการควบคมุ

อยูในระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 4.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวาความคิดเห็นเรื่องหนวยงาน

ของทานผูบริหารไดเขามามีบทบาทในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนอันดับแรก 

คาเฉลี่ย 4.28 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 รองลงมาไดแก ในหนวยงานของทานไดมีการปรับปรุงขอมูลดานการเงินและการบัญชี

ใหเปนปจจุบันและมีแนวทางท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน คาเฉลี่ย 4.27 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 และอันดับท่ีสามคือ หนวยงาน

ของทานผูบริหารไดจัดใหมีการกระจายอํานาจและแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางหนวยงานหรือบุคคลใหชัดเจนเพ่ือสอบ

ยันกันได คาเฉลี่ย 4.26 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานกิจกรรมการควบคุม 

 

ความคิดเห็น คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

หนวยงานของทานผูบริหารไดเขามามีบทบาทในการกําหนดนโยบาย

และแผนปฏิบัติงานเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

4.28 0.65 

หนวยงานของทานไดมีการปรับปรุงขอมูลดานการเงินและการบัญชีให

เปนปจจุบันและมีแนวทางท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.27 0.68 

หนวยงานของทานผูบริหารไดจัดใหมีการกระจายอํานาจและแบงแยก

หนาท่ีความรับผิดชอบระหวางหนวยงานหรือบุคคลใหชัดเจนเพ่ือสอบ

ยันกันได 

4.26 0.66 

 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงิน ดานสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงิน ดานสารสนเทศและการ

สื่อสารอยูในระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 4.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ความคิดเห็นดาน

ระบบการสื่อสารที่ดีจะชวยเปนสัญญาณบอกเหตุเพื่อผูบริหารสามารถแกไขปญหาไดทันกาลเปนอันดับแรก คาเฉลี่ย 4.34 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 รองลงมาไดแก ในปจจุบันการนําระบบสารสนเทศเขามาพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือทําใหไดรับ

ขาวสารท่ีถูกตอง เช่ือถือไดทันตอเหตุการณ คาเฉลี่ย 4.25 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 และอันดับสามคือฝายบัญชีและการเงินได

มีการนําระบบสารสนเทศมาใหกับเอกสารดานบัญชีและการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ คาเฉลี่ย 4.16 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 

ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ความคิดเห็น คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดานระบบการสื่อสารท่ีดีจะชวยเปนสัญญาณบอกเหตุเพ่ือผูบริหาร

สามารถแกไขปญหาไดทันกาล 

4.34 0.63 

ปจจุบันการนําระบบสารสนเทศเขามาพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือทําให

ไดรับขาวสารท่ีถูกตอง เช่ือถือไดทันตอเหตุการณ 

4.25 0.70 

ฝายบัญชีและการเงินไดมีการนําระบบสารสนเทศมาใหกับเอกสารดาน

บัญชีและการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.16 0.66 

 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงิน ดานการติดตามและ

ประเมินผล 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงิน ดานการติดตามและ

ประเมินผล อยูในระดับเห็นดวยมาก คา 40เฉลี่ย 40 4.31 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 เมื่อพิจารณาพบวา ความคิดเห็นเรื่องควรใหมี

การฝกอบรมบุคลากรในดานข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนอันดับแรก คาเฉลี่ย 4.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 รองลงมาไดแก 

ควรใหมีการฝกอบรมบุคลากรในดานการวางแผนโครงการ คาเฉลี่ย 4.39 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 และอันดับสามคือ ควรให

มีการฝกอบรมบุคลากรในดานการจัดทําเอกสารและรายงาน คาเฉลี่ย 4.39 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 ดังแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานการติดตามและประเมินผล 

 

ความคิดเห็น คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ควรใหมีการฝกอบรมบุคลากรในดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 4.40 0.67 

ควรใหมีการฝกอบรมบุคลากรในดานการวางแผนโครงการ 4.39 0.69 

ควรใหมีการฝกอบรมบุคลากรในดานการจัดทําเอกสารและรายงาน 4.39 0.67 

 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของพนักงานในฝายบัญชีและการเงิน จําแนก

ตามสถานภาพของพนักงานในฝายบัญชีและการเงินของสํานักงานบัญชี 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในโดยจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม ผล

การทดสอบคาสถิติ โดยกลุมตัวอยางเปนอิสระตอกันท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 พบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามท้ังชายและหญงิ 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในท่ีแตกตางกัน และผลการทดสอบในดานตาง ๆ ของความคิดเห็นในแตละ
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ดานของแนวปฏิบัติในการควบคุมภายใน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังชายและหญิง มีความคิดเห็นไมแตกตางกันในดาน

สภาพแวดลอมการควบคุม และดานกิจกรรมควบคุม สวนดานประเมินความเสี่ยง ดานสารสนเทศและการสื่อสาร และดานติดตาม

และประเมินผลมีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 6 แสดงการทดสอบคาเฉลี่ยโดยจําแนกตามเพศ 

 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

X สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

Z 

 

P-Value ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.ดานสภาพแวดลอมควบคุม 3.81 3.73 1.17 0.77 0.317 0.0754 

2.ดานประเมินความเสี่ยง 4.24 4.01 0.70 0.60 1.406 0.0172* 

3.ดานกิจกรรมควบคุม 4.29 4.27 0.85 0.62 0.730 0.0942 

4.ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 3.66 4.12 1.06 0.82 -2.188 0.0300* 

5.ดานติดตามและประเมินผล 4.66 4.26 0.66 0.82 2.160 0.0330* 

รวม 4.13 4.08 0.89 0.78 0.515 0.0361* 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในโดยจําแนกตามอายุ ผลการทดสอบดวยคาสถิติ 

จากวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนว

ปฏิบัติในการควบคุมภายในท่ีแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 7 แสดงการทดสอบคาเฉลี่ยภาพรวม โดยจําแนกตามอาย ุ

 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม Sig F P-Value 

อาย ุ 3.577 0.0161* 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในโดยจําแนกตามระดับการศึกษา ผลการทดสอบ

ดวยคาสถิติ จากวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในท่ีแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 8 แสดงการทดสอบคาเฉลี่ยภาพรวม โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม Sig F P-Value 

ระดับการศึกษา 4.434 0.0378* 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในโดยจําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน ผลการ

ทดสอบดวยคาสถิติ จากวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาทํางาน

แตกตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 9 แสดงการทดสอบคาเฉลี่ยภาพรวม โดยจําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 

 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม Sig F P-Value 

ระยะเวลาในการทํางาน 2.963 0.0351* 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในโดยจําแนกตามรายไดตอเดือนผลการทดสอบดวย

คาสถิติ จากวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันจะมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในท่ีไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 10 แสดงการทดสอบคาเฉลี่ยภาพรวม โดยจําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม Sig F P-Value 

รายไดตอเดือน 2.853 0.0602 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบ ปรากฏใหเห็นชัดเจนวาสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนเจาหนาท่ีใน

ฝายบัญชีและการเงิน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และรายไดตอเดือน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแนว
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ปฏิบัติในการควบคุมภายในฝายบัญชีและการเงินอยูในเกณฑระดับเห็นดวยมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยท่ีสําคัญเก่ียวกับ

แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ดังน้ี 

 1. สภาพแวดล.อมการควบคุม โดยรวมของฝายบัญชีและการเงินอยูในเกณฑท่ีจะตองปรับปรุงบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางระบบบัญชีโดยเฉพาะดานความพรอมในการจัดสรรหาบุคลากร

ดังกลาวใหเพียงพอตามนโยบายของบริษัท เพ่ือเตรียมพรอมรองรับการปฎิบัติงานและจัดทําระบบบัญชีสําหรับการปรับโครงสราง

ในอนาคต 

 2. การประเมินความเสี่ยง ฝายบัญชีและการเงินไดมีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติการปรับปรุงทะเบียน

สินทรัพยถาวรในลักษณะครบวงจรโดยประเมินในกระบวนการปฏบัิติงานของ 5 กิจกรรม ไดแกการวางแผนการควบคุม เปลี่ยนแปลง 

แกไขทะเบียนสินทรัพยการบันทึกและจัดทําทะเบียนสินทรัพยถาวรในระบบสารสนเทศการสงทะเบียนสินทรัพยถาวรใหทีมงาน

ตรวจสอบยืนยันการตรวจนับสินทรัพยถาวรตามทะเบียนสินทรัพยถาวรการกําหนดอัตราและคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร 

 3. กิจกรรมการควบคุม ฝายบัญชีและการเงินไดมีการกําหนดมาตรฐานไวคือ ฝายบัญชีและการเงินไดจัดทําแผน

ดําเนินการเปลี่ยนแปลง แกไขระบบสินทรัพยถาวรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกําหนดอนุญาตเขาระบบโดยใช User – 

ID และ Passwordsการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทมีการประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจใน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการพิจารณากําหนดอายุการใชงานของสินทรัพยถาวร 

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารงานกิจการสํานักงานบัญชี มีความจําเปนจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ

บริหารภายในใหสอดคลองกับระบบการสื่อสารภายนอกและการนําเครือ่งคอมพิวเตอรเขามา เปนสวนชวยในการบริหารงานในการ

ควบคุมระบบบัญชีและการเงิน และมีการจัดทําเว็บไซตของกิจการ 

 5. การติดตามและประเมินผล ฝายบัญชีและการเงินไดดําเนินการดังน้ีคือ ติดตามการดําเนินการในระหวางปฏิบัติงาน

อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอโดยหัวหนางานของผูปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงกวา และหัวหนางานระดับถัดไปทุกระดับ โดยจัดประชุม

ฝายบริหารทุก 3 เดือน การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนในท่ีประชุม และการประเมินผลการควบคุมดวยตนเองปละครั้ง 

นอกจากน้ียังมีการประเมินผลโดยผูตรวจสอบอิสระเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีทางบริษัทไดกําหนดไว 

 จากผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีผานมาพบวาผลการศึกษาวิจัยน้ีมีความสอดคลองในสวนของ

การใหความสําคัญกับการควบคุมภายในของทรัพยสินขององคกร และเนนในสวนของการปฎิบัติตามแนวทางของระบบการควบคุม

ภายใน ในสวนของการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม แตสวนท่ีขัดแยงกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีผานมา ซึ่งเก่ียวของกับ

ระบบการควบคุมภายใน ในสวนของสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและการประเมินผล โดยงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีผาน

มาไมเนนหรือใหความสําคัญ หรือมีคะแนนเฉลี่ยสูงในสวนของสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและการประเมินผล 

แตผลการศึกษาวิจัยน้ีใหความสําคัญในสวนของสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและการประเมินผล เน่ืองจากกลุม

ตัวอยางของงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีผานมาเปนกลุมตัวอยางท่ีผูตอบแบบสอบถามเปนเจาหนาท่ีหรือพนักงานในองคกรเอกชนท่ัวไป 

ซึ่งแตกตางจากกลุมตัวอยางของงานวิจัยน้ี โดยกลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ีเปนผูท่ีทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน 

โดยเจาะจงเลือกกลุมตัวอยางท่ีเปนเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงินในองคกรท่ีเปนสํานักงานบัญชีเทาน้ัน ดังน้ันในความคิดเห็นของ
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ผูท่ีทํางานทางดานบัญชี อาจใหความสําคญักับขอมูล สารสนเทศ และการติดตามและประเมินผล เน่ืองจากหนาท่ีหลักของงานใน

สํานักงานบัญชีคือการสรุปขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานทางการเงิน และติดตามเอกสารรายการคาเพ่ือนํามาบันทึกขอมูลทางบัญชี 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 จากการศึกษาครั้งน้ีคณะผูจัดทําไดผลการศึกษาท่ีเปนประโยชนสําหรับแนวทางปฏิบัติงานของการควบคุมภายในท่ีจะ

อธิบายความคิดเห็นของเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงินของสํานักงานบัญชีวา เจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงินใหความสําคัญ

เก่ียวกับแนวปฏิบัติงานของการควบคุมภายใน ในสวนของสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล แตให

ความสําคัญในสวนของสภาพแวดลอมในการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในระดับต่ํา ซึ่งแสดงใหเห็น

วากระบวนการทํางานตางๆเหลาน้ียังไมมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ จําเปนตองมีการหาแนวทางในการปรับทัศนคติเก่ียวกับการ

ควบคุมภายในสําหรับผูบริหารองคกร การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จัดทําระเบียบ กฎเกณฑการปฏิบัติงานเพ่ือใหการ

ดําเนินงานมีแนวทางการปฏิบัติงานตรงตามเปาหมายของงานท่ีกําหนด ซึ่งท้ัง 3 สวนมีความสําคัญท่ีทําใหระบบการควบคุมภายใน

สามารถสงผลทําใหระบบงานขององคกรดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลและปองกันความเสียหายของทรัพยสิน

ในองคกรได รวมถึงการสรางความนาเช่ือถือเก่ียวกับขอมูลทางการบัญชีและการเงิน 

 

ขอเสนอแนะ 

 คณะผูจัดทําเห็นวา การควบคุมภายในคือ ระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีจะชวยใหฝายบริหารมั่นใจในการดําเนินงานของ

องคกรวาจะบรรลุวัตถุประสงค โดยมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการทุจริตและความเสียหายขององคกร รวมถึง

การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตองและเช่ือถือได เพ่ือชวยใหองคกรมีรายงานการควบคุมท่ีดีมีขอเสนอท่ีควรเรงดําเนินการ 

ดังน้ี  

 1. ผูบริหารควรทําความเขาใจและใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน 

 2. ผูบริหารควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในและกําหนดนโยบายชัดเจน เพ่ือใหการควบคุมภายใน

เกิดประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยางมีระบบและตอเน่ือง 

 3. จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงและปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน เพ่ือใหดําเนินการอยางเปนระบบและ

ตอเน่ืองจนความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได 

 4. นําผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเสื่ยงไปจัดทํารายงานการปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาดและนําไปเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานตอไป 

 5. สงเสริมใหบุคลากรทุกสวนงานมีสวนรวมในการประเมินความเสี่ยง และวางแผนการควบคุมภายใน 

 6. จัดอบรมและเสริมสรางทักษะและความรูเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหบุคลากรเขาใจและยอมรับใน

การปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

 7. สรางความตระหนักและทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานตามหลักการควบคุมภายใน 
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 นอกจากน้ีผูบริหารควรจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระเปนสวนหน่ึงของโครงสรางการควบคุมภายใน เพ่ือให

มั่นใจถึงความเปนอิสระดังกลาว หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรอยูในบังคับบัญชาโดยตรงของผูบริหารสูงสุดขององคกร 

ผูบริหารควรคัดเลือกผูท่ีมีประสบการณ และคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนหวัหนาหนวยตรวจสอบภายใน และจัดใหมีทรัพยากรท่ี

เพียงพอ และมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถท่ีจะทําหนาท่ีตรวจสอบภายในได ซึ่งจะทําใหผูบริหารสามารถทํางานอยาง

สรางสรรครวมกับผูตรวจสอบภายในในการระบุความเสี่ยง และออกแบบการควบคุมที่จะปองกันหรือลดความเสี่ยงนั้น 

และมอบหมายความรับผิดชอบใหผูตรวจสอบภายในประเมินผลการควบคุมภายในเปนระยะ ๆ เพ่ือทราบจุดออนของการควบคุม

ภายในและเสนอแนะมาตรการแกไขขอบกพรอง 
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