รายงานการวิจัย
เรื่อง
ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
เกีย่ วกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์ กร
ทีม่ ผี ลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี

The opinion of accountants in listed company in the Market for Alternative
Investment (MAI) about Internal Control and Internal Environments
Influence on the Accounting Information Quality.

โดย
สกลพร พิบูลย์ วงศ์

การวิจยั ครั้งนีไ้ ด้ รับเงินทุนการวิจยั จากวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2554
ปี ทีท่ าการวิจยั แล้วเสร็จ 2555

ชื่อโครงการวิจัย ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่
การลงทุน เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
ชื่อผู้วิจัย

นายสกลพร พิบูลย์วงศ์

ปี ที่ทาการวิจัย ปี การศึกษา

2554
บทคัดย่ อ

บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน เป็ นบริ ษทั ที่มีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตสูง มุ่งเน้นนวัตกรรม มีโอกาสประสบความสาเร็จในธุรกิจผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ
ลงทุน เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพือ่ การลงทุน จานวน 42 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบF-test และการทดสอบ T-test
ผลการวิจยั พบว่า นักบัญชีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ

31 – 35 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริ ญญาตรี ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ประสบการณ์การทางานมากกว่า 15 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 40,000 บาท และบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาดาเนินงานมากกว่า 15 ปี มีจานวนพนักงานไม่เกิน 200 คน มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200
ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อปี มากกว่า 600 ล้านบาท
นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชีโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ที่มีระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน และประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบการ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน โดย
กลุ่มนักบัญชีฯที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 กลุ่ม

นักบัญชีฯที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกันมีความความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และกลุ่ม

นักบัญชีที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกันมีความ

ความคิดแห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดยด้านกิจกรรมการควบคุม
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามและประเมินผล มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯ
เกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีในระดับสูงที่สุด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ

0.001

และด้าน

สภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยงมีผลต่อความคิดเห็นในระดับรองลงมาที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ

ลงทุน มีความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี โดยด้านการบริ หารจัดการ ด้านโครงสร้างองค์กร มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.001 ด้านวัฒนธรรมองค์กรไม่มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯ นักบัญชี
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มีความคิดเห็นในภาพรวมด้าน
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดย ด้านความเชื่อถือได้และด้านการเปรี ยบเทียบได้มีผลต่อความคิดเห็น
ของนักบัญชีฯในลาดับสูงที่สุดที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001

ด้านความเข้าใจ ด้านความ

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีผลต่อความคิดเห็นในลาดับรองลงมา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ

0.01

และ 0.05 ตามลาดับ
โดยสรุ ปการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี ซึ่งจะทาให้คุณภาพข้อมูลทางบัญชีมีความเข้าใจได้ มีความน่าเชื่อถือ สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ และนาไปใช้ในการบริ หารงาน ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญต่อการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพือ่ ให้ระบบงานและบุคลากรทางานประสานกัน
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
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ABSTRACT
The listed companies in the Market for Alternative Investment have high growth and

innovation which is the key to success in business. Thus the researcher was interested in
conducting a study of The opinion of accountants in listed company in the Market for
Alternative Investment (MAI) about Internal Control and Internal Environments influence on
the Accounting Information Quality. The data were collected from 42 accounting executive of
listed company in the Market for Alternative (MAI) using questionnaire. The statistic using for
analyzing data were a descriptive, F-test, and one way ANOVA.
The results of the research reveal that most of accountants were female, aged between 31
to 35 years old, held a higher education than bachelor’s degree, were position in the accounting
manager, had work experience more than15 years and earned average income more than 40,000
Baht per month. The company listed in Market for Alternative Investment mostly wasoperated
more than 15 years, had employees less than 200 persons, had amount listed-fund less than 200
million Baht, and earned average revenue more than 600 million Baht per month.
The accountants in the listed companies inthe Market for Alternative Investment had
opinion with internal control influence on the accounting information quality as a whole and in
each of all aspects in high level.

The accountants in the listed companies in the Market for Alternative Investment with
different education, work position, and work experience havedifferent opinionwith internal
control and internal environments influence on accounting information quality as shown as follow
: the accountants which have different education level have different opinion with statistical
significance point 0.05, the accounts which have different work position have different opinion
with statistical significancepoint 0.01, and the accounts which have different work experience
have different opinionwith statistical significancepoint 0.05.
The accountants in the listed companies in the Market for Alternative Investment have
opinion about internal control have influence onaccounting information quality which show as
follow: control activities, information and communication, monitoring and assessment aspect
have influence in the highest levelwith statistical significance point 0.001 and control
environment and risk assessment have influence in high level with statistical significance point
0.05. The accountants in the listed companies in the Market for Alternative Investment have
opinion about internal environment have influence on accounting information quality which
show as follow : administrative system andorganizational structure have influence on accounting
information quality with statistical significance point 0.001, whereas organizational culture have
no influence. The accountants in the listed companies in the Market for Alternative Investment
have opinion about accounting information quality as a whole which show as follow: reliability
and comparability aspects have influence in the highest level with statistical significance point
0.001, whereas understandability and decision making aspects have influencewith statistical
significance point 0.01 and 0.05 respectively.
In conclusion, internal control and internal environment both influence on accounting
information quality which could be make accounting information understandable, reliable,
comparable, and usable for decision making. The organization administrators should give an
important to internal control and internal environment in order to harmonize staffs and systems
work together to pursue the company objective and goals.

ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาและช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจาก ดร. จารุ ณี

วงศ์ลิมปิ ยะรัตน์

อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนา เสนอแนะแนวทางด้านต่าง ๆ ในการจัดทาการวิจยั
ตลอดจนตรวจสอบปรับปรุ งและแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้ จนงานเสร็จสมบรู ณ์ ผูว้ จิ ยั
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร อาจารย์สนั ธยา ดารารัตน์ ที่เห็นความสาคัญและได้ให้
การสนับสนุนส่งเสริ มงานวิจยั ฉบับนี้ รวมทั้งอาจารย์ในคณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ทุกท่านที่ได้ให้
คาปรึ กษา แก้ไขปั ญหา และให้กาลังใจในการจัดทาวิจยั ครั้งนี้จนเป็ นผลสาเร็จ
ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี พนักงานบัญชี และ
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ที่ได้สละเวลา
อันมีค่าในการตอบแบบสอบถามเพือ่ ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาวิจยั
ขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวพิบูลย์วงศ์ทุกท่านที่ได้ให้กาลังใจและให้ความช่วยเหลือตลอด
เวลาในการจัดทาวิจยั ฉบับนี้ รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาและให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
จัดทาวิจยั ครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์จากวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจน
บูรพาจารย์และผูม้ ีพระคุณที่ให้การอบรมสัง่ สอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่งผูว้ จิ ยั จะนาความรู ้ที่ได้รับไป
พัฒนาการทางานให้ดียงี่ ขึ้น เพือ่ ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประชาติสืบไป

สกลพร พิบูลย์ วงศ์
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตลาดทุนเป็ นแหล่งเงินทุนที่เปิ ดโอกาสให้ภาคธุรกิจที่ตอ้ งการเงินทุนทั้งในระยะปานกลาง
และระยะยาวได้ระดมเงินทุน เพือ่ นาไปใช้ในการดาเนินกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ ผูต้ อ้ งการเงินทุนสามารถระดมเงินทุนได้จากประชาชนโดยตรง โดยการ
เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ ซึ่งการออกหลักทรัพย์เพือ่ ระดมเงินทุนมี
ต้นทุนต่ากว่าการที่ตอ้ งพึ่งพาตลาดเงินโดยการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินทั้งในและนอกประเทศ
เนื่องจากการกูย้ มื เงินผ่านสถาบันการเงินเป็ นการกูย้ มื ผ่านตัวกลางทางการเงินที่ตอ้ งมีตน้ ทุนในการ
ระดมเงินทุนที่สูงกว่า (วัชรพลบูระชาติ. 2553: 1)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นองค์กรหนึ่งในระบบตลาดทุนที่เป็ นศูนย์กลางการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือน เมษายน พ.ศ. 2518 เพือ่ เป็ นตลาดแรก
(Primary Market) สาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ที่เพิง่ นาเสนอขายให้กบั ประชาชนเป็ นครั้ง
แรก ซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับประชาชนทัว่ ไปที่ตอ้ งการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่หลากหลาย
นอกเหนือไปจากการฝากเงินในสถาบันการเงินที่ให้ผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ย และยังทา
หน้าที่เป็ นตลาดรอง (Secondary Market) สาหรับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์ เป็ นต้น ซึ่งได้เคยซื้อขายในตลาดแรกมาแล้ว ตลาดรองนอกจากทาหน้าที่การ
แลกเปลี่ยนซื้อขาย หลักทรัพย์จากตลาดแรกแล้ว ยังเป็ นแหล่งสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนใน
ตลาดแรกอีกด้วยว่า จะสามารถขายหลักทรัพย์ของตนเองได้ เมื่อมีความจาเป็ นต้องการใช้เงิน
หรื อต้องการเปลี่ยนรู ปแบบการลงทุน(วัชรพล บูรชาติ. 2553 : 1 , ว่าที่ร้อยตรี ธนบูลย์ ห้าวหาญ.
2553 : 1) จะเห็นได้วา่ ตลาดหลักทรัพย์เป็ นแหล่งเงินทุนที่มีความสาคัญต่อหน่วยธุรกิจมากที่
ต้องการระดมเงินทุนหรื อวางแผนเกี่ยวกับเงินทุนในการดาเนินงานของตนเอง ดังนั้นหน่วยธุรกิจ
ใดก็ตามที่สามารถข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถนาไปพัฒนา
องค์กร หน่วยงาน เพือ่ ผลิตสินค้า บริ การ อันเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติได้
อย่างไรก็ดี ข้อกาหนดเกี่ยวกับการนาหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไม่ใช่เรื่ องง่ายตลาดหลักทรัพย์ฯได้กาหนดให้กิจการที่ตอ้ งการที่จะเข้ามาระดมทุนต้อง
มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว(เฉพาะหุน้ สามัญ) ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป มีจานวนผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
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หลังเสนอขายหุน้ ให้ประชาชนตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไปมีกาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรื อ 3 ปี ล่าสุด
ก่อนยืน่ คาขอรวมกัน มากกว่า 50 ล้านบาท โดยในปี ล่าสุดก่อนยืน่ คาขอ จดทะเบียน มีกาไรสุทธิ
มากกว่า30 ล้านบาทและมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญสาหรับกิจการที่
มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก หรื อที่เรี ยกว่า (Small and Medium Enterprise : SME) ที่มี
ความสามารถ และกาลังเจริ ญเติบโต แต่ขาดเงินทุน กาไร และเงื่อนไขอื่นยังไม่ถึงเกณฑ์
(www.set.or.th/th/products/listing/criteria_p1.html. 2553.)
ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนหรื อ ตลาดหลักทรัพย์
MAI จึงถือกาเนิด
ขึ้น ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพือ่ เป็ นทางเลือกใหม่
สาหรับการระดมทุนทั้งในระยะปานกลาง และระยะยาว ของธุรกิจกลางและขนาดเล็ก (Small and
Medium Enterprise : SME) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 300 ล้านบาท โดยกาหนดให้บริ ษทั ฯที่จะ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท มีผถู ้ ือหุน้
มากกว่า 300 ราย และประกอบธุรกิจต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี (ภายใต้ผบู ้ ริ หารชุดเดียวกัน 1 ปี ) มี
กาไรสุทธิในปี ล่าสุดก่อนยืน่ คาขอ และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมของปี ที่ยนื่ ขอ ( Going Public
Guide. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 17) นับเป็ นการเอื้ออานวยความสะดวกให้กบั ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กเป็ นอย่างมาก
ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนหรื อ ตลาดหลักทรัพย์
MAI (Market for
Alternative Investment) ได้เปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 เปิ ดทา
การซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 เป็ นตลาดหลักทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นสาหรับ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ในการระดมทุนจากสาธารณะ โดยมุ่งเน้นธุรกิจประเภท
การใช้ภูมิปัญญา ธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจที่มีการเจริ ญเติบโตสูง แต่ยงั ขาดเงินทุนเพือ่ การขยาย
กิจการ (ศุภชัย ศรี สุชาติ, 2547 : 45-46, ว่าที่ร้อยตรี ธนบูลย์ ห้าวหาญ. 2553 : 2) ตลาดหลักทรัพย์
MAI ได้รับความนิยมเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีบริ ษทั เริ่ มจดทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิกเพิม่ ขึ้น ซึ่ง
ในปี 2554 มีบริ ษทั จดทะเบียนจานวน 6 6 บริ ษทั (ที่มา : เว๊ปไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 8 ม.ค. 2554) บริ ษทั ที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ฯจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพือ่ เป็ นหลักประกันว่าได้ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม เพือ่ ให้ผลู ้ งทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนได้รับความมัน่ ใจในการลงทุนว่ามีความปลอดภัย และ
ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นการดาเนินงานของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนจึงต้องมีการจัดการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยหลายปั จจัย ปั จจัยที่มีความสาคัญในการบริ หารงานคือ การควบคุมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทาให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
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องค์กร การรายงานข้อมูลทางการเงินและบัญชีมีความน่าเชื่อถือ ตรงตามมาตรฐานการบัญชี
ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ และมีความน่าเชื่อถือสาหรับนักลงทุน
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน หลายบริ ษทั เริ่ มต้นจากการ
เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็กที่เจริ ญเติบโตขึ้นตามลาดับและพัฒนาตนเองเป็ นบริ ษทั มหาชน การ
เปลี่ยนแปลงจากบริ ษทั จากัด เป็ นบริ ษทั มหาชน ทาให้ระบบการควบคุมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียวกันแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร ในแง่มุมของนักบัญชีในบริ ษทั จากัด ที่มีผใู ้ ช้งบการเงินอยูใ่ นวงจากัด เฉพาะกลุ่ม
เช่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ เจ้าหนี้ สถาบันการเงินและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาสู่การปรับเปลี่ยน
แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ที่มีผใู ้ ช้งบการเงินและ
ข้อมูลทางการเงินที่เปิ ดกว้างสู่สาธารณชน มีผลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรในแง่มุมของนักบัญชีเปลี่ยนไปจากเดิม จากระบบที่จดั ทาขึ้นใน
ระดับมาตรฐานตามความจาเป็ น มาสู่การจัดทาในระดับมาตรฐานสูงสุดเต็มรู ปแบบความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้ จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมภายใน และการปรับสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร ให้มีระดับที่มีมาตรฐานที่ดีข้ นึ และมีผลดีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
การควบคุมภายในที่ดีเป็ นกุญแจสาคัญที่ทาให้การดาเนินงาน ให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น
ปราศจากช่องโหว่สาหรับการทุจริ ตและความผิดพลาดทั้งที่ต้งั ใจและไม่ได้ต้งั ใจ ข้อมูลทางบัญชีที่
ได้จากการดาเนินงานที่ดีจะทาให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การทางานด้านบัญชีเป็ นไปอย่างมีประ
สิทธภาพ ลดเวลาในการทางาน และลดต้นทุนที่จะตามมาหากเกิดข้อผิดพลาด การจัดทารายงาน
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นภายในองค์กร และภายนอกองค์กร มีความถูกต้อง เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และ
ทันเวลา ที่จะนาข้อมูลไปใช้สาหรับฝ่ ายบริ หารกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน
และบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานผูก้ ากับดูแลบริ ษทั มหาชนในหลาย ๆ ประเทศ
ได้กาหนดให้ผบู ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั มหาชนจัดทารายงานการควบคุมภายใน เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะชนพร้อมกับงบการเงินประจาปี เพือ่ แสดงความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อบุคคลภายนอก
(ณรงค์ ปรี ดานันท์. 2542 : 37-53)นอกจากการควบคุมภายในที่ทาให้คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีมี
ความน่าเชื่อถือแล้ว ปั จจัยอีกประการหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งเป็ นปั จจัยที่แฝงตัว
อยูใ่ นองค์กรที่ผลักดันให้องค์กรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร คือพลังและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีศกั ยภาพในการสร้าง
ผลกระทบต่อการดาเนินงานและนามาซึ่งความสาเร็จและความล้มเหลวในการบรรลุเป้ าหมาย
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องค์กร (อานาจ ธีระวนิช. 2547 : 65) สภาพแวดล้อมภายในองค์กรรวมถึงโครงสร้างและระบบต่าง
ๆ ที่ใช้ในการทางาน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน วัฒนธรรมองค์กร การจัดโครงสร้าง
องค์กร เป็ นต้น องค์ประกอบเหล่านี้เป็ นพลังผลักดันด้านหนึ่งให้การทางานมีประสิทธิภาพหรื อ
ด้อยประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมภายในที่เอื้ออานวยในการปฏิบตั ิงาน จะส่งผลให้การปฎิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพ ผลงานมีความน่าเชื่อถือ และมีความถูกต้อง ในแง่มุมของบัญชี เมื่อการ
ปฏิบตั ิงานมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ข้อมูลทางบัญชีก็มีความน่าเชื่อถือไปด้วย
ดังนั้นผูว้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีเนื่องด้วยเห็นถึงความสาคัญของตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพือ่ การลงทุนที่เป็ นแหล่งเงินทุนที่สาคัญสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนขนาดย่อมและขนาด
กลาง ตลอดจนการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯแห่งนี้มีการเจริ ญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็ นบริ ษทั ที่มีนวตักรรมซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะที่ตอ้ งการระบบการควบคุมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เข้ากันได้กบั กิจการ ซึ่งระบบการควบคุมภายในเป็ นเครื่ องมือใน
การจัดหาข้อมูลที่ดีเชื่อถือได้เพือ่ ใช้ในการวางแผนการดาเนินงานในอนาคตและสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรเป็ นเสมือนพลังเงียบที่เพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรภายในองค์กร ทาให้องค์กร
ดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามเป้ าหมายขององค์กร ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจในการศึกษางานวิจยั ฉบับนี้ ผลการวิจยั ที่ได้สามา รถนาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุ ง
การควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร และทันต่อสภาพเหตุการณ์ทีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักบัญชีในการวางระบบควบคุม
ภายในองค์กร สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
3. เพือ่ เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชี เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมภายใน และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพือ่ การลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวนพนัก งาน รายรับต่อปี
ที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง เกี่ยวกับ ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพือ่ การลงทุน เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มี
ผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
1. การวางระบบควบคุมภายใน โดยประยุกต์แนวคิดจากการควบคุมภายในของ COSO
(วิไล วีระปรี ย, ประจิต หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย , 2551 :
1.1

สภาพแวดล้อการควบคุม

1.2

การประเมินความเสี่ยง

1.3

กิจกรรมการควบคุม

1.4

สารสนเทศและการสื่อสาร

1.5

การติดตามและประเมินผล
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2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยประยุกต์จากแนวคิดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
(อานาจ ธีระวนิช,2547: 76) ประกอบด้วย
2.1

ด้านระบบบริ หารจัดการ

2.2

โครงสร้างขององค์กร

2.3

วัฒนธรรมองค์กร

3. คุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดยประยุกต์จากแนวคิดแม่บทการบัญชี (สภาวิชาชีพนักบัญชี
,2552 : 10-14) ประกอบด้วย
3.1 ความเข้าใจได้
3.2 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
3.3 ความเชื่อถือได้
3.4 การเปรี ยบเทียบได้

สมมติฐานการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีสมมุติฐานการวิจยั ไว้ดงั นี้
1.ความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน มีความสัมพันธ์กบั
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
2. ความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กบั
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
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3. บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ที่มีทุนจดทะเบียน
ระยะเวลาในการดาเนินงานยอดขาย จานวนพนักงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นของนักบัญชี
เกี่ยวกับ การวางระบบควบคุมภายใน สภาพแวดล้อม คุณภาพข้อมูลทางบัญชี แตกต่างกัน
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพือ่ เป็ นแนวทางสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนใน
การพัฒนาควบคุมภายในเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เพือ่ เป็ นแนวทางสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนใน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานขององค์กร
3. เพือ่ เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ
ลงทุนในการกาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน ดาเนินธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ และหน่วยงานกากับ
ดูแลบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนในการควบคุมกากับดูแลบริ ษทั
ที่อยูใ่ นความควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ทางเลือก
เพือ่ การลงทุน จานวน 66 บริ ษทั เวลาที่คาดว่าจะใช้เฉพาะการติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมาณ 3 เดือน (ไม่รวมเวลาในขั้นตอนอื่น) สถานที่ที่จะใช้ในการวิจยั คือ สถานประกอบการของ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน หรื อตลาดหลักทรัพย์ MAIหมายถึงศูนย์กลางการ
ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และดาเนินธุรกิจอื่น ซึ่ง
ไม่ได้อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ MAI จะเน้นไปที่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ( เอสเอ็มอี SME)และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนหมายถึง บริ ษทั มหาชน ที่ได้
ทาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนโดยมีเงื่อนไขตรงตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
นักบัญชี หมายถึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี พนักงาน
บัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
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การวางระบบ หมายถึงกระบวนการจัดการการปฏิบตั ิงาน เพือ่ ให้ชิ้นงานหรื อกระบวนการ
ทางาน เป็ นไปอย่างมีระเบียบ แบบแผน และดาเนินไปอย่างราบรื่ น โดยมีการแสดงขั้นตอน การ
ปฏิบตั ิงานก่อนหลังอย่างชัดเจน ตลอดจนกาหนดอุปกรณ์เครื่ องมือที่จาเป็ นต้องใช้ และกาหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
การควบคุมภายใน หมายถึงกระบวนการปฏิบตั ิงานที่ฝ่ายบริ หารขององค์กรและพนักงาน
ขององค์กรร่ วมกันกาหนดขึ้นและถือปฏิบตั ิภายในองค์กรเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการดาเนินงานขององค์กรจะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถบรรลุเป้ าหมายของ
องค์กร
การวางระบบควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการจัดการการปฏิบตั ิงาน ที่ฝ่ายบริ หาร
ขององค์กร พนักงานขององค์กร ร่ วมกันกาหนดขึ้นเพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีระเบียบ
แบบแผน และก่อให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายขององค์กร โดยมีการกาหนด ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานไว้อย่างชัดเจน และกาหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่หรื อหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน สามารถปฏิบตั ิงานซ้ าได้อีก
โดยให้ผลในการปฎิบตั ิงานเหมือนกันทุกครั้งไม่วา่ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะเป็ นใครก็ตาม
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเพือ่ ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการกาหนดแนวทางที่จาเป็ นต้องใช้ในการ
ควบคุมความเสี่ยง หรื อบริ หารความเสี่ยง
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูล
ข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงาน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลจากแหล่งภายในหรื อภายนอก
การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพ การปฏิบตั ิงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี หมายถึง คุณสมบัติของข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการ
เปรี ยบบเทียบได้
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ผบู ้ ริ หารเข้าใจและ
สามารถควบคุมได้ เป็ นสภาพแวดล้อมที่เป็ นเงื่อนไขของการทางาน และเกิดขึ้นจากระบบบริ หาร
จัดการ โครงสร้างองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีอิทธิพลต่อกัน
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บทที่ 2
ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั นาเสนอเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยจัดลาดับเนื้อหา
สาระสาคัญดังนี้
1 ประวัติตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน (MAI)
2 แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
3 แนวความคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
4 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
5งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI)
1. ประวัติและพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI)
ศุภชัย ศรี สุชาติ ( 2547:44-46) ได้กล่าวเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
ไว้วา่ ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ MAI (Market for Alternative
Investment)จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ เป็ นตลาดทางเลือกใน
การระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ โดยได้เปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.
2542 ตลาดหลักทรัพย์ MAI เปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ทุกขนาดที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสูงเข้าจด
ทะเบียนซึ่งเป็ นการเพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขัน ทาให้บริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวที่
ช่วยส่งเสริ มให้ธุรกิจเติบโตอย่างมัน่ คง เสริ มสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ตลอดจนจูงใจ
บุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และถือเป็ นรากฐาน
ทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ซึ่งหากธุรกิจดังกล่าวได้รับการดูแล สนับสนุน และส่งเสริ มที่ดีก็จะเติบโต
เป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ในที่สุด ทั้งนี้รูปแบบหรื อระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
MAI เหมือนกับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มี
เกณฑ์การเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนบางประการที่มีความแตกต่างกันเพือ่ เป็ นทางเลือกให้บริ ษทั ทุก
ขนาดสามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์MAIได้
ตลาดหลักทรัพย์ MAI จัดตั้งขึ้นเพือ่ เป็ นตลาดรองและเป็ นแหล่งระดมทุนสาหรับ
บริ ษทั ขนาดกลางและขนาดเล็กที่อาจยังมีคุณสมบัติไม่พร้อมที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่มีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 และเปิ ดอย่างเป็ นทางการ
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ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นได้ดาเนินการเพือ่ เตรี ยมความพร้อมในด้านการ
บริ หารงาน และแผนการตลาดเพือ่ ชักชวนให้บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและธุรกิจที่มี
ศักยภาพมาเข้าร่ วมเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน จนกระทัง่ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 ตลาดหลักทรัพย์
MAI จึงได้เริ่ มเปิ ดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นครั้งแรก โดยมีบริ ษทั จดทะเบียนที่นาหลักทรัพย์เข้า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็ นบริ ษทั แรกคือ บริ ษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ
ต่อมาเพือ่ ให้ผลู ้ งทุนได้รับรู ้ขอ้ มูลและเห็นภาพของแนวโน้มการเคลื่อนไหวของการซื้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAIคล้ายกับกรณี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงมีการคานวณและเผยแพร่ ดชั นีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ MAI (MAI index) ซึ่งการคานวณใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ (SET index) โดยใช้ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.
2545เป็ นวันฐานในการคานวณ
นับจากวันแรกที่มีหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
MAI มีธุรกิจที่มีศกั ยภาพ
จานวนมากให้ความสนใจที่จะนาหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียน โดยปั จจุบนั มี 66 บริ ษทั เข้ามาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI (ที่มา : เว๊ปไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 8 ม.ค.
2554) ในปี พ.ศ. 2547 ทางคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุ งเกณฑ์การ
รับหลักทรัพย์ และยกเลิกข้อบังคับต่าง ๆ มีผลให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มี
ทุนชาระแล้วเกิน 300 ล้านบาท ไม่จาเป็ นต้องย้ายเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
MAI เน้นกลยุทธ์ดา้ นการตลาดเพือ่ เพิม่ จานวนบริ ษทั จดทะเบียน
พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักการที่ดี และกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์ อันจะนาไปสู่การเพิม่ คุณภาพของบริ ษทั จดทะเบียนให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยงั สนับสนุนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบียนเพือ่ ช่วยการขยาย
ฐานผูล้ งทุนคุณภาพ
2. วิสัยทัศน์ และค่านิยมของตลาดหลักทรัพย์ MAI
วิสยั ทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์
MAI (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, วันที่สืบคืน 8
มิ.ย. 2554 จาก http://www.set.or.th/th/about/overview/about_mai_vision.html)
มุ่งมัน่ สู่การเป็ นตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่า
ให้กบั ธุรกิจที่มีศกั ยภาพ มีนวัตกรรม หรื อบริ ษทั ที่ได้รับการร่ วมลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
ค่านิยมของตลาดหลักทรัพย์
MAI (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, วันที่สืบคืน 8
มิ.ย. 2554 จาก http://www.set.or.th/th/about/overview/about_mai_vision.html)
1มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้บริ ษทั จดทะเบียน
(Focus)
2มีจิตสานึกในความรับผิดชอบ
(Accountable)
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3 มีการสร้างเครื อข่ายเพือ่ ขยายการเติบโตขอบริ ษทั จดทะเบียน (Networking)
4 มีความตั้งใจและกระตือรื อร้นอย่างสม่าเสมอ (Zealous)
5 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Innovation)
3. หลักเกณฑ์ การนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
ในการพิจารณารับหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ MAI จะ
พิจารณาทั้งจากคุณสมบัติของหุน้ สามัญและคุณสมบัติของบริ ษทั ที่ยนื่ คาขอดังนี้ (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, วันที่สืบค้น 8 มิ.ย. 2554 จาก www.set.or.th/th/products/listing/criteria_p5.html)
3.1คุณสมบัติของหุน้ สามัญ ต้องเป็ นหุน้ ระบุชื่อผูถ้ ือและไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุน้
เว้นแต่ขอ้ จากัดที่เป็ นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
3.2คุณสมบัติของบริ ษทั ที่ยนื่ คาขอ
3.2.1 สถานะ ต้องเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ
3.2.2ทุนชาระแล้วเฉพาะหุน้ สามัญ ต้องมากกว่า 20 ล้านบาท
3.2.3การกระจายการถือหุน้ รายย่อยจานวนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยต้องมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 300 ราย และมีอตั ราส่วนการถือหุน้ รวมกันมากกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว แต่ละราย
ต้องถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยคือ ผูท้ ี่ไม่ได้
เป็ น Strategic shareholders โดยStrategic shareholders คือ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร รวมถึง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 5 นับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.2.4การเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน บริ ษทั ที่จดทะเบียนต้องได้รับอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ยกเว้นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ)
โดยจานวนหุน้ ที่เสนอขายต้องมากกว่าร้อยละ 15 ของทุนที่ชาระแล้ว โดยเสนอขายผ่านผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์
3.2.5ผลการดาเนินงาน บริ ษทั ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ต้องมีผล
การดาเนินงานต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี โดยอยูภ่ ายใต้การจัดการของผูบ้ ริ หาร ส่วนใหญ่ชุดเดียวกัน
มากกว่า 1 ปี ก่อนการยืน่ คาขอ และกาไรสุทธิในปี ล่าสุดก่อนยืน่ คาขอมีกาไรสุทธิ และมีกาไร
สุทธิในงวดสะสมของปี ที่ยนื่ คาขอในกรณี ที่มีผลการดาเนินการเพียง 1 ปี สามารถเข้าจดทะเบียน
ได้หากมีมูลค่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้านบาท
3.2.6ฐานะทางการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนต้องมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ มากกว่า 20
ล้านบาท และสามารถพิสูจน์ได้วา่ บริ ษทั ยังมีสถานะทางการเงินที่มนั่ คง ตลอดจนมีเงินทุน
หมุนเวียนที่ เพี
่ ยงพอ
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3.2.7การบริ หารงาน สาหรับการบริ หารงานบริ ษทั ต้องมีผบู ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจ
ควบคุมที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ในประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.2.8 การกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน บริ ษทั ที่เข้าจดทะเบียนต้องมี
ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ในประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต
3.2.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั จดทะเบียนต้องไม่มีความขัดเแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.2.10ข้อบังคับบริ ษทั ข้อจากัดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ จากัดครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.2.11งบการเงินและผูส้ อบบัญชี บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีงบการเงินที่มีลกั ษณะ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูส้ อบบัญชีของผู ้
ยืน่ คาขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.2.12 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีการจัดตั้งกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
4. การผ่ อนผันเกณฑ์ คุณสมบัติในเชิงตัวเลข
ในกรณี ที่เห็นว่าการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ยนื่ ขอจะเป็ นประโยชน์ต่อตลาด
ทุนของประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติของผูย้ นื่ คา
ขอในเชิงตัวเลขดังต่อไปนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2554: 16)
4.1 ทุนชาระแล้ว
4.2การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
4.3 ผลการดาเนินงาน
4.4 ฐานะการเงินและสภาพคล่อง
4.5 ทั้งนี้ในการผ่อนผัน ให้คณะกรรมการเปิ ดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของผูย้ นื่
คาขอต่อประชาชน
5. ขั้นตอนการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดกหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนสามารถ
แบ่งเป็ น2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
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5.1ขั้นเตรี ยมความพร้อม(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 10)บริ ษทั ที่มีแผนเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเตรี ยมความพร้อมด้วยตนเองในเบื้องต้นก่อนการจ้างที่
ปรึ กษาทางการเงินในเรื่ องดังนี้
5.1.1เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีให้เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ในงบการเงินปี ล่าสุดก่อนปี ที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
5.1.2 ปรับปรุ งระบบบัญชีและการควบคุมภายในเพือ่ ให้ได้มาตรฐาน
5.1.3
เตรี ยมสรรหาบุคคลที่จะเป็ นกรรมการอิสระและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.1.4 จัดทาแผนธุรกิจเพือ่ รองรับการใช้เงินที่จะได้จากการระดมทุนโดยเสนอ
ขายหุน้ ให้แก่ประชาชน
5.1.5 จัดเตรี ยมเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่ เพือ่ สะดวกต่อการให้ที่ปรึ กษา
ทางการเงินศึกษาข้อมูล
ภายหลังจากการเตรี ยมดังกล่าว บริ ษทั จึงทาการคัดเลือกและแต่ต้งั ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน เพือ่ ช่วยในการจัดโครงสร้างบริ ษทั โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทุนและผูถ้ ือหุน้ และ
จัดเตรี ยมข้อมูลในการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับสานักงาน ก.ล.ต. และ
การยืน่ คาขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ควรคัดเลือกที่ปรึ กษาทางการเงินที่
เหมาะสม จะสามารถทางานร่ วมกันกับบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
5.2ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, 10)แบ่งเป็ นขั้นตอนย่อย ๆ ได้ดงั นี้
5.2.1ขั้นตอนการแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน แต่งตั่้งผูส้ อบบัญชี (กรณี ยงั ไม่
เปลี่ยนผูส้ อบบัญชี) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี บริ ษทั ดาเนินการคัดเลือกที่ปรึ กษาทางการ
เงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เข้ามาช่วยในการเตรี ยมความพร้อมของบริ ษทั โดย
ที่ปรึ กษาทางการเงินมีหน้าที่ดงั นี้
5.2.1.1จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐานที่ดี
5.2.2.2 ศึกษาข้อมูลบริ ษทั (Due Diligence)
5.2.2.3 จัดโครงสร้างบริ ษทั จัดโครงสร้างธุรกิจ จัดโครงสร้างทุน
และผูถ้ ือหุน้
5.2.2.4 จัดเตรี ยมข้อมูลบริ ษทั สาหรับการยืน่ คาขอ อนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์แก่ประชาชนต่อ สานักงาน ก.ล.ต. และยืน่ คาขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.2.2.5 จัดจาหน่ายหลักทรัพย์(กรณี มีใบอนุญาตการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์) หรื อประสานงานในการจัดหาผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
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5.2.2.6 ดูแลบริ ษทั อย่างต่อเนื่องอีก1 ปี นับจากวันที่บริ ษทั เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.2.2 ขั้นตอนการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน ใช้ระยะเวลา 1 เดือน ก่อน
การยืน่ คาขอเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษทั จะต้องจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ให้แล้วเสร็จก่อน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1- 2 เดือนในการ
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน ในขั้นตอนนี้จะมีที่ปรึ กษากฎหมายหรื อทีมงานด้านกฎหมายของ
บริ ษทั ช่วยดาเนินการ ตลอดจนให้คาปรึ กษาในเรื่ องประเด็นทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
5.2.3 ขั้นตอนการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสานัก ก.ล.ต. และ
ยืน่ คาขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ระยะเวลา2 – 3 เดือน
ภายใต้หลักการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน ที่ปรึ กษาทางการเงินในฐานะ
ตัวแทนของบริ ษทั จะดาเนินการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ
ยืน่ คาขอให้รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในขั้นตอนนี้ สานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาข้อมูลและไปเยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั (Company Visit)
ซึ่งให้บริ ษทั นาเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามเพิม่ เติม โดยสานักงาน ก.ล.ต. จะใช้เวลา 45 วัน ใน
การพิจารณาแบบคาขอนับจากวันที่เอกสารครบถ้วน และเมื่อบริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุมตั ิให้รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จะทะเบียนโดยมีเงื่อนไข
ให้บริ ษทั ดาเนินการกระจายหุน้ ให้มีผถู ้ ือหุน้ รายย่อยครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.2.4ขั้นตอนกระจายหุน้ ต่อประชาชน ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน เมื่อ
บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และได้รับอนุมตั ิให้เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
แบบมีเงื่อนไขให้กระจายหุน้ ให้มีผถู ้ ือหุน้ รายย่อยครบตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนดแล้ว
บริ ษทั จะต้องแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพือ่ ช่วยในการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ของบริ ษทั การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์มี 2
วิธีหลักคือ
5.2.4.1 แบบ Firm Underwritingผูร้ ับประกันการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์จะต้องจาหน่ายหลักทรัพย์ให้หมด หากไม่สามารถจาหน่ายหลักทรัพย์ได้หมด ผูร้ ับ
ประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องรับซื้อหลักทรัพย์น้ นั ไว้เอง วิธีน้ ีบริ ษทั จะมัน่ ใจได้วา่ จะ
ได้รับเงินจากการระดมครบทั้งจานวน
5.2.4.2 แบบ Best Effort Underwriting ผูร้ ับประกันการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ จะพยายามจาหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และหากไม่สามารถจาหน่ายหลักทรัพย์
ได้หมด ก็ไม่ตอ้ งรับซื้อหลักทรัพย์น้ นั ไว้เอง โดยทัว่ ไปวิธีน้ ีจะมีค่าธรรมเนียมต่ากว่าวิธีแรก
5.2.5 ขั้นตอนการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังจากบริ ษทั กระจาย
หุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนดแล้ว ถึงเวลาที่หลักทรัพย์
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ของบริ ษทั จะเริ่ มให้ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ช่วงก่อนเวลาดังกล่าวให้บริ ษทั
ดาเนินการดังนี้
5.2.5.1แต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยเปิ ดบัญชีกบั บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
5.2.5.2ฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้ที่
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
5.2.5.3เอกสารที่ตอ้ งจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังสิ้นสุดการ
กระจายหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองทุนจากกระทรวงพาณิ ชย์ รายงานการกระจาย
หุน้ ชาระ
ค่าธรรมเนียม
5.2.5.4เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ตลาด
หลักทรัพย์ฯจะประกาศสัง่ รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ทั้งนี้ เพือ่ ลดความเสี่ยงของราคาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจากสภาวะตลาด ตลาด
หลักทรัพย์ฯจึงต้องสนับสนุนให้หลักทรัพย์ที่มีการกระจายแล้วเสร็จเข้าซื้อขายโดยเร็ว เช่น ภายใน
3 –4 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุดการกระจายหุน้ เป็ นต้น
ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI บริ ษทั จะมีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูช้ ่วย
ในการเตรี ยมการต่าง ๆ แต่หากบริ ษทั ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็สามารถเตรี ยมความพร้อมด้วย
ตนเองก่อนการจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินให้ช่วยเตรี ยมการในขั้นตอนการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนกับสานักงาน ก.ล.ต. และการยืน่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กบั
ตลาดหลักทรัพย์ MAI ดังนี้ (ธนบูลย์ ห้าวหาญ, 2553: 32)
1 เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีให้เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในงบ
การเงินปี ล่าสุดก่อนปี ที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
2 ปรับปรุ งระบบบัญชีและการควบคุมภายในเพือ่ ให้ได้มาตรฐาน
3 เตรี ยมการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
4 จัดเตรี ยมเอกสารภายในบริ ษทั ให้เป็ นหมวดหมู่เพือ่ สะดวกต่อการให้ที่ปรึ กษาทางการ
เงินเข้ามาศึกษาข้อมูล ในการเตรี ยมยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับสานักงาน
ก.ล.ต. และการยืน่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ MAI
5 หลังจากนั้น บริ ษทั จึงจะทาการคัดเลือกและแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินเพือ่ ช่วยในการ
จัดโครงสร้างบริ ษทั โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทุนและผูถ้ ือหุน้ และจัดเตรี ยมข้อมูลในการยื้ นค
่ า
ขอ อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับสานักงาน ก.ล.ต. และการยืน่ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI และในการขายหุน้ นั้น บริ ษทั จะมีผจู ้ ดั จาหน่ายและรับปร ะกันการจัด
จาหน่าย (Underwriter) มาช่วยในการจัดจาหน่ายหุน้ ของบริ ษทั ไปยังผูล้ งทุนได้อย่างกว้างขวาง
ตามจานวนที่ตอ้ งการภายในเวลาที่กาหนด
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นอกจากนี้ ในการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับสานักงาน ก.ล.ต.
และการยืน่ เจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้น ก็มีข้นั ตอนที่สะดวก คือ บริ ษทั สามารถยืน่
คาขอต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้พร้อมกัน และโดยทัว่ ไปสานักงาน ก.ล.ต.
จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ในการพิจารณาอนุมตั ิให้ขายหุน้ และตลาดหลักทรัพย์ MAI จะใช้เวลา
ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากสานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิให้บริ ษทั กระจายหุน้ ให้ประชาชนได้
6. คุณสมบัติของการเข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
ตลาดหลักทรัพย์ MAI มุ่งมัน่ สรรหาและคัดเลือกบริ ษทั ที่มีศกั ยภาพเข้าจดทะเบียนเพือ่
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผลู ้ งทุน บริ ษทั ที่จะเข้าจดทะเบียนได้ ต้องเป็ นบริ ษทั ที่มีประวัติการ
ดาเนินงานมาพอสมควร โดยมีผลกาไรที่ผา่ นมาชัดเจน พร้อมการกระจายการถือหุน้ ให้
สาธารณชน และที่สาคัญต้องมีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่ งใส และมีความน่าเชื่อถือ โดย
คุณสมบัติของบริ ษทั จดทะเบียนมีดงั นี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,18)
6.1 ทุนชาระแล้วและส่วนของผูถ้ ือหุน้ (หลังกระจายหุน้ ให้กบั ประชาชนแล้ว)
6.1.1 ทุนชาระแล้วและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท
6.2 ผลการดาเนินงาน
6.2.1 มีผลการดาเนินงานต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 2 ปี ภายใต้การจัดการของผูบ้ ริ หาร
ส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันอย่างน้อย 1 ปี ก่อนยืน่ คาขอ
6.2.2 มีกาไรสุทธิในปี ล่าสุดก่อนยืน่ คาขอ และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมของปี ที่ยนื่
คาขอ
6.2.3 กรณี มีผลการดาเนินการเพียง 1 ปี จะต้องมีมูลค่าราคาตลาดของหลักทรัพย์
เกินกว่า 1,000 ล้านบาท
6.3 การกระจายหุน้ จานวนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยต้องไม่นอ้ ยกว่า 300 ราย อัตราส่วนการ
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ20 ของทุนชาระแล้ว
6.4 การเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน จานวนหุน้ ที่เสนอขายต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 % ของ
ทุนที่ชาระแล้ว
7. ค่าใช้ จ่ายในการระดมทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2554, 17-20) ได้อธิบายค่าใช้จ่ายในการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ไว้ดงั นี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก (IPO
one-time expenses) และค่าใช้จ่ายประจาปี ( Recurring expenses) โดยค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก ได้แก่ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการรับประกัน
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การจัดจาหน่ายหลักทรัยพ์ (Underwriting Fee) ค่าประชาสัมพันธ์และจัดทาหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียม ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น
ส่วนค่าใช้จ่ายประจาปี เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นประจาทุกปี ได้แก่ ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมรายปี ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯเป็ นต้น ประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้
7.1 เตรี ยมพร้อมเข้าจดทะเบียน
7.1.1ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงิน ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณงานและความพร้อมของ
บริ ษทั และมีวธิ ีการชาระค่าบริ การหลายวิธี เช่นคิดเป็ นราคาเหมาจ่าย คิดเป็ นร้อยละของมูลค่า
เงินทุนที่ระดมได้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนตามงานที่ทาเสร็จ
7.2 ยืน่ คาขอต่อสานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2.1 ยืน่ คาขอต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมชาระค่าธรรมเนียมให้สานักงาน ก.ล.ต.
ดังนี้
7.2.1.1ชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาต 50,000 บาท
7.2.1.2 ค่าธรรมเนียมการยืน่ Filing ร้อยละ 0.08 ของมูลค่าการเสนอขาย
แบ่งชาระดังนี้
7.2.1.2.1ชาระ 30,000 บาท ในวันนับ Filing วันแรก
7.2.1.2.2ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในวันที่ Filing มีผลใช้บงั คับ
7.2.1.3 ค่าธรรมเนียมรายปี คิดตามส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยคิดค่าธรรมเนียม
ดังนี้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ล้านบาท)
ค่าธรรมเนียม
น้อยกว่า 500
50,000 บาท
ตั้งแต่ 500 – 1,000
100,000 บาท
มากกว่า 1,000
300,000 บาท
ที่มา : จาก Going Public Guide, โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
7.2.2 ยืน่ คาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ MAI พร้อมชาระค่าธรรมเนียมดังนี้
7.2.2.1 ค่าธรรมเนียมยืน่ คาขอ 25,000 บาท
7.2.2.2ค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้อยละ 0.025 ของทุนชาระแล้ว ขั้นต่า 50,000
บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
7.2.2.3 ค่าธรรมเนียมรายปี ร้อยละ 0.02 ของทุนชาระแล้ว ขั้นต่า 25,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1.500,000 บาท
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7.2.3 ชาระให้กบั นายทะเบียน ค่าธรรมเนียมรายปี ในการเป็ น นายทะเบียนคิดอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ลดลงตามจานวนทุนชาระที่เพิม่ ขึ้น โดยคานวณตามทุนชาระทุก 1 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สรุ ปได้ดงั นี้
ทุนชาระ
อัตราค่าธรรมเนียมติดตาม
ค่าธรรมเนียมขั้นต่า
(ล้านบาท)
ทุนชาระทุก 1 ล้านบาท
(บาท)
ไม่เกิน 1,000
430 บาท
30,000
1,000 - 5,000
380 บาท
430,000
5,001 – 10,000
320 บาท
1,900,000
มากกว่า 10,000
230 บาท
3,200,000
ที่มา จาก Going Public Guide, โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
7.3เสนอขายหุน้ ค่าธรรมเนียมรับประกัน ชาระให้ผจู ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัด
หน่ายในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 3 ของมูลค่าการระดมทุน
7.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
7.4.1 ผูส้ อบบัญชีข้นั ต่าประมาณ 500,000 บาท
7.4.2 ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุน้ สามัญ ประมาณ 100,000 – 300,000
บาท
7.4.3 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
8. ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
MAI นั้น ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกับบริ ษทั ที่เข้า
จดทะเบียนเท่านั้น ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ก็จะได้รับประโยชน์ดว้ ย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 5)
8.1ประโยชน์ของการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนต่อบริ ษทั
ประโยชน์ของการนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีประโยชน์ต่อ
บริ ษทั ดังนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 5)
8.1.1แหล่งเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย การนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ช่วยให้บริ ษทั สามารถระดมเงินทุนจากประชาชนทัว่ ไปโดยตรง เพือ่ นาไปเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนหรื อขยายธุรกิจของบริ ษทั ได้โดยไม่มีภาระที่ตอ้ งชาระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย
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ตามงวดเวลาที่กาหนดเหมือนการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน บริ ษทั มีความยืดหยุน่ ในการบริ หาร
เงินมากขึ้น
8.1.2เพิม่ ช่องทางระดมทุนเพือ่ ช่วยให้การบริ หารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถระดมทุนเพิม่ เติมเมื่อมีความต้องการใช้เงินเพิม่ ขึ้นได้ โดย
การออกตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ ได้หลากหลายยิง่ ขึ้น ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และ
ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน เช่น หุน้ สามัญเพิม่ ทุน หุน้ กู้ หุน้ บุริมสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อ
หลักทรัพย์ เป็ นต้น ช่วยให้บริ ษทั สามารถจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ได้
8.1.3 เสริ มสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั การเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
จะช่วยเสริ มสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีในการบริ หารงานและมาตรฐานการดาเนินงาน
ของบริ ษทั มากขึ้น ผ่านกลไกการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้นกั ลงทุนสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั มากขึ้นแล้วยังช่วยสร้างความเชื่อถือให้แก่
ลูกค้า คู่คา้ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
8.1.4 สร้างความภักดี และผลตอบแทนที่ดีให้แก่พนักงาน พนักงานของบริ ษทั
นับว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญยิง่ ต่อการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ การให้พนักงานมีส่วนร่ วมใน
การเป็ นเจ้าของจะช่วยสร้างความภักดีและความภูมิใจให้แก่พนักงาน มีความทุ่มเทความสามารถ
อย่างเต็มที่ในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่บริ ษทั การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ น
ช่องทางหนึ่งที่บริ ษทั สามารถเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของบริ ษทั ได้ ผ่าน
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั (Employees stock Program)
8.1.5 สร้างความรับผิดชอบและการบริ หารงานแบบมืออาชีพ การที่บริ ษทั จด
ทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ผ่านช่องทางและระบบการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ ช่วยทาให้บริ ษทั เป็ นที่รู้จกั ของผูล้ งทุนมากขึ้น ช่วยสร้างความ
สนใจของผูล้ งทุนในบริ ษทั มากขึ้น และกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนมีความรับผิดชอบใน
การบริ หารงานมากขึ้นด้วย
8.1.6 การดารงอยูข่ องธุรกิจในระยะยาว การเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนจะช่วยให้
บริ ษทั ที่มีการบริ หาร งานแบบธุรกิจครอบครัวก้าวเข้าสู่การบริ หารงานแบบมืออาชีพมากขึ้น มี
ผูบ้ ริ หารที่เป็ นมืออาชีพเข้ามาร่ วมบริ หารกิจการ และเปิ ดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวของ
เจ้าของกิจการที่มีเป้ าหมายในการดาเนินชีวติ หรื อมีความถนัดที่แตกต่างกันไปสามารถเลือก
ประกอบอาชีพที่ตอ้ งการโดยยังคงมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และได้รับผลตอบแทนจากการถือ
หุน้ อยูเ่ ช่นเดิม
8.2 ประโยชน์ของการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนต่อผูถ้ ือหุน้
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ประโยชน์ของการนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หุน้ ดังนี้(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 6)
8.2.1
เพิม่ สภาพคล่องให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ช่วยให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ถือไว้เป็ น
เงินสดได้ง่ายสะดวก ซึ่งจะช่วยให้เกิดสภาพคล่องให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้
8.2.2 ลดภาระค้ าประกันของผูถ้ ือหุน้ และกรรมการการเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
จะช่วยให้บริ ษทั มีความน่าเชื่อถือเพิม่ ขึ้น เนื่องจากบริ ษทั จะต้องปรับปรุ งให้มีการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ ขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
นอกจากนี้การเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนและเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ทาให้
หลักทรัพย์ของบริ ษทั มีราคาอ้างอิง และมีสภาพคล่องเป็ นหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผูถ้ ือ
หุน้ สามารถนาไปเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินได้ หรื อเพือ่ ใช้ลดการค้า
ประกันการกูย้ มื เงินที่ทาไว้ก่อนการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้
8.2.3 ได้รับการยกเว้นภาษีกาไรจากการขายหุน้ บุคคลธรรมดาที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน
บริ ษทั จดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งนากาไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
มารวมคานวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
1. ค

วามหมายและความสาคัญของการควบคุมภายใน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีท้งั สถาบันและบุคคลได้ให้
ความหมายและคาจากัดความของการควบคุมภายในไว้ดงั นี้
วิไล วีระปรี ย, ประจิต หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย (2551
: 10) ได้ให้ความหมายไว้วา่
นโยบายและวิธีการที่ผบู ้ ริ หารของกิจการได้กาหนดขึ้น เพือ่ ให้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะ
ทาให้กิจการได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ นโยบายและวิธีการเหล่านี้ทาให้
เกิดการควบคุมซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะประกอบขึ้นเป็ นระบบการควบคุมภายในของกิจการ
วิเชียร พันธุป์ ระไพ (2547 : 15) ได้ให้ความหมายของการควบคุมภายในไว้วา่ แผน
จัดแบ่งส่วนงาน วิธีปฏิบตั ิงานที่ประสานกัน และมาตรการต่าง ๆ ที่ถือปฏิบตั ิในกิจการ เพือ่ ดูแล
รักษาทรัพย์สิน ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
พยอม สิงห์เสน่ห์ ( 2542: 5-2) ได้ให้ความหมาย การควบคุมภายในไว้วา่ คือ นโยบาย
และวิธีการที่ได้วางไว้สาหรับปฏิบตั ิในกิจการเพือ่ ที่จะให้ได้รับความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
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กิจการจะสามารถดาเนินการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ การควบคุมภายในที่กิจการจัด
ให้มีข้ นึ มีวตั ถุประสงค์อนั สาคัญดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ดูแลรักษาสินทรัพย์
2. เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี
3. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการทางาน
4. เพือ่ ส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิ
ของกิจการ รวมทั้งข้อกาหนดตามกฎหมาย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 2549 : 2) ได้ให้ความหมายของการควบคุมภายใน
ไว้วา่ กระบวนการ ซึ่งได้รับการออกแบบไว้โดยคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารขององค์กร โดย
มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลในเรื่ องดังต่อไปนี้
1.ด้านการดาเนินงาน (Operations) มุ่งหมายให้การปฏิบตั ิงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยการกากับการใช้ทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรทั้ง คน เงิน เวลา ทรัพย์สิน วัสดุ
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้ าหมายที่ผบู ้ ริ หารองค์กรกาหนดไว้
2.ด้านรายงานการเงิน (Financial Reporting) รายงานทางการเงินไม่วา่ จะเป็ นรายงานที่
ใช้ภายใน หรื อภายนอก ต้องมีความเชื่อถือได้ ทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสมกับการนาไปใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจของ นักบริ หาร เจ้าหนี้ ผูถ้ ือหุน้ และนัก
ลงทุนทัว่ ไป
3. ด้านการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม กฎ ระเบียบและนโยบาย (
Compliance with
Applicable Laws and Regulations) ปฏิบตั ิงานหรื อการดาเนินธุรกิจ ให้สอดคล้อง หรื อเป็ นไป
ตาม บทบัญญัติ ข้อกาหนด กฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ โครงการ หรื อแผนงาน มติ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจนั้นเพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดผลเสียหาย
ใด ๆ จากการละเว้นการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ เหล่านั้น
คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) ได้ให้
คานิยามของระบบการควบคุมภายในไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 เรื่ องการประเมินความ
เสี่ยงในการสอบบัญชีกบั การควบคุมภายในไว้ดงั นี้ ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง นโยบาย
และวิธีการปฏิบตั ิ ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการกาหนดขึ้น เพือ่ ช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของผูบ้ ริ หารที่
จะให้เกิดความมัน่ ใจเท่าที่จะสามารถทาได้วา่ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร การป้ องกันรักษาทรัพย์สิน การ
ป้ องกันและการตรวจพบทุจริ ตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกบัญชี
และการจัดทาข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา(จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ,
ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร. 2550: 2-3)
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สานักงานมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร (2547 :109) ได้ให้ความหมายของการ
ควบคุมภายในไว้วา่ กระบวนการที่ผบู ้ ริ หารกิจการ และพนักงานของกิจการร่ วมกันกาหนดขึ้น
เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจที่สมเหตุผลว่า กิจการจะสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของกิจการ
ในเรื่ องต่อไปนี้
1 ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินงาน
2 ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนด
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission หรื อ COSO ได้
ให้คานิยามการควบคุมภายในตามแนวคิดของCOSOได้ดงั นี้“Internal control as a process, effected
by an entity’s board of directors, management and other personnel. This process is designed to
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in effectiveness and
efficiency of operations, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws
and regulations” (www.coso.org/resources.htm.: 6 มิ.ย. 2554)
มีความหมายดังนี้ “ การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ทุกคนในองค์กรไม่
ว่าจะเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั ผูจ้ ดั การ และพนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการกาหนดการควบคุม
ภายใน กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ออกแบบขึ้น เพือ่ สร้างความเชื่อมันอย่างสมเหตุสมผลในการ
บรรลุความมีประสิทธิผล และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ”
จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้นพอจะสรุ ปได้วา่ การควบคุมภายใน หมายถึงกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่ฝ่ายบริ หารขององค์กรและพนักงานขององค์กรร่ วมกันกาหนดขึ้นและถือปฏิบตั ิภายใน
องค์กร เพือ่ ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานขององค์กรจะเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
2.แนวคิดหลักการของการควบคุมภายใน
จากความหมายของการควบคุมภายใน ได้มีแนวคิดและหลักการคิดเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในจากไว้ดงั นี้
อุษณา ภัทรมนตรี ( 2547: 5-4) ได้ให้แนวคิดหลักการของการควบคุมภายในไว้
แนวทาง 4 ประการคือ
1.การควบคุมภายใน เป็ นกระบวน (Process) หมายถึงวิธีการที่ตอ้ งกระทาอย่างเป็ น
ขั้นตอน แต่ไม่ได้เป็ นผลลัพธ์สุดท้าย ดังเช่นนักกีฬาต้องการผลลัพธ์สุดท้ายคือ การเป็ นผูช้ นะ แต่
การเป็ นผูช้ นะต้องฝึ กซ้อม ต้องมีโครงสร้างร่ างกายแข็งแรงดังนั้นองค์กรต้องการลดความเสี่ยง แต่
การลดความเสี่ยงต้องมีโครงสร้างและการกระทาตามระบบการควบคุมภายใน
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2การควบคุมภายใน ไม่ใช่เพียงแต่การกาหนดนโยบาย แบบฟอร์มที่สวยงามและไม่ใช่
ระบบที่ไปจ้างคนมาทาให้ หรื อไม่ใช่คู่มือที่วางไว้บนหิ้งหนังสือ แต่เป็ นกระบวนการที่ทุกคนใน
องค์การต้องร่ วมมือกันทาและมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
3การควบคุมภายในให้ความเชื่อมัน่ ในการบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุ
หมายถึงความมัน่ ใจตามต้นทุนและประสิทธิผลที่คาดหวังตามปกติเท่านั้น การควบคุมไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ และเป็ นหลักประกันสมบรู ณ์ เพราะการควบคุมมีขอ้ จากัดที่แฝงอยู่
4เป็ นการกระทาเพือ่ ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ 3 ประการของการควบคุม ได้แก่
4.1วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิงาน
4.2 วัตถุประสงค์ดา้ นความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชี
4.3วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อานาจ ธีระวนิช(2547: 66) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในไว้ดงั นี้
1การควบคุมภายในเป็ นส่วนประกอบที่แทรกแฝงในการปฏิบตั ิงานตามปกติการ
ควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ และมิใช่เหตุผลสุดท้ายของการกระทาแต่
เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแทรกอยูห่ รื อแฝงอยูใ่ นการปฏิบตั ิงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ
ฝ่ ายบริ หารจึงควรนาการควบคุมภายในมาใช้ โดยรวมเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารงาน
ซึ่งได้แก่ การวางแผน การดาเนินการและการติดตามผล
2การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ และบุคลากรทุกระดับ
เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการทาให้การควบคุมภายในเกิดขึ้นในหน่วยงานรับตรวจ ฝ่ ายบริ หารเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ วางกลไก
การควบคุมและการกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากร
อื่นของหน่วยงานรับตรวจ รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายในที่ดี
3การควบคุมภายในให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด ถึงแม้วา่ การควบคุมภายในจะออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมัน่ ใจว่าจะ
ทาให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบรู ณ์ เพราะยังมีปัจจัยอื่นซึ่งมีผลกระทบต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานรับตรวจ เช่น การใช้ดุลพินิจผิดพลาด การสมรู ้ร่วมคิดกัน
การปฏิบตั ิผดิ กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ การวางระบบการควบคุม
ภายในจะคุม้ ค่าจะต้องคานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกัน โดยผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการควบคุมภายในจะต้องคุม้ ค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น
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3. ความสาคัญของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของบรรดากิจการทั้งหลาย
ตลอดจนผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี รวมทั้งผูต้ รวจสอบภายในของธุรกิจนั้น ในด้านการดาเนินงาน
การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีก็เพือ่ ให้ธุรกิจมีความมัน่ ใจว่า (สมหมาย ปฐมวิชยั วัฒน์,
2539 : 32-34)
3.1กิจการได้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับรายได้ที่พงึ ได้รับไว้ในบัญชีครบถ้วน
3.2รายการจ่ายเงินทุกรายการได้กระทาอย่างถูกต้อง และได้มีการอนุมตั ิจากผูท้ ี่ได้รับ
มอบอานาจโดยถูกต้องแท้จริ ง
3.3 ได้มีการบันทึกรายการทรัพย์สินต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน และได้มีมาตรการป้ องกันการ
สูญหาย หรื อเสียหายอย่างรัดกุม
3.4ได้มีการบันทึกรายการหนี้สินที่เกิดขึ้นหรื อภาระที่กิจการต้องผูกพันอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3.5 ได้มีการจัดทาและการดาเนินการทางการบัญชีอย่างเหมาะสมถูกต้องและสามารถ
เสนอข้อมูลที่สมบรู ณ์เชื่อถือได้
3.6 ได้มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน มีดงั นี้ (กรมบัญชีกลาง.2545 : 5)
4.1เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้
ทรัพยากรเป็ นไปอย่างประหยัดและคุม้ ค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ซ้ าซ้อนหรื อไม่จาเป็ น
ลดความเสี่ยงหรื อผลเสียหายด้านการเงินหรื อด้านอื่น ๆ ที่อาจมีข้ นึ ในหน่วยงานซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนการดาเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด
4.2 เพือ่ ให้มีขอ้ มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ สร้าง
ความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ หารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริ หารและการปฏิบตั ิงาน และบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
4.3เพือ่ ให้บุคลากรมีการปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. ประโยชน์ ของการควบคุมภายใน
ประโยชน์ของการควบคุมภายในมี 3 แนวทาง คือ(จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชค
ชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2550: 2-13)
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5.1 ประโยชน์สาหรับฝ่ ายบริ หาร ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะเป็ นเครื่ องมือช่วยให้
ผูบ้ ริ หารมีความแน่ใจว่าลูกจ้างและพนักงานได้ปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง รายงานต่าง ๆ ที่จดั ทาขึ้น
ถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลาที่กาหนด ตลอดจนมีการป้ องกันความผิดพลาดและการทุจริ ตหรื อการ
สูญหายของทรัพย์สินไว้อย่างรัดกุม
5.2ประโยชน์สาหรับพนักงานและลูกจ้างระบบการควบคุมภายในจะเป็ นเครื่ องชี้นา
แนวทางการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องและเป็ นไปตามนโยบายที่ผบู ้ ริ หารวางไว้ เป็ นเครื่ องช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
5.3 ประโยชน์สาหรับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบ
ภายในจะใช้ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการกาหนดขอบเขต
การปฏิบตั ิงาน กิจการที่มีการควบคุมภายในที่ดีจะให้การทางานของผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบ
ภายในรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ได้จาแนกเป็ น 5
องค์ประกอบคือ (วิไล วีระปรี ย, ประจิต หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย, 2551: 10)
6.1สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
6.2การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.3กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
6.4สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communiction)
6.5การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
6.1สภาพแวดล้อมการควบคุม
วิไล วีระปรี ย, ประจิต หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย (2551: 10) ได้ให้ความหมายของ
สภาพแวดล้อมการควบคุมไว้ดงั นี้ ปั จจัยหลาย ๆ อย่างซึ่งมีผลกระทบต่อการควบคุมของกิจการ
ผลกระทบดังกล่าวอาจจะเป็ นในทางบวกคือมีส่วนส่งเสริ มให้ส่วนประกอบของการควบคุมส่วน
อื่นพัฒนาขึ้น หรื ออาจมีผลในทางลบคือ เป็ นอุปสรรค์ต่อการเกิดขึ้นและการพัฒนาของ
ส่วนประกอบอื่น ๆ จนทาให้เป็ นระบบการควบคุมภายในที่มีจุดบกพร่ องหรื อจุดอ่อนมากมายจน
ไม่สามารถทางานให้มีประสิทธิภาพได้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2548:
29) ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ ซึ่งร่ วมกันส่งผลให้เกิดทีท่าขององค์กรที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน หรื อทาให้บุคลากรในองค์กรให้ความสาคัญต่อการควบคุมมากขึ้น สภาพแวดล้อม
ของการควบคุม เป็ นรากฐานที่มีผลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ของการควบคุมภายในให้อยูไ่ ด้อย่าง

25

มัน่ คง ทาให้เกิดระเบียบวินยั ซึ่งบุคคลต้องยอมรับและนาไปปฏิบตั ิ รวมทั้งก่อให้เกิดโครงสร้าง
ของการควบคุมที่จะตามมา
สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็ นองค์ประกอบด่านแรกเกี่ยวกับการสร้าง
จิตสานึก (Control Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมภายใน ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ
และต้องมีจิตสานึกที่ดีในการควบคุมและการปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบ โดยเน้นที่ผบู ้ ริ หาร
ระดับสูง(Tone at the top) ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมและการกระทาตนเป็ นตัวอย่าง
COSO ถือว่าบุคลากรเป็ นองค์ประกอบแรกและสาคัญที่สุดการมีบุคคลดีเป็ นแกนของจักรกลสาคัญ
ในการผลักดันสิ่งดีอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร (อุษณา ภัทรมนตรี . 2547 : 5-6)
สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ คือ (วิไล วีระปรี ย, ประจิต
หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย. 2551: 10)
6.1.1 ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร
6.1.2 ปรัชญาและรู ปแบบของการทางานของผูบ้ ริ หาร
6.1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ
6.1.4 ความรู ้ความสามารถของบุคลากร
6.1.5การจัดโครงสร้างองค์กร
6.1.6 การมอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.1.7 การบริ หารบุคลากร
6.1.8 การตรวจสอบภายใน
6.1.1 ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร
มาตรฐานของความประพฤติที่ผปู ้ ระกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะ
กาหนดขึ้นเป็ นแบบอย่างให้มีการยึดถือปฏิบตั ิเพือ่ ส่งเสริ มและรักษาไว้ซ่ ึงชื่อเสียงเกียรติคุณของ
วิชาชีพนั้น ๆ ในกิจการหรื อองค์กรต่าง ๆ ถ้าผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่ปราศจากความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณแล้ว การควบคุมภายในจะเกิดขึ้นไม่ได้ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารระดับสูงจะต้อง
พยายามทุก ๆ วิถีทางให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับและพนักงานทุกคนได้ตระหนึกถึงความสาคัญและยึดมัน่
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณด้วยเช่นกัน(วิไล วีระปรี ย, ประจิต หาวัตร,
จงจิตต์ หลีกภัย,2551 : 10)
ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรมเป็ นเรื่ องของจิตสานึกและคุณภาพของคน
ซึ่งเป็ นนามธรรม มองเห็นจับต้องได้ยาก แต่ก็สามารถนามาแสดงให้เห็นได้ โดยผูบ้ ริ หารจะต้อง
ทาตนให้เป็ นตัวอย่างอย่างสม่าเสมอทั้งโดยคาพูดและการกระทา มีการกาหนดเป็ นนโยบายและ
ข้อกาหนดด้านจริ ยธรรมไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีขอ้ ห้ามพนักงานมิให้ปฏิบตั ิ อันจะถือว่าอยูใ่ น
สถานะที่ขาดความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม พร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจ
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ในหลักการที่กาหนดไว้ (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,
2550: 2-6)
6.1.2 ปรัชญาและรู ปแบบของการทางานของผูบ้ ริ หาร
ในกิจการแต่ละแห่งผูบ้ ริ หารย่อมมีปรัชญาและรู ปแบบการทางานไม่
เหมือนกัน ผูบ้ ริ หารบางคนมีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้ประสบผลสาเร็จอย่างสูงสุดและรักษากฎ
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด ในขณะที่ผบู ้ ริ หารอื่น ๆ ชอบทางานตาม
สบายและถือว่ากฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เป็ นเรื่ องที่อาจต่อรองกันได้ รู ปแบบการทางาน
ของผูบ้ ริ หารจึงมีอิทธิพลอย่างสาคัญในการกาหนดระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั (วิไล วีระ
ปรี ย, ประจิต หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย, 2551: 11)
ปรัชญา และรู ปแบบการทางานของผูบ้ ริ หารย่อมมีผลกระทบที่สาคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพราะผูบ้ ริ หารมีหน้าที่โดยตรงในการกาหนดนโยบาย จัด
ให้มีมาตรการและวิธีการควบคุม ความแตกต่างในด้านทัศนคติและรู ปแบบวิธีการทางานของ
ผูบ้ ริ หาร จะเป็ นตัวกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในองค์กร อันนาไปสู่รูปแบบของการ
ควบคุมภายในที่จดั ให้มีข้ นึ ผูบ้ ริ หารบางคนเป็ นพวกอนุรักษ์นิยม บางคนกล้าได้ กล้าเสีย กล้า
เสี่ยง และระดับของความกล้าก็ยงั แตกต่างกันไป จึงทาให้ระดับของการควบคุมภายในแตกต่างกัน
ไปด้วย (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2550: 2-6)
6.1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั อาจมีความรู ้ความสามารถด้านการเงิน
และการบัญชีไม่เพียงพอ จึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพือ่ ทาหน้าที่ประเมินผลงานด้าน
การบัญชีและการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการทราบ นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
ยังเป็ นผูป้ ระสานงานกับผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการของ
บริ ษทั ดังนั้นถ้าคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถทางการเงินและการบัญชี
อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีส่วนส่งเสริ มระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั เป็ นอย่างดี (วิไล วีระปรี ย, ประจิต หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย, 2551: 11)
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็ นอิสระจาก
ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร ซึ่งเป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีในองค์กร ดังนั้น คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเป็ นตัวจักรสาคัญต่อบรรยากาศของการควบคุม โดยเฉพาะการส่งเสริ มให้การ
ตรวจสอบภายในและการสอบบัญชีเป็ นไปอย่างมีอิสระและปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพ
(จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2550: 2-6)
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6.1.4 ความรู ้ความสามารถของบุคลากร
ความรู ้ความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ในการ
ปฏิบตั ิงานแต่ละชนิดนั้นจาเป็ นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถอย่างเหมาะสม มิฉะนั้น
การทางานจะไม่ประสบความสาเร็จตามที่ควร หน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งของผูบ้ ริ หารระดับสูงก็คือ
การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถอันเหมาะสมกับงานในขณะนั้น และจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมในระยะต่อมาเพือ่ เพิม่ พูนความรู ้ ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
(วิไล วีระปรี ย, ประจิต หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย, 2551: 11)
ความรู ้ทกั ษะและความสามารถของบุคลากรเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร มิใช่แต่บุคลากรไม่มีความรู ้ ทักษะและความสามารถจะ
เป็ นสิ่งอันตราย ถ้าบุคลากรมีความรู ้ ทักษะและความสามารถมากเกินไปไม่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบก็อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เช่นกัน ดังนั้นองค์กรจึง
จาเป็ นต้องกาหนดระดับความรู ้ ทักษะที่จาเป็ น และความสามารถที่เหมาะสมสาหรับแต่ละงานไว้
อย่างชัดเจน เพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา บรรจุ แต่งตั้ง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน หรื อข้อกาหนดคุณลักษณะงาน (Job Description) ทุก
ตาแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพช
,2550: 2-6)
6.1.5 การจัดโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างขององค์กรที่ได้รับการจัดไว้ดียอ่ มเป็ นพื้นฐานสาคัญทาให้
ผูบ้ ริ หารสามารถวางแผนงานสัง่ การ และควบคุมการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โครงสร้างการจัดองค์กรรวมถึงการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในองค์กร และการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยคานึงถึง
ความรู ้และความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วย การรวมศูนย์อานาจหรื อกระจายอานาจการ
ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากองค์กรเลือกใช้การรวมศูนย์อานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติ
เฉพาะตัวของผูท้ ี่ได้รับอานาจย่อมมีความสาคัญ หากเลือกวิธีกระจายอานาจการตัดสินใจ ระบบ
และขั้นตอนการทางานรวมถึงกระบวนการในการติดตามผลย่อมมีความสาคัญมากกว่า (กุสุมา โส
เขียว, 2549: 23)
การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับขนาดและการดาเนินงานของ
องค์กรเป็ นพื้นฐานสาคัญที่เอื้ออานวยให้ผบู ้ ริ หารสามารถวางแผนสัง่ การและควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การจัดโครงสร้างองค์กรนอกจากจะเป็ นการ
จัดแบ่งสายงานหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังเป็ นตัวกาหนดระดับความรู ้
ความสามารถของบุคคลในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างแบบรวมศูนย์อานาจการตัดสินใจย่อม
ต้องการคุณสมบัติของตัวบุคคลมากกว่าโครงสร้างองค์กรที่จดั ในรู ปแบบการกระจายศูนย์อานาจ
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การตัดสินใจ ซึ่งระบบขั้นตอนการทางาน และกระบวนการในการติดตามผลจะมีความสาคัญมาก
กกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร
,2550: 2-7)
โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็ นอย่างดี จะเป็ นพื้นฐาน
สาคัญที่ทาให้ผบู ้ ริ หารสามารถวางแผน สัง่ การ และควบคุมการปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของ
หน่วยงานนั้นๆ เช่น(กรมบัญชีกลาง,2545: 5)
6.1.5.1 การรวมศูนย์อานาจ หรื อกระจายศูนย์อานาจการตัดสินใจใน
ระดับต่าง ๆ หากกิจการเลือกใช้การรวมศูนย์อานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู ้
ได้รับอานาจย่อมมีความสาคัญ กรณี วธิ ีกระจายอานาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการทางาน
รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความสาคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล
6.1.5.2 การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่ องจักร อาจ
ใช้โครงสร้างและการควบคุมที่เป็ นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน
อาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริ การ หรื องานที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการ เป็ นต้น
6.1.5.3การมอบอานาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงาน และต้องชัดเจน
6.1.6 การมอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากรทุกคนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนถึงกรอบ
และขอบเขตของอานาจและความรับผิดชอบของตน ต้องทราบด้วยว่างานของตนมีส่วนสัมพันธ์
กับงานของผูอ้ ื่นอย่างไร เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบตั ิงานหรื อมีการละเว้นการ
ปฏิบตั ิงานใดงานหนึ่ง ฝ่ ายบริ หารอาจใช้วธิ ีจดั ทาคาบรรยายลักษณะงานของพนักงานแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบตั ิงาน สาหรับงานที่มีความ
ซับซ้อน หรื อต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรื อลงทุนด้วยเงินจานวนมาก อาจต้องมีการจัดทาคู่มือ
ระบบงาน (System Documentation)ไว้ดว้ ย ส่วนการมอบอานาจจะต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่
เพชร,2550: 2-7)
องค์การยุคใหม่นิยมการกระจายอานาจในการบริ หาร (Empowerment)
โดยกระจายอานาจบริ หารตัดสินใจในกิจกรรมประจาวันจากส่วนกลางสู่ผปู ้ ฏิบตั ิงานแนวหน้า
(Front line) ที่รับผิดชอบโดยตรง ทาให้ลดชั้นการบริ หารแบบแนวดิ่ง (Vertical Organization) มาสู่
การบริ หารแบบแนวราบ (Flat Organization) มากขึ้น โดยเห็นว่าการแก้ไขปั ญหาโดยผูเ้ ผชิญปั ญหา
เฉพาะหน้านั้นจริ ง ทาให้เกิดความคล่องตัว และมีการตองสนองความต้องการลูกค้าได้ดีกว่า
ผูบ้ ริ หารที่อยูห่ ่างไกล (อุษณา ภัทรมนตรี ,2547:5-9)
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6.1.7 การบริ หารบุคลากร
คนเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดต่อการปฏิบตั ิงานในทุกด้าน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายในจะถูกกระทบอย่างมากด้วยพฤติกรรมและอุปนิสยั ของ
บุคลากรในองค์กร การกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในส่วนที่เกี่ยวกับการบริ หารงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การ
ฝึ กอบรม การพัฒนาความรู ้ของพนักงาน การเลื่อนตาแหน่ง การกาหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่น เพือ่ ให้ได้บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ และ
เพือ่ ให้สามารถรักษาบุคลกรที่มีคุณภาพไว้(จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร
ศรี จนั่ เพชร,2550: 2-7)
การมีนโยบายและระบบการบริ หารบุคลากรที่ชดั เจนและเหมาะสม จะ
ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้น เช่น (กรมบัญชีกลาง,2545:
9)
6.1.7.1กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนตาแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
6.1.7.2กาหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน(Job
Description)ของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละตาแหน่งให้ชดั เจน เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการปฏิบตั ิงาน
6.1.7.3 กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์
6.1.7.4 มีระบบการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและสม่าเสมอ
6.1.7.5 กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิกรณี ที่มีการขัดแย้งของผลประโยชน์
(Conflict of Interest) ต่อหน่วยงาน
6.1.8 การตรวจสอบภายใน
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริ กา (The Institute of Internal
Auditors (IIA) ได้ให้ความหมายหรื อคานิยามของ “การตรวจสอบภายใน” ไว้ดงั นี้ การตรวจสอบ
ภายใน คือ การให้ความเชื่อมัน่ และการให้คาปรึ กษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ เพือ่ เพิม่ คุณค่า
และปรับปรุ งการดาเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย ด้วย
การประเมินและปรับปรุ งประสิทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ยง การควบคุม และการ
กากับดูแล อย่างเป็ นระบบและเป็ นระเบียบ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย,2548: 13)
การตรวจสอบภายในเป็ นวิธีการที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ระบบการควบคุมที่วางไว้ได้มีการปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัด ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ทั้ง
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ด้านการเงินและการบัญชีและงานด้านอื่น ๆ แล้วรายงานผลให้ผบู ้ ริ หารเพือ่ จะได้หาทางแก้ไข
จุดอ่อนของระบบได้อย่างทันกาล อย่างไรก็ตามแม้วา่ ผูต้ รวจสอบภายในจะเป็ นพนักงานของกิจการ
แต่การที่ผตู ้ รวจสอบภายในจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็ นต้องมีความ
เป็ นอิสระในการทางาน ดั้งนั้นจึงไม่ควรจะมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผูท้ ี่จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบ ในบางกิจการจึงกาหนดให้สานักงานผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานต่อ
คณะกรรมการของบริ ษทั โดยตรง ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์อย่างเพียงพอ สามารถแสดงความคิดเห็น และให้คาแนะนาในกรณี ที่มีการปรับปรุ ง
แก้ไข และอีกประการหนึ่งก็คือ ผูต้ รวจสอบภายในควรจะวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึง
จุดอ่อนที่สาคัญของการควบคุมภายในทุกจุด และควรมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุ งให้ดีข้ นึ
ประการสุดท้ายก็คือ ผูบ้ ริ หารควรจะสนใจต่อรายงานของผูต้ รวจสอบภายในและสนับสนุนให้มี
การปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะดังกล่าว (วิไล วีระปรี ย, ประจิต หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย, 2551:15)
6.2การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์หรื อการกระทาใด ๆ อันจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านลบหรื อเป็ นผลลัพธ์ที่ไม่ตอ้ งการ ทาให้งานไม่ประสบความสาเร็จตาม
เป้ าหมายที่กาหนด (กรมบัญชีกลาง, 2545: 10)
ความเสี่ยงของธุรกิจ คือ การที่กิจการไม่สามารถจัดการความสูญเสีย หรื อการเสีย
โอกาสที่พงึ มีต่อธุรกิจ เนื่องจากไม่ดาเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และทาให้องค์กร
เสียโอกาสหรื อได้รับความเสียหายอื่น ๆ อันอาจแก้ไขได้ยาก หรื อในบางครั้งอาจมีผลกระทบ
สาคัญต่อความอยูร่ อดขององค์กร(วิไล วีระปรี ย, ประจิต หาวัตร, จงจิตต์ หลีกภัย, 2551: 16)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ และการจัดระดับความเสี่ยง โดย
นิยมพิจารณาจากความน่าจะเกิดและผลกระทบซึ่งความน่าจะเกิด(Likelihood)หมายถึงโอกาสที่
ความเป็ นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นจะเกิด ส่วนผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหาย
ที่จะเกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์และจัดระดับควาเสี่ยง นิยมให้เป็ นระดับ
(Scale Rating ) เช่น ระดับ 3 ถึง 1 โดยระดับคะแนน 1 = ต่า ระดับคะแนน 2 = ปานกลาง และ
ระดับคะแนน 3 = สูง (อุษณา ภัทรมนตรี ,2547: 4-6)
ทุกองค์กรไม่วา่ อยูใ่ นธุรกิจประเภทใด ย่อมดาเนินการอยูท่ ่ามกลางความเสี่ยงทาง
ธุรกิจในรู ปแบบต่าง ๆ และสาเหตุแห่งความเสี่ยงมีท้งั สืบเนื่องมาจากปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอก จึงมีความจาเป็ นที่ทุกธุรกิจจะต้องประเมินเพือ่ ทราบว่ามีความเสี่ยงอยูอ่ ย่างไร และใน
เรื่ องหรื อขั้นตอนใดของงาน เพือ่ กาหนดและนามาตรการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลมา
ระแวดระวังตรงเรื่ องหรื อขั้นตอนเหล่านั้น เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ความ
เสียหายหรื อความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรื อหากเกิดขึ้นก็ไม่อยูใ่ นระดับที่อนั ตราย หรื อเป็ น
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อุปสรรคต่อการดาเนินไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่ถึงกับทาให้รายงานการเงินการบัญชี
หรื อข้อมูลต่าง ๆ เชื่อถือไม่ได้ ไม่ถึงกับทาให้สินทรัพย์ขององค์กรไม่ได้รับการดูแลระวังรักษาให้
อยูใ่ นสภาพที่พร้อมกับการใช้งาน และไม่ถึงกับทาให้เกิดการปฏิบตั ิที่ผดิ กฎหมาย ระเบียบ
นโยบายหรื อข้อกาหนดใดที่องค์กรต้องปฏิบตั ิตาม (กุสุมา โสเขียว,2549: 27)
6.2.1ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน
6.2.1.1ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรื อกิจกรรมของหน่วยงาน (Inherent Risk)
ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็ นความเสี่ยงที่มีอยูโ่ ดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง
เมื่อใดก็ตามที่ตดั สินใจที่จะทางานหรื อกิจกรรม ก็ยอ่ มมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่นการทาการธุรกิจ
ค้าขายกับต่างประเทศ หรื อการสัง่ ซื้อของจากต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คือ อัตรา
การแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ (กรมบัญชีกลาง, 2545:10)
6.2.1.2 ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน(Control Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นไม่ครอบคลุม
และไม่สามารถป้ องกันข้อผิดพลาดจากการดาเนินงานของหน่ายงานได้ อาจเป็ นเพราะหน่วยงาน
ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอในการที่จะลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน หรื อ
หน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบตั ิการตามระบบการควบคุมภายในที่จดั ไว้ เป็ นต้น (กรมบัญชีกลาง
,2545:10)
6.2.1.3 ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด(Detection Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไม่สามารถค้นพบ ความผิดพลาดของ
รายการที่มีอยู่ เนื่องจากผูต้ รวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน่วยงานนี้ได้ และ
จาเป็ นต้องใช้ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรื ออาจเนื่องจากผูต้ รวจสอบไม่มีความ
อิสระเพียงพอ หรื อไม่อยูใ่ นวิสยั ที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ (กรมบัญชีกลาง,2545:10)
ผูบ้ ริ หารควรเข้าใจถึงความสาเร็จถึงความเสี่ยงจากธุรกิจที่องค์กรของตนประสบ
อยู่ และจะต้องเป็ นผูต้ ดั สินใจว่าจะลดความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร โดยต้องพิจารณาว่า ความเสี่ยง
ระดับใดที่องค์กรของตนยอมรับได้ และพยายามจัดการให้ความเสี่ยงที่อยูใ่ นระดับยอมรับได้น้ นั
โดยทัว่ ไป ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจลดลงได้ดว้ ยการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพือ่ การ
ควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆขึ้น
การควบคุมภายในสามารถ “กรอง” ความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
ให้ลดน้อยลงไปได้มากตามสมควรเมื่อเทียบกับการไม่จดั การควบคุมภายในใด ๆ ไว้เลย ผูบ้ ริ หาร
จึงควรพิจารณาจัดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพราะหากองค์กรต้องการสร้างระบบการ
ควบคุมภายในเพือ่ ครอบคลุมข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอาจเป็ นไปได้ยาก และอาจเกินความ
จาเป็ น อีกทั้งอาจก่อนให้เกิดต้นทุนการควบคุมภายในที่สูงเกินไป หรื อประสิทธิภาพการ
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ดาเนินงานลดลง หากมีระบบและขั้นตอนการควบคุมภายในมากเกินไป (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย,2549: 6-4 )
6.2.2 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ
ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2550: 2-8)
6.2.2.1การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Risk identification)
6.2.2.2การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
6.2.2.3การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management)
6.2.2.1การระบุปัจจัยความเสี่ยง
การเข้าใจว่าองค์กรมีความเสี่ยงหรื อไม่ จะไม่มีประโยชน์เพียงพอ ถ้า
ไม่สามารถระบุได้วา่ ความเสี่ยงนั้น ๆ มีสาเหตุจากปั จจัยอะไร เนื่องจากปั จจัยความเสี่ยงแต่ละ
ชนิดมีผลกระทบไม่เท่าเทียมกัน ปั จจัยความเสี่ยงบางชนิดมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในระดับ
กิจการโดยรวม ในขณะที่บางชนิดมีผลกระทบในระดับกิจกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ปัจจัยบางอย่าง
จะมีผลกระทบเพียงในระยะสั้น แต่ปัจจัยบางอย่างส่งผลกระทบในระยะยาว และปั จจัยบางชนิดมี
ผลกระทบทั้งในระยะสั้นแล้วต่อเนื่องไปจนถึงระยะยาว ดังนั้นจึงต้องทาความเข้าใจและสามารถ
ระบุได้วา่ ความเสี่ยงนั้น ๆ มีสาเหตุจากปั จจัยอะไรเป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นภายในองค์กร หรื อเป็ นปั จจัย
ภายนอกเช่น (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2550: 2-8)
-การซื้อสินค้าผูกขาดโดยผูผ้ ลิตไม่กี่ราย เป็ นความเสี่ยงระดับกิจการ
โดยรวมที่มีสาเหตุมาจากการกระทาภายในองค์กรเอง
- องค์กรประกอบธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป โดยสัง่ ซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศที่มีอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราผันผวนมาก และนาสินค้ามาขายในประเทศ จึงมีความ
เสี่ยงระดับกิจการโดยรวม แต่มีสาเหตุจากปั จจัยภายนอก
-ความซับซ้อนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลข้อมูลเป็ น
ความเสี่ยงระดับกิจกรรมที่มีสาเหตุจากปั จจัยภายในองค์กร
- การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็ นความเสี่ยงระดับ
กิจกรรมที่มีสาเหตุจากปั จจัยภายในองค์กร(จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร
ศรี จนั่ เพชร,2550: 2-8)
6.2.2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นต่อไปคือ การนาปั จจัย
ความเสี่ยงนั้นมาวิเคราะห์วา่ มีผลกระทบต่อองค์กรแค่ไหน เพียงใด โดยกาหนดระดับ
ความสาคัญของความเสียหายที่จะเกิดจากความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวว่ามี
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หรื อไม่ ถ้ามี มีมากหรื อน้อยเพียงใด เพือ่ นามาพิจารณาหาวิธีที่จะรับมือหรื อจัดการกับความเสี่ยง
ที่มีสาระสาคัญ มีโอกาสที่จะเกิดสูง (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่
เพชร,2550: 2-9)
สาหรับเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธีจะต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสม เพราะบางครั้งผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อองค์กร หรื อโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอาจ
ไม่สามารถวัดได้เป็ นตัวเลข จึงต้องใช้วธิ ีวเิ คราะห์โดยการประเมินเป็ นระดับ เช่น สูงมาก สูง ปาน
กลาง น้อย หรื อน้อยมาก(จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร ,2550:
2-9)
6.2.2.3 การบริ หารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นการกาหนดแนวทางที่จะรับมือหรื อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงอย่างเหมาะสม โดยทัว่ ไปแล้วถ้าเป็ นความเสี่ยง
ที่เกิดจากปั จจัยภายในจะใช้วธิ ีจดั ระบบการควบคุมภายใน กรณี เป็ นความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอก
จะใช้วธิ ีการบริ หารความเสี่ยง (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร
,2550: 2-9)
การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยภายนอกสามารถบริ หารความเสี่ยงด้วยวิธีการ
ดังนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553: 81)
1.การหลีกเลี่ยง การดาเนินการเพือ่ เลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
2.การร่ วมจัดการ การร่ วมหรื อการแบ่งความรับผิดชอบกับผูอ้ ื่นในการจัดการ
ความเสี่ยง
3.การลดการดาเนิน การเพิม่ เติมเพือ่ ลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรื อผลกระทบของ
ความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4.การยอมรับ ความเสี่ยงที่เหลือในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการและยอมรับได้
แล้ว โดยไม่ตอ้ งมีการดาเนินการเพิม่ เติมเพือ่ ลดโอกาสหรื อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
6.3กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริ หาร
นามาใช้เพือ่ ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ได้วา่ คาสัง่ หรื อวิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริ หารกาหนดขึ้นได้มี
การปฏิบตั ิตาม และมีการดาเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
,2548: 30)
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6.3.1 ประเภทการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจาเป็ นและลักษณะของการควบคุม
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น (สานักบัญชีและตรวจสอบ
ภายใน กรมบัญชีกลาง ,2545: 17)
6.3.1.1
การควบคุมในลักษณะการป้ องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ในทางปฏิบตั ิ (Preventive Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดความเสี่ยง
และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยก
หน้าที่ผรู ้ ับเงิน ผูจ้ ่ายเงิน และผูบ้ นั ทึกบัญชี การกาหนดวงเงินสาหรับผูม้ ีอานาจเงินในแต่ละ
ระดับชั้น เป็ นต้น
6.3.1.2 การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด
(Detective
Control) เป็ นการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพือ่ ค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน เช่น
การทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจาปี การทบทวนการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานในภาพรวม เป็ นต้น
6.3.1.3 การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็ น
การควบคุมที่กาหนดขึ้น เพือ่ เสนอแนะ ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบการดาเนินงานและระบบการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์
6.3.1.4 อื่น ๆ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
6.3.2 กิจกรรมการควบคุมที่สาคัญ
กิจกรรมการควบคุมเป็ นนโยบาย มาตรการและวิธีการดาเนินงานต่าง ๆ ที่
ฝ่ ายบริ หารนามาใช้เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า มาตรการต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นสามารถลด หรื อควบคุม
ความเสี่ยงและได้รับการตอบสนอง และปฏิบตั ิตาม กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย(จันทนา
สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร, 2550: 2-9)
6.3.2.1 การกาหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)
6.3.2.2 การสอบทานโดยผูบ้ ริ หาร (Management Review)
6.3.2.3 การประมวลผลข้อมูล (Information Processing)
6.3.2.4 การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)
6.3.2.5 การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
6.3.2.6 ดัชนีช้ ีวดั ผลการดาเนินงาน (Performance Indicatiors)
6.3.2.7 การจัดทาเอกสารหลักฐาน (Documentation)
6.3.2.8 การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ (Independent Checks on
Performance)
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6.3.2.1 การกาหนดนโยบายและแผนงาน(Policies and Plans) ฝ่ ายบริ หารจะ
เป็ นผูก้ าหนดขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ งาน ซึ่งจะใช้เป็ นเครื่ องมือในการควบคุม
ติดตามและประเมินผล ทั้งนี้โดยมีการกาหนดผลงานที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจนทั้งในรู ปจานวน
ผลงาน และระยะเวลาปฏิบตั ิงานตามแผนงานดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน(จันทนา สาขากร,
นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2550: 2-11)
6.3.2.2 การสอบทานโดยผูบ้ ริ หาร เป็ นกิจกรรมการควบคุมที่ผบู ้ ริ หารเป็ น
ผูก้ ระทา โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงจะใช้วธิ ีวเิ คราะห์เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานจริ งกับแผนงานหรื อ
งบประมาณที่ได้จดั ทาไว้ล่วงหน้า เพือ่ ให้เห็นภาพรวมของการดาเนินงานว่ามีปัญหาใหญ่ ๆ ใน
ด้านใด เพือ่ นามาพิจารณาแก้ไขและเตรี ยมรับสถานการณ์ในอนาคตได้ ส่วนผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ก็ใช้วธิ ีสอบทานผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนว่า การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับที่กาหนด ซึ่งการสอบทานของผูบ้ ริ หารระดับกลางจะกระทาบ่อยครั้งเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะของความเสี่ยง
6.3.2.3 การประมวลผลข้อมูลในที่น้ ี ครอบคลุมทั้งข้อมูลทางบัญชีการเงิน
และข้อมูลอื่นที่จาเป็ นสาหรับประกอบการตัดใจทางการบริ หาร ซึ่งต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้อง
สมบรู ณ์ กะทัดรัด มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและต้องได้ทนั เวลาที่ตอ้ งการ ดังนั้น การ
ควบคุมการประมวลผลข้อมูล จึงต้องเริ่ มจากการอนุมตั ิรายการ การบันทึกรายการ การสอบยัน
ข้อมูลระหว่างกัน การเก็บรักษาข้อมูล และควบคุมข้อมูลที่สาคัญ การออกแบบแบการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูล
6.3.2.4 การควบคุมทางกายภาพ คือ การดูแลรักษาและป้ องกันทรัพย์สินที่มี
ตัวตนจากการถูกทาลายหรื อสูญหาย และมีสภาพพร้อมเสมอสาหรับการใช้งาน กิจกรรมการ
ควบคุมจึงรวมทั้งวิธีใช้เพือ่ ป้ องกัน ค้นหา แก้ไขและสนับสนุน เช่น การจัดให้มีสถานที่จดั เก็บ
อย่างปลอดภัย เหมาะสม การมีเวรยามรักษาการณ์ การตรวจนับ การเปรี ยบเทียบจานวนจริ งกับ
ทะเบียนหรื อหลักฐานทางการบัญชี การทาประกันภัย
6.3.2.5 การแบ่งแยกหน้าที่ เป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคลหรื อ
หน่วยงาน โดยจัดให้มีการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน ไม่ให้บุคคลคนเดียวปฏิบตั ิงานตั้งแต่
ต้นจนจบ เพือ่ ป้ องกันความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและการทุจริ ต หรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม
ควรใช้ในกรณี ที่งานมีลกั ษณะเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรื อเสียหายได้ง่าย โดยแยกหน้าที่การอนุมตั ิ
การจดบันทึก การเก็บรักษา และการสอบทานออกจากกัน เช่น พนักงานคนเดียวไม่ควรมีหน้าที่
อนุมตั ิการจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน นาเงินฝากธนาคาร บันทึกบัญชีธนาคาร ลูกหนี้ และจัดทางบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

36

6.3.2.6 ดัชนีวดั ผลการดาเนินงาน เป็ นเครื่ องมือที่ใช้บ่งบอกให้ทราบว่าสภาวะ
ขององค์กรเป็ นอย่างไร อยูใ่ นระดับน่าพอใจหรื อไม่ ควรให้ความสนใจในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ เพือ่
นามาพิจารณาสัง่ การแก้ไขปั ญหาได้ทนั กาล ดัชนีวดั ผลการดาเนินงานที่นิยมใช้มกั อยูใ่ นรู ปของ
อัตราส่วนต่าง ๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการเงิน หรื อการดาเนินงานอย่างหนึ่งกับ
ข้อมูลอีกอย่างหนึ่ง
6.3.2.7 การจัดทาเอกสารหลักฐานเป็ นการควบคุมโดยกาหนดให้กิจกรรม
หรื อระบบงานที่มีความสาคัญ ต้องจัดทาเอกสารไว้เป็ นหลักฐาน เอกสารทาหน้าที่เป็ นตัวส่งผ่าน
ข้อมูลในองค์กรและระหว่างองค์กรเป็ นหลักฐานเพือ่ ใช้อา้ งอิง
ตรวจสอบหรื อเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง เช่น การทาสัญญาซื้อ – ขาย การจัดทาเอกสาระบบงาน การจัดทาคู่มือ
ปฏิบตั ิงาน การกาหนดแบบฟอร์มเอกสาร ตลอดจนการกาหนดเลขที่เอกสารที่เรี ยงลาดับไว้
ล่วงหน้า
6.3.2.8 การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระหรื อการตรวจสอบภายใน
เป็ นวิธีหนึ่งในกิจกรรมการควบคุม โดยผูท้ าหน้าที่ตรวจสอบจะต้องเป็ นอิสระจากกลุ่มผูร้ ับผิดชอบ
งาน หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานนั้น ๆ
6.4ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการบริ หารงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุค
ปั จจุบนั ซึ่งเป็ นยุคที่ผสู ้ ามารถได้ขอ้ มูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้องจะสามารถช่วงชิงโอกาสได้
ก่อนผูอ้ ื่น ข้อมูลสารสนเทศ หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานอื่น ๆ ที่มาจากทั้งแหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร ข้อมูล
สารสนเทศมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกระดับ ผูบ้ ริ หารใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการพิจารณาสัง่ การ และวางแผนส่วนผูป้ ฏิบตั ิงานใช้เพือ่ เป็ นเครื่ องชี้นาในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร
ศรี จนั่ เพชร,2550: 2-11)
ข้อมูลข่าวสารที่ดีซ่ ึงทุกองค์กรควรจัดให้มี ควรมีลกั ษณะดังนี้
1.เหมาะสมกับการใช้ คือ มีเนื้อหาสาระที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจ
2.มีความถูกต้อง สมบูรณ์ สะท้อนผลตามความเป็ นจริ ง และมีรายละเอียดที่
จาเป็ นครบถ้วน
3.เป็ นปั จจุบนั คือ ให้ขอ้ มูลล่าสุด หรื อใกล้เคียงกับวันที่ตดั สินใจมากที่สุด
4.ทันเวลา คือได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการทันเวลาที่จะใช้
5.เหมาะสมในการเข้าถึง คือ ควรง่ายสาหรับบุคคลที่มีอานาจเกี่ยวข้องและ
สมควรเข้าถึงแต่มีระบบการควบคุมป้ องกันสาหรับผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
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การสื่อสาร หมายความ รวมทั้งการสื่อสารกับบุคคลหรื อหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ข้อมูลสารสนเทศจะมีประโยชน์เมื่อองค์กรจะมีระบบการสื่อสารที่สามารถส่งถึงผู ้
สมควรได้รับ และสามารถนาข้อมูลแบบโต้ตอบกันได้ การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กรควรมีการประเมินเป็ นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ เพือ่ ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการสื่อสารที่องค์กรใช้อยู(่ จันทนา สาขากร, นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร
,2550: 2-11)
กรมบัญชีกลาง ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ และการสื่อสารไว้ดงั นี้
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริ หาร ซึ่งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก
การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
อันดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สมั พันธ์กนั การสื่อสารจะเกิดได้ท้งั ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ระบบสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็ นการสื่อสารสองทาง และ
ติดต่อระหว่างหน่วยงานได้ครบถ้วน
การสื่อสารจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ผบู ้ ริ หารต้องจัดให้มีข้ นึ และควรเป็ นระบบการ
สื่อสารสองทาง การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชดั เจน ไม่วา่ จะเป็ นทางการหรื อไม่ก็ตามจะเป็ น
ผลดีต่อการปฏิบตั ิงานให้สามารถลุเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่งปั จจัยสาคัญที่ทาให้การสื่อสารเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ (กรมบัญชีกลาง,2545 : 20)
1. เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของ
ตนอย่างชัดเจนและทันกาล ทั้งจากภายในหรื อภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดกับหน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ
ฯลฯ
2.การกาหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงานต้องชัดเจน
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาท ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผูอ้ ื่น รวมทั้งให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมที่กาหนดไว้
3.การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานทา
ให้สามารถทาความเข้าใจ และประสานงานกันได้เป็ นอย่างดี
ในทานองเดียวกันควรให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงานซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการบริ หารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้นประเด็นสาคัญที่ควรดาเนินการ คือ
1. กาหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
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3. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจข้อสังเกตหรื อข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ
ภายนอก
4. การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีขอ้ มูลข่าวสารที่เพียงพอและ
สัมพันธ์กนั ในอันที่จะทาให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(กรมบัญชีกลาง,2545: 20)
6.5การติดตามและประเมินผล
การติดตาม หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินงานเพือ่ ให้
เกิดความมัน่ ใจว่า การดาเนินงานเป็ นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด(กรมบัญชีกลาง
,2545 : 21)
การประเมินผล หมายถึง การเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับระบบการควบคุม
ภายในที่กาหนดไว้วา่ มีความสอดคล้องหรื อไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มี
อยูว่ า่ ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั หรื อไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุ
ของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดาเนินงาน สรุ ปผลและเสนอข้อแนะนา เพือ่ ให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ(กรมบัญชีกลาง,2545: 21)
การติดตามและประเมินผล ควรทาอย่างอิสระโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบมาตรการหรื อวางระบบการควบคุมภายในนั้น ทั้งนี้เพือ่ ให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างตรงไปตรงมาชัดเจน และมีความหมายเหมาะสมซึ่งจะทาให้ขอ้ สรุ ปที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อการพิจารณาตัดสินใจคงไว้ หรื อตัดทอน หรื อ
เพิม่ เติมระบบการควบคุมภายในที่กาลังนาออกใช้ หรื อที่ใช้อยูใ่ นองค์กร ซึ่งโดยสรุ ปทัว่ ไป
องค์กรที่มีผตู ้ รวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในดาเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักการวิชาชีพ
ผูต้ รวจสอบภายในก็อยูใ่ นฐานะเหมาะที่จะทาหน้าที่ติดตามและประเมินผล แต่ในบางกรณี ที่ผู ้
ตรวจสอบภายในจาเป็ นต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระบบหรื อออกแบบมาตรการควบคุม
ภายใน เช่น ผูบ้ ริ หารสัง่ การให้ทา กรณี น้ ีผตู ้ รวจสอบภายนอกหรื อผูช้ านาญการภายนอกอาจอยูใ่ น
ฐานะที่เหมาะสมกว่าที่จะเป็ นผูต้ ิดตาม หรื อประเมินผล (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,2549:
30)
การประเมินองค์ประกอบในการติดตามประเมินผลได้แก่ การประเมินการเกิดขึ้น
จริ งขององค์ประกอบย่อยต่าง เช่น (อุษณา ภัทรมนตรี ,2547 : 5-18)
1. การติดตามผลระหว่างการดาเนินงาน (On Going Monitoring) หมายถึง การ
สังเกต การติดตาม การมีระบบรายงานความคืนหน้าของงาน รวมทั้งการสอบทานหรื อการยืนยัน
ยอดระหว่างการปฏิบตั ิงาน
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2. การประเมินผลอิสระ เป็ นการประเมินตามช่วงเวลาที่กาหนดขึ้น ( Separate
Evaluation) หรื อการประเมินอิสระ (Independent Evaluation) หมายถึง การประเมินอิสระโดยผูท้ ี่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดระบบการควบคุมภายในนั้นเพือ่ ให้ความสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเช่นการประเมินจากผูต้ รวจสอบภายในเป็ นต้น
3.การประเมินการควบคุมตนเอง (ControlSelf-Assessment) เป็ นแนวคิดในการ
ควบคุมสมัยใหม่อีกประการหนึ่ง ซึ่ง เป็ นการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกันระหว่างผุบ้ ริ หาร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูม้ ีความรู ้ดา้ นการควบคุม และผูอ้ ื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพือ่ กาหนดกิจกรรมควบคุม
และประเมินผลร่ วมกันในแต่ละด้านที่รับผิดชอบ การประชุมดังกล่าวจะทาให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจความจาเป็ นและการยอมรับการควบคุมจากมติที่ประชุม ซึ่งได้ผลดีกว่าการควบคุมจากการ
สัง่ โดยผูบ้ ริ หารแต่ฝ่ายเดียว
4.การรายงานผลการประเมินและการสัง่ การแก้ไข การติดตามและประเมินผล
ไม่วา่ จะกระทาโดยผูใ้ ด COSO กาหนดให้ตอ้ งจัดทารายงานผลการประเมินที่สาคัญเสนอผูบ้ ริ หารที่
รับผิดชอบ เช่นการจัดทารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดาเนินงานเป็ นระยะๆ รายงาน
ดังกล่าวควรจัทดาโดยมีคาชี้แจงหรื ออธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานจริ ง
กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใดผูร้ ับผิดชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น หรื อในการหา
วิธีการแก้ไขข้อบกพร่ องรายงานดังกล่าวควรรวมถึงการรายงานส่งการแก้ไขและเหตุผลของ
ผูร้ ับผิดชอบที่ไม่สงั่ การแก้ไข
ระบบการควบคุมจาเป็ นต้องมีการเผ้าติดตามประเมิน ซึ่งเป็ นกระบวนการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งอาจกระทาโดยการประเมินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
หรื อแยกประเมินเป็ นครั้งคราว หรื ออาจรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, 2548: 31)
การประเมินอย่างต่อเนื่องจะเกิดในช่วงของการปฏิบตั ิงาน ซึ่งได้แก่ การควบคุม
การปฏิบตั ิงานโดยผูบ้ งั คับบัญชาและกิจกรรมใดๆที่บุคลากรต้องกระทาในขณะปฏิบตั ิงาน รวมถึง
กิจกรรมในทางการบริ หารและการกากับดูแลโดยผูบ้ ริ หารด้วยส่วนขอบเขตและความถี่ในการ
ประเมินแบบแยกประเมินนั้น ขึ้นอยูก่ บั การประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของการประเมิน
แบบต่อเนื่อง จากการประเมินดังกล่าว ควรจะต้องมีการรายงานจุดบกพร่ องของระบบควบคุมให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ \และถ้าเป็ นประเด็นที่รายแรงก็ตอ้ งรายงานให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงและ
คณะกรรมการขององค์กรทราบโดยด่วน(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2548: 31)
การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี ควรมีหลักในกการปฏิบตั ิดงั นี้ (กรมบัญชีกลาง
,2545: 23)
1. มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพผลของทุกองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในในทุก ๆ ด้านอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็ นการรายงานจากภายในและจาก
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บุคคลภายนอก เช่น ผูต้ รวจสอบ ผูต้ รวจราชการ ผูม้ าติดต่อ โดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่
ปฏิบตั ิงานจริ ง
2. จาแนกเรื่ องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะ
จุด เช่น การประเมินประสิทธิภาพในหน่วยงาน กรประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ การประเมินบุคคล เป็ นต้นซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการ
ประเมินด้วย เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่ องนั้น ๆ ว่า สามารถ
ป้ องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเครื่ องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วดั และการเปรี ยบเทียบกับผลงานของ
หน่วยงานอื่น หรื อมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ก็เป็ นเครื่ องมือช่วยในการประเมินผลได้
เช่นกัน
3.รายงานผลตามข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ
4.สัง่ การให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยูเ่ สมอสาหรับการกาหนดรู ปแบบการ
ติดตามผล ควรมีอยูใ่ นทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิงาน และควรทาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริ หารงาน และที่ปรึ กษาต่าง ๆ โดยมี
วิธีการ เช่น การเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ สาหรับบาง
โครงการอาจกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากที่ได้กาหนดการ
ติดตามประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็ นกรณี เฉพาะ อาจใช้แบบประเมิน
ตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรื ออาจจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูต้ รวจสอบ
ภายนอกมาดาเนินการได้ (กรมบัญชีกลาง,2545: 23)
การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายในควรหมายรวมถึงการประเมินผล
นโยบาย กฎระเบียบ ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วยเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า (กรมบัญชีกลาง ,2545:
23)
1.ได้มีการกาหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและถูกต้องและเป็ น
ผลดีต่อการบริ หารงานของหน่วยงาน
2.ได้มีการตรวจสอบและติดตามผ ล รวมทั้งรายงานของผูต้ รวจสอบที่ได้สอน
ทานงานและตั้งข้อสังเกตไว้ต่อผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบตั ิตาม
ในระยะเวลาที่เหมาะสม
3.การดาเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้
4.การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้
การติดตามผลและประเมินผลไม่ควรจัดทาเฉพาะกับระบบหรื อมาตรการควบคุม
ภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตาม และประเมินผลเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร
และการปฏิบตั ิงานด้านอื่น ๆ ทุกด้านด้วย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549: 19)
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7. อุปสรรคและข้ อจากัดของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในที่ทุกองค์กรจัดให้มีข้ นึ แม้วา่ จะได้ดาเนินการตามขั้นตอนและมีการ
ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนวินิจฉัยเลือกวิธีการอย่างรอบคอบระมัดระวังเพียงใดแล้วก็ตาม การ
ควบคุมภายในก็จะให้ได้เพียงความมัน่ ใจตามสมควร หรื อความมัน่ ใจในระดับที่สมเหตุสมผล
เท่านั้นว่า จะช่วงปกป้ องไม่ให้เกิดความสูญเสีย สูญเปล่าหรื อการดาเนินงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ การควบคุมภายในไม่ใช่หลักประกันและไม่สามารถให้ความมัน่ ใจที่สมบรู ณ์
ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้วา่ กิจการจะไม่ประสบความล้มเหลวทางธุรกิจที่เป็ นนี้เพราะการควบคุมภายในมี
ข้อจากัดอยูห่ ลายประการ และการที่ระบบการควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลต้องขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
อื่น ๆ อีกหลายปั จจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมของคน (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2549: 22)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 2549:23) ได้ระบบเหตุที่อาจทาให้ระบบหรื อ
มาตรการควบคุมภายในล้มเหลวไว้ดงั นี้
1.การใช้วจิ ารณญาณ หรื อดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจมักส่งผลให้เกิดข้อจากัด
ต่อประสิทธิภาพของระบบหรื อมาตรการควบคุมภายในโดยเฉพาะ เมื่อต้องตัดสินใจบ่อย ๆ ภายใต้
ความกดดันบางประการทางธุรกิจ
2. ผูบ้ ริ หารเป็ นเหตุแห่งความล้มเหลวของระบบการควบคุมภายในเสียเอง โดยใช้
อานาจหรื ออภิสิทธิ์ส่งการเป็ นอย่างอื่น หรื อให้ยกเว้นกฎเกณฑ์ในส่งที่ตนสัง่ การให้ปฏิบตั ิ เช่น
ผูบ้ ริ หารอาจสัง่ ให้จดั ทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน หรื อฐานะการเงินให้ผดิ ไปจากหลักการ
บัญชี เพือ่ ปกปิ ดความผิดพลาดในการบริ หารงาน หรื อเพือ่ ทาให้ผอู ้ ื่นเป็ นว่าองค์กรมีกาไรดี เพือ่
ช่วยให้ขายหุน้ ที่นาออกจาหน่ายใหม่ได้ง่าย เป็ นต้น กรณี ขา้ งต้นผูบ้ ริ หารอาจมีเจตนาดีต่อองค์กร
แต่บางครั้งก็อาจพบว่าผูบ้ ริ หารไม่ทาตามระบบการควบคุมภายในด้วยเหตุที่ผบู ้ ริ หารต้องการ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในทางไม่สุจริ ต
3.ผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคน ซึ่งอยูภ่ ายใต้ระบบการควบคุมไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการ หรื อ
ระบบการควบคุมภายในที่องค์กรได้กาหนดไว้ ทาให้การควบคุมซึ่งแม้จะได้รับการวางระบบหรื อ
กาหนดวิธีการไว้ดีเลิศเพียงใดก็ไม่อาจเกิดประสิทธิผลได้ การควบคุมภานในที่กาหนดไว้ยอ่ มไร้ผล
โดยสิ้นเชิง
4.พนักงานมากกว่าหนึ่งคนร่ วมมือ หรื อสมคบกันลับ ๆ และโดยทุจริ ตกระทาการ
ฉ้อโกง โดยไม่ปฏิบตั ิตามระบบงาน หรื อมาตรการควบคุมภายในที่องค์กรกาหนดไว้ แล้วหา
ประโยชน์ร่วมกัน การร่ วมมือกันเช่นนี้นอกจากเป็ นเหตุให้การควบคุมภายในไม่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์แล้ว ยังทาให้ยากต่อการค้นพบการกระทาที่มิชอบนั้นอีกด้วย เช่น พนักงานฝ่ ายขาย
ทารายงานการขายโดยพนักงานบัญชีจงใจไม่สอบทานรายงานการขายของพนักงานขายผูน้ ้ ี และส่ง
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รายงานเท็จนั้นให้ผมู ้ ีหน้าที่คิดเงินค่านายหน้าจากการขาย ซึ่งทาให้ค่านายหน้าที่คิดให้สูงกว่าที่ควร
ได้รับแล้วแบ่งปั นผลประโยชน์ส่วนเกินระหว่างสองคนนั้น
5.การควบคุมภายในที่ได้รับการออกแบบดีที่สุด บางครั้งก็อาจไม่สามารถช่วยป้ องกัน
มิให้เกิดสิ่งที่ไม่พงึ ปรารถนาทางการบริ หาร เนื่องจากผูป้ ฏิบตั ิขาดความเข้าใจกลไกของการ
ควบคุมที่จดั ขึ้นนั้น ซึ่งอาจเป็ นเพราะไม่มีคู่มือการปฏิบตั ิหรื อมีแต่เขียนไว้ไม่ชดั เจน หรื อผูป้ ฏิบตั ิ
อาจปฏิบตั ิผดิ พลาดเพราะความสะเพร่ าหรื อไม่ระมัดระวังเพียงพอ เช่น องค์กรสัง่ การให้
เปลี่ยนแปลงวิธีการอย่างกะทันหันจนผูป้ ฏิบตั ิทาไม่ถูก เพราะยังไม่ได้รับการอธิบายหรื อการอบรม
ให้เข้าใจวิธีการใหม่ดีพอ ในบางกรณี ผมู ้ ีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานที่ผดิ ปกติยตุ ิการตรวจสอบ
เร็วเกินไป แทนที่จะสอบหาข้อเท็จจริ งบางอย่างในแนวลึกยิง่ ขึ้นทาให้ไม่พบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น
เป็ นต้น
6
.บางครั้งการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นทาให้เกิดต้นทุนที่สูงและอาจไม่คุม้
กับผลประโยชน์ที่ได้รับ
7
.การควบคุมส่วนใหญ่มีไว้สาหรับรายการ ซึ่งคาดได้วา่ จะเกิดขึ้นตามปกติ วิธีการ
ควบคุมภายในที่มีอยูอ่ าจไม่เพียงพอ หรื อไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนไป ทาให้
เกิดรายการใหม่ข้ นึ
นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (
2545: 25) ยังได้ระบุขอ้ จากัดของการ
ควบคุมภายในได้ไว้ดงั นี้
1
.การตัดสินใจของฝ่ ายบริ หาร ในบางครั้งแม้วา่ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
แต่หากฝ่ ายบริ หารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากระบบข้อมูลที่มีอยูใ่ น
ขณะนั้น หรื อเหตุจาเป็ นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็ น
เครื่ องมือที่จะช่วยได้ในสถานการณ์เช่นนั้น
2
.การปฏิบตั ิงานของบุคลากรการที่บุคลากรละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการควบคุมภายใน
ที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูด่ งั กล่าวก็ไม่สามารถเป็ นกลไกและเครื่ องมือช่วยในการ
ปฏิบตั ิงานได้
3
.เหตุการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูอ่ าจไม่สามารถ
รองรับเหตุการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม โดยผลสืบเนื่องมาจากปั จจัยภายนอกหรื อบางกรณี เกิด
เหตุการณ์พเิ ศษที่มิได้คาดคิดมาก่อน
4.การทุจริ ตในหน่วยงาน ในบางกรณี บุคลากรในหน่วยงานร่ วมมือทุจริ ตเพือ่ หาผล
ประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะเป็ นการทาลายระบบการควบคุมที่กาหนดไว้ได้
5.ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผูบ้ ริ หารต้องยอมรับในอัตรา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาพบว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้ องกันความเสี่ยงมากกว่า
ผลตอบแทนที่จะได้รับ
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แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
1. ความหมายของสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็ นกระบวนการที่จะบริ หารและจัดการองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีผใู ้ ห้ความหมายของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรไว้
หลายความหมายดังตัวอย่างเช่น
วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (
2552:21) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ผบู ้ ริ หารเข้าใจและสามารถควบคุมได้ เป็ นสภาพแวดล้อม
ที่เป็ นเงื่อนไขของการทางานและเกิดขึ้นจากระบบการบริ หารจัดการโครงสร้างขององค์กร
และวัฒน-ธรรมองค์กร และมีอิทธิพลต่อกัน
สมยศ นาวีการ
(2524: 156) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรไว้ดงั นี้ ทักษะที่
สาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของผูบ้ ริ หารทุกคนคือ ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รู ป
จาลองความเป็ นผูน้ าแบบสามมิติถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของแนวความคิดว่าความมี
ประสิทธิภาพของความเป็ นผูน้ าขึ้นอยูก่ บั การใช้แบบของความเป็ นผูน้ าที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ดังนั้นผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าทุกคนควรจะเรี ยนรู ้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพวก
เขา
สภาพแวดล้อมภายในองค์การในองค์การใดองค์การหนึ่งประกอบขึ้นด้วยผูน้ า ผูอ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชาของผูน้ า ผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ า บุคคลที่ทางานอยูร่ ะดับเดียวกับผูน้ า องค์การและ
ลักษณะของงาน ตัวแปรผันสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การเท่านั้น
อานาจ ธีระวนิช
(2547:66) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ประกอบด้วย เงื่อนไขและพลังผลักดันจากภายในองค์กร เช่น ผูถ้ ือหุน้ กรรมการบริ ษทั บุคลากร
และวัฒนธรรมองค์กร เป็ นต้น ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในนี้ ถือเป็ นปั จจัยที่องค์กรสามารถควบคุม
ได้ ในด้านการจัดการ ผูจ้ ดั การต้องทาการศึกษาปั จจัยเหล่านี้เพือ่ ประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนของ
องค์กร
วิทยา ด่านธารงกุล
(2546: 73) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ผบู ้ ริ หาร สามารถควบคุมได้ เป็ นสภาพแวดล้อมที่เป็ นเงื่อนไขของการ
ทางานและเกิดขึ้นจากโครงสร้าง และวัฒนธรรมขององค์กรเอง
อนิวชั แก้วจานง (
2550:15) ได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายใน
องค์การโดยมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรง และองค์การสามารถควบคุมได้
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยี เครื่ องจักร และพนักงาน เป็ นต้น
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (
2545:68)ได้ให้ความหมายไว้วา่ สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร เป็ นแรงกดดันภายในองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อองค์การและการทางานขององค์การ ซึ่ง
ประกอบด้วย เจ้าของกิจการและผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ หาร พนักงาน วัฒนธรรมองค์กร
หน้าที่งานต่าง ๆ ขององค์กร ระบบการบริ หารจัดการ และโครงสร้างขององค์กร
จากความหมายข้างต้นของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร สามารถสรุ ปได้วา่
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยูภ่ ายในองค์กรที่เป็ นแรงผลักดันที่มี
อิทธิพลต่อองค์กรและการทางานของบุคลลากรในองค์กร เป็ นสภาพแวดล้อมที่ผบู ้ ริ หารสามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งประกอบด้วยปั จจัย เจ้าของและผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ หาร พนักงาน
วัฒนธรรมองค์กร หน้าที่ต่างๆขององค์การ ระบบการบริ หารจัดการ และโครงสร้างองค์กร ซึ่งแต่
ละปั จจัยมีอิทธิพลต่อกัน ผูบ้ ริ หารควรจะเรี ยนรู ้และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรตนเอง
เพือ่ นาไปปรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต่างเหล่านั้น ให้เป็ นจุดแข็ง และลดจุดอ่อนขององค์กร
2. ความสาคัญของสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
อานาจ ธีระวนิช ได้กล่าวถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีต่อองค์กร
ไว้ดงั นี้ สภาพแวดล้อมองค์กร เป็ นพลังและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีศกั ยภาพในการสร้างผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน และนามาซึ่งความสาเร็จและความล้มเหลว ในการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
ผูจ้ ดั การองค์กรทุกประเภทต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การทั้งนี้เพือ่ ให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อโอกาสที่เอื้ออานวย อุปสรรค
และแผนในอนาคต
หน้าที่ทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจจะต้องสัมพันธ์กบั บทบาทของสังคมและการเมือง
องค์กรธุรกิจเองต้องจัดระเบียบตัวเองเพือ่ สนองตอบหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ซึ่งในปั จจุบนั การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลในเชิงเศรษฐกิจหรื อในเชิงธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจทาให้องค์กรธุรกิจ
ประสบความสาเร็จได้ ผูบ้ ริ หารจะต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมในเรื่ องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจด้วย และต้องทาความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องศึกษาทาความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ดี
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่องานด้านการเงิน การตลาด
การบริ หารงานบุคคล และการวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานขององค์กร เพือ่ ให้การดาเนินการ
ขององค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่ นและบรรลุเป้ าหมาย (อานาจ ธีระวนิช,2549: 72)
3. ลักษณะโดยรวมของสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญกับความสาเร็จขององค์กรนั้น ๆ
อย่างมาก เพราะแม้พลังผลักดันจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะมีอิทธิพลต่อการดาเนินงาน
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ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคโลกาภิวฒั น์ แต่ผจู ้ ดั การต้องติดตามและจัดการกับผลกระทบ
ของพลังเหล่านี้ภายในกรอบขององค์กร ดังนั้นปั จจัยภายในองค์กรจึงมีความสาคัญต่อการเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องและอยูใ่ นแนวเดียวกับสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การประกอบด้วย (อานาจ ธีระวนิช,2547: 76) , (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,2545: 65)
1 เจ้าของและผูถ้ ือหุน้
2 คณะกรรมการ
3 บุคลากร
4 วัฒนธรรมองค์การ
5 หน้าที่งานต่าง ๆ
6 ระบบบริ หารจัดการ
7 โครงสร้างขององค์การ
1.เจ้าของและผูถ้ ือหุน้ (Owner and Shareholders) ในธุรกิจขนาดย่อมเจ้าของกิจการ
ถือเป็ นผูม้ ีอิทธิพลอย่างยิง่ ต่อองค์กรและการดาเนินงานในทุกรู ปการ เมื่อองค์การเติบโตขึ้นและมี
ความต้องการเงินทุนมากขึ้นเจ้าของอาจขายหุน้ ของกิจการให้กบั บุคคลหรื อองค์การอื่น ซึ่งผูล้ งทุน
เหล่านี้ถือว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในธุรกิจขนาดย่อมผูถ้ ือหุน้ อาจมีเพียงไม่กี่ราย แต่สาหรับในกิจการขนาด
ใหญ่แล้วผูถ้ ือหุน้ อาจมีหลายพันราย ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ที่ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายจะเข้าไปจัดการและ
ดาเนินงานในกิจการโดยตรง ดังนั้นเพือ่ ปกป้ องผลประโยชน์ ผูถ้ ือหุน้ จึงได้เลือกคณะกรรมการ
ของกิจการ (Board of Directors) ขึ้นมาเพือ่ กากับดูแลการจัดการองค์การ สาหรับธุรกิจขนาดย่อม
เจ้าของถือว่าเป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อความสาเร็จหรื อความล้มเหลวของ
องค์การ เพราะเป็ นผูม้ ีอานาจเพียงกลุ่มเดียวที่กุมการทางานทั้งหมดในองค์การ แต่ในองค์การที่มี
ขนาดใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ เป็ นกลุ่มคนที่มีบทบาทในองค์การอีกกลุ่มหนึ่งเพราะคนกลุ่มนี้เป็ นผูเ้ ลือก
คณะกรรมการของกิจการให้เข้ามากาหนดนโยบาย จัดการและกากับติดตามผลการดาเนินงานของ
กิจการ นอกจากนั้นตามปกติสิ่งที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องการนอกจากความต้องการในการเข้ามาควบคุม
กิจการแล้ว ยังต้องการที่จะได้รับเงินปั นผลในระดับสูงด้วย (อานาจ ธีระวนิช,2547: 76-77)
2. คณะกรรมการบริ หารงาน (Board of Directors) การที่ผถู ้ ือหุน้ ได้เลือก
คณะกรรมการของกิจการให้เป็ นตัวแทนในการกากับดูแลการจัดการองค์การและผลงานใน
ภาพรวม ดังนั้นคณะกรรมการของกิจการจึงเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการแต่งตั้งหรื อโยกย้าย
ผูจ้ ดั การระดับสูงขององค์การ อนุมตั ิเป้ าหมายและแผนการดาเนินงานที่สาคัญขององค์กร และใน
องค์ไม่แสวงกาไรจานวนมาก คณะกรรมการอาจเข้าไปดาเนินงานโดยเข้าไปกากับดูแลและกาหนด
ทิศทางนโยบาย และลาดับความสาคัญก่อนหลังในการดาเนินงานขององค์กรโดยตรง ส่วนใน
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องค์กรแสวงหาผลกาไร กรรมการของกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ กลุ่มที่ทางาน
เต็มเวลาในบทบาทผูบ้ ริ หารระดับสูงกับกลุ่มที่กากับดูแลจากภายนอกคณะกรรมการจึงถือว่าเป็ นผูม้ ี
บทบาทสาคัญในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ (อานาจ ธีระวนิช,2547:77)
3.บุคลากร (Employee) เมื่อผูจ้ ดั การได้เลือก บุคคลเข้ามา ปฏิบตั ิงาน ในองค์กร
บุคลากรเหล่านี้ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน ในบางกรณี บุคลากรอาจเป็ น
เจ้าของ กรรมการ หรื อผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่มีบทบาทในฐานะบุคลากรของกิจการเพราะได้เข้ามา
ปฏิบตั ิงานประจาวันในหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งแตกต่างจากบทบาทในฐานะที่เป็ นเจ้าของ
กรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ โดยทัว่ ไป การที่บุคลากรในฐานที่ปฏิบตั ิงานประจาเป็ นผูท้ ี่มีบทบาท
โดยตรงในการมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับงาน โดยปฏิบตั ิงานเพือ่ สร้างผลงานและส่ง
มอบคุณค่าให้กบั ลูกค้า บุคคลกลุ่มนี้จึงถือเป็ นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จและความล้มเหลว
ของกิจการ (อานาจ ธีระวนิช,2547: 77)
4.วัฒนธรรมองค์กร (OrganizationalCulture) สภาพแวดล้อมภายใน อีก ประการหนึ่ง
ซึ่งถือเป็ นพลังที่มีความสาคัญต่อองค์การ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็ น “ชุดของค่านิยม (Values)
และบรรทัดฐาน (Norms) ที่สมาชิกองค์กรมีส่วนร่ วมในการกาหนดขึ้นมา ซึ่งถือ เป็ นรากฐานของ
ระบบการจัดการ และการปฏิบตั ิของบุคลากร” ค่านิยมร่ วม (Shared Value) ของวัฒนธรรม
องค์การที่มีผลต่อรู ปแบบเชิงพฤติกรรม ซึ่งกลายมาเป็ นบรรทัดฐานที่ให้แนวทางปฏิบตั ิแก่บุคลากร
ขององค์กรหนึ่ง ๆ (อานาจ ธีระวนิช,2547: 77)
5.หน้าที่ต่าง ๆ (Functions) เป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรกาหนดขึ้นเพือ่ ให้การ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมขององค์กรบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การผลิต การบัญชี การเงิน
ระบบข้อมูลเพือ่ การบริ หารการตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ เป็ นต้น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,2545:
69)
6.ระบบการบริ หารจัดการ (Management System) เป็ นระบบที่เกี่ยวกับการวางระบบ
การบริ หารจัดการที่องค์กรนามาใช้ในการบริ หาร เป็ นกระบวนการออกแบบและรักษาซึ่งสภาวะ
แวดล้อมซึ่ง บุคคลทางานร่ วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อ หมายถึง กระบวนการเพือ่ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยการวางแผน (Planning) การจัด
องค์กร (Organizing)การชักนา (Leading)และการควบคุม (Controlling)
ทรัพยากรมนุษย์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์, 2552: 21)
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7.โครงสร้างขององค์กร (Organizational Structure) เป็ นการแสดงตาแหน่งงาน
หน้าที่งานต่าง ๆ และเส้นโยงความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ เหล่านั้น โครงสร้างจะครอบคลุม
แนวทางและกลไกในการประสานงาน และการติดต่อสื่อสาร และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น
การมอบหมายงาน การกาหนดความชัดเจนในหน้าที่งานด้านต่าง ๆ เป็ นต้น โครงสร้างของ
องค์การยังรวมถึงการจัดวางตาแหน่งงาน และกลุ่มของตาแหน่งงานต่างๆ ภายในองค์การซึ่ง
โครงสร้างจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของงานที่จะมีต่อกัน รู ปแบบปฏิสมั พันธ์และการจัดสรร
หน้าที่และความรับผิดชอบภายในองค์กรนั้น (สุพานี สฤษฎวานิช,2549: 436)
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกปั จจัย 3 ด้าน คือ โครงสร้างองค์การ ระบบบริ หารจัดการ
และวัฒนธรรมองค์การ เนื่องจากได้พจิ ารณาว่า โครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กบั ระบบการ
ควบคุมภายในเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจาก ระบบโครงสร้างองค์การจะมีผลต่อการวางระบบการควบคุม
ภายในองค์การ ทาให้การวางระบบควบคุมภายในเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างองค์การ ซึ่งใน
โครงสร้างองค์การจะมีระบบการควบคุมภายในควบคู่ไปด้วยกัน และการจัดโครงสร้างองค์การที่ดี
จะมีผลทาให้ระบบการควบคุมภายในดีไปด้วยเช่นกัน ระบบบริ หารจัดการเป็ นการจัดระบบการ
ทางานที่นาไปใช้การบริ หารงานภายในองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร โดย
มีองค์ประกอบของการวางแผน การจัดองค์การ การชักนา และการควบคุม ซึ่งการระบบการ
บริ หารงานต้องการการควบคุมภายในที่ดีพอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บุคลากร หน่วยงาน และองค์การ ได้
ปฎิบตั ิตามแผนงานที่วางไว้ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย วัฒนธรรมองค์การเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานของพนักงานในองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ถูก
กาหนดจากพื้นฐานความเชื่อภายในองค์การ แล้วมีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์การนั้น ๆ
ดังนั้นการที่ผบู ้ ริ หารเข้าใจถึงวัฒนธรรมในองค์การจะส่งผลให้ผบู ้ ริ หารสามารถวางแผนงานต่าง ๆ
ได้โดยไม่ขดั ต่อวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะทาให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการทางานจากพนักงาน
ในองค์การ และผลงานของพนักงานแต่ละหน่วยงานมีคุณภาพเชื่อถือได้ และข้อมูลต่างที่เกิดขึ้น
และบันทึกในองค์การมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ดัง่ เช่นงานวิจยั ของ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552)
ได้ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์การกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจ SMEs
ในเขตภาคเหนือ ได้เลือกปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 3 ปั จจัยได้แก่ โครงสร้างองค์การ
ระบบบริ หารจัดการ และวัฒนธรรมองค์การในการทาวิจยั
โดยปั จจัยทั้ง
3 สามารถตอบ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายได้
และงานวิจยั ของ มหาวิทยาลัยราชภั ฎศรี สะเกษ(วันที่สืบค้น8
มิถุนายน2554 (http://www.kana.sskru.ac.th/2011_new/kana_new/vijai.htm) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อประสิทธิภาพขของระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี :
กรณี ศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพือ่ ศึกษาดูความสัมพันธ์ของ
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วัฒนธรรมองค์กรกับความมีประสิทธิภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี และเพือ่
เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
1. ความหมายของคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร ( 2547: 4-11 ) ได้กล่าวได้เกี่ยวกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีไว้วา่ การกาหนดคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีมีวตั ถุประสงค์เพือ่
วิเคราะห์ลกั ษณะของข้อมูลทางการบัญชีที่มีประโยชน์ ซึ่งอาจมีลกั ษณะเชิงคุณภาพหลายลักษณะ
และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม คุณภาพข้อมูลทางการบัญชียงั สามารถใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกวิธีการบัญชีอีกด้วย
นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร
(2551: 4-12) ได้อธิบายถึงคุณภาพของ
งบการเงินไว้วา่ งบการเงินจะมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินก็ต่อเมื่องบการเงินนั้นมีลกั ษณะเชิง
คุณภาพตามที่แม่บทการบัญชีกาหนดไว้ลกั ษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน(Qualitative
Characteristics of Financial Statments) หมายถึง คุณสมบัติที่ทาให้ขอ้ มูลในงบการเงินมีประโยชน์
ต่อผูใ้ ช้
การกาหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะของ
ข้อมูลทางการบัญชีที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลทุกฝ่ ายดังนี้
1. ช่วยให้ผจู ้ ดั ทางบการเงินมีแนวทางและบรรทัดฐานในการตัดสินใจเลือกวิธีการ
บัญชี ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลทุกฝ่ าย
2.ช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับ และข้อจากัดของข้อมูลทางการ
บัญชี
3.ช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลหลายฝ่ าย ทั้งผูจ้ ดั ทาและผูใ้ ช้งบการงินให้
เข้าใจและนาแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สุธีรา วิเศษกุล (
2543 : 51) ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้ คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีเป็ น
แนวทางในการเลือกใช้วธิ ีทางการบัญชี กล่าวคือ ข้อมูลทางการบัญชีที่มีประโยชน์อาจมีหลาย
รู ปแบบ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทาให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีน้ นั ต้องมีการเลือกวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีจากทางเลือกที่มีอยูห่ ลายทาง
วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ ( 2552 : 26) ได้ให้ความหมายของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีไว้ดงั นี้
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ลักษณะคุณภาพเชิงปริ มาณที่เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน ผูบ้ ริ หาร
และผูถ้ ือหุน้ และมีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจซึ่งอาจมีลกั ษณะเชิงคุณภาพหลาย
ลักษณะและอ าจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม คุณภาพข้อมูลทางการบัญชียงั สามารถแบ่ง
คุณภาพข้อมูลออกเป็ น 2 ระดับ คือ คุณภาพข้อมูลขั้นต้น และคุณภาพขั้นรองของข้อมูล
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จากความหมายของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีขา้ งต้น สามารถสรุ ปได้วา่ คุณภาพข้อมูล
ทางบัญชี หมายถึง ลักษณะเชิงคุณภาพเชิงปริ มาณที่เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน ผูบ้ ริ หาร
และผูถ้ ือหุน้ และมีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจซึ่งอาจมีลกั ษณะเชิงคุณภาพหลาย
ลักษณะ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม
2. ลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลทางบัญชี
เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร ( 2547 : 4-12) ได้กล่าวถึงลักษณะเชิง
คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีไว้วา่ คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีกาหนดขึ้นสาหรับผูใ้ ช้ที่มี
ความรู ้ ความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับธุรกิจ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และมีความพยายามที่จะ
ศึกษาข้อมูลนั้น คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีกาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากประโยชน์และ
คุณลักษณะที่จะให้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร (2551: 4-15) ได้กล่าวถึงลักษณะเชิง
คุณภาพของงบการเงิน ซึ่งมีส่วนในลักษณะเชิงคุณภาพที่ตรงกัน โดยได้อธิบายไว้ดงั นี้
การนาลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่เ
หมาะสมมาใช้ในการ
จัดทางบการเงิน ช่วยให้งบการเงินมีความถูกต้องตามควร ( True and Fair View) หรื อ ถูกต้อง
ตามที่ควร (Fairly State) ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินตามวัตถุประสงค์
นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร ได้อธิบายเพิม่ เติมอีกว่า แม่บทการ
บัญชีได้กาหนดลักษณะเชิงคุณภาพหลักหรื อ แรก ของงบการเงินไว้ 4 ประการดังนี้
1.ความเข้าใจได้ (Understandability)
2.ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance)
3.ความเชื่อถือได้ (Reliability)
4.การเปรี ยบเทียบได้ (Comparability)
อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ (
2549: 3) ได้กล่าวถึงลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีไว้
ว่า ลักษณะเชิงคุณภาพเป็ นส่วนประกอบที่ทาให้ขอ้ มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูล้ งทุน เจ้าหนี้
และผูใ้ ช้งบการเงินกลุ่มอื่น ๆ โดยระบุถึงลักษณะเชิงคุณภาพไว้ 4 ประการ คือ
1.เข้าใจได้
2.เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
3.เชื่อถือได้
4.เปรี ยบเทียบได้
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ตามความหมายของลักษณะเชิงคุณภาพดังกล่าวข้างต้น พอสรุ ปได้ความหมายได้ดงั นี้
ลักษณะคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี หมายถึง การกาหนดคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีที่มี
ประโยชน์ เพือ่ เป็ นแนวทางในการเลือกวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีซ่ ึงมีอยูห่ ลายทางเลือก เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควร และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน
คุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีประกอบด้วยคุณลักษณะเชิงคุณภาพหลายด้านประกอบกันและ
ในแต่ละด้านอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ ข้อบังคับและกฎหมายทั้งที่
กาหนดจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ความสมดุลของคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี
ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่ข้ นึ อยูก่ บั ความต้องการและวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลที่แตกต่างกัน
คุณลักษณะหลักของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีประกอบด้วย
2.1 ความเข้าใจได้
2.2ความเกี่ยวข้องกับการตัดสอนใจ
2.3 ความเชื่อถือได้
2.4 การเปรี ยบเทียบได้
การกาหนดคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีจะต้องก่อให้เกิดความสมดุลกันในแต่ละ
องค์ประกอบ โดยการพิจารณาจะต้องใช้ดุลยพินิจในวิชาชีพบัญชีและดุลยพินิจด้านอื่นประกอบ
กัน อย่างไรก็ตามการให้ความสาคัญในคุณภาพขององค์ประกอบหนึ่งมากเกินไป อาจต้องชดเชย
ด้วยคุณภาพขององค์ประกอบอื่นแทน
2.1 ความเข้าใจได้ (Understandability)
ข้อมูลทางการบัญชีตอ้ งช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถเข้าใจในข้อมูลที่นาเสนอได้
งบการเงินจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูใ้ ช้ที่มีความรู ้พ้นื ฐานอย่างเพียงพอ แม่บทการ
บัญชีจึงมีขอ้ สมมติวา่ ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการบัญชีตอ้ งมีความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจและเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจพอสมควร อีกทั้งมีความพยายามและความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลนั้น ดังนั้น
ถึงแม้ขอ้ มูลจะมีความซับซ้อน แต่ถา้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ผูจ้ ดั ทางบการเงินยังคงต้องนาเสนอ
ข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการไม่สามารถอ้างได้วา่ กิจการไม่ได้แสดงข้อมูลทางการบัญชีที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี เพราะเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีความซับซ้อนเกินไป กิจการยังคง
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ น เนื่องจากข้อมูลที่นาเสนอจะให้ประโยชน์แก่ผใู ้ ช้งบการเงินในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-13)
2.2 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance)
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ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถ
ประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตได้ (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่
เพชร,2551: 4-13) กล่าวคือ เป็ นข้อมูลทางการบัญชีที่ (ก) ช่วยผูใ้ ช้ในการประเมินเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งในอดีต ปั จจุบนั และ อนาคต และ (ข) ยืนยันหรื อแก้ไขการประเมินในอดีต
ของผูใ้ ช้ขอ้ มูล (อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ,2549: 4) ตัวอย่างเช่น ผูล้ งทุนสามารถใช้ขอ้ มูลในงบ
การเงินของบริ ษทั ที่ตอ้ งการลงทุน เพือ่ คาดการณ์วา่ บริ ษทั มีความสามารถในการก่อให้เกิดกระแส
เงินสดได้พยี งไร ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนคุม้ กับการลงทุนหรื อไม่ และเมื่อผูล้ งทุนตัดสินใจ
ซื้อหุน้ ของบริ ษทั ไปแล้ว ผูล้ งทุนสามารถใช้งบการเงินในงวดต่อมายืนยันว่า การตัดสินใจที่ได้ทา
ไปแล้วถูกต้องหรื อไม่ โดยสรุ ปแล้ว ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจจะต้องเป็ น
ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะช่วยลดความไม่แน่นอนในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลถือเป็ น
คุณลักษณะหลัก ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและความมีนยั สาคัญของข้อมูล ซึ่งถือเป็ นคุณลักษณะรอง
(นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-13)
ความมีนยั สาคัญหรื อความมีสาระสาคัญ
(Materiality) เป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลมีนยั สาคัญหากการละเว้นไม่แสดงข้อมูลนั้นหรื อแสดง
ไว้อย่างไม่ถูกต้องมีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้ (อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ,2549: 4)
ความมีนยั สาคัญขึ้นอยูก่ บั ขนาดของรายการหรื อขนาดของความผิดพลาด และลักษณะของรายการ
หรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้ขอ้ มูล ในการพิจารณา
ว่าข้อมูลมีนยั สาคัญหรื อไม่น้ นั ให้พจิ ารณาจากผลกระทบที่มีต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเป็ น
สาคัญ (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-14)
2.3 ความเชื่อถือได้ (Reliability)
ข้อมูลต้องเชื่อถือได้จึงจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน ข้อมูลที่เชื่อได้ตอ้ งไม่มี
ความผิดพลาดที่มีนยั สาคัญและความลาเอียง (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร
,2551: 4-14) ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถแน่ใจได้ขอ้ มูลดังกล่าวแสดงถึงเหตุการณ์และรายการอย่าง
ถูกต้อง ข้อมูลจะไม่มีความน่าเชื่อถือ ถ้าข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดทาขึ้นเพือ่ ให้มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผูใ้ ช้งบการเงินในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ (อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ,2549: 4) ความเชื่อถือ
ได้ถือเป็ นคุณลักษณะหลัก ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะรอง 5 ประการ คือ (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัย
ชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-14)
2.3.1การเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful Representation) หมายถึง การ
แสดงรายการและเหตุการณ์ทางการบัญชีอย่างเที่ยงธรรมตามที่ตอ้ งการให้แสดงหรื อควรจะแสดง
ตัวอย่าง เช่น กิจการแสดงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ภาระผูกพัน และรายการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
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ทรัพยากร เหล่านั้นด้วยมูลค่าและอธิบายให้ตรงกับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่ควรแสดงเช่น
(นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-14)
2.3.1.1กิจการต้องรับรู ้ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริ ษทั เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบ
กาไรขาดทุน มิใช่แสดงเป็ นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีในงบดุล
2.3.1.2 กิจการต้องรับรู ้รายการที่เป็ นที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็ น
สินทรัพย์ในงบดุลเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ และเข้าเกณฑ์การ
รับรู ้สินทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่อาจมีความเสี่ยงที่จะอาจไม่เป็ นตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมของรายการที่ตอ้ งการให้แสดงอยูบ่ า้ ง โดยมิได้มีสาเหตุจากความลาเอียง แต่เกิดจากความ
ซับซ้อนในการระบุรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี หรื อเกิดจากการนาหลักการวัดมูลค่าและ
เทคนิคในการนาเสนอรายการมาประยุกต์ใช้ (สภาวิชาชีพ ,2552: 12) เช่น ข้อมูลบางรายการอาจ
จาเป็ นต้องอาศัยการประมาณการข้อมูลที่มีการประมาณการอย่างสมเหตุสมผล เป็ นไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป สามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้ (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร
ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-14)
2.3.2เนื้อหาสาคัญกว่ารู ปแบบ (Substance over Form) หมายถึง ข้อมูล
ทางการบัญชีที่ตอ้ งบันทึกและแสดงตามเนื้อหา และความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจ โดยมิได้คานึงถึง
รู ปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว โดยปกติเนื้อหาทางเศรษฐกิจของรายการและเหตุการณ์ทาง
บัญชีที่เกิดขึ้นมักสอดคล้องกับรู ปแบบทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเนื้อหาทางเศรษฐกิจ
กับรู ปแบบทางกฎหมายอาจแตกต่างกัน แต่ผจู ้ ดั ทางบการเงินจะให้ความสนใจในเนื้อหาทาง
เศรษฐกิจของเหตุการณ์ แม้เนื้อหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์น้ นั อาจแตกต่างจากรู ปแบบทาง
กฎหมาย ดังนั้นผูจ้ ดั ทางบการเงินจึงควรนาเสนองบการเงินตามเนื้อหาและความเป็ นจริ งทาง
เศรษฐกิจไม่ใช่ตามรู ปแบบทางกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ เพือ่ ให้ผใู ้ ช้งบการเงินได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่แท้จริ ง (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ
ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-14)
ตัวอย่างของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่แสดงถึงหลักเนื้อหาสาคัญกว่า
รู ปแบบ เช่น (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-15)
- กิจการบันทึกรถยนต์จากการเช่าซื้อเป็ นสินทรัพย์ในงบดุล ณ วันทา
สัญญาเช่าซื้อแม้วา่ กิจการจะมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายเมื่อกิจการได้ผอ่ นชาระค่างวดครบถ้วน
ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพิจารณาเนื้อหาทางเศรษฐกิจแล้ว กิจการได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จาก
รถยนต์นบั ตั้งแต่วนั ทาสัญญาเช่าซื้อ
- กิจการโอนสินทรัพย์ให้กบั บุคคลโดยมีเอกสารยืนยันว่าได้มีการโอน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ให้กบั บุคค ลนั้นแล้วแต่ในสัญญาระบุวา่ กิจการยังคงได้รับประโยชน์เชิง

53

เศรษฐกิจจากสินทรัพย์น้ นั ต่อไปกรณี ดงั กล่าวกิจการไม่สามารถบันทึกการขายสินทรัพย์น้ นั ได้
เนื่องจากเมื่อพิจารณาเนื้อหาทางเศรษฐกิจแล้วกิจการยังคงครอบครอง และได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากสินทรัพย์น้ นั
2.3.3 ความเป็ นกลาง (Neutrality) หมายถึง ข้อมูลในงบการเงินจะต้อง
ปราศจากความลาเอียง และแสดงโดยไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินตัดสินใจตามที่
ผูจ้ ดั ทางบการเงินวางแผนไว้ ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือ เมื่อมีความเป็ นกลางหรื อปราศจากความ
ลาเอียง เนื่องจากความเป็ นกลางจะทาให้ขอ้ มูลทางการบัญชีสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
แท้จริ ง โดยไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะใช้ขอ้ มูลนั้นเป็ นสื่อที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง
โดยเฉพาะ หรื อไม่มีการกาหนดผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่
เพชร,2551: 4-15)
2.3.4ความระมัดระวัง ( Conservatism) หมายถึง ข้อมูลในงบการเงินต้อง
ประมา ณขึ้นโดยไม่ทาให้สินทรัพย์หรื อรายได้สูงเกินไป และหนี้สินหรื อค่าใช้จ่ายต่าเกินไป
เนื่องจากโดยทัว่ ไป ผูจ้ ดั การทางบการเงินมักประสบความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจ กิจการจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการรับรู ้เรื่ องความไม่แน่นอนด้วย หลักความ
ระมัดระวังไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้งบการเงินแสดงในมูลค่าที่ต่าเกินความเป็ นจริ ง แต่ให้นามาใช้
ในกรณี ที่กิจการอยูใ่ นสภาวะที่มีความเสี่ยงหรื อมีความไม่แน่นอน แต่การใช้หลักความระมัดระวัง
ไม่ได้หมายความว่า กิจการจะสามารถตั้งสารองลับ (Hidden Reserve) ไว้ในบัญชีได้ เนื่องจากการ
ตั้งสารองลับดังกล่าว ทาให้งบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร
ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-15)
ตัวอย่างของการใช้หลักความระมัดระวังเช่น (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ
ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-15)
- สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคา
ใดต่ากว่า
- กิจการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะของลูกค้าแต่
ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระ
2.3.5ความครบถ้วน (Completeness) หมายถึง ข้อมูลในงบการเงินต้อง
ครบถ้วน หากข้อมูล มีนยั สาคัญและมีตน้ ทุนในการจัดทาไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ต้นทุนในที่น้ ี
หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดทาและนาเสนองบการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และ
ตีความหมายของผูใ้ ช้ขอ้ มูล และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปิ ดเผยข้อมูลแล้วทาให้เสียเปรี ยบคู่แข่งขัน
เป็ นต้น ดังนั้น ผูใ้ ช้งบการเงินควรที่จะพิจารณาถึงข้อจากัดเกี่ยวกับต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ
ด้วย (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-16)
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2.4 การเปรี ยบเทียบได้ (Comparability)
การเปรี ยบเทียบได้ หมายถึง การเปรี ยบเทียบงบการเงินของกิจการเดียวกันใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ต่างกัน หรื อการเปรี ยบเทียบงบการเงินของกิจการต่างกันในรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกัน การเปรี ยบเทียบกันได้ทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินและคาดคะเนแนวโน้ม
ของฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการที่เปรี ยบเทียบได้ งบการ - เงินที่
เปรี ยบเทียบกันได้จะให้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นการใช้วธิ ีการบัญชี
ที่สม่าเสมอจากงวดหนึ่งไปยังอีกงวดหนึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผใู ้ ช้งบการเงิน โดยทาให้
สามารถวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลทางการบัญชีที่เปรี ยบเทียบได้ แต่ท้งั นี้มิได้หมายความว่าผูจ้ ดั ทา
งบการเงินจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีไม่ได้เนื่องจากเหตุการณ์หรื อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริ หารอาจเปลี่ยนวิธีการบัญชีได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีการบัญชีใหม่
สามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ดียงิ่ ขึ้น และกิจการต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง(นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2551: 4-16)
การเปรี ยบเทียบได้เป็ นลักษณะเชิงคุณภาพที่สาคัญกล่าวคือผูใ้ ช้งบการเงิน
จาเป็ นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทางบการเงินรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผูใ้ ช้งบการเงินต้อง
สามารถระบุความแตกต่างระหว่างนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้สาหรับรายการ และเหตุการณ์ทาง
บัญชีที่คล้ายคลึงกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ต่างกันของกิจการเดียวกัน และความแตกต่างระหว่าง
นโยบายการบัญชีที่ใช้ของกิจการแต่ละกิจการได้ การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีซ่ ึงรวมถึงการ
เปิ ดเผยนโยบายการบัญชีจะช่วยให้งบการเงินมีคุณสมบัติในการเปรี ยบเทียบกันได้ (สภาวิชาชีพ
บัญชี,2552: 14)
3. ข้ อจากัดเกี่ยวกับคุณภาพข้ อมูลทางการบัญชี
ข้อจากัดของข้อมูลทางการบัญชีมี
2 ประการ ดังนี้ (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร
ศรี จนั่ เพชร,2547: 4-17)
3.1ข้อจากัดในการนาเสนอและใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี
ข้อมูลทางการบัญชีตอ้ งมีคุณภาพด้านความเกี่ยวข้องกับปั ญหา และความเชื่อถือได้
อย่างไรก็ดีดงั ที่ได้ทราบมาแล้วว่า การลดคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีในด้านหนึ่งและเพิม่
คุณภาพอีกด้านหนึ่งอาจทาให้ผใู ้ ช้ได้ประโยชน์มากขึ้น เช่น เพิม่ คุณภาพความเกี่ยวข้องกับปั ญหา
แต่ลดคุณภาพด้านความเชื่อถือได้ลง เป็ นต้น
โดยทัว่ ไป ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูล ควรมากกว่าต้นทุนในการจัดหาข้อมูลนั้น
ต้นทุนดังกล่าว หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการบัญชี
เช่น
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1. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล
2.ค่าใช้จ่ายในการนาเสนอข้อมูล
3.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
4.ค่าใช้จ่ายในการเปิ ดเผยข้อมูล (ทาให้เสียเปรี ยบคู่แข่ง)
5.ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และตีความของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
3.2ข้อจากัดที่ตอ้ งยอมรับ
ความมีนยั สาคัญ
(Materiality) ถือเป็ นข้อจากัดที่ตอ้ งยอมรับ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ขนาดและ
ลักษณะของรายการที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินโดยปกติแล้ว
รายการที่ผดิ ปกติอาจมีนยั สาคัญมากกว่ารายการที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาตามปกติ
ตัวอย่างของรายการที่มีนยั สาคัญ เช่น
1.การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่ทาให้ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
2.รายได้ที่มิได้เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามปกติ
3.การจัดประเภทสินทรัพย์ผดิ ประเภท
4.การจัดหนี้สินผิดประเภท เช่น แสดงรายการหนี้สินระยะยาวภายใต้หวั ข้อ หนี้สิน
หมุนเวียน เป็ นต้น
ความมีนยั สาคัญ ไม่ใช่ลกั ษณะของข้อมูลทางการบัญชี แต่คล้ายกันตรงที่ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของผูใ้ ช้ กิจการจึงต้องบันทึกและรายงานเหตุการณ์ทางบัญชีและความเปลี่ยนแปลงที่
มีนยั สาคัญด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพือ่ มิให้ผใู ้ ช้เข้าใจรายงานทางการเงินผิดไปจากความ
เป็ นจริ ง (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร,2547: 4-12– 4-17)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
นพวรรณ ฟูติตระกูล (2544
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายใน
ของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสิน พบว่า ระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารออมสินคล้ายคลึงกันในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
แต่จะมีความแตกต่างในส่วนของปั จจัยย่อยขององค์ประกอบ ได้แก่ ธนาคารออมสินไม่มีวธิ ีการที่
ชัดเจนในการสร้างบรรยากาศในการควบคุมหรื อมาตรการสร้างความเข้าใจให้บุคคลากรมีจิตสานึก
ที่ดีในการควบคุมรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีของสานักงานสาขา
ธนาคารไม่มีการกาหนดวิธีการประเมินผลกระทบที่มีต่อการปฏิบตั ิงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โยกย้ายหรื อปรับโครงสร้างองค์กร ในส่วนของกิจกรรมการควบคุมไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้น
ธนาคารยังไม่มีการนาเอาเครื่ องมือในการประเมินผลสมัยใหม่มาใช้ ทางด้านสารสนเทศและการ
สื่อสารพบว่าธนาคารมีการนาเอาเครื อข่ายสื่อสารภายในองค์กรมาใช้เพือ่ ให้เกิดระบบการสื่อสาร
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ทัว่ ถึงทั้งองค์กร และในส่วนของการติดตามและประเมินผลพบว่าแนวทางปฏิบตั ิของธนาคารมี
ความคล้ายคลึงกันแนวคิดของ COSO แต่วธิ ีปฏิบตั ิงานตรวจสอบในแต่ละครั้งมีผลกระทบกับการ
ปฎิบตั ิงานประจาวันของพนักงาน
กุสุมา โสเขียว (
2549:130) ได้ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
สภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี พบว่า ข้อมูลทางการบัญชีเป็ นเครื่ องมือหนี่ง
ของการเพิม่ มูลค่าให้ธุรกิจภายในโซ่คุณค่าขององค์กร และเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการ
ดาเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งในส่วนของการวางแผน และควบคุมการดาเนินงานของ
ธุรกิจให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดโครงสร้างขององค์กรที่ได้รับการจัดได้ดียอ่ ม
เป็ นพื้นฐานสาคัญทาให้ผบู ้ ริ หารสามารถวางแผนงาน การสัง่ การ และควบคุมการปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โครงสร้างการจัดการรวมถึงการจัดแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรในระดับต่าง ๆ จะต้องคานึงถึงความรู ้และความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วย การรวม
ศูนย์อานาจหรื อการกระจายอานาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากองค์กรเลือกใช้การรวมศูนย์
หรื อกระจายอานาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากองค์กรเลือกใช้การรวมศูนย์อานาจในการ
ตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผูท้ ี่ได้รับอานาจย่อมมีความสาคัญ หากเลือกวิธีกระจายอานาจ
การตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการทางานรวมถึงกระบวนการในการติดตามผลย่อมมีความสาคัญ
มากกว่าการจัดโครงสร้างองค์กรขึ้นอยูก่ บั ขนาดองค์กรและลักษณะธุรกิจเป็ นสาคัญ
สุกญั ญา คานวณสกุณี (
2543 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน
ในการบริ หารงานของธุรกิจขนาดย่อมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ธุรกิจ SMEs ที่มี
การนาลักษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม มาใช้ปฏิบ ั ติจะส่งผลให้งบการเงิน
แสดงข้อมูลที่ถูกต้องและยุติธรรม หรื อ อีกนัยหนึ่ง คือ งบการเงินนั้นให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตามควร
และมีระดับการนาข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในด้านการวางแผน การกาหนดเป้ าหมาย การควบคุม
การตัดสินใจ เช่น การปรับปรุ งกิจการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ SMEs แต่ละประเภท
การบริ หารงานมักมีการกาหนดเป้ าหมายของธุรกิจไว้ล่วงหน้า และพยายามให้กิจการบรรลุ
เป้ าหมายอันได้แก่ ความมัน่ คงของธุรกิจโดยเลือกวิธีการปรับระบบการบริ หารงานที่ทนั สมัย
วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (
2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี และประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs ในเขต
ภาคเหนือ พบว่า ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชี ธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรโดยรวมและเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านระบบบริ หารจัดการ ด้าน
โครงสร้างขององค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กร มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชีโดยรวมและเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรี ยบเทียบได้ มีความคิดเห็นด้วย
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เกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยรวมและเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับแรกได้แก่ ด้าน
คุณภาพของการตัดสินใจ ด้านการตัดสินใจได้ในเวลา ด้านการยอมรับของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และด้าน
ความเหมาะสมทางด้านจริ ยธรรม
ชลอเหรี ยญประดับ (
2548 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาแนวทางการควบคุมภายในของธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่จะทดเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯให้ระดับความสาคัญของการควบคุมภายในอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรมจะให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก สินค้ากลุ่มเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี จะให้ความสาคัญของการควบคุมภายในรองลงมา เมื่อ
พิจารณารายด้านของการควบคุมภายในพบว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมจะให้ความสาคัญด้านการเงิน
และบัญชีมากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดการ ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้านการตลาด
ด้านการผลิต และกิจกรรมที่ใช้เป็ นแนวทางในการควบคุมด้านบัญชีและการเงินคือ การกาหนดผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิ ระดับวงเงินและการแบ่งแยกหน้าที่ ด้านการจัดการได้แก่ การจัดทาแผนเพือ่ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย หลักเกณฑ์
การธารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
มุจริ นทร์ แก้วหย่อง (
2548 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาความรู ้ความสามารถทางการบัญชีระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี คุณภาพข้อมูลทางบัญชี และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ความรู ้ความสามารถทางการบัญชีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี โดยเฉพาะด้านความรู ้ใน
วิชาชีพ ความทันต่อเวลา และความรู ้ความสามารถทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กบั ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี และมีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะตัดสินใจ โดยการกาหนดคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้วเิ คราะห์ลกั ษณะของข้อมูลทางการบัญชีที่มีประโยชน์ ซึ่งอาจ
มีลกั ษณะเชิงคุณภาพหลายลักษณะและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม คุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชียงั สามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการบัญชีอีกด้วย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควร
ตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถทางการบัญชีของนักบัญชีในทุก ๆ ด้าน
และระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่จะนามาใช้ในการจัดทารายงานทางการเงิน เพือ่ ให้นกั บัญชี
สามารถจัดทารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และสามารถนารายงานทางการเงินไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
กุลนันท์ กั้วพิสมัย (
2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริ หารการควบคุมภายในของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จัดหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs มีการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารการควบคุมภายในโดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม เช่น กิจการมีความชัดเจนในการระบุความรับผิดชอบและ
อานาจการอนุมตั ิให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
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ด้านกิจกรรมการควบคุม เช่น กิจการมีมาตรการป้ องกันและดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ
และด้านการติดตามและประเมินผล เช่นกิจการมีการกาหนดให้ผบู ้ ริ หารต้องรายงานต่อผูก้ ากับ
ดูแลทันที ในกรณี ที่มีการทุจริ ตหรื อสงสัยว่ามีการทุจริ ตหรื อสงสัยว่ามีการทุจริ ตไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อมรเทพ ขอสูงเนิน (
2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบัญชีที่มีต่อ
ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
พบว่า พนักงานสหกรณ์เห็นว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีมี
ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในทางบัญชีโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเห็นว่าองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในรายด้านมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับแรกได้แก่ งบประมาณและ
การเงิน อันดับรองลงมาคือ การจัดให้มีการประเมินและการตรวจสอบ นอกจากนี้พนักงานบัญชี
สหกรณ์เห็นว่ากิจกรรมการควบคุมในทางการบัญชีมีความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
ทางการบัญชีส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ช่วยให้หลาย ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวได้ทราบ
ความคิดเห็นของพนักงานบัญชีวา่ ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในทางการบัญชีอย่างไร และ
การควบคุมภายในทางการบัญชีที่ดีไม่ได้เกิดจากพนักงานบัญชีเพียงฝ่ ายเดียว หากเกิดจากพนักงาน
ทุกฝ่ ายร่ วมใจกันพัฒนางานและคุณภาพของงานให้มีคุณภาพดีข้ นึ ไป
สายทิพย์ จะโนภาษ (
2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลกระทบของการกากับดูแลที่ดีและ
ศักยภาพองค์กรที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจส่งออกในประเทศไทย พบว่า ระบบที่
จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้ า การควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตาม
หน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพือ่ รักษาเงินลงทุนและเพิม่ คุณค่า
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวภายในกรอบการมีจริ ธรรมที่ดี โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นและสังคม
โดยรวม ประกอบโครงสร้างองค์กรและกระบวนการของการนาและควบคุมองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
เป็ นส่วนที่เป็ นรู ปธรรมที่จบั ต้องได้ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร การกาหนดอานาจหน้าที่
หรื อกฎบัตรคู่มือคาสัง่ ระเบียบปฎิบตั ิ ระบบงานต่าง ๆ ดังนั้น การที่องค์กรมีแนวทางในการ
กากับดูแลกิจการที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้
เสียทุกฝ่ าย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง
ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่
การลงทุน เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อม ภายในขององค์กรที่มีผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื่ องมือใช้ในการวิจยั
4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักบัญชีของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ที่ทางานประจา ณ สถานประกอบการของตนเอง ในปี 2554 จานวน 66
คน (ที่มา : เว๊ปไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 8 ม.ค. 2554)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักบัญชีของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ที่ทางานประจา ณ สถานประกอบการของตนเอง ในปี พ.ศ. 2554 จานวน
66 คน แต่เก็บได้ 42 ราย คิดเป็ นร้อยละ 63.63
เครื่องมือในงานวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ ( Survey) เพือ่ สารวจความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายในขององค์การที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ซึ่งต้องการข้อมูลในการ
ปฏิบตั ิงานภายในองค์การ และความเห็นของนักบัญชีที่มีต่อการวางระบบควบคุมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ที่ไม่สามารถจัดหาในรายงานอื่นใดได้ จึงเลือกการรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น
5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง ประสบการณ์ และรายได้เฉลี่ย
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
เป็ นการสอบถามเพือ่ ตรวจสอบรายการ ระยะเวลาในการดาเนินงาน
จานวนพนักงาน ทุนจด
ทะเบียน และรายได้ต่อปี
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน มีลกั ษณะของแบบสอบถาม
เป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร และด้านการติดตามและประเมินผล
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรม
องค์การ ด้านระบบบริ หารจัดการองค์การ และด้านโครงสร้างองค์การ
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจได้
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรี ยบเทียบได้
การสร้ างเครื่องมือวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ทาเนินการตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบควบคุมภายใน สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ และคุณภาพข้อมูลทางบัญชี เพือ่ นามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน โดย
พิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการวิจยั
3. นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญงานวิจยั
เพือ่ พิจารณา ความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาการวิจยั แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามผูเ้ ชี่ยวชาญงานวิจยั
แนะนา ผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย
3.1 อาจารย์จารุ ณี วงศ์ลิมปิ ยะรัตน์
4. ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนาแบบสอบถามออกทดสอบ
เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
5.1 นาแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับนักบัญชีในบริ ษทั จากัด จานวน 30
คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพือ่ หาความเหมาะสมของการใช้ภาษาในแบบสอบถาม
5.2 การหาค่าความเชื่อถือของเครื่ องมือ (Reliability) โดยการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็ นรายด้านและโดยรวม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach
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5.3 การหาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้ Item – total
Correlation เพือ่ หาค่าอานาจจาแนกรายข้อของ การวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ
6. นาผลที่ได้รับจากการตรวจสอบคุณภาพเแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิจยั อีกครั้ง
เพือ่ ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา แล้วจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบรู ณ์ เพือ่ นาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครั้งนี้ จะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
2. จัดทาขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพือ่ ขอความร่ วมมือใน
การตอบแบบสอบถามเมื่อเข้าสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่าง
3. ดาเนินการนัดการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยแบ่งกลุ่ม
เป็ นพื้นที่เขตการปกครอง ทาการนัดวันสัมภาษณ์ล่วงหน้า 2- 3 วันก่อนเข้าสัมภาษณ์ และจัด
ตารางการสัมภาษณ์ให้อยูใ่ นเขตเดียวกัน หากกลุ่มตัวอย่างใดที่ตอ้ งการแบบสอบถามก่อนล่วงหน้า
จะจัดส่งไปให้ทางไปรษณี ย ์ หรื อทาง e-mail ตามแต่ความประสงค์ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยูใ่ นเขตต่างจังหวัด ได้จดั ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ พร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์ เพือ่ ส่งกลับและขอความ
ร่ วมมือให้ตอบกลับภายใน 15 วัน
4. สาหรับบริ ษทั ใดที่ไม่สามารถนัดสัมภาษณ์ได้ จะส่งแบบสอบถามทางไปรษณี ยพ์ ร้อม
ซองจดหมายติดแสตมป์ เพือ่ ส่งกลับ
5. ทาการตรวจสอบความสมบรู ณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับจากการตอบกลับ
6. นาแบบสอบถามที่ได้ 42 ราย คิดเป็ นร้อยละ 63.63 ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป
โดยแบ่งได้ดงั นี้
ตอนที่
1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพือ่ การลงทุน โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
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ตอนที่
2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือก
เพือ่ การลงทุน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)
และ ร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทาง เลือกเพือ่ การลงทุน เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร
โดยใช้วธิ ีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางควบคู่กบั การ
บรรยายและสรุ ปผลการดาเนินการวิจยั โดยกาหนดการให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถาม ดังนี้
(บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 99-100)
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด กาหนดให้
5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก กาหนดให้
4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง กาหนดให้
3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย กาหนดให้
2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย กาหนดให้
1 คะแนน
แล้วหาค่าเฉลี่ยของคาตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 99-100)
ค่าเฉลี่ย 4.51
– 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยมาก
ตอนที่
4 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทาง เลือกเพือ่ การลงทุน เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในของ
องค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตาม ระยะเวลาดาเนินงาน จานวนพนักงาน
จานวนเงินทุนจดทะเบียน และยอดขาย โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent Sample Test) การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA)
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้สถิติดงั นี้
1. สถิติพน้ื ฐาน
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1.1 ร้อยละ (Percentages)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจคุณภาพของเครื่ องมือ
2.1 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) โดยใช้วธี ีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ (Multicolinearity Test)
4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
4.1 F-test
4.2 T-test, One way ANOVA

64

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “ ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ
ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี”
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ลาดับขั้นตอนในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สั ญลักษณ์ที่ใช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
X

แทน ค่าเฉลี่ย

(Mean)

S.D.

แทน ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

F

แทน ค่าสถิติทดสอบที่ใช้พจิ ารณาในการแจกแจง

t

แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรี ยบเทียบ

F-distribution

t-distribution

SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงยกกาลังสอง (Sum of Square)
MS

แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง

df

แทน ระดับชั้นของความเป็ นอิสระ

p-value แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ

(Mean Square)

(Degree of Freedom)
(Significance)

ลาดับขั้นในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับต่อไปนี้
ตอนที่

1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือก
เพือ่ การลงทุน
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ตอนที่

2 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ
ลงทุน
ตอนที3่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายในของนักบัญชีบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การของนักบัญชีบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
ตอนที่ 6 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในของนัก
บัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนที่มี
ระยะเวลาดาเนินงาน จานวนพนักงาน จานวนเงินทุนจดทะเบียน และ
รายได้ต่อปี แตกต่างกัน
ตอนที่ 7 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของนัก
บัญชี ระยะเวลาดาเนินงาน จานวนพนักงาน จานวนเงินทุนจดทะเบียน
และ รายได้ต่อปี แตกต่างกันบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือก
เพือ่ การลงทุนที่มี ระยะเวลาดาเนินงาน จานวนพนักงาน จานวนเงินทุนจด
ทะเบียน และ รายได้ต่อปี
แตกต่างกัน
ตอนที่ 8 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชี
ระยะเวลาดาเนินงาน จานวนพนักงาน จานวนเงินทุนจดทะเบียน และ
รายได้ต่อปี แตกต่างกัน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่

1 ข้ อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุน เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง ประสบการณ์การทางาน รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
ข้ อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกฯ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
มากกว่า
35 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
4. ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
หัวหน้าแผนกบัญชี
อื่น ๆ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

11
31
42

26.19
73.81
100.00

1
5
24
12
42

2.38
11.91
57.14
28.57
100.00

20
22
42

47.62
52.38
100.00

3
19
11
9
42

7.14
45.24
26.19
21.43
100.00
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ตาราง 1 ข้ อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน(ต่ อ)
ข้ อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกฯ
5. ประสบการณ์ทางาน
5 ปี หรื อน้อยกว่า

จานวน

ร้ อยละ

3

7.15

รวม

12
13
14
42

28.57
30.95
33.33
100.00

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า25,000 บาท
25,000 – 35,000 บาท
35,001 – 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
รวม

2
4
13
23
42

4.76
9.53
30.95
54.76
100.00

6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี

จากตารางที่

1พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดทางเลือกเพือ่ การลงทุน ส่วนใหญ่เป็ น

เพศหญิง (ร้อย 73.81) มีอายุระหว่าง31 – 35 ปี (ร้อยละ 57.14) รองลงมาคืออายุ มากกว่า 35ปี (ร้อยละ
28.57) ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 52.38) มีตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี (ร้อยละ45.24)
รองลงมาคือตาแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี (ร้อยละ 26.19) ประสบการณ์การทางานมากกว่า 15 ปี (ร้อย
ละ 33.33) รองลงมาคืออายุงานระหว่าง 11 – 15 ปี (ร้อยละ 30.95) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
40,000 บาท(ร้อยละ 54.76) รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน35,001 – 40,000 (ร้อยละ 30.95)

ตอนที่ 2 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
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ตารางที่ 2ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
เกี่ยวกับ ระยะเวลาดาเนินงาน จานวนพนักงาน จานวนเงินทุนจดทะเบียน รายได้ ต่อปี
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
1. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
น้อยกว่า
5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า
15 ปี
รวม
2. จานวนพนักงาน
ไม่เกิน 200 คน
201 – 250 คน
251 – 350 คน
มากกว่า
350 คน
รวม
3. จานวนเงินทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
201 – 400 ล้านบาท
401 – 600 ล้านบาท
มากกว่า 600 ล้านบาท
รวม
4. รายไต้ต่อปี
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
201 – 400 ล้านบาท
401 – 600 ล้านบาท
มากกว่า 600 ล้านบาท
รวม

จานวน

ร้ อยละ

5
11
26
42

11.91
26.19
61.90
100.00

30
5
2
5
42

71.43
11.91
4.76
11.90
100.00

24
10
5
3
42

57.14
23.81
11.91
7.14
100.00

5
9
7
21
42

11.90
21.43
16.67
50.00
100.00
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จากตารางที่2พบว่า บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาดาเนินงานมากกว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อย 61.90 รองลงมาคือระยะเวลาการดาเนินงานระหว่าง 11
– 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.19 และระยะเวลาดาเนินงานระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 11.91 จานวน
พนักงานที่ทางานในบริ ษทั ฯส่วนใหญ่ไม่เกิน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.43รองลงมามีจานวนพนักงาน
ระหว่าง 201 – 250 คนคิดเป็ นร้อย 11.91 จานวนพนักงานมากกว่า 350 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.90และ
พนักงานจานวนระหว่าง 251 – 350 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.76 บริ ษทั ที่มีเงินทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่
น้อยกว่า 200 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 57.14 รองลงมาเงินทุนจดทะเบียนระหว่าง 201 – 400 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ23.81และบริ ษทั ที่มีเงินทุนจดทะเบียน 401 – 600 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.91บริ ษทั ฯ
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉี่ยต่อปี มากกว่า 600 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ระหว่าง
201 – 400 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.43รายได้เฉลี่ยต่อปี ในระหว่าง 401 – 600 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 16.67 และรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 200 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.91
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบความควบคุมภายในและสภาพแวดล้ อมภายในองค์การ
ตารางที่ 3แสดงความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อ
การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน โดยภาพรวมและรายด้ าน

1.
2.
3.
4.
5.

การวางระบบควบคุมภายใน
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
ด้านการประเมินความเสี่ยง
ด้านกิจกรรมการควบคุม
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านการติดตามและประเมินผล
โดยรวม

x
4.26
4.18
4.34
4.15
4.35
4.26

S.D.
0.42
0.26
0.32
0.31
0.36

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่3พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน( x = 4.26) ด้านที่มีค่าเฉลี่ย x
สูงสุดคือด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย x เท่ากับ 4.35รองลงมาได้แก่ ด้านกิจกรรมการ
ควบคุม มีค่าเฉลี่ย x เท่ากับ 4.34 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม มีค่าเฉลี่ย x เท่ากับ 4.26 ด้านการ
ติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย x เท่ากับ 4.18 และด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย x
เท่ากับ 4.15 ตามลาดับ
ตารางที่ 4ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้ านสภาพแวดล้ อมการควบคุมเป็ นรายข้ อ
การวางระบบควบคุมภายใน
ด้ านสภาพแวดล้ อมภารควบคุม
1. องค์กรเสริ มสร้างความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณพนักงาน โดย
จัดทาแนวทางการปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนดด้านความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณไว้อย่างชัดเจน
2. องค์กรให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย กลยุทธ์การดาเนินงาน ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน
และประกาศแจ้งให้พนักงานทราบทัว่ กัน
3. องค์กรจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
ตรวจสอบ ที่มีความรู ้ ความสามารถ และความเข้าใจในการ
ตรวจสอบควบคุมภายในขององค์กร
4. องค์กรมีการกาหนด คุณวุฒิความรู ้ความสามารถที่จาเป็ นของ
พนักงานสาหรับตาแหน่งงาน โดยมีการคัดเลือกที่เป็ นระบบ
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5. องค์กรได้จดั โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาที่ชดั เจน
มีการมอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรเพือ่ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ตามความเหมาะสม
รวม

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.52

0.51

มากที่สุด

4.29

0.71

มาก

4.19

0.71

มาก

4.07

0.75

มาก

4.21

0.471

มาก

4.26

0.420

มาก
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จากตาราง 4 พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพือ่ การลงทุน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม อยูใ่ นระดับมากที่สุดเพียง 1
ข้อ คือ ข้อที่ 1 องค์กรเสริ มสร้างความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทาแนวทางการปฏิบตั ิหรื อ
ข้อกาหนดด้านความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณไว้อย่างชัดเจน ( x = 4.52)และข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมากได้แก่ องค์กรให้ความสาคัญใน การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์การ
ดาเนินงาน ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน และประกาศแจ้งให้พนักงานทราบทัว่ กัน ( x = 4.29)
องค์กรได้จดั โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาที่ชดั เจน มีการมอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ การวิเครา ะห์โครงสร้างองค์ก รเพือ่ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ตามความ
เหมาะสม ( x = 4.21) องค์กรจัดให้มี คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบ ที่มีความรู ้
ความสามารถ และความเข้าใจ ในการตรวจสอบควบคุมภายในขององค์กร ( x = 4.19) และ องค์กร มี
การกาหนด คุณวุฒิความรู ้ความสามารถที่จาเป็ นของพนักงานสาหรับตาแหน่งงาน โดยมีการคัดเลือก
ที่เป็ นระบบ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์( x = 4.07) ตามลาดับ
ตารางที่ 5ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้ านการประเมินความเสี่ ยงเป็ นรายข้ อ
การวางระบบควบคุมภายใน
ด้ านการประเมินความเสี่ ยง
1. องค์กรจัดให้มีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวของระบบการควบคุมภายใน โดยให้หวั หน้าหน่วยงาน
และพนักงานเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการระบุปัจจัยความเสี่ยงนั้น ๆ
2.องค์กรจัดให้มีการวิเคราะห์โอกาสการเกิดความเสี่ยงตามข้อ(6)
โดยผูบ้ ริ หารหน่วยงานและพนักงานมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์
ความเสี่ยง
3. องค์กรมีการประเมินระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหาก
ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริ ง โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญของ
ความเสียหายและจัดลาดับการป้ องกันตามลาดับความสาคัญนั้น

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.10

0.48

มาก

4.05

0.49

มาก

4.07

0.41

มาก
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4. องค์กรมีการแจ้งให้ทราบทัว่ กันถึงมาตรการป้ องกันความเสี่ยง 4.24 0.48
มาก
และแจ้งให้บุคคลผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิเพือ่
ป้ องกันความเสี่ยง โดยมีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. องค์กรสนับสนุนการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการควบคุม
4.43 0.59
มาก
ภายใน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถลดความเสี่ยง แทน
ระบบการควบคุมภายในแบบเดิม
รวม
4.18 0.26
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่านักบัญชีบริ ษทั จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนมี
ความเห็นเกี่ยวกับการวางระบบควบตุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ยงอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ข้อที่
ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์กรสนับสนุน การปรับปรุ ง และพัฒนา ระบบการควบคุมภายใน โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถลดความเสี่ยง แทนระบบการควบคุมภายในแบบเดิม ( x = 4.43) ข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ องค์กรมีการแจ้งให้ทราบทัว่ กันถึงมาตรการป้ องกันความเสี่ยง และแจ้งให้บุคคล
ผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิเพือ่ ป้ องกันความเสี่ยง โดยมีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ( x
= 4.24) องค์กรจัดให้มีการระบุ ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความ ล้มเหลวของระบบการควบคุม
ภายใน โดยให้หวั หน้าหน่วยงานและพนักงานเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการระบุปัจจัยความเสี่ยงนั้น ๆ ( x =
4.10) องค์กรมีการประเมินระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริ ง

โดยเรี ยง

ตามลาดับความสาคัญของความเสียหายและจัดลาดับการป้ องกันตามลาดับความสาคัญนั้น ( x = 4.07)
และ องค์กรจัดให้มีการ วิเคราะห์โอกาส การเกิดความเสี่ยง ตามข้อ( 6) โดยผูบ้ ริ หารหน่วยงาน และ
พนักงานมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง( x = 4.05)ตามลาดับ
ตารางที่ 6ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้ านกิจกรรมการควบคุมเป็ นรายข้ อ
การวางระบบควบคุมภายใน
ด้ านกิจกรรมการควบคุม
1. องค์กร สร้างกิจกรรมการควบคุมในแต่ละระบบ พร้อม
ทั้งประเมินต้นทุนกิจกรรมการควบคุมและผลประโยชน์ที่
จะได้รับคุม้ ค่าหรื อไม่

x

S.D.

4.24

0.43

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
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2. องค์กรจัดให้มีการกระจายอานาจและแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานหรื อบุคคลอย่างชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้
3. องค์กรกาหนด ให้มีการสอบยันการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ โดยทาการตรวจสอบกับเป้ าหมายที่
กาหนด รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบที่วางไว้
4. องค์กรมีการจัดทาเอกสารครบถ้วนตามระบบการควบคุม
ภายในกาหนดไว้ เอกสารที่ตอ้ งลงบัญชีได้ผา่ นการบันทึก
บัญชี โดยพนักงานผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ และได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐานในเอกสาร
5.ผูบ้ ริ หารมีการติดตามผล และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตาม
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งมีบทลงโทษ หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ หรื อคาสัง่
รวม
จากตารางที่

4.29

0.55

มาก

4.31

0.52

มาก

4.38

0.49

มาก

4.48

0.51

มาก

4.34

0.32

มาก

6 พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุมอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ข้อที่
ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบ้ ริ หารมีการติดตามผลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
พร้อมทั้งมีบทลงโทษ หากไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อคาสัง่ ( x = 4.48) ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ
องค์กรมีการจัดทาเอกสารครบถ้วนตามระบบการควบคุมภายในกาหนดไว้ เอกสารที่ตอ้ งลงบัญชีได้ผา่ น
การบันทึกบัญชีโดยพนักงานผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในเอกสาร ( x =
4.38)องค์กรกาหนดให้มีการสอบยันการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ โดยทาการตรวจสอบกับ
เป้ าหมายที่กาหนด รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบที่วางไว้ ( x = 4.31) องค์กรจัดให้ มีการกระจาย
อานาจและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานหรื อบุคคลอย่างชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้
( x = 4.29) และองค์กรสร้างกิจกรรมการควบคุมในแต่ละระบบ พร้อมทั้งประเมินต้นทุนกิจกรรมการ
ควบคุมและผลประโยชน์ที่จะได้รับคุม้ ค่าหรื อไม่( x = 4.24) ตามลาดับ
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ตารางที7่ ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้ านสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นรายข้ อ
การวางระบบควบคุมภายใน
ด้ านสารสนเทศและการสื่ อสาร
1.องค์กรจัดให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการ
นาข้อมูลมาใช้ในการจัดทารายงานเพือ่ การบริ หาร
ดาเนินงานประจาวัน และ สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ าย
บริ หาร
2. องค์กรมีศูนย์กลางระบบสารสนเทศส่วนกลางเพือ่ เก็บ
ข้อมูล โดยมีการแยกส่วนเป็ นระบบย่อย และในแต่ละระบบมี
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละคนโดยเฉพาะ
3. ข้อมูลการปฏิบตั ิงานในแต่ละระบบงาน ได้นามาบันทึก
ในระบบสารสนเทศ และมีการนาข้อมูลในแต่ละระบบมา
ใช้เพือ่ การทารายงาน หรื อใช้ตรวจสอบ
4.องค์กรจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
หน่วยงาน และสู่ภายนอกหน่วยงานที่รวดเร็วทันกาล ใน
ระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบ
5. องค์กรจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ได้แก่ การติดต่อสื่อสารภายในระบบ การติดต่อสื่อสารสู่
ภายนอกระบบ และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผดิ พลาด
รวม

x

S.D.

4.14

0.47

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.17

0.49

มาก

4.26

0.45

มาก

4.07

0.34

มาก

4.12

0.55

มาก

4.15

0.30

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการสื่อสารอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อมูลการปฏิบตั ิงานในแต่ละระบบงานได้นามาบันทึกในระบบสารสนเทศ
และมีการนาข้อมูลในแต่ละระบบมาใช้เพือ่ การทารายงานหรื อใช้ตรวจสอบ ( x = 4.26) ข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ องค์กรมีศูนย์กลางระบบสารสนเทศส่วนกลางเพือ่ เก็บข้อมูล โดยมีการแยกส่วนเป็ น
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ระบบย่อย และในแต่ละระบบมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละคนโดยเฉพาะ ( x = 4.17)
องค์กรจัดให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการนาข้อมูลมาใช้ในการจัดทารายงานเพือ่ การ
บริ หาร ดาเนินงานประจาวัน และ สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ ายบริ หาร ( x = 4.14) องค์กรจัดให้ มี
การประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสารภายในระบบ การติดต่อสื่อสารสู่
ภายนอกระบบและการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผดิ พลาด ( x = 4.12) และองค์กรจัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานและสู่ภายนอกหน่วยงานที่รวดเร็วทันการในระบบการควบคุมภายใน
แต่ละระบบ( x = 4.07) ตามลาดับ
ตารางที8่ ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้ านการติดตามและประเมินผล เป็ นรายข้ อ
การวางระบบควบคุมภายใน
ด้ านการติดตามและประเมินผล
1. องค์กรจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงาน และทาการเปรี ยบเทียบแผนงาน กับผลการ
ดาเนินงาน
2. องค์กรมีวเิ คราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่ไม่
เป็ นไปตามแผนงาน หรื อ สาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุม
3. องค์กรมีการปรับปรุ งดาเนินการแก้ไข อย่างทันเวลา
หากเกิดตรวจพบความผิดพลาด หรื อมีผลการดาเนินงานไม่
เป็ นไปตามแผนงาน
4. องค์กรมีการนาผลการแก้ไขข้อผิดพลาด นามา
ปรับปรุ งเป็ นมาตรฐานใหม่ของระบบการควบคุมภายใน
5. องค์กรมีกาหนดให้มีการติดตามผลเป็ นระยะ ๆ ใน
ระหว่างปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
รวม

x

S.D.

4.26

0.49

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.31

0.52

มาก

4.40

0.50

มาก

4.36

0.48

มาก

4.38

0.49

มาก

4.34

0.36

มาก
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จากตารางที่ 8พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมินผลอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือองค์กรมีการปรับปรุ งดาเนินการแก้ไข อย่างทันเวลา หากเกิดตรวจพบความ
ผิดพลาด หรื อมีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนงาน ( x = 4.40)ข้อที่ได้คะแนนรองลงมาคือ
องค์กรมีกาหนดให้มีการติดตามผลเป็ นระยะ ๆ ในระหว่างปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ( x
= 4.38) องค์กรมีการนาผลการแก้ไขข้อผิดพลาด นามาปรับปรุ งเป็ นมาตรฐานใหม่ของระบบการ
ควบคุมภายใน ( x = 4.36) องค์กรมี วเิ คราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่ไม่เป็ นไปตามแผนงาน
หรื อ สาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุม ( x = 4.31) และ
องค์กรจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงา น และทาการเปรี ยบเทียบแผนงานกับผลการ
ดาเนินงาน ( x = 4.26) ตามลาดับ
ตารางที9่ ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมภายในองค์กรโดยภาพรวมและเป็ นรายด้ าน
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
1. ด้านวัฒนธรรมองค์กร
2. ด้านระบบบริ หารจัดการ
3. ด้านโครงสร้างองค์กร
โดยรวม

x
4.24
4.21
4.12
4.19

S.D.
0.28
0.33
0.35

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9พบว่านักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกข้อด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ( x = 4.24) ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านระบบบริ หารจัดการ ( x =
4.21) และด้านโครงสร้างองค์กร ( x = 4.12)ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร ด้ านวัฒนธรรมองค์กร เป็ นรายข้ อ
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
ด้ านวัฒนธรรมองค์กร
1.องค์กรส่งเสริ มให้พนักงานยึดถือและปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
2. องค์การส่งเสริ ม และสนับสนุนให้พนักงานเคารพและ
เชื่อมัน่ ในระบบอาวุโส
3. องค์กรมุ่งเน้นให้พนักงานรู ้จกั รับฟัง ยอมรับคาแนะนา
เห็นคุณค่าของความคิดที่แตกต่าง และนาความคิดที่เป็ น
ประโยชน์
4. องค์กรมุ่งเน้นให้พนักงานมีความภูมิใจที่ได้ทางานใน
องค์กร
รวม

x

S.D.

4.17

0.44

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.19

0.59

มาก

4.24

0.43

มาก

4.29

0.51

มาก

4.24

0.26

มาก

จากตารางที่ 10พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กรอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ข้อที่
ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์กรมุ่งเน้นให้พนักงานมีความภูมิใจที่ได้ทางานในองค์กร ( x = 4.29) ข้อที่
ได้ค่าเฉลี่ยรองลงคือ องค์กรมุ่งเน้นให้พนักงานรู ้จกั รับฟัง ยอมรับคาแนะนา เห็นคุณค่าของความคิดที่
แตกต่าง และนาความคิดที่เป็ นประโยชน์ ( x = 4.24)และองค์กรส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงาน
เคารพและเชื่อมัน่ ในระบบอาวุโส ( x = 4.19) และองค์กรส่งเสริ มให้พนักงานยึดถือและปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรอย่างสม่าเสมอ ( x = 4.17) ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร ด้ านระบบการจัดการเป็ นรายข้ อ
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
ด้ านระบบบริหารจัดการ
1. องค์กรมุ่งเน้นการวางแผนและกาหนดเป้ าหมายการ
ทางานที่ชดั เจน เพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
วิสยั ทัศน์ ขององค์กร
2. องค์กรให้ความสาคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
บริ หารโครงการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และการ
จัดการทรัพยากร รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. องค์กรมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ใน
การปรับปรุ ง พัฒนาขยายกิจการในอนาคต
4. องค์กรให้ความสาคัญต่อการกระจายอานาจตามลักษณะ
การดาเนินงาน เพือ่ ให้การบริ หารจัดการเกิดความคล่องตัว
รวม
จากตารางที่

x

S.D.

4.26

0.45

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.17

0.49

มาก

4.19

0.40

มาก

4.21

0.47

มาก

4.21

0.33

มาก

11พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านระบบบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับมากทุกข้อข้อที่
ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือองค์กรมุ่งเน้นการวางแผนและกาหนดเป้ าหมายการทางานที่ชดั เจน เพือ่ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก วิสยั ทัศน์ขององค์กร ( x = 4.26) ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ องค์กร
ให้ความสาคัญต่อการกระจายอานาจตามลักษณะการดาเนินงาน เพือ่ ให้การบริ หารจัดการเกิดความ
คล่องตัว ( x = 4.21)องค์กรมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ในการปรับปรุ ง พัฒนาขยาย
กิจการในอนาคต ( x = 4.19) และองค์กร ให้ความสาคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริ หาร
โครงการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากร รวมถึงการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ( x = 4.17)ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร ด้ านโครงสร้ างองค์กรเป็ นรายข้ อ
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
ด้ านโครงสร้ างองค์กร
1.องค์กรให้ความสาคัญในการกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ เพือ่ นาไปใช้ปฏิบตั ิภายในกิจการอย่างชัดเจน
2. องค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการให้มากที่สุด
3. องค์กรสนับสนุนและส่งเสริ มให้บุคคลากรทราบและ
เข้าใจวัตถุประสงค์เป้ าหมายขององค์กรเพือ่ ให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์กร
4. องค์กรให้ความสาคัญกับการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และวงเงินอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับไว้ชดั เจน
และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวม

x

S.D.

4.17

0.44

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.09

0.53

มาก

4.14

0.42

มาก

4.10

0.48

มาก

4.12

0.34

มาก

จากตารางที่ 12พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนมี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์กรให้ความสาคัญในการกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เพือ่ นาไปใช้ปฏิบตั ิ
ภายในกิจการอย่างชัดเจน ( x = 4.17) ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ องค์กรสนับสนุนและส่งเสริ มให้
บุคคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์เป้ าหมายขององค์กรเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร( x =
4.14) องค์กรให้ความสาคัญกับการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละ
ระดับไว้ชดั เจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร( x = 4.10) องค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการให้มากที่สุด ( x = 4.09) ตามลาดับ
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ตาราง 13ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี โดยรวมและเป็ นรายข้ อของนักบัญชี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
1. ด้านความเข้าใจได้
2. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
3. ด้านความเชื่อถือได้
4. ด้านการเปรี ยบเทียบได้
โดยรวม

x
4.42
4.49
4.39
4.50
4.45

S.D.
0.36
0.37
0.34
0.32

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่

13 พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพข้อมูลทางบ้ญชีโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.45) เมื่อ
พิจารณารายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการ
เปรี ยบเทียบได้ ( x = 4.50) ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ( x = 4.49) ด้านความเข้าใจได้ ( x
= 4.42) และด้านความเชื่อถือได้ ( x = 4.39)
ตารางที่ 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี ด้ านความเข้ าใจได้ เป็ นรายข้ อของ
นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน

คุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
ด้ านความเข้ าใจได้
1. ใช้ภาษาเขียน ในการนาเสนองบการเงินที่ผใู ้ ช้งบการเงิน
สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน
2. องค์กรจัดทารายงานทางการเงินที่มุ่งเน้นให้ผใู ้ ช้รายงาน
ทางการเงินนาข้อมูลไปใช้เพือ่ การตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

x

S.D.

4.50

0.51

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.48

0.51

มาก
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3. นาเสนองบการเงินที่มีขอ้ มูลอย่างเพียงพอทีผ่ ูใ้ ช้งบ
4.38
การเงิน สามารถเข้าใจเหตุการณ์ท้งั ในอดีต และปั จจุบนั ได้
อย่างเพียงพอ
4. จัดทาและนาเสนอข้อมูลในงบการเงินที่มีสาระสาคัญ
4.33
ครบถ้วนไม่ละเว้นการแสดงข้อมูลถึงแม้วา่ ข้อมูลนั้นจะมี
ความซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจของผูใ้ ช้งบการเงิน
รวม
4.42
จากตารางที่

0.54

มาก

0.53

มาก

0.38

มาก

14พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีดา้ นความเข้าใจได้อยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ใช้ภาษาเขียน ในการนาเสนองบการเงินที่ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถ
เข้าใจได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ( x = 4.50) ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ องค์กร จัดทารายงานทางการเงินที่
มุ่งเน้นให้ผใู ้ ช้รายงานทางการเงินนาข้อมูลไปใช้เพือ่ การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( x = 4.48)
นาเสนองบการเงินที่มีขอ้ มูลอย่างเพียงพอที่ ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถเข้าใจเหตุการณ์ท้งั ในอดีต และ
ปั จจุบนั ได้อย่างเพียงพอ ( x = 4.38) และจัดทาและนาเสนอข้อมูลในงบการเงินที่มีสาระสาคัญ
ครบถ้วนไม่ละเว้นการแสดงข้อมูลถึงแม้วา่ ข้อมูลนั้นจะมีความซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจของผูใ้ ช้งบ
การเงิน ( x = 4.33)
ตารางที่ 15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี ด้ านความเกี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจ
เป็ นรายข้ อของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
ด้ านความเกี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจ
1. องค์กรเตรี ยมข้อมูลทางบัญชีที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผูใ้ ช้งบการเงิน โดยช่วยให้ผใู ้ ช้ประเมิน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งในอดีต ปั จจุบนั และ
อนาคต

x

S.D.

4.45

0.55

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
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2. ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานทางการเงินช่วยให้ 4.50
ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถยืนยันผลการตัดสินใจหรื อชี้
ข้อผิดพลาดผลการประเมินที่ผา่ นมาในอดีตได้
3. รู ปแบบของรายงานทางการเงินสามารถเข้าใจได้ง่าย มี
4.55
การจัดกลุ่มรายการเพือ่ ง่ายต่อการใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ
4. กิจการจัดทาและนาเสนองบการเงินอย่างทันต่อเวลาที่
4.48
ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถนาข้อมูลไปใช้เพือ่ การตัดสินใจ
รวม
4.49
จากตารางที่

0.55

มาก

0.50

มากที่สุด

0.50

มาก

0.37

มาก

15พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
เพียง 1 ข้อ คือ รู ปแบบของรายงานทางการเงินสามารถเข้าใจได้ง่าย มีการจัดกลุ่มรายการเพือ่ ง่ายต่อการ
ใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ ( x = 4.55) ช้อที่ได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานทางการเงินช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถยืนยันผลการตัดสินใจหรื อชี้ขอ้ ผิดพลาดผลการ
ประเมินที่ผา่ นมาในอดีตได้( x = 4.50) กิจการจัดทาและนาเสนองบการเงินอย่างทันต่อเวลาที่ผใู ้ ช้งบ
การเงินสามารถนาข้อมูลไปใช้เพือ่ การตัดสินใจ ( x = 4.48) องค์กรเตรี ยมข้อมูลทางบัญชีที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูใ้ ช้งบการเงิน โดยช่วยให้ผใู ้ ช้ประเมินเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต ( x = 4.45)
ตารางที่ 16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี ด้ านความเชื่อถือได้ เป็ นรายข้ อของ
นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
ด้ านความเชื่อถือได้
1. งบการเงินจัดทาขึ้นโดยให้ความสาคัญในการประมาณ
การ การวัดมูลค่า อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
ปราศจากความลาเอียง

x

S.D.

4.36

0.53

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
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2. การจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินได้จดั ทาขึ้น
4.43
อย่างเที่ยงธรรม ปราศจากความลาเอียงที่จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผูใ้ ช้งบการเงินในทางใดทางหนึ่ง
3. องค์กรแสดงข้อมูลทางการบัญชีแสดงถึงเหตุการณ์และ 4.40
รายการต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล ตามข้อเท็จจริ งของ
เหตุการณ์ทางบัญชี หรื อตามที่คาดได้วา่ ควรจะเป็ นอย่าง
เหมาะสม
4. องค์กรบันทึกรายการและแสดงรายการทางบัญชี
4.33
เหตุการณ์ทางบัญชีโดยสอดคล้องกับเนื้อหาและความเป็ น
จริ งทางเศรษฐกิจไม่ตามรู ปแบบกฎหมาย
รวม
4.39
จากตารางที่

0.50

มาก

0.50

มาก

0.48

มาก

0.34

มาก

16พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความชื่อถือได้ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินได้จดั ทาขึ้นอย่างเที่ยงธรรม ปราศจากความลาเอียง
ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของผูใ้ ช้งบการเงินในทางใดทางหนึ่ง( x = 4.43) ข้อที่ได้คะแนนรองลงมาค
คือ องค์กร แสดงข้อมูลทางการบัญชีแสดงถึงเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล
ตาม
ข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ทางบัญชี หรื อตามที่คาดได้วา่ ควรจะเป็ นอย่างเหมาะสม ( x = 4.40) งบ
การเงินจัดทาขึ้นโดยให้ความสาคัญในการประมาณการ การวัดมูลค่า อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบ
ได้ ปราศจากความลาเอียง ( x = 4.36) องค์กรบันทึกรายการและแสดงรายการทางบัญชี เหตุการณ์
ทางบัญชีโดยสอดคล้องกับเนื้อหาและความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจไม่ตามรู ปแบบกฎหมาย ( x = 4.33)
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ตารางที่ 17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี ด้ านการเปรียบเทียบได้ เป็ นรายข้ อ
ของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
S.D.
x
ด้ านการเปรียบเทียบได้
1. องค์กรยึดถือแนวทางปฏิบตั ิตามวิธีการที่ใช้ในงวดบัญชี 4.43 0.50
ปี ที่ผา่ นมา เพือ่ ให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลมีความเข้าใจง่าย
2. ข้อมูลทางบัญชีที่จดั ทา และนาเสนอ สามารถ
4.52 0.51
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลในอดีตเพือ่ คาดคะเนแนวโน้มฐานะ
ทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกิจการในอนาคตได้
3. ข้อมูลทางบัญชีที่จดั ทาขึ้น นาเสนอในรู แบบงบการเงิน
4.45 0.50
สามารถใช้เปรี ยบเทียบกับกิจการอื่นในประเภทกิจการ
เดียวกันได้
4. การจัดทารายงานทางการเงินมีสม่าเสมอในการจัดทา
4.57 0.50
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของทุกงวดบัญชี
รวม
4.50 0.32

จากตารางที่

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด

มาก

มากที่สุด
มาก

17พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านการเปรี ยบเทียบได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดย
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ การจัดทารายงานทางการเงินมีสม่าเสมอในการจัดทาในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ
ทุกงวดบัญชี ( x = 4.57) ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือข้อ ข้อมูลทางบัญชีที่จดั ทา และ
นาเสนอ สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในอดีตเพือ่ คาดคะเนแนวโน้มฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของกิจการในอนาคตได้( x = 4.52) ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ คือ โดยเรี ยงตามลาดับ
ค่าฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ข้อมูลทางบัญชีที่จดั ทาขึ้น นาเสนอในรู แบบงบการเงิน สามารถใช้
เปรี ยบเทียบกับกิจการอื่นในประเภทกิจการเดียวกันได้ ( x = 4.45) และองค์กรยึดถือแนวทางปฏิบตั ิ
ตามวิธีการที่ใช้ในงวดบัญชีปีที่ผา่ นมา เพือ่ ให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลมีความเข้าใจง่าย ( x = 4.43)
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ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ทาง เลือกเพื่อการลงทุน (MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้ อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี โดยใช้ การทดสอบความแตกต่ างระหว่ างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่ างที่มี 2 กลุ่ม ด้ วยค่า t-test และทดสอบความแตกต่ างระหว่ างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ างที่
มีมากกว่ า 2 กลุ่ม ด้ วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance )
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้ อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี จาแนกตามข้ อมูลส่ วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ
การศึกษา ตาแหน่ ง ประสบการณ์ทางาน และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
N = 42
ตัวแปรและกลุ่มย่ อย
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
จานวน ค่าความน่ าจะเป็ น
( x ) มาตรฐาน (S.D.)
(N)42
(P-Value)
0.393
เพศ
ชาย
4.26
0.17
11
หญิง
4.20
0.21
31
0.367
อายุ
25 ปี หรื อน้อยกว่า
4.19
0.23
1
26-30 ปี
4.30
0.16
5
31-35 ปี
4.17
0.74
24
มากกว่า 35 ปี
4.27
0.31
12
0.007**
การศึกษา
ปริ ญญาตรี
4.13
0.15
20
สูงกว่าปริ ญญาตรี
4.29
0.21
22
0.009**
ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการบัญชี
4.52
0.31
3
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
4.21
0.18
19
หัวหน้าแผนกบัญชี
4.10
0.18
11
อื่นๆ
4.25
0.12
9
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้ อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี จาแนกตามข้ อมูลส่ วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ
การศึกษา ตาแหน่ ง ประสบการณ์ทางาน และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน (ต่ อ)
N = 42
ตัวแปรและกลุ่มย่ อย
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
จานวน ค่าความน่ าจะเป็ น
( x ) มาตรฐาน(S.D.)
(N)42
(P-Value)
0.014*
ประสบการณ์ทางาน
5 ปี หรื อน้อยกว่า
4.28
0.09
3
6-10 ปี
4.09
0.16
12
11-15 ปี
4.19
0.14
13
มากกว่า 15 ปี
4.33
0.23
14
0.409
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
น้อยกว่า 25,000 บาท
4.24
0.67
2
25,000-35,000 บาท
4.12
0.21
4
35,001-40,000 บาท
4.16
0.17
13
มากกว่า 40,000 บาท
4.26
0.22
23
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 18 สรุ ปได้วา่ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักบัญชีที่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม
เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี ได้แก่ การศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์ทางาน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(ค่า p-value = 0.007) กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งแตกต่างกันจะมีความความคิดเห็นภาพรวมเกี่ยวกับการ
วางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ค่า
p-value = 0.009) และกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ทางานแตกต่างกันก็จะมีความความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุม
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ภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า p-value = 0.014) ดังจะได้แสดงรายละเอียดความแตกต่างเป็ นรายคู่
ในตารางที่ 4.2 และ 4.3 สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เพศ และอายุ ที่มีผลต่อความคิดเห็นใน
ภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพทาง
บัญชี
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ของปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อความความ
คิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้ อมภายในขององค์กรที่มีผลต่ อ
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชีแตกต่ างกัน จาแนกตามตาแหน่ ง (ใช้ เกณฑ์ การจาแนกของ sheffé)
ตาแหน่ ง

ผู้อานวยการ
ผู้จัดการฝ่ าย หัวหน้ าแผนกบัญชี
อื่นๆ
บัญชี
บัญชี
ผูอ้ านวยการบัญชี
0.30619
0.41281*
0.26415
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
0.10662
หัวหน้าแผนกบัญชี
อื่นๆ
0.04204
0.14866
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 19 สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งผูอ้ านวยการบัญชี กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี มีความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน จึงทาให้ตาแหน่ง เป็ น
ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ของปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อความความ
คิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้ อมภายในขององค์กรที่มีผลต่ อ
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชีแตกต่ างกัน จาแนกตามประสบการณ์ทางาน (ใช้ เกณฑ์ การจาแนกของ sheffé)
5 ปี หรื อน้อยกว่า
6-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
ตาแหน่ ง
5 ปี หรื อน้อยกว่า
6-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
0.05211
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.18868
0.09918
0.24079*

0.08950
0.14161

-
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จากตารางที่ 20 สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 15 ปี กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี มีความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน จึงทาให้ประสบการณ์
ทางานเป็ นปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้ อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี จาแนกตามข้ อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน ได้ แก่ ระยะเวลาในการทางาน จานวนพนักงาน เงินทุนจด
ทะเบียน และรายได้ ต่อปี
N = 42
ตัวแปรและกลุ่มย่ อย
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
จานวน
ค่าความ
(x )
มาตรฐาน
(N)
น่ าจะเป็ น
(S.D.)
42
(P-Value)
0.945
ระยะเวลาทางาน
5-10 ปี
4.18
0.11
5
11-15 ปี
4.22
0.21
11
มากกว่า 15 ปี
4.21
0.21
26
0.223
จานวนพนักงาน
ไม่เกิน 200 คน
4.23
0.24
30
201-250 คน
4.00
0.27
5
251-350 คน
4.08
0.24
2
มากกว่า 350 คน
4.17
0.08
5
0.801
เงินทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
4.22
0.21
24
201-400 ล้านบาท
4.22
0.22
10
401-600 ล้านบาท
4.14
0.09
5
มากกว่า 600 ล้านบาท
4.29
0.20
3
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ตารางที่ 21 (ต่ อ) เปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้ อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี จาแนกตามข้ อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน ได้ แก่ ระยะเวลาในการทางาน จานวนพนักงาน เงินทุนจด
ทะเบียน และรายได้ ต่อปี
ตัวแปรและกลุ่มย่ อย

รายได้ ต่อปี
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
201-400 ล้านบาท
401-600 ล้านบาท
มากกว่า 600 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ย
(x )

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

จานวน
(N)
42

4.18
4.21
4.13
4.25

0.80
0.13
0.14
0.24

5
9
7
21

ค่าความ
น่ าจะเป็ น
(P-Value)
0.625

จากตารางที่ 21 สรุ ปได้วา่ ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่
การลงทุน ไม่มีปัจจัยใดที่ทาให้ความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน (MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน
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ตอนที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ทาง เลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในที่มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูล
ทางบัญชี โดยใช้ การทดสอบความแตกต่ างระหว่ างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ างที่มี 2 กลุ่ม ด้ วยค่า t-test
และทดสอบความแตกต่ างระหว่ างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ างที่มีมากกว่ า 2 กลุ่ม ด้ วยการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA) จาแนกเป็ นรายด้ าน
ตารางที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทาง เลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในที่มีผลต่ อคุณภาพ
ข้ อมูลทางบัญชี จาแนกเป็ นรายด้ าน
N = 42
แหล่ งของ
df
SS
MS
F
p-value
การวางระบบควบคุม
ความ
แปรปรวน
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ระหว่างกลุ่ม
8 0.642 0.080 2.667 0.022*
ภายในกลุ่ม
33 0.993 0.030
ด้านการประเมินความเสี่ยง
ระหว่างกลุ่ม
6 0.588 0.098 3.271 0.012*
ภายในกลุ่ม
35 1.048 0.030
ด้านกิจกรรมการควบคุม
ระหว่างกลุ่ม
7 0.650 0.136 6.723 0.000**
ภายในกลุ่ม
34 0986 0.020
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม
5 1.091 0.218 14.408 0.000**
ภายในกลุ่ม
36 0.545 0.015
ด้านการติดตามและประเมินผล ระหว่างกลุ่ม
5 1.091 0.218 14.408 0.000**
ภายในกลุ่ม
36 0.545 0.015
ระหว่างกลุ่ม 19 1.432 0.075 8.138 0.000**
รวม
ภายในกลุ่ม
22 0.204 0.009
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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จากตารางที่ 22 พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมและด้านการประเมินความเสี่ยงมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน (MAI) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
กิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามและประเมินผล มีผลต่อความ
คิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน

(MAI)

อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ตามลาดับ
ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทาง เลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมภายในองค์กรที่มีผลต่ อคุณภาพ
ข้ อมูลทางบัญชี จาแนกเป็ นรายด้ าน
N = 42
แหล่ งของ
df
SS
MS
F
p-value
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
ความ
แปรปรวน
ด้านวัฒนธรรมองค์กร
ระหว่างกลุ่ม
4 0.244 0.061 1.626 0.188
ภายในกลุ่ม
37 1.391 0.038
ด้านระบบบริ หารจัดการ
ระหว่างกลุ่ม
5 0.762 0.152 6.276 0.000*
ภายในกลุ่ม
36 0.874 0.024
ด้านโครงสร้างขององค์กร
ระหว่างกลุ่ม
6 0.884 0.147 6.856 0.000*
ภายในกลุ่ม
35 0.752 0.021
ระหว่างกลุ่ม 11 1.053 0.096 4.925 0.000*
รวม
ภายในกลุ่ม
30 0.583 0.019
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 23 พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านระบบ
บริ หารจัดการ และด้านโครงสร้างขององค์กร มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน(MAI) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่ว น
ด้านวัฒนธรรมองค์กรไม่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม
ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทาง เลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี ที่ จาแนกเป็ นรายด้ าน
N = 42
แหล่ งของ
df
SS
MS
F
p-value
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
ความ
แปรปรวน
ด้านความเข้าใจได้
ระหว่างกลุ่ม
5 0.727 0.145 5.768 0.001**
ภายในกลุ่ม
36 0.908 0.025
ด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ระหว่างกลุ่ม
5 0.479 0.096 2.980 0.024*
ตัดสินใจ
ภายในกลุ่ม
36 1.157 0.032
ด้านความเชื่อถือได้
ระหว่างกลุ่ม
4 0.952 0.238 12.874 0.000***
ภายในกลุ่ม
37 0.684 0.018
ด้านการเปรี ยบเทียบได้
ระหว่างกลุ่ม
4 0.688 0.172 6.710 0.000***
ภายในกลุ่ม
37 0.948 0.026
ระหว่างกลุ่ม
14 1.350 0.096 9.137 0.000***
รวม
ภายในกลุ่ม
27 0.285 0.011
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 24 พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือก
เพือ่ การลงทุน(MAI)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความเข้าใจได้มีผลต่อความคิดเห็น
ในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุ นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรี ยบเทียบได้ มีผลต่อความคิดเห็นใน
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ภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ตามลาดับ

(MAI)\อย่างมี
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ
ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี มีประเด็นสาคัญในการนาเสนอตามลาดับดังนี้
1. ความมุ่งหมายของการวิจยั
2. สรุ ปผลการวิจยั
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ
ลงทุน
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักบัญชีในการวางระบบควบคุมภายใน
องค์กร สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
3. เพือ่ เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชี เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมภายใน และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดาเนินงาน ยอดขาย และจานวนพนัก งาน
ที่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ
ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
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1. นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ประสบการณ์
ทางานมากกว่า 15 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อปี มากกว่า 40,000 บาท
2. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ดาเนินงานมากกว่า 15 ปี มีพนักงานน้อยกว่า 200 คน มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท และมี
รายได้ต่อปี เกินกว่า 600 ล้านบาท
3. นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มีความคิดเห็นกี่ยว
กับการวางระบบควบคุมภายในโดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม เช่น องค์กรเสริ มสร้างความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทาแนว
ทางการปฏิบตั ิงานหรื อข้อกาหนดด้านความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณไว้อย่างชัดเจน องค์กรให้
ความสาคัญในการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์การดาเนินงาน ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรชัดเจนและประกาศแจ้งให้พนักงานทราบทัว่ กัน องค์กรได้จดั โครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชาที่ชดั เจนมีการมอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการวิเคราห์
โครงสร้างองค์กรเพือ่ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามความเหมาะสม เป็ นต้น ด้านการประเมินความเสี่ยง
เช่น องค์กรสนับสนุนการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
สามารถลดความเสี่ยงแทนระบบการควบคุมภายในแบบเดิม องค์กรมีการแจ้งให้ทราบทัว่ กันถึง
มาตรการป้ องกันความเสี่ยงและแจ้งให้บุคคลผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิเพือ่ ป้ องกันความ
เสี่ยง โดยมีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร องค์กรจัดให้มีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวของระบบการควบคุมภายใน โดยให้หวั หน้าหน่วยงานและพนักงานเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
ระบุปัจจัยความเสี่ยงนั้น ๆ เป็ นต้น ด้านกิจกรรมการควบคุม เช่น ผูบ้ ริ หารมีการติดตามผล และ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากมไม่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบหรื อคาสัง่ องค์กรกาหนดให้มีการสอบยันการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ โดยทา
การตรวจสอบกับเป้ าหมายที่กาหนด รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่วางไว้ เป็ นต้น ด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ข้อมูลการปฏิบตั ิงานในแต่ละระบบงาน ได้นามาบันทึกในระบบ
สารสนเทศ และมีการนาข้อมูลในแต่ละระบบมาใช้เพือ่ การทารายงาน หรื อใช้ตรวจสอบ องค์กรมี
ศูนย์กลางระบบสารสนเทศส่วนกลางเพือ่ เก็บข้อมูล โดยมีการแยกส่วนเป็ นระบบย่อย และในแต่ละระบบ
มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละคนโดยเฉพาะองค์กรจัดให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และมีการนาข้อมูลมาใช้ในการจัดทารายงานเพือ่ การบริ หาร ดาเนินงานประจาวัน และ สนับสนุนการ
ตัดสินใจของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น ด้านการติดตามและประเมินผล เช่น องค์กร
มีการปรับปรุ ง
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ดาเนินการแก้ไข อย่างทันเวลา หากเกิดตรวจพบความผิดพลาด หรื อมีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตาม
แผนงาน องค์กร มีกาหนดให้มีการติดตามผลเป็ นระยะ ๆ ในระหว่างปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และ
สม่าเสมอ องค์กร มีการนาผลการแก้ไขข้อผิดพลาดนามาปรับปรุ งเป็ นมาตรฐานใหม่ของระบบการ
ควบคุมภายใน องค์กรจัดให้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงา น และทาการเปรี ยบเทียบ
แผนงาน กับผลการดาเนินงานองค์กรมีวเิ คราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่ไม่เป็ นไปตามแผนงาน
หรื อ สาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุมเป็ นต้น
4. นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมในองค์กร เช่น ด้านวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ องค์กร มุ่งเน้นให้
พนักงานมีความภูมิใจที่ได้ทางานในองค์กร องค์กรมุ่งเน้นให้พนักงานรู ้จกั รับฟัง ยอมรับคาแนะนา
เห็นคุณค่าของความคิดที่แตกต่าง และนาความคิดที่เป็ นประโยชน์องค์การส่งเสริ ม และสนับสนุนให้
พนักงานเคารพและเชื่อมัน่ ในระบบอาวุโส และ องค์กร ส่งเสริ มให้พนักงานยึดถือและปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ ด้านระบบบริ หารจัดการ ไดแก่ องค์กร มุ่งเน้นการ
วางแผนและกาหนดเป้ าหมายการทางานที่ชดั เจน เพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก วิสยั ทัศน์ ของ
องค์กร องค์กร ให้ความสาคัญต่อการกระจายอานาจตามลักษณะการดาเนินงาน เพือ่ ให้การบริ หาร
จัดการเกิดความคล่องตัว องค์กรมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ในการปรับปรุ ง พัฒนา
ขยายกิจการในอนาคต องค์กร ให้ความสาคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริ หารโครงการ การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากร รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน
โครงสร้างองค์กร ได้แก่ องค์กร ให้ความสาคัญในการกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เพือ่
นาไปใช้ปฏิบตั ิภายในกิจการอย่างชัดเจน องค์กรสนับสนุนและส่งเสริ มให้บุคคลากรทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์เป้ าหมายขององค์กรเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร องค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้าง
องค์กรให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการให้มากที่สุดองค์กรให้ความสาคัญกับการกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับไว้ชดั เจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวมในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ได้ดงั นี้
ด้านความเข้าใจได้ ได้แก่ ใช้ภาษาเขียน ในการนาเสนองบการเงินที่ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถ
เข้าใจได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน องค์กรจัดทารายงานทางการเงินที่มุ่งเน้นให้ผใู ้ ช้รายงานทางการเงินนาข้อมูล
ไปใช้เพือ่ การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนาเสนองบการเงินที่มีขอ้ มูลอย่างเพียงพอที่
ผูใ้ ช้งบ
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การเงิน สามารถเข้าใจเหตุการณ์ท้งั ในอดีต และปั จจุบนั ได้อย่างเพียงพอ และ จัดทาและนาเสนอข้อมูล
ในงบการเงินที่มีสาระสาคัญครบถ้วนไม่ละเว้นการแสดงข้อมูลถึงแม้วา่ ข้อมูลนั้นจะมีความซับซ้อน
และยากต่อการเข้าใจของผูใ้ ช้งบการเงิน
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ได้แก่ รู ปแบบของรายงานทางการเงินสามารถเข้าใจได้
ง่าย มีการจัดกลุ่มรายการเพือ่ ง่ายต่อการใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานทางการเงินช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถยืนยันผลการตัดสินใจหรื อชี้ขอ้ ผิดพลาดผลการ
ประเมินที่ผา่ นมาในอดีตได้กิจการจัดทาและนาเสนองบการเงินอย่างทันต่อเวลาที่ผใู ้ ช้งบการเงิน
สามารถนาข้อมูลไปใช้เพือ่ การตัดสินใจ องค์กรเตรี ยมข้อมูลทางบัญชีที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผูใ้ ช้งบการเงิน โดยช่วยให้ผใู ้ ช้ประเมินเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งในอดีต ปั จจุบนั และ
อนาคต
ด้านความเชื่อถือได้ ได้แก่ งบการเงินจัดทาขึ้นโดยให้ความสาคัญในการประมาณการ การ
วัดมูลค่า อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ปราศจากความลาเอียงการจัดทาและนาเสนอรายงาน
ทางการเงินได้จดั ทาขึ้นอย่างเที่ยงธรรม ปราศจากความลาเอียง ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของผูใ้ ช้งบ
การเงินในทางใดทางหนึ่ง องค์กรแสดงข้อมูลทางการบัญชีแสดงถึงเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ อย่าง
สมเหตุสมผล ตามข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ทางบัญชี หรื อตามที่คาดได้วา่ ควรจะเป็ นอย่างเหมาะสม
และ องค์กร บันทึกรายการและแสดงรายการทางบัญชี เหตุการณ์ทางบัญชีโดยสอดคล้องกับเนื้อหา
และความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจไม่ตามรู ปแบบกฎหมาย
ด้านการเปรี บเทียบได้ ได้แก่ การจัดทารายงานทางการเงินมีสม่าเสมอในการจัดทาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของทุกงวดบัญชีขอ้ มูลทางบัญชีที่จดั ทาและนาเสนอ สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
ในอดีตเพือ่ คาดคะเนแนวโน้มฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกิจการในอนาคตได้ องค์กร
ยึดถือแนวทางปฏิบตั ิตามวิธีการที่ใช้ในงวดบัญชีปีที่ผา่ นมา เพือ่ ให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลมีความเข้าใจง่ายข้อมูล
ทางบัญชีที่จดั ทาขึ้น นาเสนอในรู แบบงบการเงิน สามารถใช้เปรี ยบเทียบกับกิจการอื่นในประเภท
กิจการเดียวกันได้
6. นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนที่มีการศึกษา
ตาแหน่ง และประสบการณ์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่แตกต่างกันแสดงได้ดงั นี้
นักบัญชีในตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และตาแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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นักบัญชีที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวาง
ระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ
นักบัญชีที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 15 ปี และนักบัญชีที่มีประสบการณ์การทางาน
ระหว่าง 6 – 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
7. นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีดงั นี้
ความคิดเห็นในภาพรวมด้านกิจกรรมการควบคุม กิจกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และ
กิจกรรมการติดตามและประเมินผล มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
มากกว่า ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และด้านการประเมินความเสี่ยง
8. นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีดงั นี้
ความคิดเห็นในภาพรวมด้านระบบบริ หารจัดการ และด้านโครงสร้างองค์กร มีผลต่อความ
คิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีฯที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี สาหรับด้านวัฒนธรรมองค์กรไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพข้อมูบทางบัญชีแต่อย่างใด
9. นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยแสดงได้ดงั นี้
ความคิดเห็นในภาพรวมด้านความเชื่อถือได้และด้านการเปรี ยบเทียบได้ มีผลต่อความคิดเห็น
ในภาพรวมของนักบัญชีที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีมากที่สุด ด้านความเข้าใจได้มีผลต่อความ
คิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีเป็ นลาดับที่สอง และด้านความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีลาดัสุดท้าย

อภิปรายผล
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การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ
ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในโดยรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ านอยู่ในระดับมากเนื่องจาก
การควบคุมภายในเป็ นเครื่ องมือของฝ่ ายบริ หารที่ช่วยให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
หน่วยงาน องค์กร เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผนที่วางไว้ การควบคุมภายในที่เหมาะสมทาให้
ทางานของหน่วยงาน พนักงาน มีความคล่องตัว ลดการสูญเสีย ทั้งที่เกิดจากความผิดพลาดที่ต้งั ใจและ
ไม่ได้ต้งั ใจ ลดการซ้ าซ้อนในการทางาน ป้ องกันการทุจริ ต เพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กรให้มีศกั ยภาพ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนทาให้รายงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นภายในและภายนอกองค์การมีความ
น่าเชื่อถือ ผลที่ตามมาคือ การมีองค์กรที่เติบโตได้อย่างมัน่ คง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลนนท์ กั้วพิสมัย (

2549 : บทคัดย่อ)พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจ

SMEsมีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารการควบคุมภายในขององค์กรในระดับมาก ทั้งด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความชัดเจนในการระบุความรับผิดชอบและอานาจการอนุมตั ิให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางด้านกิจกรรมการ
ควบคุมมีมาตรการป้ องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ และด้านการติดตามและ
ประเมินผลมีการกาหนดให้ผบู ้ ริ หารต้องรายงานต่อผูก้ ากับดูแลทันที ในกรณี ที่มีการทุจริ ตหรื อสงสัยว่า
มีการทุจริ ตไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกุสุมา โสเขียว (

2549 : 129) พบว่า นักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในโดยรวมและ
เป็ นรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากการควบคุมภายในเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างมากในการ
ดาเนินธุรกิจ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการที่กาหนดขึ้นภายในแต่ละองค์กรซึ่งถ้าถูก
สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานขององค์กร
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สอดคล้องกับแนวความคิดของ

พยอม สิงห์เสน่ห์ ( 2542 : 5-2)ได้กล่าวไว้วา่ การควบคุม

ภายใน คือนโยบายและวิธีการที่ได้วางไว้สาหรับปฏิบตั ิในกิจการเพือ่ ที่จะให้ได้รับความมัน่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า กิจการจะสามารถดาเนินการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
สอดคล้องกับแนวความคิดของสานักงานมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร (

2547 : 109) ได้

ให้แนวคิดไว้วา่ การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ หารกิจการ และพนักงานของกิจการร่ วมกัน
กาหนดขึ้นเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจที่สมเหตุสมผลว่า กิจการจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของกิจการในเรื่ องต่อไปนี้ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินงาน ความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนด
2.นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสภาพแวดล้ อมภายในองค์กรที่มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก

โดย

พิจารณาเป็ นรายด้านได้แก่
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านระบบบริ หารจัดการ และด้านโครงสร้างขององค์กร อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน เนื่องจาก บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน เป็ นบริ ษทั ี่มุ่งเน้น
วัตกรรม ใหม่ ๆ การประดิษฐคิดค้นแนวทางการทางานใหม่ ซึ่งจะให้ความสาคัญของสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรเป็ นอย่างมาก เพราะมีแนวความคิดที่เชื่อว่าหากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรดี จะทาให้
ประสิทธิภาพการทางานดี และผลงานมีคุณภาพดีไปด้วย นอกจากนี้ยงั เป็ นการสะท้อนภาพพจน์ของ
บริ ษทั นวัตกรรมที่แนวความคิดก้าวหน้าที่ให้ความสาคัญต่อบุคลากรภายในองค์กรและถือเป็ นส่วน
สาคัญส่วนหนึ่งที่องค์กรต้องรักษาไว้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (

2552 :127) พบว่า ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชีธุรกิจ

SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยรวม ด้านระบบบริ หารจัดการ ด้าน
โครงสร้างองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กรอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจุบนั องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสาคัญ
กับการจัดการสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็ นอย่างมาก เพราะถือว่าหากมีระบบภายในองค์กรที่ดี ก็
จะส่งให้ขอ้ มูลและผลงานขององค์กรบรรลุเป้ าหมายได้โดยง่าย
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของศศิธร เวชไชโย (

2553 : 65) พบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กร คือ

บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อการดาเนินงานหรื อระดับการปฎิบตั ิงานองค์กรจาเป็ นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเพือ่ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความคิดสร้างสรรค์จะเป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยเกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ผลงานใหม่และการให้บริ การระบบใหม่ที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
สอดคล้องกับแนวคิดของอานาจ ธีระวนิช(

2547 : 66) ได้กล่าวไว้วา่ สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กรประกอบด้วยเงื่อนไขและพลังผลักดันจากภายในองค์กรเช่น ผูถ้ ือหุน้ กรรมการบริ หาร
บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร เป็ นต้น ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในนี้ ถือเป็ นปั จจัยที่องค์กรสามารถ
ควบคุมได้ ผูบ้ ริ หารต้องทาการศึกษาปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้เพือ่ ประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพานี สฤษฎ์วานิช (

2547 : 35 – 45) กล่าวว่า การที่จะบริ หารการ

เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ให้ประสบความสาเร็จนั้น องค์กรต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
อย่างมากต่อองค์กร องค์กรต้องปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์หลักขององค์กร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3.นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชีโดยรวม ด้ านความเข้ าใจ ด้ านความเกี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจ ด้ านความเชื่อถือ
ได้ และการเปรียบเทียบได้ อยู่ในระดับมากเนื่องจาก
ข้อมูลทางการบัญชีเป็ นแหล่งข้อมูลที่สาคัญสาหรับผูใ้ ช้งานทั้งที่เป็ นบุคคลภายในได้แก่
ผูบ้ ริ หารทุกระดับชั้น หัวหน้างาน พนักงาน เป็ นต้น และบุคคลภายนอกได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เจ้าหนี้ นัก
ลงทุน เป็ นต้น ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
การนาเสนอข้อมูลทางบัญชีอย่างเพียงพอโดยไม่ละเว้นข้อมูลที่มีสาระสาคัญในรู ปแบบและภาษาที่
เข้าใจง่ายทาให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลทางบัญชีสามารถนาข้อมูลได้อย่างถูกต้องไม่สบั สนและเข้าใจเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีตและปั จจุบนั อย่างครบถ้วนข้อมูลทางการบัญชีที่จดั เตรี ยมกลุ่มรายการที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การใช้งานและการตัดสินใจทาให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลทางการบัญชีสามารถใช้ขอ้ มูลได้ง่ายและสามารถประเมิน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตได้ รวมทั้งสามารถทันต่อเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ
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ของผูใ้ ช้ขอ้ มูลเหล่านั้น การจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม ปราศจาก
ความลาเอียงในการชักนาผูใ้ ช้ขอ้ มูลให้เอนเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นอกจากนี้ขอ้ มูลทางบัญชี
ที่มีความสม่าเสมอในจัดทาและนาเสนอทั้งในหลักการ มาตรฐาน ระยะเวลาและรู ปแบบ ยังเป็ น
ประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกับปั จจุบนั และการคาดการณ์
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถเปรี ยบเทียบกับกิจการอื่นในประเภทเดียวกันได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกุสุมา โสเขียว (

2549 : 130) ข้อมูลทางการบัญชีเป็ นเครื่ องมือหนี่ง

ของการเพิม่ มูลค่าให้ธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าขององค์กรและเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการดาเนินงานและ
การตัดสินใจทางธุรกิจทั้งในส่วนของการวางแผนและการควบคุมการดาเนินงานของธุรกิจให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (

2552 : 128) ข้อมูลทางบัญชีถือว่าเป็ นวัตถุดิบที่

สาคัญสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชี ซึ่งคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีมีความสาคัญและเป็ น
ประโยชน์แก่ผใู ้ ช้รายงานทางการเงินเป็ นอย่างมาก เพราะจะต้องใช้ประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการลงทุนในอนาคต
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรพิศ จันทรจตุรภัทร (

2548 : 2) พบว่า คุณภาพรายงานทางการเงิน

เป็ นคุณสมบัติที่ทาให้ขอ้ มูลที่นาเสนอในรายงานทางการเงินมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจสาหรับผูใ้ ช้
รายงาน ลักษณะการนาเสนอรู ปแบบทาให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใจได้ มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ มี
ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปรี ยบเทียบได้ เพือ่ สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นใน
อดีต ปั จจุบนั และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รายงานทางการเงินจาเป็ นต้องมีการพัฒนาเพือ่ ให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเพือ่ ให้ผใู ้ ช้งบการเงินได้รับประโยชน์สูงสุด
สอดคล้องกับแนวความคิดของเมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร

(2547 : 4-12)

กล่าวลักษณะเชิงคุณภาพข้อมูลทางบัญชีไว้วา่ การกาหนดคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีมี
วัตถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะของข้อมูลทางการบัญชีที่มีประโยชน์ ซึ่งอาจมีลกั ษณะเชิงคุณภาพ
หลายลักษณะ และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม คุณภาพข้อมูลทางการบัญชียงั สามารถใช้
เป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการบัญชีอีกด้วย
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สอดคล้องกับแนวความคิดของณรงค์ ปรี ดานันท์

(2542 : 49 – 50 ) กล่าวว่า ข้อมูลที่นาเสนอ

ต่อฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หน่วยงานที่กากับดูแล เจ้าหนี้หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
อื่น ๆ จะต้องมีความถูกต้อง มีคุณภาพเพียงพอที่จะให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งดังกล่าวข้างต้น สามารถ
นามาใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้อย่างถูกต้อง
4. ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และประสบการณ์ทางานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุนมีผลต่ อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบบัญชี และสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
ทีมีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชีดังนี้
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะทาให้มุมมองการบริ หารงานและวิสยั ทัศน์ขององค์กรที่มีต่อ
ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการบัญชีท้งั ภายในและภายนอกองค์กรแตกต่างกันการรักษาคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
เพือ่ ให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลทางการบัญชีนาข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงความเป็ นจริ ง มีความน่าเชื่อถือได้ และทันต่อ
เวลา ถือเป็ นความรับผิดชอบในอันดับต้น ๆ ของนักบัญชี
ตาแหน่งงาน ผูท้ ี่มีตาแหน่งงานในระดับที่สูง เช่นผูอ้ านวยการบัญชี ย่อมต้องมีทศั นคติในการ
ทางาน แตกต่างจากผูท้ ี่มีตาแหน่งงานต่ากว่า การมองการวางระบบควบคุมภายในของผูอ้ านวยการ
บัญชีเป็ นเสมือนเครื่ องมือช่วยในการทางานที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลทางบัญชีที่ได้ผา่ นกระบวนการ
ควบคุมภายในที่ดีมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในขณะที่ตาแหน่งงานในระดับรองลงมาหรื อตาแหน่งที่อยู่
ในระบบการควบคุมภายในจะมองเห็นระบบการควบคุมภายในเป็ นกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ
มาตรการในการตรวจสอบทุจริ ตซึ่งมีไว้บงั คับผูป้ ฎิบตั ิงาน ซึ่งมีผลทาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน
ประสบการณ์ทางาน ที่ผมู ้ ีประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชีมากย่อมมีมุมมอง และทัศนคติใน
วิชาชีพบัญชีมากกว่าผูท้ ี่มีประสบการณ์ในวิชาบัญชีนอ้ ยกว่า ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การทางานเป็ นเสมือนฐานข้อมูลส่วนตัว ที่นาไปใช้ในการวิเคราห์ความสมเหตุสมผลของระบบการ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่ตนเองปฎิบตั ิงานอยูว่ า่ มีความสมเหตสมผลหรื อไม่
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และควรปฏิบตั ิอย่างไรกับแต่ละสถานการณ์เพือ่ รักษาให้คุณภาพข้อมูลข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
ถูกต้องตามที่ควร และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ ช้ท้งั ภายในและภายนอกองค์กร
2550 : 143-144) สรุ ปได้วา่ การนาระบบควบคุม

สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภชัย ลิลิตธรรม (

ภายในตามแนวทางของCOSO มาใช้ในระบบการบริ หารการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัด
เพชรบุรี มีความเป็ นไปได้ในระดับปานกลางเนื่องจากพนักงานยังขาดความรู ้ความเข้าใจหลักการ
ควบคุมภายใน และความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ยังมีนอ้ ย ด้วย
เหตุผลดังกล่าวอาจทาให้พนักงานมีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทาให้เกิดความ
เข้าใจผิดหรื อเกิดอคติต่อระบบการควบคุมภายในได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภรัตน์ ศรแก้ว(

2542:บทคัดย่อ) สรุ ปได้วา่ ระบบการควบคุมภายใน

ด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุในโรงเรี ยนมัธยมศึษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม มาตรฐานการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์เนื่องจากไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาด้านการเงิน และ
ด้านบัญชี เจ้าหน้าที่ขาดความรู ้ ขาดประสบการณ์ การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง
5.ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุนที่ประกอบด้ วย
ระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวนพนักงาน เงินทุนจดทะเบียน และรายได้ เฉลี่ยต่ อปี ไม่ มีผลต่ อความ
คิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน เกี่ยวกับ
การวางระบบบัญชีและสภาพแวดล้ อมภายในองค์กรที่มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
เนื่องจากการดาเนินงานขององค์กรที่เป็ นบริ ษทั มหาชนมีหน่วยงานที่กากับดูแลการดาเนินงาน
และการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามระเบียบและการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่องค์การต้อง
จัดทาขึ้นเพือ่ เป็ นหลักประกันความเชื่อมัน่ ของผูล้ งทุนในการดาเนินงานขององค์กรได้จดั ให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่น่าเชื่อถือได้ภายในองค์กร รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดแนวทางหรื อกรอบ
ในการปฏิบตั ิงานสาหรับนักบัญชีในการเลือกจัดและนาเสนอข้อมูลทางบัญชี เพือ่ รักษาคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชีให้เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ซึ่งปั จจัยทัว่ ไป
ของบริ ษทั ฯ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯ
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ต่างจากงานวิจยั ของวนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (

2552 : 129)

พบว่าจานวนพนักงานของธุรกิจ

SMEs ในเขตภาคเหนือ ที่แตกต่างกัน มีผลทาให้ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารที่มีต่อ คุณภาพข้อมูลทาง
บัญชีโดยรวม ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้าน
การเปรี ยบเทียบได้แตกต่างกัน
ต่างจากงานวิจยั ของกุลนนท์ กั้วพิสมัย (

2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริ หารการควบคุม

ภายในของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจ
SMEs ที่มีจานวนพนักงานระยะเวลาการดาเนินงาน และทุนดาเนินงานแตกต่างกันมีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การบริ หารการควบคุมภายในแตกต่างกันทั้งที่เป็ นโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
6.นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีมีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชีแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญโดย
เปรียบเทียบได้ ดังนิ้
ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามและประเมินผล มี
ผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีในระดับสูงกว่าเมื่อเทียบกับ ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม และด้านการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากลักษณะของสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมประกอบปั จจัยหลายปั จจัยที่ทาให้การวางระบบควบคุมภายในเปลี่ยนแปลงไป หรื อมีความไม่
แน่นนอน เช่น จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร รู ปแบบการทางานของผูบ้ ริ หาร ความรู ้ความสามารถของ
พนักงาน ซึ่งปั จจัยบางปั จจัยไม่สามารถควบคุมได้ หรื ออยูเ่ หนือการควบคุมของหน่วยงาน ทาให้ไม่
สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีได้ชดั เจน และเป็ นไปได้ยาก
ด้านการประเมินความเสี่ยง เป็ นการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าองค์กรมีความเสี่ยงอย่างไร ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นการเตรี ยมความพร้อม หรื อจัดหาวิธีการป้ องกันไว้ก่อนหน้า ซึ่งจาเป็ นต้องใช้ผมู ้ ี
ประสบการณ์และสามารถมองเห็นภาพรวมขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น จึงสามารถกาหนด
ได้วา่ หน่วยงานหรื อองค์กรมีความเสี่ยงอย่างไร ทาให้การประเมินความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนและมี
ผลต่อคุณภาพบัญชีนอ้ ยกว่าด้านอื่น ในทางตรงกันข้ามกิจกรรมการควบคุมจะช่วยเสริ มสร้างความ
มัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ หารได้วา่ ในการปฏิบตั ิงานไม่มีจุดบกพร่ อง หรื อจุดรั่วไหลที่ก่อให้เกิดการทุจริ ต การ
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ทางานมีประสิทธิภาพครบตามกระบวนการที่ไว้วางไว้ ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเป็ น
แหล่งข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน การใช้ขอ้ มูลเพือ่ การวิเคราะห์สถานการณ์
วางแผน ปรับปรุ งแก้ไข และการติดตามและรายงานผลเพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององค์การเป็ น
ระยะเพือ่ ตรวจสอบผลการปฎิบตั ิงานกับแผนที่วางไว้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลนันท์ กั้วพิสมัย (

2549 : 75) พบว่า กิจการมีการสนับสนุนและ

ส่งเสริ มให้พนักงานทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมภายใน มีการกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ เป็ นการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย วิธี
ปฏิบตั ิงานและคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริ หารกาหนด ซึ่งกิจการตระหนักว่ากิจกรรมการควบคุมจะช่วย
ป้ องกันหรื อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุสุมา โสเขียว (

2549 : 131) พบว่า ความคิดเห็นของนักบัญชี

บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการควบคุมภายในแตกต่างกัน เนื่องจากการแต่ละประเภทอุตสาหกรรม มีความ
ต้องการในการบริ หารงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย ซึ่งลักษณะการปฎิบตั ิงานแต่ละอุตสาหกรรม จึงมี
การกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาเพือ่ ควบคุมการดาเนินงานในองค์กรแตกต่างกัน
7.นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมภายในองค์กรที่มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชีแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสาคัญโดยจาแนกเป็ นรายด้ านได้ ดังนี้
ระบบบริ หารจัดการ และโตรงสร้างองค์กร มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯเกี่ยวกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี สาหรับวัฒนธรรมองค์กรไม่มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯ เนื่องจาก
ระบบบริ หารจัดการ และโครงสร้างองค์กรมีผลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิงานขององค์กร ระบบบริ หาร
จัดการและโครงสร้างองค์การที่ดีช่วยให้การดาเนินงานภายในองค์การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้การทางานเป็ นไปอย่างมีระบบ ไม่ทางานซ้ าซ้อน ช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมี
แนวทางในการทางานที่ชดั เจน หรื อมีผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน จะส่งผลให้คุณภาพงานต่าง ๆ มี
คุณภาพดี และคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
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สาหรับวัฒนธรรมองค์กร มีลกั ษณะเป็ นพลังเงียบ ที่มีอิทธิพลในการทางานของผูป้ ฏิบีติงาน
หากแต่เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการดาเนินชีวติ ประจาวันหรื อค่านิยมที่ถือปฏิบตั ิในองค์กรหน่วยงาน
ซึ่งมีข้ นึ เพือ่ มุ่งเน้นการอยูร่ ่ วมกันภายในองค์กรเป็ นหลัก
สองคล้องกับงานวิจยั ของ วนันพร ชื่นพิบูลย์ (2552

: 131, 132) พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กร ด้านระบบบริ หารจัดการ และด้านโครงสร้างองค์กรของธุรกิจ

SMEs ในเขตภาคเหนือ มี

ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี เนื่องจาก ธุรกิจ SMEs มีบทบาทมาก
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และธุรกิจ

SMEs ก่อให้เกิดการจ้างงาน การ

สร้างสรรค์สินค้าและการบริ หาร เป็ นจุดกาเนิดของผูท้ ี่จะสนใจลงทุนเป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ เป็ น
แหล่งหรื อโรงเรี ยนฝึ กอาชีพ ผูบ้ ริ หารธุรกิจ SMEs จึงต้องให้ความสาคัญ กับระบบบริ หารจัดการเพือ่
นาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความสาคัญต่อปั จจัยทาง
โครงสร้างองค์กร ซึ่งเป็ นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการประพฤติปฎิบตั ิของคนในองค์กร ในฐานะ
ที่องค์กรเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสังคมที่มีสมั พันธ์ภาพเกี่ยวเนื่องกับองค์กรอื่น ๆ และในขณะเดียวกัน
องค์กรก็เป็ นสถาบันทางสังคม การศึกษาเพือ่ เข้าใจถึการบริ หารองค์กรจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
เรี ยนรู ้ถึงลักษณะของสังคมนั้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดนัน เทียนพุฒ (

2544 : 2550) พบว่า ความสาเร็จของธุรกิจหรื อที่

ส่วนใหญ่ประเมินจากความสามารถในการทากาไรขององค์กรนั้น ๆ จะมีความสัมพันธ์กนั อย่างยิง่ กับ
การบริ หารจัดการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรใดที่สามารถจัดการด้านทรัพยากรมนนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและทากาไรได้ องค์กรนั้นจะ
ประสบความสาเร็จในธุรกิจได้ดีดว้ ยประการทั้งปวง และปั จจัยที่สาคัญอีกประการคือ คุณภาพข้อมูล
ทางบัญชี เพราะมีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรและมีความสาคัญต่อการตัดสินใจ การ
วางแผนการดาเนินงาน การวางระบบบริ หารจัดการภายในองค์กร และควบคุมกิจกรรมดาเนินงาน
8ความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน
เกี่ยวกับคุณภาพข้ อมูลทางบัญชีมีความแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญและมีผลต่ อความคิดเห็นของนัก
บัญชีฯเกี่ยวกับคุณภาพดังนี้
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ด้านความเชื่อถือได้และด้านการเปรี ยบเทียบได้มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯในระดับสูง
ที่สุด สาหรับด้านอื่นที่มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯในระดับรองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ และ
ด้านความความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ตามลาดับ เนื่องจากองค์กรธุรกิจที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ถือเป็ นตลาดรอง ที่ตอ้ งสร้างความมัน่ ใจให้ผลู ้ งทุน เจ้าหนี้ ผูถ้ ือหุน้ และบุคคล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยแสดงข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และข้อมูลทางบัญชีดา้ น
อื่น ๆ ที่มีความถูกต้องน่าเชือถือได้ และเพือ่ เป็ นการแสดงถึงศักยภาพของบริ ษทั ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตลาดหลัก
การที่สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั บริ ษทั ตนเองในปี ก่อน ๆ หรื อกับบริ ษทั อื่นในประเภทธุรกิจ
เดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความเจริ ญเติบโตในทางธุรกิจ หรื อความถดถอยทางธุรกิจ ที่
บริ ษทั กาลังดาเนินอยูแ่ ละเน้นความสม่าเสมอของรู ปแบบ และหลักการในการนาเสนอข้อมูลทางบัญชี
เพือ่ ให้สามารภเปรี ยบเทียบความสามารถของกิจการ ทั้งในปี ที่ผา่ นมา และสาหรับกิจการประเภท
เดียวกัน
สาหรับด้านความเข้าใจได้มีผลต่อความคิดเห็นเป็ นลาดับรองลงมาเนื่องจาก เป็ นการนาเสนอ
ข้อมูลทางบัญชีเป็ นตัวเลข ข้อกาหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ของการนาเสนอข้อมูลทางบัญชี ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทาง
บัญชีจาเป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นธุรกิจ บัญชี การเงิน หรื อบริ หารธุรกิจ ในระดับหนึ่ง เพือ่ ให้เข้าใจ
ความหมายของตัวเลขทางบัญชี หากผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางบัญชี หรื องบการเงินต้องการการวิเคราห์ขอ้ มูลทาง
บัญชีผใู ้ ช้ขอ้ มูลจาเป็ นต้องศึกษาความรู ้เพิม่ เติมด้วยตนเอง
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯเกี่ยวกับคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชีลาดับสุดท้ายเนื่องจาก ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางบัญชีมีความเชื่อมัน่ ในข้อมูล และสามารถ
เปรี ยบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการตัดสินใจ หรื อความถูกต้องในการตัดสินใจก็
จะมีความถูกต้องตามมา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วนันพร ชื่นพิบูลย์

(2552 : 132 ) พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมบริ ษทั

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสาคัญกับข้อมูลที่จดทาและนาเสนอต่างกัน
ถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมให้ตอ้ งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทนั กับคู่แข่งขันและสภาพแวดล้อม จะต้องการ
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ใช้ขอ้ มูที่ถูกต้องในระดับหนึ่ง และ บริ ษทั จดทะเบียนที่ดาเนินกิจการอยูม่ านานจะอาศัยข้อมูลที่มีอยูใ่ น
บริ ษทั มา องค์กรแต่ละองค์กร มีพนักงานที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์แตกต่างกัน รวมทั้ง
แต่ละบริ ษทั มีระบบการบริ หารงาน ลักษณะแตกต่างกัน ตามรู ปแบบของธุรกิจ จึงทาให้พนักงานมี
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันไป คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ

SMEs ในเขต

ภาคเหนือ มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความ
เชื่อถือได้ และด้านการเปรี ยบเทียบได้
9. สอดคล้ องกับประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมองค์กรให้เหมาะสม เพือ่ ให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพสร้าง
บรรยากาศในการทางานที่ดี และเป็ นพี้นฐานในการพัฒนาองค์กรต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็ นข้อมูล
สารสนเทศสาหรับภายในองค์กรในการกาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน ดาเนินธุรกิจ และหน่วยงาน
ภายนอกองค์กรในสาหรับการกากับดูแลองค์กรในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนควรสนับสนุนการนา
หลักการวางระบบควบคุมภายในมาใช้ในการดาเนินงานภายในองค์กรทั้งระบบเพือ่ ให้การดาเนินงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากช่องโหว่ในการควบคุมภายใน และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผู ้
ลงทุน
1.2 องค์กรควรส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจ ของพนักงานในทุกระดับ ตาแหน่งงานและใน
ทุกระดับการศึกษาให้มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพือ่ ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
1.3 ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ควรนาหลักการ
ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรในด้านระบบบริ หารจัดการ ด้านระบบโครงสร้างองค์กร และด้าน
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วัฒนธรรมองค์กร มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการบริ หารหน่วยงาน และช่วยบริ หารจัดการผูม้ ีหน้าที่ดา้ น
บัญชีให้ปฎิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุน ควรส่งเสริ มให้
บุคคลากรคานึงถึงความสาคัญของคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี และพนักงานบัญชี ได้เป็ นถึงความสาคัญของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีเพือ่
เป็ นประโยชน์ต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและใช้ในด้านอื่น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับ
การวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี

ควร

ทาการศึกษา
2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นจากปั จจัยอื่นที่ไม่ใช่การวางระบบควบคุมภายในที่มีผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี เช่น สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สภาพเศรษฐกิจของสังคม เป็ นต้น
2.3 ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างจากบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การ
ลงทุน MAI เป็ นกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ กลุ่มธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก ( SMEs)ที่ตอ้ งการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการปรับสภาพแวดล้อม
ภายในองค์ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
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แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI) เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน
และสภาพแวดล้ อมภายในขององค์กรที่มีผลต่ อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้เป็ นแบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรื่ อง“

ความคิดเห็นของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทางเลือกเพื่อการลงทุน ( MAI) เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี” ของคณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทั้งนี้ผวู้ ิจยั ใคร่ ขอความร่ วมมือให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เท็จจริ งในการ
ตอบแบบสอบถามชุดนี้
รายละเอียดแบบสอบถามประกอบด้วยคาถาม

5 ตอนดังนี้

ตอนที่

1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน

6 ข้อ

ตอนที่

2 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

ตอนที่

3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จานวน

25 ข้อ

ตอนที่

4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน จานวน

12 ข้อ

ตอนที่

5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี จานวน

16 ข้อ

จานวน 4 ข้อ

คาตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ และจะไม่มีการใช้ขอ้ มูลใดๆ ที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อหน่วยงาน
ของท่านในการรายงานข้อมูล รวมทั้งจะไม่มีการใช้ขอ้ มูลร่ วมดังกล่าวกับบุคคลภายนอกอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการให้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถาม และขอความกรุ ณาส่ งแบบสอบถาม
กลับภาย ใน 15วัน

นายสกลพร พิบลู ย์วงศ์
อาจารย์ประจา
คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์

โทร. 02-432-6101-5 ต่อ126
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ตอนที่ 1ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย (  ) เพียงหนึ่งข้ อเท่านั้นหน้ าคาตอบทีผ่ ้ตู อบแบบสอบถามเลือกคาตอบ

1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ
( )

25 หรื อน้อยกว่า ( )

( )

31 –35 ปี ( )มากกว่า

26 –30 ปี
35ปี

3. ระดับการศึกษา
() ปริ ญญาตรี ( ) สูงกว่าปริ ญญาตรี

4. ตาแหน่ง
( ) ผูอ้ านวยการบัญชี ( ) ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
( )

หัวหน้าแผนกบัญชี ( )

อื่น ๆ โปรดระบุ......................................

5. ประสบการณ์การทางาน
( )

5 ปี หรื อน้อยกว่า ( )

( )

11- 15ปี ( ) มากกว่า

6 – 10 ปี
15 ปี

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) น้อยกว่า
( )

25,000 บาท ( )
35,001 – 40,000

25,000 – 35,000 บาท
( ) มากกว่า 40,000 บาท

ตอนที่ 2ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย (  ) เพียงหนึ่งข้ อเท่านั้นหน้ าคาตอบทีผ่ ้ตู อบแบบสอบถามเลือกตอบ

1. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
( ) น้อยกว่า 5 ปี ( )
( )

11 - 15 ปี ( )มากกว่า

5-10 ปี
15 ปี

2. จานวนพนักงาน
( ) ไม่เกิน 200 คน ( ) 201
( ) 251

–350คน (

–250คน
) มากกว่า350คน

3. จานวนเงินทุนจดทะเบียน
( ) ไม่เกิน 200ล้านบาท ( ) 201
( ) 401- 600 ล้านบาท ( ) มากกว่า600ล้านบาท

– 400ล้านบาท
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4. รายได้ต่อปี
( ) ไม่เกิน 200ล้านบาท ( ) 201

– 400ล้านบาท

( ) 401- 600 ล้านบาท ( ) มากกว่า 600ล้านบาท
ตอนที่ 3ข้ อมูลความเห็นเกีย่ วกับการวางระบบควบคุมภายใน
คาชี้แจงโปรดทาเครื่องหมาย () เพียงข้ อเดียวเท่านั้น ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุ ด เกีย่ วกับการวางระบบควบคุม
ภายในทีม่ ผี ลต่อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
การวางระบบการควบคุมภายใน
ด้ านสภาพแวดล้อมการควบคุม
1.องค์กรเสริ มสร้างความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทาแนว
ทางการปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนดด้านความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณไว้
อย่างชัดเจน
2.องค์กรให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
กลยุทธ์การดาเนินงาน ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน และประกาศแจ้ง
ให้พนักงานทราบทัว่ กัน
3. องค์กรจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบ ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการตรวจสอบควบคุมภายใน
ขององค์กร
4. องค์กรมีการกาหนด คุณวุฒิความรู้ความสามารถที่จาเป็ นของ
พนักงานสาหรับตาแหน่งงาน โดยมีการคัดเลือกที่เป็ นระบบ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5. องค์กรได้จดั โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาที่ชดั เจน มีการ
มอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการ
วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ตามความ
เหมาะสม
ด้ านการประเมินความเสี่ยง
6. องค์กรจัดให้มีการระบุความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความล้มเหลว
ของระบบการควบคุมภายใน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานและพนักงาน
เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการระบุปัจจัยความเสี่ ยงนั้น ๆ
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7.องค์กรจัดให้มีการวิเคราะห์โอกาสการเกิดความเสี่ ยงตามข้อ (6) โดย
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานและพนักงานมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ความเสี่ ยง
8. องค์กรมีการประเมินระดับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นหากความเสี่ ยง
นั้นเกิดขึ้นจริ ง โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญของความเสี ยหายและ
จัดลาดับการป้ องกันตามลาดับความสาคัญนั้น
9. องค์กรมีการแจ้งให้ทราบทัว่ กันถึงมาตรการป้ องกันความเสี่ ยง และ
แจ้งให้บุคคลผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันความ
เสี่ ยง โดยมีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
10. องค์กรสนับสนุนการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถลดความเสี่ ยง แทนระบบการ
ควบคุมภายในแบบเดิม
ด้ านกิจกรรมการควบคุม
11. องค์กรสร้างกิจกรรมการควบคุมในแต่ละระบบ พร้อมทั้งประเมิน
ต้นทุนกิจกรรมการควบคุมและผลประโยชน์ที่จะได้รับคุม้ ค่าหรื อไม่
12. องค์กรจัดให้มีการกระจายอานาจและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างหน่วยงานหรื อบุคคลอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
13. องค์กรกาหนดให้มีการสอบยันการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในระดับ
ต่าง ๆ โดยทาการตรวจสอบกับเป้ าหมายที่กาหนด รวมทั้งการปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบที่วางไว้
14. องค์กร มีการจัดทาเอกสารครบถ้วนตามระบบการควบคุมภายใน
กาหนดไว้ เอกสารที่ตอ้ งลงบัญชีได้ผา่ นการบันทึกบัญชีโดยพนักงานผูม้ ี
หน้าที่รับผิดชอบและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในเอกสาร
15.ผูบ้ ริ หารมีการติดตามผล และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามกิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งมีบทลงโทษ หากไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ หรื อ
คาสั่ง
ด้ านสารสนเทศและการสื่อสาร
16.องค์กรจัดให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการนาข้อมูลมา
ใช้ในการจัดทารายงานเพื่อการบริ หาร ดาเนินงานประจาวัน และ
สนับสนุนการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หาร
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17. องค์กรมีศนู ย์กลางระบบสารสนเทศส่ วนกลางเพื่อเก็บข้อมูล โดยมี
การแยกส่ วนเป็ นระบบย่อย และในแต่ละระบบมีการควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละคนโดยเฉพาะ
18. ข้อมูลการปฏิบตั ิงานในแต่ละระบบงาน ได้นามาบันทึกในระบบ
สารสนเทศ และมีการนาข้อมูลในแต่ละระบบมาใช้เพื่อการทารายงาน
หรื อใช้ตรวจสอบ
19.องค์กรจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารทั้งภายในหน่วยงาน และสู่
ภายนอกหน่วยงานที่รวดเร็ วทันกาล ในระบบการควบคุมภายในแต่ละ
ระบบ
20. องค์กรจัดให้มีการประเมินประสิ ทธิภาพของการสื่ อสาร ได้แก่ การ
ติดต่อสื่ อสารภายในระบบ การติดต่อสื่ อสารสู่ภายนอกระบบ และการ
แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผดิ พลาด
ด้ านการติดตามและประเมินผล
21. องค์กรจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน และทา
การเปรี ยบเทียบแผนงาน กับผลการดาเนินงาน
22. องค์กรมีวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่ไม่เป็ นไปตาม
แผนงาน หรื อ สาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบการควบคุม
ภายในที่ไม่ครอบคลุม
23. องค์กรมีการปรับปรุ งดาเนินการแก้ไข อย่างทันเวลา หากเกิดตรวจ
พบความผิดพลาด หรื อมีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนงาน
24. องค์กรมีการนาผลการแก้ไขข้อผิดพลาด นามาปรับปรุ งเป็ น
มาตรฐานใหม่ของระบบการควบคุมภายใน
25. องค์กรมีกาหนดให้มีการติดตามผลเป็ นระยะ ๆ ในระหว่าง
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
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ตอนที่ 4ความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
คาชี้แจงโปรดทาเครื่องหมาย () เพียงหนึ่งข้ อเท่านั้นทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุ ด เกีย่ วกับ สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรทีม่ ผี ลต่อคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
1.องค์กรส่ งเสริ มให้พนักงานยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
2. องค์การส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้พนักงานเคารพและเชื่อมัน่ ใน
ระบบอาวุโส
3. องค์กรมุ่งเน้นให้พนักงานรู้จกั รับฟัง ยอมรับคาแนะนา เห็นคุณค่า
ของความคิดที่แตกต่าง และนาความคิดที่เป็ นประโยชน์
4. องค์กรมุ่งเน้นให้พนักงานมีความภูมิใจที่ได้ทางานในองค์กร
ระบบบริหารจัดการ
5. องค์กรมุ่งเน้นการวางแผนและกาหนดเป้ าหมายการทางานที่ชดั เจน
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก วิสัยทัศน์ ขององค์กร
6. องค์กรให้ความสาคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริ หาร
โครงการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากร
รวมถึงการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. องค์กรมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ในการปรับปรุ ง
พัฒนาขยายกิจการในอนาคต
8. องค์กรให้ความสาคัญต่อการกระจายอานาจตามลักษณะการ
ดาเนินงาน เพื่อให้การบริ หารจัดการเกิดความคล่องตัว
โครงสร้ างขององค์กร
9.องค์กรให้ความสาคัญในการกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เพื่อ
นาไปใช้ปฏิบตั ิภายในกิจการอย่างชัดเจน
10. องค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของกิจการให้มากที่สุด
11. องค์กรสนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคคลากรทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์เป้ าหมายขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร
12. องค์กรให้ความสาคัญกับการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
วงเงินอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับไว้ชดั เจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย () เพียงหนึ่งข้ อเท่านั้นทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุ ด
ระดับความคิดเห็น
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชี
ความเข้ าใจได้
1. ใช้ภาษาเขียน ในการนาเสนองบการเงินที่ผใู้ ช้งบการเงินสามารถ
เข้าใจได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน
2. องค์กรจัดทารายงานทางการเงินที่มุ่งเน้นให้ผใู้ ช้รายงานทางการเงิน
นาข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. นาเสนองบการเงินที่มีขอ้ มูลอย่างเพียงพอที่ผใู้ ช้งบการเงิน สามารถ
เข้าใจเหตุการณ์ท้งั ในอดีต และปัจจุบนั ได้อย่างเพียงพอ
4. จัดทาและนาเสนอข้อมูลในงบการเงินที่มีสาระสาคัญครบถ้วนไม่ละ
เว้นการแสดงข้อมูลถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นจะมีความซับซ้อนและยากต่อการ
เข้าใจของผูใ้ ช้งบการเงิน
ความเกีย่ วข้ องกับการตัดสินใจ
5. องค์กรเตรี ยมข้อมูลทางบัญชีที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้
งบการเงิน โดยช่วยให้ผใู้ ช้ประเมินเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้ง
ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
6. ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานทางการเงินช่วยให้ผใู้ ช้งบ
การเงินสามารถยืนยันผลการตัดสิ นใจหรื อชี้ขอ้ ผิดพลาดผลการประเมิน
ที่ผา่ นมาในอดีตได้
7. รู ปแบบของรายงานทางการเงินสามารถเข้าใจได้ง่าย มีการจัดกลุ่ม
รายการเพื่อง่ายต่อการใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
8. กิจการจัดทาและนาเสนองบการเงินอย่างทันต่อเวลาที่ผใู้ ช้งบการเงิน
สามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสิ นใจ
ความเชื่อถือได้
9. งบการเงินจัดทาขึ้นโดยให้ความสาคัญในการประมาณการ การวัด
มูลค่า อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ปราศจากความลาเอียง
10. การจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินได้จดั ทาขึ้นอย่างเที่ยง
ธรรม ปราศจากความลาเอียงที่จะมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบ
การเงินในทางใดทางหนึ่ง

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ระดับความคิดเห็น
คุณภาพข้ อมูลทางบัญชี

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

11. องค์กรแสดงข้อมูลทางการบัญชีแสดงถึงเหตุการณ์และรายการต่าง
ๆ อย่างสมเหตุสมผล ตามข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ทางบัญชี หรื อตามที่
คาดได้ว่าควรจะเป็ นอย่างเหมาะสม
12. องค์กรบันทึกรายการและแสดงรายการทางบัญชี เหตุการณ์ทาง
บัญชีโดยสอดคล้องกับเนื้อหาและความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจไม่ตาม
รู ปแบบกฎหมาย
ด้ านการเปรียบเทียบได้
13. องค์กรยึดถือแนวทางปฏิบตั ิตามวิธีการที่ใช้ในงวดบัญชีปีที่ผา่ นมา
เพื่อให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลมีความเข้าใจง่าย
14. ข้อมูลทางบัญชีที่จดั ทา และนาเสนอ สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
ในอดีตเพื่อคาดคะเนแนวโน้มฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของกิจการในอนาคตได้
15. ข้อมูลทางบัญชีที่จดั ทาขึ้น นาเสนอในรู แบบงบการเงิน สามารถใช้
เปรี ยบเทียบกับกิจการอื่นในประเภทกิจการเดียวกันได้
16. การจัดทารายงานทางการเงินมีสม่าเสมอในการจัดทาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของทุกงวดบัญชี
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
คุณภาพเครื่ องมือ
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ตารางที่ 25 ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมัน่
ข้อ
1. การวางระบบควบคุมภายใน
1.1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
1
2
3
4
5
รวม
1.2 ด้านการประเมินความเสี่ยง
6
7
8
9
10
รวม
1.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม
11
12
13
14
15
รวม
1.4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
16
17
18

ค่าอานาจจาแนก

ค่าความเชื่อมัน่

0.563
0.415
0.226
0.602
0.380
0.658
0.388
0.422
0.558
0.502
0.396
0.683
0.496
0.538
0.243
0.161
0.656
0.650
0.122
0.602
0.808
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19
20
รวม
1.5 ด้านการติดตามและประเมินผล
21
22
23
24
25
รวม
2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
2.1 วัฒนธรรมองค์กร
1
2
3
4
รวม
2.2 ระบบบริ หารจัดการ
1
2
3
4
รวม
2.3 โครงสร้างองค์กร
1
2
3
4
รวม

0.933
0.940
0.863
0.776
0.728
0.483
0.652
0.626
0.837

0.746
0.712
0.412
0.562
0.792
0.407
0.385
0.650
0.356
0.663
0.767
0.745
0.941
0.833
0.913
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3. ด้านคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
3.1 ด้านความเข้าใจได้
1
2
3
4
รวม
3.2 ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
1
2
3
4
รวม
3.3 ด้านความเชื่อถือได้
1
2
3
4
รวม
3.4 ด้านการเปรี ยบเทียบได้
1
2
3
4
รวม

0.309
0.484
0.759
0.369
0.676
0.632
0.752
0.354
0.516
0.757
0.618
0.691
0.552
0.675
0.809
0.581
0.862
0.898
0.898
0.912
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ตารางที่ 26 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามเพศ
Group Statistics
Sex

N

Mean

Std. Deviation Std. Error Mean

male

11

4.2573

.17339

.05228

Female

31

4.1966

.20856

.03746

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances
F
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

.602

Sig.
.442

t-test for Equality of Means

t
.863

df
40

.944 21.053

Sig.
Mean Std. Error
(2-tailed) Difference Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower

Upper

.393

.06070

.07031

-.08141

.20281

.356

.06070

.06431

-.07303

.19443
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ตารางที่ 27ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามการศึกษา

Group Statistics

Education

N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error Mean

Bache

20

4.1274

.14918

.03336

Master

22

4.2899

.21111

.04501

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances
F
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

1.050

Sig.

t-test for Equality of Means

t

.312 -2.854

df
40

-2.901 37.800

Sig.
Mean Std. Error
(2-tailed) Difference Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower

Upper

.007

-.16252

.05694

-.27761

-.04743

.006

-.16252

.05602

-.27595

-.04909
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ตารางที่ 28 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามอายุ

Descriptive of age
95% Confidence Interval for Mean
Age

Std.
N Mean Deviation Std. Error Lower Bound

Less than 25 years

1 4.1887

Between 26 to 30 years

.

.

.

4.19

4.19

5 4.3019 .23224

.10386

4.0135

4.5902

4.00

4.64

Between 31 to 35 years

24 4.1667 .15625

.03189

4.1007

4.2326

3.85

4.45

more than 35 years

12 4.2689 .25747

.07432

4.1053

4.4325

4.00

4.85

Total

42 4.2125 .19973

.03082

4.1502

4.2747

3.85

4.85

.19911

.03072

4.1503

4.2747

.03348

4.1060

4.3190

Model

Fixed Effects
Random Effects

.

Upper Bound

BetweenComponent
Minimum Maximum Variance

.00042
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ตารางที่ 28ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามอายุ (ต่อ)
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.304a

2

38

.283

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity
of variance for meantotalallnew.
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ตารางที่ 29ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามตาแหน่งงาน
Descriptiveof Position
Position

95% Confidence Interval for Mean

BetweenComponent
Minimum Maximum Variance

N

Mean

Std.
Deviation

Director

3

4.5157

.31365

.18108

3.7366

5.2949

4.23

4.85

Department

19

4.2095

.17777

.04078

4.1239

4.2952

4.02

4.64

Chief

11

4.1029

.18124

.05465

3.9812

4.2247

3.85

4.36

Other

9

4.2516

.12228

.04076

4.1576

4.3456

4.04

4.45

Total

42

4.2125

.19973

.03082

4.1502

4.2747

3.85

4.85

.17871

.02758

4.1567

4.2683

.06697

3.9994

4.4256

Model Fixed Effects

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Random Effects

.01149

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.482

3

38

.235
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ตารางที่ 29ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามตาแหน่งงาน (ต่อ)

ANOVA of Position
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.422

3

.141

4.403

.009

Within Groups

1.214

38

.032

Total

1.635

41
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ตารางที่ 29ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามตาแหน่งงาน (ต่อ)
Multiple Comparisons of position (Scheffe)
Mean Difference
(I-J)
Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

.11103

.071

-.0186

.6309

.41281*

.11640

.012

.0723

.7533

Other

.26415

.11914

.197

-.0843

.6126

Director

-.30619

.11103

.071

-.6309

.0186

Chief

.10662

.06771

.488

-.0914

.3047

Other

-.04204

.07232

.952

-.2536

.1695

Director

-.41281*

.11640

.012

-.7533

-.0723

Department

-.10662

.06771

.488

-.3047

.0914

Other

-.14866

.08033

.345

-.3836

.0863

Director

-.26415

.11914

.197

-.6126

.0843

Department

.04204

.07232

.952

-.1695

.2536

Chief

.14866

.08033

.345

-.0863

.3836

(I) Position

(J) Position

Director

Department

.30619

Chief

Department

Chief

Other

95% Confidence Interval

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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ตารางที่ 29ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามตาแหน่งงาน (ต่อ)
Homogeneous subsets (Scheffe)
Subset for alpha = 0.05
Position

N

1

Chief

11

4.1029

Department

19

4.2095

Other

9

4.2516

Director

3

Sig.

2

4.2516
4.5157

.510

.076

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
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ตารางที่ 30ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามประสบการณ์
Descriptive for experiences
95% Confidence Interval for
Mean

Experiences

BetweenStd.
Component
Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Variance

N

Mean

less than 5 years

3

4.2767

.08508

.04912

4.0654

4.4881

4.19

4.36

Between 6 to 10 years

12

4.0881

.15587

.04499

3.9890

4.1871

3.85

4.36

Between11 to 15 years

13

4.1872

.14400

.03994

4.1002

4.2742

4.00

4.45

more than 15 years

14

4.3288

.23353

.06241

4.1940

4.4637

4.02

4.85

Total

42

4.2125

.19973

.03082

4.1502

4.2747

3.85

4.85

.18060

.02787

4.1561

4.2689

.06106

4.0182

4.4068

Model

Fixed Effects
Random Effects

.01005

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.445

3

38

.245
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ตารางที่ 30ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามประสบการณ์ (ต่อ)
ANOVAof experience
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.396

3

.132

4.047

.014

Within Groups

1.239

38

.033

Total

1.635
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Homogeneous Subsets (Scheffe)
Experience

Subset for alpha = 0.05
N

1

Between 6 to 10 years

12

4.0881

Between 11 to 15 years

13

4.1872

less than 5 years

3

4.2767

more than 15 years

14

4.3288

Sig.

.117

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
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ตารางที่ 30ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามประสบการณ์ (ต่อ)
Multiple Comparisonsof experience (Scheffe)
Mean
Difference (I-J) Std. Error

95% Confidence Interval

(I) Experience

(J) Experience

less than 5 year

6 - 10 year

.18868

.11658

.464

-.1523

.5297

11 - 15 year

.08950

.11568

.896

-.2489

.4279

more than 15 year

-.05211

.11490

.976

-.3882

.2840

less than 5 year

-.18868

.11658

.464

-.5297

.1523

11 - 15 year

-.09918

.07230

.602

-.3106

.1123

more than 15 year

-.24079*

.07105

.017

-.4486

-.0330

less than 5 year

-.08950

.11568

.896

-.4279

.2489

6 - 10 year

.09918

.07230

.602

-.1123

.3106

more than 15 year

-.14161

.06956

.263

-.3451

.0619

.05211

.11490

.976

-.2840

.3882

6 - 10 year

.24079*

.07105

.017

.0330

.4486

11 - 15 year

.14161

.06956

.263

-.0619

.3451

6 - 10 year

11 - 15 year

more than 15 year less than 5 year

Sig.

Lower Bound Upper Bound

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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ตารางที่ 31ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
Descriptiveof Income per month
95% Confiden. Interval for Mean
Income per month
N

Mean

Std.
Deviation

less than 25 k

2

4.2358

.06671

.04717

3.6365

4.8352

4.19

4.28

Between 25k to 35k

4

4.1179

.21088

.10544

3.7824

4.4535

3.85

4.36

Between 35.1k to 40k

13 4.1597

.16799

.04659

4.0581

4.2612

3.92

4.45

more than 40k

23 4.2568

.21750

.04535

4.1627

4.3508

4.00

4.85

Total

42 4.2125

.19973

.03082

4.1502

4.2747

3.85

4.85

.19982

.03083

4.1501

4.2749

.03083a

4.1144a

4.3106a

Model Fixed Effects
Random Effects

Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum

BetweenComponent
Variance

-.00006

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure.

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.669

3

38

.576
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ตารางที่ 31ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามรายได้ต่อเดือน (ต่อ)
ANOVAof Income per month
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.118

3

.039

.987

.409

Within Groups

1.517

38

.040

Total

1.635

41

Homogeneous Subsets (Scheffe)
Subset for alpha = 0.05
Income

N

1

Between 25k to 35k

4

4.1179

Between 35.1k to 40k

13

4.1597

less than 25k

2

4.2358

more than 40k

23

4.2568

Sig.

.775

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
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ตารางที่ 31ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามรายได้ต่อเดือน (ต่อ)
Multiple Comparisons of Income(Scheffe)
Mean
Difference (I-J) Std. Error

95% Confidence Interval

(I) Income

(J) Income

less than 25k

25k - 35k

.11792

.17305

.926

-.3882

.6241

35.1k - 40k

.07620

.15177

.968

-.3677

.5201

more than 40k

-.02092

.14731

.999

-.4518

.4099

less than 25k

-.11792

.17305

.926

-.6241

.3882

35.1k - 40k

-.04173

.11425

.987

-.3759

.2924

more than 40k

-.13884

.10825

.652

-.4555

.1778

less than 25k

-.07620

.15177

.968

-.5201

.3677

25k - 35k

.04173

.11425

.987

-.2924

.3759

more than 40k

-.09712

.06934

.585

-.2999

.1057

.02092

.14731

.999

-.4099

.4518

25k - 35k

.13884

.10825

.652

-.1778

.4555

35.1k - 40k

.09712

.06934

.585

-.1057

.2999

25k - 35k

35.1k - 40k

more than 40k less than 25k

Sig.

Lower Bound Upper Bound
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ตารางที่ 31ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจาแนกตามรายได้ต่อเดือน (ต่อ)
OnewayDescriptivesof Time operation
95% Confidence Interval for
Mean

Time operation

Std.
Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum

N

Mean

Between 5-10 years

5

4.1849

.11430

.05112

4.0430

4.3268

4.08

4.36

Between 11-15 years

11

4.2213

.21498

.06482

4.0768

4.3657

4.00

4.64

more than 15 years

26

4.2141

.21132

.04144

4.1287

4.2994

3.85

4.85

Total

42

4.2125

.19973

.03082

4.1502

4.2747

3.85

4.85

.20449

.03155

4.1487

4.2763

.03155a

4.0767a

4.3483a

Model

Fixed Effects
Random Effects

BetweenComponent
Variance

-.00352

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure.
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ตารางที่ 32ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามระยะเวลาดาเนินงานของบริ ษทั

Test of Homogeneity of Variances(Time operation)
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.032

2

39

.366

ANOVAof Time operation
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.005

2

.002

.056

.945

Within Groups

1.631

39

.042

Total

1.635

41
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ตารางที่ 32ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามระยะเวลาดาเนินงานของบริ ษทั (ต่อ)
Multiple Comparisonsof time operation (Scheffe)
Mean
Difference (I-J) Std. Error

95% Confidence Interval

(I) Time

(J) Time

5-10 year

11-15 year

-.03636

.11029

.947

-.3170

.2443

more than 15

-.02917

.09986

.958

-.2833

.2249

5-10 year

.03636

.11029

.947

-.2443

.3170

more than 15

.00719

.07355

.995

-.1800

.1944

.02917

.09986

.958

-.2249

.2833

-.00719

.07355

.995

-.1944

.1800

11-15 year

more than 15 5-10 year
11-15 year

Sig.

Lower Bound Upper Bound
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ตารางที่ 32ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามระยะเวลาดาเนินงานของบริ ษทั (ต่อ)

Homogeneous Subsets (Scheffe)
Subset for alpha = 0.05
Time

N

1

5-10 year

5

4.1849

more than 15

26

4.2141

11-15 year

11

4.2213

Sig.

.931

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
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ตารางที่ 33ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามจานวนพนักงานของบริ ษทั
Descriptivesof staffs
95% Confidence Interval for
Mean

Staffs

Std.
Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum

N

Mean

less than 200 persons

30

4.2239

.20332

.03712

4.1480

4.2998

4.00

4.85

Between 201-250 persons

5

4.1132

.27504

.12300

3.7717

4.4547

3.85

4.47

Between 251-350 persons

2

4.2642

.00000

.00000

4.2642

4.2642

4.26

4.26

more than 350 persons

5

4.2226

.13697

.06126

4.0526

4.3927

4.02

4.36

Total

42

4.2125

.19973

.03082

4.1502

4.2747

3.85

4.85

.20368

.03143

4.1489

4.2761

.03143a

4.1125a

4.3125a

Model

Fixed Effects
Random Effects

BetweenComponent
Variance

-.00339

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure.

148

ตารางที่ 33ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามจานวนพนักงานของบริ ษทั (ต่อ)
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.190

3

38

.105

ANOVA of staffs
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.059

3

.020

.474

.702

Within Groups

1.576

38

.041

Total

1.635

41
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ตารางที่ 33ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามจานวนพนักงานของบริ ษทั (ต่อ)
Multiple Comparisons of staffs (Scheffe)
Mean
Difference (I-J) Std. Error

95% Confidence Interval

(I) Staff

(J) Staff

less than 200

201-250

.11069

.09839

.738

-.1771

.3985

251-350

-.04025

.14875

.995

-.4753

.3948

more than 350

.00126

.09839

1.000

-.2865

.2890

less than 200

-.11069

.09839

.738

-.3985

.1771

251-350

-.15094

.17041

.853

-.6494

.3475

more than 350

-.10943

.12882

.867

-.4862

.2674

less than 200

.04025

.14875

.995

-.3948

.4753

201-250

.15094

.17041

.853

-.3475

.6494

more than 350

.04151

.17041

.996

-.4569

.5400

-.00126

.09839

1.000

-.2890

.2865

201-250

.10943

.12882

.867

-.2674

.4862

251-350

-.04151

.17041

.996

-.5400

.4569

201-250

251-350

more than 350 less than 200

Sig.

Lower Bound Upper Bound
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ตารางที่ 33ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามจานวนพนักงานของบริ ษทั (ต่อ)

Homogeneous Subsets (Scheffe)
Subset for alpha = 0.05

Staffs
N

1

201-250

5

4.1132

more than 350

5

4.2226

less than 200

30

4.2239

251-350

2

4.2642

Sig.

.759

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
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ตารางที่ 34ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามทุนจดทะเบียนของบริ ษทั

Descriptiveof Capital
95% Confidence Interval for
Mean

Capital
N

Std.
Mean Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

less than 200 Million

30

4.2239

.20332

.03712

4.1480

Between 201-250 Million

5

4.1132

.27504

.12300

Between 251-350 Million

2

4.2642

.00000

more than 350 Million

5

4.2226

42

4.2125

Total
Model

Fixed Effects
Random Effects

Minimum

Maximum

4.2998

4.00

4.85

3.7717

4.4547

3.85

4.47

.00000

4.2642

4.2642

4.26

4.26

.13697

.06126

4.0526

4.3927

4.02

4.36

.19973

.03082

4.1502

4.2747

3.85

4.85

.20368

.03143

4.1489

4.2761

.03143a

4.1125a

4.3125a

BetweenComponent
Variance

-.00339

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure.
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ตารางที่ 34ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามทุนจดทะเบียนของบริ ษทั (ต่อ)

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.863

3

38

.469

ANOVAof Capital
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.042

3

.014

.334

.801

Within Groups

1.594

38

.042

Total

1.635

41
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ตารางที่ 34ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามทุนจดทะเบียนของบริ ษทั (ต่อ)
Multiple Comparisonsof capital (Scheffe)
95% Confidence Interval

Mean
(I) Capital

(J) Capital

Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

less than 200 M

201-400 M

-.00157

.07708

1.000

-.2270

.2239

401 - 600 M

.07201

.10067

.916

-.2224

.3665

more than 600 M

-.07390

.12540

.950

-.4407

.2929

less than 200 M

.00157

.07708

1.000

-.2239

.2270

401 - 600 M

.07358

.11216

.933

-.2545

.4017

more than 600 M

-.07233

.13480

.962

-.4666

.3220

less than 200 M

-.07201

.10067

.916

-.3665

.2224

201-400 M

-.07358

.11216

.933

-.4017

.2545

more than 600 M

-.14591

.14955

.813

-.5833

.2915

less than 200 M

.07390

.12540

.950

-.2929

.4407

201-400 M

.07233

.13480

.962

-.3220

.4666

401 - 600 M

.14591

.14955

.813

-.2915

.5833

201-400 M

401 - 600 M

more than 600 M
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ตารางที่ 34ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามทุนจดทะเบียนของบริ ษทั (ต่อ)

Homogeneous Subsets (Scheffe)
Subset for alpha = 0.05
Capital

N

1

401 - 600 M

5

4.1434

less than 200 M

24

4.2154

201-400 M

10

4.2170

more than 600 M

3

4.2893

Sig.

.684

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
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ตารางที่ 35ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามรายได้ของบริ ษทั

Descriptive of Revenue
95% Confidence Interval for
Mean

N

BetweenComponent
Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Variance

less than 200 M

5

4.1849

.17969

.08036

3.9618

4.4080

3.98

4.36

201-400 M

9

4.2117

.13434

.04478

4.1085

4.3150

4.02

4.47

401-600 M

7

4.1321

.13606

.05143

4.0062

4.2579

3.92

4.34

more than 600 M

21

4.2462

.24269

.05296

4.1357

4.3567

3.85

4.85

Total

42

4.2125

.19973

.03082

4.1502

4.2747

3.85

4.85

.20278

.03129

4.1491

4.2758

.03129a

4.1129a

4.3121a

Revenue

Model

Fixed Effects
Random Effects

-.00181

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure.
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ตารางที่ 35ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามรายได้ของบริ ษทั (ต่อ)
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.709

3

38

.182

Multiple Comparisons of revenue(Scheffe)
95% Confidence Interval
(I) Revenue

(J) Revenue

less than 200 M

201-400 M

401-600 M

more than 600 M

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

201-400 M

-.02683

.11311

.996

-.3577

.3040

401-600 M

.05283

.11874

.978

-.2945

.4001

more than 600 M

-.06128

.10091

.946

-.3564

.2339

less than 200 M

.02683

.11311

.996

-.3040

.3577

401-600 M

.07966

.10219

.894

-.2192

.3786

more than 600 M

-.03444

.08079

.980

-.2707

.2019

less than 200 M

-.05283

.11874

.978

-.4001

.2945

201-400 M

-.07966

.10219

.894

-.3786

.2192

more than 600 M

-.11411

.08850

.649

-.3730

.1448

less than 200 M

.06128

.10091

.946

-.2339

.3564

201-400 M

.03444

.08079

.980

-.2019

.2707

401-600 M

.11411

.08850

.649

-.1448

.3730
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ตารางที่ 35ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพือ่ การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบ
ควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จาแนกตามรายได้ของบริ ษทั (ต่อ)
Homogeneous (Scheffe)
Subset for alpha = 0.05
Revenue

N

1

401-600 M

7

4.1321

less than 200 M

5

4.1849

201-400 M

9

4.2117

more than 600 M

21

4.2462

Sig.

.739

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
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ประวัติยอ่ ของผูศ้ ึกษาค้นคว้าวิจยั

ชื่อ นายสกลพร พิบูลย์วงศ์
วันเกิด วันที่

23 กันยายน พ.ศ. 2506

สถานที่เกิด กรุ งเทพมหานคร
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่

129/4 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี
ตาแหน่งหน้าที่ อาจารย์ประจาคณะบัญชี
สถานที่ทางานปั จจุบนั คณะบัญชีวทิ ยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.

2529
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