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บทคดัย่อ 

 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน เป็นบริษทัที่มีอตัราการ

เจริญเติบโตสูง มุ่งเนน้นวตักรรม มีโอกาสประสบความส าเร็จในธุรกิจผูว้จิยัจึงมีความสนใจ

ศึกษาวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ

ลงทุน เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพ

ขอ้มูลทางบญัชี  โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ทางเลือกเพือ่การลงทุน จ านวน  42 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  สถิติที่ใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบF-test และการทดสอบ T-test 

 ผลการวจิยัพบวา่  นกับญัชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 35 ปี  ระดบัการศึกษาสูงกวา่

ปริญญาตรี  ต  าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

มากกวา่ 40,000 บาท  และบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาด าเนินงานมากกวา่ 15 ปี  มีจ  านวนพนกังานไม่เกิน 200 คน  มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 

ลา้นบาท มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีมากกวา่ 600 ลา้นบาท   

 นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการวางระบบการควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูล

ทางบญัชีโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

 นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  ที่มีระดบัการศึกษา  

ต  าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบการ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีแตกต่างกนั โดย

กลุ่มนกับญัชีฯที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่



ระดบั 0.05 กลุ่ม นกับญัชีฯที่มีต  าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และกลุ่ม นกับญัชีที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีความ

ความคิดแห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มีความคิดเห็นใน

ภาพรวมเก่ียวกบัการวางระบบบญัชีมีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี โดยดา้นกิจกรรมการควบคุม  

ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ดา้นการติดตามและประเมินผล  มีผลต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯ

เก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีในระดบัสูงที่สุด ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001  และดา้น

สภาพแวดลอ้มการควบคุม  ดา้นการประเมินความเส่ียงมีผลต่อความคิดเห็นในระดบัรองลงมาที่

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ

ลงทุน มีความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รมีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทาง

บญัชี โดยดา้นการบริหารจดัการ ดา้นโครงสร้างองคก์ร  มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีที่ระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.001 ดา้นวฒันธรรมองคก์รไม่มีผลต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯ  นกับญัชี

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มีความคิดเห็นในภาพรวมดา้น

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  โดย ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละดา้นการเปรียบเทียบไดมี้ผลต่อความคิดเห็น

ของนกับญัชีฯในล าดบัสูงที่สุดที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001  ดา้นความเขา้ใจ  ดา้นความ

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมีผลต่อความคิดเห็นในล าดบัรองลงมา ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

และ 0.05 ตามล าดบั 

 โดยสรุปการวางระบบควบคุมภายใน  และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  มีผลต่อคุณภาพ

ขอ้มูลทางบญัชี ซ่ึงจะท าใหคุ้ณภาพขอ้มูลทางบญัชีมีความเขา้ใจได ้มีความน่าเช่ือถือ  สามารถ

เปรียบเทียบได ้และน าไปใชใ้นการบริหารงาน  ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัต่อการวางระบบ

ควบคุมภายใน  และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เพือ่ใหร้ะบบงานและบุคลากรท างานประสานกนั

เพือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 
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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. 
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 ขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวพบิูลยว์งศท์ุกท่านที่ไดใ้หก้  าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือตลอด 

เวลาในการจดัท าวจิยัฉบบัน้ี  รวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกท่านที่ไดส้ละเวลาและใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ในการ

จดัท าวจิยัคร้ังน้ี 

 คุณค่าและประโยชน์จากวจิยัฉบบัน้ี  ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจน

บูรพาจารยแ์ละผูมี้พระคุณที่ใหก้ารอบรมสัง่สอน ประสิทธ์ิประสาทวชิา ซ่ึงผูว้จิยัจะน าความรู้ที่ไดรั้บไป

พฒันาการท างานใหดี้ยีง่ขึ้น เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง สงัคม และประชาติสืบไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนที่เปิดโอกาสใหภ้าคธุรกิจที่ตอ้งการเงินทุนทั้งในระยะปานกลาง
และระยะยาวไดร้ะดมเงินทุน เพือ่น าไปใชใ้นการด าเนินกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ    ผูต้อ้งการเงินทุนสามารถระดมเงินทุนไดจ้ากประชาชนโดยตรง  โดยการ
เสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ ใหก้บัผูท้ี่สนใจ  ซ่ึงการออกหลกัทรัพยเ์พือ่ระดมเงินทุนมี
ตน้ทุนต ่ากวา่การที่ตอ้งพึ่งพาตลาดเงินโดยการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินทั้งในและนอกประเทศ  
เน่ืองจากการกูย้มืเงินผา่นสถาบนัการเงินเป็นการกูย้มืผา่นตวักลางทางการเงินที่ตอ้งมีตน้ทุนในการ
ระดมเงินทุนที่สูงกวา่ (วชัรพลบูระชาติ. 2553: 1) 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นองคก์รหน่ึงในระบบตลาดทุนที่เป็นศูนยก์ลางการ
ซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์ ไดรั้บการจดัตั้งขึ้นในเดือน เมษายน พ.ศ. 2518  เพือ่เป็นตลาดแรก 
(Primary Market)  ส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หม่ที่เพิง่น าเสนอขายใหก้บัประชาชนเป็นคร้ัง
แรก ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับประชาชนทัว่ไปที่ตอ้งการลงทุนที่ใหผ้ลตอบแทนที่หลากหลาย  
นอกเหนือไปจากการฝากเงินในสถาบนัการเงินที่ใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย  และยงัท า
หนา้ที่เป็นตลาดรอง (Secondary Market)  ส าหรับการซ้ือขาย  แลกเปล่ียนหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ 
ไม่วา่จะเป็น ตราสารทุน ตราสารหน้ี  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  ใบส าคญัแสดงสิทธิ  ใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ ์ เป็นตน้   ซ่ึงไดเ้คยซ้ือขายในตลาดแรกมาแลว้ ตลาดรองนอกจากท าหนา้ที่การ
แลกเปล่ียนซ้ือขาย หลกัทรัพยจ์ากตลาดแรกแลว้   ยงัเป็นแหล่งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนใน
ตลาดแรกอีกดว้ยวา่  จะสามารถขายหลกัทรัพยข์องตนเองได ้ เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งการใชเ้งิน  
หรือตอ้งการเปล่ียนรูปแบบการลงทุน(วชัรพล บูรชาติ. 2553 : 1 , วา่ที่ร้อยตรีธนบูลย ์หา้วหาญ. 
2553 : 1) จะเห็นไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นแหล่งเงินทุนที่มีความส าคญัต่อหน่วยธุรกิจมากที่
ตอ้งการระดมเงินทุนหรือวางแผนเก่ียวกบัเงินทุนในการด าเนินงานของตนเอง   ดงันั้นหน่วยธุรกิจ
ใดก็ตามที่สามารถขา้ถึงตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้ ก็สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถน าไปพฒันา
องคก์ร หน่วยงาน   เพือ่ผลิตสินคา้  บริการ อนัเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร และประเทศชาติได ้

 อยา่งไรก็ดี   ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการน าหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไม่ใช่เร่ืองง่ายตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดก้ าหนดใหกิ้จการที่ตอ้งการที่จะเขา้มาระดมทุนตอ้ง
มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้(เฉพาะหุน้สามญั) ตั้งแต่ 300 ลา้นบาทขึ้นไป   มีจ  านวนผูถื้อหุน้รายยอ่ย
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หลงัเสนอขายหุน้ใหป้ระชาชนตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไปมีก าไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุด
ก่อนยืน่ค  าขอรวมกนั มากกวา่  50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยืน่ค  าขอ จดทะเบียน มีก าไรสุทธิ
มากกวา่30 ลา้นบาทและมีก าไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ค  าขอซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัส าหรับกิจการที่
มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก หรือที่เรียกวา่ (Small and Medium Enterprise : SME)  ที่มี
ความสามารถ และก าลงัเจริญเติบโต  แต่ขาดเงินทุน ก าไร และเง่ือนไขอ่ืนยงัไม่ถึงเกณฑ ์
(www.set.or.th/th/products/listing/criteria_p1.html.  2553.)                                

 ดงันั้น  ตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนหรือ ตลาดหลกัทรัพย ์ MAI จึงถือก าเนิด
ขึ้น  ขึ้นภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  2535  เพือ่เป็นทางเลือกใหม่
ส าหรับการระดมทุนทั้งในระยะปานกลาง และระยะยาว ของธุรกิจกลางและขนาดเล็ก (Small and 
Medium Enterprise : SME)  ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 300 ลา้นบาท      โดยก าหนดใหบ้ริษทัฯที่จะ
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ MAI  ตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท  มีผูถื้อหุน้
มากกวา่  300 ราย  และประกอบธุรกิจต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย  2 ปี(ภายใตผู้บ้ริหารชุดเดียวกนั 1 ปี)  มี
ก าไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยืน่ค  าขอ และมีก าไรสุทธิในงวดสะสมของปีที่ยืน่ขอ  ( Going Public 
Guide. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 17) นบัเป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวกใหก้บัธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นอยา่งมาก 

 ตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนหรือ ตลาดหลกัทรัพย์  MAI (Market for 
Alternative Investment)  ไดเ้ปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที่  21 มิถุนายน 2542  เปิดท า
การซ้ือขายวนัแรกเม่ือวนัที่  17 กนัยายน 2544   เป็นตลาดหลกัทรัพยท์ี่จดัตั้งขึ้นส าหรับ
ผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดยอ่ม  ในการระดมทุนจากสาธารณะ  โดยมุ่งเนน้ธุรกิจประเภท
การใชภู้มิปัญญา  ธุรกิจนวตักรรม  และธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง   แต่ยงัขาดเงินทุนเพือ่การขยาย
กิจการ (ศุภชยั ศรีสุชาติ, 2547 : 45-46, วา่ที่ร้อยตรีธนบูลย ์หา้วหาญ. 2553 : 2) ตลาดหลกัทรัพย ์
MAI ไดรั้บความนิยมเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีบริษทัเร่ิมจดทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกเพิม่ขึ้น    ซ่ึง
ในปี 2554 มีบริษทัจดทะเบียนจ านวน 6 6 บริษทั (ที่มา : เวป๊ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
วนัที่ 8 ม.ค. 2554)  บริษทัที่เขา้มาในตลาดหลกัทรัพยฯ์จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพยฯ์  เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ไดด้ าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม  เพือ่ใหผู้ล้งทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนไดรั้บความมัน่ใจในการลงทุนวา่มีความปลอดภยั  และ
ไดรั้บผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว ้ ดงันั้นการด าเนินงานของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนจึงตอ้งมีการจดัการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงขึ้นอยูก่บั
ปัจจยัหลายปัจจยั  ปัจจยัที่มีความส าคญัในการบริหารงานคือ การควบคุมภายใน  และ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ซ่ึงท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์อง



3 
 

องคก์ร   การรายงานขอ้มูลทางการเงินและบญัชีมีความน่าเช่ือถือ  ตรงตามมาตรฐานการบญัชี  
ส่งผลใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ  และมีความน่าเช่ือถือส าหรับนกัลงทุน  

 บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  หลายบริษทัเร่ิมตน้จากการ
เป็นบริษทัขนาดเล็กที่เจริญเติบโตขึ้นตามล าดบัและพฒันาตนเองเป็นบริษทัมหาชน การ
เปล่ียนแปลงจากบริษทัจ ากดั  เป็นบริษทัมหาชน ท าใหร้ะบบการควบคุมภายใน  และ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  เปล่ียนแปลงไปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ การเปล่ียนแปลงน้ีจะส่งผลต่อ
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชีเช่นเดียวกนัแนวความคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  และสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์ร ในแง่มุมของนกับญัชีในบริษทัจ ากดั  ที่มีผูใ้ชง้บการเงินอยูใ่นวงจ ากดั เฉพาะกลุ่ม  
เช่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี  สถาบนัการเงินและภาครัฐที่เก่ียวขอ้ง     มาสู่การปรับเปล่ียน
แนวความคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ที่มีผูใ้ชง้บการเงินและ
ขอ้มูลทางการเงินที่เปิดกวา้งสู่สาธารณชน มีผลใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการควบคุมภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รในแง่มุมของนกับญัชีเปล่ียนไปจากเดิม   จากระบบที่จดัท  าขึ้นใน
ระดบัมาตรฐานตามความจ าเป็น  มาสู่การจดัท าในระดบัมาตรฐานสูงสุดเตม็รูปแบบความคิดเห็น
เก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีที่
เปล่ียนแปลงไปน้ี จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบการควบคุมภายใน  และการปรับสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์ร ใหมี้ระดบัที่มีมาตรฐานที่ดีขึ้น  และมีผลดีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

 การควบคุมภายในที่ดีเป็นกุญแจส าคญัที่ท  าใหก้ารด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน
ปราศจากช่องโหวส่ าหรับการทุจริตและความผดิพลาดทั้งที่ต ั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ  ขอ้มูลทางบญัชีที่
ไดจ้ากการด าเนินงานที่ดีจะท าใหมี้ความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ การท างานดา้นบญัชีเป็นไปอยา่งมีประ
สิทธภาพ  ลดเวลาในการท างาน  และลดตน้ทุนที่จะตามมาหากเกิดขอ้ผดิพลาด    การจดัท ารายงาน
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภายในองคก์ร  และภายนอกองคก์ร  มีความถูกตอ้ง เที่ยงตรง น่าเช่ือถือ และ
ทนัเวลา ที่จะน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับฝ่ายบริหารกรรมการ  ผูจ้ดัการ พนกังาน    ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน  
และบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  หน่วยงานผูก้  ากบัดูแลบริษทัมหาชนในหลาย ๆ ประเทศ 
ไดก้  าหนดใหผู้บ้ริหารสูงสุดของบริษทัมหาชนจดัท ารายงานการควบคุมภายใน เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนพร้อมกบังบการเงินประจ าปีเพือ่แสดงความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่อบุคคลภายนอก 
(ณรงค ์ปรีดานนัท.์ 2542 : 37-53)นอกจากการควบคุมภายในที่ท  าใหคุ้ณภาพขอ้มูลทางการบญัชีมี
ความน่าเช่ือถือแลว้  ปัจจยัอีกประการหน่ึงคือ สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  ซ่ึงเป็นปัจจยัที่แฝงตวั
อยูใ่นองคก์รที่ผลกัดนัใหอ้งคก์รท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  คือพลงัและเง่ือนไขทั้งหมดที่มีศกัยภาพในการสร้าง
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและน ามาซ่ึงความส าเร็จและความลม้เหลวในการบรรลุเป้าหมาย
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องคก์ร (อ านาจ ธีระวนิช.  2547 : 65) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รรวมถึงโครงสร้างและระบบต่าง 
ๆ ที่ใชใ้นการท างาน ไดแ้ก่ เจา้ของกิจการ ผูถื้อหุน้  พนกังาน วฒันธรรมองคก์ร การจดัโครงสร้าง
องคก์ร  เป็นตน้  องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นพลงัผลกัดนัดา้นหน่ึงใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพหรือ
ดอ้ยประสิทธิภาพ   สภาพแวดลอ้มภายในที่เอ้ืออ านวยในการปฏิบติังาน จะส่งผลใหก้ารปฎิบติังาน
มีประสิทธิภาพ  ผลงานมีความน่าเช่ือถือ  และมีความถูกตอ้ง   ในแง่มุมของบญัชี  เม่ือการ
ปฏิบติังานมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ  ขอ้มูลทางบญัชีก็มีความน่าเช่ือถือไปดว้ย 

 ดงันั้นผูว้จิยัมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกบั  ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีเน่ืองดว้ยเห็นถึงความส าคญัของตลาดหลกัทรัพย์
ทางเลือกเพือ่การลงทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคญัส าหรับบริษทัจดทะเบียนขนาดยอ่มและขนาด
กลาง ตลอดจนการเจริญเติบโตของบริษทัที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์แห่งน้ีมีการเจริญเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง    และเป็นบริษทัที่มีนวตกัรรมซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะที่ตอ้งการระบบการควบคุมภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่เขา้กนัไดก้บักิจการ   ซ่ึงระบบการควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือใน
การจดัหาขอ้มูลที่ดีเช่ือถือไดเ้พือ่ใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานในอนาคตและสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์รเป็นเสมือนพลงัเงียบที่เพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรภายในองคก์ร ท าใหอ้งคก์ร
ด าเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมายขององคก์ร  ผูว้จิยัจึงมี
ความสนใจในการศึกษางานวจิยัฉบบัน้ี   ผลการวจิยัที่ไดส้ามา รถน าไปใชใ้นการวางแผนปรับปรุง
การควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ใหมี้ประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร และทนัต่อสภาพเหตุการณ์ทีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนกับญัชีเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน  
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 

2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความคิดเห็นของนกับญัชีในการวางระบบควบคุม
ภายในองคก์ร  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 

3. เพือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกับญัชี เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน 
สภาพแวดลอ้มภายใน  และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางเลือกเพือ่การลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวนพนกั งาน รายรับต่อปี
ที่แตกต่างกนั 



5 
 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 การวจิยัเร่ือง เก่ียวกบั  ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางเลือกเพือ่การลงทุน เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มี
ผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  ผูว้จิยัใชก้รอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

1. การวางระบบควบคุมภายใน โดยประยกุตแ์นวคิดจากการควบคุมภายในของ COSO  

(วไิล วรีะปรีย, ประจิต หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั, 2551 :  10) 

1.1 สภาพแวดลอ้การควบคุม  

1.2 การประเมินความเส่ียง 

1.3 กิจกรรมการควบคุม 

1.4 สารสนเทศและการส่ือสาร 

1.5 การติดตามและประเมินผล 

2. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  โดยประยกุตจ์ากแนวคิดสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

(อ านาจ ธีระวนิช,2547: 76) ประกอบดว้ย 

2.1 ดา้นระบบบริหารจดัการ 

2.2 โครงสร้างขององคก์ร 

2.3 วฒันธรรมองคก์ร 

3. คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี โดยประยกุตจ์ากแนวคิดแม่บทการบญัชี (สภาวชิาชีพนกับญัชี

,2552 : 10-14) ประกอบดว้ย 

3.1 ความเขา้ใจได ้

3.2 ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

3.3 ความเช่ือถือได ้

3.4 การเปรียบเทียบได้ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีสมมุติฐานการวจิยัไวด้งัน้ี  
 1.ความคิดเห็นของนกับญัชีเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน มีความสมัพนัธก์บั
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 
 2. ความคิดเห็นของนกับญัชีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รมีความสมัพนัธก์บั
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 
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 3. บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนที่มีทุนจดทะเบียน 
ระยะเวลาในการด าเนินงานยอดขาย  จ  านวนพนกังานที่แตกต่างกนัมีความคิดเห็นของนกับญัชี
เก่ียวกบั การวางระบบควบคุมภายใน สภาพแวดลอ้ม  คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  แตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพือ่เป็นแนวทางส าหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนใน
การพฒันาควบคุมภายในเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 2. เพือ่เป็นแนวทางส าหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนใน
การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่เหมาะสม เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 
 3. เพือ่เป็นขอ้มูลสารสนเทศส าหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ
ลงทุนในการก าหนดกลยทุธ ์การบริหารงาน ด าเนินธุรกิจ ใหมี้ประสิทธิภาพ และหน่วยงานก ากบั
ดูแลบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนในการควบคุมก ากบัดูแลบริษทั
ที่อยูใ่นความควบคุม 
  
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยท์างเลือก
เพือ่การลงทุน จ านวน 66 บริษทัเวลาที่คาดวา่จะใชเ้ฉพาะการติดตาม และเก็บรวบรวมขอ้มูล
ประมาณ 3 เดือน (ไม่รวมเวลาในขั้นตอนอ่ืน) สถานที่ที่จะใชใ้นการวจิยัคือ สถานประกอบการของ
บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน หรือตลาดหลกัทรัพย ์ MAIหมายถึงศูนยก์ลางการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละด าเนินธุรกิจอ่ืน ซ่ึง
ไม่ไดอ้ยูใ่นตลาดหลกัทรัพยใ์หญ ่ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์ โดยตลาดหลกัทรัพย ์ MAI จะเนน้ไปที่กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ( เอสเอ็มอี - 
SME)และกิจการเก่ียวกบันวตักรรม 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนหมายถึง บริษทัมหาชน ที่ได้
ท  าการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนโดยมีเงื่อนไขตรงตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 

นกับญัชี หมายถึง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี พนกังาน
บญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 
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การวางระบบ หมายถึงกระบวนการจดัการการปฏิบติังาน  เพือ่ใหช้ิ้นงานหรือกระบวนการ
ท างาน  เป็นไปอยา่งมีระเบียบ แบบแผน   และด าเนินไปอยา่งราบร่ืน  โดยมีการแสดงขั้นตอน  การ
ปฏิบติังานก่อนหลงัอยา่งชดัเจน ตลอดจนก าหนดอุปกรณ์เคร่ืองมือที่จ  าเป็นตอ้งใช ้ และก าหนด
ขอบเขตความรับผดิชอบของแต่ละขั้นตอนไวอ้ยา่งชดัเจน  

การควบคุมภายใน หมายถึงกระบวนการปฏิบตัิงานที่ฝ่ายบริหารขององคก์รและพนกังาน
ขององคก์รร่วมกนัก าหนดขึ้นและถือปฏิบติัภายในองคก์รเพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล
วา่การด าเนินงานขององคก์รจะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร 

การวางระบบควบคุมภายใน หมายถึง  กระบวนการจดัการการปฏิบตัิงาน ที่ฝ่ายบริหาร
ขององคก์ร พนกังานขององคก์ร ร่วมกนัก าหนดขึ้นเพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีระเบียบ 
แบบแผน   และก่อใหเ้กิดการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   บรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายขององคก์ร  โดยมีการก าหนด ขั้นตอนการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน  และก าหนด
ขอบเขตความรับผดิชอบในแต่ละหนา้ที่หรือหน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน   สามารถปฏิบติังานซ ้ าไดอี้ก
โดยใหผ้ลในการปฎิบติังานเหมือนกนัทุกคร้ังไม่วา่ผูป้ฏิบติังานจะเป็นใครก็ตาม 

กิจกรรมการควบคุม  หมายถึง  นโยบายและวธีิปฏิบติัเพือ่ใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องการ
ควบคุมภายใน 

การประเมินความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการที่ใชใ้นการระบุ และวเิคราะห์ความเส่ียงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  รวมทั้งการก าหนดแนวทางที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการ
ควบคุมความเส่ียง หรือบริหารความเส่ียง 

สารสนเทศและการส่ือสาร  หมายถึง  การจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารทางการเงิน และขอ้มูล
ข่าวสารอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงาน  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก 

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพ การปฏิบตัิงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชี  หมายถึง คุณสมบตัิของขอ้มูลที่มีประโยชน์ในการตดัสินใจ
เชิงเศรษฐกิจประกอบดว้ย ความเขา้ใจได ้ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้และการ
เปรียบบเทียบได ้

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร หมายถึง  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่ผูบ้ริหารเขา้ใจและ
สามารถควบคุมได ้  เป็นสภาพแวดลอ้มที่เป็นเง่ือนไขของการท างาน และเกิดขึ้นจากระบบบริหาร
จดัการ  โครงสร้างองคก์ร   และวฒันธรรมองคก์ร   ซ่ึงมีอิทธิพลต่อกนั  
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัน าเสนอเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยจดัล าดบัเน้ือหา

สาระส าคญัดงัน้ี 
1 ประวตัิตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน (MAI) 
2 แนวความคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
3 แนวความคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
4 แนวความคิดเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 
5งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

ประวัติตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI) 
 
 1. ประวัติและพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI) 
 ศุภชยั ศรีสุชาติ ( 2547:44-46)  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน
ไวว้า่ตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์ MAI (Market for Alternative 
Investment)จดัตั้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพือ่เป็นตลาดทางเลือกใน
การระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ โดยไดเ้ปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที่ 21 มิถุนายน พ .ศ. 
2542  ตลาดหลกัทรัพย ์ MAI เปิดโอกาสใหบ้ริษทัทุกขนาดที่มีศกัยภาพในการเติบโตสูงเขา้จด
ทะเบียนซ่ึงเป็นการเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนั  ท  าใหบ้ริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวที่
ช่วยส่งเสริมใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งมัน่คง เสริมสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ ตลอดจนจูงใจ
บุคลากรที่มีความสามารถเขา้ร่วมงานกบับริษทัไดง่้ายขึ้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs)  ที่มีบทบาทส าคญัต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  และถือเป็นรากฐาน
ทางเศรษฐกิจที่ส าคญั  ซ่ึงหากธุรกิจดงักล่าวไดรั้บการดูแล สนบัสนุน และส่งเสริมที่ดีก็จะเติบโต
เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในที่สุด  ทั้งน้ีรูปแบบหรือระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
MAI เหมือนกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์นกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  แต่มี
เกณฑก์ารเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนบางประการที่มีความแตกต่างกนัเพือ่เป็นทางเลือกใหบ้ริษทัทุก
ขนาดสามารถเขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยM์AIได ้ 
 ตลาดหลกัทรัพย ์ MAI  จดัตั้งขึ้นเพือ่เป็นตลาดรองและเป็นแหล่งระดมทุนส าหรับ
บริษทัขนาดกลางและขนาดเล็กที่อาจยงัมีคุณสมบติัไม่พร้อมที่จะเขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  แต่มีความตอ้งการที่จะเขา้สู่กระบวนการเป็นบริษทัจดทะเบียน   โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541  และเปิดอยา่งเป็นทางการ
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ในวนัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542  หลงัจากนั้นไดด้ าเนินการเพือ่เตรียมความพร้อมในดา้นการ
บริหารงาน  และแผนการตลาดเพือ่ชกัชวนใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและธุรกิจที่มี
ศกัยภาพมาเขา้ร่วมเป็นบริษทัจดทะเบียน  จนกระทัง่วนัที่ 17 กนัยายน พ.ศ. 2544  ตลาดหลกัทรัพย ์
MAI จึงไดเ้ร่ิมเปิดการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรก  โดยมีบริษทัจดทะเบียนที่น าหลกัทรัพยเ์ขา้
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ MAI เป็นบริษทัแรกคือ บริษทับรุ๊คเคอร์  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  และ
ต่อมาเพือ่ใหผู้ล้งทุนไดรั้บรู้ขอ้มูลและเห็นภาพของแนวโนม้การเคล่ือนไหวของการซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ MAIคลา้ยกบักรณีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
จึงมีการค านวณและเผยแพร่ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์ MAI (MAI index) ซ่ึงการค านวณใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์ (SET index) โดยใชใ้นวนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 
2545เป็นวนัฐานในการค านวณ 
 นบัจากวนัแรกที่มีหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพย ์ MAI มีธุรกิจที่มีศกัยภาพ
จ านวนมากใหค้วามสนใจที่จะน าหลกัทรัพยเ์ขา้มาจดทะเบียน โดยปัจจุบนัมี 66 บริษทัเขา้มาจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI (ที่มา : เวป๊ไซต ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วนัที่ 8 ม.ค. 
2554)    ในปีพ.ศ. 2547  ทางคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รับปรุงเกณฑก์าร
รับหลกัทรัพย ์ และยกเลิกขอ้บงัคบัต่าง ๆ มีผลใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ MAI ที่มี
ทุนช าระแลว้เกิน 300 ลา้นบาท  ไม่จ าเป็นตอ้งยา้ยเขา้ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
 ตลาดหลกัทรัพย ์ MAI เนน้กลยทุธด์า้นการตลาดเพือ่เพิม่จ  านวนบริษทัจดทะเบียน  
พร้อมทั้งสนบัสนุนการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามหลกัการที่ดี  และกิจกรรม
นกัลงทุนสมัพนัธ ์อนัจะน าไปสู่การเพิม่คุณภาพของบริษทัจดทะเบียนใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  นอกจากน้ียงัสนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนเพือ่ช่วยการขยาย
ฐานผูล้งทุนคุณภาพ 
 
 2. วิสัยทัศน์และค่านิยมของตลาดหลักทรัพย์ MAI 
 วสิยัทศัน์ของตลาดหลกัทรัพย ์ MAI  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, วนัที่สืบคืน 8 
มิ.ย. 2554 จาก http://www.set.or.th/th/about/overview/about_mai_vision.html) 
 มุ่งมัน่สู่การเป็นตลาดหลกัทรัพยท์ี่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่า
ใหก้บัธุรกิจที่มีศกัยภาพ มีนวตักรรม หรือบริษทัที่ไดรั้บการร่วมลงทุน  ในภูมิภาคอาเซียน 
 ค่านิยมของตลาดหลกัทรัพย ์ MAI   (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, วนัที่สืบคืน 8 
มิ.ย. 2554 จาก http://www.set.or.th/th/about/overview/about_mai_vision.html) 
 1มีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิม่ใหบ้ริษทัจดทะเบียน (Focus) 
 2มีจิตส านึกในความรับผดิชอบ (Accountable) 
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 3 มีการสร้างเครือข่ายเพือ่ขยายการเติบโตขอบริษทัจดทะเบียน (Networking) 
 4 มีความตั้งใจและกระตือรือร้นอยา่งสม ่าเสมอ (Zealous) 
 5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Innovation) 
 
 3. หลักเกณฑ์การน าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI 
 ในการพจิารณารับหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย  ์ MAI  จะ
พจิารณาทั้งจากคุณสมบติัของหุน้สามญัและคุณสมบติัของบริษทัที่ยืน่ค  าขอดงัน้ี (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, วนัที่สืบคน้ 8 มิ.ย. 2554 จาก www.set.or.th/th/products/listing/criteria_p5.html) 
 3.1คุณสมบติัของหุน้สามญั  ตอ้งเป็นหุน้ระบุช่ือผูถื้อและไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหุน้
เวน้แต่ขอ้จ ากดัที่เป็นไปตามกฎหมายที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
 3.2คุณสมบตัิของบริษทัที่ยืน่ค  าขอ 
  3.2.1 สถานะ  ตอ้งเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจดัตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ 
  3.2.2ทุนช าระแลว้เฉพาะหุน้สามญั  ตอ้งมากกวา่ 20 ลา้นบาท 
  3.2.3การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยจ านวนผูถื้อหุน้รายยอ่ยตอ้งมากกวา่หรือ
เท่ากบั 300 ราย และมีอตัราส่วนการถือหุน้รวมกนัมากกวา่ร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ แต่ละราย
ตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 1 หน่วยการซ้ือขายที่ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ผูถื้อหุน้รายยอ่ยคือ ผูท้ี่ไม่ได้
เป็น Strategic shareholders โดยStrategic shareholders คือ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร  รวมถึง
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 5 นบัรวมผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
  3.2.4การเสนอขายหุน้แก่ประชาชน บริษทัที่จดทะเบียนตอ้งไดรั้บอนุญาตให้
เสนอขายหุน้จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ยกเวน้นิติบุคคลที่มีกฎหมายจดัตั้งขึ้นโดยเฉพาะ)  
โดยจ านวนหุน้ที่เสนอขายตอ้งมากกวา่ร้อยละ 15 ของทุนที่ช าระแลว้  โดยเสนอขายผา่นผูจ้ดั
จ  าหน่ายหลกัทรัพย ์
  3.2.5ผลการด าเนินงาน  บริษทัที่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ MAI ตอ้งมีผล
การด าเนินงานต่อเน่ืองมากกวา่ 2 ปี  โดยอยูภ่ายใตก้ารจดัการของผูบ้ริหาร  ส่วนใหญ่ชุดเดียวกนั
มากกวา่ 1 ปี  ก่อนการยืน่ค  าขอ  และก าไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยืน่ค  าขอมีก าไรสุทธิ  และมีก าไร
สุทธิในงวดสะสมของปีที่ยืน่ค  าขอในกรณีที่มีผลการด าเนินการเพยีง 1 ปี  สามารถเขา้จดทะเบียน
ไดห้ากมีมูลค่าราคาตลาดของหลกัทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท   
  3.2.6ฐานะทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนตอ้งมีส่วนของผูถื้อหุน้มากกวา่ 20 
ลา้นบาท  และสามารถพสูิจน์ไดว้า่บริษทัยงัมีสถานะทางการเงินที่มัน่คง  ตลอดจนมีเงินทุน
หมุนเวยีนที่่ เพยีงพอ 
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  3.2.7การบริหารงาน   ส าหรับการบริหารงานบริษทัตอ้งมีผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจ
ควบคุมที่มีคุณสมบติั  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทัตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด  ในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  3.2.8  การก ากบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน  บริษทัที่เขา้จดทะเบียนตอ้งมี
ระบบการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ซ่ึงมีคุณสมบตัิตามที่
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  และจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑใ์นประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 
  3.2.9  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัจดทะเบียนตอ้งไม่มีความขดัเแยง้ทาง
ผลประโยชน์  ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  3.2.10ขอ้บงัคบับริษทัขอ้จ ากดัของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีขอ้จ ากดัครบถว้นตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  3.2.11งบการเงินและผูส้อบบญัชี  บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีงบการเงินที่มีลกัษณะ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูส้อบบญัชีของผู ้
ยืน่ค  าขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  3.2.12 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการจดัตั้งกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  
 4. การผ่อนผันเกณฑ์คุณสมบัติในเชิงตัวเลข 
 ในกรณีที่เห็นวา่การจดทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัที่ยืน่ขอจะเป็นประโยชน์ต่อตลาด
ทุนของประเทศไทย  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาจพจิารณาผอ่นผนัคุณสมบติัของผูย้ืน่ค  า
ขอในเชิงตวัเลขดงัต่อไปน้ี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2554: 16) 
 4.1 ทุนช าระแลว้ 
 4.2การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 
 4.3 ผลการด าเนินงาน 
 4.4 ฐานะการเงินและสภาพคล่อง 
 4.5 ทั้งน้ีในการผอ่นผนั  ใหค้ณะกรรมการเปิดเผยการผอ่นผนัคุณสมบติัของผูย้ืน่
ค  าขอต่อประชาชน 
 
 5. ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI 
 ขั้นตอนการเขา้จดทะเบียนในตลาดกหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนสามารถ
แบ่งเป็น2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 
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  5.1ขั้นเตรียมความพร้อม(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 10)บริษทัที่มีแผนเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ สามารถเตรียมความพร้อมดว้ยตนเองในเบื้องตน้ก่อนการจา้งที่
ปรึกษาทางการเงินในเร่ืองดงัน้ี 

  5.1.1เปล่ียนผูส้อบบญัชีใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีที่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ในงบการเงินปีล่าสุดก่อนปีที่ยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน 

  5.1.2 ปรับปรุงระบบบญัชีและการควบคุมภายในเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน 
  5.1.3 เตรียมสรรหาบุคคลที่จะเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
  5.1.4 จดัท าแผนธุรกิจเพือ่รองรับการใชเ้งินที่จะไดจ้ากการระดมทุนโดยเสนอ

ขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน 
  5.1.5 จดัเตรียมเอกสารใหเ้ป็นหมวดหมู่  เพือ่สะดวกต่อการใหท้ี่ปรึกษา

ทางการเงินศึกษาขอ้มูล 
  ภายหลงัจากการเตรียมดงักล่าว  บริษทัจึงท าการคดัเลือกและแต่ตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงิน  เพือ่ช่วยในการจดัโครงสร้างบริษทั  โครงสร้างธุรกิจ  โครงสร้างทุนและผูถื้อหุน้  และ
จดัเตรียมขอ้มูลในการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนกบัส านกังาน ก.ล.ต.  และ
การยืน่ค  าขอเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ทั้งน้ี  บริษทัควรคดัเลือกที่ปรึกษาทางการเงินที่
เหมาะสม  จะสามารถท างานร่วมกนักบับริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
  5.2ขั้นตอนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย, 10)แบ่งเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ ไดด้งัน้ี 
  5.2.1ขั้นตอนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน  แต่งตั้่งผูส้อบบญัชี (กรณียงัไม่
เปล่ียนผูส้อบบญัชี)  ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี  บริษทัด าเนินการคดัเลือกที่ปรึกษาทางการ
เงินที่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เขา้มาช่วยในการเตรียมความพร้อมของบริษทั  โดย
ที่ปรึกษาทางการเงินมีหนา้ที่ดงัน้ี 
  5.2.1.1จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐานที่ดี 
  5.2.2.2 ศึกษาขอ้มูลบริษทั(Due Diligence) 
  5.2.2.3  จดัโครงสร้างบริษทั  จดัโครงสร้างธุรกิจ  จดัโครงสร้างทุน
และผูถื้อหุน้ 
  5.2.2.4 จดัเตรียมขอ้มูลบริษทั  ส าหรับการยืน่ค  าขอ อนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ก่ประชาชนต่อ ส านกังาน ก.ล.ต.  และยืน่ค  าขอเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  5.2.2.5 จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย(์กรณีมีใบอนุญาตการเป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย
หลกัทรัพย)์  หรือประสานงานในการจดัหาผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย  ์
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  5.2.2.6 ดูแลบริษทัอยา่งต่อเน่ืองอีก1 ปี นบัจากวนัที่บริษทัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  5.2.2 ขั้นตอนการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน  ใชร้ะยะเวลา 1 เดือน   ก่อน
การยืน่ค  าขอเสนอขายหลกัทรัพยต่์อส านกังาน  ก.ล.ต.  บริษทัจะตอ้งจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนต่อกระทรวงพาณิชยใ์หแ้ลว้เสร็จก่อน  โดยปกติจะใชเ้วลาประมาณ 1- 2 เดือนในการ
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน    ในขั้นตอนน้ีจะมีที่ปรึกษากฎหมายหรือทีมงานดา้นกฎหมายของ
บริษทัช่วยด าเนินการ  ตลอดจนใหค้  าปรึกษาในเร่ืองประเด็นทางกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
  5.2.3 ขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อส านกั ก.ล.ต. และ
ยืน่ค  าขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ใชร้ะยะเวลา2 – 3 เดือน   
  ภายใตห้ลกัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน  ที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะ
ตวัแทนของบริษทัจะด าเนินการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยฯ์ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และ
ยืน่ค  าขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ในขั้นตอนน้ี  ส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะพจิารณาขอ้มูลและไปเยีย่มชมกิจการของบริษทั (Company Visit)  
ซ่ึงใหบ้ริษทัน าเสนอขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถามเพิม่เติม   โดยส านกังาน ก.ล.ต. จะใชเ้วลา 45 วนั ใน
การพจิารณาแบบค าขอนบัจากวนัที่เอกสารครบถว้น  และเม่ือบริษทัไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
ก.ล.ต. แลว้  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะอนุมตัิใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ะทะเบียนโดยมีเงื่อนไข
ใหบ้ริษทัด าเนินการกระจายหุน้ใหมี้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยครบตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
 5.2.4ขั้นตอนกระจายหุน้ต่อประชาชน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 วนั  เม่ือ
บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน และไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน
แบบมีเง่ือนไขใหก้ระจายหุน้ใหมี้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยครบตามเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนดแลว้ 
บริษทัจะตอ้งแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พือ่ช่วยในการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยข์องบริษทั การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยแ์ละรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพยมี์ 2 
วธีิหลกัคือ 
   5.2.4.1 แบบ Firm Underwritingผูรั้บประกนัการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยจ์ะตอ้งจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์หห้มด หากไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรัพยไ์ดห้มด ผูรั้บ
ประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งรับซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้อง วธีิน้ีบริษทัจะมัน่ใจไดว้า่จะ
ไดรั้บเงินจากการระดมครบทั้งจ  านวน 
  5.2.4.2 แบบ Best Effort Underwriting ผูรั้บประกนัการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์ จะพยายามจ าหน่ายใหม้ากที่สุดเท่าที่จะท าได ้  และหากไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ไดห้มด  ก็ไม่ตอ้งรับซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้อง  โดยทัว่ไปวธีิน้ีจะมีค่าธรรมเนียมต ่ากวา่วธีิแรก 
 5.2.5 ขั้นตอนการเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากบริษทักระจาย
หุน้ใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดค้รบถว้นตามเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนดแลว้  ถึงเวลาที่หลกัทรัพย์
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ของบริษทัจะเร่ิมใหซ้ื้อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ อยา่งไรก็ตาม  ช่วงก่อนเวลาดงักล่าวใหบ้ริษทั
ด าเนินการดงัน้ี 
  5.2.5.1แต่งตั้งนายทะเบียนหลกัทรัพยโ์ดยเปิดบญัชีกบับริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  5.2.5.2ฝากหลกัทรัพยต์ามจ านวนที่ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก าหนดไวท้ี่
บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  5.2.5.3เอกสารที่ตอ้งจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์  ภายหลงัส้ินสุดการ
กระจายหุน้ไดแ้ก่  หนงัสือรับรองทุนจากกระทรวงพาณิชย ์ รายงานการกระจาย หุน้  ช าระ
ค่าธรรมเนียม 
  5.2.5.4เม่ือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  ตลาด
หลกัทรัพยฯ์จะประกาศสัง่รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 ทั้งน้ี  เพือ่ลดความเส่ียงของราคาที่อาจจะเปล่ียนแปลงจากสภาวะตลาด  ตลาด
หลกัทรัพยฯ์จึงตอ้งสนบัสนุนใหห้ลกัทรัพยท์ี่มีการกระจายแลว้เสร็จเขา้ซ้ือขายโดยเร็ว  เช่น  ภายใน 
3 –4 วนัท าการ  นบัจากวนัที่ส้ินสุดการกระจายหุน้ เป็นตน้ 
 ในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ MAI  บริษทัจะมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผูช่้วย
ในการเตรียมการต่าง ๆ แต่หากบริษทัตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายก็สามารถเตรียมความพร้อมดว้ย
ตนเองก่อนการจา้งที่ปรึกษาทางการเงินใหช่้วยเตรียมการในขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยต่์อประชาชนกบัส านกังาน ก.ล.ต.  และการยืน่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์บั
ตลาดหลกัทรัพย ์MAI ดงัน้ี (ธนบูลย ์หา้วหาญ, 2553: 32) 
 1 เปล่ียนผูส้อบบญัชีใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีที่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ในงบ
การเงินปีล่าสุดก่อนปีที่ยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน 
 2 ปรับปรุงระบบบญัชีและการควบคุมภายในเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 3 เตรียมการสรรหาบุคคลที่จะเขา้มาเป็นกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4 จดัเตรียมเอกสารภายในบริษทัใหเ้ป็นหมวดหมู่เพือ่สะดวกต่อการใหท้ี่ปรึกษาทางการ
เงินเขา้มาศึกษาขอ้มูล ในการเตรียมยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนกบัส านกังาน 
ก.ล.ต. และการยืน่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์MAI 
 5 หลงัจากนั้น บริษทัจึงจะท าการคดัเลือกและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพือ่ช่วยในการ
จดัโครงสร้างบริษทั  โครงสร้างธุรกิจ  โครงสร้างทุนและผูถื้อหุน้  และจดัเตรียมขอ้มูลในการยื่้นค  า
ขอ อนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนกบัส านกังาน ก.ล.ต. และการยืน่เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ MAI และในการขายหุน้นั้น  บริษทัจะมีผูจ้ดัจ  าหน่ายและรับปร ะกนัการจดั
จ าหน่าย (Underwriter) มาช่วยในการจดัจ าหน่ายหุน้ของบริษทัไปยงัผูล้งทุนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  
ตามจ านวนที่ตอ้งการภายในเวลาที่ก  าหนด 
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 นอกจากน้ี  ในการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนกบัส านกังาน ก.ล.ต.  
และการยืน่เจา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI นั้น  ก็มีขั้นตอนที่สะดวก คือ บริษทัสามารถยืน่
ค  าขอต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์MAI ไดพ้ร้อมกนั  และโดยทัว่ไปส านกังาน ก.ล.ต. 
จะใชเ้วลาประมาณ 2 เดือน  ในการพจิารณาอนุมตัิใหข้ายหุน้  และตลาดหลกัทรัพย ์MAI จะใชเ้วลา
ไม่เกิน 1 สปัดาห์หลงัจากส านกังาน ก.ล.ต. อนุมตัิใหบ้ริษทักระจายหุน้ใหป้ระชาชนได้ 
 
 6. คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI 
 ตลาดหลกัทรัพย ์MAI มุ่งมัน่สรรหาและคดัเลือกบริษทั ที่มีศกัยภาพเขา้จดทะเบียนเพือ่
สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูล้งทุน  บริษทัที่จะเขา้จดทะเบียนได ้ ตอ้งเป็นบริษทัที่มีประวติัการ
ด าเนินงานมาพอสมควร  โดยมีผลก าไรที่ผา่นมาชดัเจน  พร้อมการกระจายการถือหุน้ให้
สาธารณชน  และที่ส าคญัตอ้งมีบรรษทัภิบาลที่ดี  มีความโปร่งใส  และมีความน่าเช่ือถือ  โดย
คุณสมบติัของบริษทัจดทะเบียนมีดงัน้ี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,18) 
 6.1 ทุนช าระแลว้และส่วนของผูถื้อหุน้ (หลงักระจายหุน้ใหก้บัประชาชนแลว้) 
  6.1.1 ทุนช าระแลว้และส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
 6.2 ผลการด าเนินงาน 
  6.2.1 มีผลการด าเนินงานต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 2 ปี ภายใตก้ารจดัการของผูบ้ริหาร
ส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนยืน่ค  าขอ 
  6.2.2 มีก าไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยืน่ค  าขอ และมีก าไรสุทธิในงวดสะสมของปีที่ยืน่
ค  าขอ 
  6.2.3 กรณีมีผลการด าเนินการเพยีง 1 ปี จะตอ้งมีมูลค่าราคาตลาดของหลกัทรัพย์
เกินกวา่ 1,000 ลา้นบาท 
 6.3 การกระจายหุน้ จ  านวนผูถื้อหุน้รายยอ่ยตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 300 ราย   อตัราส่วนการ
ถือหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ20 ของทุนช าระแลว้ 
 6.4 การเสนอขายหุน้แก่ประชาชน   จ  านวนหุน้ที่เสนอขายตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 % ของ
ทุนที่ช าระแลว้ 
 
 7. ค่าใช้จ่ายในการระดมทุน 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2554, 17-20)  ไดอ้ธิบายค่าใชจ่้ายในการเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ MAI ไวด้งัน้ี ค่าใชจ่้ายในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย 2 ส่วน  ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายในการเตรียมเขา้ตลาดหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (IPO 
one-time expenses)  และค่าใชจ่้ายประจ าปี ( Recurring expenses)  โดยค่าใชจ่้ายในการเตรียมเขา้
ตลาดหลกัทรัพยค์ร้ังแรก  ไดแ้ก่ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  ค่าธรรมเนียมการรับประกนั
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การจดัจ าหน่ายหลกัทรัยพ ์ (Underwriting Fee)  ค่าประชาสมัพนัธแ์ละจดัท าหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียม ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์  เป็นตน้ 
 ส่วนค่าใชจ่้ายประจ าปี  เป็นค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี   ไดแ้ก่  ค่าสอบบญัชี  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรัพย ์   ค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ค่าธรรมเนียมรายปี ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์เป็นตน้   ประมาณการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
 7.1 เตรียมพร้อมเขา้จดทะเบียน 
  7.1.1ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ขึ้นอยูก่บัปริมาณงานและความพร้อมของ
บริษทั และมีวธีิการช าระค่าบริการหลายวธีิ เช่นคิดเป็นราคาเหมาจ่าย  คิดเป็นร้อยละของมูลค่า
เงินทุนที่ระดมได ้ หรือคิดเป็นสดัส่วนตามงานที่ท  าเสร็จ 
 7.2 ยืน่ค  าขอต่อส านกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  7.2.1 ยืน่ค  าขอต่อส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ดงัน้ี 
   7.2.1.1ช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต   50,000 บาท   
   7.2.1.2 ค่าธรรมเนียมการยืน่ Filing ร้อยละ 0.08 ของมูลค่าการเสนอขาย 
แบ่งช าระดงัน้ี   
 7.2.1.2.1ช าระ 30,000 บาท ในวนันบั Filing วนัแรก 
 7.2.1.2.2ส่วนที่เหลือ (ถา้มี) ในวนัที่ Filing มีผลใชบ้งัคบั 
 7.2.1.3 ค่าธรรมเนียมรายปี คิดตามส่วนของผูถื้อหุน้โดยคิดค่าธรรมเนียม
ดงัน้ี 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) ค่าธรรมเนียม 
นอ้ยกวา่ 500 50,000 บาท 

ตั้งแต่ 500 – 1,000 100,000 บาท 
มากกวา่ 1,000 300,000 บาท 

ที่มา :  จาก Going Public Guide, โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2554. 
   
  7.2.2 ยืน่ค  าขอต่อตลาดหลกัทรัพย ์MAI พร้อมช าระค่าธรรมเนียมดงัน้ี 
 7.2.2.1 ค่าธรรมเนียมยืน่ค  าขอ 25,000 บาท 
 7.2.2.2ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ร้อยละ 0.025 ของทุนช าระแลว้ ขั้นต ่า 50,000 
บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท   
 7.2.2.3 ค่าธรรมเนียมรายปีร้อยละ 0.02 ของทุนช าระแลว้ ขั้นต ่า 25,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 1.500,000 บาท 
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 7.2.3 ช าระใหก้บันายทะเบียน ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นนายทะเบียนคิดอตัรา
ค่าธรรมเนียมที่ลดลงตามจ านวนทุนช าระที่เพิม่ขึ้น โดยค านวณตามทุนช าระทุก 1 ลา้นบาท และ
ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 
 

ทุนช าระ 
(ลา้นบาท) 

อตัราค่าธรรมเนียมติดตาม 
ทุนช าระทุก 1 ลา้นบาท 

ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 
(บาท) 

ไม่เกิน 1,000 
1,000  - 5,000 
5,001 – 10,000 
มากกวา่ 10,000 

430 บาท 
380 บาท 
320 บาท 
230 บาท 

30,000 
430,000 

1,900,000 
3,200,000 

ที่มา จาก Going Public Guide, โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2554. 
 
 7.3เสนอขายหุน้ค่าธรรมเนียมรับประกนั ช าระใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายและรับประกนัการจดั
หน่ายในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระมาณร้อยละ 3 ของมูลค่าการระดมทุน 
 7.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
  7.4.1 ผูส้อบบญัชีขั้นต ่าประมาณ 500,000 บาท 
  7.4.2 ค่าจดัพมิพห์นงัสือช้ีชวนเสนอขายหุน้สามญั ประมาณ 100,000 – 300,000 
บาท 
  7.4.3 ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์ 
 
 8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ MAI นั้น  ไม่ไดมี้ประโยชน์เฉพาะกบับริษทัที่เขา้
จดทะเบียนเท่านั้น   ผูถื้อหุน้ของบริษทัก็จะไดรั้บประโยชน์ดว้ย  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 5) 
 
 8.1ประโยชน์ของการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่อบริษทั 
  ประโยชน์ของการน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ประโยชน์ต่อ
บริษทัดงัน้ี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 5) 
 8.1.1แหล่งเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย การน าบริษทัเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์ช่วยใหบ้ริษทัสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนทัว่ไปโดยตรง เพือ่น าไปเป็น
เงินทุนหมุนเวยีนหรือขยายธุรกิจของบริษทัไดโ้ดยไม่มีภาระที่ตอ้งช าระคืนเงินตน้ และดอกเบี้ย 
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ตามงวดเวลาที่ก  าหนดเหมือนการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน   บริษทัมีความยดืหยุน่ในการบริหาร
เงินมากขึ้น 
  8.1.2เพิม่ช่องทางระดมทุนเพือ่ช่วยใหก้ารบริหารเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยส์ามารถระดมทุนเพิม่เติมเม่ือมีความตอ้งการใชเ้งินเพิม่ขึ้นได ้  โดย
การออกตราสารทางการเงินประเภทต่าง  ๆ ไดห้ลากหลายยิง่ขึ้น ทั้งตราสารหน้ี ตราสารทุน และ
ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน   เช่น หุน้สามญัเพิม่ทุน หุน้กู ้หุน้บุริมสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือ
หลกัทรัพย ์เป็นตน้ ช่วยใหบ้ริษทัสามารถจดัโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัได ้
  8.1.3 เสริมสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ที่ดีใหแ้ก่บริษทั การเป็นบริษทัจดทะเบียน
จะช่วยเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ที่ดีในการบริหารงานและมาตรฐานการด าเนินงาน
ของบริษทัมากขึ้น ผา่นกลไกการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงนอกจากจะช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่ใหน้กัลงทุนสนใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัมากขึ้นแลว้ยงัช่วยสร้างความเช่ือถือใหแ้ก่
ลูกคา้ คู่คา้ ทั้งในและต่างประเทศอีกดว้ย 
  8.1.4 สร้างความภกัดี และผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่พนกังาน  พนกังานของบริษทั
นบัวา่เป็นปัจจยัที่ส าคญัยิง่ต่อการด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ  การใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจา้ของจะช่วยสร้างความภกัดีและความภูมิใจใหแ้ก่พนกังาน   มีความทุ่มเทความสามารถ
อยา่งเตม็ที่ในการสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่บริษทั  การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น
ช่องทางหน่ึงที่บริษทัสามารถเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทัได ้ ผา่น
โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทั (Employees stock Program) 
  8.1.5 สร้างความรับผดิชอบและการบริหารงานแบบมืออาชีพ การที่บริษทัจด
ทะเบียนเปิดเผยขอ้มูล  ข่าวสาร  และความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ผา่นช่องทางและระบบการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย ์ ช่วยท าใหบ้ริษทัเป็นที่รู้จกัของผูล้งทุนมากขึ้น  ช่วยสร้างความ
สนใจของผูล้งทุนในบริษทัมากขึ้น  และกระตุน้ใหผู้บ้ริหารบริษทัจดทะเบียนมีความรับผดิชอบใน
การบริหารงานมากขึ้นดว้ย 
  8.1.6 การด ารงอยูข่องธุรกิจในระยะยาว การเป็นบริษทัจดทะเบียนจะช่วยให้
บริษทัที่มีการบริหาร งานแบบธุรกิจครอบครัวกา้วเขา้สู่การบริหารงานแบบมืออาชีพมากขึ้น   มี
ผูบ้ริหารที่เป็นมืออาชีพเขา้มาร่วมบริหารกิจการ   และเปิดโอกาสใหส้มาชิกในครอบครัวของ
เจา้ของกิจการที่มีเป้าหมายในการด าเนินชีวติหรือมีความถนดัที่แตกต่างกนัไปสามารถเลือก
ประกอบอาชีพที่ตอ้งการโดยยงัคงมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัและไดรั้บผลตอบแทนจากการถือ
หุน้อยูเ่ช่นเดิม 
 
 8.2 ประโยชน์ของการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่อผูถื้อหุน้ 
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  ประโยชน์ของการน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ประโยชน์ต่อผูถื้อ
หุน้ดงัน้ี(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 6) 
  8.2.1 เพิม่สภาพคล่องใหก้บัผูถื้อหุน้การเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ช่วยใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัมีศูนยก์ลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพยท์ี่ถือไวเ้ป็น
เงินสดไดง่้ายสะดวก ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดสภาพคล่องใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัได้ 
  8.2.2 ลดภาระค ้าประกนัของผูถื้อหุน้และกรรมการการเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียน
จะช่วยใหบ้ริษทัมีความน่าเช่ือถือเพิม่ขึ้น  เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งปรับปรุงใหมี้การก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดี  มีการเปิดเผยขอ้มูลเพิม่ขึ้นตามหลกัเกณฑท์ี่ส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
นอกจากน้ีการเป็นบริษทัจดทะเบียนและเขา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ ท  าให้
หลกัทรัพยข์องบริษทัมีราคาอา้งอิง  และมีสภาพคล่องเป็นหลกัทรัพยท์ี่มีความน่าเช่ือถือ   ซ่ึงผูถื้อ
หุน้สามารถน าไปเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินได ้ หรือเพือ่ใชล้ดการคา้
ประกนัการกูย้มืเงินที่ท  าไวก่้อนการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน  และเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยไ์ด ้
  8.2.3 ไดรั้บการยกเวน้ภาษีก าไรจากการขายหุน้ บุคคลธรรมดาที่เป็นผูถื้อหุน้ใน
บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าก าไรที่ไดจ้ากการขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
มารวมค านวณเพือ่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 
แนวความคดิเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 1. ค วามหมายและความส าคญัของการควบคุมภายใน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีทั้งสถาบนัและบุคคลไดใ้ห้
ความหมายและค าจ  ากดัความของการควบคุมภายในไวด้งัน้ี 
  วไิล วรีะปรีย, ประจิต หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั (2551 : 10) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 
นโยบายและวธีิการที่ผูบ้ริหารของกิจการไดก้ าหนดขึ้น เพือ่ใหค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะ
ท าใหกิ้จการไดบ้รรลุถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้  นโยบายและวธีิการเหล่าน้ีท าให้
เกิดการควบคุมซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้จะประกอบขึ้นเป็นระบบการควบคุมภายในของกิจการ 
  วเิชียร พนัธุป์ระไพ (2547 : 15) ไดใ้หค้วามหมายของการควบคุมภายในไวว้า่   แผน
จดัแบ่งส่วนงาน วธีิปฏิบติังานที่ประสานกนั และมาตรการต่าง ๆ ที่ถือปฏิบติัในกิจการ เพือ่ดูแล
รักษาทรัพยสิ์น ตรวจสอบความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 
  พยอม สิงห์เสน่ห์ ( 2542: 5-2)  ไดใ้หค้วามหมาย การควบคุมภายในไวว้า่ คือ นโยบาย
และวธีิการที่ไดว้างไวส้ าหรับปฏิบติัในกิจการเพือ่ที่จะใหไ้ดรั้บความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่  
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กิจการจะสามารถด าเนินการใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท์ี่ไดก้  าหนดไว ้การควบคุมภายในที่กิจการจดั
ใหมี้ขึ้นมีวตัถุประสงคอ์นัส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. เพือ่ดูแลรักษาสินทรัพย ์
 2. เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางบญัชี 
 3. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของการท างาน 
 4. เพือ่ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหาร ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติั
ของกิจการ รวมทั้งขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( 2549 :  2) ไดใ้หค้วามหมายของการควบคุมภายใน
ไวว้า่   กระบวนการ  ซ่ึงไดรั้บการออกแบบไวโ้ดยคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารขององคก์ร  โดย
มีวตัถุประสงคห์ลกัเพือ่  ใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1.ดา้นการด าเนินงาน (Operations) มุ่งหมายใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดว้ยการก ากบัการใชท้รัพยากรทุกประเภทขององคก์รทั้ง คน เงิน เวลา ทรัพยสิ์น วสัดุ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ผูบ้ริหารองคก์รก าหนดไว ้

2.ดา้นรายงานการเงิน (Financial Reporting) รายงานทางการเงินไม่วา่จะเป็นรายงานที่
ใชภ้ายใน หรือภายนอก  ตอ้งมีความเช่ือถือได ้ทนัเวลา มีคุณภาพเหมาะสมกบัการน าไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการพจิารณาและการตดัสินใจทางธุรกิจของ นกับริหาร เจา้หน้ี ผูถื้อหุน้ และนกั
ลงทุนทัว่ไป 

3. ดา้นการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม กฎ ระเบียบและนโยบาย ( Compliance with 
Applicable Laws and Regulations)    ปฏิบติังานหรือการด าเนินธุรกิจ ใหส้อดคลอ้ง หรือเป็นไป
ตาม บทบญัญติั ขอ้ก าหนด กฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ โครงการ หรือแผนงาน มติ
คณะกรรมการบริษทั    ผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจนั้นเพือ่ป้องกนัมิใหเ้กิดผลเสียหาย
ใด ๆ จากการละเวน้การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ เหล่านั้น 
  คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี สหพนัธน์กับญัชีระหวา่งประเทศ ( IFAC) ไดใ้ห้
ค  านิยามของระบบการควบคุมภายในไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 400 เร่ืองการประเมินความ
เส่ียงในการสอบบญัชีกบัการควบคุมภายในไวด้งัน้ี  ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง  นโยบาย
และวธีิการปฏิบติั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการก าหนดขึ้น  เพือ่ช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารที่
จะใหเ้กิดความมัน่ใจเท่าที่จะสามารถท าไดว้า่การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหาร  การป้องกนัรักษาทรัพยสิ์น  การ
ป้องกนัและการตรวจพบทุจริตและขอ้ผดิพลาด  ความถูกตอ้งและครบถว้นของการบนัทึกบญัชี  
และการจดัท าขอ้มูลทางการเงินที่เช่ือถือไดอ้ยา่งทนัเวลา(จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ, 
ศิลปพร ศรีจัน่เพชร. 2550: 2-3) 
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  ส านกังานมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร  (2547 :109) ไดใ้หค้วามหมายของการ
ควบคุมภายในไวว้า่กระบวนการที่ผูบ้ริหารกิจการ และพนกังานของกิจการร่วมกนัก าหนดขึ้น
เพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจที่สมเหตุผลวา่ กิจการจะสามารถบรรลุ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกิจการ
ในเร่ืองต่อไปน้ี 
 1 ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงาน  
 2 ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  
 3 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด  
  Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission หรือ COSO ได้
ใหค้  านิยามการควบคุมภายในตามแนวคิดของCOSOไดด้งัน้ี“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) 
  มีความหมายดงัน้ี “ การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบติังานที่ทุกคนในองคก์รไม่
วา่จะเป็นคณะกรรมการบริษทั ผูจ้ดัการ และพนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดการควบคุม
ภายใน  กระบวนการปฏิบติังานที่ออกแบบขึ้น เพือ่สร้างความเช่ือมนัอยา่งสมเหตุสมผลในการ
บรรลุความมีประสิทธิผล และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  ความเช่ือถือไดข้องรายงาน
ทางการเงิน และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ” 
  จากความหมายต่าง ๆ ขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ การควบคุมภายใน  หมายถึงกระบวนการ
ปฏิบติังานที่ฝ่ายบริหารขององคก์รและพนกังานขององคก์รร่วมกนัก าหนดขึ้นและถือปฏิบติัภายใน
องคก์ร  เพือ่ความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่การด าเนินงานขององคก์รจะเกิดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 
 2.แนวคดิหลักการของการควบคุมภายใน 
  จากความหมายของการควบคุมภายใน  ไดมี้แนวคิดและหลกัการคิดเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในจากไวด้งัน้ี 
  อุษณา  ภทัรมนตรี ( 2547: 5-4)   ไดใ้หแ้นวคิดหลกัการของการควบคุมภายในไว้
แนวทาง 4 ประการคือ 

1.การควบคุมภายใน เป็ นกระบวน (Process) หมายถึงวธีิการที่ตอ้งกระท าอยา่งเป็น
ขั้นตอน แต่ไม่ไดเ้ป็นผลลพัธสุ์ดทา้ย ดงัเช่นนกักีฬาตอ้งการผลลพัธสุ์ดทา้ยคือ  การเป็นผูช้นะ แต่
การเป็นผูช้นะตอ้งฝึกซอ้ม ตอ้งมีโครงสร้างร่างกายแขง็แรงดงันั้นองคก์รตอ้งการลดความเส่ียง แต่
การลดความเส่ียงตอ้งมีโครงสร้างและการกระท าตามระบบการควบคุมภายใน 

http://www.coso.org/resources.htm.
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2การควบคุมภายใน ไม่ใช่เพยีงแต่การก าหนดนโยบาย แบบฟอร์มที่สวยงามและไม่ใช่
ระบบที่ไปจา้งคนมาท าให ้หรือไม่ใช่คู่มือที่วางไวบ้นห้ิงหนงัสือ แต่เป็นกระบวนการที่ทุกคนใน
องคก์ารตอ้งร่วมมือกนัท าและมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

3การควบคุมภายในใหค้วามเช่ือมัน่ในการบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งสมเหตุ 
หมายถึงความมัน่ใจตามตน้ทุนและประสิทธิผลที่คาดหวงัตามปกติเท่านั้น การควบคุมไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่และเป็นหลกัประกนัสมบรูณ์ เพราะการควบคุมมีขอ้จ ากดัที่แฝงอยู ่ 

4เป็นการกระท าเพือ่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์3 ประการของการควบคุม ไดแ้ก่  
 4.1วตัถุประสงคด์า้นการปฏิบตัิงาน 
 4.2  วตัถุประสงคด์า้นความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินการบญัชี 
 4.3วตัถุประสงคด์า้นการปฏิบติังานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
  
  อ านาจ  ธีระวนิช(2547: 66)  ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายในไวด้งัน้ี 

1การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกแฝงในการปฏิบติังานตามปกติการ
ควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงโดยเฉพาะ  และมิใช่เหตุผลสุดทา้ยของการกระท าแต่
เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองและแทรกอยูห่รือแฝงอยูใ่นการปฏิบติังานตามปกติของหน่วยรับตรวจ  
ฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช ้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน 
ซ่ึงไดแ้ก่  การวางแผน  การด าเนินการและการติดตามผล 

2การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโ้ดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ  และบุคลากรทุกระดบั
เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการท าใหก้ารควบคุมภายในเกิดขึ้นในหน่วยงานรับตรวจ  ฝ่ายบริหารเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ดี  โดยการก าหนดวตัถุประสงค ์ วางกลไก  
การควบคุมและการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน  ส่วนบุคลากร
อ่ืนของหน่วยงานรับตรวจ  รับผดิชอบต่อการปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายในที่ดี 

3การควบคุมภายในใหค้วามมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่
ก  าหนด  ถึงแมว้า่การควบคุมภายในจะออกแบบไวดี้เพยีงใดก็ตามก็ไม่สามารถใหค้วามมัน่ใจวา่จะ
ท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งสมบรูณ์  เพราะยงัมีปัจจยัอ่ืนซ่ึงมีผลกระทบต่อ
การบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานรับตรวจ  เช่น  การใชดุ้ลพนิิจผดิพลาด  การสมรู้ร่วมคิดกนั  
การปฏิบติัผดิกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้ นอกจากน้ี  การวางระบบการควบคุม
ภายในจะคุม้ค่าจะตอ้งค านึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ที่เก่ียวขอ้งกนั   โดยผลประโยชน์ที่ไดรั้บ
จากการควบคุมภายในจะตอ้งคุม้ค่ากบัตน้ทุนที่เกิดขึ้น 
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 3. ความส าคญัของการควบคุมภายใน 
  การควบคุมภายในที่ดีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของบรรดากิจการทั้งหลาย  
ตลอดจนผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี  รวมทั้งผูต้รวจสอบภายในของธุรกิจนั้น  ในดา้นการด าเนินงาน  
การจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ดีก็เพือ่ใหธุ้รกิจมีความมัน่ใจวา่ (สมหมาย ปฐมวชิยัวฒัน์, 
2539 : 32-34) 
 3.1กิจการไดมี้การบนัทึกรายการเก่ียวกบัรายไดท้ี่พงึไดรั้บไวใ้นบญัชีครบถว้น 
 3.2รายการจ่ายเงินทุกรายการไดก้ระท าอยา่งถูกตอ้ง  และไดมี้การอนุมติัจากผูท้ี่ไดรั้บ
มอบอ านาจโดยถูกตอ้งแทจ้ริง 
 3.3 ไดมี้การบนัทึกรายการทรัพยสิ์นต่าง ๆ ไวค้รบถว้น  และไดมี้มาตรการป้องกนัการ
สูญหาย หรือเสียหายอยา่งรัดกุม 
 3.4ไดมี้การบนัทึกรายการหน้ีสินที่เกิดขึ้นหรือภาระที่กิจการตอ้งผกูพนัอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น 
 3.5 ไดมี้การจดัท าและการด าเนินการทางการบญัชีอยา่งเหมาะสมถูกตอ้งและสามารถ
เสนอขอ้มูลที่สมบรูณ์เช่ือถือได ้
 3.6 ไดมี้การด าเนินการตามแนวทางที่ก  าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 4. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
  วตัถุประสงคข์องระบบการควบคุมภายใน  มีดงัน้ี (กรมบญัชีกลาง.2545 : 5) 
 4.1เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท  าใหก้ารใช้
ทรัพยากรเป็นไปอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบติังานที่ซ ้ าซอ้นหรือไม่จ าเป็น  
ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงานซ่ึงจะช่วยลด
ตน้ทุนการด าเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด 
 4.2 เพือ่ใหมี้ขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้งครบถว้น และเช่ือถือได ้ สร้าง
ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริหารในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบติังาน  และบุคคลภายนอก
ที่เก่ียวขอ้ง 
 4.3เพือ่ใหบุ้คลากรมีการปฏิบตัิตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสญัญา ขอ้ตกลง 
ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 
 5. ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 
 ประโยชน์ของการควบคุมภายในมี 3 แนวทาง คือ(จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์ เห็นโชค
ชยัชนะ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร,2550: 2-13) 
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 5.1 ประโยชน์ส าหรับฝ่ายบริหาร ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้
ผูบ้ริหารมีความแน่ใจวา่ลูกจา้งและพนกังานไดป้ฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง รายงานต่าง ๆ ที่จดัท  าขึ้น
ถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาที่ก  าหนด ตลอดจนมีการป้องกนัความผดิพลาดและการทุจริตหรือการ
สูญหายของทรัพยสิ์นไวอ้ยา่งรัดกุม 
 5.2ประโยชน์ส าหรับพนกังานและลูกจา้งระบบการควบคุมภายในจะเป็นเคร่ืองช้ีน า
แนวทางการปฏิบติังานที่ถูกตอ้งและเป็นไปตามนโยบายที่ผูบ้ริหารวางไว ้เป็นเคร่ืองช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
 5.3 ประโยชน์ส าหรับผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบ
ภายในจะใชป้ระสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการก าหนดขอบเขต
การปฏิบติังาน กิจการที่มีการควบคุมภายในที่ดีจะใหก้ารท างานของผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบ
ภายในรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 6. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  องคป์ระกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ไดจ้  าแนกเป็น 5 
องคป์ระกอบคือ (วไิล วรีะปรีย, ประจิต หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั, 2551 :  10) 
 6.1สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
 6.2การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 6.3กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 6.4สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communiction) 
 6.5การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
  
  6.1สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
  วไิล วรีะปรีย, ประจิต หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั  (2551: 10)  ไดใ้หค้วามหมายของ
สภาพแวดลอ้มการควบคุมไวด้งัน้ี  ปัจจยัหลาย ๆ อยา่งซ่ึงมีผลกระทบต่อการควบคุมของกิจการ  
ผลกระทบดงักล่าวอาจจะเป็นในทางบวกคือมีส่วนส่งเสริมใหส่้วนประกอบของการควบคุมส่วน
อ่ืนพฒันาขึ้น  หรืออาจมีผลในทางลบคือ เป็นอุปสรรคต่์อการเกิดขึ้นและการพฒันาของ
ส่วนประกอบอ่ืน  ๆ จนท าใหเ้ป็นระบบการควบคุมภายในที่มีจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนมากมายจน
ไม่สามารถท างานใหมี้ประสิทธิภาพได ้
    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(2548: 29) ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี   
สภาพแวดลอ้มการควบคุม หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงร่วมกนัส่งผลใหเ้กิดทีท่าขององคก์รที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน  หรือท าใหบุ้คลากรในองคก์รใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมมากขึ้น  สภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุม  เป็นรากฐานที่มีผลต่อองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของการควบคุมภายในใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่ง
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มัน่คง    ท  าใหเ้กิดระเบียบวนิยัซ่ึงบุคคลตอ้งยอมรับและน าไปปฏิบติั  รวมทั้งก่อใหเ้กิดโครงสร้าง
ของการควบคุมที่จะตามมา 
    สภาพแวดลอ้มของการควบคุม  เป็นองคป์ระกอบด่านแรกเก่ียวกบัการสร้าง
จิตส านึก (Control Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมภายใน ใหบุ้คลากรทุกคนเขา้ใจ
และตอ้งมีจิตส านึกที่ดีในการควบคุมและการปฏิบตัิงานตามความรับผดิชอบ โดยเนน้ที่ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง(Tone at the top) ที่จะสร้างสภาพแวดลอ้มของการควบคุมและการกระท าตนเป็นตวัอยา่ง 
COSO ถือวา่บุคลากรเป็นองคป์ระกอบแรกและส าคญัที่สุดการมีบุคคลดีเป็นแกนของจกัรกลส าคญั
ในการผลกัดนัส่ิงดีอ่ืน ๆ ใหเ้กิดขึ้นภายในองคก์ร (อุษณา ภทัรมนตรี. 2547 : 5-6) 
  สภาพแวดลอ้มการควบคุมประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ คือ (วไิล วรีะปรีย, ประจิต 
หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั. 2551 : 10) 
  6.1.1 ความซ่ือสตัยแ์ละจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร 
  6.1.2 ปรัชญาและรูปแบบของการท างานของผูบ้ริหาร 
  6.1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ 
  6.1.4 ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
  6.1.5การจดัโครงสร้างองคก์ร 
  6.1.6 การมอบอ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบ 
  6.1.7 การบริหารบุคลากร 
  6.1.8 การตรวจสอบภายใน 
 
   6.1.1 ความซ่ือสตัยแ์ละจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร 
  มาตรฐานของความประพฤติที่ผูป้ระกอบอาชีพอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่จะ
ก าหนดขึ้นเป็นแบบอยา่งใหมี้การยดึถือปฏิบติัเพือ่ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงเกียรติคุณของ
วชิาชีพนั้น ๆ  ในกิจการหรือองคก์รต่าง ๆ ถา้ผูบ้ริหารเป็นผูท้ี่ปราศจากความซ่ือสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณแลว้  การควบคุมภายในจะเกิดขึ้นไม่ได ้   นอกจากน้ี  ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้ง
พยายามทุก ๆ วถีิทางใหผู้บ้ริหารทุกระดบัและพนกังานทุกคนไดต้ระหนึกถึงความส าคญัและยดึมัน่
ในการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละมีจรรยาบรรณดว้ยเช่นกนั(วไิล วรีะปรีย, ประจิต หาวตัร, 
จงจิตต ์หลีกภยั,2551 : 10) 
   ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมเป็นเร่ืองของจิตส านึกและคุณภาพของคน  
ซ่ึงเป็นนามธรรม มองเห็นจบัตอ้งไดย้าก  แต่ก็สามารถน ามาแสดงใหเ้ห็นได ้   โดยผูบ้ริหารจะตอ้ง
ท าตนใหเ้ป็นตวัอยา่งอยา่งสม ่าเสมอทั้งโดยค าพดูและการกระท า  มีการก าหนดเป็นนโยบายและ
ขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมไวอ้ยา่งชดัเจน  รวมถึงมีขอ้หา้มพนกังานมิใหป้ฏิบติั  อนัจะถือวา่อยูใ่น
สถานะที่ขาดความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม  พร้อมทั้งมีการแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและเขา้ใจ
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ในหลกัการที่ก  าหนดไว ้(จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 
2550: 2-6) 
   6.1.2 ปรัชญาและรูปแบบของการท างานของผูบ้ริหาร 
     ในกิจการแต่ละแห่งผูบ้ริหารยอ่มมีปรัชญาและรูปแบบการท างานไม่
เหมือนกนั  ผูบ้ริหารบางคนมีความมุ่งมัน่ที่จะท างานใหป้ระสบผลส าเร็จอยา่งสูงสุดและรักษากฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  ในขณะที่ผูบ้ริหารอ่ืน ๆ ชอบท างานตาม
สบายและถือวา่กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ เป็นเร่ืองที่อาจต่อรองกนัได ้   รูปแบบการท างาน
ของผูบ้ริหารจึงมีอิทธิพลอยา่งส าคญัในการก าหนดระบบการควบคุมภายในของบริษทั (วไิล วรีะ
ปรีย, ประจิต หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั, 2551: 11) 
  ปรัชญา และรูปแบบการท างานของผูบ้ริหารยอ่มมีผลกระทบที่ส าคญั
ต่อระบบการควบคุมภายในขององคก์ร  เพราะผูบ้ริหารมีหนา้ที่โดยตรงในการก าหนดนโยบาย  จดั
ใหมี้มาตรการและวธีิการควบคุม   ความแตกต่างในดา้นทศันคติและรูปแบบวธีิการท างานของ
ผูบ้ริหาร  จะเป็นตวัก าหนดระดบัความเส่ียงที่ยอมรับไดใ้นองคก์ร  อนัน าไปสู่รูปแบบของการ
ควบคุมภายในที่จดัใหมี้ขึ้น  ผูบ้ริหารบางคนเป็นพวกอนุรักษนิ์ยม  บางคนกลา้ได ้ กลา้เสีย  กลา้
เส่ียง  และระดบัของความกลา้ก็ยงัแตกต่างกนัไป  จึงท าใหร้ะดบัของการควบคุมภายในแตกต่างกนั
ไปดว้ย (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร,2550: 2-6) 
   6.1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ 
    เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัอาจมีความรู้ความสามารถดา้นการเงิน
และการบญัชีไม่เพยีงพอ  จึงตอ้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพือ่ท  าหนา้ที่ประเมินผลงานดา้น
การบญัชีและการเงิน  และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ   นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
ยงัเป็นผูป้ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  ผูส้อบบญัชีภายนอกและคณะกรรมการของ
บริษทั  ดงันั้นถา้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถทางการเงินและการบญัชี
อยา่งเหมาะสมแลว้  ก็จะท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที่มีส่วนส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัเป็นอยา่งดี (วไิล วรีะปรีย, ประจิต หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั, 2551: 11) 
   คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจะตอ้งเป็นอิสระจาก
ผูบ้ริหาร  เป็นผูต้รวจสอบการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร  ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบโดยตรงในการ
จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ดีในองคก์ร   ดงันั้น  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  จึงเป็นตวัจกัรส าคญัต่อบรรยากาศของการควบคุม  โดยเฉพาะการส่งเสริมใหก้าร
ตรวจสอบภายในและการสอบบญัชีเป็นไปอยา่งมีอิสระและปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานของวชิาชีพ 
(จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร,2550: 2-6) 
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  6.1.4 ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
     ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสมกบัหนา้ที่การงาน  ในการ
ปฏิบติังานแต่ละชนิดนั้นจ าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรที่มีความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสม  มิฉะนั้น
การท างานจะไม่ประสบความส าเร็จตามที่ควร หนา้ที่ที่ส าคญัอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหารระดบัสูงก็คือ 
การคดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถอนัเหมาะสมกบังานในขณะนั้น และจดัใหมี้การ
ฝึกอบรมในระยะต่อมาเพือ่เพิม่พนูความรู้ ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
(วไิล วรีะปรีย, ประจิต หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั, 2551: 11) 
   ความรู้ทกัษะและความสามารถของบุคลากรเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์ร  มิใช่แต่บุคลากรไม่มีความรู้ ทกัษะและความสามารถจะ
เป็นส่ิงอนัตราย  ถา้บุคลากรมีความรู้ ทกัษะและความสามารถมากเกินไปไม่เหมาะสมกบัหนา้ที่
ความรับผดิชอบก็อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดเ้ช่นกนั  ดงันั้นองคก์รจึง
จ าเป็นตอ้งก าหนดระดบัความรู้ ทกัษะที่จ  าเป็น และความสามารถที่เหมาะสมส าหรับแต่ละงานไว้
อยา่งชดัเจน  เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณา  บรรจุ  แต่งตั้ง ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ความ
รับผดิชอบ  โดยจดัท าค  าบรรยายลกัษณะงาน หรือขอ้ก าหนดคุณลกัษณะงาน (Job Description) ทุก
ต าแหน่งงานไวอ้ยา่งชดัเจน (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพช
,2550: 2-6) 
  6.1.5 การจดัโครงสร้างองคก์ร 
  โครงสร้างขององคก์รที่ไดรั้บการจดัไวดี้ยอ่มเป็นพื้นฐานส าคญัท าให้
ผูบ้ริหารสามารถวางแผนงานสัง่การ  และควบคุมการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ  โครงสร้างการจดัองคก์รรวมถึงการจดัแบ่งหนา้ที่ความรับผดิชอบระหวา่งหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในองคก์ร  และการก าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบของบุคลากรในระดบัต่าง ๆ  โดยค านึงถึง
ความรู้และความสามารถของบุคคลเหล่านั้นดว้ย  การรวมศูนยอ์  านาจหรือกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจในระดบัต่าง ๆ หากองคก์รเลือกใชก้ารรวมศูนยอ์  านาจในการตดัสินใจ  คุณสมบติั
เฉพาะตวัของผูท้ี่ไดรั้บอ านาจยอ่มมีความส าคญั  หากเลือกวธีิกระจายอ านาจการตดัสินใจ  ระบบ
และขั้นตอนการท างานรวมถึงกระบวนการในการติดตามผลยอ่มมีความส าคญัมากกวา่ (กุสุมา โส
เขียว, 2549: 23) 
  การจดัโครงสร้างองคก์รที่เหมาะสมกบัขนาดและการด าเนินงานของ
องคก์รเป็นพื้นฐานส าคญัที่เอ้ืออ านวยใหผู้บ้ริหารสามารถวางแผนสัง่การและควบคุมการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  การจดัโครงสร้างองคก์รนอกจากจะเป็นการ
จดัแบ่งสายงานหนา้ที่และความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานแลว้  ยงัเป็นตวัก าหนดระดบัความรู้
ความสามารถของบุคคลในองคก์ร เช่น การจดัโครงสร้างแบบรวมศูนยอ์  านาจการตดัสินใจยอ่ม
ตอ้งการคุณสมบติัของตวับุคคลมากกวา่โครงสร้างองคก์รที่จดัในรูปแบบการกระจายศูนยอ์  านาจ



28 
 

การตดัสินใจ  ซ่ึงระบบขั้นตอนการท างาน  และกระบวนการในการติดตามผลจะมีความส าคญัมาก
กกวา่คุณสมบติัของตวับุคคล (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร
,2550: 2-7) 
  โครงสร้างของหน่วยงานที่ไดรั้บการจดัไวเ้ป็นอยา่งดี  จะเป็นพื้นฐาน
ส าคญัที่ท  าใหผู้บ้ริหารสามารถวางแผน  สัง่การ  และควบคุมการปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง  รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ  โดยการจดัโครงสร้างของหน่วยงานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรมของ
หน่วยงานนั้นๆ เช่น(กรมบญัชีกลาง,2545: 5) 
  6.1.5.1 การรวมศูนยอ์  านาจ  หรือกระจายศูนยอ์  านาจการตดัสินใจใน
ระดบัต่าง ๆ หากกิจการเลือกใชก้ารรวมศูนยอ์  านาจในการตดัสินใจ  คุณสมบติัเฉพาะตวัของผู ้
ไดรั้บอ านาจยอ่มมีความส าคญั  กรณีวธีิกระจายอ านาจการตดัสินใจ  ระบบและขั้นตอนการท างาน  
รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล  ก็จะมีความส าคญัมากกวา่คุณสมบติัของตวับุคคล 
   6.1.5.2 การจดัโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเคร่ืองจกัร  อาจ
ใชโ้ครงสร้างและการควบคุมที่เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน  แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน
อาจไม่เหมาะสมกบักิจกรรมการบริการ  หรืองานที่เก่ียวขอ้งกบัการคน้ควา้วจิยัทางวชิาการ  เป็นตน้ 
   6.1.5.3การมอบอ านาจตอ้งใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ความรับผดิชอบในการ
ปฏิบตัิงาน  และตอ้งชดัเจน 
  6.1.6 การมอบอ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบ 
  บุคลากรทุกคนที่ปฏิบติัหนา้ที่ต่าง ๆ จะตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงกรอบ
และขอบเขตของอ านาจและความรับผดิชอบของตน  ตอ้งทราบดว้ยวา่งานของตนมีส่วนสมัพนัธ์
กบังานของผูอ่ื้นอยา่งไร  เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นในการปฏิบติังานหรือมีการละเวน้การ
ปฏิบติังานใดงานหน่ึง  ฝ่ายบริหารอาจใชว้ธีิจดัท าค  าบรรยายลกัษณะงานของพนกังานแต่ละระดบั
ไวอ้ยา่งชดัเจน  เพือ่ใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวทางอา้งอิงในการปฏิบติังาน  ส าหรับงานที่มีความ
ซบัซอ้น  หรือตอ้งใชเ้ทคโนโลยสูีง หรือลงทุนดว้ยเงินจ านวนมาก  อาจตอ้งมีการจดัท าคู่มือ
ระบบงาน (System Documentation)ไวด้ว้ย  ส่วนการมอบอ านาจจะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่และ
ความรับผดิชอบในแต่ละต าแหน่ง (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่
เพชร,2550: 2-7) 
  องคก์ารยคุใหม่นิยมการกระจายอ านาจในการบริหาร (Empowerment) 
โดยกระจายอ านาจบริหารตดัสินใจในกิจกรรมประจ าวนัจากส่วนกลางสู่ผูป้ฏิบติังานแนวหนา้ 
(Front line) ที่รับผดิชอบโดยตรง  ท  าใหล้ดชั้นการบริหารแบบแนวด่ิง (Vertical Organization) มาสู่
การบริหารแบบแนวราบ (Flat Organization) มากขึ้น  โดยเห็นวา่การแกไ้ขปัญหาโดยผูเ้ผชิญปัญหา
เฉพาะหนา้นั้นจริง  ท  าใหเ้กิดความคล่องตวั  และมีการตองสนองความตอ้งการลูกคา้ไดดี้กวา่
ผูบ้ริหารที่อยูห่่างไกล (อุษณา ภทัรมนตรี,2547:5-9) 
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  6.1.7 การบริหารบุคลากร 
  คนเป็นปัจจยัส าคญัที่สุดต่อการปฏิบติังานในทุกดา้น  ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายในจะถูกกระทบอยา่งมากดว้ยพฤติกรรมและอุปนิสยัของ
บุคลากรในองคก์ร  การก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัในส่วนที่เก่ียวกบัการบริหารงานดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์ ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างาน  การประเมินผลการปฏิบติังาน  การ
ฝึกอบรม  การพฒันาความรู้ของพนกังาน  การเล่ือนต าแหน่ง  การก าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืน เพือ่ใหไ้ดบุ้คลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ที่ และ
เพือ่ใหส้ามารถรักษาบุคลกรที่มีคุณภาพไว(้จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร 
ศรีจัน่เพชร,2550: 2-7) 
  การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชดัเจนและเหมาะสม  จะ
ช่วยใหร้ะบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้น เช่น  (กรมบญัชีกลาง,2545: 
9) 
  6.1.7.1ก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนเก่ียวกบัการวา่จา้ง การพฒันา การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
  6.1.7.2ก าหนดคุณสมบติัและลกัษณะงาน(Job Description)ของ
เจา้หนา้ที่ในแต่ละต าแหน่งใหช้ดัเจน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติังาน  
  6.1.7.3 ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการประกนัความซ่ือสตัย ์
  6.1.7.4 มีระบบการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง และติดตามผลการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและสม ่าเสมอ 
  6.1.7.5 ก าหนดเป็นแนวปฏิบติักรณีที่มีการขดัแยง้ของผลประโยชน์
(Conflict of Interest) ต่อหน่วยงาน 
  6.1.8 การตรวจสอบภายใน 
  สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริกา  (The Institute of Internal 
Auditors (IIA) ไดใ้หค้วามหมายหรือค านิยามของ “การตรวจสอบภายใน” ไวด้งัน้ี   การตรวจสอบ
ภายใน คือ การใหค้วามเช่ือมัน่และการใหค้  าปรึกษา อยา่งเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพือ่เพิม่คุณค่า
และปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร การตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย ดว้ย
การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการ
ก ากบัดูแล อยา่งเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย,2548: 13) 
  การตรวจสอบภายในเป็นวธีิการที่ส าคญัอยา่งหน่ึงที่ผูบ้ริหารใชใ้นการ
ติดตามและประเมินผลเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ระบบการควบคุมที่วางไวไ้ดมี้การปฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัด  ผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ทั้ง



30 
 

ดา้นการเงินและการบญัชีและงานดา้นอ่ืน ๆ   แลว้รายงานผลใหผู้บ้ริหารเพือ่จะไดห้าทางแกไ้ข
จุดอ่อนของระบบไดอ้ยา่งทนักาล อยา่งไรก็ตามแมว้า่ผูต้รวจสอบภายในจะเป็นพนกังานของกิจการ  
แต่การที่ผูต้รวจสอบภายในจะสามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งมีความ
เป็นอิสระในการท างาน  ดั้งนั้นจึงไม่ควรจะมีสายการบงัคบับญัชาขึ้นตรงต่อผูท้ี่จะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบ ในบางกิจการจึงก าหนดใหส้ านกังานผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ที่รายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษทัโดยตรง  ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อยา่งเพยีงพอ  สามารถแสดงความคิดเห็น และใหค้  าแนะน าในกรณีที่มีการปรับปรุง
แกไ้ข  และอีกประการหน่ึงก็คือ ผูต้รวจสอบภายในควรจะวางแผนการตรวจสอบใหค้รอบคลุมถึง
จุดอ่อนที่ส าคญัของการควบคุมภายในทุกจุด  และควรมีขอ้เสนอแนะเพือ่ปรับปรุงใหดี้ขึ้น  
ประการสุดทา้ยก็คือ ผูบ้ริหารควรจะสนใจต่อรายงานของผูต้รวจสอบภายในและสนบัสนุนใหมี้
การปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว  (วไิล วรีะปรีย, ประจิต หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั, 2551:15) 
 
  6.2การประเมินความเส่ียง   
   ความเส่ียง หมายถึง  เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงคห์รือการกระท าใด ๆ  อนัจะ
ก่อใหเ้กิดผลลพัธใ์นดา้นลบหรือเป็นผลลพัธท์ี่ไม่ตอ้งการ  ท  าใหง้านไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก  าหนด (กรมบญัชีกลาง, 2545: 10) 
  ความเส่ียงของธุรกิจ คือ การที่กิจการไม่สามารถจดัการความสูญเสีย  หรือการเสีย
โอกาสที่พงึมีต่อธุรกิจ  เน่ืองจากไม่ด าเนินการจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  และท าใหอ้งคก์ร
เสียโอกาสหรือไดรั้บความเสียหายอ่ืน ๆ อนัอาจแกไ้ขไดย้าก  หรือในบางคร้ังอาจมีผลกระทบ
ส าคญัต่อความอยูร่อดขององคก์ร(วไิล วรีะปรีย, ประจิต หาวตัร, จงจิตต ์หลีกภยั, 2551: 16) 
  การประเมินความเส่ียง หมายถึง การวเิคราะห์ และการจดัระดบัความเส่ียง  โดย
นิยมพจิารณาจากความน่าจะเกิดและผลกระทบซ่ึงความน่าจะเกิด(Likelihood)หมายถึงโอกาสที่
ความเป็นไปไดท้ี่เหตุการณ์ความเส่ียงนั้นจะเกิด  ส่วนผลกระทบ (Impact)  หมายถึง  ความเสียหาย
ที่จะเกิดจากเหตุการณ์ความเส่ียงนั้น  ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์และจดัระดบัควาเส่ียง  นิยมใหเ้ป็นระดบั 
(Scale Rating )  เช่น ระดบั 3 ถึง 1 โดยระดบัคะแนน 1 = ต ่า  ระดบัคะแนน 2 = ปานกลาง  และ
ระดบัคะแนน 3 =  สูง (อุษณา  ภทัรมนตรี,2547: 4-6) 
  ทุกองคก์รไม่วา่อยูใ่นธุรกิจประเภทใด ยอ่มด าเนินการอยูท่่ามกลางความเส่ียงทาง
ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ  และสาเหตุแห่งความเส่ียงมีทั้งสืบเน่ืองมาจากปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก  จึงมีความจ าเป็นที่ทุกธุรกิจจะตอ้งประเมินเพือ่ทราบวา่มีความเส่ียงอยูอ่ยา่งไร  และใน
เร่ืองหรือขั้นตอนใดของงาน  เพือ่ก าหนดและน ามาตรการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลมา
ระแวดระวงัตรงเร่ืองหรือขั้นตอนเหล่านั้น  เพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่  ความ
เสียหายหรือความผดิพลาดจะไม่เกิดขึ้น  หรือหากเกิดขึ้นก็ไม่อยูใ่นระดบัที่อนัตราย  หรือเป็น
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อุปสรรคต่อการด าเนินไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ ไม่ถึงกบัท าใหร้ายงานการเงินการบญัชี  
หรือขอ้มูลต่าง ๆ เช่ือถือไม่ได ้ ไม่ถึงกบัท าใหสิ้นทรัพยข์ององคก์รไม่ไดรั้บการดูแลระวงัรักษาให้
อยูใ่นสภาพที่พร้อมกบัการใชง้าน  และไม่ถึงกบัท าใหเ้กิดการปฏิบติัที่ผดิกฎหมาย  ระเบียบ  
นโยบายหรือขอ้ก าหนดใดที่องคก์รตอ้งปฏิบติัตาม (กุสุมา โสเขียว,2549: 27) 
  
  6.2.1ความสมัพนัธข์องความเส่ียงกบัการควบคุมภายใน 
  6.2.1.1ความเส่ียงจากลกัษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน (Inherent Risk) 
   ความเส่ียงลกัษณะน้ี  เป็นความเส่ียงที่มีอยูโ่ดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง 
เม่ือใดก็ตามที่ตดัสินใจที่จะท างานหรือกิจกรรม   ก็ยอ่มมีความเส่ียงเกิดขึ้น  เช่นการท าการธุรกิจ
คา้ขายกบัต่างประเทศ  หรือการสัง่ซ้ือของจากต่างประเทศของทางราชการ  ความเส่ียงก็คือ อตัรา
การแลกเปล่ียนที่อาจเปล่ียนแปลงไป ฯลฯ (กรมบญัชีกลาง, 2545:10) 
   6.2.1.2 ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน(Control Risk) 
   เป็นความเส่ียงที่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นไม่ครอบคลุม  
และไม่สามารถป้องกนัขอ้ผดิพลาดจากการด าเนินงานของหน่ายงานได ้   อาจเป็นเพราะหน่วยงาน
ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพยีงพอในการที่จะลดความเส่ียงในการด าเนินงาน หรือ
หน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบติัการตามระบบการควบคุมภายในที่จดัไว ้เป็นตน้  (กรมบญัชีกลาง
,2545:10) 
   6.2.1.3 ความเส่ียงจากการตรวจไม่พบขอ้ผดิพลาด(Detection Risk) 
   เป็นความเส่ียงที่การตรวจสอบไม่สามารถคน้พบ  ความผดิพลาดของ
รายการที่มีอยู ่ เน่ืองจากผูต้รวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน่วยงานน้ีได ้  และ
จ าเป็นตอ้งใชร้ะบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตวัอยา่งหรืออาจเน่ืองจากผูต้รวจสอบไม่มีความ
อิสระเพยีงพอ  หรือไม่อยูใ่นวสิยัที่จะเขา้ไปตรวจสอบได ้(กรมบญัชีกลาง,2545:10) 
   ผูบ้ริหารควรเขา้ใจถึงความส าเร็จถึงความเส่ียงจากธุรกิจที่องคก์รของตนประสบ
อยู ่ และจะตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะลดความเส่ียงน้ีไดอ้ยา่งไร  โดยตอ้งพจิารณาวา่  ความเส่ียง
ระดบัใดที่องคก์รของตนยอมรับได ้ และพยายามจดัการใหค้วามเส่ียงที่อยูใ่นระดบัยอมรับไดน้ั้น  
โดยทัว่ไป  ความเส่ียงจากลกัษณะธุรกิจลดลงไดด้ว้ยการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในเพือ่การ
ควบคุมความเส่ียงนั้น ๆขึ้น 
   การควบคุมภายในสามารถ “กรอง” ความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกบัองคก์ร  
ใหล้ดนอ้ยลงไปไดม้ากตามสมควรเม่ือเทียบกบัการไม่จดัการควบคุมภายในใด ๆ ไวเ้ลย  ผูบ้ริหาร
จึงควรพจิารณาจดัระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  เพราะหากองคก์รตอ้งการสร้างระบบการ
ควบคุมภายในเพือ่ครอบคลุมขอ้ผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอาจเป็นไปไดย้าก  และอาจเกินความ
จ าเป็น  อีกทั้งอาจก่อนใหเ้กิดตน้ทุนการควบคุมภายในที่สูงเกินไป  หรือประสิทธิภาพการ
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ด าเนินงานลดลง  หากมีระบบและขั้นตอนการควบคุมภายในมากเกินไป (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย,2549: 6-4 ) 
   
  6.2.2 ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ
ศิลปพร ศรีจัน่เพชร,2550: 2-8) 
   6.2.2.1การระบุปัจจยัความเส่ียง (Risk identification) 
   6.2.2.2การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) 
   6.2.2.3การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  
 
   6.2.2.1การระบุปัจจยัความเส่ียง 
   การเขา้ใจวา่องคก์รมีความเส่ียงหรือไม่  จะไม่มีประโยชน์เพยีงพอ  ถา้
ไม่สามารถระบุไดว้า่  ความเส่ียงนั้น ๆ มีสาเหตุจากปัจจยัอะไร  เน่ืองจากปัจจยัความเส่ียงแต่ละ
ชนิดมีผลกระทบไม่เท่าเทียมกนั  ปัจจยัความเส่ียงบางชนิดมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคใ์นระดบั
กิจการโดยรวม  ในขณะที่บางชนิดมีผลกระทบในระดบักิจกรรมเท่านั้น  นอกจากน้ีปัจจยับางอยา่ง
จะมีผลกระทบเพยีงในระยะสั้น  แต่ปัจจยับางอยา่งส่งผลกระทบในระยะยาว  และปัจจยับางชนิดมี
ผลกระทบทั้งในระยะสั้นแลว้ต่อเน่ืองไปจนถึงระยะยาว  ดงันั้นจึงตอ้งท าความเขา้ใจและสามารถ
ระบุไดว้า่ความเส่ียงนั้น ๆ มีสาเหตุจากปัจจยัอะไรเป็นปัจจยัที่เกิดขึ้นภายในองคก์ร  หรือเป็นปัจจยั
ภายนอกเช่น (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร ,2550: 2-8) 
    -การซ้ือสินคา้ผกูขาดโดยผูผ้ลิตไม่ก่ีราย  เป็นความเส่ียงระดบักิจการ
โดยรวมที่มีสาเหตุมาจากการกระท าภายในองคก์รเอง 
   - องคก์รประกอบธุรกิจประเภทซ้ือมาขายไป  โดยสัง่ซ้ือสินคา้จาก
ต่างประเทศที่มีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราผนัผวนมาก  และน าสินคา้มาขายในประเทศ  จึงมีความ
เส่ียงระดบักิจการโดยรวม  แต่มีสาเหตุจากปัจจยัภายนอก 
   -ความซบัซอ้นของระบบคอมพวิเตอร์ที่ใชใ้นการประมวลขอ้มูลเป็น
ความเส่ียงระดบักิจกรรมที่มีสาเหตุจากปัจจยัภายในองคก์ร 
   - การปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร  เป็นความเส่ียงระดบั
กิจกรรมที่มีสาเหตุจากปัจจยัภายในองคก์ร(จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร 
ศรีจัน่เพชร,2550: 2-8) 
   6.2.2.2 การวเิคราะห์ความเส่ียง 
   เม่ือสามารถระบุปัจจยัความเส่ียงไดแ้ลว้  ขั้นต่อไปคือ  การน าปัจจยั
ความเส่ียงนั้นมาวเิคราะห์วา่  มีผลกระทบต่อองคก์รแค่ไหน  เพยีงใด  โดยก าหนดระดบั
ความส าคญัของความเสียหายที่จะเกิดจากความเส่ียงและโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงดงักล่าววา่มี
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หรือไม่  ถา้มี  มีมากหรือนอ้ยเพยีงใด  เพือ่น ามาพจิารณาหาวธีิที่จะรับมือหรือจดัการกบัความเส่ียง
ที่มีสาระส าคญั  มีโอกาสที่จะเกิดสูง (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่
เพชร,2550: 2-9) 
  ส าหรับเทคนิคในการวเิคราะห์ความเส่ียงมีหลายวธีิจะตอ้งเลือกใชใ้ห้
เหมาะสม  เพราะบางคร้ังผลกระทบของความเส่ียงที่มีต่อองคก์ร หรือโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงอาจ
ไม่สามารถวดัไดเ้ป็นตวัเลข  จึงตอ้งใชว้ธีิวเิคราะห์โดยการประเมินเป็นระดบั  เช่น สูงมาก สูง ปาน
กลาง นอ้ย หรือนอ้ยมาก(จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร ,2550: 
2-9) 
   6.2.2.3 การบริหารความเส่ียง 
  การบริหารความเส่ียงเป็นการก าหนดแนวทางที่จะรับมือหรือจดัการกบั
ความเส่ียงที่มีสาระส าคญั  มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงอยา่งเหมาะสม  โดยทัว่ไปแลว้ถา้เป็นความเส่ียง
ที่เกิดจากปัจจยัภายในจะใชว้ธีิจดัระบบการควบคุมภายใน  กรณีเป็นความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก
จะใชว้ธีิการบริหารความเส่ียง (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร
,2550: 2-9)   
  การจดัการความเส่ียงที่เกิดจากปัจจยัภายนอกสามารถบริหารความเส่ียงดว้ยวธีิการ
ดงัน้ี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2553: 81) 
  1.การหลีกเล่ียง การด าเนินการเพือ่เล่ียงเหตุการณ์ที่ก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
  2.การร่วมจดัการ การร่วมหรือการแบ่งความรับผดิชอบกบัผูอ่ื้นในการจดัการ
ความเส่ียง 
  3.การลดการด าเนิน การเพิม่เติมเพือ่ลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้
  4.การยอมรับ ความเส่ียงที่เหลือในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัที่ตอ้งการและยอมรับได้
แลว้ โดยไม่ตอ้งมีการด าเนินการเพิม่เติมเพือ่ลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
  
  6.3กิจกรรมการควบคุม   
   กิจกรรมการควบคุม  หมายถึง  นโยบาย มาตรการ และวธีิการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหาร
น ามาใชเ้พือ่ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ไดว้า่ ค  าสัง่หรือวธีิการปฏิบติัต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นไดมี้
การปฏิบติัตาม  และมีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นในการที่จะจดัการกบัความเส่ียงไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  เพือ่ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
,2548: 30) 
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   6.3.1 ประเภทการควบคุม  
   กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลกัษณะของการควบคุม  
ทั้งน้ี  ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น (ส านกับญัชีและตรวจสอบ
ภายใน กรมบญัชีกลาง ,2545: 17)  

  6.3.1.1 การควบคุมในลกัษณะการป้องกนัการผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ในทางปฏิบตัิ (Preventive Control)  เป็นวธีิการควบคุมที่ก  าหนดขึ้น  เพือ่ป้องกนัมิใหเ้กิดความเส่ียง
และขอ้ผดิพลาดตั้งแต่แรก  โดยเหตุการณ์ที่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงยงัไม่เกิดขึ้น  เช่น การแบ่งแยก
หนา้ที่ผูรั้บเงิน  ผูจ่้ายเงิน  และผูบ้นัทึกบญัชี  การก าหนดวงเงินส าหรับผูมี้อ  านาจเงินในแต่ละ
ระดบัชั้น เป็นตน้ 

  6.3.1.2 การควบคุมในลกัษณะของการคน้พบขอ้ผดิพลาด (Detective 
Control) เป็นการควบคุมที่ก  าหนดขึ้น  เพือ่คน้พบขอ้ผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน  เช่น  
การท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  การตรวจนบัพสัดุประจ าปี  การทบทวนการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานในภาพรวม เป็นตน้ 

  6.3.1.3 การควบคุมในลกัษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control)  เป็น
การควบคุมที่ก  าหนดขึ้น  เพือ่เสนอแนะ  ปรับปรุง  และพฒันาระบบการด าเนินงานและระบบการ
ควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์   

  6.3.1.4 อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
  6.3.2 กิจกรรมการควบคุมที่ส าคญั 
   กิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบาย  มาตรการและวธีิการด าเนินงานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายบริหารน ามาใชเ้พือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ มาตรการต่าง ๆ ที่ก  าหนดขึ้นสามารถลด หรือควบคุม
ความเส่ียงและไดรั้บการตอบสนอง และปฏิบติัตาม  กิจกรรมการควบคุมประกอบดว้ย(จนัทนา 
สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร , 2550: 2-9) 
   6.3.2.1 การก าหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans) 
   6.3.2.2 การสอบทานโดยผูบ้ริหาร (Management Review)  
   6.3.2.3 การประมวลผลขอ้มูล (Information Processing) 
   6.3.2.4 การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control) 
   6.3.2.5 การแบ่งแยกหนา้ที่ (Segregation of  Duties) 
   6.3.2.6 ดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Performance Indicatiors) 
   6.3.2.7 การจดัท าเอกสารหลกัฐาน (Documentation) 
   6.3.2.8 การตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ (Independent Checks on 
Performance) 
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   6.3.2.1 การก าหนดนโยบายและแผนงาน(Policies and Plans)  ฝ่ายบริหารจะ
เป็นผูก้  าหนดขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั งาน  ซ่ึงจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุม  
ติดตามและประเมินผล  ทั้งน้ีโดยมีการก าหนดผลงานที่คาดหมายไวอ้ยา่งชดัเจนทั้งในรูปจ านวน
ผลงาน และระยะเวลาปฏิบติังานตามแผนงานดงักล่าว  เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจน(จนัทนา สาขากร, 
นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร ,2550: 2-11)  
   6.3.2.2 การสอบทานโดยผูบ้ริหาร  เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ผูบ้ริหารเป็น
ผูก้ระท า  โดยผูบ้ริหารระดบัสูงจะใชว้ธีิวเิคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบติังานจริงกบัแผนงานหรือ
งบประมาณที่ไดจ้ดัท าไวล่้วงหนา้  เพือ่ใหเ้ห็นภาพรวมของการด าเนินงานวา่มีปัญหาใหญ่ ๆ ใน
ดา้นใด  เพือ่น ามาพจิารณาแกไ้ขและเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตได ้  ส่วนผูบ้ริหารระดบักลาง
ก็ใชว้ธีิสอบทานผลการปฏิบติังานของพนกังานในสายบงัคบับญัชาของตนวา่   การปฏิบติังาน
เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน และงบประมาณ  ตลอดจนวธีิการปฏิบตัิงานจริงเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัที่ก  าหนด  ซ่ึงการสอบทานของผูบ้ริหารระดบักลางจะกระท าบ่อยคร้ังเพยีงใด  ขึ้นอยูก่บั
ลกัษณะของความเส่ียง 
   6.3.2.3 การประมวลผลขอ้มูลในที่น้ี  ครอบคลุมทั้งขอ้มูลทางบญัชีการเงิน
และขอ้มูลอ่ืนที่จ  าเป็นส าหรับประกอบการตดัใจทางการบริหาร  ซ่ึงตอ้งการขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง   
สมบรูณ์  กะทดัรัด  มีเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและตอ้งไดท้นัเวลาที่ตอ้งการ  ดงันั้น  การ
ควบคุมการประมวลผลขอ้มูล  จึงตอ้งเร่ิมจากการอนุมติัรายการ  การบนัทึกรายการ  การสอบยนั 
ขอ้มูลระหวา่งกนั   การเก็บรักษาขอ้มูล และควบคุมขอ้มูลที่ส าคญั  การออกแบบแบการใช้
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลขอ้มูล 
   6.3.2.4 การควบคุมทางกายภาพ  คือ  การดูแลรักษาและป้องกนัทรัพยสิ์นที่มี
ตวัตนจากการถูกท าลายหรือสูญหาย  และมีสภาพพร้อมเสมอส าหรับการใชง้าน  กิจกรรมการ
ควบคุมจึงรวมทั้งวธีิใชเ้พือ่ป้องกนั  คน้หา  แกไ้ขและสนบัสนุน  เช่น  การจดัใหมี้สถานที่จดัเก็บ
อยา่งปลอดภยั  เหมาะสม  การมีเวรยามรักษาการณ์  การตรวจนบั  การเปรียบเทียบจ านวนจริงกบั
ทะเบียนหรือหลกัฐานทางการบญัชี  การท าประกนัภยั 
   6.3.2.5 การแบ่งแยกหนา้ที่  เป็นการแบ่งแยกหนา้ที่ระหวา่งบุคคลหรือ
หน่วยงาน  โดยจดัใหมี้การสอบยนัความถูกตอ้งระหวา่งกนั  ไม่ใหบุ้คคลคนเดียวปฏิบติังานตั้งแต่
ตน้จนจบ    เพือ่ป้องกนัความเส่ียงต่อขอ้ผดิพลาดและการทุจริต  หรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม  
ควรใชใ้นกรณีที่งานมีลกัษณะเส่ียงต่อความผดิพลาดหรือเสียหายไดง่้าย   โดยแยกหนา้ที่การอนุมติั  
การจดบนัทึก  การเก็บรักษา  และการสอบทานออกจากกนั เช่น  พนกังานคนเดียวไม่ควรมีหนา้ที่
อนุมติัการจ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน  น าเงินฝากธนาคาร  บนัทึกบญัชีธนาคาร   ลูกหน้ี  และจดัท างบ
พสูิจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
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   6.3.2.6 ดชันีวดัผลการด าเนินงาน เป็นเคร่ืองมือที่ใชบ้่งบอกใหท้ราบวา่สภาวะ
ขององคก์รเป็นอยา่งไร อยูใ่นระดบัน่าพอใจหรือไม่   ควรใหค้วามสนใจในเร่ืองใดเป็นพเิศษ    เพือ่
น ามาพจิารณาสัง่การแกไ้ขปัญหาไดท้นักาล ดชันีวดัผลการด าเนินงานที่นิยมใชม้กัอยูใ่นรูปของ
อตัราส่วนต่าง ๆ ที่แสดงความสมัพนัธข์องขอ้มูลทางการเงิน หรือการด าเนินงานอยา่งหน่ึงกบั
ขอ้มูลอีกอยา่งหน่ึง 
   6.3.2.7 การจดัท าเอกสารหลกัฐานเป็นการควบคุมโดยก าหนดใหกิ้จกรรม
หรือระบบงานที่มีความส าคญั ตอ้งจดัท าเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน เอกสารท าหนา้ที่เป็นตวัส่งผา่น
ขอ้มูลในองคก์รและระหวา่งองคก์รเป็นหลกัฐานเพือ่ใชอ้า้งอิง ตรวจสอบหรือเป็นแนวทาง
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เช่น การท าสญัญาซ้ือ – ขาย การจดัท าเอกสาระบบงาน การจดัท าคู่มือ
ปฏิบติังาน การก าหนดแบบฟอร์มเอกสาร ตลอดจนการก าหนดเลขที่เอกสารที่เรียงล าดบัไว้
ล่วงหนา้ 
   6.3.2.8 การตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระหรือการตรวจสอบภายใน 
เป็นวธีิหน่ึงในกิจกรรมการควบคุม โดยผูท้  าหนา้ที่ตรวจสอบจะตอ้งเป็นอิสระจากกลุ่มผูรั้บผดิชอบ
งาน หรือผูป้ฏิบติังานนั้น ๆ 
  
  6.4ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ขอ้มูลสารสนเทศ  เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการบริหารงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุ
ปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นยคุที่ผูส้ามารถไดข้อ้มูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกตอ้งจะสามารถช่วงชิงโอกาสได้
ก่อนผูอ่ื้น  ขอ้มูลสารสนเทศ  หมายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารทางการเงิน  และขอ้มูลที่เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่มาจากทั้งแหล่งขอ้มูลภายใน  และแหล่งขอ้มูลภายนอกองคก์ร  ขอ้มูล
สารสนเทศมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในทุกระดบั  ผูบ้ริหารใช้
ขอ้มูลสารสนเทศในการพจิารณาสัง่การ  และวางแผนส่วนผูป้ฏิบติังานใชเ้พือ่เป็นเคร่ืองช้ีน าในการ
ปฏิบตัิงานตามหนา้ที่และความรับผดิชอบ  (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร 
ศรีจัน่เพชร,2550: 2-11) 
   ขอ้มูลข่าวสารที่ดีซ่ึงทุกองคก์รควรจดัใหมี้  ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
   1.เหมาะสมกบัการใช ้คือ มีเน้ือหาสาระที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจ 
   2.มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ สะทอ้นผลตามความเป็นจริง และมีรายละเอียดที่

จ  าเป็นครบถว้น 
   3.เป็นปัจจุบนั คือ ใหข้อ้มูลล่าสุด หรือใกลเ้คียงกบัวนัที่ตดัสินใจมากที่สุด 
   4.ทนัเวลา คือไดข้อ้มูลที่ตอ้งการทนัเวลาที่จะใช ้
   5.เหมาะสมในการเขา้ถึง คือ ควรง่ายส าหรับบุคคลที่มีอ  านาจเก่ียวขอ้งและ
สมควรเขา้ถึงแต่มีระบบการควบคุมป้องกนัส าหรับผูไ้ม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งไม่ใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 
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   การส่ือสาร  หมายความ รวมทั้งการส่ือสารกบับุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร  ขอ้มูลสารสนเทศจะมีประโยชน์เม่ือองคก์รจะมีระบบการส่ือสารที่สามารถส่งถึงผู ้
สมควรไดรั้บ  และสามารถน าขอ้มูลแบบโตต้อบกนัได ้ การติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอก
องคก์รควรมีการประเมินเป็นระยะ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ  เพือ่ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการส่ือสารที่องคก์รใชอ้ยู(่จนัทนา สาขากร, นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร
,2550: 2-11) 
  กรมบญัชีกลาง ไดใ้หค้วามหมายของสารสนเทศ  และการส่ือสารไวด้งัน้ี    
  สารสนเทศ  หมายถึง  ขอ้มูลข่าวสารที่ใชใ้นการบริหาร   ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั
การเงิน  และไม่ใช่การเงินรวมทั้งขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
  การส่ือสาร  หมายถึง  การรับและส่งข่าวสารระหวา่งกนั  เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งบุคคลที่มีหนา้ที่ความรับผดิชอบในงานที่สมัพนัธก์นั   การส่ือสารจะเกิดไดท้ั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน  ระบบส่ือสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ  ควรเป็นการส่ือสารสองทาง  และ
ติดต่อระหวา่งหน่วยงานไดค้รบถว้น 
  การส่ือสารจึงเป็นเร่ืองส าคญัที่ผูบ้ริหารตอ้งจดัใหมี้ขึ้น  และควรเป็นระบบการ
ส่ือสารสองทาง  การส่ือสารภายในหน่วยงานที่ชดัเจน  ไม่วา่จะเป็นทางการหรือไม่ก็ตามจะเป็น
ผลดีต่อการปฏิบติังานใหส้ามารถลุเป้าหมายที่วางไว ้ ซ่ึงปัจจยัส าคญัที่ท  าใหก้ารส่ือสารเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คือ (กรมบญัชีกลาง,2545 : 20) 
   1. เจา้หนา้ที่ทุกคน  ตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของ
ตนอยา่งชดัเจนและทนักาล  ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารที่มีผลต่อ
ความเส่ียงที่อาจเกิดกบัหน่วยงาน  เช่น นโยบายของรัฐบาล  การเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมายใหม่ ๆ 
ฯลฯ 
   2.การก าหนดภาระหนา้ที่และความรับผดิชอบในแต่ละต าแหน่งงานตอ้งชดัเจน
เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งเขา้ใจถึงบทบาท  ที่เก่ียวขอ้งกบังานของตนและของผูอ่ื้น  รวมทั้งใหค้วาม
ร่วมมือในการปฏิบติัตามระบบการควบคุมที่ก  าหนดไว ้
   3.การจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารขอ้มูลที่ดีระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท า
ใหส้ามารถท าความเขา้ใจ  และประสานงานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
   ในท านองเดียวกนัควรใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารภายนอกหน่วยงานซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานดว้ย  ดงันั้นประเด็นส าคญัที่ควรด าเนินการ คือ 
   1. ก าหนดช่องทางการส่ือสารกบับุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งใหง่้ายขึ้น 
   2. เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก  ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมของ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งดว้ย 
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   3. ผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจขอ้สงัเกตหรือขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ
ภายนอก 
   4. การติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอก ตอ้งมีขอ้มูลข่าวสารที่เพยีงพอและ
สมัพนัธก์นัในอนัที่จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  และเขา้ใจถึงสภาพความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 
(กรมบญัชีกลาง,2545: 20) 
 
  6.5การติดตามและประเมินผล  
   การติดตาม หมายถึง  การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยูร่ะหวา่งการด าเนินงานเพือ่ให้
เกิดความมัน่ใจวา่  การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก  าหนด(กรมบญัชีกลาง
,2545 : 21) 
  การประเมินผล  หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัระบบการควบคุม
ภายในที่ก  าหนดไวว้า่มีความสอดคลอ้งหรือไม่  เพยีงใด  และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มี
อยูว่า่ยงัมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัหรือไม่  รวมทั้งการวเิคราะห์การหาสาเหตุ
ของความแตกต่างระหวา่งแผนงานกบัผลการด าเนินงาน  สรุปผลและเสนอขอ้แนะน า  เพือ่ใหก้าร
ด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ(กรมบญัชีกลาง,2545: 21) 
  การติดตามและประเมินผล  ควรท าอยา่งอิสระโดยผูท้ี่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบมาตรการหรือวางระบบการควบคุมภายในนั้น  ทั้งน้ีเพือ่ใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นได้
อยา่งตรงไปตรงมาชดัเจน  และมีความหมายเหมาะสมซ่ึงจะท าใหข้อ้สรุปที่ไดจ้ากการติดตามและ
ประเมินผลเป็นขอ้มูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพจิารณาตดัสินใจคงไว ้หรือตดัทอน หรือ
เพิม่เติมระบบการควบคุมภายในที่ก  าลงัน าออกใช ้ หรือที่ใชอ้ยูใ่นองคก์ร  ซ่ึงโดยสรุปทัว่ไป  
องคก์รที่มีผูต้รวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในด าเนินไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการวชิาชีพ  
ผูต้รวจสอบภายในก็อยูใ่นฐานะเหมาะที่จะท าหนา้ที่ติดตามและประเมินผล   แต่ในบางกรณีที่ผู ้
ตรวจสอบภายในจ าเป็นตอ้งเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวางระบบหรือออกแบบมาตรการควบคุม
ภายใน  เช่น ผูบ้ริหารสัง่การใหท้  า  กรณีน้ีผูต้รวจสอบภายนอกหรือผูช้  านาญการภายนอกอาจอยูใ่น
ฐานะที่เหมาะสมกวา่ที่จะเป็นผูติ้ดตาม หรือประเมินผล (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ,2549: 
30) 
  การประเมินองคป์ระกอบในการติดตามประเมินผลไดแ้ก่  การประเมินการเกิดขึ้น
จริงขององคป์ระกอบยอ่ยต่าง เช่น (อุษณา ภทัรมนตรี,2547 : 5-18) 
   1. การติดตามผลระหวา่งการด าเนินงาน (On Going Monitoring) หมายถึง  การ
สงัเกต  การติดตาม  การมีระบบรายงานความคืนหนา้ของงาน  รวมทั้งการสอบทานหรือการยนืยนั
ยอดระหวา่งการปฏิบติังาน 
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   2. การประเมินผลอิสระ เป็นการประเมินตามช่วงเวลาที่ก  าหนดขึ้น ( Separate 
Evaluation) หรือการประเมินอิสระ (Independent Evaluation) หมายถึง การประเมินอิสระโดยผูท้ี่
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดระบบการควบคุมภายในนั้นเพือ่ใหค้วามสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเช่นการประเมินจากผูต้รวจสอบภายในเป็นตน้ 
   3.การประเมินการควบคุมตนเอง (ControlSelf-Assessment) เป็นแนวคิดในการ
ควบคุมสมยัใหม่อีกประการหน่ึง  ซ่ึง เป็นการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกนัระหวา่งผุบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังาน  ผูมี้ความรู้ดา้นการควบคุม  และผูอ่ื้นที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง  เพือ่ก าหนดกิจกรรมควบคุม
และประเมินผลร่วมกนัในแต่ละดา้นที่รับผดิชอบ  การประชุมดงักล่าวจะท าใหทุ้กฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง
เขา้ใจความจ าเป็นและการยอมรับการควบคุมจากมติที่ประชุม  ซ่ึงไดผ้ลดีกวา่การควบคุมจากการ
สัง่โดยผูบ้ริหารแต่ฝ่ายเดียว   
   4.การรายงานผลการประเมินและการสัง่การแกไ้ข  การติดตามและประเมินผล
ไม่วา่จะกระท าโดยผูใ้ด COSO ก าหนดใหต้อ้งจดัท ารายงานผลการประเมินที่ส าคญัเสนอผูบ้ริหารที่
รับผดิชอบ  เช่นการจดัท ารายงานแสดงผลความคลาดเคล่ือนของการด าเนินงานเป็นระยะๆ รายงาน
ดงักล่าวควรจทัด าโดยมีค  าช้ีแจงหรืออธิบายใหท้ราบวา่ความแตกต่างระหวา่งผลการด าเนินงานจริง
กบัตวัเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใดผูรั้บผดิชอบกบัการที่เกิดผลต่างนั้น  หรือในการหา
วธีิการแกไ้ขขอ้บกพร่องรายงานดงักล่าวควรรวมถึงการรายงานส่งการแกไ้ขและเหตุผลของ
ผูรั้บผดิชอบที่ไม่สัง่การแกไ้ข 
  ระบบการควบคุมจ าเป็นตอ้งมีการเผา้ติดตามประเมิน ซ่ึงเป็นกระบวนการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในในช่วงเวลานั้น   ๆ ซ่ึงอาจกระท าโดยการประเมินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง
หรือแยกประเมินเป็นคร้ังคราว  หรืออาจรวมทั้งสองแบบเขา้ดว้ยกนั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย, 2548: 31)  
  การประเมินอยา่งต่อเน่ืองจะเกิดในช่วงของการปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่  การควบคุม
การปฏิบติังานโดยผูบ้งัคบับญัชาและกิจกรรมใดๆที่บุคลากรตอ้งกระท าในขณะปฏิบติังาน  รวมถึง
กิจกรรมในทางการบริหารและการก ากบัดูแลโดยผูบ้ริหารดว้ยส่วนขอบเขตและความถ่ีในการ
ประเมินแบบแยกประเมินนั้น ขึ้นอยูก่บัการประเมินความเส่ียงและประสิทธิผลของการประเมิน
แบบต่อเน่ือง  จากการประเมินดงักล่าว  ควรจะตอ้งมีการรายงานจุดบกพร่องของระบบควบคุมให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ \และถา้เป็นประเด็นที่รายแรงก็ตอ้งรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและ
คณะกรรมการขององคก์รทราบโดยด่วน(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2548: 31)  
  การติดตามประเมินผลจะไดผ้ลดี  ควรมีหลกัในกการปฏิบติัดงัน้ี (กรมบญัชีกลาง
,2545: 23) 
   1. มีการสอบทานและรายงานผลเก่ียวกบัประสิทธิภาพผลของทุกองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายในในทุก ๆ ดา้นอยา่งสม ่าเสมอ  ซ่ึงเป็นการรายงานจากภายในและจาก
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บุคคลภายนอก  เช่น  ผูต้รวจสอบ ผูต้รวจราชการ  ผูม้าติดต่อ  โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลที่
ปฏิบตัิงานจริง 
   2. จ าแนกเร่ืองที่จะประเมินผล  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะ
จุด  เช่น  การประเมินประสิทธิภาพในหน่วยงาน  กรประเมินระบบงาน  การประเมินการบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ การประเมินบุคคล  เป็นตน้ซ่ึงการประเมินควรพจิารณาขอบเขตและความถ่ีของการ
ประเมินดว้ย  เพือ่ใหม้ัน่ใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเร่ืองนั้น ๆ วา่  สามารถ
ป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได ้  โดยเคร่ืองมือการประเมินผล  รวมถึงการตรวจเช็คการตอบ
แบบสอบถาม  และการวเิคราะห์เชิงปริมาณ  นอกจากน้ี  ตวัช้ีวดัและการเปรียบเทียบกบัผลงานของ
หน่วยงานอ่ืน  หรือมาตรฐานที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป  ก็เป็นเคร่ืองมือช่วยในการประเมินผลได้
เช่นกนั 
  3.รายงานผลตามขอ้เทจ็จริงอยา่งเป็นอิสระ ไม่ปิดบงัส่ิงผดิปกติ 
  4.สัง่การใหมี้การแกไ้ขและติดตามผลอยูเ่สมอส าหรับการก าหนดรูปแบบการ
ติดตามผล  ควรมีอยูใ่นทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน  และควรท าอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีรวมถึง
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการก าหนด กฎหมาย  ระเบียบ การบริหารงาน และที่ปรึกษาต่าง ๆ โดยมี
วธีิการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  การตรวจสอบ  การกระทบยอด ฯลฯ  ส าหรับบาง
โครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ  แยกต่างหากจากที่ไดก้  าหนดการ
ติดตามประเมินผลโดยปกติ  การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ  อาจใชแ้บบประเมิน
ตนเอง  การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ  การทดสอบ  หรืออาจจา้งผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูต้รวจสอบ
ภายนอกมาด าเนินการได ้(กรมบญัชีกลาง,2545: 23) 
  การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายในควรหมายรวมถึงการประเมินผล
นโยบาย   กฎระเบียบ  ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานดว้ยเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ (กรมบญัชีกลาง ,2545: 
23) 
   1.ไดมี้การก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบติังานที่เหมาะสมและถูกตอ้งและเป็น
ผลดีต่อการบริหารงานของหน่วยงาน 
   2.ไดมี้การตรวจสอบและติดตามผ ล   รวมทั้งรายงานของผูต้รวจสอบที่ไดส้อน
ทานงานและตั้งขอ้สงัเกตไวต่้อผูบ้ริหารของหน่วยงาน ขอ้สงัเกตเหล่านั้น ไดมี้การแกไ้ขปฏิบติัตาม
ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
   3.การด าเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ี่หน่วยงานตั้งไว ้  
   4.การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้
  การติดตามผลและประเมินผลไม่ควรจดัท าเฉพาะกบัระบบหรือมาตรการควบคุม
ภายในเท่านั้น  แต่ควรจดัใหก้ารติดตาม  และประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  
และการปฏิบตัิงานดา้นอ่ืน ๆ ทุกดา้นดว้ย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  2549: 19) 
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 7. อุปสรรคและข้อจ ากัดของการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายในที่ทุกองคก์รจดัใหมี้ขึ้น  แมว้า่จะไดด้ าเนินการตามขั้นตอนและมีการ
ประเมินความเส่ียง  ตลอดจนวนิิจฉยัเลือกวธีิการอยา่งรอบคอบระมดัระวงัเพยีงใดแลว้ก็ตาม   การ
ควบคุมภายในก็จะใหไ้ดเ้พยีงความมัน่ใจตามสมควร  หรือความมัน่ใจในระดบัที่สมเหตุสมผล
เท่านั้นวา่  จะช่วงปกป้องไม่ใหเ้กิดความสูญเสีย  สูญเปล่าหรือการด าเนินงานจะบรรลุวตัถุประสงค ์ 
และมีประสิทธิภาพ  การควบคุมภายในไม่ใช่หลกัประกนัและไม่สามารถใหค้วามมัน่ใจที่สมบรูณ์
ร้อยเปอร์เซ็นตไ์ดว้า่  กิจการจะไม่ประสบความลม้เหลวทางธุรกิจที่เป็นน้ีเพราะการควบคุมภายในมี
ขอ้จ ากดัอยูห่ลายประการ  และการที่ระบบการควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลตอ้งขึ้นอยูก่บัปัจจยั 
อ่ืน ๆ อีกหลายปัจจยัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัที่เก่ียวกบั พฤติกรรมของคน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย,  2549: 22) 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( 2549:23) ไดร้ะบบเหตุที่อาจท าใหร้ะบบหรือ
มาตรการควบคุมภายในลม้เหลวไวด้งัน้ี 

 1.การใชว้จิารณญาณ หรือดุลพนิิจในการตดัสินใจทางธุรกิจมกัส่งผลใหเ้กิดขอ้จ ากดั
ต่อประสิทธิภาพของระบบหรือมาตรการควบคุมภายในโดยเฉพาะ เม่ือตอ้งตดัสินใจบ่อย ๆ ภายใต้
ความกดดนับางประการทางธุรกิจ 
 2. ผูบ้ริหารเป็นเหตุแห่งความลม้เหลวของระบบการควบคุมภายในเสียเอง  โดยใช้
อ  านาจหรืออภิสิทธ์ิส่งการเป็นอยา่งอ่ืน  หรือใหย้กเวน้กฎเกณฑใ์นส่งที่ตนสัง่การใหป้ฏิบติั  เช่น  
ผูบ้ริหารอาจสัง่ใหจ้ดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน  หรือฐานะการเงินใหผ้ดิไปจากหลกัการ
บญัชี  เพือ่ปกปิดความผดิพลาดในการบริหารงาน   หรือเพือ่ท  าใหผู้อ่ื้นเป็นวา่องคก์รมีก าไรดี  เพือ่
ช่วยใหข้ายหุน้ที่น าออกจ าหน่ายใหม่ไดง่้าย  เป็นตน้  กรณีขา้งตน้ผูบ้ริหารอาจมีเจตนาดีต่อองคก์ร  
แต่บางคร้ังก็อาจพบวา่ผูบ้ริหารไม่ท าตามระบบการควบคุมภายในดว้ยเหตุที่ผูบ้ริหารตอ้งการ
ผลประโยชน์ส่วนตวัในทางไม่สุจริต 
 3.ผูป้ฏิบติังานแต่ละคน ซ่ึงอยูภ่ายใตร้ะบบการควบคุมไม่ปฏิบติัตามมาตรการ หรือ
ระบบการควบคุมภายในที่องคก์รไดก้ าหนดไว ้ท าใหก้ารควบคุมซ่ึงแมจ้ะไดรั้บการวางระบบหรือ
ก าหนดวธีิการไวดี้เลิศเพยีงใดก็ไม่อาจเกิดประสิทธิผลได ้การควบคุมภานในที่ก  าหนดไวย้อ่มไร้ผล
โดยส้ินเชิง 

 4.พนกังานมากกวา่หน่ึงคนร่วมมือ  หรือสมคบกนัลบั ๆ  และโดยทุจริตกระท าการ
ฉอ้โกง  โดยไม่ปฏิบติัตามระบบงาน  หรือมาตรการควบคุมภายในที่องคก์รก าหนดไว ้ แลว้หา
ประโยชน์ร่วมกนั  การร่วมมือกนัเช่นน้ีนอกจากเป็นเหตุใหก้ารควบคุมภายในไม่บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคแ์ลว้  ยงัท  าใหย้ากต่อการคน้พบการกระท าที่มิชอบนั้นอีกดว้ย  เช่น  พนกังานฝ่ายขาย
ท ารายงานการขายโดยพนกังานบญัชีจงใจไม่สอบทานรายงานการขายของพนกังานขายผูน้ี้  และส่ง
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รายงานเทจ็นั้นใหผู้มี้หนา้ที่คิดเงินค่านายหนา้จากการขาย  ซ่ึงท าใหค้่านายหนา้ที่คิดใหสู้งกวา่ที่ควร
ไดรั้บแลว้แบ่งปันผลประโยชน์ส่วนเกินระหวา่งสองคนนั้น 

 5.การควบคุมภายในที่ไดรั้บการออกแบบดีที่สุด  บางคร้ังก็อาจไม่สามารถช่วยป้องกนั
มิใหเ้กิดส่ิงที่ไม่พงึปรารถนาทางการบริหาร  เน่ืองจากผูป้ฏิบติัขาดความเขา้ใจกลไกของการ
ควบคุมที่จดัขึ้นนั้น  ซ่ึงอาจเป็นเพราะไม่มีคู่มือการปฏิบติัหรือมีแต่เขียนไวไ้ม่ชดัเจน  หรือผูป้ฏิบติั
อาจปฏิบติัผดิพลาดเพราะความสะเพร่าหรือไม่ระมดัระวงัเพยีงพอ เช่น องคก์รสัง่การให้
เปล่ียนแปลงวธีิการอยา่งกะทนัหนัจนผูป้ฏิบติัท าไม่ถูก  เพราะยงัไม่ไดรั้บการอธิบายหรือการอบรม
ใหเ้ขา้ใจวธีิการใหม่ดีพอ  ในบางกรณีผูมี้หนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบติังานที่ผดิปกติยติุการตรวจสอบ
เร็วเกินไป  แทนที่จะสอบหาขอ้เทจ็จริงบางอยา่งในแนวลึกยิง่ขึ้นท าใหไ้ม่พบส่ิงผดิปกติที่เกิดขึ้น 
เป็นตน้ 
 6 .บางคร้ังการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในขึ้นท าใหเ้กิดตน้ทุนที่สูงและอาจไม่คุม้
กบัผลประโยชน์ที่ไดรั้บ 
 7 .การควบคุมส่วนใหญ่มีไวส้ าหรับรายการ ซ่ึงคาดไดว้า่จะเกิดขึ้นตามปกติ  วธีิการ
ควบคุมภายในที่มีอยูอ่าจไม่เพยีงพอ  หรือไม่เหมาะสม  เน่ืองจากสถานการณ์ไดเ้ปล่ียนไป  ท าให้
เกิดรายการใหม่ขึ้น 
 นอกจากน้ี  กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ( 2545: 25) ยงัไดร้ะบุขอ้จ ากดัของการ
ควบคุมภายในไดไ้วด้งัน้ี 
 1 .การตดัสินใจของฝ่ายบริหาร  ในบางคร้ังแมว้า่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
แต่หากฝ่ายบริหารตดัสินใจโดยใชดุ้ลยพนิิจที่ไม่ถูกตอ้งอนัเน่ืองมาจากระบบขอ้มูลที่มีอยูใ่น
ขณะนั้น  หรือเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็น
เคร่ืองมือที่จะช่วยไดใ้นสถานการณ์เช่นนั้น 
 2 .การปฏิบติังานของบุคลากรการที่บุคลากรละเวน้ไม่ปฏิบติัตามวธีิการควบคุมภายใน
ที่วางไว ้ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูด่งักล่าวก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเคร่ืองมือช่วยในการ
ปฏิบตัิงานได ้
 3 .เหตุการณ์ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม  ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูอ่าจไม่สามารถ
รองรับเหตุการณ์ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม  โดยผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกหรือบางกรณีเกิด
เหตุการณ์พเิศษที่มิไดค้าดคิดมาก่อน 
 4.การทุจริตในหน่วยงาน  ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพือ่หาผล 
ประโยชน์ร่วมกนัซ่ึงจะเป็นการท าลายระบบการควบคุมที่ก  าหนดไวไ้ด ้
 5.ตน้ทุนค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนที่ได ้บางคร้ังผูบ้ริหารตอ้งยอมรับในอตัรา
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเม่ือพจิารณาพบวา่ตน้ทุนค่าใชจ่้ายที่เสียไปในการป้องกนัความเส่ียงมากกวา่
ผลตอบแทนที่จะไดรั้บ 
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แนวคดิเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 
 1. ความหมายของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเป็นกระบวนการที่จะบริหารและจดัการองคก์รใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยมีผูใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รไว้
หลายความหมายดงัตวัอยา่งเช่น 
 วนนัพรณ์ ช่ืนพบิูลย ์( 2552:21)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่ผูบ้ริหารเขา้ใจและสามารถควบคุมได ้ เป็นสภาพแวดลอ้ม
ที่เป็นเง่ือนไขของการท างานและเกิดขึ้นจากระบบการบริหารจดัการโครงสร้างขององคก์ร
และวฒัน-ธรรมองคก์ร  และมีอิทธิพลต่อกนั 
 สมยศ  นาวกีาร (2524: 156)  ไดก้ล่าวถึงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รไวด้งัน้ี  ทกัษะที่
ส าคญัมากที่สุดอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหารทุกคนคือ  ความสามารถในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม  รูป
จ าลองความเป็นผูน้ าแบบสามมิติถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของแนวความคิดวา่ความมี
ประสิทธิภาพของความเป็นผูน้ าขึ้นอยูก่บัการใชแ้บบของความเป็นผูน้ าที่เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม  ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูน้ าทุกคนควรจะเรียนรู้การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของพวก
เขา 
 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงประกอบขึ้นดว้ยผูน้ า  ผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาของผูน้ า ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ า  บุคคลที่ท  างานอยูร่ะดบัเดียวกบัผูน้ า  องคก์ารและ
ลกัษณะของงาน ตวัแปรผนัสภาพแวดลอ้มดงักล่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ารเท่านั้น 
 อ านาจ ธีระวนิช (2547:66) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร
ประกอบดว้ย  เง่ือนไขและพลงัผลกัดนัจากภายในองคก์ร  เช่น  ผูถื้อหุน้  กรรมการบริษทั  บุคลากร  
และวฒันธรรมองคก์ร เป็นตน้   ซ่ึงสภาพแวดลอ้มภายในน้ี  ถือเป็นปัจจยัที่องคก์รสามารถควบคุม
ได ้ ในดา้นการจดัการ   ผูจ้ดัการตอ้งท าการศึกษาปัจจยัเหล่าน้ีเพือ่ประเมินจุดแขง็ และจุดอ่อนของ
องคก์ร 
 วทิยา  ด่านธ ารงกุล (2546: 73) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่   สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร
หมายถึง  สภาพแวดลอ้มที่ผูบ้ริหาร สามารถควบคุมได ้ เป็นสภาพแวดลอ้มที่เป็นเงื่อนไขของการ
ท างานและเกิดขึ้นจากโครงสร้าง  และวฒันธรรมขององคก์รเอง 
 อนิวชั แกว้จ านง  ( 2550:15) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เป็นสภาพแวดลอ้มที่เกิดขึ้นภายใน
องคก์ารโดยมีความสมัพนัธแ์ละเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารโดยตรง และองคก์ารสามารถควบคุมได ้ 
ตวัอยา่งเช่น  โครงสร้างองคก์าร  เทคโนโลย ี เคร่ืองจกัร  และพนกังาน  เป็นตน้  
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 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ ( 2545:68)ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ร เป็นแรงกดดนัภายในองคก์รซ่ึงมีอิทธิพลต่อองคก์ารและการท างานขององคก์าร  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  เจา้ของกิจการและผูถื้อหุน้  คณะกรรมการบริหาร  พนกังาน  วฒันธรรมองคก์ร  
หนา้ที่งานต่าง ๆ ขององคก์ร  ระบบการบริหารจดัการ  และโครงสร้างขององคก์ร 
 จากความหมายขา้งตน้ของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร สามารถสรุปไดว้า่  
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  หมายถึง สภาพแวดลอ้มที่อยูภ่ายในองคก์รที่เป็นแรงผลกัดนัที่มี
อิทธิพลต่อองคก์รและการท างานของบุคลลากรในองคก์ร    เป็นสภาพแวดลอ้มที่ผูบ้ริหารสามารถ
ควบคุมได ้ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั    เจา้ของและผูถื้อหุน้  คณะกรรมการบริหาร  พนกังาน  
วฒันธรรมองคก์ร  หนา้ที่ต่างๆขององคก์าร  ระบบการบริหารจดัการ  และโครงสร้างองคก์ร ซ่ึงแต่
ละปัจจยัมีอิทธิพลต่อกนั   ผูบ้ริหารควรจะเรียนรู้และวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์รตนเอง  
เพือ่น าไปปรับสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ต่างเหล่านั้น ใหเ้ป็นจุดแขง็ และลดจุดอ่อนขององคก์ร    
 
 2.  ความส าคญัของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 อ  านาจ ธีระวนิช  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีต่อองคก์ร
ไวด้งัน้ี  สภาพแวดลอ้มองคก์ร เป็นพลงัและเง่ือนไขทั้งหมดที่มีศกัยภาพในการสร้างผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน และน ามาซ่ึงความส าเร็จและความลม้เหลว  ในการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
ผูจ้ดัการองคก์รทุกประเภทตอ้งพจิารณาถึงสภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารทั้งน้ีเพือ่ใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองต่อโอกาสที่เอ้ืออ านวย  อุปสรรค
และแผนในอนาคต   
 หนา้ที่ทางเศรษฐกิจขององคก์รธุรกิจจะตอ้งสมัพนัธก์บับทบาทของสงัคมและการเมือง  
องคก์รธุรกิจเองตอ้งจดัระเบียบตวัเองเพือ่สนองตอบหนา้ที่ความรับผดิชอบใหม่  ซ่ึงในปัจจุบนัการ
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลในเชิงเศรษฐกิจหรือในเชิงธุรกิจแต่เพยีงอยา่งเดียวไม่อาจท าใหอ้งคก์รธุรกิจ
ประสบความส าเร็จได ้ ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้มในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออ้มต่อธุรกิจดว้ย  และตอ้งท าความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร  ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์รใหดี้  
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มต่องานดา้นการเงิน  การตลาด  
การบริหารงานบุคคล  และการวางแผนกลยทุธใ์นการด าเนินงานขององคก์ร   เพือ่ใหก้ารด าเนินการ
ขององคก์รเป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุเป้าหมาย (อ านาจ  ธีระวนิช,2549: 72) 
  
 3. ลักษณะโดยรวมของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเป็นปัจจยัที่มีความส าคญักบัความส าเร็จขององคก์รนั้น ๆ 
อยา่งมาก  เพราะแมพ้ลงัผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รจะมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน
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ขององคก์ร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุโลกาภิวฒัน์  แต่ผูจ้ดัการตอ้งติดตามและจดัการกบัผลกระทบ
ของพลงัเหล่าน้ีภายในกรอบขององคก์ร  ดงันั้นปัจจยัภายในองคก์รจึงมีความส าคญัต่อการเปล่ียน
ปรับเปล่ียนองคก์รใหส้อดคลอ้งและอยูใ่นแนวเดียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  ซ่ึงสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์ารประกอบดว้ย  (อ านาจ ธีระวนิช,2547: 76) , (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,2545: 65) 
 1 เจา้ของและผูถื้อหุน้  
 2 คณะกรรมการ 
 3 บุคลากร 
 4 วฒันธรรมองคก์าร 
 5 หนา้ที่งานต่าง ๆ 
 6 ระบบบริหารจดัการ 
 7 โครงสร้างขององคก์าร 
 
 1.เจา้ของและผูถื้อหุน้ (Owner and Shareholders)   ในธุรกิจขนาดยอ่มเจา้ของกิจการ
ถือเป็นผูมี้อิทธิพลอยา่งยิง่ต่อองคก์รและการด าเนินงานในทุกรูปการ  เม่ือองคก์ารเติบโตขึ้นและมี
ความตอ้งการเงินทุนมากขึ้นเจา้ของอาจขายหุน้ของกิจการใหก้บับุคคลหรือองคก์ารอ่ืน  ซ่ึงผูล้งทุน
เหล่าน้ีถือวา่เป็นผูถื้อหุน้  ในธุรกิจขนาดยอ่มผูถื้อหุน้อาจมีเพยีงไม่ก่ีราย  แต่ส าหรับในกิจการขนาด
ใหญ่แลว้ผูถื้อหุน้อาจมีหลายพนัราย  ซ่ึงเป็นไปไม่ไดท้ี่ผูถื้อหุน้ทุกรายจะเขา้ไปจดัการและ
ด าเนินงานในกิจการโดยตรง  ดงันั้นเพือ่ปกป้องผลประโยชน์  ผูถื้อหุน้จึงไดเ้ลือกคณะกรรมการ
ของกิจการ (Board of Directors)  ขึ้นมาเพือ่ก ากบัดูแลการจดัการองคก์าร ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม
เจา้ของถือวา่เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของ
องคก์าร  เพราะเป็นผูมี้อ  านาจเพยีงกลุ่มเดียวที่กุมการท างานทั้งหมดในองคก์าร  แต่ในองคก์ารที่มี
ขนาดใหญ่  ผูถื้อหุน้เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทในองคก์ารอีกกลุ่มหน่ึงเพราะคนกลุ่มน้ีเป็นผูเ้ลือก
คณะกรรมการของกิจการใหเ้ขา้มาก าหนดนโยบาย  จดัการและก ากบัติดตามผลการด าเนินงานของ
กิจการ  นอกจากนั้นตามปกติส่ิงที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการนอกจากความตอ้งการในการเขา้มาควบคุม
กิจการแลว้ ยงัตอ้งการที่จะไดรั้บเงินปันผลในระดบัสูงดว้ย (อ านาจ ธีระวนิช,2547: 76-77) 
 
 2. คณะกรรมการบริหารงาน (Board of Directors) การที่ผูถื้อหุน้ไดเ้ลือก
คณะกรรมการของกิจการใหเ้ป็นตวัแทนในการก ากบัดูแลการจดัการองคก์ารและผลงานใน
ภาพรวม     ดงันั้นคณะกรรมการของกิจการจึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการแต่งตั้งหรือโยกยา้ย
ผูจ้ดัการระดบัสูงขององคก์าร  อนุมตัิเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่ส าคญัขององคก์ร  และใน
องคไ์ม่แสวงก าไรจ านวนมาก คณะกรรมการอาจเขา้ไปด าเนินงานโดยเขา้ไปก ากบัดูแลและก าหนด
ทิศทางนโยบาย และล าดบัความส าคญัก่อนหลงัในการด าเนินงานขององคก์รโดยตรง  ส่วนใน
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องคก์รแสวงหาผลก าไร  กรรมการของกิจการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ กลุ่มที่ท  างาน
เตม็เวลาในบทบาทผูบ้ริหารระดบัสูงกบักลุ่มที่ก  ากบัดูแลจากภายนอกคณะกรรมการจึงถือวา่เป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้ (อ านาจ ธีระวนิช,2547:77) 
 
 3.บุคลากร (Employee)   เม่ือผูจ้ดัการไดเ้ลือก บุคคลเขา้มา ปฏิบตัิงาน ในองคก์ร  
บุคลากรเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายใน  ในบางกรณี บุคลากรอาจเป็น
เจา้ของ   กรรมการ  หรือผูถื้อหุน้ก็ได ้  แต่มีบทบาทในฐานะบุคลากรของกิจการเพราะไดเ้ขา้มา
ปฏิบติังานประจ าวนัในหนา้ที่ต่าง ๆ ขององคก์ร  ซ่ึงแตกต่างจากบทบาทในฐานะที่เป็นเจา้ของ
กรรมการหรือผูถื้อหุน้โดยทัว่ไป   การที่บุคลากรในฐานที่ปฏิบติังานประจ าเป็นผูท้ี่มีบทบาท
โดยตรงในการมีปฏิสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบังาน  โดยปฏิบติังานเพือ่สร้างผลงานและส่ง
มอบคุณค่าใหก้บัลูกคา้  บุคคลกลุ่มน้ีจึงถือเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จและความลม้เหลว
ของกิจการ (อ านาจ ธีระวนิช,2547: 77) 
 
 4.วฒันธรรมองคก์ร  (OrganizationalCulture) สภาพแวดลอ้มภายใน อีกประการหน่ึง  
ซ่ึงถือเป็นพลงัที่มีความส าคญัต่อองคก์าร ไดแ้ก่  วฒันธรรมองคก์รซ่ึงเป็น “ชุดของค่านิยม (Values)  
และบรรทดัฐาน  (Norms)  ที่สมาชิกองคก์รมีส่วนร่วมในการก าหนดขึ้นมา  ซ่ึงถือเป็นรากฐานของ
ระบบการจดัการ  และการปฏิบตัิของบุคลากร”  ค่านิยมร่วม (Shared Value)  ของวฒันธรรม
องคก์ารที่มีผลต่อรูปแบบเชิงพฤติกรรม  ซ่ึงกลายมาเป็นบรรทดัฐานที่ใหแ้นวทางปฏิบติัแก่บุคลากร
ขององคก์รหน่ึง ๆ  (อ านาจ ธีระวนิช,2547: 77) 
 
 5.หนา้ที่ต่าง ๆ (Functions)  เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่องคก์รก าหนดขึ้นเพือ่ใหก้าร
ปฏิบตัิงานโดยรวมขององคก์รบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่  การผลิต  การบญัชี  การเงิน  
ระบบขอ้มูลเพือ่การบริหารการตลาด ทรัพยากรมนุษย ์การจดัซ้ือ เป็นตน้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ,2545: 
69) 
 
 6.ระบบการบริหารจดัการ (Management System)  เป็นระบบที่เก่ียวกบัการวางระบบ
การบริหารจดัการที่องคก์รน ามาใชใ้นการบริหาร  เป็นกระบวนการออกแบบและรักษาซ่ึงสภาวะ
แวดลอ้มซ่ึง บุคคลท างานร่วมกนัในกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
หรือ หมายถึง กระบวนการเพือ่ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร  โดยการวางแผน (Planning) การจดั
องคก์ร (Organizing)การชกัน า (Leading)และการควบคุม (Controlling)    ทรัพยากรมนุษย ์ 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  การเงิน  ทรัพยากรขอ้มูลขององคก์ร  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (วนนัพรณ์ ช่ืนพบิูลย,์ 2552: 21) 
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 7.โครงสร้างขององคก์ร (Organizational Structure)  เป็นการแสดงต าแหน่งงาน 
หนา้ที่งานต่าง ๆ และเสน้โยงความสมัพนัธข์องงานต่าง ๆ เหล่านั้น  โครงสร้างจะครอบคลุม
แนวทางและกลไกในการประสานงาน  และการติดต่อส่ือสาร  และระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ือง  เช่น  
การมอบหมายงาน การก าหนดความชดัเจนในหนา้ที่งานดา้นต่าง ๆ เป็นตน้   โครงสร้างของ
องคก์ารยงัรวมถึงการจดัวางต าแหน่งงาน  และกลุ่มของต าแหน่งงานต่างๆ ภายในองคก์ารซ่ึง
โครงสร้างจะแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องงานที่จะมีต่อกนั  รูปแบบปฏิสมัพนัธแ์ละการจดัสรร
หนา้ที่และความรับผดิชอบภายในองคก์รนั้น (สุพานี สฤษฎวานิช,2549: 436) 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกปัจจยั 3 ดา้น คือ โครงสร้างองคก์าร  ระบบบริหารจดัการ  
และวฒันธรรมองคก์าร  เน่ืองจากไดพ้จิารณาวา่  โครงสร้างองคก์ารมีความสมัพนัธก์บัระบบการ
ควบคุมภายในเป็นอยา่งยิง่  เน่ืองจาก  ระบบโครงสร้างองคก์ารจะมีผลต่อการวางระบบการควบคุม
ภายในองคก์าร ท าใหก้ารวางระบบควบคุมภายในเปล่ียนแปลงไปตามโครงสร้างองคก์าร   ซ่ึงใน
โครงสร้างองคก์ารจะมีระบบการควบคุมภายในควบคู่ไปดว้ยกนั และการจดัโครงสร้างองคก์ารที่ดี
จะมีผลท าใหร้ะบบการควบคุมภายในดีไปดว้ยเช่นกนั      ระบบบริหารจดัการเป็นการจดัระบบการ
ท างานที่น าไปใชก้ารบริหารงานภายในองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร  โดย
มีองคป์ระกอบของการวางแผน  การจดัองคก์าร การชกัน า และการควบคุม   ซ่ึงการระบบการ
บริหารงานตอ้งการการควบคุมภายในที่ดีพอ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่  บุคลากร  หน่วยงาน  และองคก์าร ได้
ปฎิบตัิตามแผนงานที่วางไว ้ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย    วฒันธรรมองคก์ารเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัความเช่ือ  ค่านิยม  และบรรทดัฐานของพนกังานในองคก์าร  ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีถูก
ก าหนดจากพื้นฐานความเช่ือภายในองคก์าร แลว้มีผลต่อพฤติกรรมของพนกังานในองคก์ารนั้น ๆ  
ดงันั้นการที่ผูบ้ริหารเขา้ใจถึงวฒันธรรมในองคก์ารจะส่งผลใหผู้บ้ริหารสามารถวางแผนงานต่าง ๆ 
ไดโ้ดยไม่ขดัต่อวฒันธรรมองคก์าร  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานจากพนกังาน
ในองคก์าร  และผลงานของพนกังานแต่ละหน่วยงานมีคุณภาพเช่ือถือได ้ และขอ้มูลต่างที่เกิดขึ้น
และบนัทึกในองคก์ารมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ   ดัง่เช่นงานวจิยัของ วนนัพรณ์  ช่ืนพบิูลย์ (2552)  
ไดศึ้กษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจ SMEs 
ในเขตภาคเหนือ  ไดเ้ลือกปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 3 ปัจจยัไดแ้ก่  โครงสร้างองคก์าร  
ระบบบริหารจดัการ  และวฒันธรรมองคก์ารในการท าวจิยั     โดยปัจจยัทั้ง  3  สามารถตอบ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายได ้   และงานวจิยัของ มหาวทิยาลยัราชภั ฎศรีสะเกษ(วนัที่สืบคน้8
มิถุนายน2554  (http://www.kana.sskru.ac.th/2011_new/kana_new/vijai.htm)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบั 
ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารที่มีต่อประสิทธิภาพขของระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี : 
กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ที่ 4 เพือ่ศึกษาดูความสมัพนัธข์อง

http://www.kana.sskru.ac.th/2011_new/kana_new/vijai.htm
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วฒันธรรมองคก์รกบัความมีประสิทธิภาพของระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี  และเพือ่
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รที่ดี 
แนวความคดิเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
 
 1. ความหมายของคุณภาพข้อมูลทางบัญชี  
 เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจัน่เพชร ( 2547: 4-11 )  ไดก้ล่าวไดเ้ก่ียวกบั 
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชีไวว้า่ การก าหนดคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีมีวตัถุประสงคเ์พือ่
วเิคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลทางการบญัชีที่มีประโยชน์ ซ่ึงอาจมีลกัษณะเชิงคุณภาพหลายลกัษณะ  
และอาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม  คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชียงัสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การตดัสินใจเลือกวธีิการบญัชีอีกดว้ย 
 นิพนัธ ์ เห็นโชคชยัชนะ  และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2551: 4-12)  ไดอ้ธิบายถึงคุณภาพของ
งบการเงินไวว้า่  งบการเงินจะมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินก็ต่อเม่ืองบการเงินนั้นมีลกัษณะเชิง
คุณภาพตามที่แม่บทการบญัชีก าหนดไวล้กัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน(Qualitative 
Characteristics of Financial Statments) หมายถึง  คุณสมบตัิที่ท  าใหข้อ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์
ต่อผูใ้ช ้
 การก าหนดลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีวตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะห์ลกัษณะของ
ขอ้มูลทางการบญัชีที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ชข้อ้มูลทุกฝ่ายดงัน้ี 
 1. ช่วยใหผู้จ้ดัท  างบการเงินมีแนวทางและบรรทดัฐานในการตดัสินใจเลือกวธีิการ
บญัชี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชข้อ้มูลทุกฝ่าย 
  2.ช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจถึงประโยชน์ที่ไดรั้บ และขอ้จ ากดัของขอ้มูลทางการ
บญัชี 
  3.ช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งบุคคลหลายฝ่าย ทั้งผูจ้ดัท  าและผูใ้ชง้บการงินให้
เขา้ใจและน าแม่บทการบญัชี และมาตรฐานการบญัชีไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 สุธีรา  วเิศษกุล  ( 2543 : 51)  ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีเป็น
แนวทางในการเลือกใชว้ธีิทางการบญัชี  กล่าวคือ ขอ้มูลทางการบญัชีที่มีประโยชน์อาจมีหลาย
รูปแบบ ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์  ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม  ท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูล
ทางการบญัชีนั้นตอ้งมีการเลือกวธีิปฏิบติัทางการบญัชีจากทางเลือกที่มีอยูห่ลายทาง 
 วนนัพรณ์  ช่ืนพบิูลย ์( 2552 : 26)  ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีไวด้งัน้ี  
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ลกัษณะคุณภาพเชิงปริมาณที่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน  ผูบ้ริหาร 
และผูถื้อหุน้  และมีประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจซ่ึงอาจมีลกัษณะเชิงคุณภาพหลาย
ลกัษณะและอ าจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม  คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชียงัสามารถแบ่ง
คุณภาพขอ้มูลออกเป็น 2 ระดบั  คือ  คุณภาพขอ้มูลขั้นตน้  และคุณภาพขั้นรองของขอ้มูล 
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 จากความหมายของคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้า่  คุณภาพขอ้มูล
ทางบญัชี  หมายถึง  ลกัษณะเชิงคุณภาพเชิงปริมาณที่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน  ผูบ้ริหาร  
และผูถื้อหุน้  และมีประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจซ่ึงอาจมีลกัษณะเชิงคุณภาพหลาย
ลกัษณะ  ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม   
  
 2. ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี 
  เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจัน่เพชร  ( 2547 : 4-12)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะเชิง
คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีไวว้า่ คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีก าหนดขึ้นส าหรับผูใ้ชท้ี่มี
ความรู้ ความเขา้ใจพอสมควรเก่ียวกบัธุรกิจ  และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ  และมีความพยายามที่จะ
ศึกษาขอ้มูลนั้น คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีก าหนดขึ้นโดยพจิารณาจากประโยชน์และ
คุณลกัษณะที่จะใหข้อ้มูลที่มีประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  
 นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2551: 4-15) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะเชิง
คุณภาพของงบการเงิน ซ่ึงมีส่วนในลกัษณะเชิงคุณภาพที่ตรงกนั โดยไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี     
 การน าลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน  และมาตรฐานการบญัชีที่เ หมาะสมมาใชใ้นการ
จดัท างบการเงิน  ช่วยใหง้บการเงินมีความถูกตอ้งตามควร ( True and Fair View)  หรือ  ถูกตอ้ง
ตามที่ควร (Fairly State)  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินตามวตัถุประสงค ์ 
 นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร ไดอ้ธิบายเพิม่เติมอีกวา่   แม่บทการ
บญัชีไดก้  าหนดลกัษณะเชิงคุณภาพหลกัหรือ แรก ของงบการเงินไว ้4 ประการดงัน้ี 
 1.ความเขา้ใจได ้(Understandability) 
 2.ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) 
 3.ความเช่ือถือได ้(Reliability) 
 4.การเปรียบเทียบได ้(Comparability) 
 
 องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ( 2549: 3) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีไว้
วา่ ลกัษณะเชิงคุณภาพเป็นส่วนประกอบที่ท  าใหข้อ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูล้งทุน เจา้หน้ี 
และผูใ้ชง้บการเงินกลุ่มอ่ืน ๆ  โดยระบุถึงลกัษณะเชิงคุณภาพไว ้4 ประการ  คือ 
 1.เขา้ใจได ้
 2.เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ   
 3.เช่ือถือได ้
 4.เปรียบเทียบได ้
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 ตามความหมายของลกัษณะเชิงคุณภาพดงักล่าวขา้งตน้  พอสรุปไดค้วามหมายไดด้งัน้ี  
ลกัษณะคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี หมายถึง  การก าหนดคุณสมบติัของขอ้มูลทางการบญัชีที่มี
ประโยชน์ เพือ่เป็นแนวทางในการเลือกวธีิปฏิบติัทางการบญัชีซ่ึงมีอยูห่ลายทางเลือก  เพือ่ใหข้อ้มูล
ทางการบญัชีและงบการเงินมีความถูกตอ้งตามที่ควร  และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน  
คุณสมบติัของขอ้มูลทางการบญัชีประกอบดว้ยคุณลกัษณะเชิงคุณภาพหลายดา้นประกอบกนัและ
ในแต่ละดา้นอาจเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์  สภาพเศรษฐกิจ  ขอ้บงัคบัและกฎหมายทั้งที่
ก  าหนดจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ  ความสมดุลของคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชี
ไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัแต่ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการและวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลที่แตกต่างกนั
คุณลกัษณะหลกัของคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีประกอบดว้ย 
 2.1 ความเขา้ใจได ้
 2.2ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสอนใจ 
 2.3 ความเช่ือถือได ้
 2.4 การเปรียบเทียบได้ 
 
 การก าหนดคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีจะตอ้งก่อใหเ้กิดความสมดุลกนัในแต่ละ
องคป์ระกอบ  โดยการพจิารณาจะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในวชิาชีพบญัชีและดุลยพนิิจดา้นอ่ืนประกอบ
กนั   อยา่งไรก็ตามการใหค้วามส าคญัในคุณภาพขององคป์ระกอบหน่ึงมากเกินไป  อาจตอ้งชดเชย
ดว้ยคุณภาพขององคป์ระกอบอ่ืนแทน 
   
 2.1 ความเขา้ใจได ้(Understandability)  
 ขอ้มูลทางการบญัชีตอ้งช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถเขา้ใจในขอ้มูลที่น าเสนอได ้ 
งบการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชท้ี่มีความรู้พื้นฐานอยา่งเพยีงพอ   แม่บทการ
บญัชีจึงมีขอ้สมมติวา่  ผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจในธุรกิจและเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจพอสมควร  อีกทั้งมีความพยายามและความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาขอ้มูลนั้น  ดงันั้น
ถึงแมข้อ้มูลจะมีความซบัซอ้น  แต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ผูจ้ดัท  างบการเงินยงัคงตอ้งน าเสนอ
ขอ้มูลดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น  กิจการไม่สามารถอา้งไดว้า่กิจการไม่ไดแ้สดงขอ้มูลทางการบญัชีที่ตอ้ง
เปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี เพราะเขา้ใจวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีความซบัซอ้นเกินไป  กิจการยงัคง
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่จ  าเป็น  เน่ืองจากขอ้มูลที่น าเสนอจะใหป้ระโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงินในการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร ,2551: 4-13) 
    
 2.2 ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) 
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  ขอ้มูลจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจต่อเม่ือขอ้มูลนั้นช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถ
ประเมินเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคตได ้(นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่
เพชร ,2551: 4-13)  กล่าวคือ เป็นขอ้มูลทางการบญัชีที่   (ก) ช่วยผูใ้ชใ้นการประเมินเหตุการณ์ที่
เก่ียวขอ้งกบักิจการทั้งในอดีต ปัจจุบนั และ อนาคต  และ (ข) ยนืยนัหรือแกไ้ขการประเมินในอดีต
ของผูใ้ชข้อ้มูล  (องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ,2549: 4)  ตวัอยา่งเช่น  ผูล้งทุนสามารถใชข้อ้มูลในงบ
การเงินของบริษทัที่ตอ้งการลงทุน  เพือ่คาดการณ์วา่บริษทัมีความสามารถในการก่อใหเ้กิดกระแส
เงินสดไดพ้ยีงไร  ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัการลงทุนหรือไม่   และเม่ือผูล้งทุนตดัสินใจ
ซ้ือหุน้ของบริษทัไปแลว้   ผูล้งทุนสามารถใชง้บการเงินในงวดต่อมายนืยนัวา่  การตดัสินใจที่ไดท้  า
ไปแลว้ถูกตอ้งหรือไม่   โดยสรุปแลว้  ขอ้มูลที่มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจจะตอ้งเป็น
ขอ้มูลที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคตได ้ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของขอ้มูลถือเป็น
คุณลกัษณะหลกั ซ่ึงขึ้นอยูก่บัลกัษณะและความมีนยัส าคญัของขอ้มูล  ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะรอง 
(นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร,2551: 4-13) 
 ความมีนยัส าคญัหรือความมีสาระส าคญั  (Materiality)    เป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ของความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ขอ้มูลมีนยัส าคญัหากการละเวน้ไม่แสดงขอ้มูลนั้นหรือแสดง
ไวอ้ยา่งไม่ถูกตอ้งมีผลต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช ้(องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ,2549: 4)  
ความมีนยัส าคญัขึ้นอยูก่บัขนาดของรายการหรือขนาดของความผดิพลาด  และลกัษณะของรายการ
หรือเหตุการณ์ทางบญัชีที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชข้อ้มูล  ในการพจิารณา
วา่ขอ้มูลมีนยัส าคญัหรือไม่นั้น  ใหพ้จิารณาจากผลกระทบที่มีต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจเป็น
ส าคญั  (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร,2551: 4-14) 
 
 2.3 ความเช่ือถือได ้(Reliability) 
 ขอ้มูลตอ้งเช่ือถือไดจึ้งจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน  ขอ้มูลที่เช่ือไดต้อ้งไม่มี
ความผดิพลาดที่มีนยัส าคญัและความล าเอียง  (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร
,2551: 4-14)  ผูใ้ชง้บการเงินสามารถแน่ใจไดข้อ้มูลดงักล่าวแสดงถึงเหตุการณ์และรายการอยา่ง
ถูกตอ้ง  ขอ้มูลจะไม่มีความน่าเช่ือถือ  ถา้ขอ้มูลเหล่านั้นถูกจดัท าขึ้นเพือ่ใหมี้ผลต่อการตดัสินใจ
ของผูใ้ชง้บการเงินในทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ (องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ,2549: 4)  ความเช่ือถือ
ไดถื้อเป็นคุณลกัษณะหลกั  ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะรอง 5 ประการ คือ   (นิพนัธ ์เห็นโชคชยั
ชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร,2551: 4-14) 
 2.3.1การเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม (Faithful Representation) หมายถึง การ
แสดงรายการและเหตุการณ์ทางการบญัชีอยา่งเที่ยงธรรมตามที่ตอ้งการใหแ้สดงหรือควรจะแสดง
ตวัอยา่ง เช่น กิจการแสดงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ภาระผกูพนั และรายการต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลง
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ทรัพยากร เหล่านั้นดว้ยมูลค่าและอธิบายใหต้รงกบัรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีที่ควรแสดงเช่น
(นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร ,2551: 4-14) 
  2.3.1.1กิจการตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายก่อนจดัตั้งบริษทัเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบ
ก าไรขาดทุน มิใช่แสดงเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีในงบดุล 
  2.3.1.2 กิจการตอ้งรับรู้รายการที่เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็น
สินทรัพยใ์นงบดุลเน่ืองจากรายการดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย ์และเขา้เกณฑก์าร
รับรู้สินทรัพย ์
 ขอ้มูลทางการเงินส่วนใหญ่อาจมีความเส่ียงที่จะอาจไม่เป็นตวัแทนอนัเที่ยง
ธรรมของรายการที่ตอ้งการใหแ้สดงอยูบ่า้ง  โดยมิไดมี้สาเหตุจากความล าเอียง  แต่เกิดจากความ
ซบัซอ้นในการระบุรายการและเหตุการณ์ทางบญัชี  หรือเกิดจากการน าหลกัการวดัมูลค่าและ
เทคนิคในการน าเสนอรายการมาประยกุตใ์ช ้ (สภาวชิาชีพ ,2552: 12)   เช่น  ขอ้มูลบางรายการอาจ
จ าเป็นตอ้งอาศยัการประมาณการขอ้มูลที่มีการประมาณการอยา่งสมเหตุสมผล เป็นไปตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป  สามารถเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรมได ้(นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร 
ศรีจัน่เพชร,2551: 4-14) 
 2.3.2เน้ือหาส าคญักวา่รูปแบบ (Substance over Form)  หมายถึง  ขอ้มูล
ทางการบญัชีที่ตอ้งบนัทึกและแสดงตามเน้ือหา  และความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ โดยมิไดค้  านึงถึง
รูปแบบทางกฎหมายเพยีงอยา่งเดียว   โดยปกติเน้ือหาทางเศรษฐกิจของรายการและเหตุการณ์ทาง
บญัชีที่เกิดขึ้นมกัสอดคลอ้งกบัรูปแบบทางกฎหมาย  อยา่งไรก็ตาม  ในบางคร้ังเน้ือหาทางเศรษฐกิจ
กบัรูปแบบทางกฎหมายอาจแตกต่างกนั  แต่ผูจ้ดัท  างบการเงินจะใหค้วามสนใจในเน้ือหาทาง
เศรษฐกิจของเหตุการณ์  แมเ้น้ือหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์นั้นอาจแตกต่างจากรูปแบบทาง
กฎหมาย   ดงันั้นผูจ้ดัท  างบการเงินจึงควรน าเสนองบการเงินตามเน้ือหาและความเป็นจริงทาง
เศรษฐกิจไม่ใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเท่านั้น   ทั้งน้ี เพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบั
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีที่แทจ้ริง (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ 
ศิลปพร ศรีจัน่เพชร,2551: 4-14) 
 ตวัอยา่งของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีที่แสดงถึงหลกัเน้ือหาส าคญักวา่
รูปแบบ เช่น (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร ,2551: 4-15) 
    - กิจการบนัทึกรถยนตจ์ากการเช่าซ้ือเป็นสินทรัพยใ์นงบดุล ณ วนัท า
สญัญาเช่าซ้ือแมว้า่กิจการจะมีกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายเม่ือกิจการไดผ้อ่นช าระค่างวดครบถว้น    
ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือพจิารณาเน้ือหาทางเศรษฐกิจแลว้  กิจการไดค้รอบครองและใชป้ระโยชน์จาก
รถยนตน์บัตั้งแต่วนัท าสญัญาเช่าซ้ือ 

 - กิจการโอนสินทรัพยใ์หก้บับุคคลโดยมีเอกสารยนืยนัวา่ไดมี้การโอน
กรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ใหก้บับุคคลนั้นแลว้แต่ในสญัญาระบุวา่กิจการยงัคงไดรั้บประโยชน์เชิง
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เศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ั้นต่อไปกรณีดงักล่าวกิจการไม่สามารถบนัทึกการขายสินทรัพยน์ั้นได ้ 
เน่ืองจากเม่ือพจิารณาเน้ือหาทางเศรษฐกิจแลว้กิจการยงัคงครอบครอง และไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ั้น 
 2.3.3 ความเป็นกลาง  (Neutrality)  หมายถึง  ขอ้มูลในงบการเงินจะตอ้ง
ปราศจากความล าเอียง  และแสดงโดยไม่มีวตัถุประสงคท์ี่จะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินตดัสินใจตามที่
ผูจ้ดัท  างบการเงินวางแผนไว ้ ขอ้มูลจะมีความน่าเช่ือถือ  เม่ือมีความเป็นกลางหรือปราศจากความ
ล าเอียง  เน่ืองจากความเป็นกลางจะท าใหข้อ้มูลทางการบญัชีสะทอ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่ง
แทจ้ริง  โดยไม่มีวตัถุประสงคท์ี่จะใชข้อ้มูลนั้นเป็นส่ือที่จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง
โดยเฉพาะ  หรือไม่มีการก าหนดผลลพัธไ์วล่้วงหนา้ (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่
เพชร,2551: 4-15) 
 2.3.4ความระมดัระวงั ( Conservatism)  หมายถึง ขอ้มูลในงบการเงินตอ้ง
ประมา ณขึ้นโดยไม่ท าใหสิ้นทรัพยห์รือรายไดสู้งเกินไป และหน้ีสินหรือค่าใชจ่้ายต ่าเกินไป  
เน่ืองจากโดยทัว่ไป ผูจ้ดัการท างบการเงินมกัประสบความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจ  กิจการจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการรับรู้เร่ืองความไม่แน่นอนดว้ย  หลกัความ
ระมดัระวงัไม่มีวตัถุประสงคท์ี่จะใหง้บการเงินแสดงในมูลค่าที่ต  ่าเกินความเป็นจริง  แต่ใหน้ ามาใช้
ในกรณีที่กิจการอยูใ่นสภาวะที่มีความเส่ียงหรือมีความไม่แน่นอน แต่การใชห้ลกัความระมดัระวงั  
ไม่ไดห้มายความวา่  กิจการจะสามารถตั้งส ารองลบั (Hidden Reserve)  ไวใ้นบญัชีได ้ เน่ืองจากการ
ตั้งส ารองลบัดงักล่าว  ท  าใหง้บการเงินขาดความน่าเช่ือถือ (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร 
ศรีจัน่เพชร,2551: 4-15) 
  ตวัอยา่งของการใชห้ลกัความระมดัระวงัเช่น (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ 
ศิลปพร ศรีจัน่เพชร,2551: 4-15) 
  - สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ  แลว้แต่ราคา
ใดต ่ากวา่ 
 - กิจการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  โดยพจิารณาจากสถานะของลูกคา้แต่
ละรายที่คาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระ 
 2.3.5ความครบถว้น (Completeness) หมายถึง ขอ้มูลในงบการเงินตอ้ง
ครบถว้น หากขอ้มูลมีนยัส าคญัและมีตน้ทุนในการจดัท าไม่สูงกวา่ประโยชน์ที่ไดรั้บ  ตน้ทุนในที่น้ี
หมายรวมถึง   ค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจดัท าและน าเสนองบการเงิน เช่น ค่าใชจ่้ายในการ
เก็บรวบรวมและบนัทึกขอ้มูล  ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ  ค่าใชจ่้ายในการวเิคราะห์และ
ตีความหมายของผูใ้ชข้อ้มูล  และค่าใชจ่้ายที่เกิดจากการเปิดเผยขอ้มูลแลว้ท าใหเ้สียเปรียบคู่แข่งขนั  
เป็นตน้  ดงันั้น  ผูใ้ชง้บการเงินควรที่จะพจิารณาถึงขอ้จ ากดัเก่ียวกบัตน้ทุนและประโยชน์ที่ไดรั้บ
ดว้ย (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร ,2551: 4-16) 
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 2.4 การเปรียบเทียบได ้(Comparability)   
 การเปรียบเทียบได ้ หมายถึง  การเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการเดียวกนัใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่ต่างกนั   หรือการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการต่างกนัในรอบระยะเวลา
บญัชีเดียวกนั   การเปรียบเทียบกนัไดท้  าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินและคาดคะเนแนวโนม้
ของฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการที่เปรียบเทียบได ้  งบการ - เงินที่
เปรียบเทียบกนัไดจ้ะใหข้อ้มูลที่มีประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  ดงันั้นการใชว้ธีิการบญัชี
ที่สม ่าเสมอจากงวดหน่ึงไปยงัอีกงวดหน่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงิน  โดยท าให้
สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจขอ้มูลทางการบญัชีที่เปรียบเทียบได ้ แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ผูจ้ดัท  า
งบการเงินจะเปล่ียนแปลงวธีิการบญัชีไม่ไดเ้น่ืองจากเหตุการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจอาจ
เปล่ียนแปลงไป  ผูบ้ริหารอาจเปล่ียนวธีิการบญัชีได ้ หากพจิารณาแลว้เห็นวา่วธีิการบญัชีใหม่
สามารถใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดดี้ยิง่ขึ้น  และกิจการตอ้งปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีที่เก่ียวขอ้ง(นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร,2551: 4-16) 
 การเปรียบเทียบไดเ้ป็นลกัษณะเชิงคุณภาพที่ส าคญักล่าวคือผูใ้ชง้บการเงิน
จ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการบญัชีที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  ผูใ้ชง้บการเงินตอ้ง
สามารถระบุความแตกต่างระหวา่งนโยบายการบญัชีที่กิจการใชส้ าหรับรายการ  และเหตุการณ์ทาง
บญัชีที่คลา้ยคลึงกนัในรอบระยะเวลาบญัชีที่ต่างกนัของกิจการเดียวกนั  และความแตกต่างระหวา่ง
นโยบายการบญัชีที่ใชข้องกิจการแต่ละกิจการได ้ การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีซ่ึงรวมถึงการ
เปิดเผยนโยบายการบญัชีจะช่วยใหง้บการเงินมีคุณสมบติัในการเปรียบเทียบกนัได ้(สภาวชิาชีพ
บญัชี,2552: 14) 
 
 3.  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 
 ขอ้จ  ากดัของขอ้มูลทางการบญัชีมี 2 ประการ ดงัน้ี (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร 
ศรีจัน่เพชร,2547: 4-17) 
 3.1ขอ้จ ากดัในการน าเสนอและใชข้อ้มูลทางการบญัชี 
 ขอ้มูลทางการบญัชีตอ้งมีคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  และความเช่ือถือได ้ 
อยา่งไรก็ดีดงัที่ไดท้ราบมาแลว้วา่  การลดคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีในดา้นหน่ึงและเพิม่
คุณภาพอีกดา้นหน่ึงอาจท าใหผู้ใ้ชไ้ดป้ระโยชน์มากขึ้น  เช่น เพิม่คุณภาพความเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  
แต่ลดคุณภาพดา้นความเช่ือถือไดล้ง  เป็นตน้ 
 โดยทัว่ไป  ประโยชน์ที่ไดรั้บจากขอ้มูล ควรมากกวา่ตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนั้น  
ตน้ทุนดงักล่าว  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชี 
เช่น   
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   1. ค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมและบนัทึกขอ้มูล 
   2.ค่าใชจ่้ายในการน าเสนอขอ้มูล 
   3.ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ 
   4.ค่าใชจ่้ายในการเปิดเผยขอ้มูล (ท าใหเ้สียเปรียบคู่แข่ง)  
   5.ค่าใชจ่้ายในการวเิคราะห์และตีความของผูใ้ชข้อ้มูล 
 3.2ขอ้จ ากดัที่ตอ้งยอมรับ 
 ความมีนยัส าคญั (Materiality) ถือเป็นขอ้จ ากดัที่ตอ้งยอมรับ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัขนาดและ
ลกัษณะของรายการที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินโดยปกติแลว้ 
รายการที่ผดิปกติอาจมีนยัส าคญัมากกวา่รายการที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาตามปกติ 
   ตวัอยา่งของรายการที่มีนยัส าคญั เช่น  
   1.การเปล่ียนแปลงทางการบญัชีที่ท  าใหฐ้านะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั 
   2.รายไดท้ี่มิไดเ้กิดขึ้นจากการด าเนินงานตามปกติ 
   3.การจดัประเภทสินทรัพยผ์ดิประเภท 
   4.การจดัหน้ีสินผดิประเภท เช่น แสดงรายการหน้ีสินระยะยาวภายใตห้วัขอ้ หน้ีสิน
หมุนเวยีน เป็นตน้ 
  ความมีนยัส าคญั  ไม่ใช่ลกัษณะของขอ้มูลทางการบญัชี  แต่คลา้ยกนัตรงที่ส่งผลกระทบต่อ
การตดัสินใจของผูใ้ช ้ กิจการจึงตอ้งบนัทึกและรายงานเหตุการณ์ทางบญัชีและความเปล่ียนแปลงที่
มีนยัส าคญัดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ  เพือ่มิใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจรายงานทางการเงินผดิไปจากความ
เป็นจริง (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจัน่เพชร ,2547: 4-12– 4-17) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นพวรรณ  ฟูติตระกูล (2544 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบแนวคิดดา้นการควบคุมภายใน
ของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสิน  พบวา่  ระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารออมสินคลา้ยคลึงกนัในแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
แต่จะมีความแตกต่างในส่วนของปัจจยัยอ่ยขององคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ธนาคารออมสินไม่มีวธีิการที่
ชดัเจนในการสร้างบรรยากาศในการควบคุมหรือมาตรการสร้างความเขา้ใจใหบุ้คคลากรมีจิตส านึก
ที่ดีในการควบคุมรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีของส านกังานสาขา  
ธนาคารไม่มีการก าหนดวธีิการประเมินผลกระทบที่มีต่อการปฏิบติังานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
โยกยา้ยหรือปรับโครงสร้างองคก์ร  ในส่วนของกิจกรรมการควบคุมไม่แตกต่างกนัมากนกั  ยกเวน้
ธนาคารยงัไม่มีการน าเอาเคร่ืองมือในการประเมินผลสมยัใหม่มาใช ้ ทางดา้นสารสนเทศและการ
ส่ือสารพบวา่ธนาคารมีการน าเอาเครือข่ายส่ือสารภายในองคก์รมาใชเ้พือ่ใหเ้กิดระบบการส่ือสาร
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ทัว่ถึงทั้งองคก์ร  และในส่วนของการติดตามและประเมินผลพบวา่แนวทางปฏิบติัของธนาคารมี
ความคลา้ยคลึงกนัแนวคิดของ COSO แต่วธีิปฏิบติังานตรวจสอบในแต่ละคร้ังมีผลกระทบกบัการ
ปฎิบตัิงานประจ าวนัของพนกังาน 
 กุสุมา  โสเขียว ( 2549:130)  ไดศ้ึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
สภาพแวดลอ้มธุรกิจที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  พบวา่ ขอ้มูลทางการบญัชีเป็นเคร่ืองมือหน่ีง
ของการเพิม่มูลค่าใหธุ้รกิจภายในโซ่คุณค่าขององคก์ร  และเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการ
ด าเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจทั้งในส่วนของการวางแผน  และควบคุมการด าเนินงานของ
ธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการจดัโครงสร้างขององคก์รที่ไดรั้บการจดัไดดี้ยอ่ม
เป็นพื้นฐานส าคญัท าใหผู้บ้ริหารสามารถวางแผนงาน  การสัง่การ  และควบคุมการปฏิบติังานได้
อยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  โครงสร้างการจดัการรวมถึงการจดัแบ่งหนา้ที่ความ
รับผดิชอบระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร  และการก าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบของ
บุคลากรในระดบัต่าง ๆ จะตอ้งค านึงถึงความรู้และความสามารถของบุคคลเหล่านั้นดว้ย   การรวม
ศูนยอ์  านาจหรือการกระจายอ านาจการตดัสินใจในระดบัต่าง ๆ  หากองคก์รเลือกใชก้ารรวมศูนย์
หรือกระจายอ านาจการตดัสินใจในระดบัต่าง ๆ หากองคก์รเลือกใชก้ารรวมศูนยอ์  านาจในการ
ตดัสินใจ  คุณสมบติัเฉพาะตวัของผูท้ี่ไดรั้บอ านาจยอ่มมีความส าคญั  หากเลือกวธีิกระจายอ านาจ
การตดัสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างานรวมถึงกระบวนการในการติดตามผลยอ่มมีความส าคญั
มากกวา่การจดัโครงสร้างองคก์รขึ้นอยูก่บัขนาดองคก์รและลกัษณะธุรกิจเป็นส าคญั 
 สุกญัญา ค  านวณสกุณี ( 2543 :  บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงิน
ในการบริหารงานของธุรกิจขนาดยอ่มในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่  ธุรกิจ  SMEs ที่มี
การน าลกัษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐานการบญัชีที่เหมาะสม  มาใชป้ฏิบั ติจะส่งผลใหง้บการเงิน
แสดงขอ้มูลที่ถูกตอ้งและยติุธรรม  หรือ  อีกนยัหน่ึง คือ งบการเงินนั้นใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งตามควร  
และมีระดบัการน าขอ้มูลทางการบญัชีไปใชใ้นดา้นการวางแผน  การก าหนดเป้าหมาย  การควบคุม  
การตดัสินใจ  เช่น  การปรับปรุงกิจการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรของธุรกิจ SMEs แต่ละประเภท  
การบริหารงานมกัมีการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจไวล่้วงหนา้  และพยายามใหกิ้จการบรรลุ
เป้าหมายอนัไดแ้ก่  ความมัน่คงของธุรกิจโดยเลือกวธีิการปรับระบบการบริหารงานที่ทนัสมยั 
 วนนัพรณ์  ช่ืนพบิูลย ์( 2552 : บทคดัยอ่)  ไดศ้ึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์รที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชี  และประสิทธิภาพการตดัสินใจของธุรกิจ  SMEs ในเขต
ภาคเหนือ  พบวา่  ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี ธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์รโดยรวมและเป็นรายดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นระบบบริหารจดัการ  ดา้น
โครงสร้างขององคก์ร  และดา้นวฒันธรรมองคก์ร  มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีคุณภาพขอ้มูล
ทางการบญัชีโดยรวมและเป็นรายดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่  ดา้นความเขา้ใจได ้ ดา้นความ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ดา้นความเช่ือถือได ้ และดา้นการเปรียบเทียบได ้ มีความคิดเห็นดว้ย
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เก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการตดัสินใจโดยรวมและเป็นรายดา้น  อยูใ่นระดบัแรกไดแ้ก่  ดา้น
คุณภาพของการตดัสินใจ  ดา้นการตดัสินใจไดใ้นเวลา  ดา้นการยอมรับของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  และดา้น
ความเหมาะสมทางดา้นจริยธรรม 
 ชลอเหรียญประดบั ( 2548 : บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาแนวทางการควบคุมภายในของธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่จะทดเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พบวา่   ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ใหร้ะดบัความส าคญัของการควบคุมภายในอยูใ่นระดบัมาก  โดยเฉพาะกลุ่ม
สินคา้วตัถุดิบและสินคา้อุตสาหกรรมจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  สินคา้กลุ่มเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลย ีจะใหค้วามส าคญัของการควบคุมภายในรองลงมา    เม่ือ
พจิารณารายดา้นของการควบคุมภายในพบวา่  ธุรกิจอุตสาหกรรมจะใหค้วามส าคญัดา้นการเงิน
และบญัชีมากที่สุด  รองลงมาคือดา้นการจดัการ  ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดา้นการตลาด  
ดา้นการผลิต  และกิจกรรมที่ใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมดา้นบญัชีและการเงินคือ  การก าหนดผูมี้
อ  านาจอนุมติั  ระดบัวงเงินและการแบ่งแยกหนา้ที่   ดา้นการจดัการไดแ้ก่  การจดัท าแผนเพือ่ให้
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ นโยบาย หลกัเกณฑ์
การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ   
 มุจรินทร์  แกว้หยอ่ง ( 2548 : บทคดัยอ่ )  ไดศ้ึกษาความรู้ความสามารถทางการบญัชีระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี   และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พบวา่  ความรู้ความสามารถทางการบญัชีและระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชี  โดยเฉพาะดา้นความรู้ใน
วชิาชีพ   ความทนัต่อเวลา  และความรู้ความสามารถทางการบญัชีมีความสมัพนัธก์บัระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  และมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่จะตดัสินใจ  โดยการก าหนดคุณภาพขอ้มูล
ทางการบญัชี  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชว้เิคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลทางการบญัชีที่มีประโยชน์  ซ่ึงอาจ
มีลกัษณะเชิงคุณภาพหลายลกัษณะและอาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม คุณภาพขอ้มูล
ทางการบญัชียงัสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกวธีิการบญัชีอีกดว้ย  ดงันั้น  ผูบ้ริหารควร
ตระหนกัและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความรู้ความสามารถทางการบญัชีของนกับญัชีในทุก ๆ ดา้น  
และระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่จะน ามาใชใ้นการจดัท ารายงานทางการเงิน  เพือ่ใหน้กับญัชี
สามารถจดัท ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ  และสามารถน ารายงานทางการเงินไปใชใ้หเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 กุลนนัท ์กั้วพสิมยั ( 2549 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการบริหารการควบคุมภายในของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม  ในเขตอ าเภอเมือง จดัหวดัร้อยเอ็ด  พบวา่  ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs มีการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการควบคุมภายในโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
ไดแ้ก่  ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม  เช่น  กิจการมีความชดัเจนในการระบุความรับผดิชอบและ
อ านาจการอนุมติัใหผู้ป้ฏิบติังานฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบติังานใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
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ดา้นกิจกรรมการควบคุม  เช่น  กิจการมีมาตรการป้องกนัและดูแลทรัพยสิ์นอยา่งรัดกุมและเพยีงพอ  
และดา้นการติดตามและประเมินผล  เช่นกิจการมีการก าหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งรายงานต่อผูก้  ากบั
ดูแลทนัที   ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสยัวา่มีการทุจริตหรือสงสยัวา่มีการทุจริตไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
 อมรเทพ ขอสูงเนิน ( 2547 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาความคิดเห็นของพนกังานบญัชีที่มีต่อ
ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายในทางการบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตจงัหวดันครราชสีมา  
พบวา่  พนกังานสหกรณ์เห็นวา่องคป์ระกอบของระบบการควบคุมภายในทางการบญัชีมี
ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายในทางบญัชีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเห็นวา่องคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายในรายดา้นมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยอนัดบัแรกไดแ้ก่ งบประมาณและ
การเงิน อนัดบัรองลงมาคือ การจดัใหมี้การประเมินและการตรวจสอบ  นอกจากน้ีพนกังานบญัชี
สหกรณ์เห็นวา่กิจกรรมการควบคุมในทางการบญัชีมีความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน
ทางการบญัชีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดช่้วยใหห้ลาย ๆ ฝ่ายที่เก่ียวไดท้ราบ
ความคิดเห็นของพนกังานบญัชีวา่ใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในทางการบญัชีอยา่งไร  และ
การควบคุมภายในทางการบญัชีที่ดีไม่ไดเ้กิดจากพนกังานบญัชีเพยีงฝ่ายเดียว  หากเกิดจากพนกังาน
ทุกฝ่ายร่วมใจกนัพฒันางานและคุณภาพของงานใหมี้คุณภาพดีขึ้นไป 
 สายทิพย ์จะโนภาษ ( 2549 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลกระทบของการก ากบัดูแลที่ดีและ
ศกัยภาพองคก์รที่มีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานธุรกิจส่งออกในประเทศไทย  พบวา่  ระบบที่
จดัใหมี้กระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้ า  การควบคุมของกิจการใหมี้ความรับผดิชอบตาม
หนา้ที่ดว้ยความโปร่งใส  และสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพือ่รักษาเงินลงทุนและเพิม่คุณค่า
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวภายในกรอบการมีจริธรรมที่ดี  โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนและสงัคม
โดยรวม ประกอบโครงสร้างองคก์รและกระบวนการของการน าและควบคุมองคก์รไปสู่เป้าหมาย
เป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมที่จบัตอ้งได ้ ซ่ึงประกอบดว้ยโครงสร้างองคก์ร  การก าหนดอ านาจหนา้ที่
หรือกฎบตัรคู่มือค  าสัง่  ระเบียบปฎิบติั  ระบบงานต่าง ๆ  ดงันั้น การที่องคก์รมีแนวทางในการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี  จะก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยตรงต่อองคก์ร  รวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวจิยัเร่ือง  ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่
การลงทุน เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้ม ภายในขององคก์รที่มีผลต่อ
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
 3. การสร้างเคร่ืองมือใชใ้นการวจิยั 
 4.  การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
 5. การจดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6.  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  นกับญัชีของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางเลือกเพือ่การลงทุน   ที่ท  างานประจ า ณ สถานประกอบการของตนเอง  ในปี 2554 จ านวน 66 
คน  (ที่มา : เวป๊ไซต ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วนัที่ 8 ม.ค. 2554)     

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั  คือ นกับญัชีของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางเลือกเพือ่การลงทุน  ที่ท  างานประจ า ณ สถานประกอบการของตนเอง  ในปี พ.ศ.  2554 จ านวน 
66 คน  แต่เก็บได ้42 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.63 
 
เคร่ืองมือในงานวิจัย 
 งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงส ารวจ ( Survey) เพือ่ส ารวจความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ารที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี    ซ่ึงตอ้งการขอ้มูลในการ
ปฏิบติังานภายในองคก์าร  และความเห็นของนกับญัชีที่มีต่อการวางระบบควบคุมภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร   ที่ไม่สามารถจดัหาในรายงานอ่ืนใดได ้ จึงเลือกการรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม   เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น  
5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  
ต  าแหน่ง  ประสบการณ์  และรายไดเ้ฉล่ีย 
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ตอนที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  
เป็นการสอบถามเพือ่ตรวจสอบรายการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน   จ านวนพนกังาน  ทุนจด
ทะเบียน  และรายไดต่้อปี   

ตอนที่  3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน  มีลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ดา้น  คือ  ดา้น
สภาพแวดลอ้มการควบคุม  ดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นกิจกรรมการควบคุม  ดา้นสารสนเทศ
และการส่ือสาร  และดา้นการติดตามและประเมินผล 

ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร มีลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นวฒันธรรม
องคก์าร  ดา้นระบบบริหารจดัการองคก์าร  และดา้นโครงสร้างองคก์าร   

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี มีลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้น  คือ ดา้นความเขา้ใจได ้ 
ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ดา้นความเช่ือถือได ้  และดา้นการเปรียบเทียบได ้
 
การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 ผูว้จิยัไดท้  าเนินการตามล าดบัดงัน้ี  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการวางระบบควบคุมภายใน สภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี เพือ่น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน โดย
พจิารณาเน้ือหาใหค้รอบคลุมกบัความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการวจิยั 
 3. น าเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญงานวจิยั  เพือ่พจิารณา ความ
ครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาการวจิยั แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามผูเ้ช่ียวชาญงานวจิยั
แนะน า ผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย  

  3.1 อาจารยจ์ารุณี วงศลิ์มปิยะรัตน์ 
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ   และน าแบบสอบถามออกทดสอบ
เพือ่ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  5.1 น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กบันกับญัชีในบริษทัจ ากดั จ  านวน 30 

คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพือ่หาความเหมาะสมของการใชภ้าษาในแบบสอบถาม 
  5.2 การหาค่าความเช่ือถือของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยการวเิคราะห์ค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ตามวธีิของ Cronbach  
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  5.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ (Discriminant Power) โดยใช ้ Item – total 
Correlation เพือ่หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของ การวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร 
 6. น าผลที่ไดรั้บจากการตรวจสอบคุณภาพเแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นวจิยัอีกคร้ัง 
เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า แลว้จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพือ่น าไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
1. ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั 
2. จดัท าขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพือ่ขอความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถามเม่ือเขา้สมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง 
3. ด าเนินการนดัการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยแบ่งกลุ่ม

เป็นพื้นที่เขตการปกครอง   ท  าการนดัวนัสมัภาษณ์ล่วงหนา้ 2- 3 วนัก่อนเขา้สมัภาษณ์  และจดั
ตารางการสมัภาษณ์ใหอ้ยูใ่นเขตเดียวกนั  หากกลุ่มตวัอยา่งใดที่ตอ้งการแบบสอบถามก่อนล่วงหนา้  
จะจดัส่งไปใหท้างไปรษณีย ์หรือทาง e-mail ตามแต่ความประสงคข์องผูถู้กสมัภาษณ์   ส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งที่อยูใ่นเขตต่างจงัหวดั  ไดจ้ดัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ พร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์เพือ่ส่งกลบัและขอความ
ร่วมมือใหต้อบกลบัภายใน 15 วนั 

4. ส าหรับบริษทัใดที่ไม่สามารถนดัสมัภาษณ์ได ้จะส่งแบบสอบถามทางไปรษณียพ์ร้อม
ซองจดหมายติดแสตมป์เพือ่ส่งกลบั  

5. ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ไดรั้บจากการตอบกลบั 
6. น าแบบสอบถามที่ได ้42 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.63 ไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
 

การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป  
โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
 ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางเลือกเพือ่การลงทุน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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 ตอนที่  2 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือก
เพือ่การลงทุน   โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และ ร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทาง เลือกเพือ่การลงทุน เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร  
โดยใชว้ธีิการประมวลผลทางหลกัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการ
บรรยายและสรุปผลการด าเนินการวจิยั  โดยก าหนดการใหค้ะแนนค าตอบของแบบสอบถาม  ดงัน้ี 
(บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 99-100) 
 ระดบัความคิดเห็นมากที่สุด  ก าหนดให ้ 5 คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็นมาก ก าหนดให ้ 4 คะแนน  
 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ก าหนดให้  3 คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย ก าหนดให ้ 2 คะแนน  
   ระดบัความคิดเห็นนอ้ย ก าหนดให ้ 1 คะแนน  
  แลว้หาค่าเฉล่ียของค าตอบแบบสอบถาม  โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของ
ค่าเฉล่ียดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99-100)  
   ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 
  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทาง เลือกเพือ่การลงทุน  เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในของ
องคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  จ  าแนกตาม ระยะเวลาด าเนินงาน  จ  านวนพนกังาน  
จ  านวนเงินทุนจดทะเบียน  และยอดขาย  โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีมากกวา่ 2 กลุ่ม  ที่เป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample Test) การทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งที่มีมากกวา่ 2 กลุ่ม  ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA)  
  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวจิยัคร้ังน้ีใชส้ถิติดงัน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน 
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  1.1 ร้อยละ (Percentages) 
  1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถิติที่ใชใ้นการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชว้ธีีหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติที่ใชท้ดสอบคุณลกัษณะของตวัแปร คือ การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวั
แปรอิสระ (Multicolinearity Test)  
 4.  สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  4.1 F-test 
  4.2 T-test, One way ANOVA   
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัเร่ือง “ ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ

ลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทาง

บญัชี”   

  1. สญัลกัษณ์ที่ใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2. ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ ขอ้มูล 

  3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจในการแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสญัลกัษณ์ที่ใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

   แทน ค่าเฉล่ีย  (Mean) 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนเฉล่ีย  

  F แทน ค่าสถิติทดสอบที่ใชพ้จิารณาในการแจกแจง F-distribution 

  t แทน สถิติทดสอบที่ใชเ้ปรียบเทียบ t-distribution 

  SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงยกก าลงัสอง (Sum of Square)  

  MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Mean Square) 

  df แทน ระดบัชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of  Freedom) 

  p-value  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 

   

ล าดับข้ันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัต่อไปน้ี  

  ตอนที่   1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือก

เพือ่การลงทุน 

X
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 ตอนที่   2  ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ

 ลงทุน  

ตอนที3่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบการควบคุมภายในของนกับญัชีบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 

ตอนที่  4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารของนกับญัชีบริษทั จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 

ตอนที ่ 5  ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 

ตอนที่ 6  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในของนกั

บญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนที่มี  

ระยะเวลาด าเนินงาน  จ  านวนพนกังาน  จ านวนเงินทุนจดทะเบียน และ 

รายไดต่้อปีแตกต่างกนั 

ตอนที่ 7  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รของนกั

บญัชี ระยะเวลาด าเนินงาน  จ  านวนพนกังาน  จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 

และ รายไดต่้อปีแตกต่างกนับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือก

เพือ่การลงทุนที่มี ระยะเวลาด าเนินงาน  จ  านวนพนกังาน  จ านวนเงินทุนจด

ทะเบียน และ รายไดต่้อปี 

 แตกต่างกนั 

ตอนที่ 8  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของนกับญัชี 

ระยะเวลาด าเนินงาน  จ  านวนพนกังาน  จ านวนเงินทุนจดทะเบียน และ 

รายไดต่้อปีแตกต่างกนั 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุน  เกี่ยวกับ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน 

 

ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกฯ จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ   
 ชาย 11 26.19 
 หญิง 31 73.81 

 รวม 42 100.00 

2.  อาย ุ   
 นอ้ยกวา่ 25 ปี 1 2.38 
 26 – 30 ปี 5 11.91 
 31 – 35 ปี 24 57.14 
 มากกวา่ 35 ปี 12 28.57 

   รวม  42 100.00 

3.  ระดบัการศึกษา   
 ปริญญาตรี  20 47.62 
 สูงกวา่ปริญญาตรี  22 52.38 

   รวม  42 100.00 

4.  ต าแหน่ง   
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 3 7.14 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 19 45.24 
 หวัหนา้แผนกบญัชี 11 26.19 
 อ่ืน ๆ  9 21.43 
   รวม  42 100.00 
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน(ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกฯ จ านวน ร้อยละ 

5.  ประสบการณ์ท างาน   
 5 ปี หรือนอ้ยกวา่  3 7.15 

 6 – 10 ปี 12 28.57 
 11 – 15 ปี 13 30.95 
 มากกวา่ 15 ปี 14 33.33 
   รวม 42 100.00 
6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
 นอ้ยกวา่25,000 บาท 2 4.76 
 25,000 – 35,000 บาท 4 9.53 
 35,001 – 40,000 บาท 13 30.95 
 มากกวา่ 40,000 บาท 23 54.76 
   รวม 42 100.00 
 

 

 จากตารางที่ 1พบวา่ นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดทางเลือกเพือ่การลงทุน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง  (ร้อย 73.81)  มีอายรุะหวา่ง31 – 35 ปี  (ร้อยละ 57.14) รองลงมาคืออายุมากกวา่ 35ปี  (ร้อยละ  

28.57)  ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 52.38)  มีต  าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (ร้อยละ45.24)    

รองลงมาคือต าแหน่งหวัหนา้แผนกบญัชี  (ร้อยละ 26.19)  ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปี  (ร้อย

ละ 33.33)  รองลงมาคืออายงุานระหวา่ง  11 – 15 ปี (ร้อยละ 30.95) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 

40,000 บาท(ร้อยละ 54.76)  รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน35,001 – 40,000 (ร้อยละ 30.95)   

 

 

 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน 
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 ตารางที่ 2ข้อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน

เกี่ยวกับ  ระยะเวลาด าเนินงาน  จ านวนพนักงาน   จ านวนเงินทุนจดทะเบียน  รายได้ต่อปี 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน จ านวน ร้อยละ 

1.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน   
 นอ้ยกวา่ 5 ปี - - 
 5 – 10 ปี 5 11.91 
 11 – 15 ปี 11 26.19 
 มากกวา่ 15 ปี 26 61.90 
  รวม 42 100.00 

2. จ านวนพนกังาน   
 ไม่เกิน 200 คน 30 71.43 
 201 – 250 คน 5 11.91 
 251 – 350 คน 2 4.76 
 มากกวา่ 350 คน 5 11.90 

  รวม 42 100.00 

3. จ านวนเงินทุนจดทะเบียน   
 ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 24 57.14 
 201 – 400 ลา้นบาท 10 23.81 
 401 – 600 ลา้นบาท 5 11.91 
 มากกวา่ 600 ลา้นบาท 3 7.14 

  รวม  42 100.00 

4. รายไตต่้อปี   
 ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 5 11.90 
 201 – 400 ลา้นบาท 9 21.43 
 401 – 600 ลา้นบาท 7 16.67 
 มากกวา่ 600 ลา้นบาท 21 50.00 

 รวม 42 100.00 
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 จากตารางที่2พบวา่  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาด าเนินงานมากกวา่ 15 ปีคิดเป็นร้อย 61.90  รองลงมาคือระยะเวลาการด าเนินงานระหวา่ง  11 

– 15 ปีคิดเป็นร้อยละ 26.19  และระยะเวลาด าเนินงานระหวา่ง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.91    จ  านวน

พนกังานที่ท  างานในบริษทัฯส่วนใหญ่ไม่เกิน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43รองลงมามีจ านวนพนกังาน

ระหวา่ง 201 – 250  คนคิดเป็นร้อย 11.91   จ านวนพนกังานมากกวา่ 350 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90และ

พนกังานจ านวนระหวา่ง 251 – 350 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.76    บริษทัที่มีเงินทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่

นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.14  รองลงมาเงินทุนจดทะเบียนระหวา่ง  201 – 400 ลา้นบาท

คิดเป็นร้อยละ23.81และบริษทัที่มีเงินทุนจดทะเบียน  401 – 600 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.91บริษทัฯ

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉ่ียต่อปีมากกวา่ 600 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ  50.00 รองลงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีระหวา่ง

201 – 400 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  21.43รายไดเ้ฉล่ียต่อปีในระหวา่ง 401 – 600 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อย

ละ 16.67  และรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 200 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.91   

 

 ตอนที่  3  ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบความควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

ตารางที่ 3แสดงความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อ

การลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

การวางระบบควบคุมภายใน x  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1.  ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 4.26 0.42 มาก 
2.  ดา้นการประเมินความเส่ียง 4.18 0.26 มาก 
3.  ดา้นกิจกรรมการควบคุม 4.34 0.32 มาก 
4.  ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 4.15 0.31 มาก 
5.  ดา้นการติดตามและประเมินผล 4.35 0.36 มาก 

  โดยรวม 4.26  มาก 
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จากตารางที่3พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น( x  = 4.26) ดา้นที่มีค่าเฉล่ีย x

สูงสุดคือดา้นการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉล่ีย x เท่ากบั4.35รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นกิจกรรมการ

ควบคุม  มีค่าเฉล่ีย x เท่ากบั 4.34  ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม มีค่าเฉล่ีย x เท่ากบั 4.26  ดา้นการ

ติดตามและประเมินผล มีค่าเฉล่ีย x  เท่ากบั 4.18  และดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย  x

เท่ากบั 4.15 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นรายข้อ 

การวางระบบควบคุมภายใน 
ด้านสภาพแวดล้อมภารควบคุม 

x  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. องคก์รเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์ จรรยาบรรณพนกังาน โดย
จดัท าแนวทางการปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดดา้นความซ่ือสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.52 0.51 มากที่สุด 

2. องคก์รใหค้วามส าคญัในการก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย กลยทุธก์ารด าเนินงาน  ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน  
และประกาศแจง้ใหพ้นกังานทราบทัว่กนั 

4.29 0.71 มาก 

3.  องคก์รจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
ตรวจสอบ  ที่มีความรู้  ความสามารถ และความเขา้ใจในการ
ตรวจสอบควบคุมภายในขององคก์ร 

4.19 0.71 มาก 

4. องคก์รมีการก าหนด  คุณวฒิุความรู้ความสามารถที่จ  าเป็นของ
พนกังานส าหรับต าแหน่งงาน    โดยมีการคดัเลือกที่เป็นระบบ   
มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

4.07 0.75 มาก 

5. องคก์รไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร สายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจน  
มีการมอบอ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร     
และการวเิคราะห์โครงสร้างองคก์รเพือ่ปรับเปล่ียนโครงสร้าง 
ตามความเหมาะสม 

4.21 0.471 มาก 

 รวม 4.26 0.420 มาก 
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 จากตาราง 4  พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์พือ่การลงทุน    มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม  อยูใ่นระดบัมากที่สุดเพยีง 1

ขอ้ คือ ขอ้ที่ 1 องคก์รเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์จรรยาบรรณพนกังาน โดยจดัท าแนวทางการปฏิบตัิหรือ

ขอ้ก าหนดดา้นความซ่ือสตัยแ์ละจรรยาบรรณไวอ้ยา่งชดัเจน ( x  = 4.52)และขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมากไดแ้ก่ องคก์รใหค้วามส าคญัใน การก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยทุธก์าร

ด าเนินงาน  ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน  และประกาศแจง้ใหพ้นกังานทราบทัว่กนั  ( x  = 4.29)

องคก์รไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร สายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจน  มีการมอบอ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบที่

เป็นลายลกัษณ์อกัษร     และ การวเิครา ะห์โครงสร้างองคก์ รเพือ่ ปรับเปล่ียนโครงสร้าง ตามความ

เหมาะสม  ( x  = 4.21)  องคก์รจดัใหมี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบ  ที่มีความรู้

ความสามารถ  และความเขา้ใจ ในการตรวจสอบควบคุมภายในขององคก์ร  ( x  = 4.19)  และ องคก์ร มี

การก าหนด  คุณวฒิุความรู้ความสามารถที่จ  าเป็นของพนกังานส าหรับต าแหน่งงาน    โดยมีการคดัเลือก

ที่เป็นระบบ   มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ(์ x  = 4.07)  ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 5ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน

เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน  ด้านการประเมินความเส่ียงเป็นรายข้อ 

 

การวางระบบควบคุมภายใน 
ด้านการประเมินความเส่ียง 

x  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. องคก์รจดัใหมี้การระบุความเส่ียงต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดความ
ลม้เหลวของระบบการควบคุมภายใน โดยใหห้วัหนา้หน่วยงาน
และพนกังานเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการระบุปัจจยัความเส่ียงนั้น ๆ 

4.10 0.48 มาก 

2.องคก์รจดัใหมี้การวเิคราะห์โอกาสการเกิดความเส่ียงตามขอ้(6)   
โดยผูบ้ริหารหน่วยงานและพนกังานมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์
ความเส่ียง 

4.05 0.49 มาก 

3. องคก์รมีการประเมินระดบัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหาก
ความเส่ียงนั้นเกิดขึ้นจริง   โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัของ
ความเสียหายและจดัล าดบัการป้องกนัตามล าดบัความส าคญันั้น  

4.07 0.41 มาก 
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4. องคก์รมีการแจง้ใหท้ราบทัว่กนัถึงมาตรการป้องกนัความเส่ียง  
และแจง้ใหบุ้คคลผูมี้หนา้ที่เก่ียวขอ้งทราบถึงวธีิการปฏิบติัเพือ่
ป้องกนัความเส่ียง โดยมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.24 0.48 มาก 

5. องคก์รสนบัสนุนการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุม
ภายใน  โดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ที่สามารถลดความเส่ียง แทน
ระบบการควบคุมภายในแบบเดิม 

4.43 0.59 มาก 

 รวม 4.18 0.26 มาก 

จากตารางที่ 5 พบวา่นกับญัชีบริษทัจ ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนมี

ความเห็นเก่ียวกบัการวางระบบควบตุมภายใน  ดา้นการประเมินความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ขอ้ที่

ไดค้่าเฉล่ียสูงสุดคือ องคก์รสนบัสนุน การปรับปรุง และพฒันา ระบบการควบคุมภายใน  โดยใช้

เทคโนโลยใีหม่ ๆ ที่สามารถลดความเส่ียง แทนระบบการควบคุมภายในแบบเดิม ( x  = 4.43)  ขอ้ที่ได้

ค่าเฉล่ียรองลงมาคือ  องคก์รมีการแจง้ใหท้ราบทัว่กนัถึงมาตรการป้องกนัความเส่ียง  และแจง้ใหบุ้คคล

ผูมี้หนา้ที่เก่ียวขอ้งทราบถึงวธีิการปฏิบติัเพือ่ป้องกนัความเส่ียง โดยมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ( x  

= 4.24)  องคก์รจดัใหมี้การระบุ ความเส่ียงต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดความ ลม้เหลวของระบบการควบคุม

ภายใน โดยใหห้วัหนา้หน่วยงานและพนกังานเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการระบุปัจจยัความเส่ียงนั้น ๆ  ( x  = 

4.10)   องคก์รมีการประเมินระดบัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากความเส่ียงนั้นเกิดขึ้นจริง   โดยเรียง

ตามล าดบัความส าคญัของความเสียหายและจดัล าดบัการป้องกนัตามล าดบัความส าคญันั้น ( x  = 4.07)   

และ องคก์รจดัใหมี้การ วเิคราะห์โอกาส การเกิดความเส่ียง ตามขอ้( 6)   โดยผูบ้ริหารหน่วยงาน และ

พนกังานมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ความเส่ียง( x = 4.05)ตามล าดบั 

ตารางที่ 6ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุมเป็นรายข้อ 

การวางระบบควบคุมภายใน 
ด้านกิจกรรมการควบคุม x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. องคก์ร สร้างกิจกรรมการควบคุมในแต่ละระบบ พร้อม
ทั้งประเมินตน้ทุนกิจกรรมการควบคุมและผลประโยชน์ที่
จะไดรั้บคุม้ค่าหรือไม่ 

4.24 0.43 มาก 
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2. องคก์รจดัใหมี้การกระจายอ านาจและแบ่งแยกหนา้ที่ความ
รับผดิชอบระหวา่งหน่วยงานหรือบุคคลอยา่งชดัเจนสามารถ
ตรวจสอบได ้

4.29 0.55 มาก 

3. องคก์รก าหนด ใหมี้การสอบยนัการปฏิบตัิงานของ
เจา้หนา้ที่ในระดบัต่าง ๆ  โดยท าการตรวจสอบกบัเป้าหมายที่
ก  าหนด รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบที่วางไว้ 

4.31 0.52 มาก 

4. องคก์รมีการจดัท าเอกสารครบถว้นตามระบบการควบคุม
ภายในก าหนดไว ้  เอกสารที่ตอ้งลงบญัชีไดผ้า่นการบนัทึก
บญัชีโดยพนกังานผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบ และไดล้งลายมือช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสาร 

4.38 0.49 มาก 

5.ผูบ้ริหารมีการติดตามผล  และตรวจสอบการปฏิบตัิงานตาม
กิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งมีบทลงโทษ หากไม่ปฏิบติั
ตามระเบียบ หรือค าสัง่ 

4.48 0.51 มาก 

 รวม 4.34 0.32 มาก 

 

 จากตารางที่ 6 พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน  ดา้นกิจกรรมการควบคุมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ขอ้ที่

ไดค้่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมีการติดตามผลและตรวจสอบการปฏิบติังานตามกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

พร้อมทั้งมีบทลงโทษ หากไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือค าสัง่ ( x  = 4.48)  ขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียรองลงมาคือ  

องคก์รมีการจดัท าเอกสารครบถว้นตามระบบการควบคุมภายในก าหนดไว ้  เอกสารที่ตอ้งลงบญัชีไดผ้า่น

การบนัทึกบญัชีโดยพนกังานผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบและไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสาร  ( x  = 

4.38)องคก์รก าหนดใหมี้การสอบยนัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ในระดบัต่าง ๆ  โดยท าการตรวจสอบกบั

เป้าหมายที่ก  าหนด รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบที่วางไว้  ( x  = 4.31)   องคก์รจดัให้มีการกระจาย

อ านาจและแบ่งแยกหนา้ที่ความรับผดิชอบระหวา่งหน่วยงานหรือบุคคลอยา่งชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

( x  = 4.29)   และองคก์รสร้างกิจกรรมการควบคุมในแต่ละระบบ พร้อมทั้งประเมินตน้ทุนกิจกรรมการ

ควบคุมและผลประโยชน์ที่จะไดรั้บคุม้ค่าหรือไม่( x = 4.24)  ตามล าดบั 
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 ตารางที7่ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการส่ือสารเป็นรายข้อ 

 

การวางระบบควบคุมภายใน 
ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1.องคก์รจดัใหมี้การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  และมีการ
น าขอ้มูลมาใชใ้นการจดัท ารายงานเพือ่การบริหาร  
ด าเนินงานประจ าวนั และ สนบัสนุนการตดัสินใจของฝ่าย
บริหาร 

4.14 0.47 มาก 

2.  องคก์รมีศูนยก์ลางระบบสารสนเทศส่วนกลางเพือ่เก็บ
ขอ้มูล โดยมีการแยกส่วนเป็นระบบยอ่ย และในแต่ละระบบมี
การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนโดยเฉพาะ 

4.17 0.49 มาก 

3. ขอ้มูลการปฏิบติังานในแต่ละระบบงาน  ไดน้ ามาบนัทึก
ในระบบสารสนเทศ  และมีการน าขอ้มูลในแต่ละระบบมา
ใชเ้พือ่การท ารายงาน หรือใชต้รวจสอบ  

4.26 0.45 มาก 

4.องคก์รจดัใหมี้ช่องทางการติดต่อส่ือสารทั้งภายใน
หน่วยงาน และสู่ภายนอกหน่วยงานที่รวดเร็วทนักาล ใน
ระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบ  

4.07 0.34 มาก 

5. องคก์รจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการส่ือสาร  
ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารภายในระบบ  การติดต่อส่ือสารสู่
ภายนอกระบบ  และการแจง้เตือนเม่ือเกิดเหตุผดิพลาด   

4.12 0.55 มาก 

 รวม 4.15 0.30 มาก 

 

 จากตารางที่ 7 พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้

ขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้มูลการปฏิบติังานในแต่ละระบบงานไดน้ ามาบนัทึกในระบบสารสนเทศ  

และมีการน าขอ้มูลในแต่ละระบบมาใชเ้พือ่การท ารายงานหรือใชต้รวจสอบ ( x  = 4.26)  ขอ้ที่ได้

ค่าเฉล่ียรองลงมาคือ  องคก์รมีศูนยก์ลางระบบสารสนเทศส่วนกลางเพือ่เก็บขอ้มูล โดยมีการแยกส่วนเป็น
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ระบบยอ่ย และในแต่ละระบบมีการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนโดยเฉพาะ  ( x  = 4.17)  

องคก์รจดัใหมี้การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  และมีการน าขอ้มูลมาใชใ้นการจดัท ารายงานเพือ่การ

บริหาร  ด าเนินงานประจ าวนั และ สนบัสนุนการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร  ( x  = 4.14) องคก์รจดัให้ มี

การประเมินประสิทธิภาพของการส่ือสาร  ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารภายในระบบ  การติดต่อส่ือสารสู่

ภายนอกระบบและการแจง้เตือนเม่ือเกิดเหตุผดิพลาด   ( x  = 4.12) และองคก์รจดัใหมี้ช่องทางการ

ติดต่อส่ือสารทั้งภายในหน่วยงานและสู่ภายนอกหน่วยงานที่รวดเร็วทนัการในระบบการควบคุมภายใน

แต่ละระบบ( x  = 4.07)    ตามล าดบั 

 

 ตารางที8่ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน ด้านการติดตามและประเมินผล เป็นรายข้อ 

 

การวางระบบควบคุมภายใน 
ด้านการติดตามและประเมินผล x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. องคก์รจดัใหมี้การรายงานผลการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงาน และท าการเปรียบเทียบแผนงาน  กบัผลการ
ด าเนินงาน 

4.26 0.49 มาก 

2. องคก์รมีวเิคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่ไม่
เป็นไปตามแผนงาน  หรือ  สาเหตุความผดิพลาดที่เกิดขึ้น
จากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุม 

4.31 0.52 มาก 

3. องคก์รมีการปรับปรุงด าเนินการแกไ้ข  อยา่งทนัเวลา  
หากเกิดตรวจพบความผดิพลาด หรือมีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนงาน 

4.40 0.50 มาก 

4. องคก์รมีการน าผลการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด      น ามา
ปรับปรุงเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบการควบคุมภายใน 

4.36 0.48 มาก 

5. องคก์รมีก าหนดใหมี้การติดตามผลเป็นระยะ ๆ  ใน
ระหวา่งปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ  

4.38 0.49 มาก 

  รวม 4.34 0.36 มาก 
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 จากตารางที่ 8พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในดา้นการติดตามและประเมินผลอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

ขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียสูงสุดคือองคก์รมีการปรับปรุงด าเนินการแกไ้ข  อยา่งทนัเวลา  หากเกิดตรวจพบความ

ผดิพลาด หรือมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ( x  = 4.40)ขอ้ที่ไดค้ะแนนรองลงมาคือ

องคก์รมีก าหนดใหมี้การติดตามผลเป็นระยะ ๆ  ในระหวา่งปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ ( x  

= 4.38) องคก์ร มีการน าผลการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด   น ามาปรับปรุงเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบการ

ควบคุมภายใน  ( x  = 4.36)  องคก์รมีวเิคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

หรือ  สาเหตุความผดิพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุม  ( x  = 4.31)   และ

องคก์รจดัใหมี้การรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงา น และท าการเปรียบเทียบแผนงานกบัผลการ

ด าเนินงาน ( x  = 4.26)  ตามล าดบั 

 

 ตารางที9่ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 

 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร x  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 4.24 0.28 มาก 
2. ดา้นระบบบริหารจดัการ 4.21 0.33 มาก 
3. ดา้นโครงสร้างองคก์ร 4.12 0.35 มาก 

  โดยรวม 4.19  มาก 

 

 จากตารางที่ 9พบวา่นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ดา้นที่ไดค้่าเฉล่ียสูงสุด

คือ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ( x  = 4.24)  ดา้นที่ไดค้่าเฉล่ียรองลงมาคือ ดา้นระบบบริหารจดัการ ( x  = 

4.21) และดา้นโครงสร้างองคก์ร ( x  = 4.12)ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 10 ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร  เป็นรายข้อ 

 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1.องคก์รส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือและปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั ขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 

4.17 0.44 มาก 

2. องคก์ารส่งเสริม  และสนบัสนุนใหพ้นกังานเคารพและ
เช่ือมัน่ในระบบอาวโุส 

4.19 0.59 มาก 

3. องคก์รมุ่งเนน้ใหพ้นกังานรู้จกัรับฟัง  ยอมรับค าแนะน า  
เห็นคุณค่าของความคิดที่แตกต่าง   และน าความคิดที่เป็น
ประโยชน์ 

4.24 0.43 มาก 

4.  องคก์รมุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีความภูมิใจที่ไดท้  างานใน
องคก์ร 

4.29 0.51 มาก 

  รวม 4.24 0.26 มาก 

 

 จากตารางที่ 10พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  ดา้นวฒันธรรมองคก์รอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ขอ้ที่

ไดค้่าเฉล่ียสูงสุดคือ   องคก์รมุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีความภูมิใจที่ไดท้  างานในองคก์ร ( x  = 4.29)  ขอ้ที่

ไดค้่าเฉล่ียรองลงคือ  องคก์รมุ่งเนน้ใหพ้นกังานรู้จกัรับฟัง  ยอมรับค าแนะน า เห็นคุณค่าของความคิดที่

แตกต่าง  และน าความคิดที่เป็นประโยชน์ ( x  = 4.24)และองคก์รส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังาน

เคารพและเช่ือมัน่ในระบบอาวโุส  ( x  = 4.19)   และองคก์รส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือและปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ( x  = 4.17)  ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 11  ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ด้านระบบการจัดการเป็นรายข้อ  

 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ด้านระบบบริหารจัดการ x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. องคก์รมุ่งเนน้การวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
ท างานที่ชดัเจน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกั 
วสิยัทศัน์ ขององคก์ร 

4.26 0.45 มาก 

2.  องคก์รใหค้วามส าคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ ์ การ
บริหารโครงการ  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ และการ
จดัการทรัพยากร  รวมถึงการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.17 0.49 มาก 

3. องคก์รมุ่งเนน้การจดัสรรงบประมาณอยา่งเพยีงพอ  ใน
การปรับปรุง  พฒันาขยายกิจการในอนาคต 

4.19 0.40 มาก 

4. องคก์รใหค้วามส าคญัต่อการกระจายอ านาจตามลกัษณะ
การด าเนินงาน  เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการเกิดความคล่องตวั 

4.21 0.47 มาก 

  รวม 4.21 0.33 มาก 

  

 จากตารางที่  11พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  ดา้นระบบบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ขอ้ที่

ไดค้่าเฉล่ียสูงสุดคือองคก์รมุ่งเนน้การวางแผนและก าหนดเป้าหมายการท างานที่ชดัเจน  เพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกั วสิยัทศัน์ขององคก์ร ( x  = 4.26) ขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียรองลงมาคือ  องคก์ร

ใหค้วามส าคญัต่อการกระจายอ านาจตามลกัษณะการด าเนินงาน  เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการเกิดความ

คล่องตวั ( x = 4.21)องคก์รมุ่งเนน้การจดัสรรงบประมาณอยา่งเพยีงพอ  ในการปรับปรุง  พฒันาขยาย

กิจการในอนาคต ( x = 4.19)  และองคก์ร ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ ์ การบริหาร

โครงการ  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการจดัการทรัพยากร  รวมถึงการตดัสินใจอยา่งมี

ประสิทธิภาพ( x  = 4.17)ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 12  ความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการ

ลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ด้านโครงสร้างองค์กรเป็นรายข้อ 

 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ด้านโครงสร้างองค์กร x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1.องคก์รใหค้วามส าคญัในการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั  เพือ่น าไปใชป้ฏิบติัภายในกิจการอยา่งชดัเจน 

4.17 0.44 มาก 

2. องคก์รมุ่งเนน้การจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องกิจการใหม้ากที่สุด 

4.09 0.53 มาก 

3. องคก์รสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คคลากรทราบและ
เขา้ใจวตัถุประสงคเ์ป้าหมายขององคก์รเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 

4.14 0.42 มาก 

4. องคก์รใหค้วามส าคญักบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หนา้ที่ และวงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัไวช้ดัเจน
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.10 0.48 มาก 

  รวม 4.12 0.34 มาก 

 

 จากตารางที่ 12พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนมี

ความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ดา้นโครงสร้างองคก์รอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ที่ได้

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ องคก์รใหค้วามส าคญัในการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั  เพือ่น าไปใชป้ฏิบติั

ภายในกิจการอยา่งชดัเจน ( x  = 4.17)  ขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียรองลงมาคือ  องคก์รสนบัสนุนและส่งเสริมให้

บุคคลากรทราบและเขา้ใจวตัถุประสงคเ์ป้าหมายขององคก์รเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร( x  = 

4.14)   องคก์รใหค้วามส าคญักบัการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และวงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละ

ระดบัไวช้ดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร( x  = 4.10)  องคก์รมุ่งเนน้การจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องกิจการใหม้ากที่สุด ( x  = 4.09)  ตามล าดบั 
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 ตาราง 13ความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดยรวมและเป็นรายข้อของนักบัญชี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน 

 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี x  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ดา้นความเขา้ใจได ้ 4.42 0.36 มาก 
2. ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 4.49 0.37 มาก 
3. ดา้นความเช่ือถือได ้ 4.39 0.34 มาก 
4. ดา้นการเปรียบเทียบได ้ 4.50 0.32 มาก 
  โดยรวม 4.45  มาก 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  

มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีคุณภาพขอ้มูลทางบญ้ชีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.45)    เม่ือ

พจิารณารายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการ

เปรียบเทียบได ้( x  = 4.50)  ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ( x  = 4.49)  ดา้นความเขา้ใจได ้( x  

= 4.42) และดา้นความเช่ือถือได ้( x = 4.39) 

 

 ตารางที่ 14  ความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี  ด้านความเข้าใจได้เป็นรายข้อของ

นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน 

 

 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
ด้านความเข้าใจได้ x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. ใชภ้าษาเขียน ในการน าเสนองบการเงินที่ผูใ้ชง้บการเงิน
สามารถเขา้ใจไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น 

4.50 0.51 มาก 

2. องคก์รจดัท ารายงานทางการเงินที่มุ่งเนน้ใหผู้ใ้ชร้ายงาน
ทางการเงินน าขอ้มูลไปใชเ้พือ่การตดัสินใจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.48 0.51 มาก 
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3. น าเสนองบการเงินที่มีขอ้มูลอยา่งเพยีงพอทีผู่ใ้ชง้บ
การเงิน สามารถเขา้ใจเหตุการณ์ทั้งในอดีต และปัจจุบนัได้
อยา่งเพยีงพอ 

4.38 0.54 มาก 

4.  จดัท าและน าเสนอขอ้มูลในงบการเงินที่มีสาระส าคญั
ครบถว้นไม่ละเวน้การแสดงขอ้มูลถึงแมว้า่ขอ้มูลนั้นจะมี
ความซบัซอ้นและยากต่อการเขา้ใจของผูใ้ชง้บการเงิน 

4.33 0.53 มาก 

  รวม 4.42 0.38 มาก 

 

 จากตารางที่ 14พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีดา้นความเขา้ใจไดอ้ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยเรียงล าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี   ใชภ้าษาเขียน ในการน าเสนองบการเงินที่ผูใ้ชง้บการเงินสามารถ

เขา้ใจไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น ( x  = 4.50)  ขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียรองลงมาคือ องคก์ร จดัท ารายงานทางการเงินที่

มุ่งเนน้ใหผู้ใ้ชร้ายงานทางการเงินน าขอ้มูลไปใชเ้พือ่การตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( x = 4.48)

น าเสนองบการเงินที่มีขอ้มูลอยา่งเพยีงพอที่ ผูใ้ชง้บการเงินสามารถเขา้ใจเหตุการณ์ทั้งในอดีต และ

ปัจจุบนัไดอ้ยา่งเพยีงพอ  ( x = 4.38)  และจดัท าและน าเสนอขอ้มูลในงบการเงินที่มีสาระส าคญั

ครบถว้นไม่ละเวน้การแสดงขอ้มูลถึงแมว้า่ขอ้มูลนั้นจะมีความซบัซอ้นและยากต่อการเขา้ใจของผูใ้ชง้บ

การเงิน ( x  = 4.33)   

 

 ตารางที่ 15  ความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี  ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

เป็นรายข้อของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน 

 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. องคก์รเตรียมขอ้มูลทางบญัชีที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน  โดยช่วยใหผู้ใ้ชป้ระเมิน
เหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบักิจการทั้งในอดีต  ปัจจุบนั  และ
อนาคต 

4.45 0.55 มาก 
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2. ขอ้มูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานทางการเงินช่วยให้
ผูใ้ชง้บการเงินสามารถยนืยนัผลการตดัสินใจหรือช้ี
ขอ้ผดิพลาดผลการประเมินที่ผา่นมาในอดีตได ้

4.50 0.55 มาก 

3. รูปแบบของรายงานทางการเงินสามารถเขา้ใจไดง่้าย มี
การจดักลุ่มรายการเพือ่ง่ายต่อการใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ    

4.55 
 

0.50 มากที่สุด 

4. กิจการจดัท าและน าเสนองบการเงินอยา่งทนัต่อเวลาที่
ผูใ้ชง้บการเงินสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้พือ่การตดัสินใจ 

4.48 0.50 มาก 

  รวม  4.49 0.37 มาก 

 

 จากตารางที่  15พบวา่ นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมากที่สุด

เพยีง 1 ขอ้ คือ รูปแบบของรายงานทางการเงินสามารถเขา้ใจไดง่้าย มีการจดักลุ่มรายการเพือ่ง่ายต่อการ

ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ   ( x  = 4.55)  ชอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียรองลงมาคือ  ขอ้มูลทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานทางการเงินช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถยนืยนัผลการตดัสินใจหรือช้ีขอ้ผดิพลาดผลการ

ประเมินที่ผา่นมาในอดีตได(้ x  =  4.50)  กิจการจดัท าและน าเสนองบการเงินอยา่งทนัต่อเวลาที่ผูใ้ชง้บ

การเงินสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้พือ่การตดัสินใจ  ( x  = 4.48)   องคก์รเตรียมขอ้มูลทางบญัชีที่เป็น

ประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน  โดยช่วยใหผู้ใ้ชป้ระเมินเหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบักิจการ

ทั้งในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต ( x = 4.45) 

 

 ตารางที่ 16  ความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี  ด้านความเช่ือถือได้ เป็นรายข้อของ

นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน 

 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
ด้านความเช่ือถือได้ x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1.  งบการเงินจดัท าขึ้นโดยใหค้วามส าคญัในการประมาณ
การ การวดัมูลค่า  อยา่งถูกตอ้ง  สามารถตรวจสอบได ้
ปราศจากความล าเอียง 

4.36 0.53 มาก 



83 

 

 
 

2. การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินไดจ้ดัท าขึ้น
อยา่งเที่ยงธรรม  ปราศจากความล าเอียงที่จะมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงินในทางใดทางหน่ึง  

4.43 0.50 มาก 

3.  องคก์รแสดงขอ้มูลทางการบญัชีแสดงถึงเหตุการณ์และ
รายการต่าง ๆ อยา่งสมเหตุสมผล ตามขอ้เทจ็จริงของ
เหตุการณ์ทางบญัชี  หรือตามที่คาดไดว้า่ควรจะเป็นอยา่ง
เหมาะสม 

4.40 0.50 มาก 

4.  องคก์รบนัทึกรายการและแสดงรายการทางบญัชี  
เหตุการณ์ทางบญัชีโดยสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและความเป็น
จริงทางเศรษฐกิจไม่ตามรูปแบบกฎหมาย 

4.33 0.48 มาก 

  รวม  4.39 0.34 มาก 

 

 จากตารางที่ 16พบวา่ นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  ดา้นความช่ือถือได ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งเที่ยงธรรม  ปราศจากความล าเอียง

ที่จะมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงินในทางใดทางหน่ึง( x  = 4.43)   ขอ้ที่ไดค้ะแนนรองลงมาค

คือ องคก์ร แสดงขอ้มูลทางการบญัชีแสดงถึงเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ อยา่งสมเหตุสมผล ตาม

ขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทางบญัชี หรือตามที่คาดไดว้า่ควรจะเป็นอยา่งเหมาะสม ( x  = 4.40)   งบ

การเงินจดัท าขึ้นโดยใหค้วามส าคญัในการประมาณการ การวดัมูลค่า  อยา่งถูกตอ้ง  สามารถตรวจสอบ

ได ้ปราศจากความล าเอียง   ( x  = 4.36)  องคก์รบนัทึกรายการและแสดงรายการทางบญัชี  เหตุการณ์

ทางบญัชีโดยสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจไม่ตามรูปแบบกฎหมาย ( x  = 4.33)    
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 ตารางที่ 17  ความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี  ด้านการเปรียบเทียบได้ เป็นรายข้อ

ของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน 

 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
ด้านการเปรียบเทียบได้ x  S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. องคก์รยดึถือแนวทางปฏิบตัิตามวธีิการที่ใชใ้นงวดบญัชี
ปีที่ผา่นมา  เพือ่ใหผู้ใ้ชข้อ้มูลมีความเขา้ใจง่าย 

4.43 0.50 มาก 

2.  ขอ้มูลทางบญัชีที่จดัท า และน าเสนอ  สามารถ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตเพือ่คาดคะเนแนวโนม้ฐานะ
ทางการเงิน  และผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคตได ้

4.52 0.51 มากที่สุด 

3. ขอ้มูลทางบญัชีที่จดัท  าขึ้น น าเสนอในรูแบบงบการเงิน  
สามารถใชเ้ปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนในประเภทกิจการ
เดียวกนัได ้

4.45 0.50 มาก 

4. การจดัท ารายงานทางการเงินมีสม ่าเสมอในการจดัท า
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของทุกงวดบญัชี  

4.57 0.50 มากที่สุด 

  รวม  4.50 0.32 มาก 

 

 จากตารางที่  17พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  ดา้นการเปรียบเทียบได ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด 2 ขอ้ โดย

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือขอ้ การจดัท ารายงานทางการเงินมีสม ่าเสมอในการจดัท าในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของ

ทุกงวดบญัชี ( x  = 4.57)   ขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียมากที่สุดรองลงมาคือขอ้  ขอ้มูลทางบญัชีที่จดัท า และ

น าเสนอ  สามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตเพือ่คาดคะเนแนวโนม้ฐานะทางการเงิน  และผลการ

ด าเนินงานของกิจการในอนาคตได(้ x  = 4.52)   ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้  คือ  โดยเรียงตามล าดบั

ค่าฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี  ขอ้มูลทางบญัชีที่จดัท  าขึ้น น าเสนอในรูแบบงบการเงิน  สามารถใช้

เปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนในประเภทกิจการเดียวกนัได้ ( x = 4.45)  และองคก์ร ยดึถือแนวทางปฏิบตัิ

ตามวธีิการที่ใชใ้นงวดบญัชีปีที่ผา่นมา  เพือ่ใหผู้ใ้ชข้อ้มูลมีความเขา้ใจง่าย ( x = 4.43) 
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 ตอนที่  4 เปรียบเทียบความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทาง เลือกเพื่อการลงทุน (MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance )  
 
 ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

N = 42 

ตัวแปรและกลุ่มย่อย  ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

 
 

จ านวน
(N)42 

ค่าความน่าจะเป็น 
 (P-Value) 

เพศ      0.393 
       ชาย  4.26 0.17    11  
       หญิง  4.20 0.21   31  
อาย ุ      0.367 
       25 ปีหรือนอ้ยกวา่  4.19 0.23    1  
       26-30 ปี  4.30 0.16    5  
       31-35 ปี  4.17 0.74   24  
       มากกวา่ 35 ปี     4.27 0.31  12  
การศึกษา      0.007** 
       ปริญญาตรี  4.13 0.15    20  
       สูงกวา่ปริญญาตรี  4.29 0.21   22  
ต าแหน่ง      0.009** 
       ผูอ้  านวยการบญัชี  4.52 0.31  3  
       ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  4.21 0.18  19  
       หวัหนา้แผนกบญัชี  4.10 0.18  11  
       อ่ืนๆ  4.25 0.12  9  
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 ตารางที่ 18  เปรียบเทียบความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ) 

N = 42 

ตัวแปรและกลุ่มย่อย  ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน(S.D.) 

 
 

จ านวน
(N)42 

ค่าความน่าจะเป็น 
(P-Value) 

ประสบการณ์ท างาน      0.014* 
       5 ปีหรือนอ้ยกวา่  4.28 0.09  3  
       6-10 ปี  4.09 0.16  12  
       11-15 ปี  4.19 0.14  13  
       มากกวา่ 15 ปี  4.33 0.23  14  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน      0.409 
       นอ้ยกวา่ 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  
       มากกวา่ 40,000 บาท  4.26 0.22  23  

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
 จากตารางที่ 18 สรุปไดว้า่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกับญัชีที่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม
เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทาง
บญัชี ไดแ้ก่ การศึกษา ต  าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน โดยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้ม
ภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
(ค่า p-value = 0.007) กลุ่มตวัอยา่งที่มีต  าแหน่งแตกต่างกนัจะมีความความคิดเห็นภาพรวมเก่ียวกบัการ
วางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (ค่า p-value = 0.009) และกลุ่มตวัอยา่งที่มี
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัก็จะมีความความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัการวางระบบควบคุม
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ภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (ค่า p-value = 0.014)  ดงัจะไดแ้สดงรายละเอียดความแตกต่างเป็นรายคู่
ในตารางที่ 4.2 และ 4.3  ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบั  เพศ  และอาย ุ ที่มีผลต่อความคิดเห็นใน
ภาพรวมเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพทาง
บญัชี 
 ตารางที่ 19  เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความความ
คดิเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน จ าแนกตามต าแหน่ง (ใช้เกณฑ์การจ าแนกของ sheffé) 
 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
บัญชี 

ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี 

หัวหน้าแผนกบัญชี อื่นๆ 

ผูอ้  านวยการบญัชี - 0.30619 0.41281* 0.26415 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - - 0.10662 - 
หวัหนา้แผนกบญัชี - - - - 
อ่ืนๆ - 0.04204 0.14866 - 
* นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 จากตารางที่ 19  สรุปไดว้า่  กลุ่มตวัอยา่งที่มีต  าแหน่งผูอ้  านวยการบญัชี กบักลุ่มตวัอยา่งที่มี
ต  าแหน่งหวัหนา้แผนกบญัชี มีความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน และ
สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีแตกต่างกนั จึงท าใหต้  าแหน่ง เป็น
ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม 
 ตารางที่ 20  เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความความ
คดิเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน (ใช้เกณฑ์การจ าแนกของ sheffé) 

ต าแหน่ง 5 ปีหรือนอ้ยกวา่ 6-10 ปี 11-15 ปี มากกวา่ 15 ปี  

5 ปีหรือนอ้ยกวา่ - 0.18868 0.08950 - 
6-10 ปี - - - - 
11-15 ปี - 0.09918 - - 
มากกวา่ 15 ปี 0.05211 0.24079* 0.14161 - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 20  สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 15 ปี กบักลุ่มตวัอยา่ง
ที่มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี  มีความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน และ
สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีแตกต่างกนั จึงท าใหป้ระสบการณ์
ท างานเป็นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม 
 
 ตารางที่ 21  เปรียบเทียบความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาในการท างาน จ านวนพนักงาน เงินทุนจด
ทะเบียน และรายได้ต่อปี 

N = 42 

ตัวแปรและกลุ่มย่อย  ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
 
 

จ านวน
(N) 
42 

 
 
 

ค่าความ 
น่าจะเป็น  
(P-Value) 

ระยะเวลาท างาน       0.945 
       5-10 ปี  4.18 0.11  5   
       11-15 ปี  4.22 0.21  11   
       มากกวา่ 15 ปี  4.21 0.21  26   
จ านวนพนักงาน       0.223 
       ไม่เกิน 200 คน  4.23 0.24    30   
       201-250 คน  4.00 0.27    5   
       251-350 คน  4.08 0.24   2   
       มากกวา่ 350 คน  4.17 0.08  5   
เงินทุนจดทะเบียน       0.801 
       ไม่เกิน 200 ลา้นบาท  4.22 0.21  24   
        201-400 ลา้นบาท  4.22 0.22  10   
        401-600 ลา้นบาท  4.14 0.09  5   
        มากกวา่ 600 ลา้นบาท  4.29 0.20  3   
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 ตารางที่ 21 (ต่อ) เปรียบเทียบความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อม

ภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาในการท างาน จ านวนพนักงาน เงินทุนจด

ทะเบียน และรายได้ต่อปี 

ตัวแปรและกลุ่มย่อย  ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

 
 
 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน  

(S.D.) 

 
 
 

จ านวน
(N) 
42 

ค่าความ 
น่าจะเป็น  
(P-Value) 

รายได้ต่อปี       0.625 
       ไม่เกิน 200 ลา้นบาท  4.18  0.80  5  
       201-400 ลา้นบาท  4.21  0.13  9  
        401-600 ลา้นบาท  4.13  0.14  7  
        มากกวา่ 600 ลา้นบาท  4.25  0.24  21  

 

 จากตารางที่ 21 สรุปไดว้า่ ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่

การลงทุน ไม่มีปัจจยัใดที่ท  าใหค้วามคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน (MAI)เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้ม

ภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีแตกต่างกนั 
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 ตอนที่  5 เปรียบเทียบความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทาง เลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชี โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี  2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test 
และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า  2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA)  จ าแนกเป็นรายด้าน 
 
 ตารางที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทาง เลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี จ าแนกเป็นรายด้าน 

N = 42 

 
การวางระบบควบคุม 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

8 
33 

0.642 
0.993 

0.080 
0.030 

2.667 0.022* 

ดา้นการประเมินความเส่ียง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6 
35 

0.588 
1.048 

0.098 
0.030 

3.271 0.012* 

ดา้นกิจกรรมการควบคุม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

7 
34 

0.650 
0986 

0.136 
0.020 

6.723 0.000** 

ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
36 

1.091 
0.545 

0.218 
0.015 

14.408 0.000** 

ดา้นการติดตามและประเมินผล ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
36 

1.091 
0.545 

0.218 
0.015 

14.408 0.000** 

รวม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

19 
22 

1.432 
0.204 

0.075 
0.009 

8.138 0.000** 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 



91 

 

 
 

 จากตารางที่ 22 พบวา่ ความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นสภาพแวดลอ้มการ

ควบคุมและดา้นการประเมินความเส่ียงมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน (MAI) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ส่วนดา้น

กิจกรรมการควบคุม ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นการติดตามและประเมินผล มีผลต่อความ

คิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน (MAI) 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001  ตามล าดบั 

 ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทาง เลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี จ าแนกเป็นรายด้าน 

N = 42 

 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4 
37 

0.244 
1.391 

0.061 
0.038 

1.626 0.188 

ดา้นระบบบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5 
36 

0.762 
0.874 

0.152 
0.024 

6.276 0.000* 

ดา้นโครงสร้างขององคก์ร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6 
35 

0.884 
0.752 

0.147 
0.021 

6.856 0.000* 

รวม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

11 
30 

1.053 
0.583 

0.096 
0.019 

4.925 0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 จากตารางที่ 23 พบวา่ ความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นระบบ

บริหารจดัการ และดา้นโครงสร้างขององคก์ร  มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจด
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ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน(MAI) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ส่ว น

ดา้นวฒันธรรมองคก์รไม่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม 

 ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทาง เลือกเพื่อการลงทุน(MAI)เกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ที่ จ าแนกเป็นรายด้าน 

N = 42 
 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
 
 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

 
 
 

df SS MS F p-value 

ดา้นความเขา้ใจได ้  ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
 

5 
36 

0.727 
0.908 

0.145 
0.025 

5.768 0.001** 

ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ 

 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
 

5 
36 

0.479 
1.157 

0.096 
0.032 

2.980 0.024* 

ดา้นความเช่ือถือได ้  ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
 

4 
37 

0.952 
0.684 

0.238 
0.018 

12.874 0.000*** 

ดา้นการเปรียบเทียบได ้  ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
 

4 
37 

0.688 
0.948 

0.172 
0.026 

6.710 0.000*** 

รวม  ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
 

14 
27 

1.350 
0.285 

0.096 
0.011 

9.137 0.000*** 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 จากตารางที่ 24 พบวา่ ความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือก

เพือ่การลงทุน(MAI)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นความเขา้ใจไดมี้ผลต่อความคิดเห็น

ในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุ นอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.01  ส่วนดา้นความเช่ือถือได ้และดา้นการเปรียบเทียบได ้มีผลต่อความคิดเห็นใน
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ภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน (MAI)\อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ตามล าดบั 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัเร่ือง  ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ

ลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพ

ขอ้มูลทางบญัชี  มีประเด็นส าคญัในการน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

1. ความมุ่งหมายของการวจิยั 

2. สรุปผลการวจิยั 

3. อภิปรายผล 

4. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนกับญัชีเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์ร  และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ
ลงทุน 

2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความคิดเห็นของนกับญัชีในการวางระบบควบคุมภายใน
องคก์ร  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 

3. เพือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกับญัชี เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน 
สภาพแวดลอ้มภายใน  และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางเลือกเพือ่การลงทุน ที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ยอดขาย  และจ านวนพนกั งาน  
ที่แตกต่างกนั 

 
สรุปผลการวิจัย 

  
การวจิยัเร่ือง  ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ

ลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพ
ขอ้มูลทางบญัชี  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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1. นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  อายรุะหวา่ง 31-35 ปี ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ต  าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  ประสบการณ์
ท างานมากกวา่ 15 ปี  และรายไดเ้ฉล่ียต่อปีมากกวา่ 40,000 บาท   

2. บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ด าเนินงานมากกวา่ 15 ปี  มีพนกังานนอ้ยกวา่ 200 คน  มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ลา้นบาท   และมี
รายไดต่้อปีเกินกวา่  600 ลา้นบาท   

3. นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มีความคิดเห็นก่ียว
กบัการวางระบบควบคุมภายในโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นในระดบัมาก   ไดแ้ก่  ดา้น
สภาพแวดลอ้มการควบคุม  เช่น  องคก์รเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์ จรรยาบรรณพนกังาน โดยจดัท าแนว
ทางการปฏิบติังานหรือขอ้ก าหนดดา้นความซ่ือสตัยแ์ละจรรยาบรรณไวอ้ยา่งชดัเจน  องคก์รให้
ความส าคญัในการก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยทุธก์ารด าเนินงาน ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรชดัเจนและประกาศแจง้ใหพ้นกังานทราบทัว่กนั  องคก์รไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร  สายการบงัคบั
บญัชาที่ชดัเจนมีการมอบอ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการวเิคราห์
โครงสร้างองคก์รเพือ่ปรับเปล่ียนโครงสร้างตามความเหมาะสม  เป็นตน้ ดา้นการประเมินความเส่ียง  
เช่น  องคก์รสนบัสนุนการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายใน โดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ที่
สามารถลดความเส่ียงแทนระบบการควบคุมภายในแบบเดิม  องคก์รมีการแจง้ใหท้ราบทัว่กนัถึง
มาตรการป้องกนัความเส่ียงและแจง้ใหบุ้คคลผูมี้หนา้ที่เก่ียวขอ้งทราบถึงวธีิการปฏิบติัเพือ่ป้องกนัความ
เส่ียง โดยมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  องคก์รจดัใหมี้การระบุความเส่ียงต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดความ
ลม้เหลวของระบบการควบคุมภายใน โดยใหห้วัหนา้หน่วยงานและพนกังานเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการ
ระบุปัจจยัความเส่ียงนั้น ๆ เป็นตน้  ดา้นกิจกรรมการควบคุม  เช่น  ผูบ้ริหารมีการติดตามผล  และ
ตรวจสอบการปฏิบติังานตามกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ  พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากมไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบหรือค าสัง่  องคก์รก าหนดใหมี้การสอบยนัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ในระดบัต่าง ๆ  โดยท า
การตรวจสอบกบัเป้าหมายที่ก  าหนด  รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎระเบียบที่วางไว ้เป็นตน้  ดา้น
สารสนเทศและการส่ือสาร เช่น  ขอ้มูลการปฏิบติังานในแต่ละระบบงาน ไดน้ ามาบนัทึกในระบบ
สารสนเทศ  และมีการน าขอ้มูลในแต่ละระบบมาใชเ้พือ่การท ารายงาน หรือใชต้รวจสอบ องคก์รมี
ศูนยก์ลางระบบสารสนเทศส่วนกลางเพือ่เก็บขอ้มูล โดยมีการแยกส่วนเป็นระบบยอ่ย และในแต่ละระบบ
มีการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนโดยเฉพาะองคก์รจดัใหมี้การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  
และมีการน าขอ้มูลมาใชใ้นการจดัท ารายงานเพือ่การบริหาร  ด าเนินงานประจ าวนั และ สนบัสนุนการ
ตดัสินใจของฝ่ายบริหาร  เป็นตน้  ดา้นการติดตามและประเมินผล  เช่น  องคก์ร มีการปรับปรุง
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ด าเนินการแกไ้ข  อยา่งทนัเวลา  หากเกิดตรวจพบความผดิพลาด หรือมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนงาน องคก์ร มีก าหนดใหมี้การติดตามผลเป็นระยะ ๆ  ในระหวา่งปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และ
สม ่าเสมอ องคก์ร มีการน าผลการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดน ามาปรับปรุงเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบการ
ควบคุมภายใน องคก์รจดัให้ มีการรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงา น และท าการเปรียบเทียบ
แผนงาน  กบัผลการด าเนินงานองคก์รมีวเิคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน  
หรือ  สาเหตุความผดิพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุมเป็นตน้ 

4. นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน  มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นวฒันธรรมในองคก์ร เช่น ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  ไดแ้ก่  องคก์ร มุ่งเนน้ให้
พนกังานมีความภูมิใจที่ไดท้  างานในองคก์ร   องคก์ร มุ่งเนน้ใหพ้นกังานรู้จกัรับฟัง  ยอมรับค าแนะน า  
เห็นคุณค่าของความคิดที่แตกต่าง   และน าความคิดที่เป็นประโยชน์องคก์ารส่งเสริม  และสนบัสนุนให้
พนกังานเคารพและเช่ือมัน่ในระบบอาวโุส   และ  องคก์ร ส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือและปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั ขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ   ดา้นระบบบริหารจดัการ  ไดแก่ องคก์ร มุ่งเนน้การ
วางแผนและก าหนดเป้าหมายการท างานที่ชดัเจน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกั วสิยัทศัน์ ของ
องคก์ร องคก์ร ใหค้วามส าคญัต่อการกระจายอ านาจตามลกัษณะการด าเนินงาน  เพือ่ใหก้ารบริหาร
จดัการเกิดความคล่องตวั องคก์รมุ่งเนน้การจดัสรรงบประมาณอยา่งเพยีงพอ  ในการปรับปรุง  พฒันา
ขยายกิจการในอนาคต องคก์ร ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ ์ การบริหารโครงการ  การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ และการจดัการทรัพยากร  รวมถึงการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ   ดา้น
โครงสร้างองคก์ร  ไดแ้ก่  องคก์ร ใหค้วามส าคญัในการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั  เพือ่
น าไปใชป้ฏิบติัภายในกิจการอยา่งชดัเจน องคก์รสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คคลากรทราบและเขา้ใจ
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายขององคก์รเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร องคก์ร มุ่งเนน้การจดัโครงสร้าง
องคก์รใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องกิจการใหม้ากที่สุดองคก์รใหค้วามส าคญักบัการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และวงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัไวช้ดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5. นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีโดยรวมในระดบัมากทุกดา้น  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
ไดด้งัน้ี 

ดา้นความเขา้ใจได ้ไดแ้ก่ ใชภ้าษาเขียน ในการน าเสนองบการเงินที่ผูใ้ชง้บการเงินสามารถ
เขา้ใจไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น  องคก์รจดัท ารายงานทางการเงินที่มุ่งเนน้ใหผู้ใ้ชร้ายงานทางการเงินน าขอ้มูล
ไปใชเ้พือ่การตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพน าเสนองบการเงินที่มีขอ้มูลอยา่งเพยีงพอที่ ผูใ้ชง้บ
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การเงิน สามารถเขา้ใจเหตุการณ์ทั้งในอดีต และปัจจุบนัไดอ้ยา่งเพยีงพอ   และ จดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ในงบการเงินที่มีสาระส าคญัครบถว้นไม่ละเวน้การแสดงขอ้มูลถึงแมว้า่ขอ้มูลนั้นจะมีความซบัซอ้น
และยากต่อการเขา้ใจของผูใ้ชง้บการเงิน 

ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ไดแ้ก่  รูปแบบของรายงานทางการเงินสามารถเขา้ใจได้
ง่าย มีการจดักลุ่มรายการเพือ่ง่ายต่อการใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ   ขอ้มูลทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานทางการเงินช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถยนืยนัผลการตดัสินใจหรือช้ีขอ้ผดิพลาดผลการ
ประเมินที่ผา่นมาในอดีตไดกิ้จการจดัท าและน าเสนองบการเงินอยา่งทนัต่อเวลาที่ผูใ้ชง้บการเงิน
สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้พือ่การตดัสินใจ  องคก์รเตรียมขอ้มูลทางบญัชีที่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
ของผูใ้ชง้บการเงิน  โดยช่วยใหผู้ใ้ชป้ระเมินเหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบักิจการทั้งในอดีต  ปัจจุบนั  และ
อนาคต 

ดา้นความเช่ือถือได ้ ไดแ้ก่    งบการเงินจดัท าขึ้นโดยใหค้วามส าคญัในการประมาณการ การ
วดัมูลค่า  อยา่งถูกตอ้ง  สามารถตรวจสอบได ้ปราศจากความล าเอียงการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงินไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งเที่ยงธรรม  ปราศจากความล าเอียง ที่จะมีผล ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บ
การเงินในทางใดทางหน่ึง  องคก์รแสดงขอ้มูลทางการบญัชีแสดงถึงเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ อยา่ง
สมเหตุสมผล ตามขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทางบญัชี   หรือตามที่คาดไดว้า่ควรจะเป็นอยา่งเหมาะสม   
และ  องคก์ร บนัทึกรายการและแสดงรายการทางบญัชี  เหตุการณ์ทางบญัชีโดยสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
และความเป็นจริงทางเศรษฐกิจไม่ตามรูปแบบกฎหมาย 

ดา้นการเปรีบเทียบได ้ ไดแ้ก่  การจดัท ารายงานทางการเงินมีสม ่าเสมอในการจดัท าในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของทุกงวดบญัชีขอ้มูลทางบญัชีที่จดัท  าและน าเสนอ สามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ในอดีตเพือ่คาดคะเนแนวโนม้ฐานะทางการเงิน  และผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคตได ้ องคก์ร
ยดึถือแนวทางปฏิบติัตามวธีิการที่ใชใ้นงวดบญัชีปีที่ผา่นมา  เพือ่ใหผู้ใ้ชข้อ้มูลมีความเขา้ใจง่ายขอ้มูล
ทางบญัชีที่จดัท  าขึ้น น าเสนอในรูแบบงบการเงิน สามารถใชเ้ปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนในประเภท
กิจการเดียวกนัได ้

6. นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนที่มีการศึกษา  
ต  าแหน่ง  และประสบการณ์แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน  และ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีที่แตกต่างกนัแสดงไดด้งัน้ี 

นกับญัชีในต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี  และต าแหน่งหวัหนา้แผนกบญัชี  มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั   
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นกับญัชีที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการวาง
ระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

นกับญัชีที่มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปี  และนกับญัชีที่มีประสบการณ์การท างาน
ระหวา่ง 6 – 10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางระบบการควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

7. นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีดงัน้ี   

ความคิดเห็นในภาพรวมดา้นกิจกรรมการควบคุม  กิจกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  และ
กิจกรรมการติดตามและประเมินผล  มีผลต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี
มากกวา่  ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม และดา้นการประเมินความเส่ียง 

8. นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีดงัน้ี   

ความคิดเห็นในภาพรวมดา้นระบบบริหารจดัการ  และดา้นโครงสร้างองคก์ร  มีผลต่อความ
คิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีฯที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี   ส าหรับดา้นวฒันธรรมองคก์รไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพขอ้มูบทางบญัชีแต่อยา่งใด    

9. นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีโดยแสดงไดด้งัน้ี 

ความคิดเห็นในภาพรวมดา้นความเช่ือถือไดแ้ละดา้นการเปรียบเทียบได ้ มีผลต่อความคิดเห็น
ในภาพรวมของนกับญัชีที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีมากที่สุด   ดา้นความเขา้ใจไดมี้ผลต่อความ
คิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีเป็นล าดบัที่สอง  และดา้นความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีล าดสุัดทา้ย   
 
 
 
 
อภิปรายผล  
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การวจิยัเร่ือง  ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ
ลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน  และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูล
ทางบญัชี  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคดิเห็น

เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากเน่ืองจาก 

 การควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารที่ช่วยใหม้ัน่ใจวา่ การปฏิบติังานของพนกังาน 

หน่วยงาน องคก์ร เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั แบบแผนที่วางไว ้การควบคุมภายในที่เหมาะสมท าให้

ท  างานของหน่วยงาน พนกังาน มีความคล่องตวั  ลดการสูญเสีย  ทั้งที่เกิดจากความผดิพลาดที่ตั้งใจและ

ไม่ไดต้ั้งใจ ลดการซ ้ าซอ้นในการท างาน  ป้องกนัการทุจริต เพิม่ประสิทธิภาพขององคก์รใหมี้ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัทางธุรกิจ  ตลอดจนท าใหร้ายงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภายในและภายนอกองคก์ารมีความ

น่าเช่ือถือ  ผลที่ตามมาคือ การมีองคก์รที่เติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง   

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลนนท ์กั้วพสิมยั ( 2549 : บทคดัยอ่)พบวา่  ผูป้ระกอบการธุรกิจ 

SMEsมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการควบคุมภายในขององคก์รในระดบัมาก ทั้งดา้น

สภาพแวดลอ้มการควบคุมมีความชดัเจนในการระบุความรับผดิชอบและอ านาจการอนุมตัิให้

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบติังานใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางดา้นกิจกรรมการ

ควบคุมมีมาตรการป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยสิ์นอยา่งรัดกุมและเพยีงพอ และดา้นการติดตามและ

ประเมินผลมีการก าหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งรายงานต่อผูก้  ากบัดูแลทนัที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสยัวา่

มีการทุจริตไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกุสุมา โสเขียว ( 2549 : 129)  พบวา่  นกับญัชีบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุมภายในโดยรวมและ

เป็นรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เน่ืองจากการควบคุมภายในเป็นปัจจยัที่ส าคญัอยา่งมากในการ

ด าเนินธุรกิจ  เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผูบ้ริหาร  เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตาม

วตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ก  าหนดขึ้นภายในแต่ละองคก์รซ่ึงถา้ถูก

สร้างขึ้นอยา่งเหมาะสมก็จะช่วยใหเ้พิม่ประสิทธิภาพในการท างานขององคก์ร 
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 สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ พยอม สิงห์เสน่ห์ ( 2542 : 5-2)ไดก้ล่าวไวว้า่   การควบคุม

ภายใน คือนโยบายและวธีิการที่ไดว้างไวส้ าหรับปฏิบติัในกิจการเพือ่ที่จะใหไ้ดรั้บความมัน่ใจอยา่ง

สมเหตุสมผลวา่  กิจการจะสามารถด าเนินการใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท์ี่ไดก้  าหนดไว ้

 สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของส านกังานมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร ( 2547 : 109)  ได้

ใหแ้นวคิดไวว้า่การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารกิจการ  และพนกังานของกิจการร่วมกนั

ก าหนดขึ้นเพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจที่สมเหตุสมผลวา่ กิจการจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ของกิจการในเร่ืองต่อไปน้ี ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงาน  ความน่าเช่ือถือของงบ

การเงิน  การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด   

 2.นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคดิเห็นเกี่ยวกับ

การมีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

พจิารณาเป็นรายดา้นไดแ้ก่ 

 ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  ดา้นระบบบริหารจดัการ  และดา้นโครงสร้างขององคก์ร   อยูใ่นระดบั

มากทุกดา้น เน่ืองจาก  บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน เป็นบริษทัี่มุ่งเนน้

วตักรรม  ใหม่ ๆ การประดิษฐคิดคน้แนวทางการท างานใหม่  ซ่ึงจะใหค้วามส าคญัของสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์รเป็นอยา่งมาก  เพราะมีแนวความคิดที่เช่ือวา่หากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รดี  จะท าให้

ประสิทธิภาพการท างานดี  และผลงานมีคุณภาพดีไปดว้ย  นอกจากน้ียงัเป็นการสะทอ้นภาพพจน์ของ

บริษทันวตักรรมที่แนวความคิดกา้วหนา้ที่ใหค้วามส าคญัต่อบุคลากรภายในองคก์รและถือเป็นส่วน

ส าคญัส่วนหน่ึงที่องคก์รตอ้งรักษาไว ้

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนนัพรณ์  ช่ืนพบิูลย ์ ( 2552 :127)  พบวา่   ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจ 

SMEs มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รโดยรวม ดา้นระบบบริหารจดัการ  ดา้น

โครงสร้างองคก์ร  ดา้นวฒันธรรมองคก์รอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจุบนัองคก์รต่างๆ ไดใ้หค้วามส าคญั

กบัการจดัการสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเป็นอยา่งมาก  เพราะถือวา่หากมีระบบภายในองคก์รที่ดี  ก็

จะส่งใหข้อ้มูลและผลงานขององคก์รบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย   
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 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศศิธร เวชไชโย ( 2553 : 65)  พบวา่  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร คือ 

บรรยากาศองคก์รที่มีผลต่อการด าเนินงานหรือระดบัการปฎิบติังานองคก์รจ าเป็นตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงเพือ่ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ความคิดสร้างสรรคจ์ะเป็นกระบวนการที่ก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงโดยเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ผลงานใหม่และการใหบ้ริการระบบใหม่ที่จะตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอ านาจ ธีระวนิช( 2547 : 66) ไดก้ล่าวไวว้า่สภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์รประกอบดว้ยเง่ือนไขและพลงัผลกัดนัจากภายในองคก์รเช่น ผูถื้อหุน้ กรรมการบริหาร   

บุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร  เป็นตน้ ซ่ึงสภาพแวดลอ้มภายในน้ี  ถือเป็นปัจจยัที่องคก์รสามารถ

ควบคุมได ้ ผูบ้ริหารตอ้งท าการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีเพือ่ประเมินจุดแขง็  และจุดอ่อนขององคก์ร 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุพานี  สฤษฎว์านิช ( 2547 : 35 – 45)  กล่าววา่  การที่จะบริหารการ

เปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธใ์หป้ระสบความส าเร็จนั้น  องคก์รตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบ

อยา่งมากต่อองคก์ร  องคก์รตอ้งปรับเปล่ียนวสิยัทศัน์  ภารกิจ วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธห์ลกัขององคก์ร

ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 

 3.นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคดิเห็นเกี่ยวกับ

คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม ด้านความเข้าใจ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเช่ือถือ

ได้ และการเปรียบเทียบได้ อยู่ในระดับมากเน่ืองจาก 

  ขอ้มูลทางการบญัชีเป็นแหล่งขอ้มูลที่ส าคญัส าหรับผูใ้ชง้านทั้งที่เป็นบุคคลภายในไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารทุกระดบัชั้น  หวัหนา้งาน  พนกังาน เป็นตน้  และบุคคลภายนอกไดแ้ก่  ผูถื้อหุน้  เจา้หน้ี นกั

ลงทุน  เป็นตน้ ใชใ้นการวเิคราะห์ วางแผน  และตดัสินใจทางธุรกิจใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้   

การน าเสนอขอ้มูลทางบญัชีอยา่งเพยีงพอโดยไม่ละเวน้ขอ้มูลที่มีสาระส าคญัในรูปแบบและภาษาที่

เขา้ใจง่ายท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูลทางบญัชีสามารถน าขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่สบัสนและเขา้ใจเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบนัอยา่งครบถว้นขอ้มูลทางการบญัชีที่จดัเตรียมกลุ่มรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ

การใชง้านและการตดัสินใจท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีสามารถใชข้อ้มูลไดง่้ายและสามารถประเมิน

เหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตได ้รวมทั้งสามารถทนัต่อเวลาที่ใชใ้นการตดัสินใจ
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ของผูใ้ชข้อ้มูลเหล่านั้น การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง เที่ยงธรรม  ปราศจาก

ความล าเอียงในการชกัน าผูใ้ชข้อ้มูลใหเ้อนเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง นอกจากน้ีขอ้มูลทางบญัชี

ที่มีความสม ่าเสมอในจดัท าและน าเสนอทั้งในหลกัการ  มาตรฐาน ระยะเวลาและรูปแบบ ยงัเป็น

ประโยชน์ในการเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกบัปัจจุบนั และการคาดการณ์

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนในประเภทเดียวกนัได ้   

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกุสุมา โสเขียว ( 2549 : 130) ขอ้มูลทางการบญัชีเป็นเคร่ืองมือหน่ีง

ของการเพิม่มูลค่าใหธุ้รกิจภายใตโ้ซ่คุณค่าขององคก์รและเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการด าเนินงานและ

การตดัสินใจทางธุรกิจทั้งในส่วนของการวางแผนและการควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจใหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ   

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนนัพรณ์ ช่ืนพบิูลย ์( 2552 : 128) ขอ้มูลทางบญัชีถือวา่เป็นวตัถุดิบที่

ส าคญัส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี ซ่ึงคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีมีความส าคญัและเป็น

ประโยชน์แก่ผูใ้ชร้ายงานทางการเงินเป็นอยา่งมาก เพราะจะตอ้งใชป้ระกอบการตดัสินใจและวเิคราะห์

ความเส่ียงในการลงทุนในอนาคต   

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรพศิ จนัทรจตุรภทัร ( 2548 : 2) พบวา่  คุณภาพรายงานทางการเงิน

เป็นคุณสมบติัที่ท  าใหข้อ้มูลที่น าเสนอในรายงานทางการเงินมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจส าหรับผูใ้ช้

รายงาน  ลกัษณะการน าเสนอรูปแบบท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจได ้ มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  มี

ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งการเปรียบเทียบได ้ เพือ่ส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมของบริษทัที่เกิดขึ้นใน

อดีต  ปัจจุบนั  และคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต   รายงานทางการเงินจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเพือ่ใหท้นั

ต่อการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  และเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของเมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2547 : 4-12)  

กล่าวลกัษณะเชิงคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีไวว้า่  การก าหนดคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีมี

วตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลทางการบญัชีที่มีประโยชน์  ซ่ึงอาจมีลกัษณะเชิงคุณภาพ

หลายลกัษณะ  และอาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม  คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชียงัสามารถใช้

เป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกวธีิการบญัชีอีกดว้ย 
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 สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของณรงค ์ ปรีดานนัท ์ (2542 : 49 – 50 )  กล่าววา่  ขอ้มูลที่น าเสนอ

ต่อฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้  นกัลงทุน  หน่วยงานที่ก  ากบัดูแล  เจา้หน้ีหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง

อ่ืน ๆ จะตอ้งมีความถูกตอ้ง มีคุณภาพเพยีงพอที่จะใหบุ้คคลที่เก่ียวของ้ดงักล่าวขา้งตน้  สามารถ

น ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจทางธุรกิจ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 4. ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนมีผลต่อความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

ทีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีดังนี้ 

 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัจะท าใหมุ้มมองการบริหารงานและวสิยัทศัน์ขององคก์รที่มีต่อ

ผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีทั้งภายในและภายนอกองคก์รแตกต่างกนัการรักษาคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี

เพือ่ใหผู้ใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีน าขอ้มูลที่ถูกตอ้ง  ตรงความเป็นจริง มีความน่าเช่ือถือได ้ และทนัต่อ

เวลา  ถือเป็นความรับผดิชอบในอนัดบัตน้ ๆ ของนกับญัชี 

 ต  าแหน่งงาน  ผูท้ี่มีต  าแหน่งงานในระดบัที่สูง เช่นผูอ้  านวยการบญัชี  ยอ่มตอ้งมีทศันคติในการ

ท างาน  แตกต่างจากผูท้ี่มีต  าแหน่งงานต ่ากวา่  การมองการวางระบบควบคุมภายในของผูอ้  านวยการ

บญัชีเป็นเสมือนเคร่ืองมือช่วยในการท างานที่ท  าใหม้ัน่ใจไดว้า่  ขอ้มูลทางบญัชีที่ไดผ้า่นกระบวนการ

ควบคุมภายในที่ดีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ ในขณะที่ต  าแหน่งงานในระดบัรองลงมาหรือต าแหน่งที่อยู่

ในระบบการควบคุมภายในจะมองเห็นระบบการควบคุมภายในเป็นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั  หรือ

มาตรการในการตรวจสอบทุจริตซ่ึงมีไวบ้งัคบัผูป้ฎิบติังาน  ซ่ึงมีผลท าใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัระบบ

การควบคุมภายในที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีแตกต่างกนั   

 ประสบการณ์ท างาน  ที่ผูมี้ประสบการณ์ในวชิาชีพบญัชีมากยอ่มมีมุมมอง  และทศันคติใน

วชิาชีพบญัชีมากกวา่ผูท้ี่มีประสบการณ์ในวชิาบญัชีนอ้ยกวา่ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

การท างานเป็นเสมือนฐานขอ้มูลส่วนตวั  ที่น าไปใชใ้นการวเิคราห์ความสมเหตุสมผลของระบบการ

ควบคุมภายใน  และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  ที่ตนเองปฎิบติังานอยูว่า่มีความสมเหตสมผลหรือไม่  
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และควรปฏิบติัอยา่งไรกบัแต่ละสถานการณ์เพือ่รักษาใหคุ้ณภาพขอ้มูลขอ้มูลทางบญัชีมีความน่าเช่ือถือ 

ถูกตอ้งตามที่ควร และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ชท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร   

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภชยั ลิลิตธรรม ( 2550 : 143-144)  สรุปไดว้า่  การน าระบบควบคุม

ภายในตามแนวทางของCOSO มาใชใ้นระบบการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต)้ จงัหวดั

เพชรบุรี  มีความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลางเน่ืองจากพนกังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจหลกัการ

ควบคุมภายใน  และความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ยงัมีนอ้ย ดว้ย

เหตุผลดงักล่าวอาจท าใหพ้นกังานมีความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในไม่เพยีงพอ  ท าใหเ้กิดความ

เขา้ใจผดิหรือเกิดอคติต่อระบบการควบคุมภายในได ้

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภรัตน์ ศรแกว้( 2542:บทคดัยอ่) สรุปไดว้า่ระบบการควบคุมภายใน

ดา้นการเงินการบญัชี และการพสัดุในโรงเรียนมธัยมศึษาขนาดกลาง สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั

มหาสารคาม  มาตรฐานการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามเกณฑเ์น่ืองจากไม่มีวฒิุการศึกษาดา้นการเงิน และ

ดา้นบญัชี  เจา้หนา้ที่ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์  การพฒันาบุคลากรขาดความต่อเน่ือง   

 5.ข้อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนที่ประกอบด้วย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวนพนักงาน เงินทุนจดทะเบียน และรายได้เฉลี่ยต่อปี ไม่มีผลต่อความ

คดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน  เกี่ยวกับ

การวางระบบบัญชีและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

 เน่ืองจากการด าเนินงานขององคก์รที่เป็นบริษทัมหาชนมีหน่วยงานที่ก  ากบัดูแลการด าเนินงาน 

และการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามระเบียบและการรายงานเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่องคก์ารตอ้ง

จดัท าขึ้นเพือ่เป็นหลกัประกนัความเช่ือมัน่ของผูล้งทุนในการด าเนินงานขององคก์รไดจ้ดัใหมี้ระบบ

การควบคุมภายในที่น่าเช่ือถือไดภ้ายในองคก์ร รวมทั้งมาตรฐานการบญัชีที่ก  าหนดแนวทางหรือกรอบ

ในการปฏิบตัิงานส าหรับนกับญัชีในการเลือกจดัและน าเสนอขอ้มูลทางบญัชี  เพือ่รักษาคุณภาพขอ้มูล

ทางบญัชีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินทั้งภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร    ซ่ึงปัจจยัทัว่ไป

ของบริษทัฯ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯ   
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 ต่างจากงานวจิยัของวนนัพรณ์  ช่ืนพบิูลย ์ ( 2552 : 129)   พบวา่จ านวนพนกังานของธุรกิจ 

SMEs  ในเขตภาคเหนือ ที่แตกต่างกนั  มีผลท าใหค้วามคิดเห็นของผูบ้ริหารที่มีต่อ คุณภาพขอ้มูลทาง

บญัชีโดยรวม  ดา้นความเขา้ใจได ้ ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ดา้นความเช่ือถือได ้และดา้น

การเปรียบเทียบไดแ้ตกต่างกนั   

 ต่างจากงานวจิยัของกุลนนท ์กั้วพสิมยั ( 2549 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาการบริหารการควบคุม

ภายในของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด  พบวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจ 

SMEs ที่มีจ  านวนพนกังานระยะเวลาการด าเนินงาน  และทุนด าเนินงานแตกต่างกนัมีการปฏิบติัเก่ียวกบั

การบริหารการควบคุมภายในแตกต่างกนัทั้งที่เป็นโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น 

 6.นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคดิเห็นใน

ภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัโดย

เปรียบเทียบได้ดังนิ้ 

 ดา้นกิจกรรมการควบคุม  ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ดา้นการติดตามและประเมินผล  มี

ผลต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีในระดบัสูงกวา่เม่ือเทียบกบั ดา้น

สภาพแวดลอ้มการควบคุม  และดา้นการประเมินความเส่ียง  เน่ืองจากลกัษณะของสภาพแวดลอ้มการ

ควบคุมประกอบปัจจยัหลายปัจจยัที่ท  าใหก้ารวางระบบควบคุมภายในเปล่ียนแปลงไป   หรือมีความไม่

แน่นนอน   เช่น  จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร   รูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร   ความรู้ความสามารถของ

พนกังาน  ซ่ึงปัจจยับางปัจจยัไม่สามารถควบคุมได ้ หรืออยูเ่หนือการควบคุมของหน่วยงาน ท าใหไ้ม่

สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีไดช้ดัเจน  และเป็นไปไดย้าก 

 ดา้นการประเมินความเส่ียง  เป็นการประเมินเพือ่ใหท้ราบวา่องคก์รมีความเส่ียงอยา่งไร  ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นการเตรียมความพร้อม หรือจดัหาวธีิการป้องกนัไวก่้อนหนา้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชผู้มี้

ประสบการณ์และสามารถมองเห็นภาพรวมขั้นตอนการปฏิบติังานทั้งหมดที่เกิดขึ้น จึงสามารถก าหนด

ไดว้า่หน่วยงานหรือองคก์รมีความเส่ียงอยา่งไร  ท  าใหก้ารประเมินความเส่ียงมีความไม่แน่นอนและมี

ผลต่อคุณภาพบญัชีนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน  ในทางตรงกนัขา้มกิจกรรมการควบคุมจะช่วยเสริมสร้างความ

มัน่ใจแก่ผูบ้ริหารไดว้า่ในการปฏิบติังานไม่มีจุดบกพร่อง  หรือจุดร่ัวไหลที่ก่อใหเ้กิดการทุจริต  การ
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ท างานมีประสิทธิภาพครบตามกระบวนการที่ไวว้างไว ้ ตลอดจนขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารเป็น

แหล่งขอ้มูลในการรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน  การใชข้อ้มูลเพือ่การวเิคราะห์สถานการณ์  

วางแผน  ปรับปรุงแกไ้ข   และการติดตามและรายงานผลเพือ่ตรวจสอบการปฏิบติังานขององคก์ารเป็น

ระยะเพือ่ตรวจสอบผลการปฎิบติังานกบัแผนที่วางไว ้  

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลนนัท ์กั้วพสิมยั ( 2549 : 75)  พบวา่  กิจการมีการสนบัสนุนและ

ส่งเสริมใหพ้นกังานทราบและเขา้ใจวตัถุประสงคข์องกิจกรรมการควบคุมภายใน มีการก าหนดขอบเขต

อ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร    เพือ่เป็นการสนบัสนุนการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  วธีิ

ปฏิบติังานและค าสัง่ต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนด  ซ่ึงกิจการตระหนกัวา่กิจกรรมการควบคุมจะช่วย

ป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากความผดิพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุสุมา  โสเขียว ( 2549 : 131)  พบวา่ ความคิดเห็นของนกับญัชี 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกนั มีความคิดเห็น

เก่ียวกบั ประสิทธิภาพการควบคุมภายในแตกต่างกนั เน่ืองจากการแต่ละประเภทอุตสาหกรรม มีความ

ตอ้งการในการบริหารงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  ซ่ึงลกัษณะการปฎิบติังานแต่ละอุตสาหกรรม  จึงมี

การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาเพือ่ควบคุมการด าเนินงานในองคก์รแตกต่างกนั  

 7.นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคดิเห็นใน

ภาพรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญัโดยจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

 ระบบบริหารจดัการ  และโตรงสร้างองคก์ร  มีผลต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯเก่ียวกบั

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  ส าหรับวฒันธรรมองคก์รไม่มีผลต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯ  เน่ืองจาก  

ระบบบริหารจดัการ  และโครงสร้างองคก์รมีผลโดยตรงต่อการปฏิบติังานขององคก์ร ระบบบริหาร

จดัการและโครงสร้างองคก์ารที่ดีช่วยใหก้ารด าเนินงานภายในองคก์ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยช่วยใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีระบบ ไม่ท างานซ ้ าซอ้น ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมี

แนวทางในการท างานที่ชดัเจน  หรือมีผูรั้บผดิชอบในแต่ละขั้นตอน  จะส่งผลใหคุ้ณภาพงานต่าง ๆ มี

คุณภาพดี  และคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง    
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 ส าหรับวฒันธรรมองคก์ร มีลกัษณะเป็นพลงัเงียบ ที่มีอิทธิพลในการท างานของผูป้ฏิบีติงาน  

หากแต่เป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับการด าเนินชีวติประจ าวนัหรือค่านิยมที่ถือปฏิบติัในองคก์รหน่วยงาน      

ซ่ึงมีขึ้นเพือ่มุ่งเนน้การอยูร่่วมกนัภายในองคก์รเป็นหลกั 

 สองคลอ้งกบังานวจิยัของ  วนนัพร ช่ืนพบิูลย ์ (2552 : 131, 132)  พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์ร ดา้นระบบบริหารจดัการ และดา้นโครงสร้างองคก์รของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ  มี

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี    เน่ืองจาก  ธุรกิจ SMEs มีบทบาทมาก

ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และธุรกิจ SMEs ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน  การ

สร้างสรรคสิ์นคา้และการบริหาร  เป็นจุดก าเนิดของผูท้ี่จะสนใจลงทุนเป็นผูป้ระกอบการใหม่  เป็น

แหล่งหรือโรงเรียนฝึกอาชีพ  ผูบ้ริหารธุรกิจ  SMEs จึงตอ้งใหค้วามส าคญั กบัระบบบริหารจดัการเพือ่

น าพาองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ   นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รมีความส าคญัต่อปัจจยัทาง

โครงสร้างองคก์ร    ซ่ึงเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะการประพฤติปฎิบติัของคนในองคก์ร  ในฐานะ

ที่องคก์รเป็นส่วนหน่ึงของระบบสงัคมที่มีสมัพนัธภ์าพเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รอ่ืน ๆ  และในขณะเดียวกนั

องคก์รก็เป็นสถาบนัทางสงัคม     การศึกษาเพือ่เขา้ใจถึการบริหารองคก์รจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้ง

เรียนรู้ถึงลกัษณะของสงัคมนั้น   

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดนนั เทียนพฒุ ( 2544 : 2550)  พบวา่  ความส าเร็จของธุรกิจหรือที่

ส่วนใหญ่ประเมินจากความสามารถในการท าก าไรขององคก์รนั้น ๆ  จะมีความสมัพนัธก์นัอยา่งยิง่กบั

การบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

องคก์รใดที่สามารถจดัการดา้นทรัพยากรมนนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและท าก าไรได ้ องคก์รนั้นจะ

ประสบความส าเร็จในธุรกิจไดดี้ดว้ยประการทั้งปวง  และปัจจยัที่ส าคญัอีกประการคือ คุณภาพขอ้มูล

ทางบญัชี  เพราะมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รและมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ  การ

วางแผนการด าเนินงาน  การวางระบบบริหารจดัการภายในองคก์ร  และควบคุมกิจกรรมด าเนินงาน   

 8ความคดิเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน

เกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัและมีผลต่อความคดิเห็นของนัก

บัญชีฯเกี่ยวกับคุณภาพดังนี้ 
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 ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละดา้นการเปรียบเทียบไดมี้ผลต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯในระดบัสูง

ที่สุด ส าหรับดา้นอ่ืนที่มีผลต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯในระดบัรองลงมาคือ ดา้นความเขา้ใจ  และ

ดา้นความความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ตามล าดบั  เน่ืองจากองคก์รธุรกิจที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์

ทางเลือกเพือ่การลงทุน ถือเป็นตลาดรอง  ที่ตอ้งสร้างความมัน่ใจใหผู้ล้งทุน  เจา้หน้ี ผูถื้อหุน้ และบุคคล

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษทั  โดยแสดงขอ้มูลทางการเงิน  รายงานทางการเงิน และขอ้มูลทางบญัชีดา้น

อ่ืน ๆ ที่มีความถูกตอ้งน่าเชือถือได ้ และเพือ่เป็นการแสดงถึงศกัยภาพของบริษทัที่มีมาตรฐานเทียบเท่า

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตลาดหลกั     

 การที่สามารถเปรียบเทียบไดก้บับริษทัตนเองในปีก่อน ๆ หรือกบับริษทัอ่ืนในประเภทธุรกิจ

เดียวกนั  แสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้  ความเจริญเติบโตในทางธุรกิจ  หรือความถดถอยทางธุรกิจ ที่

บริษทัก าลงัด าเนินอยูแ่ละเนน้ความสม ่าเสมอของรูปแบบ และหลกัการในการน าเสนอขอ้มูลทางบญัชี

เพือ่ใหส้ามารภเปรียบเทียบความสามารถของกิจการ ทั้งในปีที่ผา่นมา และส าหรับกิจการประเภท

เดียวกนั    

 ส าหรับดา้นความเขา้ใจไดมี้ผลต่อความคิดเห็นเป็นล าดบัรองลงมาเน่ืองจาก  เป็นการน าเสนอ

ขอ้มูลทางบญัชีเป็นตวัเลข ขอ้ก าหนด เง่ือนไขต่าง ๆ ของการน าเสนอขอ้มูลทางบญัชี  ผูใ้ชข้อ้มูลทาง

บญัชีจ าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นธุรกิจ บญัชี  การเงิน หรือบริหารธุรกิจ ในระดบัหน่ึง เพือ่ใหเ้ขา้ใจ

ความหมายของตวัเลขทางบญัชี หากผูใ้ชข้อ้มูลทางบญัชี หรืองบการเงินตอ้งการการวเิคราห์ขอ้มูลทาง

บญัชีผูใ้ชข้อ้มูลจ าเป็นตอ้งศึกษาความรู้เพิม่เติมดว้ยตนเอง  

  ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ   มีผลต่อความคิดเห็นของนกับญัชีฯเก่ียวกบัคุณภาพ

ขอ้มูลทางบญัชีล าดบัสุดทา้ยเน่ืองจาก  ผูใ้ชข้อ้มูลทางบญัชีมีความเช่ือมัน่ในขอ้มูล และสามารถ

เปรียบเทียบขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ความสามารถในการตดัสินใจ หรือความถูกตอ้งในการตดัสินใจก็

จะมีความถูกตอ้งตามมา   

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วนนัพร ช่ืนพบิูลย ์ (2552 : 132 )  พบวา่  กลุ่มอุตสาหกรรมบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลที่จดท าและน าเสนอต่างกนั  

ถา้กลุ่มอุตสาหกรรมใหต้อ้งการปรับเปล่ียนกลยทุธใ์หท้นักบัคู่แข่งขนัและสภาพแวดลอ้ม  จะตอ้งการ
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ใชข้อ้มูที่ถูกตอ้งในระดบัหน่ึง และ  บริษทัจดทะเบียนที่ด าเนินกิจการอยูม่านานจะอาศยัขอ้มูลที่มีอยูใ่น

บริษทัมา   องคก์รแต่ละองคก์ร  มีพนกังานที่มีระดบัการศึกษา และประสบการณ์แตกต่างกนั  รวมทั้ง

แต่ละบริษทัมีระบบการบริหารงาน  ลกัษณะแตกต่างกนั  ตามรูปแบบของธุรกิจ  จึงท าใหพ้นกังานมี

บทบาทหนา้ที่ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัไป  คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีของธุรกิจ SMEs ในเขต

ภาคเหนือ มีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นความเขา้ใจได ้ ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ดา้นความ

เช่ือถือได ้ และดา้นการเปรียบเทียบได ้

9. สอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มองคก์รใหเ้หมาะสม เพือ่ใหเ้กิดการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพสร้าง

บรรยากาศในการท างานที่ดี และเป็นพี้นฐานในการพฒันาองคก์รต่อไป  นอกจากน้ี  ยงัเป็นขอ้มูล

สารสนเทศส าหรับภายในองคก์รในการก าหนดกลยทุธ ์การบริหารงาน ด าเนินธุรกิจ    และหน่วยงาน

ภายนอกองคก์รในส าหรับการก ากบัดูแลองคก์รในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใชง้าน 

1.1 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนควรสนบัสนุนการน า

หลกัการวางระบบควบคุมภายในมาใชใ้นการด าเนินงานภายในองคก์รทั้งระบบเพือ่ใหก้ารด าเนินงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และปราศจากช่องโหวใ่นการควบคุมภายใน และสร้างความมัน่ใจใหก้บัผู ้

ลงทุน 

1.2 องคก์รควรส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ ของพนกังานในทุกระดบั ต  าแหน่งงานและใน

ทุกระดบัการศึกษาใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมภายใน เพือ่ใหเ้กิดทศันคติที่ดีต่อ

องคก์รและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

1.3 ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน ควรน าหลกัการ

ของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รในดา้นระบบบริหารจดัการ ดา้นระบบโครงสร้างองคก์ร และดา้น
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วฒันธรรมองคก์ร มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการบริหารหน่วยงาน  และช่วยบริหารจดัการผูมี้หนา้ที่ดา้น

บญัชีใหป้ฎิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4 ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุน ควรส่งเสริมให้

บุคคลากรค านึงถึงความส าคญัของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ไม่วา่จะเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี ผูจ้ดัการ

ฝ่ายบญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี และพนกังานบญัชี ไดเ้ป็นถึงความส าคญัของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีเพือ่

เป็นประโยชน์ต่อการน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจและใชใ้นดา้นอ่ืน 

 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 

 2.1 การศึกษาความคิดเห็นของนกับญัชีในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบั

การวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี    ควร

ท าการศึกษา 

 2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นจากปัจจยัอ่ืนที่ไม่ใช่การวางระบบควบคุมภายในที่มีผลต่อ

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี เช่น สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร   สภาพเศรษฐกิจของสงัคม เป็นตน้ 

 2.3 ควรเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การ

ลงทุน MAI เป็นกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เช่น บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ กลุ่มธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเล็ก ( SMEs)ที่ตอ้งการพฒันาระบบการควบคุมภายใน และการปรับสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคใ์หมี้ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
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แบบสอบถาม 

การวิจัยเร่ืองความคดิเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ทางเลือกเพื่อการลงทุน (MAI) เกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน 

และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

 
ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัเร่ือง“ ความคิดเห็นของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ทางเลือกเพ่ือการลงทุน ( MAI) เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รท่ีมีผลต่อคุณภาพ

ขอ้มลูทางบญัชี”    ของคณะบญัชี วิทยาลยัราชพฤกษ ์ทั้งน้ีผูว้ิจยัใคร่ขอความร่วมมือให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เทจ็จริงในการ

ตอบแบบสอบถามชุดน้ี 

 รายละเอียดแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถาม 5 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน 6 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มลูทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI จ านวน 4 ขอ้ 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการควบคุมภายใน จ านวน 25 ขอ้ 

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายใน จ านวน 12 ขอ้ 

 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มลูทางการบญัชี จ  านวน 16 ขอ้ 

 ค  าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั และจะไม่มีการใชข้อ้มลูใดๆ ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบับริษทั หรือหน่วยงาน

ของท่านในการรายงานขอ้มลู รวมทั้งจะไม่มีการใชข้อ้มลูร่วมดงักล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการให้ขอ้มลูตอบแบบสอบถาม  และขอความกรุณาส่งแบบสอบถาม

กลบัภาย ใน 15วนั 

 

 

 

  นายสกลพร พิบลูยว์งศ์  

  อาจารยป์ระจ า   

  คณะบญัชี  วิทยาลยัราชพฤกษ์  
 

 

 

โทร. 02-432-6101-5  ตอ่126 
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ตอนที ่1ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย (  ) เพียงหน่ึงข้อเท่าน้ันหน้าค าตอบทีผู่้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบ 

1. เพศ 

 (     ) ชาย (     ) หญิง  

2. อาย ุ

 (     ) 25 หรือนอ้ยกว่า (     ) 26 –30 ปี 

 (     ) 31 –35 ปี (     )มากกว่า 35ปี 

3. ระดบัการศึกษา 

 () ปริญญาตรี (     ) สูงกว่าปริญญาตรี  

4.  ต าแหน่ง 

 (     ) ผูอ้  านวยการบญัชี (     ) ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

 (     ) หัวหนา้แผนกบญัชี (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................... 

5. ประสบการณ์การท างาน 

 (     )  5 ปีหรือนอ้ยกว่า (     ) 6 – 10 ปี 

 (     ) 11- 15ปี (     ) มากกว่า 15 ปี 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 (     ) นอ้ยกว่า 25,000 บาท (     ) 25,000 – 35,000 บาท 

 (     ) 35,001 – 40,000  (     ) มากกว่า 40,000 บาท 

 

ตอนที ่2ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทางเลอืกเพื่อการลงทุน 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย (  ) เพียงหน่ึงข้อเท่าน้ันหน้าค าตอบทีผู่้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบ 

1. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 (     ) นอ้ยกว่า 5 ปี (     ) 5-10 ปี 

 (     ) 11 - 15 ปี  (     )มากกว่า 15 ปี 

2. จ านวนพนกังาน 

 (     ) ไม่เกิน 200 คน (     ) 201  –250คน 

 (     ) 251  –350คน  (     ) มากกว่า350คน 

3. จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 

 (     ) ไม่เกิน 200ลา้นบาท (     ) 201  – 400ลา้นบาท 

 (     ) 401- 600 ลา้นบาท (     ) มากกว่า600ลา้นบาท  
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4. รายไดต่้อปี 

 (     ) ไม่เกิน 200ลา้นบาท (     ) 201  – 400ลา้นบาท 

 (     ) 401- 600 ลา้นบาท (     ) มากกว่า 600ลา้นบาท  

 

ตอนที ่3ข้อมูลความเห็นเกีย่วกบัการวางระบบควบคุมภายใน 

ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย () เพียงข้อเดียวเท่านั้น  ทีต่รงกบัความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด  เกีย่วกบัการวางระบบควบคุม

ภายในทีม่ผีลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

การวางระบบการควบคุมภายใน 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.องคก์รเสริมสร้างความซ่ือสัตย ์ จรรยาบรรณพนกังาน โดยจดัท าแนว
ทางการปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจรรยาบรรณไว้
อยา่งชดัเจน 

     

2.องคก์รให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
กลยทุธ์การด าเนินงาน  ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน  และประกาศแจง้
ให้พนกังานทราบทัว่กนั 

     

3. องคก์รจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบ  ท่ีมี
ความรู้  ความสามารถ และความเขา้ใจในการตรวจสอบควบคุมภายใน
ขององคก์ร 

     

4. องคก์รมีการก าหนด  คุณวุฒิความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นของ
พนกังานส าหรับต าแหน่งงาน    โดยมีการคดัเลือกท่ีเป็นระบบ   มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

     

5. องคก์รไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร สายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน  มีการ
มอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร     และการ
วิเคราะห์โครงสร้างองคก์รเพ่ือปรับเปล่ียนโครงสร้าง ตามความ
เหมาะสม 

     

ด้านการประเมนิความเส่ียง 
6. องคก์รจดัให้มีการระบุความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความลม้เหลว
ของระบบการควบคุมภายใน โดยให้หัวหนา้หน่วยงานและพนกังาน
เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการระบุปัจจยัความเส่ียงนั้น ๆ 
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การวางระบบการควบคุมภายใน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

7.องคก์รจดัให้มีการวิเคราะห์โอกาสการเกิดความเส่ียงตามขอ้ (6)   โดย
ผูบ้ริหารหน่วยงานและพนกังานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเส่ียง 

     

8. องคก์รมีการประเมินระดบัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหากความเส่ียง
นั้นเกิดข้ึนจริง   โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัของความเสียหายและ
จดัล าดบัการป้องกนัตามล าดบัความส าคญันั้น  

     

9. องคก์รมีการแจง้ให้ทราบทัว่กนัถึงมาตรการป้องกนัความเส่ียง  และ
แจง้ให้บุคคลผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงวิธีการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียง โดยมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

10. องคก์รสนบัสนุนการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายใน  
โดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีสามารถลดความเส่ียง แทนระบบการ
ควบคุมภายในแบบเดิม 

     

ด้านกจิกรรมการควบคุม 
11. องคก์รสร้างกิจกรรมการควบคุมในแต่ละระบบ พร้อมทั้งประเมิน
ตน้ทุนกิจกรรมการควบคุมและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บคุม้ค่าหรือไม่ 

     

     

12. องคก์รจดัใหมี้การกระจายอ านาจและแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ระหว่างหน่วยงานหรือบุคคลอยา่งชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

     

13. องคก์รก าหนดให้มีการสอบยนัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในระดบั
ต่าง ๆ  โดยท าการตรวจสอบกบัเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทั้งการปฏิบติัตาม
กฎ ระเบียบท่ีวางไว้ 

     

14. องคก์ร มีการจดัท าเอกสารครบถว้นตามระบบการควบคุมภายใน
ก าหนดไว ้  เอกสารท่ีตอ้งลงบญัชีไดผ้า่นการบนัทึกบญัชีโดยพนกังานผูมี้
หนา้ท่ีรับผดิชอบและไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสาร 

     

15.ผูบ้ริหารมีการติดตามผล  และตรวจสอบการปฏิบติังานตามกิจกรรม
อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งมีบทลงโทษ หากไม่ปฏิบติัตามระเบียบ หรือ
ค าสั่ง 

     

ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 
16.องคก์รจดัให้มีการจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ  และมีการน าขอ้มลูมา
ใชใ้นการจดัท ารายงานเพ่ือการบริหาร  ด าเนินงานประจ าวนั และ
สนบัสนุนการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 
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การวางระบบการควบคุมภายใน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

17.  องคก์รมีศนูยก์ลางระบบสารสนเทศส่วนกลางเพ่ือเก็บขอ้มลู โดยมี
การแยกส่วนเป็นระบบยอ่ย และในแต่ละระบบมีการควบคุมการเขา้ถึง
ขอ้มลูของผูใ้ชแ้ต่ละคนโดยเฉพาะ 

     

18. ขอ้มลูการปฏิบติังานในแต่ละระบบงาน  ไดน้ ามาบนัทึกในระบบ
สารสนเทศ  และมีการน าขอ้มลูในแต่ละระบบมาใชเ้พ่ือการท ารายงาน 
หรือใชต้รวจสอบ 

     

19.องคก์รจดัให้มีช่องทางการติดต่อส่ือสารทั้งภายในหน่วยงาน และสู่
ภายนอกหน่วยงานท่ีรวดเร็วทนักาล ในระบบการควบคุมภายในแต่ละ
ระบบ  

     

20. องคก์รจดัใหมี้การประเมินประสิทธิภาพของการส่ือสาร  ไดแ้ก่ การ
ติดต่อส่ือสารภายในระบบ  การติดต่อส่ือสารสู่ภายนอกระบบ  และการ
แจง้เตือนเม่ือเกิดเหตุผดิพลาด   

     

ด้านการตดิตามและประเมนิผล 
21. องคก์รจดัให้มีการรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน และท า
การเปรียบเทียบแผนงาน  กบัผลการด าเนินงาน 

     

22. องคก์รมีวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างท่ีไม่เป็นไปตาม
แผนงาน  หรือ  สาเหตุความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากระบบการควบคุม
ภายในท่ีไม่ครอบคลุม 

     

23. องคก์รมีการปรับปรุงด าเนินการแกไ้ข  อยา่งทนัเวลา  หากเกิดตรวจ
พบความผดิพลาด หรือมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 

     

24. องคก์รมีการน าผลการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด      น ามาปรับปรุงเป็น
มาตรฐานใหม่ของระบบการควบคุมภายใน 

     

     

25. องคก์รมีก าหนดให้มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ  ในระหว่าง
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ  
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ตอนที ่4ความคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย () เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นทีต่รงกบัความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด เกีย่วกบั สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กรทีม่ผีลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

วฒันธรรมองค์กร 
1.องคก์รส่งเสริมให้พนกังานยดึถือและปฏิบติัตามกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
ขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 

     

2. องคก์ารส่งเสริม  และสนบัสนุนให้พนกังานเคารพและเช่ือมัน่ใน
ระบบอาวุโส 

     

3. องคก์รมุ่งเนน้ให้พนกังานรู้จกัรับฟัง  ยอมรับค าแนะน า  เห็นคุณค่า
ของความคิดท่ีแตกต่าง   และน าความคิดท่ีเป็นประโยชน์ 

     

4.  องคก์รมุ่งเนน้ให้พนกังานมีความภูมิใจท่ีไดท้  างานในองคก์ร      

ระบบบริหารจัดการ 
5. องคก์รมุ่งเนน้การวางแผนและก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีชดัเจน 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกั วิสัยทศัน์ ขององคก์ร 

     

6.  องคก์รให้ความส าคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์  การบริหาร
โครงการ  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ และการจดัการทรัพยากร  
รวมถึงการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

7. องคก์รมุ่งเนน้การจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ  ในการปรับปรุง  
พฒันาขยายกิจการในอนาคต 

     

8.  องคก์รให้ความส าคญัต่อการกระจายอ านาจตามลกัษณะการ
ด าเนินงาน  เพ่ือให้การบริหารจดัการเกิดความคล่องตวั 

     

โครงสร้างขององค์กร 
9.องคก์รให้ความส าคญัในการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั  เพ่ือ
น าไปใชป้ฏิบติัภายในกิจการอยา่งชดัเจน 

     

10. องคก์รมุ่งเนน้การจดัโครงสร้างองคก์รให้มีความสอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์ของกิจการให้มากท่ีสุด 

     

11. องคก์รสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรทราบและเขา้ใจ
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายขององคก์รเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

     

12. องคก์รให้ความส าคญักบัการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และ
วงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัไวช้ดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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ตอนที ่5 ความคดิเห็นเกีย่วกบัคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย () เพียงหน่ึงข้อเท่าน้ันทีต่รงกบัความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ความเข้าใจได้ 
1. ใชภ้าษาเขียน ในการน าเสนองบการเงินท่ีผูใ้ชง้บการเงินสามารถ
เขา้ใจไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น 

     

2. องคก์รจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมุ่งเนน้ให้ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน
น าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

3. น าเสนองบการเงินท่ีมีขอ้มลูอยา่งเพียงพอท่ีผูใ้ชง้บการเงิน สามารถ
เขา้ใจเหตุการณ์ทั้งในอดีต และปัจจุบนัไดอ้ยา่งเพียงพอ 

     

4.  จดัท าและน าเสนอขอ้มลูในงบการเงินท่ีมีสาระส าคญัครบถว้นไม่ละ
เวน้การแสดงขอ้มลูถึงแมว้่าขอ้มลูนั้นจะมีความซบัซอ้นและยากต่อการ
เขา้ใจของผูใ้ชง้บการเงิน 

     

ความเกีย่วข้องกบัการตดัสินใจ 
5. องคก์รเตรียมขอ้มลูทางบญัชีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้
งบการเงิน  โดยช่วยให้ผูใ้ชป้ระเมินเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการทั้ง
ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต 

     

6. ขอ้มลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานทางการเงินช่วยให้ผูใ้ชง้บ
การเงินสามารถยนืยนัผลการตดัสินใจหรือช้ีขอ้ผดิพลาดผลการประเมิน
ท่ีผา่นมาในอดีตได้ 

     

7. รูปแบบของรายงานทางการเงินสามารถเขา้ใจไดง่้าย มีการจดักลุ่ม
รายการเพ่ือง่ายต่อการใชข้อ้มลูในการตดัสินใจ    

     

8. กิจการจดัท าและน าเสนองบการเงินอยา่งทนัต่อเวลาท่ีผูใ้ชง้บการเงิน
สามารถน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือการตดัสินใจ 

     

ความเช่ือถือได้ 
9.  งบการเงินจดัท าข้ึนโดยให้ความส าคญัในการประมาณการ การวดั
มลูค่า  อยา่งถูกตอ้ง  สามารถตรวจสอบได ้ปราศจากความล าเอียง 

     

10. การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งเท่ียง
ธรรม  ปราศจากความล าเอียงท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บ
การเงินในทางใดทางหน่ึง 
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คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

11.  องคก์รแสดงขอ้มลูทางการบญัชีแสดงถึงเหตุการณ์และรายการต่าง 
ๆ อยา่งสมเหตุสมผล ตามขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทางบญัชี  หรือตามท่ี
คาดไดว้่าควรจะเป็นอยา่งเหมาะสม 

     

12.  องคก์รบนัทึกรายการและแสดงรายการทางบญัชี  เหตุการณ์ทาง
บญัชีโดยสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจไม่ตาม
รูปแบบกฎหมาย 

     

ด้านการเปรียบเทยีบได้ 
13. องคก์รยดึถือแนวทางปฏิบติัตามวิธีการท่ีใชใ้นงวดบญัชีปีท่ีผา่นมา  
เพ่ือให้ผูใ้ชข้อ้มลูมีความเขา้ใจง่าย 

     

14.  ขอ้มลูทางบญัชีท่ีจดัท า และน าเสนอ  สามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มลู
ในอดีตเพ่ือคาดคะเนแนวโนม้ฐานะทางการเงิน  และผลการด าเนินงาน
ของกิจการในอนาคตได ้

     

15. ขอ้มลูทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึน น าเสนอในรูแบบงบการเงิน  สามารถใช้
เปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนในประเภทกิจการเดียวกนัได้ 

     

16. การจดัท ารายงานทางการเงินมีสม ่าเสมอในการจดัท าในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของทุกงวดบญัชี  

     

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

คุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางที่ 25  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้และค่าความเช่ือมัน่ 

 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่ 
1.  การวางระบบควบคุมภายใน   
 1.1  ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม   

1 0.563  
2 0.415  
3 0.226  
4 0.602  
5 0.380  

รวม  0.658 
 1.2 ดา้นการประเมินความเส่ียง   

6 0.388  
7 0.422  
8 0.558  
9 0.502  
10 0.396  
รวม  0.683 

 1.3 ดา้นกิจกรรมการควบคุม   
11 0.496  
12 0.538  
13 0.243  
14 0.161  
15 0.656  
รวม  0.650 

 1.4 ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร   
16 0.122  
17 0.602  
18 0.808  
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19 0.933  
20 0.940  
รวม  0.863 

 1.5 ดา้นการติดตามและประเมินผล   
21 0.776  
22 0.728  
23 0.483  
24 0.652  
25 0.626  
รวม  0.837 

2. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร   
 2.1 วฒันธรรมองคก์ร   

1 0.746  
2 0.712  
3 0.412  
4 0.562  

รวม  0.792 
 2.2 ระบบบริหารจดัการ   

1 0.407  
2 0.385  
3 0.650  
4 0.356  

รวม  0.663 
 2.3 โครงสร้างองคก์ร   

1 0.767  
2 0.745  
3 0.941  
4 0.833  

รวม  0.913 
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3. ดา้นคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

  

 3.1 ดา้นความเขา้ใจได ้   
1 0.309  
2 0.484  
3 0.759  
4 0.369  

รวม  0.676 
 3.2 ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ   

1 0.632  
2 0.752  
3 0.354  
4 0.516  

รวม  0.757 
 3.3 ดา้นความเช่ือถือได ้   

1 0.618  
2 0.691  
3 0.552  
4 0.675  

รวม  0.809 
 3.4 ดา้นการเปรียบเทียบได ้   

1 0.581  
2 0.862  
3 0.898  
4 0.898  

รวม  0.912 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ตารางท่ี 26 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามเพศ 
 

 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 
t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
 of the Difference 

 Lower Upper 

Equal variances assumed .602 .442 .863 40 .393 .06070 .07031 -.08141 .20281 

Equal variances not assumed   .944 21.053 .356 .06070 .06431 -.07303 .19443 
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ตารางที่ 27ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามการศึกษา 
 

 

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 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval  
of the Difference 

  Lower Upper 

 Equal variances assumed 1.050 .312 -2.854 40 .007 -.16252 .05694 -.27761 -.04743 

Equal variances not assumed   -2.901 37.800 .006 -.16252 .05602 -.27595 -.04909 
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ตารางที่ 28 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามอาย ุ

 
 
Descriptive of age 
 

 

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 
Component 

Variance 
Age 

Lower Bound Upper Bound 

Less than 25 years 1 4.1887 . . . . 4.19 4.19  

Between 26  to 30 years 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  

Model Fixed Effects   .19911 .03072 4.1503 4.2747    

Random Effects    .03348 4.1060 4.3190   .00042 
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ตารางที่ 28ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ
ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามอาย ุ(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 29ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบควบคุม

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
Descriptiveof Position 

 

Position 

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 
Component 

Variance 
  

Lower Bound Upper Bound 

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  

Model Fixed Effects   .17871 .02758 4.1567 4.2683    

Random Effects    .06697 3.9994 4.4256   .01149 

 

 
 
 
 

 

Test of Homogeneity of Variances 

   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.482 3 38 .235 
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ตารางที่ 29ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบควบคุม

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามต าแหน่งงาน (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 29ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบควบคุม

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามต าแหน่งงาน (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons of position (Scheffe) 

(I) Position (J) Position 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Director Department .30619 .11103 .071 -.0186 .6309 

Chief .41281* .11640 .012 .0723 .7533 

Other .26415 .11914 .197 -.0843 .6126 

Department Director -.30619 .11103 .071 -.6309 .0186 

Chief .10662 .06771 .488 -.0914 .3047 

Other -.04204 .07232 .952 -.2536 .1695 

Chief Director -.41281* .11640 .012 -.7533 -.0723 

Department -.10662 .06771 .488 -.3047 .0914 

Other -.14866 .08033 .345 -.3836 .0863 

Other Director -.26415 .11914 .197 -.6126 .0843 

Department .04204 .07232 .952 -.1695 .2536 

Chief .14866 .08033 .345 -.0863 .3836 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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ตารางที่ 29ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบควบคุม

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามต าแหน่งงาน (ต่อ) 
 

Homogeneous  subsets (Scheffe) 

    

Position N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Chief 11 4.1029  

Department 19 4.2095  

Other 9 4.2516 4.2516 

Director 3  4.5157 

Sig.  .510 .076 

Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 
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ตารางที่ 30ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามประสบการณ์  
Descriptive for experiences 

 

Experiences N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 

Between- 
Component 

Variance Lower Bound Upper Bound 

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  

Model Fixed Effects   .18060 .02787 4.1561 4.2689    

Random Effects    .06106 4.0182 4.4068   .01005 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.445 3 38 .245 
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ตารางที่ 30ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามประสบการณ์ (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 41    

 
Homogeneous Subsets (Scheffe) 

Experience 
N 

Subset for alpha = 0.05 

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 30ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามประสบการณ์ (ต่อ) 
Multiple Comparisonsof experience (Scheffe) 

(I) Experience (J) Experience 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

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 

6 - 10 year 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 

11 - 15 year 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 

more than 15 year less than 5 year .05211 .11490 .976 -.2840 .3882 

6 - 10 year .24079* .07105 .017 .0330 .4486 

11 - 15 year .14161 .06956 .263 -.0619 .3451 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ตารางที่ 31ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
 
 
 

 

Descriptiveof Income per month 

 Income per month 
N Mean 

Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confiden. Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 
Component 

Variance Lower Bound Upper Bound 

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  

Model Fixed Effects   .19982 .03083 4.1501 4.2749    

Random Effects    .03083a 4.1144a 4.3106a   -.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 31ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน (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) 

Income N 

Subset for alpha = 0.05 

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 31ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Multiple Comparisons of Income(Scheffe) 

(I) Income (J) Income 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

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 

25k - 35k less than 25k -.11792 .17305 .926 -.6241 .3882 

35.1k - 40k -.04173 .11425 .987 -.3759 .2924 

more than 40k -.13884 .10825 .652 -.4555 .1778 

35.1k - 40k less than 25k -.07620 .15177 .968 -.5201 .3677 

25k - 35k .04173 .11425 .987 -.2924 .3759 

more than 40k -.09712 .06934 .585 -.2999 .1057 

more than 40k less than 25k .02092 .14731 .999 -.4099 .4518 

25k - 35k .13884 .10825 .652 -.1778 .4555 

35.1k - 40k .09712 .06934 .585 -.1057 .2999 
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ตารางที่ 31ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน (ต่อ) 
 

OnewayDescriptivesof Time operation 
 

Time operation 

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 

Between- 
Component 

Variance Lower Bound Upper Bound 

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  

Model Fixed Effects   .20449 .03155 4.1487 4.2763    

Random Effects    .03155a 4.0767a 4.3483a   -.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 32ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามระยะเวลาด าเนินงานของบริษทั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 32ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามระยะเวลาด าเนินงานของบริษทั (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Comparisonsof time operation (Scheffe) 

(I) Time (J) Time 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

5-10 year 11-15 year -.03636 .11029 .947 -.3170 .2443 

more than 15 -.02917 .09986 .958 -.2833 .2249 

11-15 year 5-10 year .03636 .11029 .947 -.2443 .3170 

more than 15 .00719 .07355 .995 -.1800 .1944 

more than 15 5-10 year .02917 .09986 .958 -.2249 .2833 

11-15 year -.00719 .07355 .995 -.1944 .1800 
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ตารางที่ 32ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามระยะเวลาด าเนินงานของบริษทั (ต่อ) 
 

 
Homogeneous Subsets (Scheffe) 

Time N 

Subset for alpha = 0.05 

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 33ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามจ านวนพนกังานของบริษทั 
 

Descriptivesof staffs 
 

Staffs 

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 

Between- 
Component 

Variance Lower Bound Upper Bound 

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  

Model Fixed Effects   .20368 .03143 4.1489 4.2761    

Random Effects    .03143a 4.1125a 4.3125a   -.00339 

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

 

 
 

148 



 
 

 
 
ตารางที่ 33ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามจ านวนพนกังานของบริษทั (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 33ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามจ านวนพนกังานของบริษทั (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Comparisons of staffs (Scheffe) 

(I) Staff (J) Staff 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

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 

201-250 less than 200 -.11069 .09839 .738 -.3985 .1771 

251-350 -.15094 .17041 .853 -.6494 .3475 

more than 350 -.10943 .12882 .867 -.4862 .2674 

251-350 less than 200 .04025 .14875 .995 -.3948 .4753 

201-250 .15094 .17041 .853 -.3475 .6494 

more than 350 .04151 .17041 .996 -.4569 .5400 

more than 350 less than 200 -.00126 .09839 1.000 -.2890 .2865 

201-250 .10943 .12882 .867 -.2674 .4862 

251-350 -.04151 .17041 .996 -.5400 .4569 
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ตารางที่ 33ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามจ านวนพนกังานของบริษทั (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homogeneous Subsets (Scheffe) 

   

Staffs 
N 

Subset for alpha = 0.05 

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 34ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

 
Descriptiveof Capital 

 

 

Capital 

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 

Between- 
Component 

Variance   Lower Bound Upper Bound 

less than 200 Million 30 4.2239 .20332 .03712 4.1480 4.2998 4.00 4.85  

Between 201-250 Million 5 4.1132 .27504 .12300 3.7717 4.4547 3.85 4.47  

Between 251-350 Million 2 4.2642 .00000 .00000 4.2642 4.2642 4.26 4.26  

more than 350 Million 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  

Model Fixed Effects   .20368 .03143 4.1489 4.2761    

Random Effects    .03143a 4.1125a 4.3125a   -.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 34ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามทุนจดทะเบียนของบริษทั (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 34ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามทุนจดทะเบียนของบริษทั (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Comparisonsof capital (Scheffe) 

       

(I) Capital (J) Capital 

Mean  

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

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 

201-400 M 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 

401 - 600 M 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 

more than 600 M 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 
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ตารางที่ 34ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามทุนจดทะเบียนของบริษทั (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homogeneous Subsets (Scheffe) 

   

Capital N 

Subset for alpha = 0.05 

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 35ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามรายไดข้องบริษทั 
 

 

 

Descriptive of Revenue 
 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 

Between- 
Component 

Variance 
Revenue 

 Lower Bound Upper Bound 

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  

Model Fixed Effects   .20278 .03129 4.1491 4.2758   -.00181 

Random Effects    .03129a 4.1129a 4.3121a   

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure.   
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ตารางที่ 35ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามรายไดข้องบริษทั (ต่อ) 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.709 3 38 .182 

 

Multiple Comparisons of revenue(Scheffe) 

(I) Revenue (J) Revenue Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

less than 200 M 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 

201-400 M 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 

401-600 M 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 

more than 600 M 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 35ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนกับญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างเลือกเพือ่การลงทุนเก่ียวกบัการวางระบบ

ควบคุมภายใน และสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รที่ มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี จ  าแนกตามรายไดข้องบริษทั (ต่อ) 
 
 
 
 
 

Homogeneous (Scheffe) 

   

Revenue N 

Subset for alpha = 0.05 

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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ประวติัยอ่ของผูศึ้กษาคน้ควา้วจิยั 

 

ช่ือ นายสกลพร  พบิูลยว์งศ์  

วนัเกิด วนัที่ 23 กนัยายน พ.ศ. 2506 

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร  

สถานที่อยูปั่จจุบนั บา้นเลขที่ 129/4 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 

 จงัหวดันนทบุรี  

ต าแหน่งหนา้ที่ อาจารยป์ระจ าคณะบญัชี  

สถานที่ท  างานปัจจุบนั คณะบญัชีวทิยาลยัราชพฤกษ ์ นนทบุรี  

ประวตัิการศึกษา  

 พ.ศ. 2529 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 พ.ศ. 2539 Master of Business Administration  (Financial),University of St. Thomas, 

Houston, Texas. 

 พ.ศ. 2545 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
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