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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาการควบคุมภายในดานตาง ๆ คือ ดานการแบงแยก
หนาที่อยางเพียงพอ ดานการการมีเอกสารหลักฐาน ดานการตรวจสอบที่เปนอิสระ และดานการอนุมัติรายการและ
กิจ กรรมตา ง ๆ (2) เพื่ อศึ กษาคุณ ภาพข อมู ลทางการบัญ ชีใ นด า นต าง ๆ (3) เพื่อศึกษาการควบคุ มภายในที่ มี
ความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการบัญชีการเงินหรือผูจัดการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทมหาชนจํากัด จํานวน
105 บริ ษั ท สถิ ติ ที่ ใ ช ในการวิ เคราะห คื อ คา เฉลี่ ย ร อยละ ค า ต่ํา สุ ด ค า สู ง สุ ด ส ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายเพียรสัน
กลุมตัวอยางสวนใหญ ประกอบธุรกิจขายสินคา (ทั้งปลีกและสง) จํานวน 36 บริษัท คิดเปนรอยละ 35
มีทุนจดเบียน 1-99 ลานบาท จํานวน 48 บริษัท คิดเปนรอยละ 46 และระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป
จํานวน 42 บริษัท คิดเปนรอยละ 40
ผลการวิจัยพบวา การควบคุมภายใน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ ดานการมี
เอกสารหลักฐาน ดานการตรวจสอบที่เปนอิสระ และดานการอนุมัติรายการและกิจการตาง ๆ มีความสัมพันธกับ
คุ ณ ภาพข อ มู ล ทางการบั ญ ชี โ ดยภาพรวม ในระดั บ สู ง และมี ค วามสั ม พั น ธ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น (Pearson
Correlation 0.867) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ : การควบคุมภายใน, คุณภาพขอมูลทางการบัญชี
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study (1) The Internal control in various aspects,
namely, sufficient document storage and independent examination (2) Quality of
accounting department information in various areas (3) Internal control That is related to
the quality of the accounting department of the public company in Bangkok by using
questionnaire with who are the accounting directors or accounting and finance managers of
105 public limited companies. The statistics used in the analysis are Mean, Percentage,
Min-Max and Standard Deviation, Simple Pearson.
Most of the samples are wholesale/Retailer, 36 companies, accounting for 35%,
have registered capital to take 1-99 million bath, 48 companies, representing 46% with 42
companies with the business existence of more than 15 years, accounting for 40%
The results of the research show that the internal control in 4 areas, namely the
preparation of documents for auditing, independent examination and certification of items
and businesses at a high level and having a close relationship (Pearson Correlation 0.867)
with statistical significance at 0.01
Key Word : Internal controls, Accounting Data Quality

บทนํา
ปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยี การแขงทางธุรกิจมีความรุนแรง การที่ผูบริหารจะสามารถนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารจะตองใชความรูความสามารถและประสบการณที่
ไดสะสมมา นํามาใชในการบริหารจัดการและนํากลยุทธตาง ๆ เขามาปรับใชภายในองคกร รวมถึงการจัดโครงสราง
กําหนดขอปฏิบัติตาง ๆ ใหเพียงพอและเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริงตามวัตถุประสงค เพื่อใหองคกรมี
ความโปรงใสสามารถตรวจสอบได ก็จะทําใหผูถือหุน เจาหนี้ คูคา ตลอดจนลูกคา เกิดความเชื่อถือและไดรับ
ประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน ซึ่งเปนกลไกหนึ่งของ
การกํากับดูและกิจการที่ดี เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารมองเห็นโอกาส ปญหาและอุปสรรค สามารถปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรได ควบคุมภายในชวยควบคุมการทํางานของฝายบริหารใหมีการ
บริหารการจัดการแบบมืออาชีพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และไดขอมูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพ ชวยในการ
ตัดสินใจดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป (อรธีรา สายเจริญ, 2558)
คุณภาพขอมูลทางการบัญชี (Accounting Information Quality) เปนคุณลักษณะของขอมูลทางการ
วิเคราะหที่มีประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจสําหรับผูบริหาร นักลงทุน เจาหนี้ และผูใชงบการเงินกลุมอื่น ๆ
(อังครัตน เพรียบจริยวัฒน, 2549, หนา 25) คุณลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการบัญชี ประกอบ 4 ดาน
ประกอบดวย (1) ความเขาใจได (Relevance) (2) ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) (3) ความเชื่อถือ
ได (Reliability) (4) การเปรียบเทียบได (Comparability) ขอมูลทางการบัญชีถือเปนตัวแปรที่สําคัญมาก เพราะ
ขอมูลทางการบัญชีที่ถูกตอง เชื่อถือได จะชวยบอกถึงสถานภาพทางการเงินของธุรกิจ สภาพคลอง สะทอนภาพที่
แทจริงขององคกร และชวยใหผูบริหารใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดอยางแทจริง
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เนื่ องจากป ญหาของคุ ณ ภาพข อมู ล ทางการบั ญ ชี ที่ ยัง ขาดซึ่ ง ความถู กต องและความน า เชื่ อถื อ ทํ า ให
ผูบริหารเกิดความกังวลตอขอมูลทางการบัญชีในการนําไปใชในการตัดสินใจ และอาจไมสะทอนภาพความเปนจริง
ขององคกร รวมไปถึงผูใชงบการเงินกลุมอื่น ๆ เชน เจาหนี้อาจไมใหเครดิต เพราะเกิดความไมเชื่อมั่นในความถูก
ตองของขอมูลทางการบัญชี เปนตน
การควบคุมภายใน (Internal Control) เปนนโยบาย มาตรการและวิธกี ารดําเนินงานตาง ๆ ที่ฝายบริหาร
นํามาใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจวามาตรการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้น สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการ
ตอบสนองและปฏิบัติตามเปนลักษณะการควบคุมเชิงปองกันกอนแกไข เนนการดําเนินงานอยางรวดเร็ว คุมคา และ
มีคุณภาพ โดยในแงของปญหา หากเกิดปญหาจะสามารถแกไขปญหาไดอยางรวมเร็ว (จิตติรัศมี ธรรมโชติ, 2550,
หนา 7) การควบคุมภายในดานกิจกรรมการควบคุม 4 ดาน ไดแก การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ (Segregation
of Duties) การมีเอกสารหลักฐาน (Documentation) การตรวจสอบที่เปนอิสระ (Independent Checks on
Performance) และ การอนุมัติรายการและกิจกรรม ๆ (Authorization) ซึ่งการควบคุมภายในเปนคุณลักษณะที่
สําคัญของกิจกรรมการควบคุมที่ดีกอใหเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นวาองคกรมีการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนตาม
ระเบียนปฏิบัติ ควบคุมไมใหเกิดการทุจริตและขอผิดพลาดตอขอมูล มีความถูกตองครบถวนของขอมูลดานบัญชี
(จันทนา สาขากร และคณะ, 2551, หนา 15) และเมื่อองคกรมีการควบคุมภายในที่ดีจะสงผลใหองคกรมีขอมูล
ทางการบัญชีที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
หากผูบริหารนําระบบการควบคุมภายในเขามาชวยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานดานบัญชี ก็จะทําให
ขอมูลทางการบัญชีที่มีความถูกตอง เชื่อถือได เพราะการควบคุมภายในดานกิจกรรมการควบคุมทั้ง 4 ดานเปน
กระบวนการควบคุมภายในที่นํามาควบคุมการปฏิบัติงานดานบัญชีในแตละลําดับขั้นตอน เพื่อเปนการควบคุมไมให
เกิ ดการทุ จริ ต และสามารถพบความผิ ดปกติ ไ ดอยา งรวดเร็ ว ชว ยไม ให เกิด ความเสีย หายตอองค กรไดอยา งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการ
บัญชี ซึ่งนอกจากประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยแลว ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําความรูจากการควบคุมภายใน
ดานกิจกรรมการควบคุมไปใชในการบริหารจัดการงานดานบัญชี เพื่อใหขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง เชื่อถือได
และทําใหขอมูลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการควบคุมภายในดานกิจกรรมการควบคุม 4 ดานคือ การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ การ
มีเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบที่เปนอิสระ การอนุมัติรายการและกิจกรรม ตาง ๆ ของบริษัทมหาชนจํากัด ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ของบริษัทมหาชนจํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ของบริษัทมหาชนจํากัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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นิยามศัพทเฉพาะ
นักบัญชี (Accountant) หมายถึง ผูมีหนาที่ในการวางระบบบัญชี บันทึกรายการขอมูลทางบัญชีตรวจสอบ
นําเสนอรายงานบัญชี เชน งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบกระแสเงิน และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีการตาง ๆ ในการ
ควบคุมภายใน เปนการควบคุมภายในเชิงปองกันกอนแกไข โดยกําหนดวิธีการและแนวทางการควบคุมที่กําหนดไว
ลวงหนา มาควบคุมกํากับดูแลวิธีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยอาศัยจากประสบการณในการทํางาน ความรู
ความสามารถ กําหนดวิธีการควบคุมใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ (Segregation of Duties) หมายถึง การจัดแบงหนาที่และความ
รับผิดชอบในแตละสวนงาน ใหกับบุคคลากรในทุกสวนงานภายในองคกรอยางชัดเจน และครบถวน
การมีเอกสารหลักฐาน (Documentation) หมายถึง หลักฐานทางบัญชีเพื่อบันทึกรายการตาง ๆ รวมถึง
แบบฟอรมของบริษัทที่ถูกจัดทําขึ้น ตองมีการบันทึกขอความถูกตองครบถวน และมีการลงนามจากผูมีอํานาจ
การตรวจสอบที่เปนอิสระ (Independent checks on Performance) หมายถึง การกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบจากผูทําหนาที่ตรวจสอบ ที่เปนอิสระจากงานที่ตรวจสอบหรือผูปฏิบัติงานนั้น ๆ
การอนุมัติรายการและกิจกรรมตาง ๆ (Authorization) หมายถึง การกําหนดใหมีการอนุมัติรายการตาง ๆ
กอนการทํารายการ ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในแตละสวนงานภายในองคกร
คุณภาพขอมูลทางการบัญชี หมายถึง การบันทึกรายการทางบัญชี และการสรุปรายงานทางการเงิน ไมวา
จะเปน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ที่มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได เปรียบเทียบกันได โดยที่ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ไดอยางแทจริง
ความเขาใจได หมายถึง การรายงานงบการเงินมีการใชภาษาที่สามารถเขาใจได และแสดงขอมูลอยาง
เพียงพอเพื่อใหทราบถึงเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และสามารถนําขอมูลไปใชตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ หมายถึง องคกรสามารถนําขอมูลทางการบัญชีที่เพียงพอ ไปใชในการ
ตัดสินใจ เพื่อกําหนดนโยบายและแผนงาน ในอนาคตไดอยางแมนยํา และทันตอเวลา ไมเกิดขอผิดพลาด
ความเชื่อถือได หมายถึง การจัดทํางบการเงินที่จัดทําขึ้น สามารถตรวจสอบได และนําเสนองบการเงิน
อยางเที่ยงธรรมไมลําเอียง เปนไปตามขอเท็จจริงของเหตุการณทางบัญชี แสดงรายการสอดคลองกับเนื้อหาเปนไป
ตามรูปแบบที่กฎหมายกําหนด
การเปรียบเทียบได หมายถึง การจัดทํางบการเงินที่เขาใจได มีการเปรียบเทียบขอมูลในอดีตกับปจจุบัน
ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกัน สามารถเปรียบเทียบกับกิจการอื่นที่มีการประกอบกิจการประเภทเดียวกันได และมีการ
จัดทํางบการเงินอยางสม่ําเสมอในทุก ๆ งวดบัญชี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
-

ตัวแปรตาม

การควบคุมภายใน
การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ
การมีเอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบที่เปนอิสระ
การอนุมัติรายการและกิจกรรมตาง ๆ

การควบคุมภายในที่มีความสัมพันธกับ
คุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชน
จํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
- กลุมประชากร
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการบัญชีการเงิน หรือผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน ของบริษัทมหาชนจํากัด (ไมจํากัดประเภทธุรกิจ) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีทุนจดทะเบียนไม
เกิน 500 ลานบาท และยังดําเนินการอยูมีจํานวน 142 บริษัท (ฐานขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย 2562:
เว็บไซต)
- กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการบัญชีการเงิน หรือผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน ของบริษัทมหาชนจํากัด (ไมจํากัดประเภทธุรกิจ) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 105 บริษัท
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ ประกอบดวย ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ
สวนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลัก COSO ดานกิจกรรมการควบคุม ซึ่งประกอบดวย
4 ดาน คือ การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ การมีเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบที่เปนอิสระ การอนุมัติรายการ
และกิจกรรมตาง ๆ มีลักษณะเปนมาตราสวนคา 5 ระดับ (Linkert Scale) โดยมีเกณฑการกําหนดคาระดับดังนี้
มากที่สุด
ใหคะแนน
5
คะแนน
มาก
ใหคะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง
ใหคะแนน
3
คะแนน
นอย
ใหคะแนน
2
คะแนน
นอยที่สุด
ใหคะแนน
1
คะแนน
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โดยหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการกําหนดเกณฑใหความหมาย
คาเฉลี่ย โดยกําหนดชวงคะแนน ดังนี้
คาเฉลี่ย
ระดับการควบคุม
4.21-5.00
มากที่สุด
3.41-4.20
มาก
2.61–3.40
ปานกลาง
1.81–2.60
นอย
1.00–1.80
นอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ประกอบดวย 4 ลักษณะ ความเขาใจได ความ
เกี่ยวของกับการตั ดสินใจ ความเชื่อถือได การเปรียบเทียบได มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดั บ
(Likert’s Scale) โดยมีเกณฑการกําหนดคาระดับ ดังนี้
มากที่สุด
ใหคะแนน
5
คะแนน
มาก
ใหคะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง
ใหคะแนน
3
คะแนน
นอย
ใหคะแนน
2
คะแนน
นอยที่สุด
ใหคะแนน
1
คะแนน
โดยหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการกําหนดเกณฑใหความหมาย
คาเฉลี่ย โดยกําหนดชวงคะแนน ดังนี้
คาเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
4.21-5.00
มากที่สุด
3.41-4.20
มาก
2.61–3.40
ปานกลาง
1.81–2.60
นอย
1.00–1.80
นอยที่สุด
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ และสิ่งที่ควรปรับปรุง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยโดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึ ก ษาค น คว า ขอมู ลจากหนั ง สือ เอกสาร ตํา ราทางวิช าการ และผลงานวิ จั ยที่ เกี่ย วข องเพื่อเป น
แนวทางในการสรางแบบสอบถามตามลักษณะของขอมูลที่ตองการทราบภายใตคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
3.2 นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครอบคลุม
เนื้อหาแบบสมบูรณ และขอคําถามทุกขอ จากนั้นไดทําการหาคาความชัดเจนและมีความเหมาะสมในการใชภาษา
แลวจึงนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น แบบประเมิน นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
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เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคลองกับวัตถุประสงค ของการวิจัยโดยใหแนใจดวยการใหคะแนน
+1 -1 และ 0 ตามลําดับ ในการตรวจสอบโดยใหเกณฑในการตรวจพิจารณาขอคําถาม ดังนี้ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2552)
ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค
แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตรเกณฑการวัด
i.
ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 มีคาความเที่ยงตรงใชได
ii.
ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ตองปรับปรุง ยังใชไมได
3.3 ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาและปรับปรุงแกไขแลวไปทําการทดสอบ (Try-Out) จํานวน 30 ชุด
กับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียง กับ กลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหาความเชื่อมั่น
โดยหาสัมประสิทธิ์ (Cronbach’s Alpha) ซึ่งความเชื่อมั่นเปนสวนหนึ่งที่ยืนยันความถูกตองของการทดสอบโดยใช
เกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตั้งแต 0.7 ขึ้นไป ซึ่งจากการทดสอบปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.97 ซึ่งมากกวา 0.7 แสดงวามีระดับความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได จึงนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลวนําแบบสอบถามมาดําเนินการ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ
4.2 ลงรหัสแบบสอบถาม
4.3 ลงรหัสขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรและประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS โดยการวิเคราะหสถิติ
4.4 นําผลที่ไดมาสรางตาราง อานคาและวิเคราะหผล

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
n =105
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จํานวน
รอยละ
ธุรกิจผลิตสินคา
13
12%
ธุรกิจใหบริการทุกประเภท
33
32%
ธุรกิจขายสินคา(ทั้งปลีกและสง)
36
35%
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ
22
21%
รวม
105
100%
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางเปนธุรกิจขายสินคา (ทั้งคาปลีกและคาสง) มากที่สุดจํานวน 36 บริษัท
คิดเปนรอยละ 35% เปนธุรกิจผลิตสินคานอยที่สุดจํานวน 13 บริษัท คิดเปนรอยละ 12%
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทุนจดทะเบียน
n = 105
ทุนจดทะเบียน
จํานวน
รอยละ
1-99 ลานบาท
48
46%
100-199 ลานบาท
19
18%
200-399 ลานบาท
32
30%
400-500 ลานบาท
6
6%
รวม
105
100%
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีทุนจดทะเบียน 1-99 ลานบาท มากที่สุดจํานวน 48 บริษัท คิดเปน
รอยละ 46% มีทุนจดทะเบียน 400-500 ลานบาทนอยที่สุดจํานวน 6 บริษัท คิดเปนรอยละ 6%
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ
n = 105
ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ
จํานวน
รอยละ
1-5 ป
3
3%
6-10 ป
25
24%
11-15 ป
35
33%
ตั้งแต 15 ปขึ้นไป
42
40%
รวม
105
100%
จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่ประกอบธรุกิจ 15 ป ขึ้นไปมากที่สุดจํานวน 42 บริษัท
คิดเปนรอยละ 40% มีระยะเวลาประกองธุรกิจ 1-5 ปนอยที่สุดจํานวน 3 บริษัท คิดเปนรอยละ 3% ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ทั้ง 4 ดาน
n = 105
การควบคุมภายใน
S.D
แปลความ
x�
1. การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ
4.05
0.458
มาก
2. การมีเอกสารหลักฐาน
3.94
0.514
มาก
3. การตรวจสอบที่เปนอิสระ
3.82
0.519
มาก
4. การอนุมัติรายการและกิจกรรมตาง ๆ
3.72
0.756
มาก
รวม
3.88
0.457
มาก
จากตารางที่ 4 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการควบคุมภายในในภาพรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.88) เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวาดานที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ การแบงแยก
หนาที่อยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.05) และนอยที่สุด คือการอนุมัติรายการและกิจกรรมตาง ๆ (คาเฉลี่ย 3.72)
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ตารางที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีทั้ง 4 ดาน
n = 105
ระดับความคิดเห็น
แปลความ
S.D
x�
1. ความเขาใจได
3.96
0.576
มาก
2. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
3.96
0.489
มาก
3. ความเชื่อถือได
3.91
0.446
มาก
4. การเปรียบเทียบได
3.93
0.572
มาก
รวม
3.94
0.481
มาก
จากตารางที่ 5 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลทาง การบัญชี
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.94) เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวาดานที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ
ความเขาใจไดและความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (คาเฉลี่ย 3.96) และนอยที่สุด คือความเชื่อถือได (คาเฉลี่ย 3.91)
คุณภาพขอมูลทางการบัญชี

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวา การควบคุ มภายในมีค วามสัม พันธ กับคุ ณภาพข อมูล ทางการบัญ ชีของบริษั ท
มหาชนจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการควบคุมภายใน เปนนโยบาย มาตรการและวิธีการดําเนินงานตาง
ๆ ที่นํามาใชเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงซึ่งเปนการควบคุมเชิงปองกันกอนแกไข ซึ่งเปนการสรางความเชื่อมั่นวา
ขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตองครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง เพื่อใหธุรกิจนําขอมูลทางการ
บัญชีไปใชประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงผูถือหุนและผูใชงบการเงินอื่น ๆ
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี ค วามสอดคล องกั บ งานวิ จั ย ของ อาธี ร า สายเจริ ญ และคณะ (2558) ที่ ไ ด ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ผลกระทบของการควบคุมภายในเชิงรุกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของธุรกิจผลิตภัณฑยางในประเทศไทย
พบวา การควบคุมภายในเชิงรุกดานการมีเอกสารหลักฐานและดานการตรวจสอบที่เปนอิสระมีความสัมพันธและ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีโดยรวม
จากการพิสู จนสมมติฐานที่จําแนกเปนรายขอพบวา การควบคุมภายในดานการแบงแยกหนาที่อยา ง
เพียงพอมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากการแบงแยกหนาที่อยาง
เพียงพอชวยใหในแตละสวนงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เปนการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน
และเปนการทวนสอบความถูกตองของขอมูลทางการบัญชีของผูที่มีหนาที่ในการทวนสอบ การใหความสําคัญกับ
แบงแยกหนาที่สําหรับงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตก็สามารถปองกันขอผิดพลาดกับขอมูลได ซึ่งผลการศึกษา
ดั ง กล า วสอดคล อ งแนวคิ ด ของ ดรรชนี บุ ญ เหมื อ นใจ (2549, หน า 42) ที่ ก ล า วว า การแบ ง แยกหน า ที่
(Segregation of Duties) โดยไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งทําหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติที่สําคัญหรืองานที่
เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตต นจนจบ แตหากมีค วามจําเป นใหกําหนดกิจกรรมควบคุมอื่ นที่เหมาะสมทดแทน
สอดคลองกับงานวิจัยของ อรธีรา สายเจริญ และคณะ (2558) ที่ไดศึกษาเรื่องผลกระทบของการควบคุมภายในเชิง
รุกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของธุรกิจผลิตภัณฑยางในประเทศไทย พบวา การควบคุมภายในเชิงรุกดาน
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การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ดานความ
เกี่ยวของกับปญหาและความเชื่อถือได เนื่องจากการแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอคือการแบงแยกฝาย แบงแยก
แผนก แบงแยกผูปฏิบัติงานแยกตางหากจากผูทํารายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อใหรายงานแตละฝายสามารถ
สอบยัน ความถูกตองระหวางกันได ปองกันมิใหมีการนําสินทรัพยขององคกรไปใชในทางที่ไมเกิดประโยชนแก
องคกร ปองกันไมใหผูปฏิบัติงานรายงานผลเกินความเปนจริงชวยใหการทําและนําเสนอรายงานทางการเงินที่
ปราศจากความผิดพลาดที่มนี ัยสําคัญ ผูใชรายงานสามารถประเมินเหตุการณในอดีตปจจุบันและอนาคตของกิจการได
จากการพิสู จนส มมติฐานที่ จําแนกเปน รายขอพบวา การควบคุ มภายในดา นการมี เอกสารหลักฐานมี
ความสัมพันธคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากเอกสารหลักฐานเปนสิ่งสําคัญ เพราะ
เปนหลักฐานและยืนยันความถูกตองของขอมูลหากมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีโดยไมมีเอกสารหลักฐานจะทําให
ขอมูลทางบัญชีเกิดขอผิดพลาดได ดังนั้น เอกสารหลักฐานจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะเอามาประกอบการบันทึกบัญชีทั้ง
ดานรายรับและดานรายจาย ซึ่งหนวยงานบัญชีควรจะตองอธิบายถึงความถูกตองของเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีใหทุกหนวยงานรับทราบ เพื่อจะไดปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อรธีรา สายเจริญ และคณะ (2558) ที่ศึกษาการควบคุมภายในเชิงรุกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของ
ธุรกิจผลิตภัณฑยางในประเทศไทย พบวา การควบคุมภายในเชิงรุกดานการมีเอกสารหลักฐานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีโดยรวม เนื่องจากการมีเอกสารหลักฐานที่ยึดมั่นการใชแบบฟอรม และกําหนด
เลขที่เอกสารโดยเรียงลําดับไวลวงหนาจะชวยใหประหยัดเวลาในการการเขียนชวยใหทํางานไดรวดเร็ว รวมถึงไม
สามารถปลอมแปลงเอกสารได และผลการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับแนวคิดของจันทนา สาขากรและคณะ
(2551) ที่วาการมีเอกสารหลักฐานขอมูลหรือรายการที่เกิดขึ้นอยางพอเพียงจะชวยใหบัญชีถูกตองและชวยปองกัน
ขอผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบันทึกรายการ
จากการพิสูจนสมมติฐาน ที่จําแนกเปนรายขอ พบวา การควบคุมภายในดานการตรวจสอบที่เปนอิสระมี
ความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากการมีหนวยงานตรวจสอบที่ไมมีสวน
เกี่ ย วกับ งานที่ ต รวจสอบหากพบข อผิ ด พลาดสามารถรายงานผลการตรวจสอบได ทัน ที ชว ยให สามารถแก ไ ข
ขอผิดพลาดกอนการจัดทํารายงานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรธีรา สายเจริญ และคณะ (2558) ที่ศึกษา
การควบคุมภายในเชิงรุกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของธุรกิจผลิตภัณฑยางในประเทศไทย พบวา การ
ควบคุมภายในเชิงรุกดานการตรวจสอบที่เปนอิสระมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพขอมูลทางการ
บัญชีโดยรวมและดานความเกี่ยวของกับปญหาเนื่องจากการตรวจสอบที่เปนอิสระนั้น เปนการตรวจสอบในระดับ
ผูปฏิบัติงานดวยกัน โดยกําหนดใหผลงานของบุคคลหนึ่งไดมีการสอบยันกับผลงานของอีกบุคคลหนึ่ง การตรวจสอบ
กระทําอยางตอเนื่องเปนประจําในเรื่องที่เปนสาระสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร และสอดคลองกับบุษบัน
ภูมิโคกรักษ (2554) ที่ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีตอคุณภาพการดําเนินงานของธุรกิจ
SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา กิจกรรมการควบคุมภายในมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการดําเนินงาน หากองคกรควรจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานโดยผูบริหารระดับกลาง
เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร
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จากการพิสู จนสมมติฐาน ที่จําแนกเปนรายข อ พบวา การควบคุม ภายในดานการอนุมัติรายการและ
กิจกรรมตาง ๆ มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องการอนุมัติรายการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ เปนการยืนยันขอมูลกอนการดําเนินการหรือบันทึกรายการเปนการปองกันการจัดทําขอมูลที่ไม
ถูกตองและนําไปบันทึกบัญชี หรือหากมีการตั้งคาใชจายกอนการไดรับอนุมัติก็จะทําใหขอมูลทางบัญชีขาดความ
นาเชื่อถือ เปนการปองกันและลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการควบคุม
ภายในตามหลัก COSO ดานกิจกรรมการควบคุมตามหลักการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ในการ
ดําเนินงานของทุกหนวยรับตรวจ ผูบริหารไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจที่ไดกําหนด
ไวโดยลําพัง จึงจําเปนตองมอบหมายใหบุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทนโดยการมอบอํานาจ ในการมอบอํานาจ
ใหแกบุคลากรระดับตาง ๆ นั้นควรกําหนดขอบเขตของอํานาจในการอนุมัติใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและควร
สื่อสารใหบุคลากรทราบโดยทั่วกัน ผูที่ไดรั บมอบอํ านาจหนาที่ให เปนผูอนุมัติควรสอบทานความเพียงพอของ
เอกสารประกอบการขออนุมัติวาถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและมีวงเงินที่อนุมัติอยูภายใตขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได รวมทั้งควรสอบถาม
เกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผูที่เกี่ยวของกอนลงนามอนุมัติใหดําเนินการ นอกจากนี้ผูที่มีอํานาจอนุมัติไมควรลง
นามอนุมัติในแบบฟอรมเปลาหรือแบบฟอรมที่ไมมีขอมูลรายการที่ขออนุมัติอยางเพียงพอ ทําใหเอกสารที่ไดรับการ
อนุมัติมีความนาเชื่อถือและเอกสารเหลานี้เมื่อนําไปบันทึกรายการบัญชีจะทําใหไดขอมูลทางการบัญชีที่ถูกตอง
เชื่อถือได (ศูนยตรวจสอบภายใน, 2560)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการ
การศึกษาเรื่องการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาผูวิจัยมีแนวทางในการบริหารการควบคุมภายใน ดังนี้
1. จากผลการศึกษาที่พบวา การควบคุมภายในดานการแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอมีความสัมพันธกับ
คุณภาพขอมูลทางการบัญชีโดยรวม ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับการแบงแยกหนาที่เพื่อควบคุมความ
ถูกตองของขอมูลทางการบัญชี เพราะการแบงแยกหนาที่งานทําใหบุคลากรไมทํางานซ้ําซอนกัน และสามารถระบุ
ผูรับผิดชอบในแตละงานไดอยางชัดเจน สามารถควบคุมและทราบถึงขอบกพรองของผูที่ทําหนาที่งานนั้น ๆ ซึ่งจะ
สามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางทันทวงทีและพัฒนาพนักงานเหลานั้นใหสามารถลดความผิดพลาดทําให
งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. จากผลการศึกษาที่พบวา การควบคุมภายในดานการมีเอกสารหลักฐานมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูล
ทางการบัญชีโดยรวม ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับการกําหนดแบบฟอรมเอกสารและจัดพิมพเปนชุด โดยมี
สําเนาสีตางกันและรายละเอียดในชุดแบบฟอรมจะประกอบไปดวยเลขที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร และชองสําหรับลง
นามจากผูที่มีสวนเกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ชวยใหสามารถควบคุมความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ กอนนําไปบันทึกรายการขอมูลทางการบัญชี รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกขอมูลทางการบัญชีทั้ง
ในสวนของรายไดและคาใชจายตองมีความถูกตองก็จะทําใหขอมูลที่บันทึกบัญชีมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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3. จากผลการศึกษาพบวา การควบคุมภายในดานการตรวจสอบที่เปนอิสระมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ขอมูลทางการบัญชีโดยรวม ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับการจัดใหมีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกที่ไมได
เกี่ยวของกับหนวยงานที่รับการตรวจสอบ และมีนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับ
องคกรอยางครบถวน จะทําใหองคกรไดรับรายงานผลการตรวจสอบที่เปนจริงมองเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายกับองคกร และสามารถนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อลดความเสี่ยงเหลานั้นไดอยางทันเวลา ไมวาจะเปน
ความเสี่ยงจากการบันทึกขอมูลทางการบัญชีผดิ พลาดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต เปนการควบคุมปองกันกอน
แกไขความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได
4. จากผลการศึกษาที่พบวา การควบคุมภายในดานการอนุมัติรายการและกิจกรรมตาง ๆ มีความสัมพันธ
กับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญในการตรวจสอบเอกสารที่จะตองไดรับการอนุมัติ
กอนการดําเนินการ โดยตองมีการจัดทําระเบียบอํานาจการอนุมัติและแจงใหบุคลากรในแตละหนวยงานทราบ เพื่อ
การควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด เพราะเอกสารที่รับการอนุมัติจากผูมีอํานาจตาม
ระเบียบขอบังคับชวยใหขอมูลมีความถูกตองเชื่อถือได ลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการควบคุมภายในดานอื่น ๆ ที่สงผลตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชี เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารงานและพัฒนาปจจัยดานนั้น ๆ โดยคาดหวังเพื่อใหคุณภาพขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง เชื่อถือได
และเกิดประโยชนในการนําไปใชมากมียิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาการแบบเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีในดานตาง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถนําวิธีการดานอื่น ๆ มาชวยใหขอมูลเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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