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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัครั �งนี �มีวัตถุประสงค์เพื%อศึกษาปัจจยัที%มีผลต่อระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทจดทะเบียนในเขตนิคมอตุสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยศกึษากลุ่ม
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ที%จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 154  ตวัอย่าง  และใช้สถิติ ANOVA (F-
test) ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 กลุม่ตวัอยา่งที%ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายรุะหว่าง 
31- 40 ปี ศึกษาในระดบัการศึกษาปริญญาตรี กิจการประเภทการผลิตสินค้ามีจํานวนพนกังาน 
101 – 500 คน มีอายกุารดําเนินงานของกิจการ 1 - 5 ปี  สําหรับการศกึษาความคิดเห็นเกี%ยวกบั
กิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทในด้านความเชื%อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลและ
รายงานทางการเงินและการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการ
ปฏิบตัิงาน กฎและระเบียบ ด้านการดูแลป้องกันสินทรัพย์ ด้านการดําเนินงานอย่างประหยัด    
และมีประสิทธิภาพ และด้านการดําเนินงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

ผลการวิจยัพบว่า  การควบคมุภายในของบริษัทจดทะเบียนในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีความแตกต่างกันด้านประเภทของกิจการ ระหว่างกิจการส่งออกสินค้า กับ
กิจการซื �อมาขายไป  และมีความแตกต่างกันในด้านอายุการดําเนินงานของกิจการ  ระหว่าง
กิจการที%มีอายุน้อยกว่า 1 ปี กบักิจการที%มีอายุ10 ปีขึ �น สําหรับด้านขนาดของกิจการไม่มีความ
แตกตา่งกนั 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 เนื%องด้วยสภาพการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง และมี
หลากหลายของการดําเนินธุรกิจ ดงันั �นกิจการทั �งหลายจะทําการแขง่ขนัได้ก็ตอ่เมื%อ กิจการนั �น ๆ มี
การวางแผน การวางกลยทุธ์ในการแข่งขนั การบริหารงานที%มีประสิทธิภาพ ข้อมลูหนึ%งที%ใช้ในการ
จดัการบริหารงานก็คือ ข้อมลูทางด้านงานบญัชี ซึ%งนบัว่าเป็นข้อมลูที%มีความสําคญัเป็นอย่างมาก
ที%จะใช้ในการบริหารจัดการกิจการใดกิจการหนึ%ง ดังนั �นสามารถกล่าวได้ว่าถ้ากิจการใดจะ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องมีข้อมลูทางด้านงานบญัชีเป็นอย่างดีด้วย
เช่นเดียวกัน ในที%นี �จะกล่าวถึงกิจการที% เป็นลักษณะบริษัท บริษัทในปัจจุบันมีการดําเนิน
หลากหลายรูปแบบ ทั �งบริษัทจํากดั บริษัท (มหาชน) จํากดั ซึ%งมีการจดัทําหลายหลายรูปแบบ เช่น 
ลกัษณะซื �อขาย การให้บริการหรืแม้กระทั%งเป็นธุรกิจทางด้านการผลิตสินค้าทั �งส่งออกและขายใน
ประเทศ มีการแขง่ขนัแตล่ะรูปแบบไมเ่หมือนกนั แตบ่ริษัทจะทําการแข่งขนัได้ดงักล่าวไว้ข้างต้นว่า
ธุรกิจไมว่า่กิจการใดก็แล้วแตจ่ะทําการแข่งขนัได้ต้องมีข้อมลูที%ดีในการใช้ประกอบการตดัสินใจซึ%ง
ข้อมูลตัวหนึ%งก็คือข้อมูลทางด้านงานบญัชี กิจการจะทําข้อมูลทางด้านงานบัญชีที%มีความน่า
เชื%อมั%นแก่ผู้ใช้งานได้นั �นการจดัการสารสนเทศเกี%ยวกบังานทางด้านบญัชีจะต้องดีด้วยเช่นเดียวกนั 
ในปัจจุบนัการจดัการข้อมลูทั �งหลายได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจดัการอย่างมากมาย โดย
การเก็บข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ซึ%งมีความสะดวกและมีความรวดเร็วในการนําเข้า การประมวลผล 
และการนําเสนอเป็นอย่างมาก ในความสะดวกและรวดเร็วนี �มีทั �งข้อดีและข้อเสียในการจดัการ
ข้อมูลทางด้านบัญชีเช่นเดียวกัน จึงทําให้ในการจัดการข้อมูลทางด้านต่าง ๆ เกี%ยวกับข้อมูล
ทางด้านงานบญัชีไม่ว่าเป็นข้อมลูที%เกี%ยวข้องกบัการตดัสินใจโดยตรง หรือ ข้อมลูที%ใช้ประกอบการ
ตดัสินใจที%จะต้องใช้ในการนําเสนอผู้ ที%เกี%ยวข้องกับบริษัททั �งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก 
ต้องมีความรอบครอบและมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง ซึ%งในการระมัดระวังเกี%ยวกับข้อมูล
ข้างต้นส่วนหนึ%งมาจากการควบคมุภายในกิจการ ระวงัจดุที%มีความเสียงให้ดีที%สดุ มีการประเมิน
ความเสี%ยงของข้อมลูประเภทตา่ง ๆ เพื%อความปลอดภยัและความถกูต้องของข้อมลู 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยประกอบธุรกิจต่าง ๆ มีข่าวเกี%ยวกับการทุจริตเป็นอย่างมากทั �ง
ข้อมลูที%เกี%ยวข้องกบัทางด้านการเงิน ข้อมลูในการแข่งขนั หรือข้อมลูในชั �นความลบัตา่ง ๆ มีความ
เกี%ยวข้องกบักระบวนการจดัการบริหารงานภายในที%ไม่รัดกมุทั �งสิ �น ประการหนึ%งที%ใช้ในการจดัการ
บริหารงานภายในที%ดี ก็คือ แต่ละกิจการต้องมีกระบวนการควบคุมภายในแต่ละแผนกแต่ละ
หนว่ยงานในองค์กรให้มีความรัดกมุมากยิ%งขึ �น มีการสอบทาน มีการยืนยนัข้อมลูของซึ%งกนัและกนั
การพิจารณาตามแมบ่ทของการควบคมุภายในตามแนว COSO ซึ%งมีข้อมลูดงันี � 
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 การควบคุมภายในเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารองค์กรเมื%อองค์กรขยายใหญ่ขึ �น 
ผู้บริหารไม่สามารถจะมาดแูลการบริหารงานได้อย่างทั%วถึง จึงจําเป็นต้องมีการสร้างระบบการ
ควบคุมภายในขึ �น มิได้หมายถึงการควบคุมภายในเฉพาะทางบัญชีและการเงินเท่านั �น ยัง
ครอบคลมุไปถึงการควบคมุภายในด้านการบริหาร การควบคมุภายในด้านการปฏิบตัิงานในทกุ ๆ 
หนว่ย และทกุ ๆ กระบวนการของการดําเนินงาน 
 แนวคิดเ รื% องการควบคุมภายในได้มีการกําหนดไว้โดยหลายสถาบันทั �งในและ
ตา่งประเทศ แตล่ะสถาบนัมีแนวความคดิและให้คําจํากดัความไว้คล้าย ๆ กนั จนกระทั �งในปี พ.ศ. 
2528 คณะกรรมการที%เรียกว่า Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission หรือที%เรียกว่า COSO เกิดจากการรวมตวัจากสถาบนัต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา 5 
สถาบนัได้แก่ สมาคมผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified 
Public Accountants หรือ AICPA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal 
Auditors หรือ IIA) สมาคมผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนกั
บญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสมาคมนกับญัชี
เพื%อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA) ได้รวมตวักนัเพื%อศกึษาและ
หาทางปรับปรุงคุณภายของการรายงานทางการเงิน เมื%อแรกก่อตั �ง COSO เป็นหน่วยงาน
สนบัสนุน คณะกรรมการป้องกนัการทุจริตจากรายงานทางการเงิน (National Commission on 
Fraudulent Financial Reporting) ของสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์เบื �องต้นเพื%อศึกษาถึง
ปัจจยัที%มีสว่นก่อให้เกิดการทจุริตในรายงานทางการเงิน 
 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการหรือขั �นตอนการทํางานที%เป็นผลมาจากการ
ออกแบบโดยตรงจากคณะกรรมการผู้บริหาร หรือบุคลากรอื%น ๆ ขององค์กร เพื%อก่อให้เกิดความ
มั%นใจได้อย่างสมเหตสุมผลว่า องค์กรจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้ประกอบด้วย ความมีประ
สิทธิภายและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ความเชื%อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบ และนโยบายที%ใช้บงัคบัในองค์กรนั �น ๆ  

 สามารถทําการสรุปได้ว่าในการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับ
ในการดําเนินงานสําหรับกิจการขนาดใหญ่นั �นต้องมีการควบคุมและวางแผนที%ดี ซึ%งจะนํามาสู่
ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที%ได้กําหนดไว้ได้ ตามแนวความคิดข้างต้นจึงทําให้
ผู้ วิจัยได้มีความสนใจเกี%ยวกับการควบคุมภายในซึ%งนํามาสู่ความสําเร็จมาสู่กิจการ และในการ
ควบคุมภายในที%ดีนั �นกิจการต่าง ๆ ซึ%งในที%นี �ได้ใช้ข้อมูลของบริษัทว่าต้องการข้อมูลจากการ
ควบคมุภายในอยา่งไรจงึจะเหมาะสมกบัการบริหารงานของบริษัทนั �น ๆ  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื%อศึกษาปัจจัยที%มีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนในเขตนิคม
อตุสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาในครั �งนี �ได้ทําการศึกษาเฉพาะบริษัทจํากัด ในเขตอุตสาหกรรมของจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคม
อุสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร แต่สําหรับการศึกษาในครั �งนี �ด้วยความ
จํากดัทางด้านระยะเวลาจงึทําการศกึษาเฉพาะนิคมอตุสาหกรรมโรจนะ 

 

ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงแนวความคิดถึงความต้องการของบริษัทต่อข้อมูลจากกิจกรรมการควบคุม
ภายใน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ%งสามารถจําแนกตาม 
รูปแบบของกิจการ ประเภทของกิจการ ขนาดของกิจการ และอายกุารดําเนินงานของ
กิจการ 

2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัทําการควบคมุภายในในอนาคตได้ของกลุ่มบริษัท
ในเขตนิคมอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ได้ 

3. สามารถใช้เป็นแนวความคดิเพื%อทําการศกึษาในโอกาสตอ่ไป 

 

แนวคดิทฤษฎ ี   
แนวคิดพื =นฐานของการควบคุมภายใน 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (2548, หน้า 27-29)  กล่าวว่าการควบคมุภายใน
เข้ามามีบทบาทต่อการบริหารองค์กรเนื%องจากเมื%อองค์กรขยายใหญ่ขึ �น ผู้บริหารไม่สามารถดแูล
การบริหารงานได้อย่างทั%วถึง จําเป็นต้องมีการสร้างระบบการควบคมุภายในขึ �น ซึ%งมิใช่หมายถึง
การควบคมุภายในเฉพาะทางบญัชีและการเงินเท่านั �น ยงัครอบคลุมไปถึงการควบคมุภายในด้าน
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การบริหาร การควบคมุภายในด้านการปฏิบตัิงานในทกุ ๆ หน่วย และทกุ ๆ กระบวนการของการ
ดําเนินงานด้วย 
 แนวคดิเรื%องการควบคมุภายในได้มีการกําหนดไว้โดยหลายสถาบนัทั �งในและตา่งประเทศ 
แต่ละสถาบันมีแนวความคิดและให้คําจํากัดความไว้คล้าย ๆ กัน จนกระทั �งในปี พ.ศ. 2528 
คณะกรรมการที%เรียกว่า Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission หรือที%เรียกว่า COSO ซึ%งเกิดจากการรวมตวัจากสถาบนัตา่ง ๆ ในสหรัฐอเมริกา 5 
สถาบนัได้แก่ สมาคมผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified 
Public Accountants หรือ AICPA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal 
Auditors หรือ IIA) สมาคมผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนกั
บญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสมาคมนกับญัชี
เพื%อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA) ได้รวมตวักนัเพื%อศกึษาและ
หาทางปรับปรุงการควบคมุภายของการรายงานทางการเงิน เมื%อแรกก่อตั �ง COSO เป็นหน่วยงาน
สนบัสนุน คณะกรรมการป้องกนัการทุจริตจากรายงานทางการเงิน (National Commission on 
Fraudulent Financial Reporting) ของสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์เบื �องต้นเพื%อศึกษาถึง
ปัจจยัที%มีสว่นก่อให้เกิดการทจุริตในรายงานทางการเงิน 
 ในปี พ.ศ. 2535 COSO ได้ออกรายงาน เรียกว่า COSO  Internal Control Integrated 
Framework กําหนดความหมายและแม่บทของการควบคมุภายใน โดยได้ให้คําจํากัดความของ
การควบคมุภายในไว้ดงันี � 
 การควบคมุภายใน เป็นกระบวนการหรือขั �นตอนการทํางานที%เป็นผลมาจากการออกแบบ
โดยตรงจากคณะกรรมการผู้บริหาร หรือบุคลากรอื%น ๆ ขององค์กร เพื%อก่อให้เกิดความมั%นใจได้
อยา่งสมเหตสุมผลวา่ องค์กรจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี � 

1. ความมีประสิทธิภายและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
2. ความเชื%อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
3. การปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ และนโยบายทีใช้บงัคบัในองค์กรนั �น ๆ  

 ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมข้างต้น ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการควบคุม
ภายในประกอบด้วยองค์ประกอบที%สําคญั 5 องค์ประกอบที%เกี%ยวเนื%องสมัพนัธ์กนั องค์ประกอบทั �ง 
5 นี � ได้มาจากวิธีการที%ผู้ บริหารดําเนินธุรกิจผนวกเข้ากับกระบวนการทางการบริหาร แม้ว่า
องค์ประกอบเหล่านี �จะใช้ได้กับทกุองค์กร แตใ่นองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางก็อาจจดัให้มีขึ �น
ในรูปแบบที%ตา่งออกไปจากองค์กรขนาดใหญ่ได้ วิธีการควบคมุต่าง ๆ ในองค์กรขนาดเล็ก ขนาด
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กลาง อาจจะมีรูปแบบที%ไม่เป็นทางการและโครงสร้างการควบคมุก็ไม่จําเป็นต้องซบัซ้อนมากนกั 
แตก็่ยงัสามารถคงไว้ซึ%งระบบการควบคมุภายในที%มีประสิทธิผลได้ 
  

นิพนธ์  เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร  ศรีจั� นเพชร (2545, หน้า 5-12)  กล่าวว่า  
แนวคดิขั �นพื �นฐานของระบบการควบคมุภายในดงันี � :- 

1. ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
 การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเป้นความรับผิดชอบของผู้บริหารเพื%อช่วยให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ที%จะทําให้เกิดความมั%นใจเท่าที%จะสามารถทําได้ว่า  การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

2. ความมั�นใจอย่างสมเหตุสมผล 
      ในการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในย่อมมีต้นทุนเกิดขึ �น  (เช่น  จ้างพนกังานเพิ%มขึ �น
เพื%อให้มีการแบง่แยกหน้าที%กันทําอย่างเหมาะสม  หรือออกแบบเอกสารและคูมื่อการปฏิบตัิงาน)     
ผู้ บริหารควรมีความมั%นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าต้นทุนของการควบคุมภายในต้องไม่สูงกว่า
ประโยชน์ที%คาดวา่จะได้รับจากการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในนั �น 

3. ข้อจาํกัดสืบเนื�องตามลักษณะของการควบคุมภายใน 
      การควบคุมภายในถึงแม้จะมีการออกแบบไว้อย่างดีก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารถให้ข้อสรุปแก่
ผู้ บริหารว่าระบบการควบคุมภายในได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเนื%องจากการควบคุมภายในมี
ข้อจํากัดสืบเนื%องภายในตวัเอง เช่น โอกาสที%จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื%องจากความไม่
ระมดัระวงั พลั �งเผลอ การใช้ดลุยพินิจผิดพลาดหรือไม่เข้าใจคําสั%งโอกาสที%จะเกิดการหลีกเลี%ยง
ขั �นตอนของการควบคมุภายในโดยผู้บริหารหรือโอกาสที%บคุคลซึ%งรับผิดชอบในการควบคมุภายใน
ใช้อํานาจนั �นในทางที%ผิด  เป็นต้น 

 
การควบคมุภายในตามแนวคดินี �อาจแบง่ออกเป็น 

การควบคุมทางการบริหาร (Management Control) ประกอบด้วยแผนการจัด
โครงสร้างองค์การขั �นตอนและวิธีเพื%อเพิ%มประสิทธิภาพในการทํางานการ
มอบหมายอํานาจหน้าที%และความรับผิดชอบเกี%ยวกับรายการหรือเหตุการณ์ที%
เกิดขึ �น 
การควบคุมทางบญัชี (Accounting Control)ประกอบด้วยขั �นตอนและวิธีการ
เกี%ยวกับการป้องกันรักษาทรัพย์สินและการจดบันทึกทางการบัญชี เพื%อให้
รายงานทางการเงินมีความเชื%อถือได้  การควบคมุทางการบญัชี 
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 เมธากุล  เกียรติกระจาย (2538, หน้า 104)  กล่าวว่า  แนวคิดขั �นพื �นฐานในการ
ควบคมุภายในดงันี � :- 
1. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  ระบบการทํางานจะต้องอยูภ่ายใต้ความเห็นชอบและความ

รับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
2. ความมั%นใจที%สมเหตสุมผล  ต้นทุนที%เกิดจากการควบคมุภายในจะต้องไม่มากกว่าประโยชน์ที%

ได้รับ 
3. วิธีการจดัเก็บข้อมูลและการควบคมุทางการบญัชี  ถึงแม้ว่าจะเป็นอิสระต่อกันแต่ผลจากการ

จดัเก็บข้อมลูก็มีผลกระทบตอ่การควบคมุภายใน 
4. ข้อจํากัดไม่ว่าระบบการควบคุมภายในจะกําหนดไว้ดีเลิศเพียงใดก็ตาม ประสิทธิภาพในการ

ควบคมุภายในยอ่มขึ �นอยูก่บับคุลากรภายในองค์กร  เชน่ ขาดความระมดัระวงั การเข้าใจถึงสิ%ง
ผิดพลาด ความผิดพลาดซึ%งเริ%มเกิดจากการตดัสินใจ สิ%งเร้าจากภายนอกหรือความเมื%อยล้า  
เหนื%อยออ่น  เป็นต้น 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
นาถสุดา  สังขพันธ์ุ (2546)  ได้ศึกษาการประเมินการควบคมุภายในด้านการขายของ

เกี%ยวกบัธุรกิจเหล็กเส้นก่อสร้าง  กรณีศกึษาบริษัท  เหล็กสยาม (2001) จํากดั ผลการศกึษาสรุปได้
ว่า โครงสร้างการควบคมุภายในด้านการขายของบริษัทเหล็กสยาม(2001) จํากัด  โดยภาพรวม
แล้วเป็นไปตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO คือ  ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคมุ  ด้านการประเมินความเสี%ยง  ด้านกิจกรรมการควบคมุ   ด้านข้อมูล
สารสนเทศและการสื%อสาร  ด้านการติดตามและประเมินผล แต่มีจุดที%ควรปรับปรุงคือด้านการ
ประเมินความเสี%ยง  ควรมีการวิเคราะห์และบริหารความเสี%ยงอย่างเป็นระบบและเสนอแนะให้
ผู้บริหารควรให้ความสําคญัต่อจุดที%ยงัไม่มีการควบคมุและจดัให้มีการปฏิบตัิตามระบบเพื%อสร้าง
ความสามารถเชิงแขง่ขนัและบรรลวุตัถปุระสงค์ตามที%กําหนดไว้ 

บรรจง  ดาราจร (2547)  ประเมินการควบคมุภายในด้านการเงินและบญัชี  กรณีศกึษา
เฉพาะของวิทยาลยัการอาชีพเอบีซี ผลการศกึษาสรุปได้ว่า  วิทยาลยัการอาชีพเอบีซี  มีระบบการ
ควบคมุภายในเหมือนกับหลักการควบคุมภายในที%ดีด้านองค์ประกอบตามแนวคิดของ  COSO 
ร้อยละ 82.61 และส่วนผลการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติได้
สอดคล้องกบัระบบการควบคมุภายในของกรมบญัชีกลางร้อยละ 92.31 
 ปริศนา  กลั�นแก้ว (2547)  ได้ทําการศึกษาเรื%องการประเมินการควบคมุภายในระบบ
จดัซื �อข้าวของธุรกิจการเกษตร  บริษัทเอบีซี จํากดั(มหาชน) ผลการศกึษาสรุปได้ว่า การประเมิน



8 

 

การควบคมุภายในของหน่วยงานจดัซื �อวตัถุดิบระบบจดัซื �อข้าวพบว่า  บริษัทกรณีศึกษามีระบบ
การควบคมุภายในที%ดีคือด้านการโครงสร้างองค์กรมีการแบง่แยกหน้าที%  ระหว่างผู้จดัซื �อ  ผู้ตรวจ
รับ  ผู้ตรวจสอบ  และผู้อนมุตั ิ มีการจดัทําคูมื่อการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรแตก็่ยงั
มีจดุออ่นในการปฏิบตังิานที%ควรปรับปรุงเพื%อให้มีประสิทธิภาพมากยิ%งขึ �น 
 นํ =าทิพย์  จรูญศรีทอง (2547)  การประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
เกี%ยวกบัการบริหารสินค้าคงคลงั กรณีศกึษา บริษัท 999 จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื%อศกึษาระบบ
การควบคมุภายใน ตลอดจนเพื%อศกึษาวิธีปฏิบตัิงานเกี%ยวกบัวงจรสินค้าคงเหลือที%มีอยู่ในปัจจบุนั
และเพื%อเสนอแนะให้มีการควบคมุภายในของสินค้าคงเหลือที%มีประสิทธิภาพ ผลการศกึษาสรุปได้
ว่า  บริษัท 999 จํากัด  มีจุดอ่อนในองค์ประกอบของกิจกรรมการควบคุมด้านการปฏิบัติงาน
เกี%ยวกับสินค้าคงคลังส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับระเบียบการปฏิบัติงานเดิมเนื%องจากการ
ปรับเปลี%ยนขั �นตอนการปฏิบตัิงานเพื%อตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยไม่ได้มีการคํานึงถึง
การควบคมุภายในที%ดีประกอบกับเจ้าหน้าที%ที%เกี%ยวข้องขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหาร
สินค้าคงคลงัอีกทั �งเจ้าหน้าที%ผู้ เกี%ยวข้องขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหารสินค้าคงคลงั  อีก
ทั �งเจ้าหน้าที%ผู้ เกี%ยวข้องขาดการติดตามหาสาเหตขุองผลแตกต่างระหว่างสินค้าที%มีอยู่จริงกับใบ
ทะเบียนคุมสินค้าและวัตถุดิบ  ดงันั �น  ควรปรับปรุงขั �นตอนการปฏิบตัิงานและเสริมความรู้และ
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที%ที%เกี%ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลงัเพื%อการควบคมุภายในที%ดีและ
เพื%อเพิ%มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลงัตอ่ไป 

ชเนตตี  คงปรีชา (2551) ได้ทําการศกึษาเรื%อง ระบบการควบคมุภายในของสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จํากัด            
ผลการศกึษาสรุปได้ว่า สหกรณ์ทั �ง 2 แห่งมีการนําหลกัการควบคมุภายในที%ดีมาใช้ในสหกรณ์จึง
ทําให้เกิดข้อผิดพลาดทั �งที%เจตนาและไมเ่จตนาจากการปฏิบตัิหน้าที%มีน้อยมาก สหกรณ์ออมทรัพย์
ปตท.จํากดัและสหกรณ์ไทยออยล์ จํากดั มีลกัษณะการดําเนินงานที%คล้ายกนั มีระบบการควบคมุ
ภายในที%ดี แต่สหกรณ์ควรมีการแก้ไขเพื%อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตาม
ข้อเสนอแนะ เพื%อชว่ยให้สมาชิกหรือบคุคลทั%วไปได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงครั �งนี � 
 ศิริรัตน์  เช็งเส็ง (2552) ได้ทําการศึกษาเรื%องเปรียบเทียบปัญหาและแนวคิดเกี%ยวกับ
ระบบการควบคมุภายในด้านการเงิน กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี ผลการศึกษา
สรุปได้วา่ การศกึษาการพฒันาระบบการควบคมุด้านการเงิน ของมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 
มีวตัถุประสงค์เพื%อศกึษาถึงระบบการควบคมุด้านการเงิน การประเมินผลระบบการควบคมุและ
เสนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบตอ่ไปซึ%งได้ผลการวิเคราะห์แยกตามสงักดัหนว่ยงานดงันี � :- 



9 

 

 สํานกังานอธิการบดี พบวา่งานการเงินของสํานกังานอธิการบดี ภายในมหาวิทยาลยัราช
ภฏักาญจนบุรี    ส่วนใหญ่มีการปฏิบตัิเกี%ยวกบัระบบการควบคมุด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบ
และข้อบงัคบัที%กําหนดและได้มีวิธีการปฏิบตัสิอดคล้องกบัหลกัทฤษฎีการควบคมุภายใน ซึ%งเมื%อได้
มีการประเมินระบบการควบคมุด้านการเงินแล้วพบวา่ระบบการควบคมุทกุด้านมีประสิทธิภาพสงู   
 คณะ พบว่างานการเงินของคณะ ภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรีุมีการปฏิบตัิ
เกี%ยวกบัระบบการควบคมุด้านการเงิน ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคบัที%กําหนดและได้
มีวิธีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการควบคุมภายใน ซึ%งเมื%อได้มีการประเมินระบบการ
ควบคมุด้านการเงินพบว่าในด้านระบบเงินยืมทดรองจ่ายมีการปฏิบตัิที%ไม่สอดคล้องกับหลกัการ
ควบคมุภายในสว่นด้านอื%น ๆ นั �นมีการปฏิบตัทีิ%ดี 
 ศนูย์ ฯ พบวา่งานการเงินของศนูย์  ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุมีการปฏิบตัิ
เกี%ยวกบัระบบการควบคมุด้านการเงิน สว่นใหญ่ไมเ่ป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคบัที%กําหนดและ
มีวิธีการไมป่ฏิบตัิสอดคล้องกบัหลกัทฤษฎีการควบคมุภายใน ซึ%งเมื%อได้มีการประเมินระบบการ
ควบคมุด้านการเงินพบวา่สว่นใหญ่มีการปฏิบตัิที%ไมส่อดคล้องกบัหลกัการควบคมุภายในยกเว้น
ด้านระบบการบริหารเงินเดือนและคา่จ้างที%มีการปฏิบตัทีิ%ดีและสอดคล้องกบัหลกัการควบคมุ
ภายในเพียงด้านเดียว 

 

การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื%อนํามาวิเคราะห์ผู้ วิจัยได้ดําเนินการตามขั �นตอนและวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี � 
  
1 .  ดํา เ นินการจัดส่งแบบสอบถามถึงบริ ษัทในกลุ่ม นิคมอุตสาหกรรมภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ%งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตามชื%อที%อยู่ของบริษัทโดยแบบซอง
จดหมายตอบกลบัภายใน 31 มีนาคม 2553 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามที%มีความสมบรูณ์มาวิเคราะห์ข้อมลู 
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที%ใช้ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ได้แก่ การหาทดสอบความน่าเชื%อมั%นของ
เครื%องมือโดยใช้คา่สมัประสิทธิtอลัฟา ตามวิธีของครอนบาค 

2. สถิตพืิ �นฐานได้แก่ คา่เฉลี%ย คา่ร้อยละ และคา่ความเบี%ยงเบนมาตรฐาน 
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3. สถิตทิดสอบสมมตฐิาน โดยใช้การวิเคราะห์การผนัแปร (ANOVA) 

 

สรุปผลการศึกษา 

 กลุม่ตวัอยา่งที%ตอบแบบสอบถามในการวิจยัครั �งนี � ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี กิจการประเภทการผลิตสินค้า มีจํานวนพนกังาน 101-500คน และ
อายกุารดําเนินงานของกิจการ 1-5 ปี  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างที%ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เรื%อง ปัจจัยที%มีผลต่อการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จําแนกแตล่ะด้าน ได้แก่ ประเภทของกิจการ จํานวนพนกังานของกิจการ และ 
อายกุารดําเนินงานของกิจการ ดงันี � 

การควบคมุภายในบริษัทจดทะเบียนในเขตอตุสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาที%มี
ตอ่ประเภทของกิจการพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัระหว่างกิจการประเภทส่งออก
สินค้ากบักิจการซื �อมาขายไป จากผลทดสอบทางสถิตทีิ%ระดบั 0.05   
 การควบคมุภายในบริษัทจดทะเบียนในเขตอุตสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาที%มี
ตอ่ขนาดของกิจการพบวา่มีการควบคมุภายในที%ไมแ่ตกตา่ง 
 การควบคมุภายในบริษัทจดทะเบียนในเขตอุตสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาที%มี
ตอ่อายกุารดําเนินงานของกิจการพบวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัระหว่างช่วงอายนุ้อยกว่า 
1 ปี กบัชว่งอาย ุ10 ปีขึ �นไป จากผลทดสอบทางสถิตทีิ%ระดบั 0.05   
 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างที%ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั �งนี � ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี กิจการประเภทการผลิตสินค้า มีจํานวน
พนักงานในกิจการ 101-500 คน และอายุการดําเนินงานของกิจการ 1-5 ปี ซึ%งพบว่า                 
การปฏิบตัิงานเกี%ยวกับการควบคมุภายในหรือการตรวจสอบภายในโดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย และมีอายุในช่วงวยั 30 ปี เป็นต้นไปเป็นส่วนใหญ่ ในนิคมอุตสาหกรรม
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา นิคมอตุสาหกรรมที%ใหญ่ที%สดุและมีกิจการเปิดหลากหลายประเภทนั �น
พบว่าเป็นกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม มีกิจการทางด้านการผลิตสินค้าเป็นส่วนใหญ่ซึ%ง
ตรงตามที%ได้ศึกษาที%ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในภาคอตุสาหกรรมการผลิตสินค้า ในช่วง



11 

 

อาจยกุารดําเนินงานของกิจการประมาณ 1 ปีขึ �นไป เพราะในภาคอุตสาหกรรมกิจการส่วนใหญ่
มกัจะมีการปรับเปลี%ยนบ้าง 
 จากผลของการศกึษาพบวา่  
1. มีความคิดเห็นเกี%ยวกบัความเชื%อถือได้และความถกูต้องของข้อมลูและรายงานทางการเงินและ
การปฏิบตังิาน 
 กลุ่มตวัอย่างที%ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื%องมีการใช้ระบบสาระสนเทศในการ
ผลิตรายงานทางการเงิน  ข้อมลูรายงานทางการเงินมีความน่าเชื%อถือถกูต้อง ข้อมลูการปฏิบตัิงาน
มีความนา่เชื%อถือ ข้อมลูทางการเงินและการปฏิบตัิงานมีการผ่านกระบวนควบคมุภายในที%มีความ
นา่เชื%อถือ ภาพรวมของกิจกรรมการควบคมุภายใน ในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง ส่วนด้านการใช้
ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมลูการปฏิบตังิาน ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก 

2. การปฏิบตัติามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบตังิาน กฎและระเบียบ 
 กลุ่มตวัอย่างที%ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื%องมีการใช้ระบบสาระสนเทศในการ
ผลิตรายงานทางการเงิน  การใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูล
รายงานทางการเงินมีความนา่เชื%อถือถกูต้อง ข้อมลูการปฏิบตัิงานมีความน่าเชื%อถือ ข้อมลูทางการ
เงินและการปฏิบตัิงานมีการผ่านกระบวนควบคุมภายในที%มีความน่าเชื%อถือ  และภาพรวมของ
กิจกรรมการควบคมุภายใน ในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง  
 
3. การดแูลป้องกนัสินทรัพย์ 
 กลุ่มตวัอย่างที%ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื%องมีการใช้ระบบสาระสนเทศในการ
ผลิตรายงานทางการเงิน  การใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูล
รายงานทางการเงินมีความนา่เชื%อถือถกูต้อง ข้อมลูการปฏิบตัิงานมีความน่าเชื%อถือ ข้อมลูทางการ
เงินและการปฏิบตัิงานมีการผ่านกระบวนควบคุมภายในที%มีความน่าเชื%อถือ  และภาพรวมของ
กิจกรรมการควบคมุภายใน ในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง  

 

4. การดําเนินงานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มตวัอย่างที%ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื%องมีการใช้ระบบสาระสนเทศในการ
ผลิตรายงานทางการเงิน  การใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูล
รายงานทางการเงินมีความนา่เชื%อถือถกูต้อง ข้อมลูการปฏิบตัิงานมีความน่าเชื%อถือ ข้อมลูทางการ
เงินและการปฏิบตัิงานมีการผ่านกระบวนควบคุมภายในที%มีความน่าเชื%อถือ  และภาพรวมของ
กิจกรรมการควบคมุภายใน ในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง  
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5. การดําเนินงานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มตวัอย่างที%ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื%องมีการใช้ระบบสาระสนเทศในการ
ผลิตรายงานทางการเงิน  การใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูล
รายงานทางการเงินมีความนา่เชื%อถือถกูต้อง ข้อมลูการปฏิบตัิงานมีความน่าเชื%อถือ ข้อมลูทางการ
เงินและการปฏิบตัิงานมีการผ่านกระบวนควบคุมภายในที%มีความน่าเชื%อถือ  และภาพรวมของ
กิจกรรมการควบคมุภายใน ในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื%อง ปัจจัยที%มีผลต่อการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนในเขตนิคม
อตุสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีข้อเสนอแนะเพิ%มเตมิ ดงันี � :- 

1. กิจการควรมีสร้างการความเชื%อถือและความถกูต้องของข้อมลูและรายงานทางการ
เงินแก่พนักงานระดบัปฏิบตัิการของกิจการให้เข้าใจเพิ%มมากขึ �น เพื%อให้พนกังาน
ได้รับความเที%ยงธรรมในเรื%องของการรับข้อมูล ซึ%งในการสร้างความเชื%อถือได้และ
ความถกูต้องของข้อมลูนั �นก็อยูใ่นกระบวนการของการควบคมุภายในที%ดี ดงันั �นควร
มีการอบรมบุคคลที%เกี%ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม และมี
ความนา่เชื%อถือในระบบและขั �นตอนการตรวจสอบ 

2. กิจการควรมีสร้างระบบการปฏิบตัิงานการควบคมุภายในที%รัดกมุ และเป็นธรรม ซึ%ง
ควรมีระบบขั �นตอนที%ชดัเจนสามารถชี �แจงแก่บคุคลทั%วไปได้ 

3. กิจการควรมีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบัติงาน กฎและ
ระเบียบ 

4. กิจการควรมีการดแูลป้องกนัสินทรัพย์ เพราะรายการสินทรัพย์เป็นปัจจยัที%สําคญัที%
ใช้ในการดําเนินงานของกิจถ้าดแูลไมดี่จะทําให้สินทรัพย์ของกิจการสญูหายได้ และ
รายการสินทรัพย์ของกิจการเป็นสิ%งที%ดูแลควบคุมยากควรมีการจัดระบบการ
ควบคมุที%นา่เชื%อถือ 

5. ผู้ จัดการระบบการควบคุมภายในควรมีการฝึกอบรมพนักงานที%เกี%ยวข้องกับการ
ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เนื%อง และมีการฝึกปฏิบตัอิยา่งเข้มงวด 

6. กิจการควบให้ความสนใจแก่ระบบการควบคุมภายในของกิจการเนื%องจากระบบ
การควบคมุภายในของกิจการดี ก็จะส่งผลแก่การดําเนินงานของกิจการให้ดียิ%งขึ �น
ได้ 
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7. กิจการควรมีงบประมาณให้กับระบบการควบคมุภายในของกิจการ เนื%องจากการ
ปฏิบตังิานทกุอยา่งยอ่มต้องมีทนุในการจดัทํา  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั=งต่อไป 
 การศึกษาเรื%อง ปัจจัยที%มีผลต่อการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนในเขตนิคม
อตุสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีข้อเสนอแนะเพิ%มเตมิ ดงันี � :- 

1. ควรมีการเพิ%มในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ในใน
ระบบการควบคมุภายในของกิจการเพราะจะได้คําตอบโดยตรงจากเจ้าของปัญหา 

2.  ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนของการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ข้อมลูด้านปัจจยัสว่นบคุคล 

3. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมลูทั �งนิคมอตุสาหกรรมเนื%องจากปัจจยัทางด้านระยะเวลา
เป็นข้อจํากดัจงึไมส่ามารถทําการรวบรวมข้อมลูได้ทั �งหมด 
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