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คณะกรรมการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

คร้ังที ่13  ประจําปี 2561 

 

1. ทีป่รึกษา 

  (1) อธิการบดี ท่ีปรึกษา 

 (2) ท่ีปรึกษามหาวทิยาลยั ท่ีปรึกษา 

 (3) รองอธิการบดี ท่ีปรึกษา 

 (4) ผูช่้วยอธิการบดี ท่ีปรึกษา 

2. คณะกรรมการจัดประชุม    

  (1) รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม           ประธาน (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

 (2) ศาสตราจารย ์ดร.ประภาส จงสถิตยว์ฒันา     กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 (3) ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์            กรรมการ (มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์ 

 (4) ศาสตราจารย ์ดร.วรศกัด์ิ กนกนุกลุชยั           กรรมการ (สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย) 

 (5) ศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั ยาวะประภาษ          กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 (6) ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ เดชา บุญคํ้า                กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 (7) ศาสตราจารยเ์กษมสนัต ์วลิาวรรณ               กรรมการ (ศาลแรงงานกลาง) 

 (8) ศาสตราจารยน์วลจนัทร์ ทศันชยักลุ              กรรมการ (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

 (9) รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา แกว้เทพ        กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 (10) Prof. Dr.Howard W Combs  กรรมการ (San José State University, USA) 

 (11) Prof. Dr.Marina Vayndorf-Sysoeva        กรรมการ (Sholokhov Moscow State University  

    for the Humanities, Russia) 

 (12) Prof. Dr.Yoshida Masami  กรรมการ (Chiba University, Japan) 

 (13) Prof. Dr.YoungHwan Kim  กรรมการ (Pusan National University,  

    Republic of Korea) 

 (14) Dr.en C.E.T. Juan José Contreras Castillo กรรมการ (Universidad de Colima, Mexico) 

 (15) Dr.Daniel Tan Tiong Hok  กรรมการ (Taylor's Education Group, Malaysia) 

 (16) รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช เลขานุการ (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

3. คณะกรรมการอาํนวยการ  

  (1) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม) ประธาน 

 (2) รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี (ดร.บุษบา ชยัจินดา) รองประธาน 

 (3) รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัิช เลิศไพฑูรยพ์นัธ์) รองประธาน 

 (4) ผูช่้วยอธิการบดีทุกคน กรรมการ 

 (5) คณบดีทุกคณะ กรรมการ 

 (6) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาศึกษาทัว่ไป กรรมการ 

 (7) ผูอ้าํนวยการวทิยาลยันานาชาติ กรรมการ 
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 (8) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม กรรมการ 

 (9) รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั วทิยาเขตชลบุรี กรรมการ 

 (10) ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรทุกหลกัสูตร กรรมการ 

 (11) ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวจิยั เลขานุการ 

4. คณะกรรมการพจิารณาผลงาน    

  (1)   รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช ประธาน 

 (2)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ รองประธาน 

 (3)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน ์ กรรมการ  

 (4)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒัตรา เกษราพงศ ์ กรรมการ 

 (5)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราลี มณีรัตน ์ กรรมการ 

(6)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ กรรมการ 

 (7)   ผูช่้วยศาสตราจารยว์รากร ใชเ้ทียมวงค ์ กรรมการ 

 (8)   ดร.นนัทพล กาญจนวฒัน ์ กรรมการ 

 (9)   ดร.ชานนท ์วาสิงหน  กรรมการ 

 (10)   นางนิภาวรรณ พทุธสงกรานต ์ เลขานุการ 

 (11)   ดร.วสวตัต์ิ สุติญญามณี ผูช่้วยเลขานุการ 

 (12)   นางสาวอรกญัญา สุขแกว้ ผูช่้วยเลขานุการ    

5. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ ศิลปกรรม จัดพมิพ์เอกสาร และจัดทาํรายงานสืบเน่ือง 

      การประชุมวชิาการ (CD-Proceedings) 

  (1)   ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการสมัพนัธ์ ประธาน 

 (2)   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ รองประธาน 

 (3)   บุคลากรสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ทุกคน กรรมการ 

 (4) บุคลากรงานกราฟิกและศิลปกรรมทุกคน กรรมการ 

 (5)   บุคลากรโรงพิมพทุ์กคน กรรมการ 

 (6) นางสาวกรองทอง หงษสิ์นสี เลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดทาํและดูแล Website การประชุมวชิาการ 

  (1)   ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประธาน 

 (2)   เจา้หนา้ท่ีศูนย ์ICT ทุกคน กรรมการ 

 (3)   นายวรุิฬห์ ศสัตุระ เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที ่

  (1) นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธ์ิ ประธาน 

 (2) นายปิยะศกัด์ิ รัตนภกัดี รองประธาน 

 (3) นายเศกสรรค ์เสียงเพราะ กรรมการ 

 (4) นายสมบูรณ์ แสงอินทร์ กรรมการ 

 (5) นายวรีพล เกตุอร่าม กรรมการ 

 (6) นายเสน่ห์ เขม็พรหมมา กรรมการ 
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 (7) นายสมหมาย เยีย่มสถาน กรรมการ 

 (8) นายถวลัยศ์กัด์ิ กลดัเขียว กรรมการ 

 (9) นายอานนท ์บุญสอน กรรมการ 

 (10) นางสาวทศันีย ์ยิง่ประทานพร กรรมการ 

 (11) นายประคอง ฤกษเ์ปรมปรี กรรมการ 

 (12) นางสาวสุพตัรา  ปันไสว เลขานุการ 

 (13) นายธงชยั เอ่ียมทอง ผูช่้วยเลขานุการ 

 (14) นางวมิล ชมจาํปี ผูช่้วยเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 

  (1)  คณบดีวทิยาลยัการท่องเท่ียวและบริการ   ประธาน 

 (2)  นางราณี อมรินทร์รัตน ์ กรรมการ 

 (3)  นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ กรรมการ 

 (4)  นางสาวพีรยา สุกิจเจ กรรมการ 

 (5) นางสาวพชรพรรณ มีกศุล กรรมการ 

 (6)  นายนครินทร์ ทัง่ทอง กรรมการ 

 (7)  นางสาวเกวลิน  อินทร์มูลนอ้ย กรรมการ 

 (8)  นางสาวขวญัลดา สาระนาค กรรมการ 

 (9)   นางสาวนิชาภทัรธ์ ติวงศ ์ กรรมการ 

 (10)   นางเตือนใจ ศรีชะฎา กรรมการและเลขานุการ 

 (11)  นางจนัทร์สม พทุธวงษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

 (12)   นางสาวทศันีย ์ยิง่ประทานพร ผูช่้วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์ 

  (1)    ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลย ี ประธาน 

 (2)    ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 

 (3)     ผูอ้าํนวยการศูนยมี์เดีย รองประธาน 

 (4) เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทุกคน   กรรมการ 

 (5)    เจา้หนา้ท่ีศูนยมี์เดียทุกคน  กรรมการ 

 (6) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศูนยมี์เดีย ดา้นงานผลิต  เลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล 

  (1) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาศึกษาทัว่ไป ประธาน 

 (2) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํนาจ วงัจีน  รองประธาน 

 (3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ  กรรมการ 

 (4) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนภณ สมหวงั  กรรมการ 

 (5) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปริยา ศุภวงศ ์ กรรมการ 

 (6) ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ญักร คาํแวง กรรมการ 

 (7) ผูช่้วยศาสตราจารยม์นนภา เทพสุด  กรรมการ 
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 (8) วา่ท่ี ร.ต.สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข  กรรมการ  

 (9) นางสาวอณัณ์ชญาน์ อนนัตกานนท ์ กรรมการ 

 (10) นางสาวพิมพพ์ร ฟองหลํ่า  กรรมการ 

 (11)   นางสาวพรรณี บุญสุยา  กรรมการ 

 (12) นายพิชยั แช่มสา  กรรมการ 

 (13) นางวนัเพญ็ ลงยนัต ์ กรรมการ 

 (14) นางสาวกลัยา คงอนุมติั  กรรมการ 

 (15) นางสาวมณีรัตน์ เกตุไสว  กรรมการ 

 (16) นางสาวเพญ็ประภา สุวรรณะ  กรรมการ 

 (17) นางสาวภทัรภรณ์ ศรีบุษย ์ กรรมการ 

 (18)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 

  (1)    ดร.ไพบูลย ์สุขวจิิตร บาร์ ประธาน 

 (2)    ดร.ถาวร ทิศทองคาํ กรรมการ 

 (3) นางสาวสุทธิชา เพชรวรีะ กรรมการ 

 (4)    นางสาวรัตติยา กิลคริส กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 

การประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  คร้ังที ่13  ประจําปี 2561 

 

ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ ยกสา้น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ศาสตราจารย ์พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแตม้ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 

ศาสตราจารยพิ์ศิษฐ ์ดร.จาํเนียร  จวงตระกลู Far East University, South Korea 

รองศาสตราจารย ์จรินทร์ เทศวานิช มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ไฉไล ศกัดิวรพงศ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา แกว้เทพ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติภูมิ รอดสิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกลุคีรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต ทะกอง มหาวทิยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว อินทรทศัน ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา สายทองคาํ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนญัญา วสุศรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนาคม สุนทรชยันาคแสง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์ดร.บรรจบ บรรณรุจิ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนธ์ เจียรกลู มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยากร หวงัมหาพร มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร กิณเรศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

รองศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ์วรรธนจัฉริยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สาวติร พงศว์ชัร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ

หน่วยงานภาครัฐในมุมมองของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ในดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม ดา้นการประเมิน

ความเส่ียง ดา้นกิจกรรมการควบคุมดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นการติดตามและประเมินผล ท่ีมีต่อ

คุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ทาํการศึกษาขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ สาํนักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน ซ่ึงไดรั้บการตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 283 ฉบบั แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร

วเิคราะห์เชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษาในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูลของกลุ่มตวัแปรท่ีเก็บรวบรวมได ้และ

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสิทธิภาพควบคุมภายใน 1) ด้าน

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 2) ด้านการประเมินความเส่ียง 3) ดา้นกิจกรรมการควบคุม4) ด้านสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และ 5) ดา้นการติดตามและประเมินผล มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพ; การควบคุมภายใน; คุณภาพรายงานทางการเงิน 

 

ABSTRACT 

 A study of the relationship between the efficiency of internal control and the quality of financial 

reporting by government agencies.  In the view of the audit staff of State audit office of the kingdom of 
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Thailand.  Objective to study the relationship between internal control efficiency in the field of control 

environment, Risk assessment Control, Activities Information and Communication And the monitoring and 

evaluation.  The quality of financial statements of government agencies.  Study of information from the audit 

staff of state audit office of the kingdom of Thailand. The questionnaire was used as a tool to collect data. The 

283 questionnaires were completed. A descriptive analysis approach to describe the preliminary results of the 

collected variables.  And use multiple regression analysis.  The hypothesis test found that Internal Control 

Performance 1)  Control environment, 2)  Risk assessment, 3)  Control activities, 4)  Information and 

communication, and 5)  Monitoring and evaluation were positively correlated with financial reporting quality. 

Statistically significant at the 0.05 level.  

 

KEYWORDS: Efficiency; Internal Control; Quality of Financial Reports  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตกตํ่าทาํให้ธุรกิจประสบความเสียหาย เกิดจากความไม่โปร่งใสและการ

ขาดวินัยทางการเงินจึงทาํให้หน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนตะหนักในเร่ืองของการกาํกับดูแลและการ

บริหารท่ีดี รัฐบาลจึงพยายามท่ีจะพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจโดยการปรับเปล่ียนนโยบาย ปรับปรุงการดาํเนินงานตลอดจน

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดร่้วมมือร่วมใจในการท่ีจะช่วยในการพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ ทั้งน้ีหน่วยงานกาํกบัดูแล 

เช่น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดวิธีการท่ีจะทําให้

หน่วยงานภาครัฐสามารถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั และช่วยป้องกนัหรือลดความ

เส่ียงจากการผิดพลาด หรือความเสียหาย โดยการนาํหลกัการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการควบคุมภายในของคณะกรรมการร่วม

ของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ซ่ึงได้รวมตัวกันเรียกว่า (COSO :Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 

Commission )โดยไดอ้อกแบบการป้องกนัการทุจริต และจดัทาํแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน อนัทาํใหก้าร

ควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารทุกระดบัใชไ้ปสู่การกาํกบัดูแลท่ีดี โดยเช่ือวา่ถา้หน่วยงานใดมีการควบคุม

ภายในท่ีดียอ่มทาํใหป้ระสบความสาํเร็จสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนด  

 งบการเงินเป็นการนาํเสนอฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทางการเงินของหน่วยงานอย่างมีแบบ

แผน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ กระแสเงินสดของหน่วยงาน 

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน  กลุ่มต่าง ๆ นอกจากน้ี งบการเงินยงัแสดงถึงผล

การบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของหน่วยงาน เพ่ือท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์2560) ในการบริหารจดัการหน่วยงานใหป้ระสบความสาํเร็จได้

นั้นตอ้งอาศยัขอ้มูลทางบญัชีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารจดัการ ซ่ึงขอ้มูลทางบญัชี ขอ้มูลทางบญัชีท่ีช่วยให้

ผูบ้ริหารตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพควรตอ้งมีลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินท่ีมี

ประโยชน์ จึงจะให้ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน หน่วยงานภาครัฐไดก้าํหนด ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
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(สํานักมาตรฐานดา้นการบญัชีภาครัฐ, 2546) ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบกนัได ้

 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการควบคุม

ภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การกาํหนดการส่งเสริมการพฒันาและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน หากหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ จะทําให้รายงานทางการเงินของ

หน่วยงานนั้นมีคุณภาพสูงตามไปดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงาน

ภาครัฐในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

            ตวัแปรอสิระ (Independent  Variable)          ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) 

         

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้า

วิเคราะห์หาค่าทางสถิติซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความถดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กบัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

   1.ประชากร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน 3,296 คน (คําสั่ง

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, ท่ี 177/2561 ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561) 

 

คุณภาพรายงานทางการเงนิ 

1. ความเขา้ใจได ้ 

2. ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  

3. ความเช่ือถือได ้

4. ความเปรียบเทียบกนัได ้

 

 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 

2. ดา้นการประเมินความเส่ียง 

3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 

4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 

5. ดา้นการติดตามและประเมินผล 
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  2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 356 คน ท่ีได้

จากการกาํหนดขนาดตวัอยา่งใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ ประสิทธิภาพการ

ควบคุมภายใน ประกอบดว้ย 

2. ตวัแปรตาม คือ คุณภาพรายงานทางการเงิน 

ประกอบดว้ย 

1.1 ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 2.1 ความเขา้ใจได ้ 

1.2 ดา้นการประเมินความเส่ียง 2.1 ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  

1.3 ดา้นกิจกรรมการควบคุม 2.1 ความเช่ือถือได ้

1.4 ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 2.1 การเปรียบเทียบกนัได ้

1.5 ดา้นการติดตามและประเมินผล  
   

        4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ขั้นตอนท่ี 1 ดาํเนินการจดัทาํแบบสอบถามตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างพร้อมกบัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ครบถว้น และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

  ขั้นตอนท่ี 2 ดาํเนินการจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์, Line ถึงเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน จาํนวน 356 ฉบบั 

  ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือครบกาํหนดไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมา จาํนวน 283 ฉบบั  

  ขั้นตอนท่ี 4 ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บการ

ตอบกลบัคืน จาํนวน 283 ฉบบั ซ่ึงมีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 283 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

Aaker, Kumar และ Day (2001) ไดน้าํเสนอวา่ การส่งแบบสอบถามตอ้งมีอตัราตอบกลบัอยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จึงถือ

วา่ยอมรับได ้  

  ขั้นตอนท่ี 5 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด และนาํขอ้มูลจาก

แบบสอบถามท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหา

ค่าความถ่ีและร้อยละ 

 ตอนท่ี 2 และ 3 การวเิคราะห์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน โดยใชว้ธีิการประมวลผลทางหลกัสถิติเชิงพรรณนานาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ

ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนาํเสนอขอ้มูล ในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย

และสรุปผลการดาํเนินการวิจยั ซ่ึงกาํหนดการให้คะแนนคาํตอบของแบบสอบถามแลว้หาค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑ์

ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 
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ตอนท่ี 4 การทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 383 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 200 คน (ร้อยละ 70.67) รองลงมาเป็น

ชาย จาํนวน 83 (ร้อยละ 29.33) ส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 35 ปี (ร้อยละ 66.08) สถานภาพโสด (ร้อยละ 55.83) สําเร็จ

การศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 61.13) ประสบการณ์ในการทาํงาน 2 – 5 ปี (ร้อยละ 55.48) รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 25,001-30,000 (ร้อยละ 45.59) ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งนักวิชาการปฏิบัติการ (ร้อยละ 48.76) รองลงมาเป็น

นกัวชิาการชาํนาญการ (ร้อยละ 42.76)  

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน X  S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 3.76 0.51 มาก 

ดา้นการประเมินความเส่ียง 3.36 0.58 ปานกลาง 

ดา้นกิจกรรมการควบคุม 3.60 0.50 มาก 

ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 3.71 0.45 มาก 

ดา้นการติดตามและประเมินผล 3.52 0.53 ปานกลาง 

 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยภาพรวมแล้วผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัให้มีกาํหนดนโยบาย

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายกลยทุธ์การดาํเนินงานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหข้า้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง ทราบทัว่

กนั 2) ดา้นการประเมินความเส่ียง โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 

3.36) โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานดา้นจดัการความเส่ียงใน

แผนตามภารกิจหลกัอยา่งชดัเจนสามารถวดัผลไดแ้ละเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดบัทราบและเขา้ใจตรงกนั 3) 

ดา้นกิจกรรมการควบคุม โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํเอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง ตามระบบการควบคุมภายในกาํหนดไวเ้อกสารและหลกัฐาน

ต่างๆ ท่ีตอ้งลงบญัชีไดผ้า่นการบนัทึกบญัชีโดยขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบและไดล้งลายมือ

ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสาร รวมถึงมีมาตรการป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยสิ์นอยา่งรัดกุมและเพียงพอ 4) ดา้น

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคบั และมติคณะรัฐมนตรีไวอ้ย่างถูกต้อง ครบถว้น และเป็นปัจจุบัน 5) ด้านการติดตามและ

ประเมินผล โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยมีความ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

434 

คิดเห็นเก่ียวกบัการเปรียบเทียบแผนและผลการดาํเนินงาน และรายงานให้ผูบ้ริหารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเป็นระยะๆ 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการควบคุมภายในกบัคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน 

Variable 
Standardized 

Coefficients 

t- value Sig 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม .247 5.519 .000* 

การประเมินความเส่ียง .097 2.021 .044* 

กิจกรรมการควบคุม .131 2.166 .031* 

สารสนเทศและการส่ือสาร .265 4.386 .000* 

การติดตามและประเมินผล .233 4.380 .000* 

หมายเหตุ: n = 283, R2 = 0.596  F = 84.105  Sig = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์พบวา่ R2  มีค่าเท่ากบั 0.596 หมายถึง ตวัแปรตน้ทั้งหมดสามารถอธิบายการ

ใชง้านได ้59.60% จากแบบจาํลองการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สมมติฐาน ท่ี 1 ถึง 5 ไดรั้บการสนบัสนุนทางสถิติ

อยา่งมีนยัสาํคญั (Sig < 0.05) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง  มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัคุณภาพรายงานทางการเงิน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการควบคุม  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั

คุณภาพรายงานทางการเงิน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน   

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นการติดตามและประเมินผล  มีความสมัพนัธ์เชิง

บวกกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน   

 

6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาความสมัพนัธ์ของประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ

หน่วยงานภาครัฐ พบวา่ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

435 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดลอ้มการควบคุมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพ

รายงานทางการเงิน โดยสะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดลอ้มการควบคุมทาํให้การควบคุมท่ีมีอยู่ได้ผลดีข้ึน ซ่ึง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฬาลักษณ์ ฟองมูล (2554) ทําการศึกษาความคิดเห็นของผู ้สอบบัญชีต่อ

ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามมาตรา 404 ของกฎหมายซาเบนส์ ออกซ์เลย ์กบั

คุณภาพรายงานทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่า ผูส้อบบัญชีและผูช่้วยผูส้อบบัญชีเห็นด้วยในระดับมาก ต่อ

ลกัษณะการควบคุมภายใน ในปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมโดยมีความเห็นระดบัมากในทุกเร่ือง  

ผูก้าํกบัดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรตอ้งสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการ

ควบคุมภายในโดยส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนเกิดจิตสาํนึกท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงหากหน่วยงานมีสภาพแวดลอ้ม

การควบคุมท่ีดีจะส่งผลต่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เม่ือขอ้มูลทางการเงินมีคุณภาพ

ก็จะส่งผลใหร้ายงานทางการเงินนั้นมีประโยชน์และน่าเช่ือถือ  

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียงมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน เป็นความเส่ียงท่ีระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่อาจ

ป้องกนัขอ้ผิดพลาดในส่วนท่ีเกิดจากความเส่ียงไดท้ั้งหมด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มารีนี กอรา, กลุวดี ล่ิม

อุสันโน (2560) ศึกษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนกับญัชีและการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลต่อคุณภาพ 

รายงานทางการเงินของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน 5 จงัหวดัชายแดนใต ้พบวา่ ความเป็นมืออาชีพของ

นักบัญชีด้านทักษะทางปัญญา (IS) ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติั และหน้าท่ี (FS) และดา้นทักษะทางการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (ICS) และการบริหารความเส่ียง ดา้นการจดัการ ความเส่ียง (RT) มี

ความสัมพนัธ์ระดบัสูงและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน (QT) ของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่ม ใน 5 จงัหวดัชายแดนใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัการประเมินความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอและปรับเปล่ียนการควบคุมภายใน

ให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ และควรเขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีหน่วยงานของตนประสบอยู ่โดยตอ้ง

พิจารณาว่าความเส่ียงระดับใดท่ีหน่วยงานของตนพอจะรับได ้และพยายามจดัการให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้วธีิการอยา่งหน่ึงท่ีจะลดความเส่ียงก็คือตอ้งมีการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการควบคุมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สกลพร พิบูลยว์งศ์ (2555) ทาํการศึกษาความคิดเห็นของนกับญัชี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในและ

สภาพแวดลอ้มภายในขององค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี พบว่า  นักบญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยท์างเลือกเพ่ือการลงทุนมีความคิดเห็นใน ภาพรวมเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในท่ีมีผลต่อ

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดงัน้ี ความคิดเห็นในภาพรวมด้านกิจกรรมการควบคุม กิจกรรมสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และ กิจกรรมการติดตามและประเมินผล มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลลทาง

บญัชี อยูใ่นระดบัมาก  

ผูบ้ริหารตอ้งจดัให้มีกิจกรรมการควบคุม ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกนัหรือลดความ

เสียหาย ความผิดพลาด ท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่มอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบปฏิบติังาน ท่ีสาํคญั

หรืองานท่ีเส่ียงต่อความเสียหายตั้งแต่ตน้จนจบ  
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ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับคุณภาพ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรทิพย ์ภูถ่ีถว้น (2555) ทาํการศึกษาผลกระทบของการ

ควบคุมภายในระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา่การควบคุมภายในระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์มีความสมัพนัธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ดงันั้น สหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมใหมี้การ

ลงทุนในระบบสารสนเทศเพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสมกับสหกรณ์ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ได้รับการพฒันาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศและให้ความสําคญักับการควบคุมภายในระบบ

สารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถนําไปใชบ้ริหารจดัการสหกรณ์ไดท้ัน เกิดความเช่ือมัน่ในระบบ

สหกรณ์มีความเขม้แขง็ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีสารสนเทศอยา่งเพียงพอ และส่ือสารอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศ

นั้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทนัเวลา หากหน่วยงานมีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีดี เหมาะสม และเพียงพอแลว้ 

ก็จะส่งผลใหร้ายงานทางการเงินมีความครบถว้น ถูกตอ้งเช่นเดียวกนั 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นการติดตามและประเมินผลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพ

รายงานทางการเงิน สมมุติฐาน โดยสะทอ้นให้เห็นวา่ ในการประเมินและติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่ ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวเ้พียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัจริง และ

การควบคุมภายในดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ถาวร พรามไทย, กญัญามน วทิยา

ภูมิ และสุวรรณ  หวงัเจริญเดช (2558) ทาํการศึกษาผลกระทบของการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีตอ่

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดา้นการติดตามผล มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพขอ้มูล

ทางบญัชีโดยรวม  

ฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีการติดตามประเมินผลโดยการติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน และการ

ประเมินผลเป็นรายคร้ังอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในเพียงพอ 

เหมาะสม มีประสิทธิผล หรือตอ้งปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรคาํนึงถึงความสําคญัของการควบคุมภายใน และความสําคญัของ

คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีโดยเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทางการบญัชีโดยสร้างเป็น

ขอ้กําหนดในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างผลงานของตนกับความสําเร็จของ

หน่วยงานเพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงานและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางเงินเช่น ความเป็นมืออาชีพของนกั

บญัชี ทกัษะทางวชิาชีพ เพ่ือนาํขอ้มูลไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
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8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือแนะนาํอยา่งดียิง่จาก

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิรพงษ ์ จนัทร์งาม  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวฒิุท่ีให้คาํแนะนาํรวมทั้งผูต้อบ

แบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดมี้ส่วนช่วยใหง้านวจิยัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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