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บทคดัย่อ 
 
การศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ีและประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ส าหรบับรษิทัที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 415 ตวัอย่าง และท าการวเิคราะหข์อ้มูลโดยวธิทีางสถติ ิ
คอื วเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

โดยผลการศกึษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 3 ล าดบัแรกนัน้เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิ
ขนส่งและขายปลกี การบรหิารและบรกิารสนบัสนุน และธุรกจิการผลติ ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่
มีสินทรพัย์รวมอยู่ในช่วง 1,000,001 - 5,000,000 บาท โดยมีการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัช ีคดิเป็นรอ้ยละ 82.65 จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด และโดยเฉลีย่แล้วจะมปีระสทิธภิาพ
การควบคุมภายในอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งเมื่อน ามาทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคุณสมบตัิ
ของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและประสทิธภิาพการควบคุมภายในแล้วพบวา่ ระบบการรกัษา
ความปลอดภยัเป็นคุณสมบตัขิองโปรแกรมฯ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน
ทุกๆ ดา้น และคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การควบคุมภายในรองลงมา ได้แก่ ชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืของโปรแกรม คุณสมบตัเิสรมิ
ของโปรแกรมฯ ลกัษณะการท างานของโปรแกรมฯ ขอ้จ ากดัของโปรแกรมฯ และคุณสมบตัหิลกั
ของโปรแกรม ตามล าดบั 
 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศกึษาค้นคว้าอิสระเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างคุณสมบตัิของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัช ีและประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ส าหรบับรษิทัที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดนีัน้ 
ผูศ้กึษาตอ้งขอขอบพระคุณ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ษรินุิช นิ่มตระกูล อาจารยท์ีป่รกึษา ทีไ่ดใ้ห้
ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานี้  รวมไปถึง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจัน่เพชร ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กติตมิา อคัรนุพงศ ์กรรมการการสอบการคน้ควา้อสิระที่ได้ใหค้ าแนะน า
เพิม่เตมิ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ข การศกึษาครัง้นี้ดยีิง่ข ึน้ 

นอกจากนัน้ ผูศ้กึษาต้องขอขอบพระคุณอาจารยท์่านอื่นๆ ที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ 
ผูศ้กึษาน ามาใชใ้นการคน้ควา้อสิระนี้ และขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีไ่ดส้ละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ รวมไปถงึครอบครวัที่คอยเป็นก าลงัใจให้ ท าให้การศกึษาใน
ครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

ทัง้นี้ ผู้ศกึษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การศกึษาค้นคว้าอิสระในครัง้นี้ จะเป็นประโยชน์ 
ไม่มากก็น้อย ส าหรบัการตดัสินใจเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี หากการศกึษา
คน้ควา้อสิระฉบบันี้มขีอ้ผดิพลาดประการใด ผูศ้กึษาตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

เมื่อวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2560 ทางรฐับาลไดม้กีารประกาศนโยบายเรื่อง e-Tax Invoice 
& e-Receipt ซึ่งเป็นการจดัท าใบก ากบัภาษ ีและใบรบัในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อเป็นการรองรบั
โครงการระบบภาษ ีและเอกสารธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งอยู่ภายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานระบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส์แห่งชาต ิ (National e-Payment Master 
Plan) และเพื่อประโยชน์ในการลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการของทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชน โดยส าหรบักจิการขนาดใหญ่มหีน้าที่ต้องน าส่งขอ้มูลให้กรมสรรพากร ด้วยวธิกีาร
น าส่งไฟล์ข้อมูลโดยการอพัโหลดผ่านเวบ็ไซต์กรมสรรพากร หรือใช้บริการน าส่งข้อมูลผ่าน
ตวักลาง (Service Provider) หรือน าส่งด้วยวธิีการเชื่อมต่อระบบงานของผู้ประกอบการกับ
ระบบงานของกรมสรรพากร (Host to Host) แต่ส าหรบัผูป้ระกอบการทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 30 ลา้น
บาทนัน้ สามารถเลอืกวธิกีารน าส่งขอ้มูลให้กรมสรรพากรด้วยการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  
(E-mail) ได้ แม้ในปัจจุบนันี้จะยงัไม่มกีารบงัคบัใช้ แต่รฐับาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการที่มี
รายไดไ้ม่เกนิ 30 ลา้นบาท จะตอ้งออกใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสต์ัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2563 
(กองบรหิารการเสยีภาษีทางอเิลก็ทรอนิกส์ กรมสรรพากร, 2560) ท าให้ในอนาคตบรษิทัต้อง
จดัท าใบก ากบัภาษีและใบรบัในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์จากระบบ โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชี
จงึมคีวามส าคญัส าหรบับรษิทัมากขึน้ 

นอกจากนโยบายของรฐับาลที่ท าให้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชมีคีวามส าคญัต่อ
องคก์รแลว้ ยงัเป็นเพราะงานบญัชเีป็นแหล่งจดัเกบ็ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั มปีรมิาณงานมาก 
มีความซบัซ้อนในการปฏิบตังิาน การน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชมีาใช้ในการท างาน  
จะช่วยประหยดัเวลา ลดต้นทุนด้านเอกสาร จดัเก็บข้อมูลเป็นระบบ มีความถูกต้อง แม่นย า  
ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ช่วยให้การปฏิบตังิานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
ซึ่งโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีคอื ซอฟตแ์วรซ์ึ่งถูกพฒันาขึน้ เพื่อสรา้งระบบจดัเกบ็ขอ้มูล
ทางการบญัชทีีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถออกรายงานทางการเงนิและการบรหิารไดต้ามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้โดยตอ้งเน้นการควบคุมทางการบญัชใีนส่วนการควบคุมเฉพาะระบบ ทัง้ในดา้นการควบคุม
ด้านการเขา้ถงึ การรบัเขา้ การประมวลผล และการส่งออกขอ้มูล (รุจจินัทร์ พริยิะสงวนพงศ์, 
2549) 
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โดยจากผลการศกึษาปัจจยัที่มีอทิธิพลในการเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ี
ส าหรบับรษิทัจ ากดัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย พบวา่ มกีารน าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชี
มาใชใ้นกจิการถงึรอ้ยละ 89.5 แบ่งเป็นการน ามาใชเ้ฉพาะกบังานดา้นบญัชมีากทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 
43.4 รองลงมามกีารน ามาใชก้บังานดา้นบญัชแีละด้านอื่นๆ แต่ไม่ใช่ทัง้หมดในองค์กร ร้อยละ 
39.5 มีเพียงร้อยละ 20.7 เท่านัน้ที่น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชมีาใช้ทัว่ทัง้องค์กรใน
ลกัษณะ ERP ซึ่งโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีก่จิการนิยมน ามาใชง้าน เรยีงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อยไดด้งันี้ โปรแกรม Express, SAP, ACCPAC, Formula, Oracle, Auto Flight, Quickbook, 
Winspeed, และ AS400 เป็นตน้ (ชตุมิา คล่องประทปีผล, 2549) 

อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนัธุรกจิในประเทศไทยจ านวนไม่น้อย ยงัคงประสบกบัปัญหาการ
เกิดทุจริตในองค์กร ซึ่งส่วนหนึ่งนัน้ เกิดมาจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่มีประสทิธภิาพ
เพียงพอ โดยจากผลส ารวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการทุจริตในประเทศไทย พบว่า  
การยกัยอกสนิทรพัย์ (Asset misappropriation) ยงัคงเป็นประเภทของการทุจรติที่พบได้มาก
ทีสุ่ดในประเทศไทยในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา โดยคดิเป็นรอ้ยละ 62 สูงกวา่อตัราเฉลีย่ทัว่โลกที่ร้อยละ 
45 สะทอ้นใหเ้หน็วา่ นโยบายป้องกนัการทุจรติในองคก์รของหลายๆ ธุรกจิในประเทศไทยยงัคง
มปัีญหาอยู่ค่อนขา้งมาก (วรพงษ์ สุธานนท์, 2561) ซึ่งการยกัยอกทรพัย์นัน้ ส่วนใหญ่แล้วจะ
เกดิจากการกระท าของบุคลากรภายในองคก์ร ทีม่องเหน็โอกาสในการกระท าทุจรติจากความอ่อนแอ
ของระบบการควบคุมภายในของกจิการ ดงันัน้ หากมแีนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพของการ
ควบคุมภายในให้ดีขึน้ จากทรพัยากรที่กจิการมีอยู่แล้ว หรือมีความจ าเป็นต่อการใช้งานใน
กจิการอยู่แลว้ กจ็ะส่งผลดตี่อกจิการมากขึน้ 

นอกจากนี้ในชว่งปี พ.ศ. 2560 - 2561 นัน้ หน่วยงานต่างๆ ของรฐั ไดแ้ก่ กรมสรรพากร 
กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อสนับสนุนและจูงใจให้ผู้ประกอบการ  
ซึ่งประกอบกจิการในรูปของบุคคลธรรมดาให้เปลี่ยนมาประกอบกจิการในรูปของนิตบิุคคลเพิม่
มากขึน้ (เพชรรตัน์ ศุภนิมติรกุลกจิ, 2561) ท าให้ปัจจุบนั ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ด าเนินการอยู่ทัง้สิ้น 712,807 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยนิติบุคคล
ประเภทต่างๆ ดงันี้ 
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ตารางท่ี 1 จ านวนนิตบิุคคลจ าแนกตามประเภท และเขตพืน้ที่ 

เขตพ้ืนท่ี 
 ประเภทนิติบุคคล  

 บริษทัจ ากดั  
 ห้างหุ้นส่วน

จ ากดั  

 ห้างหุ้นส่วน
สามญั 

นิติบุคคล  

 บริษทั
มหาชนจ ากดั  

รวม 

กรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล 349,026 48.97% 64,524 9.05% 496 0.07% 1,088 0.15% 415,135 58.24% 
ภาคกลาง 10,385 1.46% 8,919 1.25% 22 0.00% 16 0.00% 19,342 2.71% 
ภาคตะวนัออก 60,859 8.54% 15,581 2.19% 49 0.01% 57 0.01% 76,546 10.74% 
ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 23,971 3.36% 35,979 5.05% 84 0.01% 17 0.00% 60,051 8.42% 
ภาคเหนือ 26,922 3.78% 29,009 4.07% 109 0.02% 15 0.00% 56,055 7.86% 
ภาคใต้ 45,316 6.36% 20,465 2.87% 68 0.01% 22 0.00% 65,871 9.24% 
ภาคตะวนัตก 12,896 1.81% 6,894 0.97% 12 0.00% 5 0.00% 19,807 2.78% 
รวม 529,375 74.27% 181,371 25.44% 840 0.12% 1,220 0.17% 712,807 100% 
ทีม่า : กรมพฒันาธุรกจิการค้า, 2561 
 

ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึเกดิความสนใจเกีย่วกบั ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัชแีละประสทิธภิาพการควบคุมภายใน เพื่อให้กจิการไดร้บัประโยชน์สูงสุด
จากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี โดยมุ่งศกึษาในกลุ่มบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทธุรกจิทีม่ี
จ านวนมากทีสุ่ด โดยมจี านวนทัง้สิน้ 349,026 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 48.97 ของจ านวนนิตบิุคคล
ทัง้หมด  
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการควบคุมภายในของบริษทัที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

2. เพื่อศกึษาคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชขีองบรษิทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งประสทิธภิาพการควบคุมภายใน และคุณสมบตัขิอง
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 

1. เป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ ใช้ประกอบการพิจารณาเลือกโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชมีาใชใ้นกจิการ เพื่อใหก้จิการไดร้บัประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน  

2. เป็นขอ้มูลให้ผูผ้ลติ หรอืผูพ้ฒันาโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีใชใ้นการพฒันา
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีใหม้คีุณสมบตัทิีช่ว่ยใหก้จิการของผูใ้ชโ้ปรแกรมมปีระสทิธภิาพ
ในการควบคุมภายในทีด่ขี ึน้ 

3. เป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต ส าหรับผู้ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชแีละประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน  



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชแีละ

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ส าหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑลไดม้กีารศกึษาคน้ควา้แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง  เพื่อใหค้รอบคลุมสาระส าคญั ดงันี้ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
2. แนวคดิเกีย่วกบัการควบคุมภายในตามหลกั COSO 
3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวคิดเก่ียวกบัโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี 
 

โปรแกรมบญัชสี าเรจ็รูป เป็นเครื่องมอืทางธุรกจิทีม่ปีระโยชน์มาก เนื่องจากท าใหส้ามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงนิทัง้หมดไดง้่ายและรวดเรว็ ทัง้ยงัสามารถสร้างรายงานทีจ่ะช่วยใน
การวางแผนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (เกษวรางค์ ญาณนาคะวฒัน์, 2553) โดยทัว่ไปแลว้ซอฟตแ์วร์ 
(Software) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ทัว่ไป (General Software) และซอฟต์แวร์
ทางการบญัช ี(Specialized Accounting Software) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบนัทกึขอ้มูล 
ประมวลผล และจดัท าสารสนเทศทางการบญัช ีโดยแบ่งเป็นระบบย่อย (Module) เช่น ระบบ
บญัชแียกประเภททัว่ไป ระบบบญัชลีูกหนี้ ระบบบญัชเีจา้หนี้ และระบบบญัชสีนิคา้คงคลงั เป็นตน้ 
(วชันีพร เศรษฐสกัโก, 2543) 

ชตุมิา คล่องประทปีผล (2549, หน้า 3-4) ไดส้รุปรายละเอยีดของโมดูลต่างๆ ไวด้งันี้ 
1. โมดูลระบบบญัชแียกประเภททัว่ไป (General Ledger) เป็นโมดูลหลกัที่ต้องมใีน

โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีเนื่องจากเป็นโมดูลทีท่ าใหเ้หน็ภาพรวมทางการเงนิ และ ด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั และใชใ้นการจดัท ารายงานต่างๆ โดยการดงึขอ้มูลทีไ่ดม้าจากการประมวลผลของ
โมดูลย่อยอื่น แล้วน ามาประมวลผลอกีครัง้หนึ่งเพื่อให้ได้ผลลพัธ์เป็นรายงานทางการเงนิไปใช้
เป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจ  

2. โมดูลระบบบญัชลีูกหนี้ (Accounts Receivable) เป็นโมดูลที่ส าคญัอีกโมดูลหนึ่ง 
เนื่องจากใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลหลกัในการขายของกจิการ และท าใหท้ราบรายการการเคลื่อนไหว
ของบญัชลีูกหนี้ ซึ่งในการบรหิารโมดูลนี้ช่วยในการบรหิารเงนิสดของกจิการ และช่วยในการ
ตดิตามหนี้ เป็นตน้  
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3. โมดูลระบบบัญชีเจ้าหนี้  (Accounts Payable) เป็นโมดูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เกีย่วกบัค่าใชจ้่าย เจา้หนี้และการจ่ายเงนิของบรษิทั ซึ่งในดา้นการบรหิารแลว้โมดูลเจา้หนี้ช่วย
ในการบรหิารการจ่ายช าระ ควบคุมค่าใชจ้่าย  

4. โมดูลระบบบญัชเีงนิเดอืน (Payroll) เป็นโมดูลที่มปีระโยชน์มากส าหรบักจิการทีม่ี
พนักงานเป็นจ านวนมาก เนื่องจากว่าระบบบญัชเีงินเดอืนใช้ในการเกบ็ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้มูล
พนักงานรายคน ช่วยในการค านวณจ านวนเงินค่าแรงและภาษีที่จะต้องจ่าย และช่วยในการ
รายงานต่างๆ เพื่อส่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่วา่จะเป็นธนาคาร หรอืกรมสรรพากร 

5. โมดูลระบบบญัชสีนิคา้คงคลงั (Inventory) โมดูลนี้จะมคีวามส าคญัเฉพาะกบักจิการ
ทีเ่ป็นธุรกจิการผลติ และขายสนิคา้ โดยจะชว่ยในการเกบ็ขอ้มลูการเคลื่อนไหวของสนิคา้ทีอ่ยูใ่น
คลงัสนิค้า ช่วยในการค านวณต้นทุนสนิคา้ ซึ่งในแง่การบรหิารแล้วโมดูลนี้สามารถช่วยในเรื่อง
การบรหิารสนิคา้คงคลงัไดเ้ป็นอย่างด ี

โดยทัว่ไปแลว้แต่ละโมดูลจะสามารถเชือ่มต่อกนัเพื่อสะดวกในการใชฐ้านขอ้มูลเดยีวกนัได้ 
เพื่อความสะดวกในการเรยีกขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสนิใจ และเพื่อความสะดวกในการจดัท าบญัช ี
ซึ่งในความเป็นจรงิแล้วหลกัการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชนีัน้ ไม่แตกต่างกบั
การบนัทกึบญัชดี้วยมือ เพยีงแต่ว่าการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปช่วยให้การบนัทกึบญัช ีการผ่าน
รายการบญัชแีละการจดัท ารายงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่ายขึน้ และมคีวามถูกต้องแม่นย ามากขึน้ 
ซึ่งชว่ยใหก้จิการสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายไดใ้นระยะยาว 
 
แนวคิดเก่ียวกบัการควบคมุภายในตามหลกั COSO 
 

ถนอมลกัษณ์ ค าแหงพล (2559) ได้สรุปไว้ว่า ในพ.ศ. 2535 คณะกรรมการชุดหนึ่ง  
ซึ่ ง เ รี ย ก ว่ า  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของสถาบนัวชิาชพี 5 สถาบนั ในสหรฐัอเมรกิา อนัไดแ้ก่ 

- สมาคมผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งสหรฐัอเมรกิา (The American Institute of Certified 
Public Accountants หรอื AICPA) 

- สมาคมผูต้รวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditor หรอื IIA) 
- สมาคมผูบ้รหิารการเงนิ (The Financial Executives Institute หรอื FEI) 
- สมาคมนักบญัชแีห่งสหรฐัอเมรกิา (The American Accounting Association หรอื 

AAA) และ 
- สมาคมนกับญัชเีพื่อการบรหิาร (Institute of Management Accountants หรอื IMA) 
ทัง้ 5 สถาบนันี้ได้ร่วมกนัศกึษาวจิยั และพฒันาแนวคดิของการควบคุมภายใน และได้

ใหค้วามหมายของการควบคุมภายในไวว้า่ 
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“การควบคุมภายใน คอื กระบวนการปฏบิตังิานทีถู่กก าหนดร่วมกนัโดย คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิารตลอดจนพนกังานขององคก์รทุกระดบัชัน้ เพื่อให้เกดิความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลวา่ 
วธิกีารหรอืการปฏบิตังิานตามทีก่ าหนดไวจ้ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุม” 

ระบบการควบคุมภายใน ประกอบดว้ยนโยบายและวธิปีฏบิตังิานทีก่ าหนดขึน้ในองค์กร 
เพื่อให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

- ด้านการด าเนินงาน (Operation) โดยมุ่งหมายให้การปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล และคุม้ค่า ดว้ยการก ากบัการใชท้รพัยากรทุกประเภทใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
บรรลุเป้าหมายทีผู่บ้รหิารก าหนดไว ้และใหป้ลอดจากการกระท าทุจรติของพนกังานหรอืผูบ้รหิาร
และหากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้กช็ว่ยใหท้ราบถงึความเสยีหายนัน้ไดโ้ดยเรว็ทีสุ่ด 

- ดา้นการรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting) รายงานทางการเงนิหรอืงบการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ใช้ภายในหรือภายนอกองค์กร ต่างต้องมีความเชื่อถือได้และทนัเวลา  
มคีุณภาพเหมาะสมส าหรบัการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณา ตดัสนิใจทางธุรกจิของ
นกับรหิาร เจา้หนี้ ผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไป 

- ดา้นการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม กฎ ระเบยีบ และนโยบาย (Compliance with Application 
Laws and Regulations) การปฏบิตังิานหรอืด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้ง หรอืเป็นไปตามบทบญัญตัิ 
ข้อก าหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือ  
การด าเนินธุรกจินัน้เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิผลเสยีหายใดๆ จากการละเวน้การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
กฎ ระเบยีบเหล่านัน้  

องค์ประกอบที่ส าคญัของการควบคุมภายใน ซึ่งจ าแนก เป็น 5 องค์ประกอบที่ส าคญั 
ตามแนวทางของ COSO ซึ่งเป็นแม่แบบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบดว้ย 

- องคป์ระกอบที ่1 สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 
- องคป์ระกอบที ่2 การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
- องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
- องคป์ระกอบที ่4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
- องคป์ระกอบที ่5 การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) 
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) หมายถึง 

ปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อทศันคต ิและความตระหนกัถงึความจ าเป็นและความส าคญัของการควบคุม
ภายในของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยบุคลากรทุกคนเข้าใจความรบัผดิชอบและขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของตนเอง มคีวามรู้ ความสามารถ และทกัษะที่จ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน รวมถงึ
การยอมรบัและปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละวธิกีารท างานต่างๆ ทีอ่งคก์รก าหนดไว ้ 
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สภาพแวดล้อมของการควบคุม มผีลกระทบอย่างมากกบักระบวนการปฏบิตังิานทัง้หมด
ที่เกดิขึน้ในองค์กร จงึเป็นรากฐานที่ส าคญัขององคป์ระกอบอื่นๆ ของการควบคุมภายใน เพื่อ
สรา้งระเบยีบวนิยัดา้นการควบคุมภายในใหแ้ก่ทุกคนในองคก์ร และจดัใหม้โีครงสรา้งของการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม โดยปัจจยัต่างๆ ต่อไปนี้เป็นปัจจยัที่ช่วยเสรมิสร้างใหม้สีภาพแวดล้อมของ
การควบคุมทีด่ ี 

- ความซื่อสตัย์และจรยิธรรม ซึ่งอาจพจิารณาได้จากการก าหนดแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องต่างๆ ใหช้ดัเจน แลว้แจง้ใหทุ้กคนทีเ่กีย่วขอ้งทราบ รวมไปถงึการกระท าตนเป็นแบบอย่าง
ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทัง้ค าพูดและการกระท า 

- รูปแบบและปรชัญาการท างานของฝ่ายบรหิาร โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ของฝ่ายบรหิารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ และความสนใจในองคก์ร
ทีต่นเป็นผูบ้รหิาร 

- การจดัโครงสรา้งองคก์รและสายการบงัคบับญัชาใหเ้หมาะสมกบัขนาดและลกัษณะ
การด าเนินงาน 

- การก าหนดลกัษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Description & Job 
Specification) ส าหรบัทุกต าแหน่งงาน อย่างชดัเจน 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) ความเสี่ยง คอืโอกาสที่
จะเกดิความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสูญเปล่าหรอืเหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์  
ทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ความเสีย่งเหล่านี้อาจเกดิ
จากสาเหตุภายนอก หรอืภายในองค์กรกไ็ด้ โดยเฉพาะในการด าเนินงานปัจจุบนั ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายรฐับาล สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ท าให้แต่ละองค์กรต้อง
เผชญิกบัความเสี่ยงมากขึ้น ถ้าองค์กรสามารถบ่งชี้และประเมนิความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
กจ็ะชว่ยใหส้ามารถเตรยีมการแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้ไดท้นัท่วงที  

ขอ้ควรพจิารณาในการประเมนิความเสี่ยง คอื ความเสีย่งใดเป็นตวัถ่วงใหก้ารด าเนินงาน
ไม่ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ผู้ประเมินต้องพยายามเปลี่ยนจากวกิฤตที่องค์กรเผชญิอยู่ให้เป็น
โอกาส โดยการเตรยีมการใหพ้รอ้มในการรบัมอืกบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ แต่การเตรยีมการ
ดงักล่าวไม่ไดห้มายความวา่ การควบคุมภายในยิง่มากยิง่ด ีการควบคุมภายในทีม่ากจนเกนิไป 
อาจจะท าใหง้านสะดุด แต่ถา้มน้ีอยจนเกนิไป กจ็ะท าใหง้านไม่ส าเรจ็ ดงันัน้ จงึตอ้งก าหนดการ
ควบคุมภายในใหพ้อเหมาะ โดยถอืหลกัการทีว่า่มคีวามเสีย่งมาก ควบคุมมาก มคีวามเสีย่งน้อย 
ควบคุมน้อย 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมเป็น
องค์ประกอบที่จะช่วยให้มัน่ใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน
ก าหนดขึ้นนัน้ ได้มีการน าไปปฏิบตัิตามภายในองค์กรอย่างทัว่ถึง นอกจากนี้ กิจกรรมการ
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ควบคุมยงัช่วยสรา้งความมัน่ใจว่าองคก์รมกีิจกรรมทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง
ที่อาจเกดิขึน้ ดงันัน้ กจิกรรมการควบคุมควรก าหนดให้สอดคล้องกบัความเสี่ยงที่ประเมินได้ 
โดยมขีอ้ควรพจิารณาในการก าหนดกจิกรรมการควบคุม ดงัต่อไปนี้ 

- กจิกรรมการควบคุมควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏบิตังิานตามปกติ 
- กจิกรรมการควบคุมตอ้งสามารถป้องกนัหรอืลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
- ค่าใชจ้่ายในการก าหนดให้กจิกรรมการควบคุมต้องไม่สูงกว่าผลเสยีหายที่คาดว่า  

จะเกิดขึ้น หากไม่ก าหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นกบัองค์กรส่วนใหญ่ คือ  
การก าหนดกจิกรรมการควบคุมตามทีม่กีารปฏบิตัอิยู่เดมิ โดยมไิดพ้จิารณาความมปีระสทิธิภาพ 
และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ของการด าเนินงาน และความเสีย่งทีเ่ปลีย่นไปขององคก์ร 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication)  
การควบคุมภายในที่ดจีะเกดิขึน้ได้ เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานนัน้ได้มีการบ่งชี้ 
รวบรวมและชีแ้จงใหแ้ก่บุคคลทีค่วรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม
ข้อมูลที่มปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจ การบริหารจดัการ และการปฏิบตัิงานนัน้ อาจเป็นได้ทัง้
ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการด าเนินงาน การเงนิ และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ โดยแหล่งขอ้มูล
อาจมาจากภายในหรอืภายนอกองคก์ร องคป์ระกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร อาจพจิารณา
ประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

- ขอ้มูลเพยีงพอ ถูกต้อง ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม และทนัเวลา เพื่อช่วยสนบัสนุน
การตดัสนิใจ การบรหิารจดัการ และการปฏบิตังิานในเรื่องต่างๆ 

- การสื่อสารขอ้มูลเกดิขึน้อย่างทัว่ถงึทัง้องคก์ร จากผูบ้รหิารถงึพนกังานและในทาง
กลบักนั ระหว่างหน่วยงานหรอืแผนก ระหว่างองคก์รกบับุคคลภายนอกเช่น สื่อมวลชน ผูอ้อก
กฎระเบยีบต่างๆ 

- การสื่อสารอย่างชดัเจนให้บุคลากรทราบถึงความส าคญัและความรบัผดิชอบต่อ 
การควบคุมภายใน 

องคป์ระกอบที ่5 การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) การควบคุมภายในทัง้หลายทีจ่ดั
ให้มีข ึน้นัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องมีกลไกในการตดิตามประเมนิผล เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏบิตัิ 
การควบคุมภายในนัน้อย่างสม ่าเสมอ และการปฏิบตัินัน้ยงัมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการ
ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมี
ผลกระทบต่อความเสี่ยงในการด าเนินงาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจ าเป็นต้อง
ปรบัปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมดว้ย (คณะกรรมการควบคุมภายในองคก์ารพพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตรแ์ห่งชาต,ิ 2561) 

จาก 5 องค์ประกอบขา้งต้นของการควบคุมภายในนัน้ ประกอบไปด้วย 17 หลกัการ 
ดงันี้ 
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องคป์ระกอบที ่1: สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
หลกัการที ่1 - องคก์รยดึหลกัความซื่อตรงและจรยิธรรม 
1.1 แสดงใหเ้หน็โดยผา่นค าสัง่ การกระท า พฤตกิรรม 
1.2 จดัท ามาตรฐานของจรรยาบรรณ 
1.3 ประเมนิการยดึมัน่ในมาตรฐานของจรรยาบรรณ 
1.4 รายงานการเบีย่งเบนในเวลาทีเ่หมาะสม 

หลกัการที ่2 - คณะกรรมการแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อการก ากบัดูแล 
2.1 ก าหนดความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแล 
2.2 กรรมการบรษิทัมคีวามรูค้วามช านาญทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 
2.3 ด าเนินการอย่างเป็นอสิระ จากฝ่ายบรหิา 
2.4 ก ากบัดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมนิความเสี่ยง กจิกรรม

การควบคุม ขอ้มูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการตดิตามประเมนิผล 

หลกัการที ่3 - คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มอี านาจการสัง่การชดัเจน 
3.1 พจิารณาโครงสรา้งทัง้หมดของกจิการ 
3.2 ก าหนดสายการรายงาน 
3.3 ก าหนด มอบหมาย และจ ากดัขอบเขตของอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

หลกัการที ่4 - องคก์ร จูงใจ รกัษาไว ้และจูงใจพนกังาน 
4.1. วางนโยบายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารบุคลากร 
4.2. ประเมนิความสามารถรายบุคคลและระบุส่วนทีย่งัขาดอยู่เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข 
4.3. จูงใจ พฒันาและรกัษาบุคลากร 
4.4. วางแผนและเตรยีมสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (Succession) 

หลกัการที ่5 - องคก์รผลกัดนัใหทุ้กต าแหน่งรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน 
5.1 บงัคบัใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในผา่นโครงสร้างองคก์ร อ านาจหน้าที่

และความรบัผดิชอบ 
5.2 ก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจูงใจและการใหร้างวลั 
5.3 ประเมนิตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน สิง่จูงใจ และรางวลัอย่างต่อเนื่อง 
5.4 พจิารณาความกดดนัในการท างานทีม่ากเกนิไป 
5.5 ประเมนิผลกาปฏบิตังิาน การใหร้างวลั และการลงโทษพนกังานเป็นรายบุคคล 
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องคป์ระกอบที ่2: การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
หลกัการที ่6 - ก าหนดเป้าหมายชดัเจน 
6.1 องคก์รปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 
6.2 องคก์รก าหนดสาระส าคญัของรายงานทางการเงนิ 
6.3 รายงานทางการเงนิสะทอ้นถงึกจิกรรมขององคก์ร 
6.4 คณะกรรมการอนุมตัแิละสื่อสารนโยบายบรหิารความเสีย่งใหผู้บ้รหิารและพนักงาน

รบัทราบ และเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร 

หลกัการที ่7 - ระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งอย่างครอบคลุม 
7.1. ระบุความเสีย่งทุกประเภท ทัง้ระดบั องคก์ร ฝ่ายงาน 
7.2. วเิคราะหค์วามเสีย่งทัง้ปัจจยัภายใน/ภายนอก 
7.3. ใหผู้บ้รหิารทุกระดบัมสี่วนร่วม 
7.4. ประเมนินยัส าคญัของความเสีย่งทีร่ะบุ 
7.5. ก าหนดวา่จะตอบสนองความเสีย่งอย่างไร 

หลกัการที ่8 - พจิารณาโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ 
8.1. ประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติประเภทต่างๆ 
8.2. ทบทวนเป้าหมาย แรงจูงใจและแรงกดดนั 
8.3. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสเกดิทุจรติ 

และมาตรการป้องกนั 
8.4. บรษิทัไดส้ื่อสารใหพ้นกังานปฏบิตัติามนโยบาย 

หลกัการที ่9 - ระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีจ่ะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
9.1. ประเมนิการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอก 
9.2. ประเมนิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกจิ 
9.3. ประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์ร 

องคป์ระกอบที ่3: กจิกรรมการควบคุม (Control  Activities) 
หลกัการที ่10 - ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
10.1. การควบคุมเหมาะสมกบัความเสี่ยง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร สภาพแวดลอ้ม 

รวมถงึลกัษณะของงาน 
10.2. มีมาตรการการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบาย 

ระเบยีบ 
10.3. ก าหนดกจิกรรมควบคุมให้มคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสมการผสมผสานของ

กจิกรรมการควบคุมหลายๆ ประเภท 
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10.4. ก าหนดใหม้กีารควบคุมทุกระดบัขององคก์ร 
10.5. มกีารแบ่งแยกหน้าที ่ผูอ้นุมตั ิผูบ้นัทกึ ผูดู้แลเกบ็รกัษา 

หลกัการที ่11 - พฒันาระบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการควบคุม 
11.1. ก าหนดความเกี่ยวขอ้งกนัของการใชเ้ทคโนโลยใีนกระบวนการธุรกจิ กบัการควบคุม

ทัว่ไปทางดา้นเทคโนโลยใีหเ้หมาะสม 
11.2. ก าหนดกจิกรรมการควบคุมดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้หมาะสม 
11.3. ก าหนดกจิกรรมการควบคุมดา้นความปลอดภยัใหเ้หมาะสม 
11.4. ก าหนดกจิกรรมการควบคุมดา้นการจดัหา การพฒันา และดูแลรกัษาระบบ 

หลกัการที ่12 - ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏบิตัไิด้ 
12.1. มนีโยบายทีร่ดักุมเพื่อตดิตามการท าธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
12.2. มนีโยบายเพื่อใหก้ารอนุมตักิารท าธุรกรรมกระท าโดยผูท้ีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยี 
12.3. มนีโยบายเพื่อใหก้ารอนุมตัธิุรกรรมค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทั เสมอืนเป็น

รายการทีท่ ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 
12.4. มกีระบวนการตดิตามดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
12.5. ก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการน านโยบายไปปฏบิตัิ 
12.6. นโยบายและกระบวนการปฏบิตัไิดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 
12.7. ทบทวนนโยบายและกระบวนการท างานใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ 

องคป์ระกอบที ่4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลกัการที ่13 - องคก์รมขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ 
13.1. ระบุสารสนเทศทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนินงาน 
13.2. พจิารณา ตน้ทุน ประโยชน์ รวมทัง้ปรมิาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล 
13.3. ด าเนินการเพื่อใหก้รรมการมขีอ้มูลทีเ่พยีงพอในการตดัสนิใจ 
13.4. ด าเนินการเพื่อใหก้รรมการไดร้บัหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารล่วงหน้าก่อนการ

ประชมุตามทีก่ฎหมายก าหนด 
13.5. ด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุมรีายละเอยีดสามารถสอบยอ้นได้ 
13.6. องคก์รมกีารด าเนินการดงันี้ เกบ็เอกสารเป็นระบบ แกไ้ขขอ้บกพร่องการควบคุม 

ตามความเหน็ผูส้อบ 

หลกัการที1่4 - มกีารสื่อสารขอ้มูลภายในองคก์ร ใหก้ารควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
14.1. มกีระบวนการสื่อสารขอ้มูลอย่างมปีระสทิธภิาพ มชีอ่งทางทีเ่หมาะสม 
14.2. มกีารรายงานขอ้มูลทีส่ าคญัถงึกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
14.3. จดัใหม้ชีอ่งทางสื่อสารลบัเพื่อแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ 
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หลกัการที่ 15 - มีการสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

15.1. สื่อสารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกอย่างมปีระสทิธภิาพ มชีอ่งทางทีเ่หมาะสม 
15.2. มชีอ่งทางสื่อสารลบั ส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก แจง้เบาะแสการทุจรติ 

องคป์ระกอบที ่5: กจิกรรมการก ากบัตดิตามและประเมนิผล  (Monitoring Activities) 
หลกัการที ่16 - ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 
16.1. จดัใหม้กีารตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก าหนด ในลกัษณะทีอ่าจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
16.2. จดัให้มกีารตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว ้ โดยการ

ประเมนิตนเอง และ/หรอืการประเมนิโดยผูต้รวจสอบภายใน 
16.3. ความถี่การติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของ

องคก์าร 
16.4. ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน โดยผูม้คีวามรูค้วามสามารถ 
16.5. ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
16.6. ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏบิตัิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตังิาน

วชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

หลกัการที่ 17 - ประเมินและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในทนัเวลา และ
เหมาะสม 

17.1 ประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการแก้ไข
อย่างทนัท่วงท ี

17.2 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททนัทีที่เกดิเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืน
กฎหมาย หรอืการกระท าทีผ่ดิปกต ิซึ่งกระทบชือ่เสยีงและฐานะการเงนิบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

17.3 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางแก้ไข ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ในเวลาอนัควร 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. คุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
นนัทพร ลขิติไพบูลยศ์ลิป์, จุฑาทพิย ์สองเมอืง, และปรชีา เจรญิสุข (2545) ไดศ้กึษา 

ปัจจยัที่ควรพจิารณาในการเลอืกซื้อโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชขีองโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาเพื่อศกึษาความส าคญัของปัจจยัทางด้าน
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ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีและปัจจยัด้านตวัโปรแกรมฯ ที่มี
ผลกระทบต่อการพจิารณาเลอืกซื้อโปรแกรมฯ ของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ
น าผลการศกึษาไปใชใ้นการพจิารณาเลอืกซื้อโปรแกรมฯ มาใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็น
แนวทางให้ผูผ้ลติ หรอืผูจ้ดัจ าหน่าย น าไปใชใ้นการพฒันาโปรแกรมฯ ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเป็นการศกึษาเชงิส ารวจ เกบ็
ขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 122 
ตวัอย่าง จากนัน้วเิคราะห์ขอ้มูลผ่านวธิีการทางสถิต ิโดยใช้วธิี Exploratory Factor Analysis 
เพื่อจดักลุ่มขอ้มูลทีม่คีวามสมัพนัธ์สูงเขา้ด้วยกนั และแสดงให้เหน็ปัจจยัทีค่วรพจิารณาในการ
เลอืกซื้อโปรแกรมส าเรจ็รูป ผลการศกึษาพบว่า คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมฯ ขอ้จ ากดัของ
ซอฟตแ์วร ์คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมฯ ชือ่เสยีงของโปรแกรมและผูจ้ดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัทีม่ี
ผลต่อการพจิารณาเลอืกซื้อโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชขีองโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ชดารตัน์ กงัวานธรรมกุล (2548) ไดศ้กึษาการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์และอธิบายลกัษณะ
องค์ประกอบส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชขีอง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้รหิารและ/หรอืพนกังานฝ่ายบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 216 คน วเิคราะห์ข้อมูล 
โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบด้วยองคป์ระกอบหลกั (Principle Component Analysis : PCA) 
การหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉากด้วยวธิวีารแิมกซ์ (Varimax Method) ซึ่งผลการศกึษา 
พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีคือ  
ขดีความสามารถของโปรแกรม ความน่าเชื่อถือของโปรแกรมและผู้ผลิตหรือผู้จดัจ าหน่าย 
ลกัษณะการท างานของโปรแกรมฯ คุณสมบตัเิสรมิ การประมวลตน้ทุนการผลติ และระบบรกัษา
ความปลอดภยั 

ชุติมา คล่องประทีปผล (2550) ได้ศกึษาเกี่ยวกบั ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือก
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีส าหรบับรษิทัจ ากดัที่จดทะเบยีนในประเทศไทย ซึ่งมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและทศันคตขิองผูใ้ช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีต่อประสทิธผิลและความพงึพอใจในโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการ
บญัชทีี่กจิการใชอ้ยู่ รวมถงึเพื่อศกึษาปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้จากการน าโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัชมีาประยุกตใ์ชใ้นบรษิทั โดยเป็นการศกึษาเชงิส ารวจ เกบ็ขอ้มูลผา่นแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตวัอย่าง คือ บริษัทจ ากดัในประเทศไทย จ านวน 665 บริษัท วธิีการทางสถิติที่ใช้
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วเิคราะห์ขอ้มูล คอื การวเิคราะหปั์จจยั (Factor Analysis) และการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณ 
(Regression Analysis) ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลในการเลอืกโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัช ีคอื คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมฯ และลกัษณะการท างานของโปรแกรมฯ 

จนัทมิา เพยีงดวงใจ (2552) ได้ศกึษา ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัชขีองกลุ่มธุรกจิการผลติทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีของกลุ่ม
ธุรกจิการผลติที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ผา่นแบบสอบถาม จากกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม จ านวนทัง้สิ้น 34 บริษัท 
วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชว้ธิกีารเชงิสถติ ิซึ่งวธิกีารทีใ่ช ้ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน-
มาตรฐาน และสถิติการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศกึษา 
พบว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีของกลุ่มธุรกจิการผลติที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ ปัจจยัดา้น
ความสามารถของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีปัจจยัด้านระบบความปลอดภยัของขอ้มูล
และการควบคุมภายใน ปัจจยัด้านลกัษณะการท างานของโปรแกรม ปัจจยัด้านความน่าเชือ่ถอื
ของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชแีละผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย 

พนัธ์ธิดา นาวกิ (2557) ได้ศกึษา ปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัชขีองบรษิทัจ ากดัในเขตจงัหวดัปราจนีบุร ีมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาเพื่อให้ทราบ
ถงึปัจจยัที่ใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชมีาใชใ้นธุรกจิ และปัญหาที่
เกดิจากการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัของกจิการ โดยใชแ้บบสอบถาม
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่าง คอื  คอืบรษิทัจ ากดัในเขตจังหวดัปราจนีบุร ีจ านวน 
224 บรษิทั  และท าการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิคอื การวเิคราะห์สมการถดถอย 
ผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีคอื ความสามารถ
ของโปรแกรม ระบบรกัษาความปลอดภัย ชื่อเสียงของโปรแกรม และความสามารถในการ
น าเสนอขอ้มูล 

จากการทบทวนงานศึกษาในอดีต เกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัช ีสามารถสรุปได ้ดงัตารางที ่2
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ตารางท่ี 2 สรุปงานวจิยัเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี

 
 

จากการสรุปผลเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชตีามตารางที่ 2 นัน้ ท าให้ผู้ศกึษาก าหนดตวัแปรที่จะน ามาใช้ใน
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชแีละประสทิธภิาพการควบคุมภายในได้เป็น 6 ตวัแปร ดงันี้ 1. คุณสมบตัิ
หลกัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี2. ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี3. คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี4. ชือ่เสยีง
และความน่าเชื่อถือของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ี5. ลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ี6.ระบบรกัษาความปลอดภยั  
ซึ่งผูศ้กึษาไดค้ดัเลอืกมาจากตวัแปรทีม่ผีลต่อการเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชมีากกวา่ 1 งานวจิยั มเีพยีงตวัแปรที ่2 ขอ้จ ากดัของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ีที่มผีลต่อการเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชเีพยีง 1 งานวจิยัเท่านัน้ แต่เมื่อพจิารณาแล้วการที่โปรแกรมมขีอ้จ ากดั  
อาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายในของกจิการได ้ผูศ้กึษาจงึเลอืกใชต้วัแปรดงักล่าวในการศกึษาครัง้นี้

ช่ือเร่ือง : ปัจจยัท่ีควรพิจารณาใน

การเลือกซ้ือโปรแกรมส าเรจ็รปู

ทางการบญัชีของโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

ช่ือเร่ือง : การวิเคราะห์

องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู

ทางการบญัชีของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ช่ือเร่ือง : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ

เลือกโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการ

บญัชี ส าหรบับริษัทจ ากดัท่ีจด

ทะเบียนในประเทศไทย

ช่ือเร่ือง : ปัจจยัท่ีทีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู

ทางการบญัชีของกลุม่ธรุกิจการ

ผลิตท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ช่ือเร่ือง : ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู

ทางการบญัชีของบริษัทจ ากดัใน

เขตจงัหวดัปราจีนบรีุ

ผู้วิจยั : นันทพร ลิขิตไพบลูย ์, 

จุฑาทิพย ์สองเมือง , ปรีชา  เจริญ

สขุ ( 2545 )

ผู้วิจยั : ชดารตัน์ กงัวานธรรมกลุ 

(2548)

ผู้วิจยั : ชติุมา คล่องประทีปผล 

(2550)

ผู้วิจยั : จนัทิมา เพียงดวงใจ (2552) ผู้วิจยั : พนัธธิ์ดา นาวิก (2557)

1 คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมส ำเรจ็รปูทำงกำรบญัชี / / / / / /

2 ขอ้จ ำกดัของโปรแกรมส ำเรจ็รปูทำงกำรบญัชี / /

3 คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส ำเรจ็รปูทำงกำรบญัชี / / /

4 ชือ่เสยีงและควำมน่ำเชือ่ถอืของโปรแกรมส ำเรจ็รปูทำงกำรบญัชี / / / / /

5 ลกัษณะกำรท ำงำนของโปรแกรมส ำเรจ็รปูทำงกำรบญัชี / / / /

6 กำรประมวลผลตน้ทุนกำรผลติ /

7 ระบบรกัษำควำมปลอดภยั / / / /

8 ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอขอ้มลู /

แหล่งอ้างอิง

คณุสมบติัของโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชีท่ีมีผลในการ

เลือกใช้โปรแกรม
ล าดบัท่ี

ตวัแปรท่ี

สนใจศึกษา

สรปุงานวิจยัเก่ียวกบัคณุสมบติัของโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี
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2. ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 
กุสุมา โสเขยีว (2549) ได้ท าการศกึษา ผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุม

ภายใน และสภาพแวดล้อมธุรกจิที่มตี่อคุณภาพขอ้มูลทางการบญัช ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน สภาพแวดลอ้มธุรกจิ และคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชขีอง
บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย รวมไปถงึศกึษาความสมัพนัธ์ของประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน กับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผา่นแบสอบถาม และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยวธิกีารทางสถติ ิซึ่งประกอบดว้ย 1. สถติิ
เชงิบรรยาย คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. สถติทิี่ใชใ้นการทดสอบ
คุณลกัษณะตวัแปร คอื การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ (Multicolinearity Test)  
โดยใช้ Variance Inflation Factors (VIFs) 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ F-test 
(ANOVA) การวเิคราะหส์หสมัพนัธ์ (Correlation Analysis)  การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยวดัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน จาก 5 องค์ประกอบ 
คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมนิความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศเพื่อ 
การสื่อสาร และการตดิตามและประเมนิผล ซึ่งผลการศกึษาพบวา่ ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 
ดา้นการประเมนิความเสีย่ง มคีวามสมัพนัธ ์และผลกระทบเชงิบวกกบัคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชี 
ดา้นความเขา้ใจได ้และดา้นความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ ส่วนประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 
ด้านกิจกรรมควบคุม มีความสมัพนัธ์กบัผลกระทบเชงิบวกกบัคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  
ด้านความเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ และประสทิธภิาพการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร มคีวามสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชงิบวกกบัคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชโีดยรวม 

ดนุชา อาชามาส (2554) ไดท้ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศ : การประปานครหลวง มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ  เกบ็รวบรวมขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นพนกังานการประปานครหลวงที่
ใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏบิตังิานเป็นประจ า จ านวน 363 ราย จากนัน้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) โดยวดัความมปีระสทิธภิาพ
การควบคุมภายในจากเกณฑท์ีว่า่ การควบคุมภายในตอ้งไม่ยุ่งยาก ไม่ซบัซ้อน มคีวามน่าเชือ่ถอื 
เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ และท าใหค้วามเสีย่งของระบบสารสนเทศลดลง ซึ่งผลการศกึษาพบวา่ 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของการประปานครหลวง 
ประกอบไปด้วย 7 ปัจจยั ดงันี้ ด้านบุคลากร ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนองคก์ร 
ด้านโครงสร้างการจดัองคก์ร ด้านความพร้อมการใหบ้รกิารและการตดิตามผลด้านสารสนเทศ 
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ด้านการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ ด้านคณะกรรมการก ากบัดูแล และด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

สุวนิชา การพดัช ี(2555) ศกึษาเกีย่วกบั การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพระบบการควบคุม
ภายในของสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านการบริหาร ที่มีผลต่อ
ประสทิธภิาพการควบคุมภายในตามแนวคดิของ COSO และประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 
รวมถงึศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ตามแนวคดิของ COSO กบั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูบ้รหิาร อาจารยผ์ูส้อน และเจา้หน้าที ่ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิ้น 334 คน และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธิกีารทางสถติ ิ
ซึ่งประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่า t-test ค่า F-test และการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Pearson’s Product-
moment Correlation Coefficient) โดยวดัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน จาก 5 องคป์ระกอบ 
คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมนิความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศเพื่อ 
การสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  
ดา้นอายุ ประสบการณ์ท างาน มผีลต่อประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้นการประเมนิความเสีย่ง 
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และการตดิตามและประเมนิผล ส่วนปัจจยัการบรหิาร ดา้นความพร้อม
ของบุคลากรและการฝึกอบรมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั กบัประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน ด้านการประเมินความเสี่ยงที่ระดบัปานกลาง นอกจากนัน้ประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ด้านการประเมินความเสี่ยง ยงัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานดา้นคุณภาพของงาน และปรมิาณของงาน ทีร่ะดบัปานกลางเชน่กนั 

ปิยพร บรรดาศกัดิ ์(2555) ไดท้ าการศกึษา ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO 
ด้านรายรบั - รายจ่าย กรณีศกึษากองทุนสุขภาพ มวีตัถุประสงค์เพื่อทราบระบบการควบคุม
ภายในด้านรายรบั - รายจ่ายเพื่อสามารถเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในด้านรายรบั - 
รายจ่ายที่มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการด าเนินงานเกบ็รวบรวมขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีก่องทุน จ านวนทัง้สิน้ 58 คน วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้
วธิกีารเชงิสถติ ิคอื ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) โดยผลการศกึษาพบวา่ ระบบ
การควบคุมภายในตามแนว COSO ดา้นรายรบั - รายจ่าย กรณศีกึษากองทุนสุขภาพ ซึ่งวดัจาก
องคป์ระกอบ 5 ดา้นนัน้ ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม ระดบัการควบคุมยงัอยู่ในเกณฑเ์พยีงพอ
แต่มขีอ้บกพร่องอยู่บา้ง ดา้นการประเมนิความเสีย่งระดบัการควบคุมอยู่ในเกณฑท์ีค่วรปรบัปรงุ 
ด้านกิจกรรมการควบคุม ระดบัการควบคุมยงัอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่มีข้อบกพร่องอยู่บ้ าง  
ดา้นสารสนเทศเพื่อการสื่อสารระดบัการควบคุมยงัอยู่ในเกณฑเ์พยีงพอแต่มขีอ้บกพร่องอยู่บ้าง 
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และการตดิตามและประเมนิผลระดบัการควบคุมยงัอยู่ในเกณฑ์เพยีงพอแต่มขีอ้บกพร่องอยู่บ้าง
เชน่กนั 

สุวนิชา การพดัช ีและนพชักร ทองเรอืนด ี(2556) ท าการศกึษาเกี่ยวกบั ปัจจยัที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ของสถานประกอบการในเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานครฯ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัการประเมนิ
การโครงการ ตามรูปแบบ CIPP Model ที่มผีลต่อประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายในตาม
แนวคดิของ COSO เกบ็รวบรวมขอ้มูลผา่นแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง คอื สถานประกอบการ
ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานครฯ จ านวนทัง้สิน้ 334 ตวัอย่าง วเิคราะหข์อ้มูลโดยวธิกีารทางสถติ ิ
คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ค่า t-test ค่า F-test และการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson’s Product-moment Correlation 
Coefficient) โดยวดัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน จาก 5 องค์ประกอบ คอื สภาพแวดล้อม
การควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และการตดิตาม
และประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ประสบการณ์
ท างาน มผีลต่อประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ด้านการประเมนิความเสี่ยง สารสนเทศเพื่อ  
การสื่อสาร และการตดิตามและประเมนิผล  

จากการทบทวนงานศึกษาในอดีต เกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
สามารถสรุปได ้ดงัตารางที ่3
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ตารางท่ี 3 สรุปงานวจิยัเกีย่วกบัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 

 
 

จากการสรุปผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตามตารางที่ 3 นัน้ ท าให้ผู้ศกึษาก าหนดตวัแปรที่จะน ามาใช้ในการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณสมบตัิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชแีละประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ส าหรบับรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล ไดเ้ป็น 5 ตวัแปร ดงันี้ 1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 2. การประเมนิความเสีย่ง 3. กจิกรรม
ควบคุม 4. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 5. การตดิตามและประเมนิผลซึ่งผูศ้กึษาไดค้ดัเลอืกมาจากตวัแปรทีม่ผีลต่อการเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการ
บญัชมีากกวา่ 1 งานวจิยั

ช่ือเร่ือง : ผลกระทบของ

ประสิทธิภาพการควบคมุภายใน 

และสภาพแวดล้อมธรุกิจท่ีมีต่อ

คณุภาพข้อมลูทางการบญัชี

ช่ือเร่ือง : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการควบคมุภายใน

ระบบสารสนเทศ : การประปา

นครหลวง

ช่ือเร่ือง : การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพระบบการควบคมุ

ภายในของสถานศึกษา สงักดั

ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาในเขต

กรงุเทพมหานคร

ช่ือเร่ือง : ระบบการควบคมุ

ภายในตามแนว COSO ด้าน

รายรบั - รายจ่าย กรณีศึกษา

กองทนุสขุภาพ

ช่ือเร่ือง : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพระบบการควบคมุ

ภายใน ของสถานประกอบการใน

เขตสายไหม กรงุเทพมหานครฯ

ผู้วิจยั : กสุมุา โสเขียว (2549) ผุ้วิจยั : ดนุชา อาชามาส ( 2554 ) ผู้วิจยั : สวิุนชา การพดัชี (2555) ผู้วิจยั : ปิยพร บรรดาศกัด์ิ (2555) ผู้วิจยั : สวิุนชา การพดัชี และน

พชักร ทองเรือนดี (2556)

1 ระบบกำรควบคุมภำยในไมยุ่่งยำก ไมซ่บัซอ้น /

2 มคีวำมน่ำเชือ่ถอื /

3 เป็นไปตำมกฎระเบียบ /

4 ท ำให้ควำมเสีย่งลดลง /

5 สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม / / / / /

6 กำรประเมนิควำมเสีย่ง / / / / /

7 กจิกรรมกำรควบคุม / / / / /

8 สำรสนเทศเพือ่กำรสือ่สำร / / / / /

9 กำรตดิตำมและประเมนิผล / / / / /

ล าดบัท่ี

แหล่งอ้างอิง

ประสิทธิภาพการควบคมุภายใน

ตวัแปรท่ี

สนใจ

ศึกษา

สรปุงานวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคมุภายใน



21 

 

เนื่ องจากในปัจจุบันยังไม่มีผู้ศึกษาในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชแีละประสทิธภิาพการควบคุมภายในมาก่อน แต่จากการทบทวน
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ พบวา่ การน าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชมีาใช้
ในการท างาน จะช่วยในการจดัเกบ็ขอ้มูลให้เป็นระบบ มคีวามถูกต้อง แม่นย า ได้ขอ้มูลที่เป็น
ปัจจุบนั ช่วยให้การปฏบิตังิานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นปัจจยัที่
ค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงสนใจศกึษาในเรื่องนี้ โดยมี
สมมตฐิานในการศกึษา ดงันี้ 

H0 : คุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน 

H1 : คุณสมบตัิของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีมีความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ 
การควบคุมภายใน 

 



 

บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณสมบตัิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชี 

และประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ส าหรบับรษิทัที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมแีบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั และมวีธิกีารศกึษา ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. กรอบแนวคดิและตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะหข์อ้มูล 
6. แบบจ าลองทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 
เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างคุณสมบตัขิอง

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชแีละประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ส าหรบับริษัทที่ไม่ได้ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผูศ้กึษาจึง
ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายในการศกึษาเป็น บรษิทัที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึ่งมจี านวนทัง้สิน้ 349,026 แห่ง (กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้, 2561) 

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการค านวณของ Taro Yamane 
 

  สูตร n  =  
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

    =  
349,026

1+349,026(0.05)2
 

    =  400  ตวัอย่าง 
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 เมื่อ  n = ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
   N = จ านวนประชากรทัง้หมดทีใ่ชใ้นการศกึษา 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 

 
จากการค านวณขา้งต้น จ านวนตวัอย่างที่ควรจะน ามาใชใ้นการศกึษาศกึษาครัง้นี้ คอื 

400 ตวัอย่าง เพื่อให้การก าหนดกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้อยู่ที่  ±5% และ
ค่าความเชื่อมัน่ที่ 95% และเพื่อป้องกนัการได้รบัการตอบกลบัแบบสอบถามกลบัมาไม่ครบ 
การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาจะส่งแบบสอบถามทัง้สิน้ 600 ชดุ  

ส าหรับการสุ่มตัวอย่างนัน้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิซึ่งจะท าการแบ่งประชากรออกเป็น
กลุ่มย่อยๆ ก่อน ในการศกึษาครัง้นี้ประชากร คอื ผูป้ระกอบการของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผูศ้กึษาจงึแบ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยแบ่งตามเขต และอ าเภอ อนัเป็นทีต่ ัง้ของบรษิทั หลงัจากนัน้จงึท าการสุ่ม
อย่างง่ายเพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วนของขนาดกลุ่มตวัอย่าง และกลุ่มประชากร 
ซึ่งผลการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วนแสดงได ้ดงัตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 การค านวณกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วนของจ านวนประชากร 

 

จังหวัด เขต/อ ำเภอ
 จ ำนวน

ประชำกร
สัดส่วน

จ ำนวน

ตัวอย่ำง
จังหวัด เขต/อ ำเภอ

 จ ำนวน

ประชำกร
สัดส่วน

จ ำนวน

ตัวอย่ำง

กรุงเทพฯ เขตคลองเตย 7,818 2.24% 13 กรุงเทพฯ เขตวฒันา 13,341 3.82% 23

เขตคลองสาน 2,655 0.76% 5 เขตสวนหลวง 7,234 2.07% 12

เขตคลองสามวา 6,546 1.88% 11 เขตสะพานสูง 4,519 1.29% 8

เขตคนันายาว 3,964 1.14% 7 เขตสมัพนัธวงศ์ 1,904 0.55% 3

เขตจตุจกัร 9,884 2.83% 17 เขตสาทร 5,240 1.50% 9

เขตจอมทอง 3,188 0.91% 5 เขตสายไหม 4,959 1.42% 9

เขตดอนเมือง 3,482 1.00% 6 เขตหนองแขม 2,927 0.84% 5

เขตดินแดง 4,205 1.20% 7 เขตหนองจอก 2,210 0.63% 4

เขตดุสิต 1,390 0.40% 2 เขตหลกัส่ี 3,684 1.06% 6

เขตตล่ิงชัน 2,824 0.81% 5 เขตห้วยขวาง 9,660 2.77% 17

เขตทวีวฒันา 2,588 0.74% 4 สมุทรสำคร กระทุม่แบน 3,861 1.11% 7

เขตทุง่ครุ 2,878 0.82% 5 บา้นแพว้ 285 0.08% 0

เขตธนบรีุ 1,688 0.48% 3 เมืองสมทุรสาคร 6,637 1.90% 11

เขตบางกอกน้อย 2,136 0.61% 4 สมุทรปรำกำร บางบอ่ 1,543 0.44% 3

เขตบางกอกใหญ่ 1,128 0.32% 2 บางพลี 11,137 3.19% 19

เขตบางกะปิ 8,649 2.48% 15 บางเสาธง 2,371 0.68% 4

เขตบางขนุเทียน 6,487 1.86% 11 พระประแดง 2,745 0.79% 5

เขตบางเขน 7,378 2.11% 13 พระสมทุรเจดีย์ 1,802 0.52% 3

เขตบางคอแหลม 2,848 0.82% 5 เมืองสมทุรปราการ 10,959 3.14% 19

เขตบางแค 5,170 1.48% 9 นนทบุรี ไทรน้อย 958 0.27% 2

เขตบางซ่ือ 2,735 0.78% 5 บางกรวย 3,433 0.98% 6

เขตบางนา 5,276 1.51% 9 บางบวัทอง 6,283 1.80% 11

เขตบางบอน 4,167 1.19% 7 บางใหญ่ 3,736 1.07% 6

เขตบางพลดั 2,908 0.83% 5 ปากเกร็ด 8,215 2.35% 14

เขตบางรัก 11,362 3.26% 20 เมืองนนทบรีุ 9,796 2.81% 17

เขตบึงกุม่ 7,013 2.01% 12 นครปฐม ก าแพงแสน 428 0.12% 1

เขตปทมุวนั 6,723 1.93% 12 ดอนตูม 150 0.04% 0

เขตประเวศ 8,771 2.51% 15 นครชัยศรี 726 0.21% 1

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 1,952 0.56% 3 บางเลน 479 0.14% 1

เขตพญาไท 3,655 1.05% 6 พุทธมณฑล 773 0.22% 1

เขตพระโขนง 3,824 1.10% 7 เมืองนครปฐม 2,258 0.65% 4

เขตพระนคร 1,916 0.55% 3 สามพราน 3,686 1.06% 6

เขตภาษีเจริญ 2,619 0.75% 5 ปทุมธำนี คลองหลวง 6,607 1.89% 11

เขตมีนบรีุ 4,523 1.30% 8 ธญับรีุ 4,050 1.16% 7

เขตยานนาวา 5,439 1.56% 9 เมืองปทมุธานี 4,312 1.24% 7

เขตราชเทวี 3,936 1.13% 7 ลาดหลุมแกว้ 940 0.27% 2

เขตราษฎร์บรูณะ 1,685 0.48% 3 ล าลูกกา 8,072 2.31% 14

เขตลาดกระบงั 4,803 1.38% 8 สามโคก 904 0.26% 2

เขตลาดพร้าว 6,841 1.96% 12 หนองเสือ 269 0.08% 0

เขตวงัทองหลาง 8,879 2.54% 15 รวม 349,026        100% 600       
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ตารางท่ี 4 การค านวณกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วนของจ านวนประชากร (ต่อ) 

 

 
 
กรอบแนวคิด และตวัแปรในการศึกษา 
 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชี
และประสทิธภิาพการควบคุมภายในนัน้ ท าใหส้ามารถสรุปตวัแปรไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

1. ตวัแปรอสิระ คอื คุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีซึ่งสามารถแบ่ง
คุณสมบตัไิดเ้ป็น 6 ตวัแปร ดงันี้ 

1.1. คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี(Features; FEA) 
1.2. ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี(Limitation; LIM) 
1.3. คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี(Supplementary Features; 

SUP) 
1.4. ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี (Reputation; 

REP) 
1.5. ลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี(Process; PRO) 
1.6. ระบบรกัษาความปลอดภยั (Security; SEC) 

2.  ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ( Internal Control Efficiency)  
ซึ่งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ตวัแปร ดงันี้  

2.1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment; CEN) 
2.2.  การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment;RIS) 

จังหวัด เขต/อ ำเภอ
 จ ำนวน

ประชำกร
สัดส่วน

จ ำนวน

ตัวอย่ำง
จังหวัด เขต/อ ำเภอ

 จ ำนวน

ประชำกร
สัดส่วน

จ ำนวน

ตัวอย่ำง

กรุงเทพฯ เขตคลองเตย 7,818 2.24% 13 กรุงเทพฯ เขตวฒันา 13,341 3.82% 23

เขตคลองสาน 2,655 0.76% 5 เขตสวนหลวง 7,234 2.07% 12

เขตคลองสามวา 6,546 1.88% 11 เขตสะพานสูง 4,519 1.29% 8

เขตคนันายาว 3,964 1.14% 7 เขตสมัพนัธวงศ์ 1,904 0.55% 3

เขตจตุจกัร 9,884 2.83% 17 เขตสาทร 5,240 1.50% 9

เขตจอมทอง 3,188 0.91% 5 เขตสายไหม 4,959 1.42% 9

เขตดอนเมือง 3,482 1.00% 6 เขตหนองแขม 2,927 0.84% 5

เขตดินแดง 4,205 1.20% 7 เขตหนองจอก 2,210 0.63% 4

เขตดุสิต 1,390 0.40% 2 เขตหลกัส่ี 3,684 1.06% 6

เขตตล่ิงชัน 2,824 0.81% 5 เขตห้วยขวาง 9,660 2.77% 17

เขตทวีวฒันา 2,588 0.74% 4 สมุทรสำคร กระทุม่แบน 3,861 1.11% 7

เขตทุง่ครุ 2,878 0.82% 5 บา้นแพว้ 285 0.08% 0

เขตธนบรีุ 1,688 0.48% 3 เมืองสมทุรสาคร 6,637 1.90% 11

เขตบางกอกน้อย 2,136 0.61% 4 สมุทรปรำกำร บางบอ่ 1,543 0.44% 3

เขตบางกอกใหญ่ 1,128 0.32% 2 บางพลี 11,137 3.19% 19

เขตบางกะปิ 8,649 2.48% 15 บางเสาธง 2,371 0.68% 4

เขตบางขนุเทียน 6,487 1.86% 11 พระประแดง 2,745 0.79% 5

เขตบางเขน 7,378 2.11% 13 พระสมทุรเจดีย์ 1,802 0.52% 3

เขตบางคอแหลม 2,848 0.82% 5 เมืองสมทุรปราการ 10,959 3.14% 19

เขตบางแค 5,170 1.48% 9 นนทบุรี ไทรน้อย 958 0.27% 2

เขตบางซ่ือ 2,735 0.78% 5 บางกรวย 3,433 0.98% 6

เขตบางนา 5,276 1.51% 9 บางบวัทอง 6,283 1.80% 11

เขตบางบอน 4,167 1.19% 7 บางใหญ่ 3,736 1.07% 6

เขตบางพลดั 2,908 0.83% 5 ปากเกร็ด 8,215 2.35% 14

เขตบางรัก 11,362 3.26% 20 เมืองนนทบรีุ 9,796 2.81% 17

เขตบึงกุม่ 7,013 2.01% 12 นครปฐม ก าแพงแสน 428 0.12% 1

เขตปทมุวนั 6,723 1.93% 12 ดอนตูม 150 0.04% 0

เขตประเวศ 8,771 2.51% 15 นครชัยศรี 726 0.21% 1

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 1,952 0.56% 3 บางเลน 479 0.14% 1

เขตพญาไท 3,655 1.05% 6 พุทธมณฑล 773 0.22% 1

เขตพระโขนง 3,824 1.10% 7 เมืองนครปฐม 2,258 0.65% 4

เขตพระนคร 1,916 0.55% 3 สามพราน 3,686 1.06% 6

เขตภาษีเจริญ 2,619 0.75% 5 ปทุมธำนี คลองหลวง 6,607 1.89% 11

เขตมีนบรีุ 4,523 1.30% 8 ธญับรีุ 4,050 1.16% 7

เขตยานนาวา 5,439 1.56% 9 เมืองปทมุธานี 4,312 1.24% 7

เขตราชเทวี 3,936 1.13% 7 ลาดหลุมแกว้ 940 0.27% 2

เขตราษฎร์บรูณะ 1,685 0.48% 3 ล าลูกกา 8,072 2.31% 14

เขตลาดกระบงั 4,803 1.38% 8 สามโคก 904 0.26% 2

เขตลาดพร้าว 6,841 1.96% 12 หนองเสือ 269 0.08% 0

เขตวงัทองหลาง 8,879 2.54% 15 รวม 349,026        100% 600       

จังหวัด เขต/อ ำเภอ
 จ ำนวน

ประชำกร
สัดส่วน

จ ำนวน

ตัวอย่ำง
จังหวัด เขต/อ ำเภอ

 จ ำนวน

ประชำกร
สัดส่วน

จ ำนวน

ตัวอย่ำง

กรุงเทพฯ เขตคลองเตย 7,818 2.24% 13 กรุงเทพฯ เขตวฒันา 13,341 3.82% 23

เขตคลองสาน 2,655 0.76% 5 เขตสวนหลวง 7,234 2.07% 12

เขตคลองสามวา 6,546 1.88% 11 เขตสะพานสูง 4,519 1.29% 8

เขตคนันายาว 3,964 1.14% 7 เขตสมัพนัธวงศ์ 1,904 0.55% 3

เขตจตุจกัร 9,884 2.83% 17 เขตสาทร 5,240 1.50% 9

เขตจอมทอง 3,188 0.91% 5 เขตสายไหม 4,959 1.42% 9

เขตดอนเมือง 3,482 1.00% 6 เขตหนองแขม 2,927 0.84% 5

เขตดินแดง 4,205 1.20% 7 เขตหนองจอก 2,210 0.63% 4

เขตดุสิต 1,390 0.40% 2 เขตหลกัส่ี 3,684 1.06% 6

เขตตล่ิงชัน 2,824 0.81% 5 เขตห้วยขวาง 9,660 2.77% 17

เขตทวีวฒันา 2,588 0.74% 4 สมุทรสำคร กระทุม่แบน 3,861 1.11% 7

เขตทุง่ครุ 2,878 0.82% 5 บา้นแพว้ 285 0.08% 0

เขตธนบรีุ 1,688 0.48% 3 เมืองสมทุรสาคร 6,637 1.90% 11

เขตบางกอกน้อย 2,136 0.61% 4 สมุทรปรำกำร บางบอ่ 1,543 0.44% 3

เขตบางกอกใหญ่ 1,128 0.32% 2 บางพลี 11,137 3.19% 19

เขตบางกะปิ 8,649 2.48% 15 บางเสาธง 2,371 0.68% 4

เขตบางขนุเทียน 6,487 1.86% 11 พระประแดง 2,745 0.79% 5

เขตบางเขน 7,378 2.11% 13 พระสมทุรเจดีย์ 1,802 0.52% 3

เขตบางคอแหลม 2,848 0.82% 5 เมืองสมทุรปราการ 10,959 3.14% 19

เขตบางแค 5,170 1.48% 9 นนทบุรี ไทรน้อย 958 0.27% 2

เขตบางซ่ือ 2,735 0.78% 5 บางกรวย 3,433 0.98% 6

เขตบางนา 5,276 1.51% 9 บางบวัทอง 6,283 1.80% 11

เขตบางบอน 4,167 1.19% 7 บางใหญ่ 3,736 1.07% 6

เขตบางพลดั 2,908 0.83% 5 ปากเกร็ด 8,215 2.35% 14

เขตบางรัก 11,362 3.26% 20 เมืองนนทบรีุ 9,796 2.81% 17

เขตบึงกุม่ 7,013 2.01% 12 นครปฐม ก าแพงแสน 428 0.12% 1

เขตปทมุวนั 6,723 1.93% 12 ดอนตูม 150 0.04% 0

เขตประเวศ 8,771 2.51% 15 นครชัยศรี 726 0.21% 1

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 1,952 0.56% 3 บางเลน 479 0.14% 1

เขตพญาไท 3,655 1.05% 6 พุทธมณฑล 773 0.22% 1

เขตพระโขนง 3,824 1.10% 7 เมืองนครปฐม 2,258 0.65% 4

เขตพระนคร 1,916 0.55% 3 สามพราน 3,686 1.06% 6

เขตภาษีเจริญ 2,619 0.75% 5 ปทุมธำนี คลองหลวง 6,607 1.89% 11

เขตมีนบรีุ 4,523 1.30% 8 ธญับรีุ 4,050 1.16% 7

เขตยานนาวา 5,439 1.56% 9 เมืองปทมุธานี 4,312 1.24% 7

เขตราชเทวี 3,936 1.13% 7 ลาดหลุมแกว้ 940 0.27% 2

เขตราษฎร์บรูณะ 1,685 0.48% 3 ล าลูกกา 8,072 2.31% 14

เขตลาดกระบงั 4,803 1.38% 8 สามโคก 904 0.26% 2

เขตลาดพร้าว 6,841 1.96% 12 หนองเสือ 269 0.08% 0

เขตวงัทองหลาง 8,879 2.54% 15 รวม 349,026        100% 600       
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2.3.  กจิกรรมควบคุม (Control  Activities; CAC) 
2.4.  สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (Information and Communication; INF) 
2.5.  การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring Activities; MON) 
2.6.  ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน (Internal Control Efficiency; EFF) 

3. ตวัแปรควบคุม ประกอบดว้ย 
3.1. ประเภทธุรกจิ (Business Type; TYP) 
3.2. สนิทรพัยร์วม (Total Asset; ASS) 

 
จากตวัแปรทัง้ 3 ประเภทขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิได ้ดงัภาพที ่1  
 

 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

 
 
ตวัแปรตาม 
ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 
   1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
   2. การประเมนิความเสีย่ง 
   3. กจิกรรมควบคุม 
   4. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
   5. การตดิตามและประเมนิผล 

ตวัแปรอิสระ 
คุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ี
1. คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
2. ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ี 
3. คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ี 
4. ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
5. ลกัษณะการท างานของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ี 
6. ระบบรกัษาความปลอดภยั 

ตวัแปรควบคมุ 
1. ประเภทธุรกจิ 
2. สนิทรพัยร์วม 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการศกึษาครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามนี้ไดพ้ฒันามา
จากการศกึษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ และท าการทดลองใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 ตวัอย่าง ก่อนจะน าแบบสอบถามมาใชจ้รงิ โดยจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของกิจการ ประกอบไปด้วยค าถามทัง้หมด 3 ข้อ แบ่งเป็น
ค าถาม 2 ประเภท คอื 1. ค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ (Check List) ไดแ้ก่ ประเภท
ธุรกจิ 2. ค าถามแบบปลายเปิด (Open - Ended Question) ได้แก่ มูลค่าสนิทรพัย์รวม ซึ่งเป็น
การพฒันามาจากแบบสอบถามของ จนัทมิา เพยีงดวงใจ (2552) และพนัธดิา นาวกิ (2557)  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชี ประกอบไปด้วยค าถาม
ทัง้หมด 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มกีารน าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชมีาใชห้รอืไม่ โปรแกรมฯ ทีใ่ชง้าน
ในปัจจุบนัคือโปรแกรมใด ใช้กบัส่วนงานใดบ้าง ซึ่งเป็นการพฒันามาจากแบบสอบถามของ 
จนัทิมา เพียงดวงใจ (2552) และพนัธิดา นาวกิ (2557) โดยจะเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ
เพยีง 1 ค าตอบ (Check List) 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัคุณสมบติัของโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชีท่ี
กิจการใช้งาน ว่ามคีุณสมบตัใินแต่ละด้านมากน้อยเพยีงใด สามารถแบ่งคุณสมบตัไิด้เป็น 6 
ด้าน ประกอบไปด้วย คุณสมบัติหลักของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ข้อจ ากัดของ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีคุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีชื่อเสยีง
และความน่าเชื่อถือของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ลกัษณะการท างานของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและระบบรกัษาความปลอดภยั โดยแต่ละด้านจะมขีอ้ค าถามย่อย 5 ขอ้ 
ดงันัน้ในส่วนนี้จะมขีอ้ค าถามทัง้สิน้ 30 ขอ้ และลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale ซึ่งมเีกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงันี้ 

คะแนน ระดบัความคดิเหน็ 
5 มากทีสุ่ด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยทีส่ดุ 
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โดยมเีกณฑก์ารแปลความหมายตามอตัราภาคชัน้ ดงันี้ 
คะแนน การแปลความหมาย 

4.21 - 5.00 มากทีสุ่ด 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยทีส่ดุ 

 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกิจการ 

ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น คอื สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมควบคมุ 
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และการตดิตามและประเมนิผล โดยแต่ละด้านจะมขีอ้ค าถามย่อย 8 
ขอ้ ซึ่งขอ้ค าถามดงักล่าวนัน้พฒันามากจากแบบสอบถามของ กุสุมา โสเขยีว (2549) ดงันัน้ใน
ส่วนนี้จะมขีอ้ค าถามทัง้สิน้ 40 ขอ้ และลกัษณะค าถามเป็นแบบ  Likert Scale ซึ่งมเีกณฑก์ารให้
คะแนน ดงันี้ 

คะแนน ระดบัความคดิเหน็ 
5 มากทีสุ่ด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยทีส่ดุ 

โดยในส่วนของภาพรวมของประสทิธภิาพการควบคุมภายในนัน้ ผูศ้กึษาจะน าค่าทีไ่ด้
จากการค านวณค่าเฉลีย่ขององคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น มาใชใ้นการวเิคราะหผ์ลการศกึษา 

ส าหรบัเกณฑก์ารแปลความหมายตามอตัราภาคชัน้ มดีงันี้ 
คะแนน การแปลความหมาย 

4.21 - 5.00 มากทีสุ่ด 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยทีส่ดุ 

 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกบัปัญหาในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบญัช ีและระบบการควบคุมภายในของกิจการ  โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด (Open - Ended Question) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศกึษาครัง้นี้ ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิโดยจะมกีารส่งแบบสอบถาม
ไปยงับรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ
และปริมณฑล ผ่านช่องทางออนไลน์ คือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในช่วงเดือน 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยขอ้มูล E-mail ที่ผูศ้กึษาจะใชใ้นการส่งแบบสอบถามนัน้ น ามาจาก
ขอ้มูลทีไ่ดท้ าการเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องกรมพฒันาธุรกจิการคา้ (www.dbd.go.th)  

อย่างไรกต็าม เมื่อผูศ้กึษาไดท้ าการส่งแบบสอบถามจ านวน 600 ชดุตามทีไ่ดค้ านวณไว้
ในตารางที่ 4 นัน้ พบว่า มีผู้ตอบกลบัมาทัง้สิ้นเพยีง 343 ชุด ซึ่งยงัไม่เพยีงพอต่อการศกึษา  
จงึได้ท าการส่งแบบสอบถามเพิม่อกี 170 ชุด และได้รบัการตอบกลบัมา 84 ชุด ท าให้ผูศ้กึษา
ได้รบัแบบสอบถามกลบัมาจากการส่งทัง้ 2 ครัง้รวมทัง้สิ้น 427 ชุด โดยเป็นแบบสอบถามจาก
ผูต้อบที่ไม่มกีารน าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชมีาใชใ้นกจิการทัง้สิน้ 12 ชุด จงึจ าเป็นตอ้ง
น าออกจากการศกึษา ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาจะมกีลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น 415 ตวัอย่าง 
ตามรายละเอยีดในตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 รายละเอยีดการส่งแบบสอบถาม และการตอบกลบั 

 
 

ครัง้ท่ีส่ง 

 
 

แบบสอบถ
ามท่ีส่ง 

แบบสอบถามท่ีได้รบั
การตอบกลบั 

จ านวน
แบบสอบถามท่ี

ใช้ได้ 

จ านวน
แบบสอบถามท่ีใช้

ไม่ได้ 
จ านวน (ชดุ) ร้อยละ จ านวน 

(ชดุ) 
ร้อยละ จ านวน 

(ชดุ) 
ร้อยละ 

1 600 343 57.17 336 56.00 7 1.17 
2 170 84 49.41 79 46.47 5 2.94 

รวม 770 427 55.45 415 53.90 12 1.56 
 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 

การศกึษานี้ ท าการวเิคราะหข์อ้มูล โดยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
1. สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ 

(Frequencies) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูล
ทัว่ไป เกีย่วกบัลกัษณะของบรษิทั คุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีบ่รษิทัใชง้าน 
และประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  



29 

 

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ส าหรบัหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
คุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชแีละประสทิธภิาพการควบคุมภายใน  
 
แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา 

  
ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ ใชต้วัแบบในการศกึษาทัง้สิน้ 12 ตวัแบบ โดยมาจากตวัแปรตาม 

คอืประสทิธภิาพการควบคุมภายในทัง้ 5 ดา้น และภาพรวมของประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 
ซึ่งผูศ้กึษาจะศกึษาผลของตวัแปรอสิระต่อตวัแปรตามทัง้ในกรณีที่มตีวัแปรควบคุม และกรณีที่
ไม่มตีวัแปรควบคุม ดงันี้ 
 

EFF  =  β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC + eI ----- (1) 
EFF  = β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC +  

β7 TYP + β8 ASS+ eI ----- (2) 
CEN  =  β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC + eI ----- (3) 
CEN  = β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC +  

β7 TYP + β8 ASS+ eI ----- (4) 
RIS  =  β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC + eI ----- (5) 
RIS  =  β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC +  

β7 TYP + β8 ASS+ eI ----- (6) 
CAC  = β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC + eI ----- (7) 
CAC  = β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC +  

β7 TYP + β8 ASS+ eI ----- (8) 
INF  = β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC + eI ----- (9) 
INF  = β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC +  

β7 TYP + β8 ASS+ eI ----- (10) 
MON  = β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC + eI ----- (11) 
MON  = β0 + β1 FEA + β2 LIM + β3 SUP + β4 REP+ β5 PRO + β6 SEC +  

β7 TYP + β8 ASS+ eI ----- (12) 
 
โดยที ่  
EFF คอื ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน (Internal Control Efficiency) 
CEN คอื สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 
RIS คอื การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
CAC คอื กจิกรรมควบคุม (Control Activities) 
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INF คอื สารสนเทศเพือ่การสือ่สาร (Information and Communication) 
MON คอื การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring Activities) 
FEA คอื คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี(Features) 
LIM คอื ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี(Limitation) 
SUP คอื คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี  

(Supplementary Features) 
REP คอื ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี

(Reputation) 
PRO คอื ลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี(Process) 
SEC คอื ระบบรกัษาความปลอดภยั (Security) 
TYP คอื ประเภทธุรกจิ (Business Type) 
ASS คอื สนิทรพัยร์วม (Total Assets) 
ei คอื ค่าความคลาดเคลือ่นทีเ่กดิจากตวัแปรอื่น 
   

 
  



 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณสมบตัิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชี 

และประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ส าหรบับรษิทัที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑลครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดส้่งออกแบบสอบถามทัง้สิน้ 770 ชดุ 
พบว่ามผีูต้อบแบบสอบถามกลบัมาทัง้สิ้น 427 ชุด คดิเป็นร้อยละ 55.45 โดยเป็นการตอบกลบั
จากผูท้ี่ไม่ไดม้กีารน าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชมีาใชจ้ านวน 12 ชุด คดิเป็นร้อยละ 2.81 
ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ดงันัน้ แบบสอบถามทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาไดม้จี านวน
ทัง้สิน้ 415 ชดุ  ทัง้นี้ ผูศ้กึษาไดว้เิคราะหข์อ้มูลดว้ยวธิกีารทางสถติ ิและมผีลการศกึษา ดงันี้          

1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา 
2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน 

 

การวิเคราะหข้์อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 

ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะของบรษิทันัน้ ผูศ้กึษาจะท าการวเิคราะห์
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequencies) โดยจะแบ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกบั
ประเภทกจิการ สนิทรพัยร์วมของกจิการ และขอ้มูลเกีย่วกบัการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชี
ของกจิการ ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 6 ขอ้มูลทัว่ไปของกจิการเกีย่วกบัประเภทของกจิการ 

ข้อมูลทัว่ไปของกิจการ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของธุรกจิ การผลติ 57 13.73 

กจิกรรมทางการเงนิและประกนัภยั 2 0.48 
การขนส่งและการขายปลกี 71 17.11 
เกีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการ 10 2.41 
อสงัหารมิทรพัย ์ 30 7.23 
การจดัหาน ้าและจดัการน ้าเสยี 3 0.72 
ก่อสรา้ง 42 10.12 
ขอ้มูลขา่วสารและการสื่อสาร 10 2.41 
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ตารางท่ี 6 ขอ้มูลทัว่ไปของกจิการเกีย่วกบัประเภทของกจิการ (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไปของกิจการ จ านวน ร้อยละ 

ประเภทของธุรกจิ ขนส่งและสถานทีเ่กบ็สนิคา้ 20 4.82 
สุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 22 5.30 
การบรหิารและบรกิารสนบัสนุน 67 16.14 
การศกึษา 5 1.20 
เกษตรกรรมการป่าไมแ้ละการประมง 6 1.45 
ไฟฟ้าก๊าซไอน ้าและระบบปรบัอากาศ 10 2.41 
ศลิปะและความบนัเทงิ 12 2.89 
ทีพ่กัและบรกิารดา้นอาหาร 44 10.60 
อื่นๆ 4 0.96 
รวม 415 100 

 
ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้มจี านวนบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 415 บรษิทัตามตารางที่ 

6 โดยกลุ่มธุรกจิที่มจี านวนสูงสุด 5 อนัดบั ได้แก่ กลุ่มธุรกจิขนส่งและการขายปลกี 73 บรษิทั 
คดิเป็นรอ้ยละ 17.11 กลุ่มธุรกจิการบรหิารและบรกิารสนบัสนุน 67 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 16.14 
กลุ่มธุรกจิการผลติ 57 คดิเป็นรอ้ยละ 13.73 กลุ่มทีพ่กัและบรกิารดา้นอาหาร 44 บรษิทั คดิเป็น
รอ้ยละ 10.60 กลุ่มธุรกจิก่อสรา้ง 42 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 10.12 ซึ่งสรุปไดด้งัภาพที ่2
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ภาพท่ี 2 สรุปขอ้มูลทัว่ไปของกจิการเกีย่วกบัประเภทของกจิการ

13.73%

0.48%

17.11%

2.41%

7.23%

0.72%

10.12%

2.41%

4.82%

5.30%

16.14%

1.20%
1.45%

2.41% 2.89%

10.60%

0.96%

ขอ้มูลทัว่ไปของกจิการเกีย่วกบัประเภทของกจิการ

ขอ้มลูทัว่ไปของกจิการเกี่ยวกบัประเภทของกจิการ
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โดยจากกจิการผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 415 บรษิทันัน้ ส่วนใหญ่มสีนิทรพัยอ์ยู่ในชว่ง 
1,000,001 - 5,000,000 บาท จ านวน 156 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 37.60 รองลงมาคือช่วง 
5,000,001 - 10,000,000 บาท จ านวน 100 บริษัท  คิดเป็นร้อยละ 24.10 ช่วง 10,000,001 -  
50,000,000 บาท จ านวน 62 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 14.94 ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที่ 
7 และภาพที ่3 

 
ตารางท่ี 7 ขอ้มูลทัว่ไปของกจิการเกีย่วกบัสนิทรพัยร์วมของกจิการ 

ข้อมูลทัว่ไปของกิจการ จ านวน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม ไม่เกนิ 1,000,000 บาท 59 14.22 

1,000,001 - 5,000,000 บาท 156 37.60 
5,000,001 - 10,000,000 บาท 100 24.10 
10,000,001 -  50,000,000 บาท 62 14.94 
51,000,001 - 100,000,000 บาท 20 4.82 
มากกวา่ 100,000,000 บาท 18 4.34 
รวม 415 100 

 

 
 
ภาพท่ี 3 สรุปขอ้มูลทัว่ไปของกจิการเกีย่วกบัสนิทรพัยร์วมของกจิการ 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบักจิการเกี่ยวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชขีอง
กิจการนัน้ ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ 
(Frequencies) ซึ่งผลการวเิคราะหม์ ีดงัตารางที ่8 
 

14.22%

37.60%

24.10%

14.94%

4.82%
4.34%

ไม่เกิน 1,000,000
บาท

1,000,001 -
5,000,000 บาท

5,000,001 -
10,000,000 บาท

10,000,001 -
50,000,000 บาท

51,000,001 -
100,000,000 บาท

มากกว่า 
100,000,000 บาท

ขอ้มลูทัว่ไปของกจิการเกี่ยวกบัสนิทรพัยร์วมของกจิการ
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ตารางท่ี 8 โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีก่จิการใชง้านในปัจจุบนั 
ข้อมูลการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี จ านวน ร้อยละ 

โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีก่จิการใช้
งานในปัจจุบนั 
 

EXPRESS 101 24.34 
ACCPAC 19 4.58 
QUICKBOOK 23 5.54 
AUTO FLIGHT 33 7.95 
SAP 72 17.35 
FORMULA 46 11.08 
ORACLE 19 4.58 
EASY ACC 35 8.43 
AS400 28 6.75 
WIN SPEED 36 8.67 
อื่นๆ 3 0.72 
รวม 415 100 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า โปรแกรมที่ผูต้อบแบบสอบถามใชง้านเป็นจ านวนมากที่สุด คอื 

โปรแกรม Express โดยมจี านวนมากถงึ 101 บรษิทั คดิเป็นร้อยละ 24.34 รองลงมา 5 อนัดบั
ได้แก่ โปรแกรม SAP จ านวน 72 คิดเป็นร้อยละ 17.35, Formula จ านวน 46 คิดเป็นร้อยละ 
11.08, Win Speed จ านวน 36 คดิเป็นรอ้ยละ 8.67, Easy Acc จ านวน 35 คดิเป็นรอ้ยละ 8.43 
และ Auto Flight จ านวน 33 คดิเป็นรอ้ยละ 7.95 ตามล าดบั ดงัภาพที ่4 

 

 
 
ภาพท่ี 4 สรุปโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีก่จิการใชง้านในปัจจุบนั 

24.34%

4.58%
5.54% 7.95%

17.35%

11.08%
4.58% 8.43% 6.75% 8.67%

0.72%

โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีี่กจิการใชง้านในปัจจบุนั
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โดยที่กจิการจ านวนมากถงึ 343 บรษิทั จะน าโปรแกรมฯ มาใชเ้ฉพาะดา้นบญัชเีท่านัน้ 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.65 และมีเพียง 72 บริษัทเท่านัน้ที่น ามาใช้กบัทัง้องค์กร คิดเป็นร้อยละ 
17.35 ดงัตารางที ่9 
 
ตารางท่ี 9 การน าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชมีาใชใ้นกจิการ 

ข้อมูลการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี จ านวน ร้อยละ 
ส่วนงานทีม่กีารใชง้านโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ี

เฉพาะดา้นบญัช ี 343 82.65 
ทัง้องคก์ร 72 17.35 
รวม 415 100 

 
ส าหรบัการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชทีี่

บรษิทัใชง้านนัน้ จะท าการวเิคราะห์โดยใชค้่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ดงัตารางที ่10 
 
ตารางท่ี 10 คุณสมบตัขิองโปรแกรมบญัชทีีก่จิการใชง้าน 

คณุสมบติัของโปรแกรมบญัชีท่ีกิจการใช้งาน 
 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D. 
 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร 3.51 1.340 มาก 
2. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัช ี 3.73 .919 มาก 
3. มสีมุดรายวนัครบถว้น 3.54 .967 มาก 
4. 
 

ความสามารถในการก าหนดตน้ทุนมาตรฐาน 
และวเิคราะหผ์ลต่าง 

3.51 .916 มาก 

5. 
 

สามารถสรา้งขอ้มูลในแฟ้มหลกัเพื่อเพิม่และ
เปลีย่นแปลงได ้

3.47 .962 มาก 

6. 
 

ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัปรมิาณรายการทางบญัชทีี่
รองรบัได ้

3.49 1.014 มาก 

7. 
 

ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการเชือ่มโยงขอ้มูลกบั
โปรแกรม หรอืระบบงานอืน่ๆ 

3.40 .937 ปานกลาง 

8. 
 

ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกจิการ 

3.32 .907 ปานกลาง 

9. ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัขนาดของ field และ record 3.27 .909 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 10 คุณสมบตัขิองโปรแกรมบญัชทีีก่จิการใชง้าน (ต่อ) 
คณุสมบติัของโปรแกรมบญัชีท่ีกิจการใช้งาน 

 
ค่าเฉล่ีย 
 

S.D. 
 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

10. 
 

ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัความล่าชา้ และความลม้เหลว
ของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี

3.35 .995 ปานกลาง 

11. 
 

มวีนัที ่และเวลาการพมิพร์ายงานปรากฏอยู่บน
รายงาน 

3.35 .951 ปานกลาง 

12. รองรบัขอ้มูลทีม่สีกุลเงนิหลากหลาย 3.42 .830 มาก 
13. ใชง้านไดห้ลายภาษา 3.37 .880 ปานกลาง 
14. 
 

ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มูล เพื่อการ
ตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 

3.38 .848 ปานกลาง 

15. 
 

ความสะดวกในการแกไ้ขขอ้มูลในงวดบญัชทีีปิ่ด
ไปแลว้ 

3.32 .920 ปานกลาง 

16. ชือ่เสยีงของโปรแกรมส าเรจ็รูป 3.38 1.023 ปานกลาง 
17. 
 

โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชไีดร้บัการผลติ 
และพฒันาโดยผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ 

3.44 .938 มาก 

18. 
 

การรบัประกนัโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
จากผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย 

3.30 .862 ปานกลาง 

19. 
 

ความสามารถในการโยกยา้ยขอ้มูลเมือ่เกดิ
ปัญหา 

3.39 .936 ปานกลาง 

20. 
 

โปรแกรมไดร้บัการปรบัปรุง และพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.39 .984 ปานกลาง 

21. มกีระบวนการท างานทีไ่มซ่บัซ้อน 3.41 1.000 มาก 
22. 
 
 

ระบบการท างานมคีวามยดืหยุ่น สามารถ
ปรบัเปลีย่นรูปแบบรายงานและใบส าคญัต่างๆ 
ได ้

3.40 .918 ปานกลาง 

23. 
 

ความรวดเรว็ และความถูกตอ้งแม่นย าในการ
ประมวลผล 

3.28 .933 ปานกลาง 

24. สามารถท างานไดห้ลายจอภาพพรอ้มกนั 3.31 .903 ปานกลาง 
25. 
 

ความสามารถในการเชือ่มต่อระบบย่อย 
(Modules) 

3.21 .911 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 10 คุณสมบตัขิองโปรแกรมบญัชทีีก่จิการใชง้าน (ต่อ) 
คณุสมบติัของโปรแกรมบญัชีท่ีกิจการใช้งาน 

 
ค่าเฉล่ีย 
 

S.D. 
 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

26. 
 

ความสามารถในการจ ากดัสทิธแิละก าหนดสทิธิ
การใชง้าน 

3.28 1.007 ปานกลาง 

27. 
 

มขีอ้ความหรอืสญัญาณเตอืนในกรณทีีม่คีวาม
ผดิพลาดในการใชค้ าสัง่ 

3.35 .989 ปานกลาง 

28. 
 

แสดงหลกัฐาน หรอืรอ่งรอยในการตรวจสอบ
ขอ้ผดิพลาดได ้

3.33 .942 ปานกลาง 

29. สามารถระบุถงึรายละเอยีดในการแกไ้ขขอ้มูลได้ 3.23 .896 ปานกลาง 
30. มรีะบบการส ารองขอ้มูล และกูร้ะบบงาน 3.22 .936 ปานกลาง 

 
ค่าเฉลี่ยความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปที่กจิการใช้งานอยู่นัน้ 

อยู่ในระดบัที่ใกลเ้คยีงกนั คอื อยู่ในช่วงระหว่าง 3.21 - 3.73 ซึ่งเมื่อแปลความหมายตามอตัรา
ภาคชัน้จะอยู่ในข ัน้ปานกลาง - มาก โดยคุณสมบตัิของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชทีี่มี
ค่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.73 คอื ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัช ี ส่วนคุณสมบตัขิอง
โปรแกรมฯ ที่มคี่าเฉลี่ยรองลงมา 3 อนัดบั ได้แก่ มสีมุดรายวนัครบถ้วน มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 
สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร และความสามารถในการก าหนดต้นทุนมาตรฐาน 
และวเิคราะหผ์ลต่าง มคี่าเฉลีย่เท่ากนัอยู่ที ่3.51 ซึ่งคุณสมบตัทิีม่คี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4 อนัดบัแรก
นัน้ เมื่อแปลความหมายตามอตัราภาคชัน้ยงัอยู่ในระดบั มาก ส่วนคุณสมบตัขิองโปรแกรมทีม่ี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ความสามารถในการเชื่อมต่อระบบย่อย มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 และแปล
ความหมายไดใ้นระดบั ปานกลาง โดยสรุปไดด้งัภาพที ่5    



39 

 

  

 
 
ภาพท่ี 5 สรุปความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทีก่จิการใชง้าน 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในนัน้ จะท าการ

วเิคราะหโ์ดยใชค้่าเฉลีย่ (X) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัตารางที ่11 
 

ตารางท่ี 11 ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการควบคุมภายในของกจิการ 

ประสิทธิภาพการควบคมุภายใน Mean S.D. 
การแปล

ผล 
1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

องคก์รยดึหลกัความซื่อตรงและจรยิธรรม 3.84 1.219 มาก 
คณะกรรมการแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อการ
ก ากบัดูแล 

 
3.59 

 
.938 มาก 

คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มอี านาจการสัง่การ
ชดัเจน 

 
3.38 

 
.906 ปานกลาง 

องคก์ร จูงใจ รกัษาไว ้และจูงใจพนกังาน 3.23 .894 ปานกลาง 
องคก์รผลกัดนัใหทุ้กต าแหน่งรบัผดิชอบต่อการ
ควบคุมภายใน 

 
3.31 

 
.933 ปานกลาง 

รวม 3.47 .513 มาก 

3.55

3.37 3.37 3.38
3.32

3.28
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ตารางท่ี 11 ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการควบคุมภายในของกจิการ (ต่อ) 

ประสิทธิภาพการควบคมุภายใน Mean S.D. 
การแปล

ผล 
2 การประเมินความเส่ียง 

ก าหนดเป้าหมายชดัเจน 3.28 .963 ปานกลาง 
ระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งอย่างครอบคลมุ 3.34 .926 ปานกลาง 
พจิารณาโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ 3.27 .888 ปานกลาง 
ระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีจ่ะกระทบต่อ
การควบคมุภายใน 

 
3.27 

 
.900 ปานกลาง 

รวม 3.29 .610 ปานกลาง 
3 กิจกรรมการควบคมุ 

ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 3.30 .889 ปานกลาง 
พฒันาระบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการควบคุม  3.27 .936 ปานกลาง 
ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏบิตัไิด้ 3.25 .929 ปานกลาง 
รวม 3.27 .655 ปานกลาง 

4 สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
องคก์รมขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ 3.28 .946 ปานกลาง 
มกีารสือ่สารขอ้มูลภายในองคก์ร ใหก้ารควบคมุ
ภายในด าเนนิต่อไปได ้

 
3.29 

 
.952 ปานกลาง 

มกีารสือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ทีอ่าจ
กระทบต่อการควบคุมภายใน 

 
3.27 

 
.915 ปานกลาง 

รวม 3.28 .681 ปานกลาง 
5 การติดตามและประเมินผล 

ตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน 3.27 .954 ปานกลาง 
ประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคมุ
ภายในทนัเวลา และเหมาะสม  

 
3.25 

 
.923 ปานกลาง 

รวม 3.26 .762 ปานกลาง 
6 ประสิทธิภาพการควบคมุภายใน  

รวม 3.33 .468 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสิทธิภาพการควบคุมภายในของ
กจิการทัง้ 6 ด้านนัน้ อยู่ในระดบัที่ใกล้เคยีงกนั คอื อยู่ในช่วงระหว่าง 3.26 - 3.47 ซึ่งเมื่อแปล
ความหมายตามอตัราภาคชัน้จะมีเพียงประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อม 
การควบคุมเท่านัน้ทีผ่ลอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากมคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด โดยมคี่าอยู่ที ่3.47 ส่วนดา้น
อื่นๆ นัน้เมื่อแปลผลแลว้จดัอยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้ ดงัภาพที ่6 

 

 
 
ภาพท่ี 6 สรุปความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการควบคุมภายในของกจิการ 
 
การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 

การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
คุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและประสทิธภิาพการควบคุมภายใน โดยจะตอ้ง
ท าการทดสอบความเชื่อมัน่ และความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระ ก่อนจะน าไปวเิคราะห์ถดถอย
เชงิพหุ และเพื่อให้ได้วธิกีารทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระที่เหมาะสมที่สุด จะต้องท า
การวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูลก่อน ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้วิธี K-S Test ในการวิเคราะห์ 
ปรากฏผลการวเิคราะหต์ามตารางที ่12 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.47

3.29 3.27 3.28 3.26
3.33

3.15
3.2

3.25
3.3

3.35
3.4

3.45
3.5
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ตารางท่ี 12 การทดสอบการแจกแจงของตวัแปร 
Tests of Normality 

  

Kolmogorov-
Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ี

0.089 415 .000 0.970 415 .000 

ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการ
บญัช ี

0.121 415 .000 0.973 415 .000 

คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ี

0.115 415 .000 0.978 415 .000 

ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ี

0.105 415 .000 0.980 415 .000 

ลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ี

0.121 415 .000 0.972 415 .000 

ระบบรกัษาความปลอดภยั 0.098 415 .000 0.976 415 .000 
 

จากผลการทดสอบการแจกแจงของตวัแปรอสิระตามตารางที ่12 พบวา่ ตวัแปรทีต่อ้งการ
น ามาวเิคราะหค์วามสมัพนัธน์ัน้ไมม่กีารแจกแจงกนัแบบปกต ิดงันัน้ การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ในครัง้นี้ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ  โดยใช้สัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธข์อง Spearman ซึ่งมผีลการวเิคราะหต์ามตารางที ่13 
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ตารางท่ี 13  การตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระ โดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของ
Spearman 

 คุณสมบตัิ
หลกัของ
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ี

ขอ้จ ากดัของ
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ี

คุณสมบตัิ
เสรมิของ
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ี

ชื่อเสยีงและ
ความ

น่าเชื่อถอื
ของ

โปรแกรม
ส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ี

ลกัษณะการ
ท างานของ
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ี

ระบบรกัษา
ความ

ปลอดภยั 

คุณสมบตัหิลกัของ
โปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ี

1      

ขอ้จ ากดัของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ี

0.335** 1     

คุณสมบตัเิสรมิของ
โปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ี

0.362** 0.449** 1    

ชื่อเสยีงและความ
น่าเชื่อถอืของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ี

0.297** 0.408** 0.500** 1   

ลกัษณะการท างานของ
โปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ี

0.232** 0.251** 0.407** 0.467** 1  

ระบบรกัษาความ
ปลอดภยั 

0.208** 0.343** 0.500** 0.515** 0.506** 1 

** มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
 

เมื่อพจิารณาค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระตามตารางที ่13 นัน้ พบวา่ ความสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่นัน้ ไม่มีตัวใดที่ระดับความสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 โดยคู่ที่มีค่า
ความสมัพนัธก์นัสูงทีสุ่ดมคี่าความสมัพนัธอ์ยู่ที ่0.515 คอื ตวัแปรดา้นชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอื
ของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี และตัวแปรด้านระบบรักษาความปลอดภัย ดังนัน้  
จงึสามารถน าตวัแปรอสิระเหล่านี้ไปใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานได้ 

ส าหรบัการทดสอบความเชือ่มัน่ (Reliability) ของขอ้ค าถามในแบบสอบถามทีจ่ะน ามา
วเิคราะหค์วามสมัพนัธน์ัน้ ผูศ้กึษาไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูป้ระกอบการจ านวน 30 คน 
และใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าสมัประสิทธิ ์Cornbach’ Alpha Coefficient ซึ่งผลที่ได้มีดงั
ตารางที ่14 
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ตารางท่ี 14  ผลการทดสอบความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม (Cornbach’ Alpha Coefficient) 

ตวัแปรในการศึกษา ค่าความเช่ือมัน่ 

ตวัแปรอิสระ  

คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี 0.724 

ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี 0.749 

คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี 0.856 

ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี 0.873 

ลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี 0.812 

ระบบรกัษาความปลอดภยั 0.895 

ตวัแปรตาม  

ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 0.916 

สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 0.796 

การประเมนิความเสีย่ง 0.845 

กจิกรรมควบคุม 0.875 

สารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 0.852 

การตดิตามและประเมนิผล 0.762 
 

จะเหน็ไดว้า่จากการทดสอบความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามนัน้ ทุกตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา
ครัง้นี้มีค่าความเชื่อมัน่ในระดับสูงกว่า 0.7 ดังนัน้ จึงสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและประสทิธภิาพการควบคุม
ภายในได ้
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ตารางท่ี 15  ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน โดยปราศจากตวัแปรควบคุม  

               ประสิทธิภาพการ  
                   ควบคมุภายใน 
คณุสมบติั 
ของโปรแกรม 
ส าเรจ็รปูทางการบญัชี        

(Y1) 
ประสิทธิ 
ภาพการ
ควบคมุ
ภายใน 

(Y2) 
สภาพ 
แวด 

ล้อมการ
ควบคมุ 

(Y3) 
การ

ประเมิน
ความเส่ียง 

 

(Y4) 
กิจกรรม
ควบคมุ 

 
 

(Y5) 
สารสน 
เทศเพื่อ
การ

ส่ือสาร 

(Y6) 
การ

ติดตาม
และประ 
เมินผล 

Adjusted R2 0.486 0.291 0.313 0.313 0.278 0.216 
SEE 0.335 0.432 0.506 0.543 0.579 0.675 

F 66.217** 29.354** 32.409** 32.400** 27.512** 20.023** 
Constant B 0.920** 1.177** 0.886** 0.597 0.794** 1.029** 

S.E. 0.139 0.179 0.210 0.225 0.240 0.280 
t 6.621 6.579 4.228 2.653 3.311 3.678 

ปัจจยัท่ี1 : 
คณุสมบติัหลกัของ
โปรแกรมส าเรจ็รปู
ทางการบญัชี 

B 0.009 0.178** -0.048 0.000 0.078 0.158* 
S.E. 0.033 0.043 0.050 0.054 0.057 0.067 
Beta 0.011 0.195** -0.044 0.000 0.064 0.116* 

t 0.273 4.163 -0.948 0.003 1.354 2.356 

Tolerance = 0.780 , VIF =1.282 
ปัจจยัท่ี 2 : ข้อจ ากดั
ของโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางการ
บญัชี 

B 0.120** 0.074 0.227** 0.061 0.108 0.123 
S.E. 0.033 0.043 0.050 0.054 0.067 0.067 
Beta 0.150** 0.085 0.219** 0.054 0.093 0.095 

t 3.609 1.735 4.540 1.129 1.889 1.850 

Tolerance = 0.714 , VIF =1.400 
ปัจจยัท่ี 3 : 
คณุสมบติัเสริมของ
โปรแกรมส าเรจ็รปู
ทางการบญัชี 

B 0.131** 0.075 0.073 0.276** 0.174* 0.100 
S.E. 0.042 0.054 0.064 0.068 0.073 0.085 
Beta 0.151** 0.079 0.065 0.228** 0.138* 0.071 

t 3.093 1.379 1.148 4.045 2.392 1.177 

Tolerance = 0.521 VIF =1.918 
ปัจจยัท่ี 4 : ช่ือเสียง
และความน่าเช่ือถือ
ของโปรแกรมฯ 

B 0.140** 0.136* 0.30* 0.107 0.178* 0.168* 
S.E. 0.041 0.053 0.062 0.067 0.071 0.083 
Beta 0.170** 0.149* 0.120* 0.092 0.148* 0.125* 

t 3.412 2.562 2.096 1.605 2.509 2.031 

Tolerance = 0.503 , VIF =1.990 
ปัจจยัท่ี 5 : ลกัษณะ
การท างานของ
โปรแกรมส าเรจ็รปู
ทางการบญัชี 

B 0.106** 0.080 0.064 0.128* 0.127 0.193* 
S.E. 0.039 0.050 0.058 0.063 0.067 0.078 
Beta 0.133** 0.091 0.061 0.114* 0.109 0.147* 

t 2.752 1.613 1.100 2.039 1.910 2.479 

Tolerance = 0.535 , VIF =1.870 
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ตารางท่ี 15  ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน โดยปราศจากตวัแปรควบคุม (ต่อ) 

               ประสิทธิภาพการ  
                   ควบคมุภายใน 
คณุสมบติั 
ของโปรแกรม 
ส าเรจ็รปูทางการบญัชี        

(Y1) 
ประสิทธิ 
ภาพการ
ควบคมุ
ภายใน 

(Y2) 
สภาพ 
แวด 

ล้อมการ
ควบคมุ 

(Y3) 
การ

ประเมิน
ความเส่ียง 

 

(Y4) 
กิจกรรม
ควบคมุ 

 
 

(Y5) 
สารสน 
เทศเพื่อ
การ

ส่ือสาร 

(Y6) 
การ

ติดตาม
และประ 
เมินผล 

ปัจจยัท่ี 6 : ระบบ
รกัษาความ
ปลอดภยั 

B 0.217** 0.132** 0.278** 0.229** 0.239** 0.252** 
S.E. 0.039 0.050 0.059 0.063 0.067 0.078 
Beta 0.287** 0.159** 0.282** 0.217** 0.218** 0.204** 

t 5.565 2.631 4.733 3.639 3.563 3.211 

Tolerance = 0.468 , VIF = 2.138 
* มคีวามสมัพนัธท์ี่ระดบันัยส าคญั 0.05, ** มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 

 
จากตารางที ่15 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ โดยการหาค่า Tolerance 

และค่า VIF นัน้ พบวา่ ไม่มคี่า Tolerance ของตวัแปรใดทีเ่ขา้ใกล ้0 ซึ่งค่า Tolerance ทีต่ ่าทีสุ่ด
นัน้ มคี่าอยู่ที ่0.468 คอืดา้นระบบรกัษาความปลอดภยั และไม่มคี่า VIF ของตวัแปรใดทีสู่งเกนิ 
10 เช่นกนั ซึ่งค่า VIF ที่สูงที่สุด คือ 2.138 คือด้านระบบรกัษาความปลอดภยัเช่นกนั ดงันัน้  
จงึไม่พบปัญหาวา่ตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธก์นัเอง (Multicollinearity) 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและ
ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน โดยปราศจากตวัแปรควบคุมของตารางที่ 16 พบว่าส าหรบั
ภาพรวมของประสทิธภิาพการควบคุมภายในนัน้ ตวัแปรอสิระทัง้หมด สามารถร่วมกนัอธบิาย
การเปลี่ยนแปลงของประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ได้ร้อยละ 48.60 มคี่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการอธบิาย เท่ากบั ±.36  และตวัแปรอสิระเหล่านี้สามารถใชพ้ยากรณ์ประสทิธิภาพ
การควบคุมภายในได้ โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีี่มคีวามสมัพนัธก์บั
ภาพรวมของประสทิธภิาพการควบคุมภายในมากทีสุ่ดคอื ระบบรกัษาความปลอดภยั เนื่องจาก
มคี่า Beta สูงทีสุ่ด อยู่ที ่0.287 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธร์องลงมาคอื ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอื
ของโปรแกรม คุณสมบตัิเสริมของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีข้อจ ากดัของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีตามล าดบั 
โดยมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 ส่วนตวัแปรดา้นคุณสมบตัหิลกัของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีนัน้ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ซึ่งเมื่อ
พิจารณารายละเอยีดเพิ่มเติมโดยแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 ด้านจะ
อธบิายผลการทดสอบได ้ดงันี้ 
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- ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม : ตวัแปรอิสระ
ทัง้หมด สามารถร่วมกนัอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุมได้ร้อยละ 29.10 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการอธบิาย 
เท่ากบั ±.43  และตวัแปรอสิระเหล่านี้สามารถใชพ้ยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้น
สภาพแวดลอ้มการควบคุมได ้โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมมากทีสุ่ดคอื คุณสมบตัหิลกั
ของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีเนื่องจากมคี่า Beta สูงทีสุ่ด อยู่ที ่0.195 โดยมคีวามสมัพนัธ์
อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01 ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์รองลงมาคอื ระบบรกัษาความปลอดภยั  
ที่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01 และชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืของโปรแกรม  
ที่มีความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ส่วนคุณสมบตัิเสริมของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี ข้อจ ากัดของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี และลักษณะการท างานของ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 

- ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้นการประเมนิความเสีย่ง : ตวัแปรอสิระทัง้หมด 
สามารถร่วมกนัอธบิายการเปลี่ยนแปลงของประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ด้านการประเมนิ
ความเสี่ยง ได้ร้อยละ 31.30 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการอธบิาย เท่ากบั ±.51 และ
ตวัแปรอสิระเหล่านี้สามารถใชพ้ยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้นการประเมนิความ
เสี่ยงได้ โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีี่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน ดา้นการประเมนิความเสี่ยงมากทีสุ่ดคอื ระบบรกัษาความปลอดภยั เนื่องจาก
มีค่า Beta สูงที่สุด อยู่ที่ 0.282 โดยมีความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.01 ปัจจยัที่มี
ความสมัพนัธร์องลงมาคอื ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่าง
มนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 และชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรม ทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ส่วนตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ได้แก่ คุณสมบัติหลักของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี คุณสมบัติเสริมของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ีลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี

- ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมควบคุม : ตัวแปรอิสระทัง้หมด
สามารถร่วมกนัอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรม
ควบคุมได้ร้อยละ 31.30 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการอธิบาย เท่ากบั ±.54  และ 
ตวัแปรอสิระเหล่านี้สามารถใชพ้ยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้นกจิกรรมควบคุมได้ 
โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการควบคมุ
ภายใน ด้านกจิกรรมควบคุมมากที่สุดคอื คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
เนื่องจากมคี่า Beta สูงทีสุ่ด อยู่ที ่0.228 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 ปัจจยั
ที่มคีวามสมัพนัธ์รองลงมาคอื ระบบรกัษาความปลอดภยั ที่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัที่
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ระดบั 0.01 และลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่าง
มีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ส่วนตวัแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการควบคุมภายใน 
ได้แก่ คุณสมบตัิหลกัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีข้อจ ากดัของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัช ีและชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรม 

- ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร : ตวัแปรอิสระ
ทัง้หมดสามารถร่วมกนัอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้าน
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้ร้อยละ 27.80 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการอธิบาย 
เท่ากบั ±.58  และตวัแปรอสิระเหล่านี้สามารถใชพ้ยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้น
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารได ้โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัประสิทธภิาพการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมากที่สุดคอื ระบบรกัษา
ความปลอดภยั เนื่องจากมคี่า Beta สูงที่สุด อยู่ที่ 0.218 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัที่
ระดบั 0.01 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธร์องลงมาคอื ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรมที ่และ
คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีที่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 
0.05 ส่วนตวัแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ได้แก่ คุณสมบตัหิลกั
ของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและลกัษณะ
การท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี

- ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้นการตดิตามและประเมนิผล : จากตวัแปรอสิระ
ทัง้หมด สามารถร่วมกนัอธบิายการเปลี่ยนแปลงของประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ด้านการ
ติดตามและประเมินผลได้ร้อยละ 21.60 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการอธบิาย 
เท่ากบั ±.68  และตวัแปรอสิระเหล่านี้สามารถใชพ้ยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้น
การตดิตามและประเมนิผลได ้โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ด้านการตดิตามและประเมนิผลมากที่สุดคอื ระบบรกัษา
ความปลอดภยั เนื่องจากมคี่า Beta สูงที่สุด อยู่ที่ 0.204 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัที่
ระดบั 0.01 ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์รองลงมาคอื ลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัช ีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโปรแกรม และคุณสมบตัิหลกัของโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัช ีตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนตวัแปร
ที่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ได้แก่ ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ีและคุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
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ตารางท่ี 16  ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน โดยมตีวัแปรควบคุม 

                 ประสิทธิภาพการ  
                     ควบคุมภายใน 
 

คุณสมบติัของ                                                   
โปรแกรมส าเรจ็รปู 
ทางการบญัชี        

ประสิทธิ 
ภาพการ
ควบคุม
ภายใน 

สภาพ 
แวด 

ล้อมการ
ควบคุม 

การ
ประเมิน
ความ
เส่ียง 

กิจกรรม
ควบคุม 

สารสน 
เทศเพ่ือ
การ

ส่ือสาร 

การ
ติดตาม
และ

ประเมิน
ผล 

Adjusted R2 0.486 0.291 0.318 0.310 0.275 0.214 
SEE 0.335 0.432 0.504 0.544 0.580 0.676 

F 49.878** 22.221** 25.172** 24.255** 20.657** 15.085** 
Constant B 0.878** 1.390** 0.723* 0.456 0.617* 0.945* 

S.E. 0.195 0.251 0.293 0.316 0.337 0.393 
t 4.501 5.532 2.468 1.442 1.832 2.404 

ปัจจยัท่ี1 : คณุสมบติั
หลกัของโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางการบญัชี 

B 0.010 0.183* -0.047 0.003 0.081 0.157* 
S.E. 0.033 0.043 0.050 0.054 0.058 0.067 
Beta 0.012 0.201** -0.044 0.002 0.066 0.116* 

t 0.289 4.264 -0.944 0.048 1.396 2.340 
Tolerance = 0.774 , VIF =1.292 

ปัจจยัท่ี 2 : ข้อจ ากดั
ของโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางการบญัชี 

B 0.119* 0.072 0.227* 0.062 0.109 0.123 
S.E. 0.033 0.043 0.050 0.054 0.057 0.067 
Beta 0.150** 0.082 0.219** 0.056 0.094 0.095 

t 3.597 1.679 4.553 1.150 1.907 1.844 
Tolerance = 0.713 , VIF =1.402 

ปัจจยัท่ี 3 : คณุสมบติั
เสริมของโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางการบญัชี 

B 0.132* 0.082 0.075 0.273* 0.171* 0.101 
S.E. 0.042 0.055 0.064 0.069 0.073 0.085 
Beta 0.153** 0.086 0.066 0.225** 0.136* 0.072 

t 3.111 1.499 1.177 3.967 2.331 1.184 
Tolerance = 0.517 , VIF =1.936 

ปัจจยัท่ี 4 : ช่ือเสียง
และความน่าเช่ือถือ
ของโปรแกรมฯ 

B 0.142* 0.138* 0.134* 0.106 0.178* 0.170* 
S.E. 0.041 0.053 0.062 0.067 0.071 0.083 
Beta 0.172** 0.152** 0.124* 0.092 0.148* 0.126* 

t 3.450 2.595 2.166 1.594 2.506 2.053 
Tolerance = 0.502 , VIF =1.992 
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ตารางท่ี 16  ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน โดยมตีวัแปรควบคุม (ต่อ) 

                 ประสิทธิภาพการ  
                     ควบคุมภายใน 
 

คุณสมบติัของ                                                   
โปรแกรมส าเรจ็รปู 
ทางการบญัชี        

ประสิทธิ 
ภาพการ
ควบคุม
ภายใน 

สภาพ 
แวด 

ล้อมการ
ควบคุม 

การ
ประเมิน
ความ
เส่ียง 

กิจกรรม
ควบคุม 

สารสน 
เทศเพ่ือ
การ

ส่ือสาร 

การ
ติดตาม
และ

ประเมิน
ผล 

ปัจจยัท่ี 5 : ลกัษณะ
การท างานของ
โปรแกรมส าเรจ็รปู
ทางการบญัชี 

B 0.108* 0.082 0.067 0.127* 0.127 0.195* 
S.E. 0.039 0.050 0.058 0.063 0.067 0.078 
Beta 0.134** 0.093 0.064 0.113* 0.109 0.149* 

t 2.785 1.648 1.156 2.025 1.905 2.496 
Tolerance = 0.534 , VIF =1.872 

ปัจจยัท่ี 6 : ระบบ
รกัษาความปลอดภยั 

B 0.214* 0.134* 0.270* 0.227* 0.236* 0.247 
S.E. 0.039 0.050 0.059 0.063 0.067 0.079 
Beta 0.283** 0.162** 0.273** 0.215** 0.214** 0.201** 

t 5.471 2.663 4.596 3.586 3.490 3.141 
Tolerance = 0.465 , VIF =2.149 

ตวัแปรควบคมุ : 
ประเภทธรุกิจ  

B -0.004 -0.003 -0.010* 0.000 -0.002 -0.005 
S.E. 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 
Beta -0.046 -0.029 -0.084* 0.001 -0.012 -0.037 

t -1.282 -0.688 -2.059 0.026 -0.293 -0.842 
Tolerance = 0.985 , VIF =1.016 

ตวัแปรควบคมุ : 
สินทรพัย์รวม 

B 0.010 -0.036 0.036 0.025 0.033 0.019 
S.E. 0.024 0.031 0.036 0.039 0.042 0.049 
Beta 0.015 -0.049 0.041 0.027 0.033 0.017 

t 0.421 -1.154 0.975 0.636 0.778 0.379 
Tolerance = 0.951 , VIF =1.051 

* มคีวามสมัพนัธท์ี่ระดบันัยส าคญั 0.05, ** มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 

 
จากตารางที ่16 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ โดยการหาค่า Tolerance 

และค่า VIF นัน้ พบวา่ ไม่มคี่า Tolerance ของตวัแปรใดทีเ่ขา้ใกล ้0 ซึ่งค่า Tolerance ทีต่ ่าทีสุ่ด
นัน้ มคี่าอยู่ที ่0.465 คอืดา้นระบบรกัษาความปลอดภยั และไม่มคี่า VIF ของตวัแปรใดทีสู่งเกนิ 
10 เช่นกนั ซึ่งค่า VIF ที่สูงที่สุด คือ 2.149 คือด้านระบบรกัษาความปลอดภยัเช่นกนั ดงันัน้  
จงึไม่พบปัญหาวา่ตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธก์นัเอง (Multicollinearity) 

จากผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
และประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดยมีตัวแปรควบคุมของตารางที่ 16 พบว่า ส าหรบั
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ภาพรวมของประสิทธิภาพการควบคุมภายในนัน้ ตัวแปรควบคุมและตัวแปรอิสระทัง้หมด 
สามารถร่วมกนัอธบิายการเปลี่ยนแปลงของประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ได้ร้อยละ 48.60  
มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน เท่ากบั ±.36  
และตวัแปรอสิระเหล่านี้สามารถใชพ้ยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุมภายในได้ โดยคุณสมบตัิ
ของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีม่คีวามสมัพนัธก์บัภาพรวมของประสทิธภิาพการควบคุม
ภายในมากทีสุ่ดคอื ระบบรกัษาความปลอดภยั เนื่องจากมคี่า Beta สูงทีสุ่ด อยู่ที ่0.283 ปัจจยัที่
มีความสมัพนัธ์รองลงมาคอื ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโปรแกรม คุณสมบตัิเสริมของ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีข้อจ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและลกัษณะ 
การท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญั
ที่ระดบั 0.01 ส่วนตวัแปรด้านคุณสมบตัิหลกัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีนัน้ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเช่นเดียวกนักบักรณีที่ไม่มีตวัแปร
ควบคุม และเมื่อพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิโดยแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ทัง้ 5 ดา้นจะอธบิายผลการทดสอบได ้ดงันี้ 

- ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม : ตวัแปรควบคุม
และตวัแปรอสิระทัง้หมด สามารถร่วมกนัอธบิายการเปลี่ยนแปลงของประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมไดร้อ้ยละ 29.10 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
อธิบาย เท่ากบั ±.43  และตวัแปรอิสระเหล่านี้สามารถใช้พยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมได ้โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีี่
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมมากทีสุ่ดคอื 
คุณสมบตัิหลกัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีเนื่องจากมคี่า Beta สูงที่สุด อยู่ที่ 0.201 
โดยมีความสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01 ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์รองลงมาคอื ระบบ
รกัษาความปลอดภยั ที่มีความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.01 และชื่อเสียงและความ
น่าเชือ่ถอืของโปรแกรม ทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัที่ระดบั 0.05 ส่วนคุณสมบตัเิสรมิของ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและลกัษณะการ
ท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ซึ่งเป็นเชน่เดยีวกนักบักรณทีีไ่ม่มตีวัแปรควบคุม 

- ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ด้านการประเมนิความเสี่ยง : ตวัแปรควบคุมและ
ตวัแปรอิสระทัง้หมด สามารถร่วมกนัอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ด้านการประเมนิความเสี่ยง ได้ร้อยละ 31.80 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
อธิบาย เท่ากบั ±.50  และตวัแปรอิสระเหล่านี้สามารถใช้พยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน ด้านการประเมนิความเสี่ยงได้ โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีี่มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้นการประเมนิความเสีย่งมากทีส่ดุคอื ระบบ
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รักษาความปลอดภัย เนื่องจากมีค่า Beta สูงที่สุด อยู่ที่ 0.273 โดยมีความสมัพนัธ์อย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั 0.01 ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์รองลงมาคอื ข้อจ ากดัของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัช ีที่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01 และชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอื
ของโปรแกรม ที่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนตวัแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ได้แก่ คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี
คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ีซึ่งเป็นเชน่เดยีวกนักบักรณทีีไ่ม่มตีวัแปรควบคุม 

- ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้นกจิกรรมควบคุม : ตวัแปรควบคุมและตวัแปร
อสิระทัง้หมดสามารถร่วมกนัอธบิายการเปลีย่นแปลงของประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ดา้น
กจิกรรมควบคุมได้ร้อยละ 31.00 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการอธบิาย เท่ากบั ±.54  
และตวัแปรอิสระเหล่านี้สามารถใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรม
ควบคุมได ้โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมควบคุมมากที่สุดคอื คุณสมบตัิเสริมของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัช ีเนื่องจากมคี่า Beta สูงที่สุด อยู่ที่ 0.225 โดยมคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั 0.01 ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์รองลงมาคอื ระบบรกัษาความปลอดภยั ที่มคีวามสมัพนัธ์
อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.01 และลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  
ทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน ได้แก่ คุณสมบตัิหลกัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีข้อจ ากดัของ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรม ซึ่งเป็นเชน่เดยีวกนั
กบักรณทีีไ่ม่มตีวัแปรควบคุม 

- ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร : ตวัแปรควบคุม
และตวัแปรอสิระทัง้หมดสามารถร่วมกนัอธบิายการเปลี่ยนแปลงของประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน ดา้นสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไดร้อ้ยละ 27.50 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
อธิบาย เท่ากบั ±.58  และตวัแปรอิสระเหล่านี้สามารถใช้พยากรณ์ประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน ดา้นสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได ้โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีม่ ี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมากที่สุดคอื 
ระบบรกัษาความปลอดภยั เนื่องจากมคี่า Beta สูงทีสุ่ด อยู่ที ่0.214 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั 0.01 ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์รองลงมาคอื ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถอืของ
โปรแกรมที่ และคุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีที่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ส่วนตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ได้แก่ คุณสมบตัิหลกัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีข้อจ ากดัของโปรแกรมส าเร็จรูป
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ทางการบญัช ีและลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีซึ่งเป็นเช่นเดยีวกนั
กบักรณทีีไ่ม่มตีวัแปรควบคุม 

- ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านการติดตามและประเมินผล : จากตวัแปร
ควบคุมและตวัแปรอสิระทัง้หมด สามารถร่วมกนัอธบิายการเปลี่ยนแปลงของประสทิธภิาพการ
ควบคุมภายใน ด้านการติดตามและประเมนิผลได้ร้อยละ 21.40 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการอธบิาย เท่ากบั ±.68  และตวัแปรอสิระเหล่านี้สามารถใชพ้ยากรณ์ประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน ด้านการติดตามและประเมินผลได้ โดยคุณสมบตัิของโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบัญชีที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านการติดตามและ
ประเมินผลมากที่สุดคอื ระบบรกัษาความปลอดภยั เนื่องจากมคี่า Beta สูงที่สุด อยู่ที่ 0.201 
โดยมคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01 ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์รองลงมาคอื ลกัษณะ
การท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรม และ
คุณสมบตัิหลกัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ี ตามล าดบั โดยมีความสมัพนัธ์อย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ส่วนตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ได้แก่ ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและคุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบญัช ีซึ่งเป็นเชน่เดยีวกนักบักรณทีีไ่ม่มตีวัแปรควบคุม 

อย่างไรกต็ามส าหรบัภาพรวมของประสทิธิภาพการควบคุมภายในและ ประสทิธภิาพ
การควบคุมภายในด้าน สภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านกจิกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร และดา้นการตดิตามและประเมนิผลนัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรควบคุมทัง้ 2 ตวั
ที่น ามาใช้ในการศกึษา มีเพียงประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง
เท่านัน้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรควบคุม ซึ่งตวัแปรควบคุมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน ด้านการประเมนิความเสี่ยง คือประเภทธุรกจิ  โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัใน
ทศิทางลบ 



 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 

ส าหรบัการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและ
ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน โดยวเิคราะหค์วามสมัพนัธด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิคอื การวเิคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) นัน้  ผลการศกึษา พบว่า ทัง้ในกรณีที่มตีวัแปรควบคุม 
และไม่มีตัวแปรควบคุมนัน้ ไม่ได้ท าให้เกิดความแตกต่างกันมากนัก โดยคุณสมบัติของ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางดา้นบญัชทีีม่คีวามสมัพนัธก์บัทุกดา้นของประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 
คอื ระบบรกัษาความปลอดภยั และคุณสมบตัขิองโปรแกรมที่มคีวามสมัพนัธ์รองลงมา ได้แก่ 
ชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืของโปรแกรมฯ ซึ่งไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการควบคุม
ภายในด้านกจิกรรมควบคุมเพยีงด้านเดยีวเท่านัน้ ในขณะที่คุณสมบตัดิา้นคุณสมบตัเิสรมิของ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชี และลกัษณะการท างานของโปรแกรมนัน้ มคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในทัง้สิ้น 3 ด้าน โดยคุณสมบัติเสริมของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชมีคีวามสมัพนัธก์บัดา้นกจิกรรมควบคุม สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และภาพรวมของ
ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ส่วนลกัษณะการท างานของโปรแกรมนัน้ มคีวามสมัพนัธก์บั
ดา้นกจิกรรมควบคุม การตดิตามและประเมนิผล และดา้นภาพรวมของประสทิธภิาพการควบคมุ
ภายใน ส าหรบัคุณสมบตัขิองโปรแกรมฯ ด้านคุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมฯ และขอ้จ ากดัของ
โปรแกรมฯ นัน้ มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการควบคุมภายในเพยีง 2 ด้านเท่านัน้ โดย
ขอ้จ ากดัของโปรแกรมฯ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการควบคุมภายในด้านการประเมิน
ความเสี่ยง และภาพรวมประสทิธภิาพการควบคุมภายใน ส่วนคุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมฯ 
นัน้ มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และการตดิตามและประเมนิผล โดยมี
รายละเอยีดตามตารางที ่17 
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ตารางท่ี 17 สรุปความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีและประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 

    

คุณสมบตัิ
หลกัของ
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป
ทางการ
บญัช ี

ขอ้จ ากดัของ
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ี

คุณสมบตัิ
เสรมิของ
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป
ทางการ
บญัช ี

ชื่อเสยีงและ
ความ

น่าเชื่อถอืของ
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ี

ลกัษณะการ
ท างานของ
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ี

ระบบรกัษา
ความ

ปลอดภยั 

ประเภท
ธุรกจิ 

สนิทรพัย์
รวม 

ประสทิธภิาพการ
ควบคุมภายใน 

กรณีปราศจากตวัแปรควบคุม  + + + + +   

กรณีมตีวัแปรควบคุม  + + + + +   

สภาพแวดลอ้ม
การควบคุม 

กรณีปราศจากตวัแปรควบคุม +   +  +   

กรณีมตีวัแปรควบคุม +   +  +   

การประเมนิความ
เสีย่ง 

กรณีปราศจากตวัแปรควบคุม  +  +  +   

กรณีมตีวัแปรควบคุม  +  +  + -  

กจิกรรมควบคุม 
กรณีปราศจากตวัแปรควบคุม   +  + +   

กรณีมตีวัแปรควบคุม   +  + +   

สารสนเทศเพือ่
การสื่อสาร 

กรณีปราศจากตวัแปรควบคุม   + +  +   

กรณีมตีวัแปรควบคุม   + +  +   

การตดิตามและ
ประเมนิผล 

กรณีปราศจากตวัแปรควบคุม +   + + +   

กรณีมตีวัแปรควบคุม +   + + +   
+ หมายถงึ ตวัแปรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนีัยส าคญั, - หมายถงึ ตวัแปรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่างมนีัยส าคญั 
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การอภิปรายผล 
 

จากการศกึษานัน้ พบว่า คุณสมบตัิที่ส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชทีี่มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมภายในมากที่สุด คือ ระบบรกัษาความปลอดภัย 
รองลงมา คอื ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรม คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมฯ ลกัษณะ
การท างานของโปรแกรมฯ ขอ้จ ากดัของโปรแกรมฯ และคุณสมบตัหิลกัของโปรแกรม ตามล าดบั  
แม้จะมีระดบัความสมัพนัธ์มากน้อยแตกต่างกนั  แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า คุณสมบตัิของ
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีัง้ 6 ด้าน ล้วนมีความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการควบคุม
ภายใน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของรุจจินัทร ์พริยิะสงวนพงศ ์(2549) ทีร่ะบุวา่ การน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ในการท างาน จะช่วยประหยัดเวลา จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ  
มคีวามถูกต้อง แม่นย า ได้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั ช่วยให้การปฏบิตังิานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ซึ่งโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชซีึ่งถูกพฒันาขึน้ เพื่อสรา้งระบบจดัเกบ็
ขอ้มูลทางการบญัชทีีม่ปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการควบคุมทางการบญัชใีนส่วนการควบคุมระบบ 
ทัง้ในดา้นการควบคุมดา้นการเขา้ถงึ การรบัเขา้ การประมวลผล และการส่งออกขอ้มูล ซึ่งจะช่วย
ให้การควบคุมภายในของกจิการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึงานวจิยัของดนุชา อาชามาส 
(2554) ที่ได้ท าการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ : 
การประปานครหลวง  ซึ่งผลการศกึษาพบว่า การสนับสนุนด้านคอมพวิเตอร์นัน้ เป็นอกีหนึ่ง
ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 

ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญช ีผู้ประกอบการควร
พจิารณาจากคุณสมบตัขิองโปรแกรมในด้านระบบรกัษาความปลอดภยัเป็นส าคญั  เนื่องจาก
เป็นคุณสมบตัทิี่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการควบคุมภายในมากทีสุ่ด แต่อย่างไรกต็าม
คุณสมบตัิด้านอื่นๆ ก็มีความส าคญัเช่นกนั จึงควรน ามาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัมปีระสทิธภิาพมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การท างานมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้เชน่กนั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
 

ส าหรบัการพจิารณาเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปในแต่ละครัง้นัน้ ควรพจิารณาถงึคุณสมบตัิ
ในด้านต่างๆ ของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชอีย่างถี่ถ้วน ไม่ควรพจิารณาจากปัจจยัด้าน
ราคาเป็นส าคญั เพราะไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อความสะดวก และความถูกต้องในการท างาน  
แต่คุณสมบตัติ่างๆ ของโปรแกรมส าเรจ็รูปนัน้ ยงัเป็นปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ
การควบคุมภายในของบรษิทัดว้ยเชน่กนั 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผูศ้กึษาควรท าการศกึษาทีเ่จาะจงประเภทธุรกจิ หรอือุตสาหกรรม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชดัเจน และเหมาะสมกบัผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากธุรกิจแต่ละ
ประเภท อาจมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชทีี่แตกต่างกนัไป ตาม
รูปแบบการด าเนินงานของธุรกจิ 
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เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุสมบติัของโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชีและ

ประสิทธิภาพการควบคมุภายใน ส าหรบับริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในพืน้ท่ีกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

 
เรยีน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคน้ควา้อสิระ (Independent Study) ของนักศกึษา
หลกัสูตรบญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ประจ าปีการศกึษา 2561 โดยมวีตัถุประสงค์
ดงันี้ 

1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการควบคุมภายในของบริษทัที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

2. เพื่อศกึษาคุณสมบตัขิองโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชขีองบรษิทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งประสทิธภิาพการควบคุมภายใน และคุณสมบตัขิอง
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี

จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามที่ตรงตามความคดิเหน็ของท่าน 
และผูศ้กึษาขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของกิจการ 
ค าช้ีแจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในชอ่งทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิของท่าน 
 
1.) ประเภทของธุรกจิ 
(     ) การผลติ (     ) กจิกรรมทางการเงนิและประกนัภยั 
(     ) การขายส่งและการขายปลกี (     ) เกีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการ 
(     ) อสงัหารมิทรพัย ์ (     ) การจดัหาน ้าและจดัการน ้าเสยี 
(     ) ก่อสรา้ง (     ) ขอ้มูลขา่วสารและการสื่อสาร 
(     ) ขนส่งและสถานทีเ่กบ็สนิคา้ (     ) สุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์
(     ) การบรหิารและบรกิารสนบัสนุน (     ) การศกึษา 
(     ) เกษตรกรรมการ่าไมแ้ละการประมง (     ) เหมอืงแร่ และเหมอืงหนิ 
(     ) ไฟฟ้าก๊าซไอน ้าและระบบปรบัอากาศ (     ) ศลิปะและความบนัเทงิ 
(     ) ทีพ่กัและบรกิารดา้นอาหาร (     ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................. 

 
ค าช้ีแจง: กรุณากรอกขอ้มูลในชอ่งวา่งตามขอ้เทจ็จรงิของท่าน 
 
2.) ทุนจดทะเบยีนบรษิทั 

จ านวน..............................................................................บาท 
   
  3.) มูลค่ารวมรายไดข้องกจิการ (ปี 2561)   

จ านวน..............................................................................บาท 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี 
 
ค าช้ีแจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในชอ่งทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิของท่าน 
 
1.) ในปัจจุบนักจิการของทา่นมกีารน าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชมีาใชห้รอืไม่ 
(     ) มใีชใ้นปัจจุบนั 
(     ) ไม่มใีชใ้นปัจจุบนั (โปรดระบุสาเหตุ พรอ้มขา้มไปตอบยงัส่วนที ่5) 

..............………………………………………………………………………………… 
  

 
2.) โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชทีีก่จิการทา่นใชง้านอยู่ในปัจจุบนัคอืโปรแกรมใด 
(     ) EXPRESS (     ) ACCPAC 
(     ) QUICKBOOK (     ) AUTO FLIGHT 
(     ) SAP (     ) FORMULA 
(     ) ORACLE (     ) EASY ACC 
(     ) AS400 (     ) WIN SPEED 
(     ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................   

 
3.) โปรแกรมทีใ่ชง้านในปัจจุบนัใชก้บัส่วนงานใดบา้ง 
(     ) เฉพาะดา้นบญัช ี
(     ) ใชท้ัง้องคก์ร 
(     ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................... 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัคณุสมบติัของโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชีท่ี 
กิจการใช้งาน  
ค าช้ีแจง : 1=น้อยทีส่ดุ, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากทีส่ดุ 

กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในชอ่งทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิของทา่น 
 
 

คณุสมบติัของโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชีท่ีกิจการใช้งาน 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
1. คุณสมบตัหิลกัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี  
- สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร           
- สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัช ี           
- มสีมุดรายวนัครบถว้น           
- ความสามารถในการก าหนดตน้ทุนมาตรฐาน และวเิคราะหผ์ลต่าง           
- สามารถสรา้งขอ้มูลในแฟ้มหลกัเพื่อเพิม่และเปลีย่นแปลงได ้      
2. ขอ้จ ากดัของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี  
- ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัปรมิาณรายการทางบญัชทีีร่องรบัได ้           
- ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการเชือ่มโยงขอ้มูลกบัโปรแกรม หรอืระบบงานอื่นๆ      
- ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกจิการ      
- ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัขนาดของ field และ record      
- ขอ้จ ากดัจากความล่าชา้ และความลม้เหลวของโปรแกรมส าเรจ็รูป

ทางการบญัช ี              
     

3. คุณสมบตัเิสรมิของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี  
- มวีนัที ่และเวลาการพมิพร์ายงานปรากฏอยู่บนรายงาน           
- รองรบัขอ้มูลทีม่สีกุลเงนิหลากหลาย           
- ใชง้านไดห้ลายภาษา      
- ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มูล เพื่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร      
- ความสะดวกในการแกไ้ขขอ้มูลในงวดบญัชทีีปิ่ดไปแลว้      

 
 



65 

 

 
คณุสมบติัของโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชีท่ีกิจการใช้งาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
4. ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี  
- ชือ่เสยีงของโปรแกรมส าเรจ็รูป           
- โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัชไีดร้บัการผลติ และพฒันาโดยผูท้ีม่ ี

ความเชีย่วชาญ 
     

- การรบัประกนัโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ีจากผูผ้ลติหรอืผูจ้ดั
จ าหน่าย 

     

- ความสามารถในการโยกยา้ยขอ้มูลเมือ่เกดิปัญหา      
- โปรแกรมไดร้บัการปรบัปรุง และพฒันาอย่างตอ่เนื่อง      
5. ลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบญัช ี  
- มกีระบวนการท างานทีไ่มซ่บัซ้อน           
- ระบบการท างานมคีวามยดืหยุ่น สามารถปรบัเปลีย่นรูปแบบรายงาน

และใบส าคญัต่างๆ ได ้
          

- ความรวดเรว็ และความถูกตอ้งแม่นย าในการประมวลผล           
- สามารถท างานไดห้ลายจอภาพพรอ้มกนั           
- ความสามารถในการเชือ่มต่อระบบย่อย (Modules)           
6. ระบบรกัษาความปลอดภยั  
- ความสามารถในการจ ากดัสทิธแิละก าหนดสทิธกิารใชง้าน           
- มขีอ้ความหรอืสญัญาณเตอืนในกรณทีีม่คีวามผดิพลาดในการใชค้ าสัง่           
- แสดงหลกัฐาน หรอืรอ่งรอยในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดได ้           
- สามารถระบุถงึรายละเอยีดในการแกไ้ขขอ้มูลได้           
- มรีะบบการส ารองขอ้มูล และกูร้ะบบงาน           
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ส่วนท่ี 4 ความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคมุภายในภายในกิจการของท่าน 
ค าช้ีแจง : 1=น้อยทีส่ดุ, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากทีส่ดุ 

กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในชอ่งทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิของทา่น 
 

ประสิทธิภาพการควบคมุภายใน 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

0 1 2 3 4 5 
1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม   
- องคก์รยดึหลกัความซื่อตรงและจรยิธรรม             
- คณะกรรมการแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อการก ากบัดูแล             
- คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มอี านาจการสัง่การชดัเจน             
- องคก์ร จูงใจ รกัษาไว ้และจูงใจพนกังาน             
- องคก์รผลกัดนัใหทุ้กต าแหน่งรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน       
2. การประเมนิความเสีย่ง   
- ก าหนดเป้าหมายชดัเจน             
- ระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งอย่างครอบคลมุ       
- พจิารณาโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ       
- ระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีจ่ะกระทบต่อการควบคุมภายใน       
3. กจิกรรมการควบคมุ  
- ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้             
- พฒันาระบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการควบคุม             
- ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏบิตัไิด้       
4. สารสนเทศเพื่อการสือ่สาร   
- องคก์รมขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ             
- มกีารสือ่สารขอ้มูลภายในองคก์ร ใหก้ารควบคมุภายในด าเนินตอ่ไป

ได ้
      

- มกีารสือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ทีอ่าจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

      

5. การตดิตามและประเมนิผล   
- ตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน             
- ประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายในทนัเวลา และ

เหมาะสม 
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ส่วนท่ี 5 ปัญหาในการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี หรือระบบการควบคมุภายใน
ของกิจการ พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 



 

ภาคผนวก ข  
การทดสอบสมมติฐานเบือ้งต้นของ Regression 

  

 One sample 
t-test 

K-S test Plot graph 
z residual 

Durbin - 
Wason 

กรณีท่ีมี
ตวัแปร
ควบคมุ 

1. ภาพรวมประสทิธภิาพการ
ควบคุมภายใน 

/  / / 

2. สภาพแวดลอ้มการควบคุม /   / 
3. การประเมนิความเสีย่ง / /  / 
4. กจิกรรมควบคุม / /  / 
5. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร / /  / 
6. การตดิตามและประเมนิผล / /  / 

กรณีไม่มี
ตวัแปร
ควบคมุ 

1. ภาพรวมประสทิธภิาพการ
ควบคุมภายใน 

/  / / 

2. สภาพแวดลอ้มการควบคุม /   / 
3. การประเมนิความเสีย่ง / /  / 
4. กจิกรรมควบคุม / /  / 
5. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร / /  / 
6. การตดิตามและประเมนิผล / /  / 

 
จากการทดสอบสมมตฐิานเบือ้งตน้ของ Regression ทัง้ 4 ขอ้นัน้ มผีลการทดสอบดงันี้ 
1. Mean of error term : ทุกตวัแบบมคี่า Mean of error term เท่ากบั 0 
2. การกระจายตวัของ Error term :  จากการทดสอบการกระจายตวัของ Error term 

โดยใช ้K-S test พบว่า ทัง้ในกรณีที่มตีวัแปรควบคุมและไม่มตีวัแปรควบคุมใหผ้ลที่เหมอืนกนั 
คอืดา้นภาพรวมของการควบคุมภายใน และดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม การกระจายตวั
ของขอ้มูลไม่ใชแ่บบปกต ิ

3. ค่าความแปรปรวนของ Error term : พบว่า ทัง้ในกรณีที่มตีวัแปรควบคุมและไม่มี
ตวัแปรควบคุมใหผ้ลทีเ่หมอืนกนั คอื มเีพยีงดา้นภาพรวมของการควบคุมภายในเท่านัน้ทีม่กีาร
กระจายตวัแบบไม่คงที ่

4. ความเป็นอสิระของค่าความแปรปรวนของ Error term : จากการทดสอบความเป็น
อสิระของค่าความแปรปรวนของ Error term โดยใช ้Durbin - Wason พบวา่ ค่าความแปรปรวน
ของ Error term ของแต่ละตวัแบบนัน้เป็นอสิระจากกนั โดยมคี่าอยู่ที ่1.878 - 2.210 
 



 

ประวติัผู้ศึกษา 
  

นางสาวกลัยาณี  สมมณี ส าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี คณะบญัช ีมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ เมื่อปีการศกึษา 2546 และศกึษาต่อในระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบญัชมีหาบณัฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปัจจุบันท างานที่บริษัท ทีดีเอ ออดิท จ ากดั 
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการ 
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