
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและ
บัญชีของ เทศบาลตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบ
การควบคุมภายในดานการบัญชีและการเงิน 16 ประการ เปนกรอบในการศึกษา 

ระเบียบวิธีการศึกษาครั้งนี้  ขอมูลปฐมภูมิไดจากการใชแบบสอบถามที่ประยุกตจาก
แบบตรวจการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยการสอบถาม
พนักงานการเงินและบัญชี หรือผูที่มีอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานของเทศบาลตําบล ใน
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมจํานวน 9 แหง แหงละ 2 คน รวม 18 คน นํามาประมวลผลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คาสถิติที่ใช ไดแก รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย 
(Mean) โดยใชเกณฑมาตราวัดความสําคัญ (Rating Scale)  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและเกี่ยวกับเทศบาลตําบล 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-45 ป จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ดํารงตําแหนงงานในฝายงานการเงิน/บัญชี รอยละ 27.70 และตําแหนงอื่น ๆ ไดแก 
หนวยงานตรวจสอบภายใน และเจาพนักงานธุรการ และเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ประสบการณการทํางาน 10 ปขึ้นไป  เทศบาลตําบลสวนใหญที่ใชในการรวบรวมขอมูลมีการจัดตั้ง
เปนเทศบาลตําบลนอยกวา 1 ป จากการยกฐานะขององคการบริหารสวนตําบลและสุขาภิบาล  มี
จํานวนบุคลากรทั้งหมดในหนวยงานมากกวา 80 คน มีจํานวนประชากรในเขตการปกครองของ
เทศบาลตําบลตั้งแต 9,000 คนแตไมเกิน 10,000 คน และรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนใน
ปงบประมาณที่แลวมากกวา 9,000,000 บาท แสดงวาหนวยงานเทศบาลตําบลที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้อยูในระดับที่ใกลเคียงกัน 
  
 5.1.2 สรุปผลการศึกษาตามองคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและการเงิน 
 ผลการศึกษาแนวทางการควบคุมภายในของหนวยงานเทศบาลตําบล สามารถสรุปตาม
องคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและการเงินได 12 องคประกอบดังนี้ 
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 เทศบาลตําบลมีการควบคุมภายในอยูในระดับมากที่สุด ทุกองคประกอบ คือ การ
แบงแยกหนาที่รอยละ 100.00   การกําหนดใหมีผูควบคุมงานรอยละ 100.00   การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานรอยละ 100.00   การจัดใหมีวิธีปองกันสินทรัพยใหปลอดภัยรอยละ 86.73   การใช
แบบฟอรมและเอกสารรอยละ 100.00   การมอบอํานาจสั่งการรอยละ 88.90   การจัดใหมีการอนุมัติ
รอยละ 90.73   การควบคุมทางการบัญชีรอยละ 95.75   การควบคุมโดยงบประมาณรอยละ 82.21   
การตรวจสอบภายในรอยละ 100.00   การจัดใหมีอนุกรรมการตรวจสอบรอยละ 96.83 และการ    
จัดใหมีการควบคุมสองฝายหรือการตรวจสอบยืนยันภายในรอยละ 100.00 
 นอกจากการควบคุมภายในตามองคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและ
การเงิน เทศบาลตําบลมีการควบคุมภายในเรื่องทั่วไป อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 96.30 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบล ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของมาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 
 การศึกษาครั้งนี้ไดประยุกตใชแบบสอบถามการควบคุมภายในตามแบบตรวจการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ในการเก็บรวมรวมขอมูลโดย    
ไดนํามาจัดกลุมตามองคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและการเงิน 16 ประการ    
เทศบาลตําบลมีการปฏิบัติการควบคุมภายในอยูในระดับมากที่สุดใน 12 องคประกอบ และ            
มีการควบคุมภายในในเรื่องทั่วไปอยูในระดับมากที่สุดดวย   ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดการควบคุม
ภายในของ นภาพร  ณ เชียงใหม (2547) ที่วา การที่ขอมูลทางบัญชีและการเงินจะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารนั้น จะตองเปนขอมลูที่
เกิดจากระบบการบันทึกและจัดทําขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการกําหนดนโยบายและวิธีการที่
จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการที่วางไวของ
เจาหนาที่และผูบริหารในองคการนั้น ๆ 
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (2540) ที่วา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
การเงินและบัญชีซ่ึงประกอบดวย การรักษาสินทรัพยและเอกสารหลักฐานของบริษัท การทําให
ขอมูลทางการเงินและบัญชีถูกตองเชื่อถือได และการกําหนดใหมีมาตรการที่จะสามารถตรวจพบ
เกี่ยวกับสินทรัพยและเอกสารหลักฐานที่สูญหายหรือความไมถูกตองของขอมูลทางการเงินและ
บัญชีไดทันทวงทีนั้น กิจกรรมการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชี คือ การอนุมัติ  การควบคุม
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ทางกายภาพ   การจับคูและการเปรียบเทียบ   การตรวจสอบการคํานวณตัวเลข  การควบคุมความ
ครบถวนสมบูรณของเอกสารและการสรุปรายการ   การควบคุมการสรุปรายการและ                   
การผานรายการไปยังบัญชีคุมยอด  การกระทบยอดบัญชีคุม  และการตรวจสอบความถูกตองกับ   
บุคคลที่สาม 
 
5.3 ขอคนพบ 
 จากการศึกษาแนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบล         
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา การดําเนินการควบคุมภายในของเทศบาลตําบล ในอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม สวนใหญมีแนวปฏิบัติ เปนไปตามแนวทางการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน แตยังมีบางสวนไมไดมีการปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางการ
ควบคุมภายใน ในบางประการ ซ่ึงมีขอคนพบ   ดังนี้ 
 1. องคประกอบการควบคมุภายใน ดานการแบงแยกหนาที่ ทั้ง 7 ประการ ทุกเทศบาลได
ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 100.00 ทุกประการ 
 2. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการกําหนดใหมีผูควบคุมงาน ทั้ง 3 ประการ    
ทุกเทศบาลไดปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 100.00 ทุกประการ 
 3. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ทั้ง 7 ประการ    
ทุกเทศบาลไดปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 100.00 ทุกประการ 
 4. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการจัดใหมีวิธีปองกันสินทรัพยใหปลอดภัย    
ทั้ง 18 ประการ ที่ควรปรับปรุงมีอยู  6 ประการ คือ ไมไดจัดสํานักงานมีความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน รอยละ 11.10   การจัดโตะ เกาอี้ของ คณะกรรมการ
บริหารและพนักงานของเทศบาล เหมาะสม สอดคลองกับสายบังคับบัญชา รอยละ 16.70   ไมมีการ
เก็บรักษาเงินโดยการนําฝากคลัง   และยอดเงินฝากคลังไมตรงกับบัญชี   เงินฝากคลัง ณ ส้ินวัน   
รอยละ 88.90    ไมมีการเก็บรักษาเงินในตูนิรภัย รอยละ 22.20    มีวงเงินเก็บรักษาเกินวงเงิน       
รอยละ 11.10 
 5. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการใชแบบฟอรมและเอกสาร ทั้ง 4 ประการ   
ทุกเทศบาลไดปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 100.00 ทุกประการ 
 6. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการมอบอํานาจ ที่ควรปรับปรุงคือไมมีการ       
ขอเสนอแตงตั้งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารเทศบาล รอยละ 11.10 
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 7. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการจัดใหมีการอนุมัติ ทั้ง 3 ประการ ที่ควร
ปรับปรุงคือ การรับ-สงเงินเกินกวา 10,000 บาทไมมีการแตงตั้งกรรมการรับเงิน รอยละ 16.70  และ
การถอนเงินฝากธนาคารไมไดแตงตั้งกรรมการครบถวน รอยละ 11.10 
 8. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการควบคุมทางการบัญชี ทั้ง 17 ประการ ที่ควร
ปรับปรุงมีอยู 3 ประการ คือ ทะเบียนจายเงินไมเปนปจจุบัน และทะเบียนจายเงินอื่น ๆ ไมเปน
ปจจุบัน รอยละ 27.80   และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารไมเปนปจจุบัน รอยละ 16.70 
  9. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการควบคุมโดยงบประมาณ ทั้ง 10 ประการ      
ที่ควรปรับปรุงมีอยู 4 ประการ คือ มีการจางลูกจางเกินกวากรอบอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รอยละ 11.10  และคาภาษีโรงเรือน ที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย จัดเก็บไดไมครบถวน รอยละ 
55.60 
 10. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการตรวจสอบภายใน ทั้ง 5 ประการ    ทุกเทศบาล
ไดปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 100.00 ทุกประการ 
 11. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการจัดใหมีอนุกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 7 ประการ 
ที่ควรปรับปรุงคือ การสุมตรวจประโยชนที่ประชาชนไดรับจากงาน/โครงการที่เทศบาลตําบล
ดําเนินการ รอยละ 22.20 
 12. องคประกอบการควบคุมภายใน ดานการควบคุมสองฝายหรือการตรวจสอบยืนยัน
ภายใน ทั้ง 3 ประการ ทุกเทศบาลไดปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 100.00 ทุกประการ 
 13. องคประกอบการควบคุมภายใน ในเรื่องทั่วไป ทั้ง 6 ประการ ที่ควรปรับปรุงคือ ไม
มีการจัดตั้งศูนยขอมูลหรือหองปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนา รอยละ 22.20 

 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
 จากการศึกษาแนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบล         
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1. การควบคุมภายใน ดานการจัดใหมีวิธีปองกันสินทรัพยใหปลอดภัย ควรมีการ
ปรับปรุง คือ ควรจัดสํานักงานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งภายในและภายนอก
สํานักงาน   ควรจัดโตะ เกาอี้ของ คณะกรรมการบริหารและพนักงานของเทศบาล เหมาะสม 
สอดคลองกับสายบังคับบัญชาและเพื่อปองกันการเขาถึงจากบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ ควรมีการ
เก็บรักษาเงินโดยการนําฝากคลัง   ควรมีการตรวจสอบยอดเงินฝากคลังใหตรงกับบัญชีและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ   การเก็บรักษาเงินควรจัดเก็บในตูนิรภัย  และวงเงินเก็บรักษาไมควรมีเกินวงเงิน        
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 2. การควบคุมภายใน ดานการมอบอํานาจ ควรปรับปรุงคือ ควรใหมีการขอเสนอแตงตั้ง
ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารเทศบาลและจัดทําไวอยางเปนลายลักษณอักษร 
 3. การควบคุมภายใน ดานการจัดใหมีการอนุมัติ ควรปรับปรุงคือ การรับ-สงเงินเกินกวา 
10,000 บาท ควรมีการแตงตั้งกรรมการรับเงิน และการถอนเงินฝากธนาคารควรมีการแตงตั้ง
กรรมการ 
 4. การควบคุมภายใน ดานการควบคุมทางการบัญชี ควรปรับปรุงคือ ควรจัดทําทะเบียน
จายเงิน  ทะเบียนจายเงินอื่น ๆ และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารใหเปนปจจุบัน  
  5. การควบคุมภายใน ดานการควบคุมโดยงบประมาณ ควรปรับปรุง คือ ไมควรมีการจาง
ลูกจางเกินกวากรอบอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และมีการติดตามการจัดเก็บภาษีโรงเรือน 
ที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย ที่จัดเก็บไดไมครบถวน  
 6. การควบคุมภายใน ดานการจัดใหมีอนุกรรมการตรวจสอบ ควรปรับปรุงคือ ควรมีการ
สุมตรวจประโยชนที่ประชาชนไดรับจากงาน/โครงการที่เทศบาลตําบลดําเนินการ  
 7. การควบคุมภายใน ในเรื่องทั่วไป ควรปรับปรุงคือ ควรจัดใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูล
หรือหองปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนา  
 
  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ดวยในการศึกษาครั้งนี้ มีขอจํากัดในเวลา จึงไดทําการศึกษาเพียงเทศบาลตําบล ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เทานั้น  ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาการควบคุมภายใน ใน
หลาย ๆ จังหวัด หรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบ 
  
  


