
บทท่ี 2 
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การควบคุมภายใน เปนปจจัยสําคัญท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของทุกองคกร ไมวาองคกร
ขนาดใหญหรือเล็ก อยูในภาครัฐหรือภาคเอกชน และไมวาองคกรนั้นอยูในกลุมธุรกิจประเภทใด 
เหตุผลท่ีการควบคุมภายในมีความสําคัญมาก  เพราะวาการควบคุมภายในชวยสกัดกั้นความสูญเสีย
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในองคกร และการสูญเสียท่ีวานั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไดในทุกกระบวนการและ  
ในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน จึงทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองจัดการใหมีการควบคุมภายในท่ีดี
ในทุกกระบวนการและทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน  
 

การควบคุมภายใน    

อุษณา  ภัทรมนตรี (2544) ไดใหคําจํากัดความของการควบคุมภายใน (Internal Control) 
ตามแนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีทุกคนในองคการ ต้ังแตกรรมการบริหาร ผูบริหารทุกระดับ และ
พนักงานในองคกรรวมกันกําหนดใหเกิดข้ึนเพื่อสรางความม่ันใจในระดับท่ีสมเหตุสมผลในการ
บรรลุวัตถุประสงค 3 ประการ ตอไปนี้ 

1. ดานการดําเนินงาน (Operations) มุงเนนใหการปฏิบัติงานในองคกรเกิดประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล โดยการใชทรัพยากรอยางประหยัดไดผลคุมคา และบรรลุเปาหมายท่ีผูบริหารของ
องคกรกําหนดไว ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานขององคกรมีกําไร และทําใหทุกฝายไดรับ
ประโยชนรวมกัน รวมทั้งมีการดูแลปองกัน ระวังรักษาทรัพยากรทุกประเภทใหพรอมสําหรับการ
นําไปใชประโยชน 

2. ดานการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) รายงานหรืองบการเงินไมวาจะ 
เปนรายงานท่ีนําเสนอขอสนเทศท่ีมีคุณภาพเหมาะสม สําหรับการนําไปใชเปนขอมูลประกอบ    
การพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจของนักบริหาร เจาหนี้ ผูถือหุน และนักลงทุนโดยท่ัวไป  

3. ดานการปฏิบัติใหเปนไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Applicable  
Laws and Regulations) การปฏิบัติงานหรือการดําเนินธุรกิจเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 
นโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ โครงการหรือแผนงาน มติกรรมการบริษัท ผูบริหารหรือองคกรบริหาร
อ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเล่ียงการถูกฟองรองดําเนินคดี 
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ประโยชนในการใชการควบคุมภายในตามแนว COSO อาจสรุปไดดังนี้ 
 1.  การจัดโครงสรางและองคประกอบเปนไปตามแนวคิดการกํากับดูแลท่ีดีและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดยอมรับโครงสรางและองคประกอบการควบคุมวามี 5 องคประกอบ
ตามแนว COSO 
 2.  ตรงกับแนวความคิดสากลและสถาบันวิชาชีพอ่ืน ทําใหไมเกิดความสับสนและเขาใจผิด
ในการประเมินจากผูประเมินตางสถาบัน 
 3.  ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันท้ังองคกร เชน ความเขาใจเกี่ยวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และแนวการจัดระบบการควบคุมภายในท่ีดีของแตละฝายท้ังองคกร 
 4.  สอดคลองกับเทคนิคการบริหารงานยุคใหม 
 5.  ชวยในการกําหนดจุดควบคุมไดอยางเหมาะสมและตามระดับความเส่ียง 
 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2540) กลาววา วัตถุประสงคของการควบคุมภายในนั้น
บางคร้ังในการจัดการควบคุมภายในสามารถแยกแยะวัตถุประสงคไดชัดเจน แตบางกรณีมาตรการ
ตาง ๆ ก็มีวัตถุประสงคเกี่ยวของกัน ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารที่จะตองตัดสินใจวา               
จัดมาตรการควบคุมภายในเพื่อวัตถุประสงคอะไร ตองการใหเนนชัดเจนเพื่อวัตถุประสงคหนึ่ง   
เพียงอยางเดียว หรือตองการจัดเพื่อวัตถุประสงคหลายประการท่ีสัมพันธกัน การออกแบบมาตรการ
ควบคุมภายในก็จะตองเปนไปตามนั้น โดยท่ัวไปแลวมักจะพบวาในการกําหนดวัตถุประสงค     
ของการจัดมาตรการควบคุมภายในนั้น จะพบไดเสมอท่ีวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางหน่ึง         
อาจเกื้อกูลวัตถุประสงคอ่ืนพรอมกันดวย  

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (2544) กลาววา การควบคุมภายในนั้นสามารถชวยใหเกิด
ความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลภายในองคกรในเร่ืองตอไปนี้  

1. มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ และคําส่ังของผูบริหาร 
2. ชวยสงเสริมใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด

และมีประสิทธิผลเปนไปตามเปาหมาย 
3. มีการดูแลปองกันทรัพยากรจากการทุจริต ความเสียหาย การสูญเปลาหรือการบริหาร

จัดการท่ีผิดพลาด 
4. จัดใหมีและดํารงไวซ่ึงขอมูลทางการเงินและการบริหารที่เช่ือถือได และทันตอเวลา  

 

ความหมายของการควบคุมภายในทางการบัญชี  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2540) กลาววา การควบคุมภายในทางการบัญชี  หมายถึง 

การจัดองคกร วิธีการและมาตรการตาง ๆ ท่ีนําไปใชในการปองกันทรัพยสินใหปลอดภัยจากการ
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ทุจริตผิดพลาดท้ังปวง และเพื่อใหขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง เช่ือถือได ระบบการควบคุมภายใน
ดานบัญชีท่ีดีสามารถปองกันทรัพยสินขององคกรจากการทุจริตผิดพลาด และทําใหรายการทางการ
บัญชีถูกตองและเช่ือถือได สงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว  
 เกียรติศักดิ์  จีรเธียรนาถ (2539) กลาววา การควบคุมภายในทางการบัญชี เปนการจัดการ
ทางโครงสราง วิธีปฏิบัติงาน และคูมือการบันทึกรายการขององคกรท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน
ทรัพยสินและความนาเช่ือถือไดของขอมูลทางการเงิน เพื่อเปนการวางระบบใหเกิดความม่ันใจ
เกี่ยวกับ  

1. รายการท่ีบันทึกไดรับการอนุมัติอยางถูกตองจากฝายจัดการ ไมวาจะโดยอํานาจท่ีมีอยู
ตามปกติหรือขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 

2. การบันทึกรายการตองเพียงพอ เพื่อใหการนําเสนองบการเงินเปนไปตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป หรือเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดขึ้น และแสดงยอดรายการ
ทรัพยสินนั้นนาเช่ือถือ 

3. การกระทําการใดเกี่ยวกับทรัพยสิน ควรเปนการกระทําจากผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีเทานั้น 
4. ผลแตกตางระหวางยอดบัญชีกับทรัพยสินตัวจริง มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะอธิบายได และ

การปรับปรุงยอดทางบัญชีกระทําอยางเหมาะสมแกกรณี   
 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในทางการบัญชี 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2540) กลาวถึง แนวทางการประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในซ่ึงใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพข้ันตนของการควบคุมภายในซ่ึง
สามารถสรุปรายละเอียด วัตถุประสงคการควบคุมภายใน การควบคุมภายในของแตละกิจกรรม
ทางการบัญชี ดังตอไปนี้ 

1.    การควบคุมภายในท่ัวไปในกิจกรรมดานการบัญชี มีวัตถุประสงคเพื่อจัดโครงสราง
ขององคกรท่ีแบงแยกหนาท่ีกันอยางชัดเจน ทําใหเกิดความเปนอิสระของแตละหนาท่ี โดยมีกรอบ
นโยบายกําหนดใหมีผูทําหนาท่ีในการสอบทานในเร่ืองของรายงานทางการเงินประเภทตาง ๆ ซ่ึง
อาจเปนผูบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ 

2.    การควบคุมภายในดานเงินสด และเงินฝากธนาคาร มีวัตถุประสงคเพื่อใหเงินสดท่ีรอ
นําฝากธนาคาร หรือเอกสารท่ีเกี่ยวกับเงินสด ไดรับการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเพียงพอโดยไมมี
การสูญหายหรือทุจริต มีระบบขอมูลดานเงินสดสมบูรณเพียงพอท่ีจะใหมีรายงานเก่ียวกับเงินสด    
ท่ีถูกตอง และเพียงพอตอการบริหารเงินสดท่ีดีมิใหเกิดปญหาสภาพคลอง การบันทึกรายการ
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เกี่ยวกับเงินสดทันเวลาครบถวนและถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีการบันทึกรายได 
และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากรายการเงินสด และเงินฝากธนาคารดวยจํานวนท่ีครบถวนถูกตอง และ
บันทึกตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

3.    การควบคุมภายในดานรายรับ มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาระบบการดูแลรักษาเงินสด     
ไวในท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการจดบันทึกบัญชีใหถูกตองตรงกัน เงินท่ีไดรับท้ังส้ินไดนําฝากธนาคาร
อยางทันที มีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ และมีการลงบัญชีโดยครบถวนถูกตอง 
  4.    การควบคุมภายในดานรายจาย มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมรายการจายเงินสดโดยใช
ใบสําคัญจาย และกําหนดใหมีการจายดวยเช็คสําหรับรายจายตาง ๆ ท้ังหมด นอกจากรายจาย
จํานวนเล็กนอยซ่ึงจายจากเงินสดยอย รายจายทุกรายการมีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ และเปน
คาใชจายของกิจการจริง รายจายทุกรายการมีการลงบัญชีโดยครบถวน ถูกตอง 
  5.   การควบคุมภายในดานการขายสินคา และลูกหนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหรายไดจากการ
ขายท้ังหมดไมวาจะเปนการขายเงินสดหรือเงินเช่ือไดมีการบันทึกไวอยางถูกตอง ครบถวนและ
ทันเวลา  การนําสินคาออกไปจากท่ีเก็บไมวาจะนําไปขายหรือเพื่อการใดก็ตามจะตองอยูในความ
ควบคุมอยางดีเพื่อปองกันการทุจริต สูญหาย เงินท่ีไดรับชําระหนี้จากการขายไดมีการลงบัญชีอยาง
ครบถวนถูกตองและทันเวลา การรับคืนสินคาเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว มีการแยกหนาท่ีเกี่ยวกับ
การขายและการรับเงินออกจากกัน มีการตรวจสอบความถูกตองของการขายและลูกหนี้เปนประจํา 

6.   การควบคุมภายในดานการซ้ือสินคาและเจาหนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการซ้ือสินคา 
บริการ พัสดุท่ีใชในการผลิต ตลอดจนเคร่ืองมือ เคร่ืองใชตาง ฯลฯ ไดรับการอนุมัติใหซ้ือได และ
วิธีการจัดซ้ือเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว เม่ือไดรับสินคาและบริการที่ส่ังซ้ือมาแลวจะตองมีวิธีการ
ตรวจสอบท้ังปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหแนใจวาท่ีรับมานั้นตรงกับท่ีส่ังซ้ือ สินคาท่ีไดรับมาแลว
นั้นตองมีวิธีการควบคุมใหเหมาะสม เจาหนี้และภาระหนี้สินมีการบันทึกบัญชีโดยครบถวนถูกตอง 

7.   การควบคุมภายในดานสินคาคงเหลือ มีวัตถุประสงคเพื่อใหสินคาคงเหลือมีการเก็บ
รักษาอยางปลอดภัย ไมมีการสูญหายหรือทุจริต มีสินคาอยูจริง ครบถวนและมีกรรมสิทธ์ิ ถูกบันทึก
บัญชีอยางถูกตองครบถวน การรับ/จายสินคา เขา/ออกจากคลังสินคามีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ   
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือและการแสดงราคา (Valuation) ถูกตองตามหลักการบัญชี     
ท่ีรับรองท่ัวไป มีระบบบัญชีตนทุนท่ีใชมีความเหมาะสมในดานการโอนราคาวัตถุดิบ คาแรงงาน
และคาใชจายโรงงานไปคิดเปนตนทุนผลิต และตนทุนการผลิตแตละข้ันตอนสามารถคํานวณราคา
สินคาระหวางผลิตได บริษัทใชวิธีบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในการโอนตนทุนตาง ๆ เขาเปนตนทุนผลิต 
และมีการแสดงรายการในงบการเงินและเปดเผยขอมูล (Presentation and Disclosure)  
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8.   การควบคุมภายในดานสินทรัพยถาวร มีว ัตถุประสงคเพื่อให สินทรัพยถาวรมีการเก็บ
รักษาอยางปลอดภัยเพียงพอโดยไมมีการสูญเสียหรือทุจริต มีสินทรัพยถาวรอยูจริง และครบถวน 
(Existence and Completeness) มีกรรมสิทธ์ิ (Right) และแสดงราคาในงบดุล (Valuation) ถูกตอง 
รายการบัญชีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยถาวร เชน คาเส่ือมราคา คาเส่ือมราคาสะสม 
และดอกเบ้ียจาย ท่ีบันทึกเปนทุนของสินทรัพยถาวร การเชาหรือเชาซ้ือสินทรัพยถาวรไดบันทึก
ถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  มีการแสดงรายการในงบการเงินและการเปดเผยขอมูล 
(Presentation and Disclosure) ถูกตอง สินทรัพยถาวรมีการแยกแสดงตามประเภทของสินทรัพย   
หักดวยคาเส่ือมราคาสะสม และแสดงใหเห็นชัดเจนในงบดุล หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ตลอดจนการเปดเผยภาระผูกพันท่ีอาจเกิดข้ึน หรือการนําสินทรัพยไปจํานําหรือเปนหลักประกัน
หนี้สิน 

9.   การควบคุมภายในดานเงินใหกูยืม มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีหลักฐานการใหกูยืมท่ีเปน
ลายลักษณอักษร เชน หนังสือสัญญา ซ่ึงระบุเง่ือนไขในการกูยืม การชําระคืนเงินตน และอัตรา
ดอกเบ้ีย ไวอยางครบถวนและชัดแจง การใหกูยืมไดมีการพิจารณาความเหมาะสมของผูขอกู       
และผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจ มีการจัดการและเก็บรักษาสินทรัพยคํ้าประกันหนี้สิน               
อยางปลอดภัยและเพียงพอ โดยระบุผูมีหนาท่ีจัดการดูแล การบันทึกเงินใหกูยืมและรายการบัญชี    
ท่ีเกี่ยวของถูกตองครบถวนเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

10.   การควบคุมภายในดานเงินเดือนและคาจาง มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจายเงินเดือน
และคาจางจายใหกับผูมีตัวตน มีระบบการตรวจสอบซ่ึงกันและกันอันจะชวยปองกันการทุจริต และ
ผิดพลาดในเร่ืองเงินเดือนและคาแรง ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินเดือนและคาจาง คาภาษีและรายการ
ท่ีจะตองหักจากเงินเดือนหรือคาแรง ตลอดจนจํานวนสุทธิท่ีจะตองจายคํานวณข้ึนอยางถูกตอง       
มีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและคาจางถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 

 

กิจกรรมการควบคุมภายในทางการบัญชี   
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2540) กลาววา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมภายในดานบัญชี กิจกรรมการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินควรจะมีดังตอไปนี้  
1. การอนุมัติ คือ การจัดใหมีการอนุมัติรายการกอนท่ีจะมีการทํารายการ เปนการควบคุม  

เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาเปนรายการที่ถูกตองตามระเบียบ และขอกําหนดของกิจการเทานั้นท่ีจะถูก
บันทึกบัญชี หรือดําเนินการใด ๆ ตอไปได 

2. การควบคุมทางกายภาพ (Physical Controls)  การควบคุมนี้เกีย่วของกบัการเคล่ือนยาย 
สินคา และทรัพยสิน เพื่อใหเกิดความแนใจวามีการเคล่ือนยายเฉพาะเม่ือมีการอนุมัติแลวเทานั้น  
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3. การจับคูและการเปรียบเทียบ  การควบคุมนี้เกี่ยวของกับการจับคูและเปรียบเทียบ 
เอกสารท่ีใชลงรายการกับเอกสารจากภายนอกการจับคูและเปรียบเทยีบขอมูลนี้เกีย่วเนื่องกับ
วัตถุประสงคของการควบคุมข้ันพื้นฐานในเร่ืองของความสมเหตุสมผล 

4. การตรวจสอบการคํานวณตวัเลข  การควบคุมนี้มีข้ึนเพือ่ใหแนใจถึงความถูกตองของ 
การคํานวณตัวเลขตาง ๆ ในเอกสารประกอบรายการแตละรายการ 

5. การควบคุมความครบถวนสมบูรณของเอกสารและการสรุปรายการเพื่อบันทึกบัญชี  
การควบคุมนี้กําหนดข้ึนเพื่อใหม่ันใจวารายการบัญชีตามเอกสารทุกใบไดมีการสรุปและบันทึกไว
อยางครบถวน อาจทําไดโดย การควบคุมกลุมของเอกสาร การพิมพเลขหมายเอกสารทางบัญชี
เรียงลําดับไวลวงหนา  การใชทะเบียนคุม  การควบคุมเกี่ยวกับการจับคูของเอกสารที่เกี่ยวของกัน  

6. การควบคุมการสรุปรายการและการผานรายการไปยงับัญชีคุมยอด  การควบคุมนี้เปน 
ระบบท่ีใชควบคุมเพื่อใหแนใจวา ไมมีการลงรายการเพิ่มหรือลดในบัญชีแยกประเภทยอย            
โดยบัญชีคุมถูกจัดทําข้ึนเพื่อใหเปนเคร่ืองมือคุมบัญชีแยกประเภทยอยนั่นเอง การควบคุมนี้เกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของการควบคุมในเร่ืองของความสมบูรณและความถูกตอง 

7. การกระทบยอดบัญชีคุม การควบคุมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความแนใจวา รายการ 
บัญชีท่ีปรากฏในรายงานทางการเงินนั้นมีความถูกตองและสมบูรณ โดยใชวิธีการทําการกระทบ
ยอดบัญชีคุมกับบัญชีแยกประเภทยอยอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังการคนหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดผลตาง
และการปรับปรุงรายการบัญชีท่ีจําเปนดวย 
 8.  การตรวจสอบความถูกตองกับบุคคลท่ีสาม  การควบคุมข้ันพื้นฐานนี้เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีกับใบแจงยอด ซ่ึงรับจากบุคคลภายนอกเพื่อท่ีจะหาผลแตกตาง 
รวมท้ังการคนหาสาเหตุและการปรับปรุงบัญชีเพื่อแกไขผลแตกตางท่ีจําเปน การควบคุมนี้เกี่ยวของ
กับวัตถุประสงคของการควบคุมในสวนของความสมบูรณและความถูกตอง 
 
องคประกอบของการควบคุมภายในทางการบัญชี  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2540) กลาววา ขอมูลทางบัญชีและการเงินเปนขอมูล
เบ้ืองตนท่ีสําคัญตอการวางแผนงาน และการตัดสินใจของผูบริหาร ขอมูลทางการบัญชีจึงควรเกิด
จากระบบการบันทึกและจัดทําขอมูลท่ีถูกตองและเช่ือถือได ดังนั้น การระบุถึงองคประกอบหลัก
ของการควบคุมภายในโดยเนนในดานการบัญชีและการเงินสามารถแบงออกเปน 5 ประการดังนี้ 

1. ภาวการณควบคุมภายในสภาพแวดลอม (Control Environment) เปนสวนสําคัญและมี 
ผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ประกอบดวย การแบงแยกหนาท่ี       
การจัดโครงสรางองคการ และการมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ความเส่ียง คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดในดานบัญชีและการเงิน ท่ีมีผลกระทบตอองคกรการควบคุมความเส่ียงใหมี       
นอยท่ีสุดโดยการกําหนดระดับความเส่ียงใหอยูในขอบเขตท่ีจะพึงรับได และสรางระบบบัญชี
ระบบการควบคุมท่ีดีในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

3. กระบวนการการควบคุม (Control Activities) แบงเปน 2 ดาน คือ การดแูลรักษา 
ทรัพยสิน (Custodial Arrangements) การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (Supervision)  

4. ระบบขอมูลและการส่ือสาร (Information and Communication) ในองคการตองมี 
ความสัมพันธกันเนื่องจากกิจกรรมตาง ๆ ในองคการจะมีความเกี่ยวเนื่องกันท้ังทางตรงและ
ทางออมจึงจําเปนตองมีระบบขอมูลและการส่ือสารท่ีดี ซ่ึงข้ึนอยูกับขอมูลท่ีมีคุณภาพ ถูกตอง 
เช่ือถือได การใชเทคโนโลยีในการในการประมวลผลขอมูล การจัดทํางบประมาณท่ีสมดุล และมี
รายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม การมอบหมายงานและการส่ือสารภายในองคกรท่ีเปนเอกภาพ 

5. ระบบติดตามผล (Monitoring)  การติดตามผลเพ่ือใหทราบถึงขอเสนอแนะ หรือวิธีการ 
ปรับปรุง การติดตามผลงานของผูปฏิบัติงานเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เพราะแมระบบจะดีเพียงใดแตถา
ผูใชไมปฏิบัติตามระบบงานและการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวก็จะไมประสบผล ดังนั้นระบบ
ติดตามผลท่ีดี คือการจัดใหมีการประเมินและการตรวจสอบ  

 
แหลงท่ีมาของปญหาในการควบคุมภายใน 
 ประชุม   บุญรอด (อางใน วลัยรัตน  ชื่นธีระวงศ, 2545) กลาววา ในระบบการควบคุม
ภายในทางดานการบัญชี จะใหความม่ันใจในระดับหนึ่งเทานั้นวาธุรกิจนั้นมีระบบการควบคุม
ภายใน แตในบางคร้ังถึงแมวาธุรกิจจะมีการปฏิบัติตามระบบของการควบคุมภายในแลวก็ตาม     
แตระบบการควบคุมภายในก็ไมสามารถท่ีจะปองกันความผิดพลาดอันเกิดจากเหตุการณ                 
ท่ีไมเปนไปตามปกติได ซ่ึง CHARLES H. KEPNER และ BENJAMIN B. TREGOE ไดมีการแสดง
ภาพประกอบระหวางเหตุการณท่ีเปนจริง (ในทางปฏิบัติ) กับเหตุการณท่ีตองการ (ในทางทฤษฎี)     
ดังแสดงในรูปท่ี 1 
 จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนส่ิงท่ีมีผลทําใหเหตุการณนั้นไมเปนไปตามเหตุการณท่ีควรจะเปน 
จะมีแหลงที่มาของปญหาการควบคุมภายในขององคกรหรือหนวยงานใด ๆ มักเกิดจากความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังภายนอกและภายในองคกร ความออนแอของผูนําหรือผูบริหาร และความ
ซับซอนหรือความใหญโตขององคกร ซ่ึงปญหาอันเกิดจากลักษณะดังกลาวแลวนั้นจะเกิดจาก          
3 แหลงสําคัญ ไดแก 
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ภาพท่ี 1   แสดงความแตกตางระหวางเหตุการณท่ีเปนจริงกับเหตุการณท่ีตองการ 
 

1. ปญหาจากบุคคล (Human Attributes) 
องคกรแตละแหงมีคนเปนผูขับเคล่ือนนโยบาย และดําเนินงานภายใตนโยบายขององคกร

นั้น ๆ เพื่อไปยังเปาหมายท่ีวางไว ความเกี่ยวของกันในการทํางานกอใหเกิดปญหาในการควบคุม
ไดเพราะแตละคนมีเอกลักษณของตนเองมีนิสัยในการทํางานและสนองตอบการเราใจในการ
ทํางาน ตลอดจนการมีความสัมพันธกับเพื่อนผูรวมงานเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง นอกจากนี้แต
ละคนยังใชท้ังอารมณและเหตุผลในการดําเนินงาน และมีพฤติกรรมท่ียากแกการเขาใจ ปญหาการ
ควบคุมเกิดข้ึนจากบุคคลท้ังสองระดับในหนวยงาน คือ ท้ังระดับผูบังคับบัญชาและระดับ
ผูใตบังคับบัญชา ปญหาของระดับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา อาจเปนผูขาดความสามารถใน      
การบริหารงาน และใชอํานาจในการบังคับบัญชาเกินความจําเปน ขาดความซ่ือสัตยสุจริต และขาด
ความจริงใจตอผูรวมงานผูใตบังคับบัญชา สวนปญหาท่ีเกิดจากผูใตบังคับบัญชาไดแก ขาดความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ เกียจคราน ขาดความจงรักภักดีตอหนวยงาน
และเพื่อนรวมงาน 
 อยางไรก็ดีทัศนคติของบุคคลในหนวยงานท่ีมีตอระบบการควบคุมภายใน เปนส่ิงท่ีมี
ผลกระทบตอความสําเร็จของหนวยงาน การควบคุมท่ีเหมาะสมและมีเหตุมีผลจึงทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตถาการควบคุมภายในไมดีหรือไมมีการควบคุมภายใน  
การปฏิบัติงานยอมไมประสบผลสําเร็จ เพราะโดยธรรมชาติคนเรามีแนวโนมท่ีจะทําอะไรตาม      
ใจชอบ หรือมักไมชอบปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนท่ีไดกําหนดข้ึนไว 

มีบางส่ิงบางอยางเกดิข้ึน (สาเหตุ) 

กิจการดําเนินมาตามปกติ 

เหตุการณท่ีเปนจริงในขณะนั้น 

เหตุการณท่ีตองการ 
(เปาหมาย หรือ มาตรฐาน) 

ปญหา 
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2. ปญหาจากความแตกตางของหนาท่ีความรับผิดชอบ (Functional Differentiation) 
 องคกรหรือหนวยงานหนึ่ง ๆ ประกอบดวยแผนกงานหรือหนวยงานยอยเปนจํานวนมาก และ
แตละหนวยก็จะไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกันไป แมวาวัตถุประสงคหลัก   
จะเปนอยางเดียวกัน แตเนื่องจากงานท่ีตองปฏิบัติแตกตางกัน ดังนั้น บอยคร้ังท่ีแตละหนวยงาน            
ไมสามารถประสานสัมพันธกันได ตางคนตางทํา ตางฝายตางถือศักดิ์ศรีของตนเองจึงทําใหการ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคเปนไปไดยาก 

3. ปญหาจากความชํานาญเฉพาะ  (Specialization) 
ความชํานาญเฉพาะอยางของบุคคลกอใหเกิดปญหาท่ีผิดแปลกไปจากสองลักษณะแรกท่ี 

ไดกลาวแลว เพราะผูชํานาญการมักเช่ือวาตนเองมีความสามารถ หรือรับรูปญหาดีกวาผูอ่ืน ฉะนั้น 
การตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาหรือกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งจึงเช่ือวามีความถูกตองเสมอ โดยเหตุนี้จึง   
ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึน ระหวางผูชํานาญการกับบุคคลในหนวยงาน หรือหนวยงานไมยอมรับวา
ผูชํานาญงานน้ันมิใชผูท่ีชํานาญงานท่ีแทจริง โดยปญหาเชนนี้การควบคุมท่ีเหมาะสมจะชวยลด
ความขัดแยงระหวางบุคคลทั้งสองฝายนี้ไดบาง ปญหาสําคัญอีกลักษณะหนึ่งของความชํานาญ
เฉพาะเร่ืองคือคาใชจาย เพราะผูชํานาญการมักใชหลักการหรือวิธีการดําเนินการท่ีตองเสียคาใชจาย
คอนขางสูงมากกวาผูไมชํานาญการ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  พร้ิมเพรา  ธงไชย (2549) ไดศึกษาถึง “สภาพการดําเนินงานการควบคุมภายในดาน
การเงินและบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 
ประจําป 2547” โดยการออกแบบสอบถามไปยังกลุมผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา และกลุมครูผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี พบวาครูไมมีประสบการณในการบันทึก
บัญชีทรัพยสิน โรงเรียนไมมีตูนิรภัยในการเก็บเงินสด โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนอุปกรณและ
ทรัพยสิน การจัดซ้ือบางรายการไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากขอจํากัดของระเบียบ และงบประมาณมี
ไมเพียงพอ 

  อมรเทพ  ขอสูงเนิน (2547) ไดศึกษาถึง “ความคิดเห็นของพนักงานบัญชีท่ีมีตอระบบการ
ควบคุมภายในทางการบัญชีสหกรณออมทรัพยในเขตจังหวัดนครราชศรีมา” โดยการใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลพบวาพนักงานมีความเห็นวาองคประกอบของการควบคุมภายใน
ทางการบัญชีมีความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีโดยรวมอยู สูง  และ
องคประกอบของการควบคุมภายในท่ีมีความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ดานงบประมาณและ
รายงานทางการเงิน ดานการจัดใหมีการประเมินและตรวจสอบ ดานการใชคอมพิวเตอรในการ
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ประมวลผลขอมูล ดานโครงสรางการจัดองคกร การมอบหมายงานและความรวมมือในการทํางาน 
ดานบุคลากร และกิจกรรมการควบคุมภายในทางการบัญชีท่ีมีความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก 
กิจกรรมดานเงินรับฝาก หนี้สินและทุน บริหารและการเงิน เงินทุน และสินเช่ือ 

  วลัยรัตน    ชื่นธีระวงศ  (2545) ไดศึกษาถึง “ปญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชี
ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย” โดยการสัมภาษณพนักงานท่ีเกี่ยวของกับระบบการควบคุม
ภายในทางการบัญชี ซ่ึงแบงระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีออกเปน 2 ดาน คือทางดาน
รายได และทางดานคาใชจาย พบวาระบบการควบคุมภายในเปนมาตรการในการปฏิบัติงาน       
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของผูบริหาร แตในทางปฏิบัตินั้นโรงแรมบางแหงไมอาจจัดใหมีการควบคุม
ภายในทางการบัญชีอยางเพียงพอ ซ่ึงเกิดจากพนักงานไมเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน และไมมีมาตรการท่ีเขมงวดลงโทษผูไมปฏิบัติตาม ส่ิงเหลานี้เปนสาเหตุท่ี
ทําใหระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีไมมีประสิทธิภาพ  

  อรวรรณ  จําพุฒ (2545)  ไดศึกษาถึง “การบริหารขอมูลทางบัญชีของสหกรณการเกษตร 
: กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรหางฉัตร” จากการศึกษาระบบขอมูลทางการบัญชีท่ีใชในปจจุบัน
โดยการออกแบบสอบถามผูท่ีเกี่ยวของกับขอมูลทางบัญชีและสังเกตการณปฏิบัติงาน พบวา
สหกรณสามารถจัดทําขอมูลทางบัญชีตามแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด รูปแบบรายงาน             
ทางการเงินท่ีจัดทําอยูปจจุบันสวนมากมีความเหมาะสม ยกเวนรายงานรับ-จายเงินประจําเดือน       
ท่ียังไมมีความละเอียด ทําใหผูบริหารไมสามารถนําไปวิเคราะหไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค  
การจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาสไมมีการจัดทํา เนื่องจากขาดความพรอมทางดานบุคลากร 
ประกอบกับขอมูลทางดานบัญชีมีรายละเอียดมากเกินท่ีจะสามารถรวบรวมครบถวนในเวลาอันส้ัน  
   สมฤทัย   ทรงสิทธิโชค (2543)  ไดศึกษาถึง “ชองทางการทุจริตภายในองคกรของธุรกิจ
อุตสาหกรรม” โดยการออกแบบสอบถามไปยังผูตรวจสอบภายในของธุรกิจอุตสาหกรรมพบวา          
การทุจริตเกิดจากพนักงานในระดับปฏิบัติการ ทรัพยสินท่ีทําการทุจริตสวนใหญเปนเงินสด            
งานทางดานการขายมีการทุจริตมากท่ีสุด โอกาสและมูลคาความเสียหายมีนอยคร้ังมูลคาไมสูงมาก 
และไมมีระยะเวลาแนนอน ขอบกพรองท่ีทําใหเกิดการทุจริต คือ ขาดการควบคุมภายใน                   
อันเนื่องมาจากความไววางใจ และมูลเหตุของการกระทําการทุจริตเกิดมาจากการใชจายฟุมเฟอย  

  ศุภรัตนมงคล   ศรแกว (2542) ไดศึกษาถึง “การศึกษาระบบการควบคุมภายในดาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม” โดยการเก็บขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมภายในแบบสัมภาษณในเร่ืองของ
การปฏิบัติงาน สาเหตุปญหา และการแกไขปญหา พบวาการปฏิบัติงานดานการจัดผังองคการใน
เร่ืองของการแบงแยกหนาท่ีมีความชัดเจน แตยังขาดบุคลากรท่ีมีวุฒิทางการเงินและบัญชี                
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มีขอจํากัดเวลาในการทํางานเน่ืองจากมีหนาท่ีหลายหนาท่ี การปฏิบัติงานดานนโยบายและวิธี
ปฏิบัติงานมีความลาชาในการอนุมัติงบประมาณ ไมมีแผนการซ้ือลวงหนา ขาดการควบคุม         
การใชจายเงิน ตามแผนงาน การปฏิบัติงานดานมาตรฐานการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑ 
เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงกับงานท่ีปฏิบัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและทะเบียน
ไมเปนปจจุบัน ขาดการตรวจสอบภายในของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ และการสงเอกสารหลักฐาน         
ในการตรวจสอบไมครบถวน  

มานิตย   โสดาจันทร  (2539) ได ศึกษาถึง  “การควบคุมภายในของสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมุกดาหาร” โดยทําการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต
และการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมภายใน พบวาการจัดผังการบังคับบัญชามีความชัดเจน    
แตยังขาดบุคลากรในการทํางานและมีความรูไมตรงกับงาน ขาดการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการ
อยางจริงจัง ไมตรงตามเวลา ไมมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนหนาท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนไป
ตามระเบียบ แตยังติดขัดในเร่ืองของเวลาและความรวดเร็ว รายงานการบันทึกทางการบัญชีไมเปน
ปจจุบัน การตรวจสอบภายในอยูในความดูแลของสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัด
อุบลราชธานี โดยจะสุมปละคร้ังซ่ึงมีความถ่ีตํ่า และการตรวจสอบภายในสํานักงานไมมีการปฏิบัติ
อยางจริงจัง และการรายงานผลการตรวจสอบจึงขาดความตอเนื่อง 
 


