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ความคิดเห็นของพนักงานบัญชีในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ)  

จังหวัดพิษณุโลกต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Opinions of Accounting Officers in the Provincial Electricity Authority Area 2 (North)  

Phitsanulok Province Towards Internal Control of Accounting Information System 

นิลรัตน์ ดะรีพัตร์* และดุรยา สุขถมยา* *  

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบัญชีในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพษิณุโลกต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญช ีโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีตามแนวทางของกรอบงานการควบคุมภายในของ COSO ปี 1992  

ซ่ึงมีองค์ประกอบท้ังหมด 5 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเส่ียง ด้านกิจกรรมการ

ควบคุม ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร และด้านการติดตามประเมินผล ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

กับหัวหน้าแผนก และพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านบัญชีสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 193 ราย แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอ้างอิง 

ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

 จากการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี ปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานบัญชี และมีระยะเวลาในการทํางานในหน่วยงานระหว่าง 26-35 ปี โดยผลการศึกษา

พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบัญชีในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลกต่อการควบคุม

ภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีท้ัง 5 องค์ประกอบ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยเห็นด้วยมากท่ีสุด  

ในด้านสารสนเทศและการส่ือสาร และเห็นด้วยน้อยที่สุด ในด้านกิจกรรมการควบคุม เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการ

ควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีจําแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยด้านระดับ

ตําแหน่ง ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี แตกต่างกันทุกองค์ประกอบ ระหว่าง

ระดับตําแหน่งหัวหน้าแผนก ซ่ึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับระดับตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนก นักบัญชี 

พนักงานบัญชี และลูกจ้างบัญชี ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ในส่วนของปัจจัยด้าน ช่วงอายุ ระดับการศึกษา  

และระยะเวลาในการทํางานในหน่วยงาน มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี แตกต่างกัน

เพียงบางองค์ประกอบ 

 จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า พนักงานบัญชีในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก  

เห็นด้วยท่ีหน่วยงานมีองค์ประกอบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของ COSO ปี 1992 เม่ือนําระบบสารสนเทศ

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** อาจารย์ ดร. ประจําภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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ทางการบัญชีเข้ามาใช้ดําเนินงาน ดังน้ันหัวหน้าแผนกซึ่งเป็นผู้บริหารช้ันต้นได้รับนโยบายจาก ผู้บริหารระดับสูงโดยตรงก่อน

ระดับตําแหน่งอื่น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงควรส่ือสารและ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงพนักงานเข้าใหม่ 

เพ่ือให้พนักงานเห็นประโยชน์ของการควบคุมภายใน และสามารถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นหน่วยงานควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคลากร และเพิ่มช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะให้มากขึ้น และเม่ือหน่วยงานมีการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร ควรมีการประชุมช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติและ

ผู้เก่ียวข้องให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ กระบวนงาน และประโยชน์ของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น รวมถึงจัดอบรม 

เชิงปฏิบัติสําหรับระบบงานท่ีมีความซับซ้อน  

ABSTRACT 

 This independent study aims at examining the internal control of accounting information system from the 

viewpoint of accounting officers working at Provincial Electricity Authority Area 2 (North) Phitsanulok Province, using 

the COSO internal control framework and theories on internal control of accounting information system, including control 

environment, risk assessment, control activity, information and communication, and monitoring. By utilizing 

questionnaire type of data collection technique, opinions of 193 respondents comprising department heads as well as 

accounting officers working in Accounting Department of Provincial Electricity Authority Area 2 (North) Phitsanulok 

Province were accumulated and analyzed using descriptive and inferential statistical methods in terms of frequency, 

percentage, and mean. 

 With the majority of the respondents being women aged over 50 years, holding Bachelor’s degree, working in 

accounting officer position, and having 26-35 years of working experience, the study result showed that the opinions 

of accounting officers working in Accounting Department of Provincial Electricity Authority Area 2 (North) Phitsanulok 

Province on the current internal control of accounting information system in all 5 aforementioned aspects were at 

agreeable level. Particularly, the most agreeable aspect was in information and communication, while the least 

agreeable aspect was in control activity. On the other hand, the detailed analysis categorized by general information 

of the respondents revealed that, among all the factors assessed, position level played an important role on the 

viewpoint towards the internal control system investigated. Namely, the most agreeable level in all aspects was 

obtained from the respondents who were department heads, while others, i.e. department assistants, accountants, 

accounting officers, and accounting employees, only expressed their thoughts at the agreeable level. On the contrary, 

other factors such as ages, education levels, and working experience did not result in different on the internal control 

system observed. 

  From the study result, it can be concluded that accounting officers working at Provincial Electricity Authority 

Area 2 (North) Phitsanulok Province, agreed with COSO internal control framework applied in the organization when 
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accounting information system was brought in. Department heads, who are immediate management level given policies 

directly from chief executives, must thus have good knowledge as well as understanding on the internal control being 

used, and behave themselves as role models to other officers. Moreover, they should communicate and build 

comprehension with their subordinates and newcomers to create awareness of benefits being able to be achieved by 

this internal control and to motivate them to follow strictly. Additionally, the organization should internally publicize 

available feedback channels to provide its officers opportunity to openly give their opinions for further system 

improvement and should consider increasing the number of communication channels, if possible. Lastly, after the 

development of internal information system has been finished, a meeting on the subject should be held to disseminate 

the objectives, procedures, and benefits of the program to those involved. For more complicated work system, such 

event can be in the form of workshops as well. 

บทนํา 

จากอดีตท่ีผ่านมา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึง

ภาคธุรกิจท่ีอาศัยเทคโนโลยีในการพัฒนาการดําเนินงาน ส่งผลให้มีการแข่งขันมากขึ้นจึงเป็นสิ่งท่ีองค์กรหลีกเล่ียงไม่ได้ที่

จะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ สามารถวางแผนหรือโต้ตอบปัญหาเชิงธุรกิจได้  

และมีความสามารถในการแข่งขัน สร้างความได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ  

(มนตรี วิบูลยรัตน์, 2558)  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีลักษณะ

เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตภาคเหนือทั้งหมด  

8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย และพิจิตร ได้นําระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

(Enterprise Resource Planning) ด้วยโปรแกรม SAP เข้ามาใช้ดําเนินงาน ในปี 2554 เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนการ

ใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร เชื่อมโยงระบบงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผู้ใช้บริการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2554) แต่การนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาใช้งานน้ัน ส่งผลให้

ระบบงานด้านบัญชีมีความซับซ้อนมากขึ้น และอาจนํามาซึ่งความเสี่ยงท่ีเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน ความบกพร่องของระบบ

สารสนเทศ การร่ัวไหลของข้อมูล หรือเกิดการทุจริตจากผู้ใช้งานระบบ อย่างไรก็ตามหากองค์กรมีการควบคุมภายในท่ีดี 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสามารถนําพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โดยท้ังน้ี การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีองค์กรกําหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีสําคัญ คือ  

เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลจากการทุจริต เพื่อให้ม่ันใจว่าการจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีมีความถูกต้อง เชื่อถือ

ไดแ้ละนําเสนอได้ทันเวลา เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย และข้อบังคับของกิจการ และเพ่ือส่งเสริมให้มีการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร (วัชนีพร เศรษฐสักโก, 2555) ฉะน้ัน หากบุคลากร

ในองค์กร มีส่วนร่วมในการกําหนดกระบวนการควบคุมภายในที่ดี จะส่งผลให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดและทฤษฎี 

 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของบุคคลทางด้านความรู้สึกต่อสถานการณ์ใด สถานการณ์หน่ึง โดยการพูด

หรือการเขียน อาจคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ เม่ือแสดง

ออกมานัน้ก็จะทําให้เกิดผลได้ ซ่ึงอาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ 

 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ นโยบาย วิธีการปฏิบัติ ท่ีกิจการกําหนดขึ้นเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมาย  

และวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ สามารถดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบของการควบคุม  

5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร  

และการติดตามผล (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2557) ดังน้ัน เม่ือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 

(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก นําระบบสารสนเทศทางการบัญชี เข้ามาใช้ดําเนินงาน จึงต้องมีการกําหนดการควบคุม

ภายใน โดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีประกอบด้วย โปรแกรม SAP ซ่ึงมีระบบงานที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชีและ

การเงิน ได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SAP R/3) และระบบสาธารณูปโภค (SAP IS-U) และระบบรับชําระเงิน 

พิมพ์หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า และใบเสร็จรับเงิน (Bill Printing and Payment Management : BPM) (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 

2560) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพษิณุโลก 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ หัวหน้าแผนกบัญชีประมวลผล และพนักงานแผนกบัญชีในสังกัดการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่จังหวัด พิษณุโลก กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย 

และพิจิตร ทัง้หมดจํานวน 354 คน โดยกําหนดขนาดตัวอย่างจากสมการกําหนดตัวอย่างตามวิธีการของทาโร  ยามาเน่ ณ 

ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% จํานวน 193 ราย 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคําถามปลายปิด โดยมีคําตอบให้เลือกตอบ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

   ส่วนที่ 2 เป็นคําถามแบบประเมินค่า (Rating Scales) เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีของพนักงานบัญชีในสังกัดการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค  เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก  

   ส่วนที่ 3 เป็นคําถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุม

ภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ประกอบด้วย ค่าความถี่  ร้อยละ ในการอธิบายลักษณะท่ัวไปของขอ้มูลที่รวบรวมได้ 

   2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้อธิบายความคิดเห็นของพนักงานบัญชีในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของพนักงานบัญชีในสังกัดของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จําแนกตามช่วง

อายุ จําแนกตามระดับการศึกษา จําแนกตามระดับตําแหน่ง และจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยหาค่าความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และเทคนิคการวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (สิน พันธุ์พินิจ, 

2553) 

   3. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยเรียบเรียงภาษา   

จัดหมวดหมู่ข้อเสนอแนะ และแจกแจงความถี่ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

สรุปผลการศึกษา  

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุส่วนใหญ่มากกว่า 50 ปี สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  และส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานบัญชี และมีระยะเวลาในการ

ทํางาน 26-35 ป ีโดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยพิจารณาจาก

องค์ประกอบการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละ

องค์ประกอบคือ  

  1.1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย  โดยเห็นด้วยมาก

ท่ีสุดเร่ือง ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหาร และเห็นด้วยน้อยที่สุดเร่ือง ความสามารถของบุคลากร  

  1.2 ด้านการประเมินความเส่ียง พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยเห็นด้วยมากท่ีสุด

เร่ือง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ และเห็นด้วยน้อยท่ีสุดเร่ือง 

การกําหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม และระดับแผนกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารความเสี่ยง

และกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ และการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  

  1.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย  โดยเห็นด้วยมากที่สุดเร่ือง 

การมีระบบเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอ และเห็นด้วยน้อยที่สุดเร่ือง ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน   

  1.4 ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นดว้ย โดยเห็นด้วยมากที่สุด

เร่ือง การจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และเห็นด้วยน้อยท่ีสุดเร่ือง มีช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะได้  

  1.5 ด้านการติดตามประเมินผล พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยเห็นด้วยมากท่ีสุด

เร่ือง การติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการเปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่าง
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ต่อเนื่อง และเห็นด้วยน้อยที่สุดเร่ือง หัวข้อมาตรการการแก้ไขมีการทดสอบและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการ

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

 2. จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการควบคุม

ภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี จําแนกตามช่วงอายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และระยะเวลาในการทํางานใน

หน่วยงาน พบว่า ระดับตําแหน่งมีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี แตกต่างกันท้ัง 5 

องค์ประกอบ ระหว่างระดับตําแหน่งหัวหน้าแผนก กับระดับตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนก นักบัญชี พนักงานบัญชี  

และลูกจ้างบัญชี ในส่วนของปัจจัยด้าน ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานในหน่วยงาน มีความคิดเห็น

แตกต่างกันเพียงบางองค์ประกอบ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบัญชีในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 

  1. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซ่ึงมีองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายในได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ

ส่ือสาร และการติดตามประเมินผล มีค่าเฉล่ียรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยเห็นด้วยมากท่ีสุด คือด้าน

สารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของเวสารัส ไลศิริพันธ์ุ (2554) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของ

บุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจังหวัดเชียงใหม่ พบวา่ 

ภาพรวมของความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในทั้งห้าองค์ประกอบอยู่ในระดับ เห็นด้วย และเห็นด้วยมากท่ีสุดด้าน

สารสนเทศและการส่ือสาร  

  นอกจากน้ันผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประกาศนโยบายการ

ควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2558) ส่งผลให้พนักงานให้ความสําคัญและปฏิบัติงาน

ภายใต้ระบบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในขณะท่ีผลการศึกษาในคร้ังนี้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิป วัลไพจิตร (2549) 

ท่ีศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อระบบการควบคุมภายใน  

โดยมีองค์ประกอบของการควบคุม 5 องค์ประกอบ และมีการแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ พบว่า ข้าราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน

กลาง เน่ืองจากมีหน่วยงานภายในบางส่วนของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่าน้ันเข้าร่วมโครงการนําร่องเพื่อ

ได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน แต่หน่วยงานด้านบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 

(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีกับข้อมูลท่ัวไป ซ่ึงได้แก่ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และระยะเวลาในการทํางานในหน่วยงาน 

พบวา่ พนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพษิณุโลก ท่ีมีระดับตําแหน่งแตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็น
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ต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี แตกต่างกันท้ังห้าองค์ประกอบ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

พงศพ์ะงา เนตรหาญ (2548) ท่ีพบวา่ ปัจจัยตามตําแหนง่ของบุคลากรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อระบบการ

ควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน นอกจากนัน้ยังไม่สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ อธิป วัลไพจิตร (2549) ท่ีพบวา่ ระดับตําแหน่ง

ของข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในไม่

แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ  ผลการศึกษาของ เวสารัส ไลศิริพันธุ์ (2554) ท่ีพบว่า บุคลากรด้านบัญชีและการเงินของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการควบคุม

ภายในท้ัง  ห้าองคป์ระกอบไม่แตกต่างกัน  

ข้อค้นพบจากการศึกษา 

 1. พนักงานบัญชีในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เห็นด้วยต่อการควบคุมภายใน

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

  2. เห็นด้วยมากท่ีสุด ในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละหัวข้อพบว่า เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  

ในเร่ืองของหน่วยงานมีช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรอาจไม่ทราบ

ถึงช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก

บุคลากรท่ีเข้าถงึยากหรือน้อยเกินไป 

  3. เห็นด้วยน้อยท่ีสุด ในด้านกิจกรรมการควบคุม และเห็นด้วยน้อยท่ีสุดในเรื่อง ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน แสดงให้

เห็นว่า ส่วนใหญ่ระดับตําแหน่งพนักงานบัญชี ซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่มีการใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานในการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับนโยบายของหน่วยงาน แต่มีการรับรู้ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจากการเผยแพร่

เอกสารภายในและทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน  

 4. ระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความคิดเห็นแตกต่างกันท้ังห้าองค์ประกอบ ระหว่างระดับตําแหน่งหัวหน้า

แผนก ซ่ึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับระดับตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนก นักบัญชี พนักงานบัญชี  

และลูกจ้างบัญชี ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย แสดงให้เห็นว่า หัวหน้าแผนกอาจมีการส่ือสารหรือสร้างความรู้ความ

เข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ระดับตําแหน่งอ่ืนๆ มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชอียูใ่นระดับเห็นด้วย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า พนักงานบัญชีในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เห็นด้วยที่

หน่วยงานมีองค์ประกอบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของ COSO ปี 1992 เม่ือนําระบบบริหารทรัพยากรองค์กร SAP 

มาดําเนินงาน แต่มีความคิดเห็นโดย เห็นด้วยน้อยท่ีสุดในด้านกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานโดยผู้บริหารโดย

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนงานที่กําหนด และสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบข้อบังคับท่ีกําหนดไว้  

และยังพบว่าระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี แตกต่าง

กันระหว่างระดับตําแหน่งหัวหน้าแผนก ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับระดับตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 
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นักบัญชี พนักงานบัญชี และลูกจ้างบัญชี ซ่ึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ดังน้ัน หัวหน้าแผนกซ่ึงเป็นผู้บริหารชั้นต้น 

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงควรสื่อสารและสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนั้นหน่วยงานควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคลากร และเพิ่มช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะให้มากข้ึน และเม่ือมีการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร ควรเน้นยํ้า และสรา้งความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี และมีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 

กระบวนงาน และประโยชน์ของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน รวมถึงจัดอบรมเชงิปฏบัิติสําหรับระบบงานท่ีมีความซับซ้อน 
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