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ความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายใน 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่                     

Opinions of Accounting and Finance Officers towards Internal Control System of  

Electricity Generating Authority of Thailand, Head Office 

 ปุยฝ้าย ใจปัญญา*  และดุรยา สุขถมยา** 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุม

ภายในของหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงประกอบด้วย  3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหน่ึง ปัจจัยส่วนบุคคล  

ส่วนท่ีสอง ระดับความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และส่วนท่ีสาม ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สํานักงานใหญ่ จํานวน 

254 คน และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

และค่าเฉล่ีย (Mean) นอกจากน้ี มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางการแจกแจงความถ่ีแบบสองทาง (Cross-Tabulation)  

เพื่อหาความถ่ีและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์แยกตามกลุ่มของตัวแปร และในส่วนของคําถาม

ปลายเปิดใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา

ตรี ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักบัญชี และรับผิดชอบงานด้านบัญชี ในภาพรวมความ

คิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สํานักงานใหญ่ ต่อระบบการควบคุม

ภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเส่ียง ด้านกิจกรรมการควบคุม 

ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร และด้านการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับเห็นด้วยทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการติดตามและประเมินผล รองลงมาคือ ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านกิจกรรมการ

ควบคุม ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และด้านการประเมินความเส่ียง ตามลําดับ ส่วนความแตกต่างด้านปัจจัยส่วน

บุคคล อันได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ส่วนระดับ

ตําแหน่ง และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ในภาพรวมระดับตําแหน่ง และลักษณะงานที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับ

ความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน โดยบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับสูง (ระดับ 10-11) มีความคิดเห็นต่อระบบ

การควบคุมภายในอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะท่ีบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ส่วน

บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี งานนโยบายและระเบียบปฏิบัติ และงานบริหารจัดการและ

                                                            
*  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
**  อาจารย ์ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญช ีคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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วางแผน มีความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ต่อระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเห็นด้วย 

ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to examine Opinions of Accounting and Finance Officers 

Towards Internal Control System of Electricity Generating Authority of Thailand, Head Office.  Questionnaires were 

used to collect data consisting of 3 parts: personal information, opinions towards internal control system, and other 

suggestions. Data collection were carried out by distributing questionnaires to 254 officers of Electricity Generating 

Authority of Thailand, Head Office. The data were analyzed using descriptive statistics: frequency, percentage and 

mean.  In addition, cross-tabulation analysis was used in order to find frequency and relationship between each 

group of variables, and descriptive method was used in an open-ended question part. 

 The findings showed that majority of respondents were female, aged under 30, and bachelor’ s degree 

holder. Most of them were operation officers in accounting position with responsibility in accounting. Overall, their 

opinions towards the five elements of the internal control system--control environment, risk assessment, control 

activities, information and communication, and monitoring and evaluation—were at “Agree”  level, while monitoring 

and evaluation had the highest average level followed by information and communication, control activities, control 

environment, and risk assessment, respectively. Overall, the personal factor—working period—had no effect towards 

the internal control system. However, different job levels and job descriptions affected the internal control system. 

High level officers ( level 10-11)  agreed with the internal control system at “ Strongly Agree”  level whereas most 

officers were at “ Agree”  level.  The officers responsible for accounting information system, policy and regulations, 

management and planning agreed with the internal control system at “ Strongly Agree”  level while most officers’ 

opinions were at “Agree” level. 

บทนํา 

 การท่ีองค์กรไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ท้ังในภาครัฐและเอกชนจะประสบความสําเร็จได้ จําเป็นต้องมี        

การควบคุมภายในท่ีดี เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงอันจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน หน่วยงานต่างๆ จึงควรจัดให้มี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานวางไว้ (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2547) มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 6 

กุมภาพันธ์ 2544 ได้ให้ความเห็นชอบ “หลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ” กําหนดให้รัฐวิสาหกิจถือ

ปฏิบัติโดยได้ระบุในหลักการให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝ่ายจัดการต้องถือเป็นความรับผิดชอบหลักในการจัดให้มี

ระบบการควบคุมท่ีดีเพื่อพิทักษ์เงินลงทุนและสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน      

การดําเนินงาน    นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน    
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การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2544 ให้หน่วยงานภาครัฐนํามาตรฐาน

การควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

และความเส่ียงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ โดยให้มีการดําเนินการและการจัดทํารายงานต่างๆ ตามระเบียบที่ คตง. กําหนด

ในแนวทางเดียวกัน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, 2544)  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความเช่ือม่ันว่า กฟผ. สามารถปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และดํารงไว้ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ หน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน 

จึงได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในของสายงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงได้จัดให้มี         

การประเมินผลระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานเพ่ือสร้างความมั่นใจและเป็นท่ีเชื่อถือแก่

สาธารณชน ท้ังในด้านการดําเนินงานการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ อีกทั้งเพื่อให้

การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 

2553)  

 ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงได้สนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายใน

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ เพื่อให้ทราบถึงความพอเพียงและเหมาะสมของการควบคุมภายใน

ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า วิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้จะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมและมีการควบคุมภายในตามหลักการและมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ อีกท้ัง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริหาร ซ่ึงมีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลในการวางแผน ควบคุม  

และประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของหน่วยงานในปัจจุบัน และเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการควบคุมภายในของสายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎี  

 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 

 จากการศึกษาคําจํากัดความต่าง ๆ เก่ียวกับความคิดเห็น สามารถสรุปได้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออก

ของบุคคลต่อส่ิงใดสิ่งหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นท้ังการพูดการเขียน ซ่ึงเกิดจากการตัดสินใจ การประเมินค่า หรือทัศนคติเก่ียวกับ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยการแสดงออกน้ีจะต้องอาศัยพื้นความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมระหว่างบุคคล เป็นเคร่ืองช่วย

ในการพิจารณาก่อนการตัดสินใจ อาจเป็นไปได้ท้ังในทางเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ดังน้ัน หากกล่าวถึง ความคิดเห็น

ของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย  สํานักงานใหญ่ ก็น่าจะหมายถึง การที่บุคลากรด้านบัญชีและการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สํานักงานใหญ่ ได้พิจารณา ประเมินค่า และแสดงออกถึงทัศนคติท่ีมีต่อระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานด้านบัญชี

และการเงิน ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยงานด้าน

บัญชีและการเงินจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามท่ีกําหนดไว้ 
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 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, 2544) กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน จัดทําจากผลการตรวจสอบและประสบการณ์การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากล โดยได้ประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of 

the Treadway Commission) อีกทั้ง ยังนําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงิน

แ ผ่ น ดิ น ระห ว่ า งป ระ เท ศ  (International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI) ม าป รับ ใช้ ต าม          

ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย 

มาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ดังน้ี 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมข้ึน

ในหน่วยรับตรวจ หรือทําให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทําให้การควบคุมย่อหย่อน

ลงได้ เช่น ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหาร ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของ

บุคลากร โครงสร้างการจัดองค์กร การมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร  

เป็นต้น 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซ่ึงไม่พึงประสงค์ท่ีทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด

“การประเมินความเส่ียง” หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการกําหนดแนวทางท่ีจําเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเส่ียง หรือการบริหารความ

เส่ียง ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารกําหนดให้บุคลากร

ของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่างกิจกรรม

การควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าท่ีงาน เป็นต้น ในการดําเนินการเก่ียวกับ

กิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือ 

ลดความเสียหาย ความผิดพลาด ท่ีอาจเกิดข้ึนและให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สําหรับ

กิจกรรมการควบคุม ในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใด

บุคคลหน่ึงมีหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงต่อความเสียหายต้ังแตต่้นจนจบ แต่ถ้ามีความจําเป็น

ใหกํ้าหนดกจิกรรมการควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และ

ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ   เก่ียวกับการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก ใน         

การดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการส่ือสาร ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและส่ือสารให้ฝ่าย

บริหารและบุคลากรอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซ่ึงจําเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่

เหมาะสมและทันเวลา 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน 
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(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluation) ซ่ึงแยกเป็น การประเมินการควบคุมด้วย

ตนเอง (Control Self Assessment) เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุม่ผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงานน้ัน ๆ และการประเมิน

การควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เช่น การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผล         

การควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น ในการดําเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัด

ให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่อง

และสมํ่าเสมอ 

แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายในของหน่วยงานด้านบัญชีและการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2551) 

ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานด้านบัญชีและการเงินได้จัดให้มีขึ้นตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความม่ันใจ

อย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถงึการดูแลรักษาสินทรัพย ์การป้องกัน

หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทาง  

การเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซ่ึงรวมถึง

ระเบียบของฝ่ายบริหาร โดยแนวคิดของการสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงความม่ันใจว่าจะได้รับผลอย่าง

คุ้มค่าตามต้นทุนท่ีใช้โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะ

ได้รับจากการมีระบบควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบ ซ่ึงรวมถึง การลดความเส่ียงท่ีทําให้หน่วยงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กําหนด นอกจากน้ี อาจมีการเกิดข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เน่ืองจากข้อจํากัดแฝง

อยู่ในการควบคุมภายใน อีกท้ัง ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลา เน่ืองจากสถานการณ์และ

สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ใช้เป็นคําถามในแบบสอบถามพัฒนามาจาก

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงแสดงไว้ใน “คําแนะนํา การนํา

มาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ” ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2544) แยกเป็นองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมิน

ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล โดยสอบถามจากผู้ปฏิบัติงาน

ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับงานด้านบัญชีและการเงนิของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย ท่ีปฏิบัติงานประจําท่ีสํานักงานใหญ่ จํานวน 254 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นต่อระบบ

การควบคุมภายใน 3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
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(Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉลี่ย นอกจากน้ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางการแจกแจง

ความถ่ีแบบสองทาง (Cross Tabulation) เพื่อหาความถ่ีและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์แยกตามกลุ่ม

ของตัวแปร ในสว่นของคําถามปลายเปิดใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินตอ่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานด้าน

บัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ อภิปรายผลการศึกษาตามการศึกษาที่เก่ียวข้องได้

ดังน้ี 

1) จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สํานักงานใหญ่ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน ตามองค์ประกอบ ท้ัง 5 ด้าน 

ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการ

ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีระดับความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผล

มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการติดตามผลการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ และ

ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันว่าจะดําเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เวสารัส ไลศิริพันธุ ์

(2554) ท่ีพบว่าความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีระดับความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในด้าน

สารสนเทศและการส่ือสารมากที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับองค์ประกอบด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทุกระดับให้

ความสําคัญกับการควบคุมภายใน มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม สร้างบรรยากาศของการควบคุมท่ีดี มีการกําหนด

ทิศทางและนโยบายท่ีสําคัญ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุทุมพร ธรรมสนอง (2551) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ือง

การประเมินผลการควบคุมภายในทางการบัญชีของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีพบว่า  

การควบคุมภายในทางการบัญชีของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว 

โดยองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายในมีระดับการดําเนินการท่ีดีพอใช้ นอกจากน้ัน ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ ธัญญกิจ  ทรัพย์ประสม (2547) ท่ีพบว่าระดับการประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ตามความเข้าใจ

ของพนักงานส่วนเงินตรา พนักงานมีความเข้าใจในแต่ละประเด็นในระดับดี เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีการกําหนดนโยบายและ

นํามาตรการต่าง ๆ มาปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง มีการติดตาม การวัดผลและปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติให้

สอดคล้องกับนโยบาย มีการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อให้พนักงาน

ได้รับข่าวสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันทีจากฐานข้อมูลของธนาคาร อีกท้ังยังสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ พงศ์พงา เนตรหาญ (2548) ท่ีพบว่าระดับความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ท่ีมี

ต่อระบบการควบคุมภายใน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบท้ัง 5 ด้าน โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน  2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   169

 

2) จากการศึกษาพบว่า บุคลากรด้านบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ ่ 

ท่ีมีระยะเวลาการในปฎิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ ไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงศ์พงา เนตรหาญ  (2548) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีต่อระบบการควบคุมภายใน ท่ีว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เวสารัส ไลศิริพันธ์ุ (2554)  

ซ่ึงได้ทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีว่าระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ

ของระบบการควบคุมภายในท้ัง 5 ด้าน ส่วนบุคลากรท่ีมีระดับตําแหน่งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการควบคุม

ภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพงศ์พงา เนตรหาญ (2548) ที่ว่าบุคลากร

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ท่ีมีระดับตําแหน่งแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เวสารัส ไลศิริพันธุ ์

(2554) ท่ีว่าบุคลากรด้านบัญชีและการเงินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีระดับตําแหน่ง

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในท้ัง 5 ด้าน 

ในการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานด้านบัญชี

และการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ ผู้ศึกษาขอนําเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงอาจ

เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายใน ดังน้ี  

1) จากข้อค้นพบท่ีว่า องค์ประกอบท่ีมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียมากสุดคือ องค์ประกอบด้านการติดตาม

ประเมินผล แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผล โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนงานอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเพื่อมีการปรับปรุงแก้ไขที่ทันต่อเหตุการณ์ และมีการแก้ไขข้อบกพร่องทันทีท่ีพบเม่ือมี

การประเมินผลและตรวจสอบโดยผู้สอบภายใน ส่วนองค์ประกอบด้านการประเมินความเส่ียง มีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย

ตํ่าสุด อาจเน่ืองมาจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการประเมินความเส่ียง เน่ืองจากการประเมิน

ความเสี่ยงต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ค่อนข้างสูง ผู้วิเคราะห์ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจ

ในวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม การระบุปัจจัยเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก การวิเคราะห์

ความเส่ียง และการกําหนดวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการประเมินความเส่ียง เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของ

ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมและจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ดังน้ัน 

หน่วยงานควรจัดให้มีการบรรยายหรืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประเมินความเส่ียงแก่บุคลากรมากย่ิงข้ึน 

เพื่อให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยง อีกท้ัง การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะช่วยป้องกันความเสียหาย

จากการปฏิบัติงานได้  ซึ่งการท่ีหน่วยงานได้รับรู้ปัจจัยเส่ียงท่ีสําคัญจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดแนวทางการควบคุม

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้เกิดความม่ันใจว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดข้ึนหรือหากเกิดข้ึน

จะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กรที่ต้ังไว ้

2) จากข้อค้นพบท่ีว่า ผู้บริหารของหน่วยงานให้การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสําคัญ

ของความซื่อสัตย์และจริยธรรม และให้ความสําคัญต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณและการดําเนินงาน แสดงให้

เห็นว่า หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดม่ันใน
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ค่านิยมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างท่ีดี จึงทําให้หน่วยงานมีความพร้อมท่ีจะทําให้ภารกิจการควบคุม

ภายในทุกด้านมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร นอกจากน้ัน หน่วยงานยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับ   

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างมากนัก อาจเป็นเพราะโครงสร้างของหน่วยงานในปัจจุบันมีโครงสร้างท่ีดีและเหมาะสมกับ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่แล้ว จึงยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปรับเปล่ียน ท้ังน้ี หน่วยงานควรมีการประเมินผลโครงสร้าง

อย่างสมํ่าเสมอและปรับเปล่ียนที่โครงสร้างที่จําเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานควรมี

การวางแผนด้านอัตรากําลังไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคลากรมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันมากท่ีสุด 

3) ระบบการตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญ และมีบทบาทโดยตรงในเร่ืองการควบคุมภายใน ดังน้ัน 

หน่วยงานจึงควรมีการสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

ทุกระดับทุกตําแหน่งอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างเป็นระบบและมี

แบบแผน อีกท้ังยังช่วยให้หน่วยงานสามารถพัฒนากระบวนการการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการดําเนินงานให้บรรลุตามภารกิจในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้   

การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน นอกจากน้ัน บุคลากรทุกคนในหน่วยงานควร

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน และมีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในที่หน่วยงานกําหนดไว ้เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป ผู้ศึกษาควรเพิ่มการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ท้ังผู้ปฏิบัติงานระดับผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติบัติงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก หรือทําการศึกษาโดยมีขอบเขตของประชากรเป็น

ผู้ปฏิบัติงานในสายงานอ่ืน ๆ รวมท้ังผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานประจําอยู่ท่ีสํานักงานใหญ่ด้วย  เพื่อทําให้ทราบถึงข้อ

แตกต่าง จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในแต่ละหน่วยงาน และทําให้เห็นภาพรวมของการควบคุมภายใน

ท่ัวท้ังองค์กร เพ่ือจะได้นํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ  

ข้ึนไป 
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