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บทคัดยอ
 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการใชการควบคุมภายใน (ในระดับหลักการ

และขอปฏิบัติ) และ 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในท่ีสงผลตอความสําเร็จอยางย่ังยืน              

ของวสิาหกจิการผลติขนาดยอมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน ประเทศไทย โดยศกึษาการควบคมุภายใน

ตามแนวคิด COSO 2013 ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน หลักการการควบคุมภายใน 17 หลักการ และ

ใช COSO 2013 เปนแนวทางในการกําหนดขอปฏิบัติการควบคุมภายในของแตละหลักการ ไดขอปฏิบัติการ

ควบคุมภายในรวม 69 ขอ สาํหรับความสําเรจ็อยางย่ังยนื  วดัตามแนวคิดการวัดผลเชิงดลุยภาพ กลุมตวัอยาง

ในการศึกษา คือ วิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 258 แหง                   

เก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณและแบบสอบถาม เก็บขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงิน สถิติที่ใชใน              

การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจยัพบวา หลกัการการควบคมุภายในทีถ่กูนาํไปปฏบิตัมิากทีส่ดุคือ การจดัโครงสรางองคกร 

กําหนดอํานาจสัง่การและความรับผดิชอบทีช่ดัเจน อนัดบัสองคอื ระบแุละวเิคราะหความเสีย่งอยางครอบคลมุ 

และอนัดบัสาม คือ กิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบายและพบวา การควบคุมภายในของ COSO 2013       

มอีทิธพิลตอความสําเร็จอยางย่ังยนื โดยผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอน พบวา ม ี2 หลักการ

ทีม่อีทิธพิลเชิงบวกตอความสําเรจ็อยางยัง่ยืนของวิสาหกจิการผลิตขนาดยอม คอื 1) ความมุงมัน่ในการจงูใจ 

พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 2) กิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ดังนั้นหาก 
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วสิาหกจิการผลิตขนาดยอมตองการประสบความสําเรจ็อยางยัง่ยนือาจเลอืกนาํขอปฏิบตักิารควบคมุภายใน

ภายใต 2 หลักการดังกลาวไปใชมากกวาหลักการอ่ืนๆ

คําสําคัญ
 การควบคุมภายใน   ความสําเร็จอยางยั่งยืน   วิสาหกิจการผลิตขนาดยอม 

Abstract
 The objectives of this research are 1) to study internal control implementation (in term         

of principle and practice) and 2) to study effects of internal controls which affect sustainable success 

of small manufacturing enterprises in upper Northeast, Thailand. By means of applying COSO 2013 

Internal Control-Integrated Framework including  5 internal control components and 17 internal 

control principles as guideline for defining 69 internal control practices. For sustainable success 

measured by Balanced Scorecard concept. The sample in the study was 258 small manufacturing 

enterprises in the upper Northeast. Primary data was collected through interviews and questionnaires. 

Secondary data was collected from financial statements. Statistics of analysis were confirmatory 

factor analysis and multiple regression analysis.  

 Findings showed that the top three applied  principles are 1) to establish structure, authority 

and responsibility 2) to identify and analyze the risks and 3) to deploy through policies and              

procedures. The stepwise multiple regression analysis found that there are two principles that have 

a positive influence on the sustainable success: 1) to demonstrate commitment to competence 2) 

to deploy through policies and procedures. Therefore, once the enterprises require sustainable 

success, the two principles are favorable basis to apply in organizations.      

Keywords
 Internal Control, Sustainable Success, Small Manufacturing Enterprises

บทนํา
 ในการประกอบธุรกิจ ไมวาจะเปนกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ  ผูประกอบการยอมมุงหวังที่จะ

ใหกจิการบรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมายทีต่ัง้ไว และมคีวามเตบิโตอยางตอเน่ือง เจาของกจิการหรอืผูบริหาร

ตองพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งหรอืลดระดบัความเสีย่งลงใหนอยทีส่ดุเทาทีส่ามารถจะทาํได  ในกจิการขนาดเลก็

ที่มีกิจกรรมการดําเนินงานไมมากนัก เจาของกิจการอาจควบคุมดูแลกิจการดวยตัวเองเพียงคนเดียวได       

อยางทั่วถึง แตเมื่อขนาดกิจการมีการขยายตัวมากข้ึน เจาของกิจการไมสามารถควบคุมดูแลไดอยางทั่วถึง  
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การควบคุมภายในเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญมากที่จะชวยใหกิจการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย                         

ที่กําหนด (จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2557, 2-1) การควบคุมภายใน

ไดเริม่มบีทบาทมากขึน้  จากกรณกีารลมละลายทีไ่มมใีครคาดคดิของบรษิทัยกัษใหญในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เชน Enron และ Worldcom เปนตน สาเหตมุาจากการทุจรติในบรษิทั และการตกแตงตวัเลขในรายงานทางการเงิน  

สงผลใหรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมาย The Public Company  Accounting Reform 

and Investor Protection Act of 2002 หรือ The Sarbanes-Oxley Act of 2002 หรือ SOX (Zhang & Pany, 

2008) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน และหลังจากกฎหมายนี้มีการบังคับใชสงผล

ใหองคกรทางธุรกจิตระหนกัถงึความสาํคัญของการควบคมุภายในมากขึน้ โดยองคกรหนึง่ทีม่บีทบาทอยางมาก

ในเร่ืองการควบคุมภายใน ก็คือ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway             

Commission (COSO) (1994, 2013)  ซึ่งเปนคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา 

ในป พ.ศ. 2535 COSO ไดเผยแพรกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (Internal Control – Integrate Framework) 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) สภาพแวดลอมในการควบคุม  2) การประเมินความเส่ียง 3) กิจกรรม

การควบคุม 4) สารสนเทศและการส่ือสาร 5) การติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกร

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติ          

ตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วของ ตอมา COSO ไดเผยแพรแนวคิดการควบคุมภายในออกมาเปนระยะ 

จนลาสุดในป พ.ศ. 2556 COSO ไดปรับปรุงแนวคิดการควบคุมภายในคร้ังสําคัญ ภายใตชื่อกรอบแนวคิด

การควบคุมภายใน COSO 2013 (COSO 2013 Internal Control – Integrate Framework) โดยยงัคงประกอบดวย 

5 องคประกอบตามกรอบแนวคิดเดิมที่เผยแพรในป พ.ศ. 2535 แตเพิ่มหลักการการควบคุมภายใน                   

(Internal Control Principle) 17 หลักการมาใชเปนขอกําหนดในแตละองคประกอบ รวมทั้งมีการระบุจุดเนน

ของแตละหลักการรวมอยูดวย ซึ่งสามารถนําไปใชไดกับองคกรทุกประเภทธุรกิจ แตเพื่อใหเหมาะสม                 

กับทรัพยากรที่มีอยูของแตละองคกร อาจมีการปรับใชใหแตกตางกันตามขนาดของแตละองคกร

 องคกรทางธุรกิจขนาดใหญที่มีผู มีส วนไดเสียหลายฝาย อยางเชน บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัย จะมีขอกาํหนดทีแ่สดงใหเห็นถงึการใหความสาํคญัของการควบคุมภายในอยางชดัเจนและ

สวนใหญมีการนํากรอบงานการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มาประยุกตใชในองคกร รวมทั้งมี

หนวยงานกํากับดูแล เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย แตสําหรับองคกร             

ทางธุรกิจที่มีขนาดไมใหญนักและมีผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของจํานวนไมมากอยางวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม หรือ Small and Medium Enterprises (SMEs) อาจยังไมใหความสําคัญและไมมีการกําหนด

กระบวนการเกีย่วกบัการควบคมุภายในอยางชดัเจน ดงังานวจิยัของ Oseifuah & Gyekye (2013) ทีไ่ดศกึษา

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  ของ SMEs ในเขต Vhembe ประเทศแอฟริกาใต พบวา SMEs 

มีการปฏิบัติในเรื่องการควบคุมภายในอยูในระดับตํ่า โดยมีเพียงรอยละ 45 ของกิจการที่ทําการสํารวจท่ีมี   

การควบคุมภายในที่เพียงพอซึ่งสอดคลองกับงานของ Wai (2008) ที่ไดศึกษาการรับรูถึงความสําคัญของ   

การตรวจสอบภายในของผูประกอบการ SMEs ในประเทศมาเลเซยีพบวา ผูประกอบการ SMEs มคีวามเขาใจ
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ทีจ่าํกดัเก่ียวกบัความสาํคัญของการตรวจสอบภายในซ่ึงจากการเขาใจทีจ่าํกดันีส้งผลให SMEs มกีารควบคุม

ภายในท่ีออนแอแมกระท่ังการควบคุมภายในพ้ืนฐานท่ีควรมีแตในทางกลับกันก็มีงานวิจัยท่ีพบวา SMEs 

ตระหนักถงึความสําคญัของการควบคุมภายในและมีการควบคุมภายในท่ีมปีระสทิธิผล อาทเิชน งานวิจยัของ 

Teketel & Berhanu (2009) ที่ศึกษาการควบคุมภายในของ SMEs ในประเทศสวีเดน พบวา SMEs ตระหนักถงึ

ความสาํคญัของการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

 สําหรับในประเทศไทยปญหาท่ีพบใน SMEs คือ SMEs มักขาดความรูในดานการจัดการ มักจะใช

ประสบการณจากการเรียนรูโดยเรียนถูกเรียนผิดเปนหลัก อาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นองมาชวย   

งานการบรหิาร  ในลกัษณะนีแ้มมขีอดใีนเรือ่งการดแูลทีท่ัว่ถงึ แตเม่ือกจิการเริม่ขยายตวัหากไมปรับปรงุการบรหิาร

จัดการใหมีระบบก็จะเกิดปญหาข้ึนได (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เครือขาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548) ทั้งนี้ SMEs เปนภาคธุรกิจสวนใหญของประเทศไทย โดย ณ สิ้นป พ.ศ. 2557 

คิดเปนรอยละ 99.73 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2558)  

ถือวามีบทบาทสําคัญตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก SMEs             

จึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและควรไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูเรื่อง

การควบคุมภายในซ่ึงจะชวยใหกระบวนการทํางานมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ   ดงัน้ันการท่ีจะให SMEs 

ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน ตองทําให SMEs ทราบถึงผลที่เกิดจากการมีการควบคุม

ภายในที่ดี ทั้งนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีตอองคกรไวหลายมุมมอง โดย                

ผลการวิจัยสวนใหญใหผลท่ีสอดคลองกัน คือ การมีการควบคุมภายในที่ดีจะสงผลเชิงบวกตอองคกร เชน           

งานวิจัยของ Tsang (2007) ที่ศึกษาความสัมพันธของการควบคุมภายในกับผลการดําเนินงาน ของบริษัท    

ในตลาดหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวัดระดับการควบคุมภายในจากการเปดเผยจุดออน             

การควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญตามขอบังคับของ SOX และวัดผลการดําเนินงานจากมูลคาแตละกิจการ     

ในตลาดหลกัทรพัย ผลการวจิยัพบวา กจิการทีม่จีดุออนการควบคมุภายในทีม่นียัสําคญัจะมมีลูคาของกจิการ

ตํ่ากวากิจการที่ไมมีจุดออนการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของ        

การปฏบิตัติามขอบงัคบัการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีมตีอคณุภาพกําไรในประเทศเยอรมัน 

ผลศกึษาพบวา การปฏบิตัติามขอบงัคับการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งมผีลเชงิบวกตอคณุภาพ

กาํไร (Brown, Pott & Wompener, 2014) ในประเทศไทยมีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกับผลกระทบของการควบคุม

ภายในเชนกนั โดยมกีารศกึษาอทิธผิลของการควบคุมภายในของวสิาหกจิการผลิตขนาดกลางในประเทศไทย

ทีม่ตีอวตัถปุระสงคของการควบคุมภายในท้ัง 3 ดานและผลการดําเนนิงานทางการเงิน  ผลจากการวิจยัพบวา 

การควบคุมภายในของ COSO มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน            

ความเช่ือถอืไดของรายงานทางการเงิน การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วของ และผลการดาํเนนิงาน

ทางการเงินและยังพบวาการบรรลุวัตถุประสงคแตละดานเกิดจากการใชการควบคุมภายในที่แตกตางกัน 

(วินัย เหลืองวิโรจน, 2555) 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560190

 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน พบวา  สวนใหญจะวัดผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีตอ            
ผลการดําเนินงานทางการเงิน แตในภาวะที่การทําธุรกิจมีการแขงขันทวีความรุนแรงมากข้ึน การใชตัวช้ีวัด  
ผลการดําเนินงานทางการเงินเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอสําหรับผูบริหารในการสรางความสําเร็จและ        
ความอยูรอดใหกบัองคกร (Kaplan & Norton, 1992) การจะวดัผลความสาํเร็จทางธรุกจิอยางยัง่ยนืควรวดัผล
การดําเนินงานทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงิน ซึ่งทําไดหลายวิธีดวยกัน แตละวิธีสวนใหญจะมีแนวคิด
และหลักการคลายคลึงกนั แตจะมรีายละเอยีดท่ีแตกตางกนั หนึง่ในแนวคดิท่ีไดรบัการยอมรับและเปนทีน่ยิม
ในตางประเทศรวมทั้งประเทศไทย คือ การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ของ Kaplan    
& Norton (1992)  BSC เปนกลยุทธในการบริหารงานสมัยใหม ซึ่งจะวัดผลการดําเนินงานจากทุกมุมมอง   
เพื่อใหเกิดดุลยภาพในทุกๆ ดาน ประกอบดวย 4 มุมมอง คือ มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมอง
ดานกระบวนการภายใน  และมมุมองดานการเรยีนรูและเตบิโต มงีานวจิยัจํานวนมากทีใ่ช BSC เปนแนวทาง
ในการพัฒนาและเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคกร เชน งานวิจัยของ Hacker & Lang (2000) ที่ศึกษา       
และพัฒนาระบบการประเมินองคกรท่ีมุงเนนการทํางานเปนทีม งานวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผูนําของผูประกอบการเพ่ือการบริหารองคกรแบบดุลยภาพสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน             
เขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (รฐันนัท พงศวริทิธิธ์ร, ภาคภูม ิภคัวภิาส และ สธุมีนต ทรงศิรโิรจน, 2559) 
และงานวิจัยของสมภาร ดอนจันดา และ คณิศร ภูนิคม (2556) ที่ทําการศึกษาตัวชี้วัดความสําเร็จ                         
ในการดําเนนิธุรกจิก่ึงแสวงหากําไร โดยประยุกตใชหลกั BSC เปนตน   จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวจิยัจึงตองการ
ศึกษาลักษณะการนําการควบคุมภายในไปปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบของการใชการควบคุมภายในที่มี      
ตอความสําเร็จอยางยั่งยืนของ SMEs แตดวยลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจแตละประเภท           
ที่มีความแตกตางกัน ผูวิจัยตองการศึกษาประชากรกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จึงมุ งศึกษาวิจัยที่         
วิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผูวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยจะชวยให 
SMEs เลอืกนําการควบคุมภายในท่ีมผีลตอความสําเร็จไปใชในองคกร รวมท้ังใหความสําคัญกับการควบคุม

ภายในมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางแทจริง

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการใชการควบคุมภายใน (ในระดับหลักการและขอปฏิบัติ) ของวิสาหกิจ      

การผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการใชการควบคุมภายในท่ีมีตอความสําเร็จของวิสาหกิจการผลิต    

ขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 

กรอบแนวคิดการวิจัย
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ งานวิจัยคร้ังนี้ใชแนวคิดการควบคุมภายใน  

ตาม COSO 2013 เปนตวัแปรอิสระโดยแยกเปนองคประกอบ 5 ดาน หลักการการควบคุมภายใน 17 หลักการ 

และใช COSO 2013 เปนแนวทางในการกําหนดขอปฏิบัติการควบคุมภายในของแตละหลักการวมทัง้หมด 
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69 ขอ แลวนํามาวัดผลกระทบที่มีตอความสําเร็จอยางย่ังยืนซ่ึงวัดตามแนวคิด Balanced Scorecard ทั้ง                     

4  มุมมอง ดังภาพที่ 1

 

                                            ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการวจิยั
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วิธีการวิจัย
 1. ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ระยะ  คือ

  ระยะที ่1 เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยศกึษาแนวคดิการควบคมุภายในของ COSO เนนแนวคดิ

ที่เผยแพรลาสุด คือ COSO 2013 นําขอมูลและความรูที่ไดศึกษามาเรียบเรียงและสรุปองคประกอบ                 

หลักการการควบคมุภายใน และกาํหนดขอปฏบิตักิารควบคมุภายใน จากน้ันนาํขอปฏบิตักิารควบคุมภายใน

ที่ไดไปสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริหารระดับสูงของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน เพื่อระดมความคิดเห็นวาหากนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในมาใชกับวิสาหกิจการผลิตขนาดยอม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะสงผลอยางไร และเพ่ือคัดเลือกใหไดมาเฉพาะขอปฏิบัติการควบคุม

ภายในที่คาดวามีประสิทธิผลและเหมาะสมกับวิสาหกิจการผลิตขนาดยอม

  ระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยนําขอมูลที่ไดจาก ระยะท่ี 1 ไปสรางเปนแบบสอบถาม 

และทําการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความเชื่อม่ัน 

จากน้ันจึงทําการเก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยางในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน และเก็บขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 ของวิสาหกิจการผลิต

ขนาดยอม เพื่อนําไปสูการวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาผลกระทบของการใชการควบคุมภายในที่มีตอการ     

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากร คอื ผูบรหิารระดับสงูของวิสาหกจิขนาดการผลิตขนาดยอมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ประกอบดวยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ  จํานวน 16,850 ราย 

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) โดยวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมกําหนด           

ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 คือ กิจการผลิตสินคาที่มีจํานวนการจางงาน

ไมเกิน 50 คน หรือ สินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน ไมเกิน 50 ลานบาท 

  กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ คือ ประชากรท่ีถูกสุมอยางงายภายใตเงื่อนไข

การเลือกตัวอยางในการสัมภาษณจากประชากรแตละจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด โดยทําการสุมดวยการกําหนด

คุณสมบัติเพื่อสัมภาษณจังหวัดละ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย  กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม 

คือ ประชากรที่ถูกสุมอยางงายจากกลุมประชากรวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน กําหนดขนาดตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (อางถึงใน วาโร          

เพ็งสวัสดิ์, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 391 ตัวอยาง โดยวิธีการคนหาตัวอยาง 

คือ การสืบคนขอมูลงบการเงินยอนหลัง 4 ป จากระบบคลังขอมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse)              

ในเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยเลือกกลุมธุรกิจการผลิต เลือกภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และเลือกจังหวัดแตละจังหวัดจนครบ 5 จังหวัด
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร

ระดับสูงของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลจาก

งบการเงิน ซึ่งประกอบดวย กําไรสุทธิ สินทรัพยรวม ณ ตนป และสินทรัพยรวม ณ สิ้นป จากงบการเงิน           

ยอนหลงั 4 ป ไดแก ป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 ของแตละกจิการ ซึง่เก็บรวบรวมขอมูล จากระบบคลงัขอมูลธรุกจิ 

(Business Data Warehouse)  ในเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

 4. เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย

  แบบสมัภาษณ สรางจากกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน COSO 2013 (COSO 2013 Internal  

Control – Integrate Framework) ไดขอปฏบิตักิารควบคมุภายในทัง้หมด 72 ขอ นาํไปสัมภาษณกลุมตวัอยาง

ในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ โดยหากผูใหสัมภาษณระบุตรงกันวาขอปฏิบัติการควบคุมภายในขอใด 

คาดวาจะไมมปีระสทิธผิลหรอืไมเหมาะสมในการนาํมาใชกบัวสิาหกจิการผลิตขนาดยอมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบนก็จะตัดขอปฏิบัติการควบคุมภายในดังกลาวออกไป 

  แบบสอบถาม สรางจากการพัฒนาและปรับปรุงแกไขจากการสัมภาษณ โดยผลจาก                    

การสัมภาษณทําใหคงเหลือขอปฏิบัติการควบคุมภายในทั้งหมด 69 ขอ  แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน 

คือ สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอม สวนท่ี 2 ขอปฏิบัติการควบคุมภายใน และ                  

การประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ

  ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา          

(Content Validity) และตรวจสอบคุณภาพดานความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปสอบถาม

กบักลุมตวัอยางบางสวนเพือ่ใหไดผลตอบรบั จาํนวน 30 ราย โดยใชคาสมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient) 

ตามวธิขีอง Cronbach ซึง่การควบคุมภายใน และความสําเร็จอยางย่ังยนื มคีาสมัประสิทธ์ิแอลฟาอยูระหวาง 

0.881 – 0.969 สรปุไดวา คาํถามในแบบสอบถามท่ีใชในงานวิจยัมคีวามนาเช่ือถอืตามทฤษฎีของ Cronbach 

ที่วาคาความเช่ือมั่นของคําถามไมควรต่ํากวา 0.70 (Nunnally, 1978, 245)

 5. ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย

       ในงานวิจยันี ้ไมไดวดัระดับการควบคุมภายในจากคาการปฏิบตัติามหลักการการควบคุมภายใน

ทัง้ 17 หลกัการโดยตรง แตจะวัดระดับการควบคุมภายในจากคาการปฏิบตัติามขอปฏิบตักิารควบคุมภายใน 

ซึง่เปนวิธปีฏบิตัภิายใตหลกัการการควบคุมภายใน   ผูวจิยัจึงกาํหนดใหหลักการการควบคุมภายในเปนตัวแปรแฝง 

(Latent) และกําหนดใหขอปฏิบัติการควบคุมภายในแตละขอเปนตัวแปรสังเกตได (Observed)                           

โดยคาของการใชหลักการการควบคุมภายในท้ัง 17 หลักการ จะคํานวณมาจากคาเฉล่ียระดับการนําขอปฏิบตัิ

การควบคุมภายในไปใชของแตละหลักการ 

  ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได ดังนี้

  (1)  ตัวแปรแฝง ไดแก หลักการการควบคุมภายในท้ัง 17 หลักการ ที่กําหนดข้ึนภายใต                

องคประกอบการควบคุมภายใน 5 ดาน ของ COSO 2013
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  (2) ตวัแปรสงัเกตได ไดแก ขอปฏบิตักิารควบคุมภายในของแตละหลกัการรวมท้ังหมด 69 ขอ 

วัดคาจากระดับการนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในไปปฏิบัติ โดยแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ (Rating scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 99-100)

   ตัวแปรตาม ความสําเร็จอยางย่ังยืนของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมวัดคาจาก                      

ผลการดําเนินงานทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ไมใชทางการเงินตามแนวคิด Balanced Scorecard          

ทั้ง 4 มุมมอง  แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 

การวัดคาความสําเร็จอยางย่ังยืนตามแนวคิดการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC)

 9. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  สถติทิีใ่ชการวิเคราะหขอมลูเชงิพรรณนา คอื คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิ      

ที่ใชวิเคราะหวาขอปฏิบัติการควบคุมภายในเหมาะท่ีจะเปนตัวแปรสังเกตไดของแตละหลักการการควบคุม

ภายในซึ่งเปนตัวแปรแฝง คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

สถิติที่ใชวิเคราะหวาการใชการควบคุมภายในสงผลอยางไรตอความสําเร็จอยางย่ังยืน คือ การวิเคราะห        

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
 จากการวิเคราะหเน้ือหาการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 2013 ทําใหไดขอปฏิบัติ              

การควบคุมภายใน 72 ขอ และเมื่อนําไปสัมภาษณกลุมตัวอยางเพื่อหาขอปฏิบัติการควบคุมภายในที่คาดวา

  
1.   (Return on 

Assets: ROA)   3  (  . . 2555 – . . 2557) 

 5  

  ROA  

 

  

2.   

 5  (Rating Scale) 

3.   

 5  (Rating Scale) 

4.   

 5  (Rating Scale) 
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มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจาก         

การสัมภาษณคงเหลือขอปฏิบัติการควบคุมภายใน 69 ขอ จากนั้นนําไปสรางเปนแบบสอบถาม โดยไดสง

แบบสอบถามไปยังวิสาหกิจการผลิตขนาดยอม จํานวน 400 ชุด มีแบบสอบถามที่ตอบกลับและมี                   

ความครบถวน สมบูรณ สามารถใชในการวเิคราะหขอมูลไดทัง้หมด 258 ชดุ คดิเปนรอยละ 64.5 ซึง่สอดคลอง      

กับ Aaker, Kumar & Day (2001) ที่วาการสงแบบสอบถามตองมีอัตราตอบกลับอยางนอยรอยละ 20 จึงเปน

ที่ยอมรับได ผลการศึกษาลักษณะการใชการควบคุมภายในของวิสาหกิจผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบนจําแนกตามหลักการการควบคุมภายใน แสดงไดดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 

ระดับการปฏิบัติการควบคุมภายในของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จําแนกตามหลักการการควบคุมภายใน

   x  S.D. 
1   

 

3 3.68 0.89 

2  7 3.63 0.87 

3  12 3.62 0.84 

4  2 3.59 0.85 

5  6 3.51 0.81 

6  15 3.47 0.79 

7  

 

4 3.45 0.75 

8  11 3.43 0.72 

9  14 3.45 0.73 

10  5 3.41 0.75 

11  8 3.29 0.73 

12  1 3.26 0.76 

13  9 3.20 0.75 

14  10 3.15 0.76 

15  16 3.14 0.74 

16  17 3.07 0.78 

17  13 3.02 0.76 
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 จากตารางท่ี 2 พบวาหลักการการควบคุมภายในท่ีถูกนําไปปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การจัดโครงสราง 

องคกร กาํหนดอํานาจส่ังการและความรับผดิชอบท่ีชดัเจน (3.68) อนัดบัสอง คอื ระบแุละวิเคราะหความเส่ียง

อยางครอบคลุม (3.63) และอันดับสาม คือ กิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย (3.62) ผลจากตารางท่ี 2 

แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการนําไปใชของการควบคุมภายใน

ในแตละหลักการในระดับที่แตกตางกัน

 กอนการทดสอบสถิตอิืน่ ไดนาํผลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบขอมูลเพือ่ยนืยนัวาม ีความเท่ียงตรง

เชงิโครงสราง และความสอดคลองกลมกลืนของตัวแปรแฝง (หลกัการการควบคุมภายใน)  และตัวแปรสังเกตได 

(ขอปฏิบัติการควบคุมภายใน) ตัวอยางตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตไดแสดงดังตารางที่ 3 และตัวอยาง      

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน แสดงในภาพท่ี 2  

ตารางท่ี 3 

ตารางสัญลักษณตัวแปรแฝง (Latent) และตัวแปรสังเกตได (Observed) หลักการที่ 1 ความยึดมั่นในคุณคา 

ของความซ่ือตรงและจริยธรรม

/   
 ( ) IEV 

 IEV1 

 IEV2 

 IEV3 

 IEV4 

  

 

IEV5 
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ภาพที่ 2: โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง

   และจรยิธรรม  (หลกัการที1่) ของการควบคุมภายในของวิสาหกจิขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน

 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกับตัวแปรแฝงทั้ง 17 หลักการการควบคุมภายใน และ     

ความสําเร็จอยางยั่งยืน ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลตัวแปรแฝงทั้ง 18 โมเดล                 

มีตัวบงช้ีที่เหมาะสมเปนตัวแปรสังเกตได เปนไปตามเกณฑ พิจารณาไดจากคาไค-สแควร มีคาระหวาง        

0.00 - 28.90 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคา p-value อยูระหวาง 0.055 - 1.000 เมื่อพิจารณาคานํ้าหนัก          

องคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมคีาอยูระหวาง 0.65 - 0.84 และมีนยัสาํคญัทีร่ะดับ 0.05 ทกุตวัแปร  สรุปไดวา 

ขอปฏิบัติการควบคุมภายในท้ัง 69 ขอ เหมาะสมเปนตัวบงช้ีของหลักการการควบคุมภายใน 17 หลักการ      

ในการนําไปวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณกับความสําเร็จอยางยั่งยืน

 สําหรับการวิเคราะหผลกระทบของการใชการควบคุมภายในที่มีตอความสําเร็จอยางยั่งยืนของ

วิสาหกิจการผลิตขนาดยอม สามารถเขียนเปนสมการความถดถอยเชิงพหุ ไดดังนี้

Sustainable Success = β_0 + β_1IEV + β_2EOR + β_3ESAR + β_4DCC + β_5EA + β_6SSO + 

β_7IAR + β_8AFR + β_9IASC + β_10SDCA + β_11SDGC + β_12DPP + β_13URI + β_14CI + 

β_15CE + β_16COSE + β_17ECD + e
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ตารางท่ี 4 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression) ของตัวแปรหลักการการควบคุม

ภายในที่สงผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืน

 จากตารางท่ี 4 พบวา เมือ่นาํตวัแปรหลักการการควบคุมภายในท้ัง 17 หลักการ พยากรณความสําเร็จ

อยางย่ังยืน ผลท่ีไดคือหลักการการควบคุมภายในสามารถพยากรณความสําเร็จอยางย่ังยืนไดอยางมี                

นยัสําคญัท่ีระดับ 0.05 โดยคา R Square = 0.256 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดรวมกนัอธิบายความแปรปรวนของ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนไดประมาณรอยละ 25

 จากนั้นทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) เพ่ือ        

คัดเลือกตัวแปรการควบคุมภายในท่ีดีที่สุดที่สามารถพยากรณความสําเร็จอยางยั่งยืน โดยพิจารณาเลือก

ตัวแปรหลักการการควบคุมภายในที่มีอํานาจการพยากรณสูงสุดเขาในสมการพยากรณ และเพ่ิมตัวแปร         

ทีละตัวแปร จึงไดตัวแปรการควบคุมภายในของการพยากรณความสําเร็จอยางยั่งยืน ดังตารางที่ 5

  S.E. df p-value 
Constant 26.106 1.540 1 0.000 

 (IEV) 0.222 0.157 1 0.159 

 (EOR) 0.267 0.206 1 0.196 

  (ESAR) -0.027 0.207 1 0.894 

  (DCC) 0.286 0.118 1 0.016 

 (EA) 0.165 0.243 1 0.498 

 (SSO) 0.075 0.152 1 0.620 

 (IAR) -0.408 0.154 1 0.009 

 (AFR) 0.208 0.219 1 0.343 

 (IASC) -0.048 0.217 1 0.827 

 (SDCA) 0.115 0.138 1 0.404 

 (SDGC) -0.277 0.208 1 0.184 

 (DPP) 0.545 0.233 1 0.020 

 (URI) -0.009 0.113 1 0.937 

 (CI) -0.181 0.227 1 0.427 

 (CE) -0.410 0.241 1 0.090 

 (COSE) -0.108 0.189 1 0.566 

 (ECD) 0.427 0.175 1 0.015 

R Square = 0.256     
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ตารางท่ี 5 

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยของตัวแปรหลักการการควบคุมภายในตอการพยากรณ     

ความสําเร็จอยางย่ังยืน 

 จากตารางท่ี 5 ไดสมการพยากรณความสําเร็จอยางยั่งยืน คือ

 Sustainable Success = 25.627 + 0.393(DCC) + 0.486(DPP) + e

 อธบิายไดดงันี ้ถาใหตวัแปรอืน่คงที ่วสิาหกจิทีใ่ชหลกัการความมุงม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษา

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ จะทําใหวิสาหกิจประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนมากขึ้น 

 ถาใหตัวแปรอื่นคงที่ วิสาหกิจที่ใชหลักการกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบายจะทําใหวิสาหกิจ

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนมากขึ้น

 จากตารางท่ี 5 พบวา หลักการความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู             

ความสามารถ (DCC) และหลักการกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย (DPP) สามารถรวมกันพยากรณ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และมีคา R Square = 0.185 แสดงวาสมการ            

ดังกลาวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความสําเร็จอยางยั่งยืนไดประมาณรอยละ 18.5

 และเม่ือนาํผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู ไปอธิบายรวมกบัการวิิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

จะสามารถแสดงความสัมพันธของขอปฏิบัติการควบคุมภายในที่มีตอความสําเร็จอยางยั่งยืน ดังตารางที่ 6

 

  S.E. df p-value 
Constant 25.627 1.342 1 0.000 

 

 (DCC) 

0.393 0.100 1 0.000 

 (DPP) 0.486 0.154 1 0.002 

R Square = 0.185     
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ตารางท่ี 6 

หลักการการควบคุมภายในและขอปฏิบัติการควบคุมภายในของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมของ                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีมีความสัมพันธกับความสําเร็จอยางยั่งยืน

 จากตารางท่ี 6 พบวา การควบคุมภายในโดยใชหลักการความมุงม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษา

บคุลากรท่ีมคีวามรูความสามารถ ทีม่คีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัความสาํเร็จอยางยัง่ยนื เกดิจากการนาํขอปฏบิตัิ

การควบคุมภายในไปใชเรียงตามคานํ้าหนักองคประกอบ คือ อันดับหน่ึง มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ               

เพือ่จัดหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถท่ีเหมาะสม (0.82) อนัดับสอง มกีารทบทวนนโยบาย

และวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลอยางสมํ่าเสมอ (0.79) อันดับสาม มีกระบวนการแกไขปญหาหรือ           

เตรยีมพรอมสาํหรบัการขาดบคุลากรทีเ่หมาะสมอยางทนัเวลา (0.75) หลกัการตอมา คอื การใชหลกัการกจิกรรม

การควบคุมผานทางนโยบาย ที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จอยางยั่งยืน เกิดจากการนําขอปฏิบัติ

การควบคุมภายในไปใชเรยีงตามคานํา้หนกัองคประกอบ คอื อนัดับหน่ึง มกีารกาํหนดหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ

ในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ (0.82) อันดับสองและอันดับสามมีคานํ้าหนักองคประกอบ       

เทากัน คอื นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบริษทัไดรบัการนําไปใชในเวลาท่ีเหมาะสม และมีการทบทวน

นโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ (0.81)

/    
   DCC  

  DCC1 0.82 

 DCC2 0.79 

 DCC5 0.75 

 

  

DCC4 0.74 

 DCC3 0.73 

 DCC6 0.69 

  DPP  

 DPP2 0.82 

 DPP3 0.81 

 DPP4 0.81 

 DPP1 0.78   
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงลักษณะการใชการควบคุมภายในในระดับหลักการและการนํา            

ขอปฏบิตักิารควบคมุภายในไปใชของวสิาหกจิการผลติขนาดยอมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน โดยพบวา    

สวนใหญใหความสําคัญการควบคุมภายใน  หลักการการจัดโครงสรางองคกร  กําหนดอํานาจสั่งการและ

ความรับผิดชอบที่ชัดเจน หลักการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุมและหลักการกิจกรรม                

การควบคุมผานทางนโยบาย ตามลาํดบั อนัเปนผลมาจากวิสาหกจิการผลติขนาดยอมมขีนาดไมใหญมาก และ

มีโครงสรางองคกรที่ไมซับซอน ทําใหสามารถนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในของทั้ง 3 หลักการไปใชได       

อยางชัดเจน แตทั้งนี้วิสาหกิจการผลิตขนาดยอมมีการนําหลักการการควบคุมภายในไปใชครบถวนท้ัง 17 

หลกัการ  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชงิยนืยนัแสดงผลวาขอปฏิบตักิารควบคุมภายในท้ัง 69 ขอ เหมาะสม

เปนตัวบงช้ีของหลักการการควบคุมภายใน 17 หลักการ รวมทั้งตัวแปรความสําเร็จอยางยั่งยืนดวย                   

ทั้งนี้เนื่องจากขอปฏิบัติการควบคุมภายในถูกกําหนดข้ึนจากการประยุกตจุดเนนของแตละหลักการ                

ตามแนวคิด COSO 2013 อีกทั้งไดนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในท่ีกําหนดข้ึนไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง  

เพือ่แสดงความคิดเหน็และคดัเลอืกใหเหลอืเฉพาะขอปฏบิตักิารควบคุมภายในท่ีคาดวาจะมีประสิทธผิลและ

เหมาะสมกบัวิสาหกจิการผลติขนาดยอมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน   สาํหรบัการศกึษาความสมัพนัธ

ระหวางการใชการควบคุมภายในที่มีตอความสําเร็จอยางยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา วิสาหกิจที่มีการควบคุม

ภายในที่ดีกวา  มีการประสบความสําเร็จที่ยั่งยืนหรือมีผลการดําเนินงานท่ีมากกวาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Tsang (2007) วินัย เหลืองวิโรจน (2555) บุษบัน  ภูมิโคกรักษ, จุลสุชดา ศิริสม และ อิงอร นาชัยฤทธิ์ 

(2555) และสุพรรณี คําวาส (2558) โดยผลของความสําเร็จอยางยั่งยืนนั้น เกิดจากการใชการควบคุมภายใน

ที่แตกตางกัน

สรุป
 ผลการศึกษาลักษณะการใชการควบคุมภายใน (ในระดับหลักการและขอปฏิบัติ) ของวิสาหกิจ        

การผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวามีการนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในภายใต

หลกัการการควบคมุภายในของ COSO 2013 ไปใชครบทัง้ 17 หลกัการ ซึง่ในแตละวสิาหกจิมกีารนาํขอปฏบิตัิ

การควบคุมภายในไปใชในระดับที่แตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางถึงมาก (3.02–3.68             

ดังตารางที่ 2)

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันแสดงผลวาขอปฏิบัติการควบคุมภายในท้ัง 69 ขอ ไดถูก         

จดัประเภทภายใตหลกัการการควบคมุภายในทัง้ 17 หลกัการ ไมมขีอปฏบิตักิารควบคมุภายในทีม่คีานํา้หนกั

องคประกอบติดลบ โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบแตกตางกัน รวมทั้งตัวแปรการประสบความสําเร็จ              

อยางยั่งยืนดวย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560202

 ผลการศึกษาการใชขอปฏิบัติและหลักการการควบคุมภายในที่สงผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืน       

ผลที่ไดคือวิสาหกิจที่มีการควบคุมภายในที่ดีสามารถทําใหวิสาหกิจประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน โดย           

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยพหุคูณระหวางตัวแปรหลักการการควบคุมภายในกับ

ตัวแปรความสําเร็จอยางยั่งยืน สรุปผลไดวา หลักการการควบคุมภายในจํานวน 2 หลักการมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรความสําเร็จอยางยั่งยืน คือ ความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษา

บคุลากรท่ีมคีวามรูความสามารถ (หลกัการท่ี 4 ในองคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม) และกจิกรรม

การควบคุมผานทางนโยบาย (หลักการที่ 12 ในองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม) โดยสามารถรวมกัน

พยากรณความสาํเรจ็อยางยัง่ยนืไดอยางมนียัสาํคัญทีร่ะดับ 0.01 และมีคา R Square = 0.185 โดย ขอปฏิบตัิ

การควบคุมภายในของทั้ง 2 หลักการ แสดงในตารางที่ 6

  ขอเสนอแนะดานการนาํผลวจิยัไปปฏบิตั ิสาํหรบัวสิาหกจิทีม่ขีนาดไมใหญมากและมทีรพัยากร

อยูอยางจํากัด เชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การนําการควบคุมภายในของ COSO 2013 ไปใช    

ใหครบทุกองคประกอบ ทุกหลักการน้ันอาจทําใหเกิดตนทุนท่ีมากกวาประโยชนที่ไดรับ ดังน้ันหากวิสาหกิจ

ตองการปฏิบตัติามการควบคุมภายในของ COSO 2013 และตองการความสําเร็จอยางย่ังยนื อาจเลือกใชใน

บางหลักการที่มีความสัมพันธในทางสถิติกับความสําเร็จอยางยั่งยืนมากกวาหลักการอื่นๆ สวนขอเสนอแนะ

ในการวจิยัครัง้ตอไป อาจทาํการศึกษาการควบคมุภายในของวสิาหกจิขนาดอืน่ หรอืประเภทธรุกจิอืน่ เพือ่ให

ไดการควบคุมภายในที่สงผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืน หรืออาจศึกษาเพ่ือหารูปแบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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