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51601701: สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

คาํสาํคญั :  การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง   การควบคุมภายใน   การบริหารความเสี)ยง 

กมลวรรณ พุฒชาต : ปัจจยัที)มีความสัมพนัธ์กับการควบคุมภายในโดยการประเมิน

ตนเอง (Control Self - Assessment CSA) ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย.์ อาจารย ์
ที)ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ.ดร.ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ.  94 หนา้.  

 

การวิจยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในโดย 
การประเมินตนเอง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยันี�  คือ พนกังานในสํานักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ส่วนกลาง จาํนวน 237 คน เก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม ใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูป SPSS เพื�อประมวลผลขอ้มูล ผลการศึกษาเป็นดงันี�  

1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด   
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งบริหารระดบั 1 - 2  ระยะเวลาการปฏิบติังานระหวา่ง 1 - 5 ปี  

2.  ความคิดเห็นของพนักงานที�มีต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO พบว่า 
ในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก ดา้นสภาพแวดล้อมการควบคุมมากที�สุด รองลงมาคือดา้น
กิจกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื� อสาร และเห็นด้วยปานกลางในด้านการติดตามและ
ประเมินผล และดา้นการประเมินความเสี�ยง ผลการการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างที�มีอายุ
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ในดา้นการประเมินความเสี�ยง
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่กลุ่มอายุ 20-30 ปี กบั 31-40 ปี และอายุ 40 ปี 
ขึ�นไป กบั กลุ่มอาย ุ31- 40  ปี 

3. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO กบัการนาํ 
CSA มาใช้ในการปฏิบติังาน พบว่าหากกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเชิงบวกกบัการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO ทาํใหมี้ระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก ยกเวน้ดา้นการติดตามและประเมินผล  

4.  ความรู้ความเขา้ใจของพนกังานที�มีต่อการนาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังาน 
พบว่าในภาพรวมมีความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก ด้านความเสี�ยงมากที�สุด รองลงมาคือด้านการ
ควบคุมความเสี�ยง และดา้นวตัถุประสงคข์อง CSA   

5.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรเพิ�มการให้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลักการของ 
CSA ที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดตามและประเมินผล และการประเมินความเสี�ยง เพื�อสร้างทศันคติที�ดีต่อ
การนาํระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2553 

ลายมือชื)อนกัศึกษา........................................ 

ลายมือชื)ออาจารยที์)ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 
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51601701 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEY WORD :  CONTROL SELF-ASSESSMENT  / COSO / RISK MANAGEMENT 
 KAMONWAN PUTTHACHARD: FACTORS RELATING WITH THE INTERNAL AUDIT 
BY CONTROL SELF - ASSESSMENT (CSA) OF THE CROWNPROPERTY BUREAU. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR: TANINRAT RATTANAPONGPINYO Ph.D. 94 pp. 
 
 

The purposes of this study were to identify The Factors Relating with The Internal Audit 
by Control Self-Assessment (CSA) and the quantitative research. The samples were The Crown 
Property Bureau (Head office) from 237 samples. Data were collected by questionnaire SPSS 

program was used for data processing. The results were 
 

1. The population majority to be female single and age between 20-30 year, 
education level of bachelor’s degree, position of manage level 1-2 and period of time in work 
between 1-5 year 

 
2. The level of most population as the internal control concept by COSO found.  

As a whole has seen a high level. Control Environmental most Followed by control activities, 
Information and Communication. And agree on the middle in Monitoring and Evaluation and Risk 
Assessment. Results of hypothesis testing showed that the age difference. The attitude towards 
the internal control concept by COSO in Risk Assessment difference is statistically significant at 
the 0.05 level are age group 20-30 years and 31-40 years , age group above 40 year and age 
group 31 – 40 year 

 
3. The relationship between the internal control concept by COSO and CSA 

implementation used in performance. If samples were positive comments on the internal control 
concept by COSO the level to make more understanding, except the monitoring and evaluation. 

 
4. Level of understanding of staff for implementation of the CSA system in operation. 

Found that the overall high level of understanding. Most Risk followed by the Risk control. And 
purpose of CSA   

 
5. Audit Section should increase understanding of the principles of the CSA. Related 

to monitoring and evaluation. And risk assessment. To create a positive attitude for using the CSA 
system in operation. 
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 ในการวิจยัครั� งนี� สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงของอาจารย ์ 
ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารย์ที-ปรึกษาการค้นควา้อิสระ ที-ให้คาํปรึกษา ตลอดจนให้
คาํแนะนาํในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี� 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ์  ประธานกรรมการ และ
ผูช่้วยศาสตราจารยน์ภนนท ์หอมสุด กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในการวจิยัครั� งนี� 
 ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที.ให้ทุนสนับสนุน
การศึกษา ในปีการศึกษา 2552  และปีการศึกษา 2553 
 และท้ายสุดนี�  ผู ้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวอันเป็นที. รัก  
และขอขอบคุณนายธวชั อินสาด  ผูเ้ป็นแรงบนัดาลใจสําคญัในการศึกษาตลอดระยะเวลาที.ผา่นมา 
โดยใหค้วามช่วยเหลือในทุกดา้น  อีกทั�งห่วงใยและใหก้าํลงัใจเสมอมา  จนสามารถสําเร็จการศึกษา
ตามที.ไดป้รารถนาไว ้
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


