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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 
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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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บทที�  1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การบริหารความเสี�ยง (Risk Management) เป็นสิ�งสําคญัอยา่งยิ�งในการบริหารองคก์ร
(เมธา สุวรรณสาร 2551 : 19)  เนื�องจากวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกิจเพื�อให้ประสบความสําเร็จและ
พฒันาอย่างต่อเนื�องนั; น  ทาํให้ความเสี� ยงในการดาํเนินธุรกิจเปลี�ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั; น  
การบริหารความเสี� ยงที�มีประสิทธิภาพ คือการบริหารที�เอื;อประโยชน์ต่อธุรกิจ ทั; งในรูปแบบ 
การจดัการและการควบคุมความเสี�ยงเพื�อให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได ้แมว้่าความเสี�ยงไม่สามารถ
กําจัดให้หมดไป  แต่ต้องสามารถจัดการความเสี� ยงให้อยู่ในระดับที�เหมาะสมกับธุรกิจและ
ผลตอบแทนที�ยอมรับได ้ 

การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) เป็นรูปแบบ
การควบคุมภายในที�สําคญัอีกรูปแบบหนึ�ง โดยหลกัของ CSA มุ่งเนน้ดา้นวตัถุประสงค ์ความเสี�ยง 
และการควบคุมความเสี� ยงในการปฏิบติังานโดยวตัถุประสงค์คือสิ� งที�องค์กรต้องทาํให้สําเร็จ  
ความเสี�ยงคือ อุปสรรคที�ทาํให้องค์กรไม่สามารถวตัถุประสงค์ตามที�กาํหนดไว ้และการควบคุม
ความเสี�ยง คือ สิ� งที�ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไวโ้ดยการบริหารจดัการ
ความเสี�ยงอย่างเหมาะสม โดยประโยชน์ของการใช้กรอบการควบคุมภายใน CSA  เพื�อใชเ้ป็น
เครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงที�ครอบคลุมทั;งองคก์ร สามารถระบุความเสี�ยงตามโครงสร้างของ
แต่ละลกัษณะงาน และกาํหนดวธีิการติดตามผลไดอ้ยา่งเหมาะสม (สมหมาย ปฐมชยัววิฒัน์  2550 : 3) 

การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) จาํเป็น
จะต้องมีการจัดทาํภายใต้โครงสร้างที�มีความเป็นรูปแบบชัดเจน (Structured Environment)  
โดยมีการจดัทาํทุกอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรมากที�สุด เพื�อก่อให้เกิดการปฏิบติัที�เป็นรูปแบบ และ
เกิดการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ดงันั;น CSA จึงมีส่วนช่วยให้ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไดรั้บประโยชน์
จากความมีส่วนร่วม ทั;งในดา้นการประเมินความเสี�ยง การกาํหนดวิธีแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน
ดว้ยผูป้ฏิบติังานเอง อีกทั;งเกิดการสื�อสารที�มีความเขา้ใจในทุกระดบั ส่งผลให้เกิดการติดตามงาน
อยา่งเป็นระบบและสามารถอา้งอิงได ้
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สํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์ป็นองค์กรของรัฐหน่วยงานหนึ� ง (สํานกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 2552) โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบ
ทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์พุทธศกัราช 2479 2484 และ 2491 อาํนาจและหนา้ที�ของสํานกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยน์ั;น มีหน้าที�ดูแล รักษาและจดัประโยชน์เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์อีกทั;งมีบทบาทหนา้ที�อื�นเกี�ยวขอ้งดว้ย เช่น การรับผิดชอบต่อสังคม ไม่วา่จะเป็นผู ้
เช่าหรือชุมชนในพื;นที�ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์  อีกทั;งโครงการต่างๆ ตาม
พระราชประสงค ์เป็นตน้ ดงันั;น จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ อาํนาจและหนา้ที�มีความกวา้งไกล รวมถึง
ตอ้งครอบคลุมภารกิจอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมายอีกดว้ย 

ทรัพยสิ์นที�อยู่ในอาํนาจและหน้าที�ในการดูแล รักษา และจดัหาประโยชน์นั;น แบ่งได้
เป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นอสังหาริมทรัพยป์ระเภท อาคารพาณิชย ์ห้องแถวไม ้ที�ดิน ที�นา 
ซึ� งตั; งอยู่ ในพื; นที� ก รุง เทพมหานครและส่วนภู มิภาคจํานวน11จังหวัด  ส่วนที� สอง เ ป็น 
การลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทหุ้นของบริษทัต่างๆ ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด 
(มหาชน) บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 

ตั;งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา เป็นช่วงระยะเวลาภายหลงัจากที�ผา่นพน้ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ� า สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ศึกษา วิเคราะห์ความเสี� ยงและวางแผน 
กลยุทธ์ด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมและพร้อมรับปัญหาที�อาจจะเกิดขึ;น โดยจดัทาํภายในรูปแบบ 
ที�ชดัเจน เพื�อสนองวิสัยทศัน์ขององค์กรเป็นสําคญั ซึ� งส่งผลให้การบริหารดา้นนโยบายสอดคลอ้ง
กบัภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยได้ขยาย
โครงสร้างองค์กรและก่อตั;งหน่วยงานใหม่ๆ ขึ;นมาหลายหน่วยงาน เพื�อรองรับความต้องการ 
ทุกด้าน ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรนั;น  สิ� งที�สําคญัด้านนโยบายอีกประการหนึ� งคือการ
บริหารความเสี�ยงภายในหน่วยงาน จึงไดมี้การนาํระบบ  CSA มาใชใ้นการปฏิบติังานตั;งแต่ปี 2549 
โดยเริ� มจัดทําเพียงบางฝ่ายงานเท่านั; น คงเหลือฝ่ายงานที�มีเพียงการควบคุมภายใน (Internal 
Control)  เพียงอยา่งเดียวแต่ขาดการประเมินตนเองควบคู่ไปดว้ย เนื�องจากสํานกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยน์ั;น ไม่ไดมี้แนวทางการปฏิบติัในการบริหารความเสี�ยงตามระเบียบคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน (สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 2552) แต่ปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหารในการบริหาร
ความเสี� ยงภายในหน่วยงาน จึงเป็นการเริ� มตน้ให้ทุกหน่วยงานนาํระบบ CSA มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน  
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จากการศึกษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ นพวรรณ ฟูติตระกลู (2544) ศึกษาเรื�องการศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดดา้นการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ออมสิน   ดวงโสภา ศรีบุหงา (2548) ศึกษาเรื� องการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้การประเมิน 
การควบคุมโดยตนเอง (CSA) กบัหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
และเบ็ญจมาศ ฮะยิ;ม (2549) ศึกษาเรื� องการศึกษาการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(Control Self Assessment : CSA) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบัอุดมศึกษา อยา่งไรก็ดีการวิจยั
ครั; งนี; ไดมุ้่งเนน้การศึกษาการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง ตามองคป์ระกอบการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSO และศึกษาการนาํระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์ร 

จากความสําคญัในการนาํระบบ CSA มาใช้เป็นกระบวนการหนึ� งในการบริหาร 
ความเสี�ยง ด้านการควบคุมภายในของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทาํให้ผูว้ิจยัใน
ฐานะที�เป็นบุคลากรคนหนึ� ง ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานด้านบริหารความเสี�ยงภายใน
องคก์รจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นควรศึกษาในเรื�องนี;  เพื�อให้ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO และศึกษาการนาํระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
รวมทั;งเสนอแนะแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบ CSA 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

การวิจัยเรื� องปัจจัยที�มีความสัมพนัธ์กับการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(Control Self – Assessment: CSA) ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์มีวตัถุประสงค์
ดงันี;  

1. เพื�อศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชากรศาสตร์ เกี�ยวกบัการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO ของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

2. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO กบัการนาํ
ระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

3. เพื�อศึกษาความเขา้ใจของพนกังานเกี�ยวกบัการนาํระบบการควบคุมภายในโดยการ
ประเมินตนเอง (CSA) มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

4. เพื�อเสนอแนะแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(CSA) ของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
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สมมุติฐานงานวจัิย 

1. พนกังานของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ ที�มีลกัษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ต่างกนั 

2. การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO มีความสัมพนัธ์กบัการนาํระบบการ
ควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
 
ขอบเขตการวจัิย 

การวิจัยครั; งนี; เ ป็นการศึกษาปัจจัยที� มีความสัมพันธ์กับการควบคุมภายในโดย 
การประเมินตนเอง (CSA) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู ้บังคับบัญชา 
ผูป้ฏิบติังาน และผูต้รวจสอบภายใน ของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ขอบเขตเนื%อหา 

เนื;อหาในการศึกษาครั; งนี;ประกอบดว้ย การศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุม
ภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) โดยเปรียบเทียบแนวทางการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO ในแต่ละองคป์ระกอบ กบัการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานภายในองคก์ร 

ขอบเขตประชากร 

การวิจัยครั; งนี; ประชากรที�ใช้ในการศึกษา คือพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์เฉพาะระดบัตาํแหน่ง บ.1 – บ. 5 และ ป.1 – ป.5 (ไม่รวมสํานกังานจงัหวดั  
และสารฝ่าย) จากการสาํรวจเมื�อวนัที� 16 ตุลาคม 2552 พบวา่มีจาํนวนเจา้หนา้ที�ทั;งหมด 585 คน 

ขอบเขตด้านเวลา 

การวิจยัครั; งนี; ไดเ้ริ�มเก็บขอ้มูลจากวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งตั;งแต่เดือน พฤศจิกายน 2552 
และเริ�มแจกแบบสอบถามสําหรับการวิจยั เมื�อเดือน มีนาคม 2553 และนาํเสนอผลงานวิจยัให้แลว้
เสร็จภายในเดือน กนัยายน 2553 

 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที� เกี� ยวข้องสามารถกําหนดเป็น 
กรอบแนวคิดไดด้งันี;  

ตัวแปรอิสระ  ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์ ประกอบดว้ย 

1. เพศ 
2. อาย ุ
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3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ตาํแหน่ง 
6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
ตัวแปรอสิระ การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ประกอบดว้ย 
1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 
2. การประเมินความเสี�ยง 
3. กิจกรรมควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื�อสาร 
5. การติดตามและประเมินผล 
ตัวแปรตาม  สามารถวดัไดจ้ากความเขา้ใจในการนาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังาน 

ประกอบดว้ย ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นความเสี�ยง และดา้นการควบคุมความเสี�ยง 
                          ตัวแปรอสิระ 

 
 
 
 
    
                                                                                                                
  
 
   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที�  1  กรอบแนวคิดการวจิยั  
แผนภาพที�  1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระดบัตาํแหน่ง 
6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 
2. การประเมินความเสี�ยง 
3. กิจกรรมควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื�อสาร 
5. การติดตามและประเมินผล 

การนําระบบ CSAมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

- วตัถุประสงค ์
- ความเสี�ยง 
- การควบคุมความเสี�ยง 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบระดบัความคิดเห็นของประชากรศาสตร์ เกี�ยวกบัการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO ของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

2. ทาํให้ทราบความสัมพนัธ์ของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO กบัการ 
นาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

3. ทํา ให้ทราบระดับความ เข้า ใจ เ กี� ย วกับการนําระบบการควบ คุมภายใน 
โดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

4. สามารถเสนอแนะแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบการควบคุมภายในโดยการประเมิน
ตนเอง (CSA) กบัสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  พนักงาน หมายถึง พนักงานที�ปฏิบัติหน้าที�อยู่ในสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์

2.   ระดบัตาํแหน่ง หมายถึง ตาํแหน่งหน้าที�ของพนักงานในวนัที�ตอบแบบสอบถาม 
จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม 

ป.1 - ป.3 หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการตั;งแต่ระดบั 1 - 3 
ป.4 - ป.5 หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการตั;งแต่ระดบั 4 - 5 
บ.1 - บ.2 หมายถึง พนกังานระดบับริหารตั;งแต่ระดบั 1 - 2 
บ.3 - บ.4 หมายถึง พนกังานระดบับริหารตั;งแต่ระดบั 3 - 4 
บ.5 อาวโุส หมายถึง พนกังานระดบับริหารตั;งแต่ระดบั 5 อาวโุส 

3.   การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) 
หมายถึง การประเมินผลการควบคุมโดยผูบ้ริหารและพนักงานที�รับผิดชอบโดยตรงในงานนั;น  
ซึ� งทาํให้ผูรั้บผิดชอบในงานไดพ้ิจารณาการปฏิบติังานของตนเองอย่างแทจ้ริง และยอมรับที�จะ 
ทาํการปรับปรุงการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมเพื�อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน  

4.   การควบคุมภายใน (Internal Control)   หมายถึง การควบคุมที�ออกแบบให้มีการ
เชื�อมโยงซึ� งกนัและกนัไวใ้นกระบวนการของกิจกรรม / การปฏิบติังานตั;งแต่ตน้จนจบ   โดยการ
กาํหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนาํมาใช้   เพื�อให้เกิดความมั�นใจวา่การปฏิบติังานเป็นไป
อยา่งมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

5.   การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการ
ในการปฏิบติังาน ที�คณะผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกาํหนดขึ;น เพื�อสร้างความ
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มั�นใจในระดับที�สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเป้าหมาย  
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดําเนินงานที� มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ� งครอบคลุมถึง
กระบวนการในการจดัการ วิธีการ หรือเครื�องมือต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัองคก์ร องค์ประกอบ
การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุม การประเมินความเสี� ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื�อสาร และการ
ติดตามผลและประเมินผล 

6.   สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง สภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม โดยการนาํ
ระบบ CSA มาใช ้ส่งผลใหเ้จา้หนา้ที�มีความพึงพอใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพใน
การทาํงานมากขึ;น อีกทั;งเกิดการพฒันาภายในหน่วยงานดา้นการบริหารความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง   

7.   การประเมินความเสี�ยง หมายถึง การสามารถนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์มาใชใ้ห้
สอดคล้องกบัการปฏิบติังาน และสะทอ้นความเสี�ยงที�แทจ้ริงในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การลาํดบั
ความเสี�ยงจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) การให้ความสําคญักบัความเสี�ยงที�ไดท้าํการ
วเิคราะห์ 

8.  กิจกรรมควบคุม หมายถึง การที�ผูบ้ริหารกาํหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติใน 
การปฏิบัติงาน เพื�อช่วยให้มั�นใจในการปฏิบัติงานว่าสามารถตอบสนองต่อนโยบายได้อย่าง 
มีประสิทธิผล 

  9.   สารสนเทศและการสื�อสาร หมายถึง สารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เช่น
เอกสารที�ใช้บนัทึก เพื�อเก็บข้อมูล รูปแบบระบบสารสนเทศที�ใช้เก็บข้อมูล ซึ� งมีรูปแบบและ 
ลดตน้ทุนในการปฏิบติังานทาํให้สามารถปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของตนได้ และมีการ
สื�อสารที�ดีภายในหน่วยงานทั;งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ก่อให้เกิดบรรยากาศที�ดีในการ
ปฏิบติังานทั�วทั;งองคก์ร 

10.    การติดตามและประเมินผล หมายถึง การติดตามผลการปฏิบติัตามวิธีการควบคุม
โดยติดตามในระหวา่งการปฏิบติังาน อาจเรียกวา่การติดตามผลอยา่งต่อเนื�อง หรือการประเมินผล
แบบต่อเนื�อง และต้องได้รับการแก้ไขเมื�อจาํเป็น โดยสามารถแก้ไขได้จะตอ้งมีกิจกรรมเพื�อ 
การจดัการความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง และสมํ�าเสมอ  
                 11.  ความเสี�ยง (Risk) หมายถึง สาเหตุ มูลเหตุที�จะเกิดปัญหา ความผิดพลาด ความสูญเปล่า 
การรั�วไหล ความลม้เหลว ความเสียหาย หรือความไม่แน่นอน โดยเป็นสิ�งที�ไม่พึงประสงคที์�จะทาํ
ให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�กาํหนดไว ้และ/หรือการไม่เกิด
โอกาสอีกทั;งความสูญเสียโอกาสที�จะเป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัองคก์ร 
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12. การบริหารความเสี�ยง หมายถึง กระบวนการที�ใชใ้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี�ยง
หรือวเิคราะห์ความไม่แน่นอนที�จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์ร 
รวมทั;งกาํหนดแนวทางการควบคุมหรือแนวทางการบริหารความเสี�ยงให้คงเหลือ (Residual Risk) 
ในระดบัที�องค์กรยอมรับได ้รวมทั;งการสร้างโอกาสที�จะพฒันาและสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัองค์กร
ตามสภาวการณ์ที�เกิดขึ;น 

  การบริหารความเสี�ยงเป็นกลวิธีที�เป็นเหตุผลที�นาํมาใช้ในการบ่งชี;  วิเคราะห์ ประเมิน 
บริหารจดัการ ติดตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานขององค์กร เพื�อช่วยให้องค์กรลด
ความสูญเสีย  และเพิ�มโอกาสให้แก่ธุรกิจมากที�สุด โดยรวมถึงวฒันธรรมขององคก์ร กระบวนการ
และโครงสร้างองค์กร ซึ� งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน และประเมินผลการ
ดาํเนินงานขององคก์ร 

13. วตัถุประสงค ์หมายถึง สิ�งที�องคก์รกาํหนดไวเ้พื�อตอ้งการผลสําเร็จ โดยสามารถมอง
ได้หลายมุมมอง เช่น วตัถุประสงค์เป็นเกณฑ์มาตรฐานที�ใช้ควบคุมการดาํเนินงานขององค์กร 
วตัถุประสงค์เป็นผลลัพธ์ที�องค์กรต้องการบรรลุผลสําเร็จในการดาํเนินงาน ซึ� งเป็นได้ทั; งด้าน
ปริมาณและดา้นคุณภาพ นบัเป็นกา้วแรกของการบริหารความเสี�ยง การกาํหนดวตัถุประสงค์ ควร
กาํหนดใหมี้ความชดัเจนสามารถใชเ้ป็นเครื�องมือนาํทางการดาํเนินงานขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 

14. การกําหนดโครงสร้างการควบคุมภายใน หมายถึง การกําหนดบทบาทและ 
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบภายใน ต่อการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
โดยจดัทาํเป็นมาตรฐานภายใตก้ารติดตามผลอย่างต่อเนื�อง และมีการประเมินประสิทธิผลการ
ควบคุมภายในตามรอบระยะเวลาที�เหมาะสม 

   15.  การนาํระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจของพนกังาน
เกี�ยวกบัการนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใช้ในการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ย ดา้นวตัถุประสงคข์อง CSA ความเสี�ยง และการควบคุมความเสี�ยง 

   16.  วตัถุประสงคข์อง CSA หมายถึง การนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมิน
ตนเองมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อประเมินความเสี�ยง ทาํใหเ้กิดการควบคุม
และประเมินตนเอง และสามารถติดตามไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีหลกัฐานสามารถอา้งอิงได ้

 17. การควบคุมความเสี� ยง หมายถึง การควบคุมล่วงหน้าก่อนที�จะเกิดความเสี� ยง 
ในการปฏิบติังาน ทาํให้เกิดการปรับปรุงแกไ้ข อีกทั;งมีการกาํหนดรูปแบบการควบคุมความเสี�ยง 
ที�เหมาะสม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที�สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการนาํระบบ 
CSA มาใชก้บัทุกหน่วยงาน 
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บทที�  2 

 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื� อง “ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 

(Control Self – Assessment: CSA) ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย”์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาครั& งนี&  ดงันี&  

1. การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง(CSA) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที�ดี  (Good Governance)  

2. แนวปฏิบติัระบบการควบคุมภายในภาคราชการ 
3. แนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
4. Balance Scorecard  (BSC) 
5. Key Performance Indicators  (KPI) 
6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 
1.  การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) ที�เกี�ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที�ดี (Good 

Governance)   
สมหมาย ปฐมชัยวิวฒัน์ (2550:4) ได้ให้ความหมายของการควบคุมภายในโดยการ

ประเมินตนเอง หรือ Control Self -Assessment : CSA วา่หมายถึง การให้ผูป้ฏิบติังานเป็นผูป้ระเมิน
ตนเองว่ามีจุดอ่อนความเสี� ยงอยู่ในกระบวนการปฏิบติังานที�ตนเกี�ยวข้องหรือไม่ เพื�อนาํไปสู่ 
การวางแผนในการควบคุมที�มีลกัษณะเป็นความร่วมมือกนัระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ภายใต้
บรรยากาศการทาํงานที�ใหค้วามเชื�อถือและการยอมรับซึ�งกนัและกนั มีสิ�งสําคญัคือการที�ผูเ้กี�ยวขอ้ง
ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมมีความซื�อสัตยใ์นการให้ขอ้มูล เปิดเผยขอ้มูลและไดรั้บการสนับสนุนจาก
ผูบ้ริหารอยา่งเต็มที� มีเทคนิคที�ใชซึ้� งในที�นี& เรียกวา่วิธีการรวบรวมขอ้มูล หลกัฐานและขอ้เท็จจริง
ไดแ้ก่ การประชุม การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การจดัทาํแผนภาพ 
การระดมความคิด และการประชุมเชิงปฏิบติัการ สิ�งเหล่านี& เรียกวา่เป็นเครื�องมือ ซึ� งแต่ละวิธีการมี
ความยากง่ายในการนาํไปใช ้และความน่าเชื�อถือที�แตกต่างกนั 
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CSA มีส่วนช่วยใหเ้กิด 
1) ความตระหนกัเพิ�มขึ&นของเป้าหมายองค์กรและบทบาทการควบคุมภายในอนัเป็น

ส่วนช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านั&น 
2) สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการออกแบบและปฏิบัติตามขั& นตอนของ

กระบวนการควบคุมรวมไปถึงกระบวนการปรับปรุงและการควบคุมภายในขององค์กรอย่าง
ต่อเนื�อง 

1.1 ปัจจัยที�เกี�ยวข้องกบั CSA  

ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบั CSA ประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ ความเสี�ยง และการควบคุม
ความเสี�ยง 

1.1.1 วตัถุประสงค์ 

สภาวิชาชีพบญัชี (2551:14) ได้ให้คาํนิยามของวตัถุประสงค์ว่า เป็นสิ� งที�
องคก์รตอ้งการทาํใหส้าํเร็จ ซึ� งเป็นผลสําเร็จที�องคก์รตอ้งการโดยสามารถมองไดห้ลายมุมมอง เช่น 
เป็นผลลัพธ์ (Outcome) ที�องค์กรต้องการบรรลุผลสําเร็จในการดาํเนินงานเป็นก้าวแรกของ 
การบริหารความเสี� ยง ไม่ได้เป็นวิธีการ กระบวนการ หรือการดาํเนินงานในเรื� องใดเรื� องหนึ� ง  
การกาํหนดวตัถุประสงค์ ควรกําหนดให้มีความชัดเจน สามารถทาํความเข้าใจความหมายได ้
ไม่ยากนกั เมื�อกาํหนดวตัถุประสงคแ์ลว้นาํมาปฏิบติังาน 

ลักษณะวัตถุประสงค์ที� ดี  ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ หลายประการ 
(เมธา สุวรรณสาร 2551:20) 

1. Sensible & Specific หมายถึง วตัถุประสงคที์�ดีตอ้งมีความเป็นไปได ้และ
ชดัเจน นั�นคือควรกาํหนดวตัถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบติัได้จริง นอกจากนี& ยงั
ควรมีความชดัเจน โดยผูน้าํไปปฏิบติัสามารถเขา้ใจความหมายได้ตรงกนั ตอ้งไม่ทาํให้ผูป้ฏิบติั
ตีความความหมายของวตัถุประสงคไ์ปไดห้ลายทางเพราะจะทาํให้เกิดความสับสน โดยหากแต่ละ
คนตีความหมายออกมาไม่เหมือนกนั การนาํไปปฏิบติัอาจไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัจึงเกิด
ความขดัแยง้ทาํใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

2. Measurable หมายถึง วตัถุประสงค์นั& นต้องสามารถวดัผลได้ คือ 
การกาํหนดวตัถุประสงคค์วรพิจารณาเกี�ยวกบัประเด็นการวดัผลดว้ย เพราะหากไม่สามารถวดัผลได ้
ก็ทาํให้ไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าเราได้ดาํเนินการถึงขั&นใดแล้ว และเมื�อใดจึงจะเรียกว่าบรรลุ
วตัถุประสงค ์

3. Attainable & Assignable หมายถึง วตัถุประสงคที์�ดีตอ้งสามารถบรรลุผล
และมอบหมายได ้นั�นคือ ในการกาํหนดวตัถุประสงคน์ั&นไม่ควรกาํหนดไวสู้งเกินไปจนไม่สามารถ
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ทาํได ้เพราะจะทาํให้ผูป้ฏิบติัทอ้แท ้อีกทั&งวตัถุประสงคที์�ดีตอ้งสามารถแยกยอ่ยเป็นกิจกรรมหลาย
กิจกรรมเพื�อมอบหมายให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํไปปฏิบติัตามความรับผิดชอบของตนเอง เพื�อมุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกนัคือบรรลุตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้

4. Reasonable & Realistic หมายถึง วตัถุประสงคที์�ดีตอ้งสามารถอธิบายได ้
มีความเป็นเหตุเป็นผล และมีความเป็นจริง 

5. Time Available หมายถึง วตัถุประสงคที์�ดีตอ้งเหมาะสมกบัระยะเวลาใน
ช่วงเวลานั&น เพราะบางครั& งวตัถุประสงค์ขอ้หนึ� งอาจเหมาะกบัช่วงเวลาใดเวลาหนึ� งเท่านั&นซึ� ง
สถานการณ์นั&นสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลาจึงควรกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลา 

กรอบของวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยทั�วไป (เมธา สุวรรณสาร 2551:21) 
1. เพื�อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยจดัให้มี

กระบวนการทาํงานแบบสอดประสานทั�วทั&งองค์กรภายใตท้รัพยากรที�มีอยู่อย่างประหยดัให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยรักษาและสร้างคุณภาพ รวมทั&งเพิ�มมูลค่าให้องคก์รบรรลุภารกิจและวิสัยทศัน์
ตามที�ไดก้าํหนดไว ้ 

2. เพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือทางการรายงาน ประกอบด้วยรายงานทาง 
การเงิน รายงานเกี�ยวกบัการบริหารและการดาํเนินงาน เพื�อตอบสนองความตอ้งการภายในองคก์ร 
และภายนอกองคก์รเพื�อผูถื้อหุน้ผูก้าํกบัดูแล และผูมี้ประโยชน์ร่วม 

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในองค์กร ประกอบด้วย ขั& นตอน 
การปฏิบติังาน ระเบียบ คาํสั�ง ขอ้บงัคบั   และระเบียบปฏิบติัจากภายนอกที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ร 

1.1.2 ความเสี�ยง   

 สภาวชิาชีพบญัชี (2551: 8) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้า่ ความเสี�ยงนั&นมีไดห้ลาย
มุมมองแลว้แต่องค์กรนั&นเป็นองคก์รในลกัษณะใด ทาํธุรกิจดา้นไหน แต่อยา่งไรก็ตามมุมมองจะ
เนน้ไปที�เป้าหมายขององคก์รเป็นหลกั   

เมธา  สุวรรณสาร (2551: 23) ไดใ้ห้คาํนิยามของความเสี�ยงวา่หมายถึง สาเหตุ 
มูลเหตุที�จะเกิดปัญหา ความผิดพลาด ความสูญเปล่า การรั�วไหล ความลม้เหลว ความเสียหาย หรือ
ความไม่แน่นอน ซึ� งไม่พึงประสงค์ที�จะทาํให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที�กาํหนดไว ้และ/หรือการไม่เกิดโอกาสหรือความสูญเสียโอกาสที�จะเป็นประโยชน์ใน
การสร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัองคก์ร 

ความเสี� ยงเป็นสิ� งที�สามารถเกิดขึ&นได้เสมอในทุกองค์กร บางครั& งอาจเป็น
เหตุการณ์ที�ทาํให้ผลที�องค์กรได้รับจากเหตุการณ์จริงไม่เป็นไปตามที�คาดหวงัหรือวางแผนไว ้ 
อนัเนื�องมาจากสาเหตุๆ เช่น ตน้ทุนที�เกิดขึ&นจริงสูงกวา่งบประมาณที�กาํหนดไว ้ 
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สภาวิชาชีพบญัชี (2551:59) ไดก้ล่าวถึง ทางเลือกในการบริหารความเสี�ยง  
วา่สามารถกาํหนดแนวทางในการบริหารความเสี�ยงไดด้งันี&  

1. การหลีกเลี�ยงความเสี�ยง (Avoidance) เป็นการไม่ยอมรับความเสี�ยงนั&น 
 จึงอาจตอ้งทาํให้เปลี�ยนวตัถุประสงค์ ตวัอย่างเช่น เมื�อเราไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าประเทศใดกาํลงั
เผชิญกบัปัญหาดา้นความมีเสถียรภาพทางการเงินและการเมืองสูง ยอ่มทาํให้เราตดัสินใจไม่เขา้ไป
ลงทุนในประเทศนั&น นั�นคือการที�เราไม่ยอมรับความเสี�ยงที�เกิดขึ&นจากการลงทุน 

 2. การลดหรือบรรเทาความเสี� ยง (Mitigation), การควบคุม (Control)  
เป็นการที�องค์กรตดัสินใจที�จะนาํการควบคุมภายในมาใช้ในการการลดหรือบรรเทาความเสี�ยง 
ที�อาจจะเกิดขึ&น จนทาํใหอ้งคก์รไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวไ้ด ้

 3.  การโยกยา้ย โอนยา้ยความเสี�ยง (Transferring) เป็นการโอนความเสี�ยงไป
ใหผู้อื้�นรับผดิชอบ เนื�องจากความเสี�ยงบางอยา่งองคก์รสามารถที�จะโยกยา้ยความรับผิดชอบนั&นไป
ใหก้บับุคคลที�สามรับผิดชอบแทนได ้เช่น การทาํประกนัอุบติัเหตุให้พนกังาน นั�นคือแทนที�บริษทั
จะตอ้งใช้ทรัพยากรบางส่วนมาลงทุนดูแลด้านอุบติัเหตุให้กบัพนกังานเอง บริษทัก็ไปจา้งบริษทั
ตวัแทนที�ทาํหน้าที�นี& โดยตรงเขา้มารับผิดชอบดูแลแทน โดยยอมเสียค่าเบี&ยประกนัจาํนวนหนึ� งที�
สามารถควบคุมไดแ้น่นอนใหก้บับริษทัตวัแทน เพื�อเป็นการควบคุมความเสี�ยงใหก้บับริษทัตน 

4.  การยอมรับความเสี�ยง (Residual risk) ถา้ความเสี�ยงยงัอยูใ่นระดบัที�ยอมรับ
ได ้บริษทัก็จะยงัไม่เขา้ใจดาํเนินการใดๆ เป็นพิเศษเพื�อที�จะลด โยกยา้ย หรือหลีกเลี�ยงความเสี�ยง 

1.1.3 การควบคุมความเสี�ยง 

เมธา  สุวรรณสาร (2551:23) ได้ให้นิยามของการควบคุมความเสี� ยงไวว้่า 
 เป็นการระบุวธีิการควบคุมความเสี�ยงที�จะสามารถบรรเทาความเสี�ยงลงได ้ 

สภาวิชาชีพบัญชี (2551:14) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการควบคุมไว้ว่า 
รูปแบบการควบคุมจะแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการตอบสนองต่อความเสี�ยง ซึ� งรูปแบบการควบคุมเหล่านี&  
ไดแ้ก่ 

1. การป้องกนั (Preventive) คือ ความพยายามที�จะสกดัไม่ให้เกิดความเสี�ยง
ขึ&น เป็นการควบคุมล่วงหนา้ก่อน ที�จะเกิดความเสี�ยงขึ&น เช่น การขออนุมติัใบสั�งซื&อก่อน หรือการ
ใส่รหสัลบัในเครื�องคอมพิวเตอร์ 

2. การตรวจสอบ / ติดตาม (Detective) คือ ความพยายามในการติดตามความ
เสี�ยงที�เกิดขึ&นถึงแมจ้ะมีการควบคุมแบบการป้องกนัแลว้ นั&นคือเมื�อมีคามเสี�ยงเกิดขึ&น บริษทัจะจดั
ใหมี้ระบบการควบคุมความเสี�ยงขึ&นมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 13

3. การกาํกบั (Directive) คือ ความพยายามหลีกเลี�ยงความเสี� ยงโดยการ
กาํหนดวธีิการเฉพาะที�เหมาะสม เป็นการเสนอใหท้าํสิ�งที�ถูกตอ้ง เป็นแนวทางหรือการฝึกอบรม 

จากปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ทั&ง 3 ด้าน ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ ความเสี�ยง และ
การควบคุมความเสี�ยง  สามารถนาํมาวดัระดบัความเขา้ใจในการนาํการควบคุมภายในโดยการ
ประเมินตนเอง(CSA) ภายในองค์กรไดเ้ป็นอย่างดี ซึ� งในความแตกต่างของแต่ละองค์กร ย่อมมี
ความเหมือนกนัในดา้นการปฏิบติัตามนโยบาย และบรรลุวตัถุประสงคข์องทุกระบบงาน  

ดงันั&น หากทุกหน่วยงานภายในองคก์ร มีความเขา้ใจวา่ปัจจยัที�จะนาํไปสู่ CSA คือ
องค์ประกอบของแผนงานที�ทุกหน่วยงานปฏิบติังานอยู่อย่างต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็นวตัถุประสงค ์  
ความเสี�ยง และการควบคุมความเสี�ยง การนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองมาใช้
เพื�อนาํไปสู่การบริหารความเสี�ยง (Risk Management) ภายในองค์กรจึงเป็นสิ�งที�มีความจาํเป็น  
โดยต้องเริ�มจากการให้ความรู้ และสร้างความเขา้ใจ เพื�อการนาํมาใช้ที�มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

1.2 รูปแบบของการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA)  
เมธา  สุวรรณสาร (2551:23) ได้ให้นิยามของรูปแบบการจดัทาํ CSA จาํแนกได ้ 

3 วธีิการ ไดแ้ก่ 
1.2.1 การประชุมเพื�ออํานวยความสะดวก หรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop)  
1.2.2 การทาํแบบสอบถามหรือแบบสาํรวจ 
1.2.3 การวเิคราะห์โดยผูบ้ริหาร  
โดยแต่ละวธีิมีความแตกต่างอยา่งชดัเจน  แต่ในองคก์รต่างๆ นิยมใชรู้ปแบบมากกวา่ 

1 รูปแบบ โดยวธีิการในการประเมินตนเองรูปแบบต่างๆ มีดงัต่อไปนี&  
1.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

1.2.1.1 ใช้การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื�อออกเสียงแบบไม่ออกนาม เพื�อ
ประเมินความเสี�ยง  

1.2.1.2 ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื�อดําเนินธุรกิจหลัก อาจจะเป็น
ระหวา่งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อประเมินความเสี�ยง 

1.2.1.3 ใช้วิเคราะห์ส่วนงานนอกเหนือจากงานประจาํ เพื�อวิเคราะห์และ
ควบคุมความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ&น 

1.2.1.4 ใช้ก ารประ ชุม เ ชิ งปฏิบัติการในการประ เ มินการควบคุม
สภาพแวดลอ้มโดยรวมขององคก์ร 
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1.2.1.5 ใชก้ารประชุมเชิงปฏิบติัการเพื�อระดมความคิด โดยตั&ง 2 คาํถามคือ 
“ปัจจยัใดบา้งที�ช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร” และ “ปัจจยัใดบา้งที�เป็นอุปสรรค์ต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร” 

1.2.2 การทาํแบบสอบถามหรือสํารวจ 

1.2.2.1 ส่งแบบสอบถามให้กับระดับปฏิบัติการ และระดับบริหารเพื�อ
ประเมินรายการมาตรฐาน ที�ควรจะเป็นของการควบคุมวตัถุประสงค์ภายในของแผนกตนเอง 
รวมทั&งการแกไ้ขปัญหาเบื&องตน้เมื�อเกิดปัญหา 

1.2.2.2 ใช้แบบสอบถามแบบตวัต่อตวักบัผูบ้ริหารเพื�อแยกแยะความเสี�ยง
ขององคก์ร 

1.2.3 การวเิคราะห์โดยผู้บริหาร 

1.2.3.1 ใช ้CSA เป็นเสมือนเครื�องมือในการตรวจสอบเชิงป้องกนัซึ� งสามารถ
ปรึกษานอก เหนือจากรายงานประจํา ปี  โดยนํา เสนอต่อผู ้บ ริหาร เ มื� อพบความ เ สี� ย ง 
ที�รุนแรง หรือคาดวา่จะส่งผลเสียต่อองคก์ร 

1.2.3.2 นาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการประชุมเชิงปฏิบติัการมาวเิคราะห์
เพื�อใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงค ์ความเสี�ยง และการควบคุม 

1.3 การเลอืกวธีิการที�ถูกต้องในการทาํ CSA  

การเลือกวธีิการที�เหมาะสมในการจดัทาํ CSA สิ�งที�สําคญัที�สุดคือ วฒันธรรมองคก์ร
ว่าสนับสนุนให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการหรือไม่ เนื�องจาก CSA ตอ้งการความมีส่วนร่วมใน 
การให้ขอ้มูลและร่วมกนัวิเคราะห์ความเสี�ยง ซึ� งแตกต่างจากการวิเคราะห์ความเสี�ยงในแบบเดิม 
ที�ตอ้งใชผู้ต้รวจสอบภายใน ในการวเิคราะห์และประเมินความเสี�ยง (เมธา สุวรรณสาร 2551:25) 

โดยปัจจยัดา้นอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัวฒันธรรมสามารถสรุปไดด้งันี&  
1. ความชาํนาญและประสบการณ์ของส่วนงานตรวจสอบภายใน วา่มีความพร้อม

ในประสบการณ์ดา้นการวเิคราะห์ความเสี�ยง เพียงพอที�จะเขา้สู่การประชุมเชิงปฏิบติัการหรือไม่ 
2. ทศันคติและการสนับสนุนของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบติัการ เนื�องจาก 

พวกเขาถูกร้องขอใหส่้งพนกังานเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 
3. การแนะนาํและทาํความเขา้ใจในการนาํCSA มาใชใ้นหน่วยงานซึ� งหน่วยงาน

เคยชินกบักระบวนการตรวจสอบในแบบเดิม โดยมองว่า CSA ไม่ไดส่้งผลให้เกิดประโยชน์ใน 
การปฏิบติังาน 
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1.4 การกาํกบัดูแลกจิการ Good Governance  

เมธา สุวรรณสาร (2552:15) ได้ให้นิยามของหลักธรรมาภิบาลไว้ว่า หมายถึง 
แนวทางในการจดัระเบียบเพื�อใหส้ังคมของประเทศทั&งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน 
สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข และตั&งอยูใ่น ความถูกตอ้งเป็นธรรม ประกอบดว้ยหลกัการต่างๆ 
6 หลกัการ ดงันี&  

1.4.1 หลกันิติธรรม (The Rule of Law) 
หลกันิติธรรม  หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจ หรืออาํนาจของ ตวับุคคล จะตอ้ง
คาํนึงถึงความเป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทั&งมีความรัดกุมและ รวดเร็วดว้ย 

1.4.2 หลกัคุณธรรม (Morality) 
หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั�นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม  

ใหบุ้คลากรพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพื�อให้บุคลากรมีความซื�อสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ 
วนิยั ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจาํชาติ 

1.4.3 หลกัความโปร่งใส (Accountability) 
หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย  

ตรงขา้ม หรือเกือบตรงขา้ม กบัการทุจริต คอร์รัปชั�น โดยที�เรื�องทุจริต คอร์รัปชั�น ให้มีความหมาย
ในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลวัแฝงอยู ่ความโปร่งใสเป็นคาํศพัทที์�ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้
ความสนใจในเชิงสงบสุขประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และเข้าใจง่ายและ 
มีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งชดัเจน  

1.4.4 หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การใหโ้อกาสใหบุ้คลากรหรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง

เขา้มามีส่วนร่วมทางการบริหารจดัการเกี�ยวกบัการตดัสินใจในเรื�องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทาํงานโดยให้ขอ้มูล ความคิดเห็น แนะนาํ ปรึกษา ร่วมวางแผน
และร่วมปฏิบติั 

1.4.5 หลกัความรับผดิชอบ (Responsibility) 
หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิและหนา้ที� ความสํานึก

ในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ ความกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา  
และเคารพในความคิดเห็นที�แตกต่าง รวมทั&งความกลา้ที�จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทาํของ
ตนเอง 
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1.4.6 หลกัความคุม้ค่า (Cost – effectiveness or Economy)  
หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที�มีจาํกัด 

เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยดั ใช้วสัดุอุปกรณ์
อยา่งคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ั�งยนื 

จากการทบทวนเรื�อง การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA)  ทาํให้ผูว้ิจยั
ทราบวา่ ปัจจยัสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA)   ประกอบดว้ย 
วตัถุประสงค์ ความเสี�ยง และการควบคุมความเสี�ยง โดยมีความสัมพนัธ์กบัหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการ  

ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ความเสี�ยงเกิดขึ&นได้ทุกสถานการณ์และเกิดจากหลายสาเหตุ 
การควบคุมความเสี�ยงโดยใช้การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) เป็นวิธีการสําคญั 
ที�สามารถบรรเทาความเสี�ยง ซึ� งมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในแบบเดิมที�เนน้ตรวจสอบ
เหตุการณ์ในอดีตที�ผ่านมาแลว้ อีกทั&งมีหลายปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จ เช่นวฒันธรรมองค์กร 
เครื�องมือที�ใช ้รวมถึงรูปแบบและวิธีการนาํมาใช ้เป็นไปไดย้ากที�จะไดรั้บการยอมรับในระยะเวลา
อนัสั&น  

ดงันั&น ในการนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใช้ใน
การปฏิบติังานจึงตอ้งให้ผูป้ฏิบติังานเป็นผูป้ระเมินตนเองวา่มีจุดอ่อนความเสี�ยงอยูใ่นกระบวนการ
ปฏิบติังานที�ตนเกี�ยวขอ้งหรือไม่ เพื�อนาํไปสู่การวางแผนในการควบคุมที�มีลกัษณะเป็นความ
ร่วมมือกนัระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน เพื�อก่อให้เกิดบรรยากาศการควบคุมภายในองค์กร 
ระบบควบคุมภายในที�ดี และความมีส่วนร่วม อีกทั&งเกิดการควบคุมความเสี�ยงที�มุ่งเนน้การบริหาร
จดัการความเสี�ยงในเรื�องวตัถุประสงคก์ารปฏิบติังานร่วมกนัคน้หา Soft Control อยา่งมีประสิทธิผล 
ซึ� งเกิดจากผูป้ฏิบติังานเป็นผูป้ระเมินและวิเคราะห์ความเสี�ยงดว้ยตนเอง สร้างความเขา้ใจในระบบ
ควบคุมภายใน 
 
 
2.  แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ  

แนวปฏิบติัระบบการควบคุมภายในภาคราชการนี&  ไดก้าํหนดขึ&นโดยประยุกตจ์ากระบบ
การควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
(COSO) ซึ� งเป็นระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมถึงองคป์ระกอบต่างๆ ในการบริหารงานและ
เป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไป (กรมบญัชีกลาง 2550:3) 
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การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที�คณะผู ้บริหารและบุคลากรในองค์กร 
กาํหนดขึ&น ซึ� งเป็นการออกแบบในระดับที�สมเหตุสมผลเพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นในการบรรลุ
วตัถุประสงคที์�ประกอบดว้ย  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน ความเชื�อถือ
ไดข้องขอ้มูลและรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 2551: 3) 

การควบคุมภายใน ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ขององค์กรรวมกัน (รวมทั& ง
ทรัพยากร ระบบ วฒันธรรม โครงสร้าง และงานต่างๆ) ซึ� งสนบัสนุนใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังาน
ไดส้าํเร็จบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รที�กาํหนดไว ้ (กรมบญัชีกลาง 2550: 4) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2548: 28) ไดใ้ห้นิยามของระบบการควบคุมภายใน 
ไวว้่า ตามมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั  400 ของสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย ระบบการควบคุมภายในหมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบติั การควบคุมภายใน 
ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการกาํหนดขึ&นเพื�อช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารที�จะใหเ้กิดความมั�นใจ
เท่าที�จะสามารถทาํได้ว่าการดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ� งรวมถึง 
การปฏิบติัตามนโยบายขอผูบ้ริหาร การป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นการป้องกนัและการตรวจพบทุจริต
และขอ้ผิดพลาด ความถูกตอ้งและครบถว้นของการบนัทึกบญัชี และการจดัทาํขอ้มูลทางการเงิน 
ที�เชื�อถือไดอ้ย่างทนัเวลา นอกเหนือจากเรื�องที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบังานของระบบบญัชี ระบบการ
ควบคุมภายในยงัครอบคลุมถึงสภาพแวดลอ้มของการควบคุมและวธีิการควบคุม  

กรมบญัชีกลาง (2550: 6) ไดใ้ห้นิยามการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ไวว้่า
หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงาน ที�คณะผูบ้ริหารและบุคลากรใน
หน่วยงานร่วมกนักาํหนดขึ&น เพื�อสร้างความมั�นใจในระดบัที�สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการ
ปฏิบติังานจะสามารถบรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และก่อให้เกิดผลลัพธ์การดาํเนินงานที�มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ� งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจดัการ วิธีการ หรือเครื�องมือ
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัองค์กร โดยปัจจุบนั COSO ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างการควบคุม
ภายในเชิงบูรณาการ เพื�อให้องค์กรธุรกิจ และองค์กรอื�นๆ นาํไปใช้ในการประเมินและยกระดบั
ระบบการควบคุมภายในให้สูงขึ&น  เพราะทุกองค์กรเล็งเห็นถึงความจาํเป็นที�ตอ้งมีแนวทางการ
ควบคุมภายในที�ใหท้ั&งหลกัการและแนวคิดเป็นสาํคญั สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และสามารถติดตามผล
เพื�อบริหารความเสี�ยง อีกทั&งเป็นที�ยอมรับตามหลกัสากล  

กรมบญัชีกลาง (2550:7) ไดใ้หค้วามหมายขององคป์ระกอบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO ไวว้า่มีองคป์ระกอบ 5 ส่วน ดงันี&   
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1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม  (Control  Environment) 
2. การประเมินความเสี�ยง  (Risk  Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities) 
4. สารสนเทศและการสื�อสาร  (Information  and  Communication) 
5. การติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม  หมายถึง  สภาวการณ์หรือปัจจยัต่างๆ ที�ส่งผลให้เกิด
ระบบการควบคุมในหน่วยงาน ในการดําเนินงานจะมีหลายปัจจัยที� ส่งผลให้เกิดมาตรการ 
การควบคุมภายในขึ&นในหน่วยงาน  ซึ� งฝ่ายบริหารจึงมีอิทธิพลสําคญัต่อการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน  เช่น จริยธรรมของการทาํงาน ความซื�อสัตย ์  
ความไวใ้จได ้ ความโปร่งใสและการมีภาวะผูน้าํที�ดี  ซึ� งรวมทั&งการกาํหนดนโยบาย โครงสร้าง 
และระเบียบวิธีปฏิบัติที� เหมาะสม  สําหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมในหน่วยงาน    
ผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการควบคุมที�ดีโดยดาํเนินการ  ดงันี&  

1.1 กําหนดนโยบายและกลยุทธ์การดํา เ นินงาน มาตรฐาน และแนวทาง 
การปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหช้ดัเจน และแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

1.2 กําหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา  
และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที�ชัดเจน รวมทั& งมอบหมายอํานาจหน้าที�และ 
ความรับผดิชอบใหแ้ก่บุคลากรในแต่ละตาํแหน่งอยา่งเหมาะสม 

1.3 กาํหนดคุณลกัษณะงานเฉพาะตาํแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุก
ตาํแหน่งหน้าที� และระดับของความรู้ ความสามารถ และทกัษะที�จาํเป็นต้องใช้ในแต่ละงาน 
อยา่งชดัเจน 

1.4 กาํหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร 
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นธรรม รวมทั&งกาํหนด
บทลงโทษทางวนิยัใหช้ดัเจน 

1.5 กาํหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
และหน่วยตรวจสอบภายใน 

สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี� ยวกับการสร้างบรรยากาศ 
ในหน่วยงาน เพื� อให้ บุคลากรเ กิด จิตสํา นึกที� ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 
ให้บรรลุวตัถุประสงค์   ซึ� งเป็นองค์ประกอบพื&นฐานที�จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุม 
ด้านต่างๆ ขององค์กร อีกทั& งก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติและโครงสร้างการบริหารความเสี� ยง 
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ขององค์กร ปัจจยัของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จึงรวมถึงปรัชญาการบริหารความเสี� ยงใน
องค์กร ระดบัความเสี�ยงที�องค์กรยอมรับได้ ความซื�อสัตย ์ความสามารถของบุคลากร ตลอดจน
วธีิการที�ผูบ้ริหารมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบภายในองคก์ร 

2. การประเมินความเสี�ยง  

การประเมินความเสี� ยง  หมายถึง  กระบวนการที� ใช้ในการระบุความเสี� ยง 
การวเิคราะห์ความเสี�ยง และการกาํหนดแนวทางการควบคุม เพื�อป้องกนัหรือลดความเสี�ยง 

การประเมินความเสี�ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบติังานในภาพรวม
ของหน่วยงาน เพื�อให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี�ยงและหาทางแกไ้ขและควบคุมให้ความเสี�ยง 
อยูใ่นระดบัที�เกิดความเสียหายนอ้ยที�สุด     

โดยสามารถแบ่งประเภทของความเสี�ยงไดด้งันี&  
2.1 ความเสี�ยงจากลกัษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 

ความเสี�ยงลกัษณะนี&   เป็นความเสี�ยงที�มีอยูโ่ดยธรรมชาติในงานนั&นๆ เองเมื�อใด
ก็ตามที�ตดัสินใจที�จะทาํงานหรือกิจกรรม ก็ยอ่มจะมีความเสี�ยงเกิดขึ&น   

2.2 ความเสี�ยงจากการควบคุมภายใน 
ความเสี�ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี�ยงที�ระบบการควบคุมภายในของ

หน่วยงานไม่ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกนัขอ้ผิดพลาดจากการดาํเนินงานของหน่วยงานได ้
อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมเพียงพอที�จะลดความเสี�ยงในการ
ดาํเนินงาน หรือหน่วยงานนั&นไม่มีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที�ไดจ้ดัไว ้ เป็นตน้ 

2.3 ความเสี�ยงจากการตรวจไม่พบขอ้ผดิพลาด 
ความเสี�ยงลกัษณะนี&    เป็นความเสี�ยงที�การตรวจสอบไม่สามารถคน้พบความ

ผดิพลาดของรายการที�มีอยู ่ เนื�องจากผูต้รวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน่วยงานได ้   
และจาํเป็นตอ้งใชร้ะบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตวัอยา่งหรืออาจเนื�องจากผูต้รวจสอบไม่มีความ
อิสระเพียงพอหรือไม่อยูใ่นวสิัยที�จะเขา้ไปตรวจสอบได ้

กระบวนการในการประเมินความเสี�ยง  การประเมินความเสี� ยงและการควบคุม 
ความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�หน่วยงานยอมรับได ้สามารถดาํเนินการเป็น 4 ขั&นตอน ดงันี&  

 
1. ศึกษาวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหน่วยงาน 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหน่วยงาน จะตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกิจ (Mission) 
ของหน่วยงานนั&นๆ ซึ� งโดยทั�วไปวตัถุประสงคข์องหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 
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1.1 วตัถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity –Level objectives) เป็น
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยทั�วไปจะระบุไวใ้นแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบติังานประจาํปีของหน่วยงานเช่นเดียวกบัภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวม
ของหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลกัของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้มการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลงั เป็นตน้ 

1.2 วตัถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity -Level objectives) เป็น
วตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานที�เฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละกิจกรรมที�หน่วยงานกาํหนด เพื�อให้
บรรลุว ัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ� งว ัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน  
และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน เช่น ระบบการประมวลข้อมูลทางการเงิน 
และบญัชี เป็นตน้  

2. ระบุปัจจยัเสี�ยง 
ปัจจัยเสี� ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ& นได้ทั& งจากปัจจยัภายในและปัจจัย

ภายนอก   ซึ� งปัจจยัเหล่านี& จะส่งผลกระทบถึงวตัถุประสงค์  เป้าหมาย  หรือผลการดาํเนินงาน 
ในหน่วยงาน เช่น การเปลี�ยนตัวผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานในตําแหน่งที�สําคัญๆ บ่อยครั& ง  
การเปลี�ยนแปลงกฎหมายใหม่ของรัฐบาลที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของหน่วยงาน  เป็นตน้ 

เนื�องจากปัจจยัเสี� ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานไม่เท่ากนั  บางชนิดมีผลกระทบทนัที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว 
ดงันั&น  ผูบ้ริหารตอ้งติดตามพิจารณา  และระบุปัจจยัความเสี�ยงที�เกิดขึ&นให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหาที�คาดวา่จะเกิด ซึ� งควรครอบคลุมถึง 

2.1 ผลกระทบจากปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม  
และสิ�งแวดลอ้มต่อการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

2.2 ปัจจัยความเสี� ยงที�ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการ 
ของหน่วยงาน 

2.3 ข้อตรวจพบที�ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตามและ
ประเมินผล 

2.4 ปัจจยัอื�นๆ ที�มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น 
ปัจจยัที�ทาํให้การดาํเนินงานในอดีตที�ผ่านมาไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร  
การเปลี�ยนแปลงบุคลากรที�รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบติังาน การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจาก
เงื�อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดต่างๆ ที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของหน่วยงาน    
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การประเมินความเสี�ยงสามารถประเมินไดจ้ากวตัถุประสงคข์ององคก์รและประเมิน
ไดจ้ากการปฏิบติังาน ซึ� งตอ้งครอบคลุมทุกประเด็นที�เกิดขึ&นแลว้ หรือที�คาดวา่จะเกิดขึ&นในอนาคต 
ทั& งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในองค์กร โดยวิเคราะห์โอกาสพร้อมทั& งความถี� ที� เกิดขึ& น  
และผลกระทบของความเสี� ยง โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื�อตดัสินใจว่าแผนงานสอดคล้องกับ  
การควบคุมที�มีอยู่เพียงพอหรือไม่ โดยมีเจตนารมณ์ให้ความเสี� ยงต้องถูกควบคุมก่อน 
เกิดขอ้ผดิพลาด หรือความเสี�ยงถูกกาํหนดวธีิการควบคุมความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม 

3. กจิกรรมควบคุม 

กิจกรรมควบคุม เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจยัเสี� ยงที�มีต่อหน่วยงาน
ต่อเนื�องจากการประเมินความเสี�ยง  ซึ� งโดยปกติปัจจยัเสี�ยงแต่ละปัจจยัมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
มากนอ้ยไม่เท่ากนั  การวิเคราะห์ปัจจยัเสี�ยงมีหลายวิธีแตกต่างกนั  ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบั
ความเสี�ยงที�มีนยัสําคญั  และมีโอกาสเกิดขึ&นบ่อย จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที�ใช้
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับของขนาดลักษณะการดําเนินงาน หรือกําหนดกิจกรรมควบคุมให้
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน เพื�อให้สามารถประเมินระดบัความสําคญัของความเสี�ยงได้ทั&งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  รวมทั&งผลเสียหายที�อาจเกิดจากความเสี� ยงนั&น โดยทั�วไปขั&นตอนการ
วเิคราะห์ปัจจยัเสี�ยงเพื�อกาํหนดกิจกรรมควบคุมเป็นดงันี&  

3.1 ประเมินระดบัความสําคญัของปัจจยัเสี�ยง  คือ การนาํปัจจยัเสี�ยงแต่ละปัจจยัมา
พิจารณาถึงความสาํคญัวา่ หากเกิดขึ&นแลว้มีผลกระทบต่อหน่วยงานมากนอ้ยระดบัใด โดยสามารถ
วดัเป็นระดบันอ้ย  ปานกลาง  สูง 

3.2 ประเมินความถี�ที�ปัจจัยเสี� ยงจะเกิดขึ& น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี� ยงที�ได้
เรียงลาํดบัความสาํคญัไวแ้ลว้  มีโอกาสที�จะเกิดปัจจยัเสี�ยงนั&น ในระดบันอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง สูง 
การวิเคราะห์โดยการประเมินความสําคญัและการประเมินความถี�ที�ปัจจยัเสี�ยงจะเกิดขึ&น   อาจใช้
ผสมผสานกนั  เช่น  ปัจจยัเสี�ยงบางอยา่งมีอตัราความถี�สูง  เมื�อเกิดขึ&นแต่ละครั& งสูญเสียเงินนอ้ยแต่
หากเกิดบ่อย อาจเกิดความสูญเสียจาํนวนเงินมาก ก็จาํเป็นตอ้งให้ความสําคญัโดยประเมินความถี� 
และใหค้วามสาํคญักบัความเสี�ยงที�เกิดขึ&น 

3.3 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี�ยงที�เหมาะสม โดยบางครั& งอาจไม่จาํเป็น 
ตอ้งวิเคราะห์ในรูปตวัเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดบัต่างๆ เช่น สําคญัมาก ปานกลาง หรือ
นอ้ย เป็นตน้ 

เมื�อหน่วยงานสามารถวเิคราะห์และจดัลาํดบัความเสี�ยงแลว้ ฝ่ายบริหารควรพิจารณา
หาวิธีป้องกนั  หรือกาํหนดกิจกรรมควบคุม เพื�อป้องกนัความเสี�ยงนั&นๆ  ก่อนจะเกิดความเสียหาย
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ขึ&น หรือไม่ใหเ้กิดขึ&นซํ& าอีก โดยตอ้งคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายที�ตอ้งใชว้า่คุม้กบัประโยชน์ที�จะไดรั้บหรือไม่ 
ซึ� งในการกาํหนดกิจกรรมในการป้องกนัหรือลดความเสี�ยง 

ผูบ้ริหารควรพิจารณาว่าความเสี�ยงที�เกิดขึ&นนั&นเป็นความเสี�ยงในลกัษณะใด  เช่น 
กรณีที�เป็นความเสี�ยงเกี�ยวกบัหน่วยงานโดยรวม ซึ� งเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจยัภายนอกที�มิไดอ้ยู่
ภายใต้การควบคุมของผู ้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี� ยงกระทําได้โดยการบริหาร 
ความเสี�ยงโดยการกาํหนดนโยบายที�เหมาะสมตามสถานการณ์  หรือกรณีที�เป็นความเสี�ยงเกี�ยวกบั
การควบคุมภายใน ซึ� งเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจยัภายในและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร 
การป้องกนัหรือลดความเสี�ยงกระทาํไดโ้ดยจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

การกาํหนดวิธีการควบคุมเพื�อจดัการให้ความเสี�ยงอยู่ในสภาวการณ์ที�ยอมรับได ้
 มีลกัษณะการจดัการความเสี�ยงได ้ 5 ลกัษณะคือ 

1. การจดัการในลกัษณะที�ยอมรับในความเสี�ยงนั&น 
2. การจดัการในลกัษณะที�ทาํให้ลดความเสี�ยงจากระดบัความเสี�ยงสูงไปสู่ระดบั

ความเสี�ยงตํ�า 
3. การจดัการในลกัษณะที�เป็นการกระจายความเสี�ยง 
4. การจดัการในลกัษณะที�เป็นการถ่ายโอนความเสี�ยงหรือโยกยา้ยความเสี�ยง 
5. การจดัการในลกัษณะที�เป็นการหลีกเลี�ยงความเสี�ยง 
การจะใชว้ธีิการใดในการจดัการความเสี�ยงดงักล่าวขา้งตน้  ขึ&นอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม

และความเหมาะสมของการดาํเนินงานในหน่วยงาน  ทั&งนี&การจดัการความเสี�ยงจะตอ้งคาํนึงถึงเรื�อง
ดงัต่อไปนี&  

1. ตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนวา่จะทาํอะไร ณ จุดใด 
2. ตอ้งปรับเปลี�ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบติังานในหน่วยงานหรือไม่

อยา่งไร ณ จุดใด 
3. กระบวนการจดัการความเสี�ยงเป็นอยา่งไร   ตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดความชดัเจน 
4. ตอ้งมีการรายงานผล   เมื�อดาํเนินการเสร็จสิ&นแลว้ 
กิจกรรมควบคุมมีวตัถุประสงคที์�สําคญั  เพื�อการพิจารณาวา่หน่วยงานมีการควบคุม

ภายในที�เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่    กิจกรรมการควบคุม  ไดแ้ก่  นโยบาย วิธี
ปฏิบัติ   เทคนิคการจัดการต่างๆ  ที�ช่วยให้เกิดความมั�นใจว่า มีการปฏิบัติตามที� ฝ่ายบริหาร
มอบหมายเพื�อป้องกนัหรือลดความเสี�ยง   กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ�งของการวางแผนหลกั
ขององคก์ร  เพื�อให้เกิดการปฏิบติัตามแผนและการสอบทานงาน  ซึ� งเป็นสิ�งที�จาํเป็นสําหรับความ
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รับผดิชอบในการดูแลการใชท้รัพยากรขององคก์รให้ประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด  และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4. สารสนเทศและการสื�อสาร 

สารสนเทศ  หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารที�ใชใ้นการบริหาร ซึ� งเป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัการเงิน
และไม่ใช่การเงินรวมทั&งขอ้มูลข่าวสารอื�น ๆ ทั&งจากแหล่งภายในและภายนอก 

การสื�อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหวา่งกนั   เพื�อให้เกิดความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งบุคคลที�มีหนา้ที�ความรับผิดชอบในงานที�สัมพนัธ์กนั  การสื�อสารจะเกิดไดท้ั&งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  ระบบการสื�อสารที�ดีและมีประสิทธิภาพ  ควรเป็นการสื�อสารแบบสองทาง 
และติดต่อระหวา่งหน่วยงานอยา่งทั�วถึงครบถว้น 

หน่วยงานควรจดัใหมี้ระบบสารสนเทศที�สามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูล
อย่างเพียงพอและเหมาะสมทนัต่อการปฏิบติังาน ตลอดจนการติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ  
ข้อมูลที� ถูกต้อง เชื�อถือได้  ทันเหตุการณ์ และสะดวกในการเข้าถึงและปลอดภัย รวมทั& งมี 
การจดัลาํดับความสําคญั  และมีระบบการสื�อสารที�ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
โดยเฉพาะข่าวสารที�เป็นสัญญาณบอกเหตุอนัจะทาํให้ผูบ้ริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนักาล   
และบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

การสื�อสารจึงเป็นเรื�องสําคญัที�ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุนให้เกิดขึ&นและควรเป็นระบบ
การสื�อสารสองทาง  เพื�อส่งผลให้เกิดการสื�อสารภายในหน่วยงานที�ชดัเจน  ไม่ว่าจะเป็นทางการ
หรือไม่ก็ตาม   จะเป็นผลดีต่อการปฏิบติังานใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ ซึ� งปัจจยัสําคญั
ที�ทาํใหก้ารสื�อสารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงันี&  

4.1 เจา้หน้าที�ทุกคนตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของตน
อยา่งชดัเจนและทนักาล ทั&งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั&งขอ้มูลข่าวสารที�มีผลต่อความ
เสี�ยงที�อาจเกิดกบัหน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี�ยนแปลงดา้นกฎหมายใหม่ๆ ฯลฯ 

4.2 การกาํหนดภาระหน้าที�และความรับผิดชอบในแต่ละตาํแหน่งงานต้องมี 
ความชดัเจน เจา้หนา้ที�ทุกคนตอ้งเขา้ใจถึงบทบาทที�เกี�ยวขอ้งกบังานของตนและของผูอื้�น รวมทั&ง
ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามระบบการควบคุมที�กาํหนดไว ้

4.3 การจดัให้มีช่องทางการสื�อสารข้อมูลที�ดีระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
สามารถทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ และติดต่อประสานงานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในทาํนองเดียวกัน ควรให้ความสําคญักับการสื� อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ� งจะ 
มีผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานดว้ย ดงันั&น ประเด็นสําคญัที�ควรดาํเนินการคือกาํหนด
ช่องทางการสื� อสารกับบุคคลภายนอกที�เกี�ยวข้องให้สะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที�ที� เกี�ยวข้องกับ
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หน่วยงานภายนอก  ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดว้ย ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจ
ในขอ้สังเกตหรือขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายนอก  การติดต่อสื�อสารกบับุคคลภายนอก  ตอ้งมี
ข้อมูลข่าวสารที� เพียงพอและสัมพันธ์กัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึง 
สภาพความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ&น 

สารสนเทศและการสื�อสาร นอกจากการกาํหนดหนา้ที�รับผิดชอบภายในองคก์รให้มี
ความชัดเจน การคาํนึงถึงการสื�อสารภายนอกหน่วยงาน  ยงัรวมถึงขั&นตอนของการแจ้งขอ้มูล
ข่าวสาร และให้ความรู้แก่คนในองค์กรในเรื�องของแนวทางปฏิบติัทางดา้นการจดัการความเสี�ยง
ขององค์กร ซึ� งอาจจดัทาํไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น จดัทาํคู่มือในการบริหารความเสี�ยง เพื�อ
แจกจ่ายให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กรทาํความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ
ทางดา้นการจดัการความเสี�ยงขององคก์ร หรือจดัทาํบทความลงในวารสารภายในขององคก์ร เพื�อ
แจง้ข่าวสารที�เป็นใหค้วามรู้แก่บุคลากรภายในองคก์รอยา่งเป็นประจาํ 

5. การติดตามและประเมินผล 

การติดตามผล  หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที�อยู่ระหว่างการดาํเนินงาน   
เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่    การดาํเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที�กาํหนด 

การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัระบบการควบคุม
ภายในที�กาํหนดไวว้่ามีความสอดคล้องกบัลักษณะงานเพียงใด และประเมินระบบการควบคุม
ภายในที�มีอยู ่และวิเคราะห์ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัหรือไม่ การหาสาเหตุของ
ความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดําเนินงาน  สรุปผลและเสนอข้อแนะนํา  เพื�อให ้
การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การติดตามและประเมินผล   เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงานภายในของหน่วยงาน  ซึ� งรวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย   ระเบียบ  หรือ
ขอ้บงัคบัและการปฏิบติังานตามภาระหนา้ที�ความรับผิดชอบของเจา้หนา้ที�ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน 
เนื�องจากมาตรการต่างๆ  และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี�ยนแปลงหรือตอ้งพฒันาตลอดเวลา   
ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งมีการติดตามและประเมินผล เพื�อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในวา่อยูใ่นระดบัที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเพียงใด 

สําหรับความถี� ในการติดตามประเมินผล ขึ& นกับผลการประเมินความเสี� ยง 
ในเบื&องตน้และผลที�ไดจ้ากการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยงานนั&นเอง 

โดยการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล  ควรมีอยู่ในทุกขั& นตอนของ 
การปฏิบติังานและควรทาํอย่างต่อเนื�อง  ทั&งนี& รวมถึงกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบาย 
กฎหมายระเบียบ การบริหารงาน  และที�ปรึกษาต่างๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการ
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ดําเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ สําหรับบางโครงการอาจกําหนดรูปแบบ 
การติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ  แยกต่างหากจากที�ไดก้าํหนดการติดตามประเมินผลโดยปกติ   
การติดตามประเมินผลโครงการที�เป็นกรณีเฉพาะ อาจใชแ้บบประเมินตนเอง การออกแบบควบคุม  
โดยเฉพาะการทดสอบ การจา้งผูเ้ชี�ยวชาญ หรือผูต้รวจสอบภายนอกมาดาํเนินการได ้

การติดตามผลเป็นขั&นตอนสุดทา้ยแต่นบัวา่มีความสําคญัที�จะทาํให้ผูบ้ริหารมั�นใจวา่
การบริหารความเสี� ยงทั�วทั& งองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี�ยนแปลงไดดี้ โดยการติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสี�ยงที�กาํหนดไวส้ามารถติดตาม
ไดอ้ย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เช่น การติดตามผลเป็นรายครั& ง (Separate Monitoring) เป็นการ
ติดตามประสิทธิผลเป็นครั& งคราวตามระยะเวลาที�กาํหนด ซึ� งการตรวจสอบการบริหารความเสี�ยง
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในขององค์กร หรือ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน (Ongoing 
Monitoring) เป็นการติดตามที�รวมอยู่ในการดาํเนินงานต่างๆ ตามปกติ เช่น มีการติดตามผลใน
ระหวา่งการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นตน้ 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ&น หากมีการสื�อสารกบับุคลากรที�
รับผดิชอบงานนั&นๆ   ในหน่วยงาน  และกรณีมีเรื�องที�สําคญัควรรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง 
นอกจากนี& การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผล
นโยบาย  กฎระเบียบ  ระบบงานต่างๆ  ของหน่วยงานดว้ย  เพื�อให้มั�นใจว่าไดมี้การกาํหนดกรอบ
ระยะเวลาการปฏิบติังานที�เหมาะสมและถูกตอ้ง และเป็นผลดีต่อการบริหารงานของหน่วยงาน  
มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั&งรายงานของผูต้รวจสอบที�ไดส้อบทานงาน และตั&งขอ้สังเกต
ต่อผูบ้ริหารของหน่วยงาน  ซึ� งข้อสังเกตได้รับการแก้ไขปฏิบติัตามในระยะเวลาที�เหมาะสม  
การดาํเนินงานต่าง ๆ  สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที�หน่วยงานตั& งไว ้ และการจดัทาํรายงาน 
ทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเชื�อถือได ้

จากการทบทวนเรื�อง การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ผูว้ิจยัมีความเห็น
วา่การนาํการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของ COSO มาใชใ้นการปฏิบติังาน ส่งผลให้เกิดการ
ควบคุมและการกาํกบัดูแลที�ดีภายในองคก์ร  แต่ไม่ใช่เรื�องง่ายหากจะเปลี�ยนแปลงโดยไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร ซึ� งหากได้รับการสนบัสนุนให้นาํการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO มาใช้  จะส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในกระบวนการตรวจสอบภายใน จากเดิมที�การ
ตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นงานเอกสาร การตรวจสอบขั&นตอนการปฏิบติังานเพื�อคน้หาปัญหา และให้
ความสาํคญักบัเหตุการณ์ที�ผา่นมาแลว้ ส่วนการตรวจสอบภายในตามกรอบของ COSO นั&น ช่วยให้
ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลที�เกี�ยวกบั Hard Control  และ Soft Control เพื�อนาํมาใช้ในการบริหาร 
ความเสี�ยง โดยการนาํการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO มาใช้ให้ไดผ้ลนั&น หน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในตอ้งร่วมกบัผูป้ฏิบติังานปรับปรุงเพื�อนาํมาใชอ้ยา่งต่อเนื�อง อีกทั&งพฒันาบุคลากร
โดยการฝึกอบรม และนาํเทคนิควธีิการที�เหมาะสมมาใชใ้นองคก์ร 

จากการศึกษาเ รื� อง  แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ ของ
กรมบญัชีกลาง ทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึงความสําคญัขององค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO ดงันั&นผูว้ิจยัได้พิจารณานาํตวัแปรอิสระ คือองค์ประกอบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของCOSO เขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุม
ภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) ในกรอบแนวคิดการวิจยั และผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามใน
แบบสอบถามที�จาํเป็นและเหมาะสมกบัลกัษณะขององค์กร ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของ COSO เพื�อใหไ้ดผ้ลการวจิยัที�สามารถขยายขอบเขตไปสู่วเิคราะห์และนาํหลกัการ
ควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใชภ้ายในหน่วยงานไดต้ามหลกัการควบคุมภายใน
ที�เหมาะสม 

 
3.  แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (2552: 8) ไดก้ล่าวว่า การประเมินผลการควบคุม

ภายในหมายรวมถึง ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในแต่ละส่วนงานย่อยที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้
ประเมินงานในความรับผิดชอบดาํเนินการโดยประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self 
Assessment) หรือที�เรียกสั&นๆ วา่ CSA เป็นกระบวนการสร้างความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน
ให้แก่ทุกคนที�เป็นเจา้ของงานนั&น วิธีการก็คือ นาํกระบวนการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงคข์องงาน
นั&นมาเชื�อมโยงกนั แลว้ทาํการระบุการควบคุมภายในที�มีอยูข่องงานนั&นและประเมินความเสี�ยงที�ยงั
มีอยู่ ซึ� งผลที�ไดจ้าก CSA คือ ทาํให้ผูป้ฏิบติัเขา้ใจอย่างถ่องแทถึ้งกระบวนการทาํงานและ
วตัถุประสงคข์องงานนั&น  เขา้ใจถึงความเสี�ยงที�อาจมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องงาน สามารถ
กาํหนดการควบคุมภายในที�จาํเป็น เพื�อลดความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได ้ และสามารถ
กาํหนดแผนปฏิบติัเพื�อปรับปรุงการควบคุมภายในใหเ้หมาะสม 

การทาํ CSA จึงเป็นการประเมินผลการควบคุมโดยผูบ้ริหารและพนักงาน 
ที�รับผิดชอบโดยตรงในงานนั&น ซึ� งทาํให้ผูรั้บผิดชอบในงานไดพ้ิจารณาการปฏิบติังานของตนเอง
อยา่งแทจ้ริง และยอมรับที�จะทาํการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม มิฉะนั&น ผลกระทบ
ของการทาํงาน เช่น การไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องงานก็จะเกิดกบัผูป้ฏิบติังานโดยตรง 
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3.1 หน่วยรับตรวจที�มีการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง  

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (2552: 45) ไดก้ล่าวถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดินว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ้ 6 ไวว้า่  กาํหนดให ้
หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายใน โดยหน่วยรับตรวจบางหน่วยมีการประเมินผล  
การควบคุมภายในและมีรูปแบบการประเมินของตนเองใชอ้ยูก่่อนระเบียบฯ นี& มีผลบงัคบั อยา่งเช่น 
รัฐวิสาหกิจบางแห่ง ดงันั&น ให้หน่วยรับตรวจดงักล่าว ประเมินผลการควบคุมภายในตามที�ปฏิบติั
อยู ่ และจดัทาํหนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
โดยส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตามกาํหนดใน
ระเบียบฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที�  2 การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA)  
ที�มา  :  คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, แนวทางการจดัวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2552), 37.  

จากแผนภาพที� 2 สามารถอธิบายไดว้่า การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
มีความเกี�ยวขอ้งตั&งแต่การกาํหนดวตัถุประสงคข์องงาน และกระบวนการในการปฏิบติังาน จากนั&น

CSA 

การควบคุมภายในโดย 
การประเมินตนเอง 

วตัถุประสงคข์องงาน แผนปรับปรุงการควบคุม 

ปัจจยัเสี�ยงที�ยงัมีอยู ่ กระบวนการปฏิบติังาน 

กิจกรรมควบคุมที�มี 
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วเิคราะห์กิจกรรมควบคุม หรือ การควบคุมภายในที�มีอยู ่เพื�อนาํมาวเิคราะห์ปัจจยัเสี�ยงที�ยงัมีอยู ่โดย
นาํปัจจยัเสี�ยง หรือ ความเสี�ยงที�ยงัมีอยู ่ไปแผนปรับปรุงและควบคุม โดยออกเป็นรูปแบบชดัเจน 
ภายใตก้ารควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) 

การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) เป็นหนึ� งในรูปแบบการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ� งทุกหน่วยงานตอ้งทาํควบคู่กบัการประเมินผลการควบคุมจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อนาํผลที�ไดม้าประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัการบริหารความเสี�ยงของ
แต่ละหน่วยงาน   

ดงันั&น การประเมินผลการควบคุมภายในโดยใช้ CSA ทาํให้เจา้หนา้ที�ทุกคนตอ้ง
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานพร้อมกบัการประเมินตนเอง โดยเปิดเผยข้อมูลที�ถูกตอ้ง
ให้กบัหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื�อร่วมกนัปรับปรุงแก้ไข นับเป็นการเชื�อมโยงกระบวนการ
ดาํเนินงานตั&งแต่การประเมินตนเองเพื�อวิเคราะห์ความเสี�ยง กาํหนดวิธีการควบคุมความเสี� ยง 
และการกาํหนดแนวทางแก้ไข เพื�อให้เกิดความมีส่วนร่วมของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
เจา้หนา้ที�ทุกคน  

 
4.  Balance Scorecard (BSC) 

ดนัย เทียนพุฒ (2551:19) กล่าวถึงแนวคิดเบื&องตน้เกี�ยวกบั Balanced Scorecard  
วา่นบัเป็นเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมยัใหม่ และไดรั้บความนิยมไปทั�วโลกรวมทั&งประเทศ
ไทย Balanced Scorecard ไดถู้กพฒันาขึ&นเมื�อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard 
Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั&งชื�อระบบนี&วา่ 
“Balanced Scorecard” เพื�อที�ผูบ้ริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของ 
การบริหารงานที�ผา่นมา Balanced Scorecard จะช่วยในการกาํหนดกลยุทธ์ในการจดัการองคก์รได้
ชดัเจน โดยดูจากผลของการวดัค่าได้จากทุกมุมมอง เพื�อให้เกิดดุลยภาพในทุก ๆ ด้านมากกว่าที� 
จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว อย่างที�องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่คาํนึงถึง เช่น รายได ้กาํไร 
ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด เป็นตน้  การนาํ Balanced Scorecard มาใช ้ 
จะทาํใหผู้บ้ริหารมองเห็นภาพขององคก์รชดัเจนยิ�งขึ&น 

Balance Scorecard ไดรั้บการพฒันามาโดยตลอด ทาํใหภ้าพของ BSC จากเพียงเครื�องมือ
ที�ถูกใช้เพื�อวดัและประเมินผลองค์กร ไปสู่การเป็นเครื�องมือเชิงระบบสําหรับการวางแผนและ
บริหารกลยุทธ์ (Strategic Planning) โดยผูพ้ฒันาเครื�องมือนี&  (Norton และ Kaplan) ยืนยนัว่า 
ความสมดุล ในการพฒันาองคก์รนั&น สามารถวดั และประเมินไดจ้ากการมองผา่นมุมมองของระบบ
การวดัและประเมินผลใน 4 ดา้นหลกั คือ (วฒันา พฒันพงศ ์2549: 44) 
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1. มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective; F)  
2. มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective; C)  
3. มุมมองดา้นการดาํเนินการภายใน (Internal Perspective; I)  
4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ (Learning and Growth; L) 
วฒันา พฒันพงศ์ (2549:32) ไดใ้ห้คาํนิยามของ Balanced Scorecard ไวว้่าคือระบบ 

การบริหารงานและประเมินผลทั�วทั&งองค์กร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวดัผลเพียงอย่างเดียว 
แต่จะเป็นการกาํหนดวิสัยทศัน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แลว้แปลผลลงไปสู่ทุกจุด
ขององค์กรเพื�อใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบของ 
Balanced Scorecard จะเป็นการจดัหาแนวทางแกไ้ขและปรับปรุงการดาํเนินงาน โดยพิจารณาจาก
ผลที�เกิดขึ&นของกระบวนการทาํงานภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกคา้ภายนอกองค์กร มา
นาํมาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ�งขึ&น เมื�อองคก์รไดป้รับเปลี�ยน
เขา้สู่ระบบ Balanced Scorecard เตม็ระบบแลว้ Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปลี�ยนแผนกลยุทธ์
ขององคก์รจากระบบ  การทาํงานตามคาํสั�งหรือสิ�งที�ไดเ้รียนรู้สืบทอดกนัมา (academic exercise)  
ไปสู่ระบบการร่วมใจเป็นหนึ�งเดียวขององคก์ร (nerve center of an enterprise) 

นพวรรณ ฟูติตระกูล (2544:16)ได้ให้คาํนิยามของ Balanced Scorecard ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานไวว้า่ การประเมินผลองค์กรไม่สามารถใชแ้ต่ตวัชี& วดัทางดา้นการเงินได้
เพียงอย่างเดียวผูบ้ริหารตอ้งพิจารณามุมมองอื�นๆ ประกอบโดยตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุมถึง
มุมมองทั&ง 4 ดา้น คือ มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer 
Perspective) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)   มุมมองดา้นการ
เรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) โดยภายใตแ้ต่ละมุมมองประกอบดว้ย 

1. วตัถุประสงค ์(Objective) 
2. ตวัชี&วดั (Measures หรือ Performance Indicators) 
3. เป้าหมาย (Target) 
4. ความคิดริเริ�ม หรือสิ�งที�ตอ้งทาํ (Initiatives) 
ในการแข่งขนัเชิงธุรกิจปัจจุบนันี&  แต่ละองค์กรต้องพยายามสร้างความได้เปรียบใน 

การดําเนินกิจการ การประเมินผลการปฏิบติังานก็เป็นสิ� งที�สําคญัที�สามารถช่วยทาํให้องค์กร
สามารถประเมินตนเอง  เพื�อใหท้ราบวา่มีปัญหาและควรปรับปรุงแกไ้ขในส่วนใด เครื�องมือที�ไดรั้บ
ความนิยมมากตวัหนึ�งนั�นก็คือ Balanced Scorecard (BSC) เป็นระบบที�ช่วยองคก์รในการกาํหนด
แนวทางการบริหารและมุ่งเน้นต่อการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว นอกจากนี& ยงัช่วยให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงสามารถบริหารงานได้ทุกๆ ส่วน เนื�องจากสามารถประเมินผลกระทบที�เชื�อมโยงกัน 
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(Cause and Effect Relation) ทาํให้ทราบว่าหากมีการเปลี�ยนแปลงองค์ประกอบด้านที�เป็น
ผลกระทบกบัการปฏิบติังานก็จะมีผลกระทบไปงานอื�นด้วย ซึ� งมีความคล้ายคลึงกบัการควบคุม
ภายในของแต่ละระบบงานต่างๆ และสามารถนาํมาปรับใชก้บัการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO  

ความสําคญัของ Balanced Scorecard  เป็นระบบการวดัผลการดาํเนินงานที�สามารถ
เชื�อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ส่งผลสัมฤทธิ� ในการประกอบธุรกิจ การประเมินผลและติดตามผลการ
ดาํเนินงานโดยใช้ BSC ในการวดัผลและติดตามอยา่งสมํ�าเสมอสะทอ้นมุมมองของการควบคุม  
การกาํกบัดูแล ให้ธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามบทบาท หน้าที�ของผูต้รวจสอบ ในการให้คาํปรึกษาและ
สร้างความเชื�อมั�นในการออกแบบการควบคุมภายใน สามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร และส่งผลไปสู่หลกัธรรมาภิบาลภายในองคก์รในทุกดา้นตามแนวการ
ควบคุมภายในของ COSO 

จากการศึกษาเรื� อง Balanced Scorecard ทาํให้ผูว้ิจยัได้ทราบว่าประโยชน์ที�องค์กร 
จะไดรั้บจากการนาํมาใชคื้อ เป็นกรอบแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงานภายในองคก์ร 
ช่วยให้การจดัสรรงบประมาณ และทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยสามารถวดัผลได้ทั& ง
ลักษณะการทาํงานเป็นทีมและบุคคล สัมพนัธ์กับ CSA ที�มีส่วนผลักดันให้เกิดการประเมิน 
ความเสี�ยงที�รวดเร็วพร้อมกบัการตอบสนองความเสี�ยง  

ดงันั&น การนาํระบบ Balanced Scorecard กบั การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(CSA) มาใช้ควบคู่กัน นับเป็นการวางแผนกลยุทธ์พร้อมกับการประเมินความเสี� ยงเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงาน ก่อใหเ้กิดการผสมผสานของกระบวนการปฏิบติังานที�เริ�มจาก
การรับนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงผูป้ฏิบติังาน 
   
 5.  Key Performance Indicators (KPI)   
    Key Performance Indicator: KPI คือเครื�องมือที�ใชว้ดัผลการดาํเนินงานหรือประเมินผล
การดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ขององค์กร ซึ� งสามารถแสดงผลของการวดัหรือการประเมินในรูป
ขอ้มูลเชิงประมาณเพื�อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานขององค์กรหรือ
หน่วยงานภายในองคก์ร (เบญ็จมาศ ฮะยิ&ม 2549 :18) 
 วฒันา พฒันพงศ ์(2549 : 55)  กล่าวไวว้า่ ลกัษณะของดชันีชี& วดั (KPI) ที�ดีตอ้งสอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ขององคก์รควรแสดงถึงสิ�งที�มีความสําคญัต่อองคก์รและหน่วยงาน
มี 2 ลกัษณะ คือ ดชันีชี& วดัที�แสดงผลการดาํเนินงานที�สําคญัขององคก์ร และดชันีชี& วดักิจกรรมหรือ
งานที�สําคญัซึ� งหากผิดพลาดจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงในองค์กร อีกทั&งประกอบด้วยดชันีชี& วดั 
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ทั&งที�เป็นด้านการเงิน ดัชนีชี& วดัที�เป็นเหตุและดัชนีชี& วดัที�เป็นผล ตอ้งมีบุคคลหรือหน่วงงาน
รับผดิชอบดชันีชี&วดัทุกตวัที�สร้างขึ&นโดยหน่วยงานสามารถควบคุมผลงานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เป็นดชันีชี&วดัที�สามารถวดัผลได ้และบุคคลทั�วไปเขา้ใจ ไม่ใช่มีเพียงผูจ้ดัทาํเท่านั&นที�เขา้ใจตอ้งช่วย
ใหผู้บ้ริหารและพนกังานสามารถติดตามการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัขององคก์รได ้นอกเหนือจากการ
ใชด้ชันีชี&จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในองคก์ร 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
แผนภาพที�  3 แสดงความสัมพนัธ์ของการใช ้Balanced scorecard: BSC กบั Control Self 

Assessment: CSA ภายใตต้วัชี&วดั KPIs ขององคก์ร 
ที�มา  :  เบ็ญจมาศ ฮะยิ&ม,  “การศึกษาการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self-
Assessment) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบัอุดมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2549), 19. 
 

สามารถอธิบายแผนภาพที� 3 ได้ว่า ภายใตห้ลกัการของ Balanced Scorecard: BSC  
ซึ� งประกอบด้วยหลักการ 4 ด้าน ซึ� งสอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบติังานหลกัของสํานักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยแต่ด้านมีการกาํหนดตวัชี& วดัในการปฏิบติังานอย่างชัดเจน  
เมื�อทั&ง 2 หลกัการมีความสัมพนัธ์กนัแล้ว CSA และระบบควบคุมภายในจึงเกิดขึ&นภายใน
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวขา้งตน้นั�นเอง 

Control Self Assessment: CSA 

Financial Perspective 

Customer Perspective 

Internal Perspective 

Learning and Growth 

KPIs 

Balance Scorecard  
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จากการศึกษาเรื�อง ดชันีชี& วดั (KPI) ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ดชันีชี& วดัที�เหมาะสมในการวดั
คุณภาพของระบบงาน ตอ้งมีนโยบายที�เหมาะสมในการกาํหนดดชันีชี& วดั เช่นกาํหนดให้เหมาะสม
กบัหลกัของ Balance Scorecard หรือ กาํหนดให้เหมาะสมกบันโยบายหลกัของแต่ละองคก์ร โดย
การปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายตามดชันีชี& วดั ตอ้งเริ�มจากการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
ซึ� งจะสอดคล้องกบัหลกัการของ CSA ที�ต้องมีการประเมินตนเองควบคู่ไปกบัการปฏิบติังาน
นบัเป็นการประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

6.  งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 ทิพยสุ์ดา  เมฆฉาย (2550 : 89-95) ศึกษาเรื�อง การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดดา้นการ
ควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร   สาขาฮอด  จงัหวดัเชียงใหม่  การศึกษาครั& งนี& มีวตัถุประสงค์เพื�อเปรียบเทียบแนวคิด
ด้านการควบคุมภายในของ COSO กับระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสิน  
วิธีการศึกษาเป็นการเปรียบเทียบแต่ละองคป์ระกอบตามแนวคิดของ COSO ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุม การประเมินความเสี� ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื� อสาร และ 
การติดตามและประเมินผล เพื�อใหท้ราบถึงความแตกต่างและคลา้ยคลึงกนั 

จากการศึกษาพบวา่ ระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสินมีความคลา้ยคลึง
กนัในแต่ละองค์กระกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO แต่จะมีความแตกต่างใน
ส่วนปัจจยัยอ่ยไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการมีจริยธรรมใน
การทาํงาน ความซื�อสัตย ์ความไวว้างใจ ความโปร่งใส โดยมีการจดัทาํจรรยาบรรณของพนกังาน 
คู่มือวินยัของพนักงานและปฏิบติัตนเป็นตวัอย่างแต่พนกังานในการปฏิบติังานแต่ธนาคารไม่ได้
กาํหนดวธีิหรือขั&นตอนในการสร้างสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 

การประเมินความเสี�ยง ธนาคารมีการประเมินการควบคุมภายในออกเป็น 2 ระดบั 
ได้แก่ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ให้ส่วนงานผูป้ฏิบติัเป็นผูป้ระเมิน และการ
ประเมินการควบคุมอยา่งเป็นอิสระ (Independent Assessment: IA) ให้ส่วนงานตรวจสอบภายใน
หรือผูต้รวจสอบภายนอกเป็นผูป้ระเมิน ซึ� งในการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง ผูบ้ริหาร หวัหนา้
สายงาน หรือพนกังานผูรั้บมอบหมายจะเป็นผูร้ะบุปัจจยัเสี�ยง  

ดา้นกิจกรรมควบคุม  ธนาคารมีการกาํหนดนโยบาย วิธีปฏิบติังาน มีการแบ่งแยก
หน้าที�และมีการสอบทานการปฏิบติังาน โดยผูบ้ริหารและหัวหน้าส่วนงาน การประเมินผลการ
ดาํเนินงานในธนาคารใช้เครื�องมือวดัผลทางการเงิน ได้แก่ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  
การใชง้บประมาณและตน้ทุนการเงินงานมาใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงานของสาขา 
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นอกจากนี& ธนาคารมีการนําเครื�องมือประเมินผลสมยัใหม่ได้แก่ ดชันีวดัผลการ
ปฏิบติังาน บตัรบันทึกคะแนนสมดุล มาใช้ในการประเมินผลดาํเนินงานของธนาคาร ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร (PMS) มาประเมินผล    

ดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร ธนาคารให้ความสําคญัเกี�ยวกบัความเชื�อถือไดข้อง
สารสนเทศและมีการเปิดโอกาสให้พนักงาน ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงของสาขารวมถึงการรับขอ้เสนอแนะจากภายนอกองคก์รเพื�อนาํขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงการ
ดาํเนินงานของสาขา 

ดา้นการติดตามและประเมินผล ธนาคารมีการกาํหนดระยะเวลาในการติดตามผล
ในการปฏิบติังานและจดัทาํรายงานเปรียบเทียบแผนงานและผลการดาํเนินงาน มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยฝ่ายตรวจสอบของธนาคารซึ� งพนกังานผูต้รวจสอบเป็นพนกังานที�มี
ความรู้ ทกัษะและความสามารถในการปฏิบติังาน 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานของธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็น
อย่างดี ทราบวา่ธนาคารมีวิธีการปฏิบติัเกี�ยวกบัการควบคุมภายในและพนกังานให้ความสําคญัใน
การปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัของธนาคาร 

เนื�องจากในปัจจุบนันี&การดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามไม่แน่นอนและยงัตอ้งเผชิญกบั
ความเสี�ยงต่างๆ เช่น จากภยัธรรมชาติ การเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกิจ การแข่งขนัดา้นเทคโนโลย ี
กฎระเบียบของทางราชการ และกระบวนการทาํงาน เครื�องมือที�จะช่วยให้สามารถดาํเนินธุรกิจได้
อย่างหนึ� งคือการควบคุมภายใน ซึ� งผลของการศึกษานี& คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูที้� เกี�ยวข้อง 
พนกังานหรือผูบ้ริหารเพื�อนาํมาใช้พิจารณาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงที�
อาจเกิดขึ& นได้ จะทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามที�กาํหนดไว ้

 
 เบ็ญจมาศ  ฮะยิ&ม  (2549 : 71- 80) ศึกษาเรื�องการศึกษาการควบคุมภายในโดยการ

ประเมินตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบัอุดมศึกษา 
การศึกษาครั& งนี& มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาด้านนโยบายที� เกี�ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทาํให้ได้รับขอ้มูลด้านการบริหาร และสามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกบัการวิเคราะห์ความเสี�ยง โดยใช้ CSA เพื�อเพิ�มศกัยภาพและ
ประสิทธิภาพในดา้นการเรียนการสอน การพฒันาและการวจิยัดา้นวชิาการ 
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ผลการศึกษาดา้นการนาํระบบ CSA ดา้นสารสนเทศมาใชข้องสถาบนัเอกชนและ
รัฐบาล พบว่ามีความใกล้เคียงกนัในดา้นการบริหารความเสี�ยง โดยมีการดาํเนินการดา้นรายงาน
ทางการเงิน ดา้นการดาํเนินการ ดา้นการปฏิบติัการกฎระเบียบ กฎหมาย ขอ้กาํหนด นโยบาย และ
การควบคุมดา้นการคุม้ค่าในการใชง้บประมาณ โดยมีการกาํหนดมาตรการดา้นการควบคุมภายใน
เชิงการปฏิบัติ และรักษาการควบคุมภายในไวอ้ย่างต่อเนื�องเพื�อส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน  ส่วนสิ�งที�แตกต่างคือ สถาบนัเอกชนยงัไม่เคร่งครัดด้านการจดัวางระบบการควบคุม
ภายในมากนัก ทั& งการบริหารความเสี� ยง และการกําหนดรูปแบบการบริหารความเสี� ยง 
ที�ชดัเจน 

โดยผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะเพิ�มเติมวา่ นโยบายภาพรวมสําหรับการประเมินตนเองเพื�อ
การควบคุมภายใน (CSA) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศนั&น จะสมบูรณ์หรือไม่ขึ&นอยูก่บัการกาํหนด
ขอบเขตการประเมินตนเอง ซึ� งตอ้งมาจากวตัถุประสงค ์นโยบาย กลยุทธ์ รวมทั&งการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการที�เหมาะสม ในขณะที�หากยงัพบการควบคุมภายในที�ไม่เหมาะสมอาจทาํให้
เกิดความผิดพลาดและสูญเสียได้ การวิเคราะห์และประเมินความเสี�ยงจะสามารถแยกแยะและ
ควบคุมสิ�งที�จาํเป็นและไม่จาํเป็นออกจากกนัได ้

   
 ดวงโสภา ศรีบุหงา (2548 : 69-75) ศึกษาเรื�องแนวทางการประยุกตใ์ชก้ารประเมิน

การควบคุมโดยตนเอง (CSA) กบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา การศึกษาครั& งนี& มีวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ชก้ารประเมินการ
ควบคุมโดยตนเอง (CSA) ร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะการควบคุมภายในของแผนกพสัดุ และแผนกการเงิน
การบญัชี ผูศึ้กษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามและสัมภาษณ์บุคลากรที�มีส่วน
เกี�ยวขอ้งในการนาํ CSA มาปรับใช้ในระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา ผูป้ฏิบติังาน และผูต้รวจสอบภายใน รวมจาํนวนทั&งสิ&น 5 คน 

หลกัเกณฑ์ในการทาํ CSA คือ การที�ผูป้ฏิบติังานและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัใน 
แต่ละหน่วยงาน เป็นผูป้ระเมินความเสี�ยงและการควบคุมภายในขององคก์รนั&นเอง โดยอาศยัความ
ช่วยเหลือจากผูต้รวจสอบภายใน และในการนี&มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดน้าํ CSA 
มาใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั โดยให้คณาจารยซึ์� งเป็นผูต้รวจสอบภายในจาํนวน  
4 คน ทาํหนา้ที�เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน และเป็นผูน้าํมาซึ� งการใช ้CSA 
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  35 

ผลการศึกษาพบว่าในการประยุกต์ใช้ CSAของมหาวิทยาลัยฯ ในขั& นแรก 
ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการควบคุม สรุปผลการประเมิน รวมทั&งเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงการควบคุมไวใ้นแบบสอบถาม (Questionnaires) หลงัจากนั&นคณะกรรมการจดัทาํ 
CSA จะทาํการรวบรวมขอ้มูลแลว้นาํมาสรุปผลในภาพรวม และเป็นผูด้าํเนินการในขั&นตอนต่อไป
จนแล้วเสร็จ ซึ� งไม่สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์ของ CSA ที�เน้นให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็น 
ผูป้ระเมินการควบคุมภายในตนเอง 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑ์ของ CSA กบัแนวทางการนาํ CSA มาใชใ้น
ปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัฯ  เพื�อเสนอแนะแนวทางการประยุกตใ์ช ้CSA ในการปรับปรุงและพฒันา
ระบบการควบคุมภายในต่อไปในอนาคต พบว่าในดา้นวตัถุประสงค์ ควรนาํ CSA มาใช้ในทุก
ขั&นตอนของการจดัวางระบบควบคุมภายใน เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในเพื�อ
ป้องกันหรือลดความเสี�ยงให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ ซึ� งจะทาํให้มีระบบการควบคุมภายในที�
เพียงพอเหมาะสม  ดา้นหน่วยงานและขอบเขตงาน ควรนาํ CSA มาใช้ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
และทุกกิจกรรมภายในองคก์ร ดา้นผูป้ระเมินผล ควรใหผู้ป้ฏิบติังาน และผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัใน
แต่ละหน่วยงานเป็นผูป้ระเมินผลการควบคุมภายในโดยตนเอง โดยให้ผูต้รวจสอบภายในหรือผูมี้
ความรู้ด้าน CSA จากภายนอกองค์กรทาํหน้าที�เป็นผูป้ระสานงานคุณภาพ ในการให้คาํปรึกษา 
แนะนาํ และให้บริการสารสนเทศเพื�อการควบคุมภายใน ดา้นวิธีการปฏิบติั ควรนาํวิธีการประชุม
เชิงปฏิบติัการ (workshop) มาใชเ้ป็นเครื�องมือในการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายใน
ของแต่ละหน่วยงาน นอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถาม เพื�อใหผู้ป้ฏิบติัมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การนํา CSAมาใช้มากยิ�งขึ& น และด้านการรายงาน ควรดําเนินการโดยให้ผู ้ปฏิบัติงานและ
ผูบ้ ังคับบญัชาทุกระดับในแต่ละส่วนงาน เป็นผูจ้ดัทาํรายงานเพื�อสรุปผล และรับรองผลการ
ประเมินการควบคุมโดยตนเอง ในการให้คาํปรึกษา แนะนาํ และให้บริการสารสนเทศเพื�อการ
ควบคุมภายใน ดา้นวธีิการปฏิบติั 
 

 นพวรรณ  ฟูติตระกูล (2544 : 88-89)  ศึกษาเรื�องการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดดา้น
การควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสิน การศึกษาครั& งนี& มี
วตัถุประสงค์เพื�อเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO กบัระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารออมสิน วิธีการศึกษาเป็นการเปรียบเทียบแต่ละองคป์ระกอบตามแนวคิดของ 
COSO ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศ
และการสื�อสาร และการติดตามและประเมินผล เพื�อใหท้ราบถึงความแตกต่างและคลา้ยคลึงกนั 
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ผลการศึกษาพบว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสินมีความคลา้ยคลึง
กนัในแต่ละองคก์ระกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  แต่จะมีความแตกต่างใน
ส่วนปัจจยัย่อยได้แก่ ธนาคารออมสินไม่มีวิธีการที�ชัดเจนในการสร้างบรรยากาศในการควบคุม 
หรือมาตรการสร้างความเขา้ใจใหบุ้คลากรจิตสาํนึกที�ดีในการควบคุมรวมถึงการขาดแคลนบุคลากร
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบญัชีของสาํนกังานสาขา  ซึ� งบุคลากรที�มีอยูไ่ม่มีความรู้ทกัษะที�เหมาะสมกบัการ
ปริมาณงาน  และความซบัซอ้นของกิจกรรมและระบบงานที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนั&นธนาคารไม่มีการ
กาํหนดวิธีการในการประเมินผลกระทบ ที�มีต่อการปฏิบติังานเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง โยกยา้ย 
รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กร ในส่วนของกิจกรรมการควบคุม ไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั 
ยกเวน้ธนาคารยงัไม่มีการนาํเอาเครื�องมือในการประเมินผลสมยัใหม่มาใช ้ทางดา้นสารสนเทศและ
การสื�อสาร  พบวา่ธนาคารมีการนาํเอาระบบเครือข่ายสื�อสารภายในองคก์ารมาใชเ้พื�อให้เกิดระบบ
การสื�อสารทั�วทั&งองคก์ร ทั&งจากบนสู่ล่าง และจากล่างขึ&นสู่ระดบับน ทาํให้พนกังานสามารถเสนอ
ความคิดเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติงานไปยงัผูบ้ริหารโดยตรง และในส่วนของการติดตามและ
ประเมินผล พบว่าแนวทางปฏิบติัของธนาคารมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ COSO แต่วิธีการ
ปฏิบติังานตรวจสอบในแต่ละครั& งมีผลกระทบกบัการปฏิบติังานประจาํวนัของพนกังาน 
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บทที�  3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

ในการวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(Control Self-Assessment: CSA) ของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เป็นการวิจยั 
เชิงปริมาณ มีวิธีดาํเนินการวิจยั ประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เครื�องมือที�ใช้ใน 
การวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ� งมีรายละเอียดดงันีA  

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื�อหา 

เนืAอหาในการศึกษาครัA งนีAประกอบดว้ย  การศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุม
ภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) โดยเปรียบเทียบแนวทางการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO ในแต่ละองค์ประกอบ กบัการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื�อสาร 
และการติดตามและประเมินผล อีกทัAงศึกษาความเข้าใจเกี�ยวกับการนาํระบบ CSA มาใช้ใน 
การปฏิบติังาน ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ความเสี�ยง และการควบคุมความเสี�ยง 

ขอบเขตประชากร 
การวิจัยครัA งนีA ประชากรที�ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริย ์เฉพาะระดบัตาํแหน่ง บ.1 – บ. 5 และ ป.1 – ป.5 (ไม่รวมสํานกังานจงัหวดั  
และสารฝ่าย) ซึ� งจากการสาํรวจเมื�อวนัที� 16 ตุลาคม 2552 พบวา่มีจาํนวนเจา้หนา้ที�ทัAงหมด 585 คน 

ขอบเขตด้านเวลา 
การวิจยัครัA งนีA ไดเ้ริ�มเก็บขอ้มูลจากวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งตัAงแต่เดือน พฤศจิกายน 2552 

และเริ�มแจกแบบสอบถามสําหรับการวิจยั เมื�อเดือน มีนาคม 2553 และนาํเสนอผลงานวิจยัให้แลว้
เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2553 
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โดยกาํหนดขนาดตวัอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane ที�มีระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันีA  
 

n =     
 

แทนค่า =   
 

 =                237   คน 
ดงันัAน จาํนวนขนาดตวัอยา่งที�เหมาะสมคือ  237   คน 

โดยแบ่งเป็นแต่ละฝ่ายงานเฉลี�ยตามจาํนวนพนกังานแต่ละฝ่ายงานได ้ดงันีA  
 
ตารางที�  1  แสดงจาํนวนพนกังานแต่ละฝ่ายงานที�สังกดั และจาํนวนแบบสอบถาม 
 

ฝ่ายที�สังกดั จํานวนพนักงาน (คน) จํานวนแบบสอบถาม (ชุด) 

ฝ่ายบริหารงานอสังหาริมทรัพย ์ 84 32 
ฝ่ายบริหารงานชุมชน 54 22 
ฝ่ายโครงการพิเศษ 70 30 
ฝ่ายกิจการสังคม 24 11 
ฝ่ายบริหารงานอนุรักษ ์ 11 5 
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 81 29 
ฝ่ายเทคนิค 35 14 
ฝ่ายบริหารภูมิภาค 17 8 
ฝ่ายบริหารงานกลยทุธ์ 33 16 
ฝ่ายการเงิน 47 20 
ฝ่ายบริหารสารสนเทศ 13 5 
ฝ่ายสนบัสนุน 51 17 
ฝ่ายสังคมและความร่วมมือภายนอก 27 11 
ฝ่ายบริหารงานพิเศษ 9 4 
ฝ่ายกฎหมาย 13 6 
สาํนกัตรวจสอบ 16 7 

รวมทัAงสิAน 585 237 

N 

1 +  N (e2 ) 

585 
1 + (585 x (0.05)2) 
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วธีิการศึกษา 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลที�ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  2 ส่วนคือ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์(ไม่รวมสํานกังานฯ จงัหวดั และสารบรรณฝ่ายทุกฝ่าย)โดยสอบถามขอ้มูลทั�วไป
ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์  และขอ้มูลเกี�ยวกบัการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ไดแ้ก่ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื�อสาร 
และ การติดตามและประเมินผล ส่วนสุดทา้ยเป็นการสอบถามการนาํระบบ CSA มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ยความเขา้ใจในการนาํระบบ CSA มาใช้ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์ความเสี�ยง 
และการควบคุมความเสี�ยง 

2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาคน้ควา้จากระเบียบ คาํสั�ง มาตรฐานดา้นการตรวจสอบภายใน 
วิธีการปฏิบติัเกี�ยวกับการควบคุมภายใน หนังสือ วารสาร เอกสาร และบทความทางวิชาการที�
เกี�ยวขอ้ง  

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครัA งนีA คือแบบสอบถาม สาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสร้างเป็น 
3 ส่วน  ดงันีA  

ส่วนที�  1 แบบสอบถามลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานะภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ส่วนที�  2 แบบสอบถามปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั  

มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที�สุด โดยระดบัคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนและตํ�าสุดคือ  
1 คะแนน  

โดยมีความหมายแต่ละระดบัคะแนนดงัต่อไปนีA  
ระดบัคะแนน  1  = มีระดบัการควบคุมภายในนอ้ยมาก หรือไม่มีเลย 
ระดบัคะแนน  2   = มีระดบัการควบคุมภายในที�นอ้ย ยงัไม่เหมาะสม 
ระดบัคะแนน  3  = มีระดบัการควบคุมภายในปานกลาง 
ระดบัคะแนน  4 = มีระดบัการควบคุมภายในดีพอสมควร 
ระดบัคะแนน  5 = มีระดบัการควบคุมภายในที�ดี 
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ส่วนที�  3 แบบสอบถามการนาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังาน คือสอบถามความ
เขา้ใจในการนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใชใ้นการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าที�สํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์จาํนวน 10 ขอ้ ลกัษณะคาํถามจะมีคาํตอบให้
เลือก 2 คาํตอบ คือใช่ และไม่ใช่ แบ่งเป็น ดา้นวตัถุประสงค ์ความเสี�ยง และการควบคุมความเสี�ยง 

หากผูต้อบแบบสอบถามตอบถูก ตามขอ้เท็จจริง ให้คะแนนเป็น 1 คะแนน และหาก
ผูต้อบแบบสอบถามตอบผดิ ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง ใหค้ะแนนเป็น 0 คะแนน 

สมมติฐานสําหรับการนาํระบบควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใช้ใน
การปฏิบติังาน วดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั CSA ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์จาก 
ร้อยละของการตอบคาํถามที�ถูกตอ้งในแต่ละขอ้ โดยถือเกณฑ์วา่ขอ้ใดที�มีค่าร้อยละของการตอบถูก
มากกวา่ร้อยละ 50 ถือวา่ผูต้อบแบบสอบถามทัAงหมดมีความรู้ในขอ้นัAน และค่าร้อยละตํ�าร้อยละ 50
ลงมา ถือวา่มีความรู้นอ้ยในขอ้นัAน  

การกาํหนดข้อคาํถามในแบบสอบถาม ได้ดาํเนินการร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที�
ปรึกษาการค้นควา้อิสระเพื�อให้ร่วมกันพิจารณาในขอ้คาํถาม พร้อมทัAงขอความอนุเคราะห์จาก
หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน สํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเหมาะสมของขอ้คาํถาม  การทดสอบแบบสอบถาม ดาํเนินการโดยแจกแบบสอบถาม
ให้กบัหน่วยงานตรวจสอบบริษทัในเครือจาํนวน 5 ชุด และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในเบืAองตน้  
วา่มีแนวโน้มระดบัความคิดเห็นเป็นระดบัใด และไดท้าํการแกไ้ขแบบสอบถามก่อนเก็บขอ้มูลใน
เดือน มีนาคม 2553 

 
การวเิคราะห์ความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 

ในการทดสอบความน่าเชื� อถือ (Reliability) ผู ้วิจ ัยได้นําแบบสอบถามที�ได้ผ่าน 
การตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาหาค่าความน่าเชื�อถือของขอ้มูล โดยวิธีการของ Cronbach’s 
Alpha ซึ� งผลที�ไดค้่าของ Cronbach’s Alpha โดยทั�วไปแลว้หากค่า Cronbach’s Alpha มีนอ้ยกวา่ 0.6 
จะถือว่ามีความน่าเชื�อถือตํ�าถา้มีค่าระหว่าง 0.6 ถึง 0.7 ถือว่ามีค่าความน่าเชื�อถืออยู่ในระดบั 
ที�ยอมรับได ้และหากปรากฏวา่ค่ามากกวา่ 0.8 ถือวา่มีความน่าเชื�อถืออยูใ่นระดบัดี (ศิริพงษ ์พฤทธิ
พนัธ์ุ 2550: 54) 
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ตารางที� 2 แสดงการทดสอบความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยหาค่า Cronbach’s Alpha  
 

รายการ 
จํานวน 

คําถาม 
จํานวนคําถาม

ที�ถูกตัดออก 
ค่า Cronbach’s 

Alpha  (n =  237 ) 
1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม 5 0 0.761 
2.  การประเมินความเสี�ยง 6 0 0.841 
3.  กิจกรรมควบคุม 5 0 0.864 
4.  สารสนเทศและการสื�อสาร 8 0 0.873 
5.  การติดตามและประเมินผล 6 0 0.865 

 
จากตารางที�  3 ค่าที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�น ส่วนใหญ่มีมากกวา่ 0.7 แสดงวา่

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัมีค่าความน่าเชื�อถือ อยูใ่นระดบัยอมรับได ้นาํมาใชใ้นการวจิยัได ้
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครัA งนีA  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการประมวลค่าสถิติ ด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS โดยแสดงผลในแบบการแจกแจงความถี� (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที�  1 บรรยายลักษณะพืAนฐานด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
อตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ในการวิเคราะห์ โดยค่าร้อยละเป็นระเบียบวิธีทาง
สถิติที�ใชใ้นการเปรียบเทียบอยา่งหนึ�ง โดยเอาคะแนนส่วนใหญ่จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นเกณฑ์ในการ
วเิคราะห์   และนาํเสนอขอ้มูลประชากรศาสตร์ในแต่ละหมวดของตวัแปร 

ส่วนที�  2 เป็นการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นที�มีต่อการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี� ยง กิจกรรมควบคุม 
สารสนเทศและการสื�อสาร และการติดตามและประเมินผล  

ส่วนที�  3 เป็นการวิเคราะห์การนําระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(CSA) คือวิเคราะห์ความเขา้ใจในการนาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังาน ของพนักงาน
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย ์โดยใช้อตัราส่วนร้อยละวดัระดับความรู้ในแต่ละข้อ
คาํถามโดยถือเกณฑว์า่ขอ้ใดที�มีอตัราส่วนร้อยละตัAงแต่ร้อยละ 50 ขึAนไป ถือวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
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ทัAงหมดมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้นัAน และอตัราส่วนร้อยละตํ�ากว่า 50 ลงมา ถือว่ามีความรู้ความ
เขา้ใจนอ้ยในขอ้นัAน 

ส่วนที�  4 เป็นการวเิคราะห์เพื�อทดสอบสมมุติฐาน ประกอบดว้ย 
4.1  การทดสอบสมมุติฐานที� 1 พนกังานของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 

ที�มีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO ต่างกนั ดว้ยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าสถิติ t-test และ P-value 

4.2  การทดสอบสมมุติฐานที�  2 การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  
มีความสัมพนัธ์กบัการนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน ดว้ยค่าดว้ยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าสถิติ t-test และ P-value 
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บทที�  4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับงานวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายใน
โดยการประเมินตนเอง(Control Self-Assessment :CSA) ของสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์  ผู ้วิจ ัยได้นําข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที� เก็บรวบรวมมาได้จ ํานวน 237 ชุดที�ผ่าน 
การตรวจสอบคุณภาพแลว้มาทาํการวเิคราะห์ โดยวธีิทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยจะ
นาํเสนอการวเิคราะห์ไว ้6 ส่วน ดงัต่อไปนีE  

ส่วนที�  1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังาน เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จาํแนกประชากรออกเป็นกลุ่ม นาํมาแจกแจงความถี� นาํเสนอเป็น
ร้อยละ (Percent) 

ส่วนที�  2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของพนักงาน ที�มีต่อการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของ COSO เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยใชค้่าเฉลี�ยมชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื�อการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ส่วนที�  3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการนาํระบบการประเมินตนเองเพื�อการควบคุมภายใน 
(CSA) มาใช้ในการปฏิบติังาน เป็นการวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั CSA ประกอบด้วย 
วตัถุประสงค์ ความเสี�ยง และการควบคุมความเสี� ยง  เป็นแบบสอบถามปลายปิดในลักษณะที�ให้
เลือกตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” จาํแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ นาํมาแจกแจงความถี� นาํเสนอ
เป็นร้อยละ (Percent) 

ส่วนที�  4 ผลการวเิคราะห์เพื�อทดสอบสมมติฐาน ซึ� งทดสอบดว้ยสถิติที (t) และเอฟ (F) 
ทัEงนีE เพื�อความสะดวกในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดน้าํอกัษรยอ่และสัญลกัษณ์ทางสถิติ
มาใช ้ดงันีE   

Χ  หมายถึง ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
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F     หมายถึง   ค่าเฉลี�ยที�ใชท้ดสอบสมมติฐานเกี�ยวกบัความแตกต่าง
ของค่าเฉลี�ยสาํหรับตัEงแต่ 3 กลุ่มตวัอยา่งขึEนไป โดยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวน 

t      หมายถึง ค่าเฉลี�ยที�ใชท้ดสอบสมมติฐานเกี�ยวกบัความแตกต่าง
ของค่าเฉลี�ย 2 กลุ่มตวัอยา่ง 

r หมายถึง ค่าสัมประสิทธิa  สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน  
P-value หมายถึง ความน่าจะเป็นที�คาํนวณไดจ้ากค่าสถิติที�ใช้ทดสอบ

เกณฑที์�ผูว้จิยัใชใ้นการสรุปผล จะใชร้ะดบันยัสาํคญั 0.05 
ส่วนที�  5 สรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม เกี�ยวกบัปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบั

การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) ของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 
 

ส่วนที�  1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษาครัE งนีE ได้แบ่งลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ดงันีE  คือ
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังาน และนาํเสนอโดยแจกแจง
จาํนวน และค่าร้อยละ ดงัตารางที�  2 

 
ตารางที�  3  การแจกแจงตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลตามลกัษณะประชากรศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ   

ชาย 91 38.40 
หญิง 146 61.60 

รวม 237 100.00  
2.  อายุ   

20 - 30  ปี 107 45.15 
31 - 40  ปี 88 37.13 
41 - 50  ปี 31 13.08 
มากกวา่ 50 ปี 11 4.64 

รวม 237 100.00 
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ตารางที�  3  (ต่อ) 
 

ข้อมูลตามลกัษณะประชากรศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

3.  สถานภาพ   
โสด 155 65.40 
สมรส 73 30.80 
หยา่หรือหมา้ย 9 3.80 

รวม 237 100.00 
4.  ระดับการศึกษา   

ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 18 7.59 
ปริญญาตรี 160 67.51 
สูงกวา่ปริญญาตรี 59 24.89 

รวม 237 100.00 
5.  ตําแหน่ง   

ป.1 - ป.3 45 18.99 
ป.4 - ป.5 47 19.83 
บ.1 - บ.2 94 39.66 
บ.3 - บ.4 51 21.52 
บ.5 อาวโุส - - 

รวม 237 100.00 

6.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
1 - 5 ปี 105 44.30 
6 - 10 ปี 81 34.18 
11 - 15 ปี 14 5.91 
มากกวา่ 15 ปี 37 15.61 

รวม 237 100.00 
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จากตารางที�  3  ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นพนกังานของสํานกังานทรัพยสิ์นฯ เป็นเพศหญิง 
จาํนวน 146  คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 และเพศชาย จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 โดยมีอายุ
ระหวา่ง 20 - 30 ปี จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 45.15 รองลงมา มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี จาํนวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 
รองลงมา  มีสถานภาพสมรส จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80  มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี จาํนวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.51 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.89   มีตาํแหน่งงานบริหารระดบั 1 - 2 จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66  รองลงมา คือ 
ตาํแหน่งบริหารระดบั 3 - 4 จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.52 โดยมีอายุการทาํงานระหวา่ง 1 - 5 
ปี เป็นจาํนวนมากที�สุด 105 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 รองลงมา คือ 6 - 10 ปี จาํนวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.18 ตามลาํดบั 

 
ส่วนที�  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานที�มีต่อการควบคุมภายในตามแนวทาง

ของ COSO 

 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของพนักงานเกี�ยวกบัการควบคุมภายในโดยการ

ประเมินตนเอง (CSA) ที�สํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยไ์ด้เริ�มนาํมาใช้วิเคราะห์ให้
สัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ไดแ้ก่  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
การประเมินความสี�ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื�อสาร และการติดตามและประเมินผล
นาํเสนอโดยแจกแจงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลขอ้มูล ปรากฏผลดงัตารางที� 4 
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ตารางที�  4  ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบัการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO พิจารณาดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 

 

ประเดน็ที�ศึกษา 

ระดบัคะแนน 

Χ  S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม        

ภายในหน่วยงานมีการกาํหนด
หนา้ที�ความรับผิดชอบ 
การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
เป็นไปตาม Job Description  
ของแต่ละตาํแหน่งงาน 

26 121 85 5 - 3.71 0.69 มาก 
(11.0) (51.1) (35.9) (2.1) - 

พนกังานสามารถปฏิบติังาน
ไดต้รงกบัความรู้   ทกัษะ    
และความสามารถ  และ
สามารถปรึกษาหวัหนา้งาน
เพื�อหาทางเลือกในการ
แกปั้ญหาได ้

17 132 77 11 - 
3.65 0.68 มาก 

(7.2) (55.7) (32.5) (4.6) - 

การสร้างทศันคติใหพ้นกังาน
ทุกคนเห็นวา่ การปฏิบติังาน
ตอ้งเป็นตามนโยบาย และ
ระเบียบขององคก์ร เป็น 
สิ�งที�สาํคญั 

38 142 51 6 - 
3.89 0.68 มาก (16.0) (59.9) (21.5) (2.5) - 

การสร้างความมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังาน และส่งเสริม 
ใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม 

30 126 71 7 3 3.73 0.77 มาก 
(12.7) (53.2) (30.0) (3.0) (1.3) 

ท่านมีความเขา้ใจเกี�ยวกบั
วตัถุประสงคก์ารปฏิบติังาน 
และขัEนตอนการปฏิบติังาน
ระดบัใด 

26 135 74 2 - 
3.78 0.64 มาก 

(11.0) (57.0) (31.2) (0.8) - 

รวม 3.75 0.50 มาก 
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จากตารางที�  4  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
ของ COSO ในประเด็นสภาพแวดล้อมของการควบคุมในภาพรวมมีความเห็นด้วยในระดบัมาก  
มีค่าเฉลี�ย 3.75 โดยเมื�อพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบว่า ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นขอ้ที�สูงที�สุด คือ การสร้าง
ทศันคติให้พนักงานทุกคนเห็นว่า การปฏิบติังานตอ้งเป็นตามนโยบาย และระเบียบขององค์กร  
เป็นสิ� งที�สําคญั มีค่าเฉลี�ย 3.89 รองลงมาคือ  การสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับวตัถุประสงค์การ
ปฏิบติังาน และขัEนตอนการปฏิบติังาน มีค่าเฉลี�ย 3.78 และค่าเฉลี�ยความคิดเห็นขอ้ที�น้อยที�สุด คือ 
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสามารถปรึกษา 
หวัหนา้งานเพื�อหาทางเลือกในการแกปั้ญหาได ้มี ค่าเฉลี�ย 3.65 
 

ตารางที�  5  ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
ของ COSO พิจารณาดา้นการประเมินความเสี�ยง 

 

ประเดน็ที�ศึกษา 

ระดบัคะแนน 

Χ  S.D. 

ระดบั 

ความ

คิดเห็น 

มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

การประเมนิความเสี�ยง         

มีการประเมินความเสี�ยงใน
การปฏิบติังาน  สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์อง
หน่วยงาน และนโยบายของ
สาํนกังาน ฯ 

3 73 140 19 2 
3.24 0.65 ปานกลาง (1.3) (30.8) (59.1) (8.0) (0.8) 

พนกังานทุกระดบั สามารถ
ร่วมกนัประเมินความเสี�ยง 
ในการปฏิบติังาน 

6 49 138 42 2 3.06 0.72 ปานกลาง 
(2.5) (20.7) (58.2) (17.7) (0.8) 

มีการประมาณการใช้
งบประมาณดา้นต่าง ๆ   
ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

19 108 85 20 5 
3.49 0.84 มาก (8.0) (45.6) (35.9) (8.4) (2.1) 
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ตารางที� 5 (ต่อ) 
 

ประเดน็ที�ศึกษา 

ระดบัคะแนน 

Χ  S.D. 

ระดบั 

ความ

คิดเห็น 

มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

มีการกาํหนดวิธีการควบคุม
ภายในโดยการประเมิน
ตนเอง (CSA)ของพนกังาน
ทุกคน โดยแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะงาน 

24 82 92 31 8 
3.35 0.95 ปานกลาง 

(10.1) (34.6) (38.8) (13.1) (3.4) 

มีการวางแผน หรือ กาํหนด
วิธีการเพื�อประเมินความ-
เสี�ยง  เช่น  การประชุม 
เชิงปฏิบติัการ (workshop)  
หรือ การวิเคราะห์ผลงาน
ตามช่วงระยะเวลาที�
เหมาะสม 

14 76 111 26 10 

3.24 0.88 ปานกลาง 
(5.9) (32.1) (46.8) (11.0) (4.2) 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการ
ประเมินความเสี�ยง  
ในการปฏิบติังานระดบัใด 

14 96 114 11 2 
3.46 0.72 มาก (5.9) (40.5) (48.1) (4.6) (0.8) 

รวม 3.31 0.60 ปานกลาง 

 
จากตารางที�  5  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทาง

ของ COSO ในประเด็นการประเมินความเสี�ยงในภาพรวมมีความเห็นด้วยในระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉลี�ย 3.31โดยเมื�อพิจารณารายข้อย่อย พบว่า ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นข้อที�สูงที�สุด คือ มีการ
ประมาณการใช้งบประมาณดา้นต่างๆ ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน มีค่าเฉลี�ย 3.49 รองลงมา 
คือ การให้ความสําคญักบัการประเมินความเสี�ยงในการปฏิบติังานระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 3.46 และ
ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นขอ้ที�น้อยที�สุด คือ พนกังานทุกระดบั สามารถร่วมกนัประเมินความเสี�ยงใน
การปฏิบติังาน มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย 3.06 
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 ตารางที�  6 ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
ของ COSO พิจารณาดา้นกิจกรรมควบคุม 

 

ประเดน็ที�ศึกษา 

ระดบัคะแนน 

Χ  S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

กจิกรรมควบคุม         

การแบ่งแยกหนา้ที�และ
ขอบเขตของการปฏิบติังาน  
วา่เริ�มตน้และสิEนสุด ณ จุดใด 
มีความชดัเจน ปฏิบติัไดจ้ริง 

22 95 105 15 - 3.52 0.75 มาก 
(9.3) (40.1) (44.3) (6.3) - 

ขัEนตอนการปฏิบติังานไม่ผิด
ต่อขอ้บงัคบั หรือระเบียบ 
ที�หน่วยงานไดก้าํหนดไว ้

25 144 53 10 5 
3.73 0.79 มาก (10.5) (60.8) (22.4) (4.2) (2.1) 

มีการสอบทานเบืEองตน้จาก
ผูร่้วมปฏิบติังาน และ 
หวัหนา้งาน  เพื�อความ
ถกูตอ้งและลดขอ้ผิดพลาด 
ที�อาจจะเกิดขึEน 

24 140 57 16 - 
3.73 0.73 มาก (10.1) (59.1) (24.1) (6.8) - 

เมื�อเกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน  มีการร่วมกนั
กาํหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี�ยง เพื�อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดขึEนซํEาอีก 

18 128 72 19 - 
3.61 0.74 มาก (7.6) (54.0) (30.4) (8.0) - 

ท่านใหค้วามสาํคญักบั 
การกาํหนดกิจกรรมควบคุม 
ความเสี�ยง ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การปฏิบติังานระดบัใด 

35 101 83 18 - 
3.65 0.82 มาก (14.8) (42.6) (35.0) (7.6) - 

รวม 3.65 0.62 มาก 
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จากตารางที�  6  พบวา่ กลุ่มอยา่งมีความเห็นดว้ยกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทางของ 
COSO ในประเด็นกิจกรรมควบคุมในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 3.65 โดยเมื�อ
พิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นขอ้ที�สูงที�สุด คือ  มีการสอบทานเบืEองตน้จากผูร่้วม
ปฏิบติังาน และหวัหนา้งาน  เพื�อความถูกตอ้งและลดขอ้ผิดพลาดที�อาจจะเกิดขึEน  และขัEนตอนการ
ปฏิบติังานไม่ผิดต่อขอ้บงัคบั หรือระเบียบที�หน่วยงานไดก้าํหนดไว ้มีค่าเฉลี�ย 3.73 รองลงมา คือ 
การให้ความสําคญักบัการกาํหนดกิจกรรมควบคุมความเสี�ยง ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานระดบั
มาก มีค่าเฉลี�ย 3.65 และค่าเฉลี�ยความคิดเห็นข้อที�น้อยที�สุด คือ เมื�อเกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน มีการร่วมกันกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี� ยง เพื�อป้องกันไม่ให้เกิดขึE นซํE าอีก 
มีค่าเฉลี�ย 3.61 

 
ตารางที�  7   ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทาง

ของ COSO พิจารณาดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร 
 

ประเดน็ที�ศึกษา 

ระดบัคะแนน 

Χ  S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

สารสนเทศและการสื�อสาร         

โปรแกรมสาํเร็จรูปที�
หน่วยงานท่านนาํมาใชใ้น
การปฏิบติังาน มีความ
เหมาะสม และมีส่วนช่วยใน
การปฏิบติังาน 

20 100 92 17 8 

3.45 0.88 มาก (8.4) (42.2) (38.8) (7.2) (3.4) 

สามารถเกบ็ขอ้มูลที�มี
ความสาํคญัในการปฏิบติังาน  
ในระบบคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั  และสามารถนาํ
ขอ้มลูมาใชไ้ดอ้ยา่งทนักาล 

22 85 104 20 6 
3.41 0.87 มาก 

(9.3) (35.9) (43.9) (8.4) (2.5) 

มีคู่มือที�จาํเป็นในการใชง้าน
ในระบบสารสนเทศภายใน
หน่วยงาน เพื�อใหเ้ป็น
มาตรฐานในการปฏิบติังาน 

14 44 136 40 3 
3.11 0.79 

ปาน 
กลาง (5.9) (18.6) (57.4) (16.9) (1.3) 
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ตารางที�  7   (ต่อ) 
 

ประเดน็ที�ศึกษา 

ระดบัคะแนน 

Χ  S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

สามารถติดต่อสื�อสารระหวา่ง
หน่วยงานผา่นระบบ  Intranet   
โดยขอ้มลูมีความปลอดภยั 
และทาํใหเ้กิดความรวดเร็วใน
การปฏิบติังาน 

24 102 87 20 4 3.51 0.85 มาก 
(10.1) (43.0) (36.7) (8.4) (1.7) 

การสื�อสารระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังาน 
มีความชดัเจนทนักาล  
ช่วยลดขอ้ผิดพลาดใน 
การปฏิบติังาน 

18 122 83 9 5 

3.59 0.77 มาก (7.6) (51.5) (35.0) (3.8) (2.1) 

การสื�อสาร และประสานงาน
ภายในกอง  มีความชดัเจน  
รับทราบโดยทั�วกนั 

18 112 95 12 - 
3.57 0.71 มาก 

(7.6) (47.3) (40.1) (5.1) - 

การสื�อสาร และประสานงาน
ภายนอกกอง  มีขัEนตอนที�
ชดัเจน รวดเร็ว และสามารถ
ติดตามผลได ้

16 86 121 14 - 
3.44 0.71 มาก (6.8) (36.3) (51.1) (5.9) - 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัระบบ
สารสนเทศและการ
ติดต่อสื�อสาร ในการ
ปฏิบติังาน ระดบัใด 

41 116 67 11 2 
3.77 0.82 มาก (17.3) (48.9) (28.3) (4.6) (0.8) 

รวม 3.48 0.58 มาก 
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จากตารางที�  7  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
ของ COSO ในประเด็นสารสนเทศและการสื�อสารในภาพรวมมีความเห็นด้วยในระดบัมากมี
ค่าเฉลี�ย 3.48 โดยเมื�อพิจารณารายข้อย่อย พบว่า ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นขอ้ที�สูงที�สุด คือ การให้
ความสําคญักบัระบบสารสนเทศและการติดต่อสื�อสาร ในการปฏิบติังานระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 3.77 
รองลงมาคือ การสื�อสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชากับพนักงาน มีความชัดเจน ทนัการณ์ ช่วยลด
ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานมีค่าเฉลี�ย 3.59 และค่าเฉลี�ยความคิดเห็นขอ้ที�นอ้ยที�สุด คือ มีคู่มือที�
จาํเป็นในการใชง้านในระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน เพื�อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานมี
ความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย 3.11 
 
ตารางที�  8   ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบัการควบคุมภายในตามแนวทาง

ของ COSO พิจารณาดา้นการติดตามและประเมินผล 
 

ประเดน็ที�ศึกษา 

ระดบัคะแนน 

Χ  S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 
มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

การตดิตามและประเมนิผล         

มีการประชุมเกี�ยวกบั ความ
คืบหนา้ของงาน  ปัญหาที�
พบในการปฏิบติังาน เพื�อ
ติดตามผลการปฏิบติั อยา่ง
สมํ�าเสมอ 

13 88 101 35 - 

3.33 0.79 ปานกลาง (5.5) (37.1) (42.6) (14.8) - 

มีการประเมินตนเองในการ
ปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ 
โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื�อนาํเสนอหวัหนา้งาน 
และเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานใหดี้ขึEน 

15 44 135 38 5 
3.11 0.82 ปานกลาง (6.3) (18.6) (57.0) (16.0) (2.1) 

มีการประเมินและติดตาม
การปฏิบติังาน โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในระยะเวลาที�เหมาะสม 

18 63 118 36 2 
3.25 0.83 ปานกลาง (7.6) (26.6) (49.8) (15.2) (0.8) 
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ตารางที�  8  (ต่อ) 
 

ประเดน็ที�ศึกษา 

ระดบัคะแนน 

Χ  S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 
มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

ท่านใหค้วามสาํคญักบั
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขององคก์ร ในระดบัใด 

15 85 114 21 2 
3.38 0.77 ปานกลาง 

(6.3) (35.9) (48.1) (8.9) (0.8) 

ท่านคิดวา่การติดตามผล
การปฏิบติังาน โดยหวัหนา้
งาน และการประเมิน
ตนเองในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน  มีส่วนช่วย
ใหเ้กิดการควบคุมภายในที�
ดีระดบัใด 

26 104 96 9 2 

3.60 0.77 มาก (11.0) (43.9) (40.5) (3.8) (0.8) 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการ
ติดตามงาน  และการ
ประเมินผลงานของตนเอง
ระดบัใด 

27 116 81 11 2 
3.65 0.77 มาก (11.4) (48.9) (34.2) (4.6) (0.8) 

รวม 3.39 0.61 ปานกลาง 

 
จากตารางที�  8  พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทาง

ของ COSO ในประเด็นการติดตามและประเมินผลในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉลี�ย 3.39 โดยเมื�อพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นขอ้ที�สูงที�สุด คือ การให้
ความสําคัญกับการติดตามงานและการประเมินผลงานของตนเองระดับมาก มีค่าเฉลี�ย 3.65 
รองลงมา คือ การติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างาน และการประเมินตนเองในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน มีส่วนช่วยให้เกิดการควบคุมภายในที�ดีระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 3.60 และ
ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นขอ้ที�นอ้ยที�สุด คือ มีการประเมินตนเองในการปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ โดย
ทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อนาํเสนอหัวหน้างาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้ดีขึEน  
มีค่าเฉลี�ย 3.11  
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ตารางที�  9  ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
ของ COSO โดยรวม 

 

ประเด็นที�ศึกษา Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 3.75 0.50 มาก 
2. การประเมินความเสี�ยง 3.31 0.60 ปานกลาง 
3. กิจกรรมควบคุม 3.65 0.62 มาก 
4. สารสนเทศและการสื�อสาร 3.48 0.58 มาก 
5. การติดตามและประเมินผล 3.39 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.47 มาก 

 
จากตารางที�  9  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยกบัการควบคุมภายใน ตามแนวทางของ 

COSO ในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 3.52 โดยเมื�อพิจารณาแต่ละประเด็น 
พบว่าประเด็นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม มีความเห็นดว้ยมากที�สุด โดยเห็นดว้ยในระดบัมาก  
มีค่าเฉลี�ย 3.75 รองลงมา คือ  ประเด็นกิจกรรมควบคุม มีค่าเฉลี�ย 3.65 ประเด็นสารสนเทศและการ
สื�อสารมีค่าเฉลี�ย 3.48  และประเด็นมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ประเด็นการติดตามและ
ประเมินผล มีค่าเฉลี�ย 3.39  และประเด็นการประเมินความเสี�ยง มีค่าเฉลี�ย 3.31 
 
ส่วนที�  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการนําระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) 

มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ในการวิเคราะห์การนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใชใ้น
การปฏิบติังาน เป็นการวดัระดับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับระบบ CSA ได้แก่ คาํถามด้าน
วตัถุประสงคข์อง CSA ดา้นความเสี�ยง และดา้นการควบคุมความเสี�ยง นาํเสนอโดยแจกแจงจาํนวน 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลขอ้มูล ดงัตารางที�  10 
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ตารางที�  10  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามที�มีความรู้/ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการนํา
ระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังาน  

 

ความรู้/ความเข้าใจเกี�ยวกบัการนํา CSA มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบถูก ตอบผดิ 

ด้านวตัถุประสงค์ของ CSA   
1. CSA มีส่วนช่วยในการปฏิบติังาน และทาํใหเ้กิดการควบคุม

ภายในที�เหมาะสม เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงาน 
218 19 

 คิดเป็นร้อยละ (91.98) (8.02) 
2. CSA มีวตัถุประสงคเ์พื�อวเิคราะห์ความเสี�ยงในการปฏิบติังาน 

ทาํใหเ้กิดการควบคุมภายในแต่ละระบบงานที�เหมาะสม จดัทาํ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเท่านัEน 

86 151 

 คิดเป็นร้อยละ (36.29) (63.71) 
3. CSA มีวตัถุประสงคเ์พื�อการควบคุมและประเมินตนเอง  

ใหส้ามารถติดตามงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นลายลกัษณ์
อกัษร มีหลกัฐานสามารถอา้งอิงได ้

214 23 

 คิดเป็นร้อยละ (90.30) (9.70) 
ด้านความเสี�ยง   
4. CSA มีส่วนช่วยในการประเมินความเสี�ยง และป้องกนั

ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึEนในการปฏิบติังาน 
212 25 

 คิดเป็นร้อยละ (89.45) (10.55) 
5. CSA มีการวเิคราะห์ความเสี�ยง เพื�อทาํใหเ้กิดการคน้หา  

เพื�อป้องกนั และกาํหนดแนวทางแกไ้ข 
224 13 

 คิดเป็นร้อยละ (94.51) (5.49) 
6. ความเสี�ยงในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยปัจจยัภายในองคก์ร

เท่านัEน 
135 102 

 คิดเป็นร้อยละ (56.96) (43.04) 
ด้านการควบคุมความเสี�ยง   
7. การควบคุมล่วงหนา้ก่อนที�จะเกิดความเสี�ยงในการทาํงาน  

มีความสาํคญัเพียงบางส่วนเท่านัEน และไม่เกี�ยวขอ้งกบั
หลกัการของ CSA 

123 114 

 คิดเป็นร้อยละ (51.90) (48.10) 
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ตารางที�  10  (ต่อ) 
 

ความรู้/ความเข้าใจเกี�ยวกบัการนํา CSA มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบถูก ตอบผดิ 

8.    เมื�อพบปัญหาในการปฏิบติังาน  การติดตามอยา่งต่อเนื�อง 
และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข เป็นปัจจยัสาํคญัในการประเมินการ
ปฎิบติังานดว้ยตนเองตามหลกัการของ CSA 

215 22 

          คิดเป็นร้อยละ (90.72) (9.28) 
9. เมื�อกาํหนดรูปแบบและแนวทางการควบคุมภายในแลว้ 

ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได ้
172 65 

 คิดเป็นร้อยละ (72.57) (27.43) 
10. บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ที�สนบัสนุน 

และส่งเสริมใหเ้กิดการนาํระบบ CSA มาใชก้บัทุกหน่วยงาน  
213 24 

 คิดเป็นร้อยละ (89.87) (10.13) 
 
จากตารางที�  10  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการนาํระบบ

การประเมินตนเองเพื�อการควบคุมภายใน (CSA) มาใชใ้นการปฏิบติัของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ ซึ� งพิจารณาเป็นรายประเด็นไดด้งันีE  

ดา้นวตัถุประสงค์ของ CSA พบว่า ขอ้ที�กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจมากที�สุดคือ  
CSA มีส่วนช่วยในการปฏิบติังาน และทาํให้เกิดการควบคุมภายในที�เหมาะสม เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องงาน คิดเป็นร้อยละ 91.98 คือ รองลงมา CSA มีวตัถุประสงคเ์พื�อการควบคุมและ
ประเมินตนเอง ให้สามารถติดตามงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหลกัฐานสามารถ
อ้างอิงได้ คิดเป็นร้อยละ 90.30 และข้อที�มีความรู้ความเข้าใจน้อยที�สุดในประเด็นนีE  คือ CSA 
มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ความเสี� ยงในการปฏิบัติงาน ทาํให้เกิดการควบคุมภายในแต่ละ
ระบบงานที�เหมาะสม จดัทาํโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเท่านัEนตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 36.29 

ดา้นความเสี�ยง พบว่าขอ้ที�กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจมากที�สุด คือ CSA มีการ
วิเคราะห์ความเสี�ยง เพื�อทาํให้เกิดการคน้หาเพื�อป้องกนั และกาํหนดแนวทางแกไ้ข คิดเป็นร้อยละ 
94.51 รองลงมา CSA มีส่วนช่วยในการประเมินความเสี�ยง และป้องกนัผลกระทบที�อาจจะเกิดขึEน
ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 89.45 และข้อที�มีความรู้ความเข้าใจน้อยที�สุดในประเด็นนีE   
คือความเสี�ยงในการดาํเนินงานประกอบด้วยปัจจยัภายในองค์กรเท่านัEน ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 
56.96 
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ดา้นการควบคุมความเสี�ยง พบวา่ขอ้ที�กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจมากที�สุด คือเมื�อ
พบปัญหาในการปฏิบติังาน การติดตามอย่างต่อเนื�อง และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเป็นปัจจยัสําคญัใน
การประเมินการปฏิบติังานดว้ยตนเองตามหลกัการของ CSA  คิดเป็นร้อยละ 90.72  รองลงมา คือ 
บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที�สนบัสนุน และส่งเสริมให้เกิดการนาํระบบ CSA 
มาใช้กบัทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 89.87 และขอ้ที�มีความรู้ความเขา้ใจน้อยที�สุดในประเด็นนีE   
คือ การควบคุมล่วงหน้าก่อนที�จะเกิดความเสี�ยงในการทาํงาน มีความสําคญัเพียงบางส่วนเท่านัEน
และไม่เกี�ยวขอ้งกบัหลกัการของ CSA ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 51.90 
 
ตารางที�  11 ผลการทดสอบระดบัความรู้ความเขา้ใจที�มีต่อการนาํระบบการควบคุมภายใน โดยการ

ประเมินตนเอง (CSA) มาใชใ้นการปฏิบติัของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
   

การนํา CSA มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตอบถูก 

ร้อยละ 

ตอบผดิ 

ร้อยละ 

ระดับความรู้

ความเข้าใจ 

ดา้นวตัถุประสงคข์อง CSA 72.85 27.15 มาก 
ดา้นความเสี�ยง  80.31 19.69 มาก 
ดา้นการควบคุมความเสี�ยง  76.27 23.73 มาก 
รวมคิดเป็น 76.46 23.54 มาก 

 
จากตารางที�  11  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อการนาํระบบ

การประเมินตนเองเพื�อการควบคุมภายใน (CSA) มาใชใ้นการปฏิบติัของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยใ์นภาพรวมระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 76.46 โดยประเด็นที�มีความรู้ความเขา้ใจมาก
ที�สุด คือ  ด้านความเสี�ยงคิดเป็นร้อยละ 80.31 รองลงมาคือดา้นการควบคุมความเสี�ยง คิดเป็น 
ร้อยละ 76.27  และดา้นวตัถุประสงคข์อง CSA คิดเป็นร้อยละ 72.85 ตามลาํดบั  
 
ส่วนที�  4 ผลการวเิคราะห์เพื�อทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์เพื�อทดสอบสมมติฐานผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์ในการทดสอบไวที้�ระดับ
นยัสาํคญั 0.05 ไดผ้ลการทดสอบจาํแนกแต่ละสมมติฐาน 

สมมติฐานที�  1 พนักงานของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ ที�มีลกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ต่างกนั 
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จากสมมติฐานที�  1 เ ป็นการวิ เคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ  อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบติังานกบัความ
คิดเห็นของพนกังานต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 5 ดา้นไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของ
การควบคุม การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื�อสาร และการติดตาม
และประเมินผล  ดังนัEน ผูว้ิจ ัยจึงทาํการวิเคราะห์เพื�อทดสอบสมมติฐาน โดยจาํแนกออกเป็น
สมมติฐานยอ่ย  ดงัต่อไปนีE  

สมมติฐานที�  1.1 พนักงานสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ที�มีเพศแตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกนั 

สมมติฐานที�  1.2 พนักงานสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ที�มีอายุแตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกนั 

สมมติฐานที�  1.3 พนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ ที�มีสถานภาพ
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกนั 

สมมติฐานที�  1.4 พนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที� มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกนั 

สมมติฐานที�  1.5 พนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที� มีต ําแหน่ง
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกนั 

สมมติฐานที�  1.6 พนกังานสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ที�มีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานที� 1.1 ที�ว่าพนกังานสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ที�มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO แตกต่างกัน  
เป็นดงัตารางที�  12 
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ตารางที�  12  ผลการทดสอบระดับความคิดเห็นของพนักงานที�มีเพศแตกต่างกัน ต่อการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSO 

 
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ

ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
จํานวน 

ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. t P-value 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม    0.058 0.954 
ชาย 91 3.76 0.56   
หญิง 146 3.75 0.46   

การประเมินความเสี�ยง    0.043 0.966 
ชาย 91 3.31 0.66   
หญิง 146 3.31 0.55   

กิจกรรมควบคุม    -0.800 0.425 
ชาย 91 3.61 0.65   
หญิง 146 3.67 0.60   

สารสนเทศและการสื�อสาร    -2.174 0.031* 
 ชาย 91 3.38 0.61   
 หญิง 146 3.55 0.56   

การติดตามและประเมินผล    0.364 0.716 
ชาย 91 3.41 0.72   
หญิง 146 3.38 0.54   

ภาพรวม    -0.636 0.525 
ชาย 91 3.49 0.54   
หญิง 146 3.53 0.43   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
จากตารางที�  12  ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ  t-test ที�ระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ 

พนกังานที�มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั แต่เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานที�มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSOแตกต่างกนัในดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร อย่างมีนยัสําคญัทาง
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สถิติที�ระดบั 0.05  ทัE งนีE พบว่าพนักงานหญิงเห็นด้วยกบัการการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO สูงกวา่พนกังานชาย 

การทดสอบสมมติฐานที� 1.2  พนกังานสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ที�มีอายุ
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกนั 

เนื�องจากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามที�มีอายุตัEงแต่ 50 ปีขึEนไป มีจาํนวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงได้
จดักลุ่มใหม่โดยรวมกลุ่มที�มีอายุระหวา่ง 40 - 49 ปีเขา้กบักลุ่มที�มีอายุตัEงแต่ 50 ปีขึEนไป ปรากฏผล
การวเิคราะห์ดงัตารางที�  13 

 
ตารางที�  13 ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังานที�มีอายุแตกต่างกนั ต่อการควบคุมภายใน

ของ COSO 
 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ

ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
จํานวน 

ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. F P-value 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม    0.034 0.967 
20 - 30 ปี 107 3.76 0.49   
31 - 40 ปี 88 3.75 0.43   
41 – 50 ปี และมากกวา่ 50 ปี 42 3.74 0.63   

การประเมินความเสี�ยง    8.004 0.000* 
20 - 30 ปี 107 3.40 0.51   
31 - 40 ปี 88 3.11 0.61   
41 – 50 ปี และมากกวา่ 50 ปี 42 3.47 0.68   

กจิกรรมควบคุม    2.248 0.108 
20 - 30 ปี 107 3.73 0.51   
31 - 40 ปี 88 3.54 0.63   
41 – 50 ปี และมากกวา่ 50 ปี 42 3.67 0.82   

สารสนเทศและการสื�อสาร    0.457 0.634 
20 - 30 ปี 107 3.48 0.60   
31 - 40 ปี 88 3.45 0.48   
41 – 50 ปี และมากกวา่ 50 ปี 42 3.55 0.73   
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ตารางที�  13 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ

ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
จํานวน 

ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. F P-value 

การติดตามและประเมินผล    0.136 0.873 
20 - 30 ปี 107 3.41 0.60   
31 - 40 ปี 88 3.36 0.61   

41 – 50 ปี และมากกวา่ 50 ปี 42 3.38 0.67   

ภาพรวม    1.694 0.186 
20 - 30 ปี 107 3.56 0.41   
31 - 40 ปี 88 3.44 0.46   
41 – 50 ปี และมากกวา่ 50 ปี 42 3.56 0.62   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 

จากตารางที� 13 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test โดยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ที�ระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่า พนักงานที�มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSOในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า 
พนกังานที�มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO แตกต่างกนัใน
ดา้นการประเมินความเสี�ยง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05   

เมื�อทาํการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี�ยของความคิดเห็นต่อการการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSO จาํแนกตามอายุ เป็นรายคู่โดยวิธีการทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
ปรากฏผลดงัตารางที�  14 
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ตารางที�  14   ผลการทดสอบค่าเฉลี�ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของ COSO  จาํแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ 

 

ความคิดเห็นต่อการควบคุม

ภายในตามแนวทางของ COSO 
อายุ Χ  20-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึNนไป 

การประเมินความเสี�ยง 20 - 30 ปี 3.40 - -0.290* 0.065 
 31 - 40 ปี 3.11 - -   0.355* 
 41 ปีขึEนไป 3.47 - - - 
* มีนยัสาํคญัระดบั 0.05 

 
จากตารางที� 14 การประเมินความเสี�ยง ผูต้อบแบบสอบถามที�มีอายุต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มที�มีอายุระหวา่ง 20 - 30 ปี มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO สูงกวา่กลุ่มที�มีอายุ 31 - 40 ปี และกลุ่มที�มีอายุตัEงแต่ 41 ปีขึEนไป มีความคิดเห็นต่อการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO สูงกวา่กลุ่มที�มีอาย ุ31 - 40 ปี  

การทดสอบสมมติฐานที�  1.3 พนักงานสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยที์�มี
สถานภาพแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกนั  

เนื�องจากผูต้อบแบบสอบถามที�มีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้างมีจาํนวนน้อยมาก ผูว้ิจยัจึงได้
จดักลุ่มใหม่โดยรวมกลุ่มสถานภาพหมา้ย / หย่าร้างเข้ากบักลุ่มสมรส ปรากฏผลการวิเคราะห์ 
ดงัตารางที�  15 

 
ตารางที�  15   ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังานที�มีสถานภาพแตกต่างกนั  ต่อการควบคุม

ภายในตามแนวทางของ COSO 
 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

จํานวน 
ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. t P-value 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม    -1.216 235 
โสด 155 3.725 0.42   
สมรส 82 3.807 0.61   
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ตารางที� 15 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

จํานวน 
ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. t P-value 

การประเมินความเสี�ยง    -0.279 0.781 
โสด 155 3.299 0.55   
สมรส 82 3.323 0.68   

กจิกรรมควบคุม    1.493 0.137 
โสด 155 3.692 0.56   

สมรส 82 3.566 0.72   

สารสนเทศและการสื�อสาร    0.656 0.513 
โสด 155 3.501 0.56   

สมรส 82 3.447 0.63   

การติดตามและประเมินผล    -0.543 0.588 
โสด 155 3.372 0.60   
สมรส 82 3.419 0.65   

ภาพรวม    0.083 0.934 
โสด 155 3.518 0.41   
สมรส 82 3.512 0.58   

 
จากตารางที�  15  ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ที�ระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่า 

พนักงานที�มีสถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นพนกังานที�มีสถานภาพต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSOไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
0.05  

การทดสอบสมมติฐานที� 1.4 พนักงานสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์ ที�มี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกนั 
ปรากฏผลการวเิคราะห์ดงัตารางที�  16 
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ตารางที�  16   ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนักงานที�มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัต่อการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

 
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ

ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
จํานวน 

ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. F P-value 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม    0.287 0.751 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี 18 3.83 0.64   
ปริญญาตรี 160 3.75 0.53   
สูงกว่าปริญญาตรี 59 3.73 0.34   

การประเมินความเสี�ยง    2.290 0.104 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี 18 3.55 0.86   
ปริญญาตรี 160 3.32 0.58   
สูงกว่าปริญญาตรี 59 3.21 0.54   

กจิกรรมควบคุม    0.311 0.733 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี 18 3.68 1.08   
ปริญญาตรี 160 3.67 0.56   
สูงกว่าปริญญาตรี 59 3.59 0.60   

สารสนเทศและการสื�อสาร    2.199 0.113 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี 18 3.74 1.03   
ปริญญาตรี 160 3.44 0.46   
สูงกว่าปริญญาตรี 59 3.50 0.69   

การติดตามและประเมินผล    1.663 0.192 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี 18 3.24 0.62   
ปริญญาตรี 160 3.44 0.54   
สูงกว่าปริญญาตรี 59 3.30 0.76   

ภาพรวม    0.665 0.515 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี 18 3.61 0.79   
ปริญญาตรี 160 3.52 0.44   
สูงกว่าปริญญาตรี 59 3.47 0.43   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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จากตารางที�  16 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test โดยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ที�ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า พนักงานที�มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื�อพิจารณา 
รายดา้น พบว่า ทุกดา้นพนกังานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05   

การทดสอบสมมติฐานที� 1.5 พนักงานสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์ ที�มี
ตาํแหน่งแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ต่างกัน 
ปรากฏผลการวเิคราะห์ดงัตารางที�  17 

 
ตารางที�  17   ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังานที�มีตาํแหน่งแตกต่างกนั ต่อการควบคุม

ภายในตามแนวทางของ COSO 
 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

จํานวน 
ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. F P-value 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม    0.210 0.889 
ป.1 – ป.3 45 3.72 0.53   
ป.4 – ป.5 47 3.73 0.47   
บ.1 – บ.2 94 3.77 0.45   
บ.3 – บ.4 51 3.77 0.57   

การประเมินความเสี�ยง    0.788 0.501 
ป.1 – ป.5 45 3.43 0.71   
ป.1 – ป.3 47 3.28 0.53   
ป.4 – ป.5 94 3.27 0.55   
บ.3 – บ.4 51 3.29 0.63   

กจิกรรมควบคุม    0.833 0.477 
ป.1 – ป.3 45 3.72 0.67   
ป.4 – ป.5 47 3.59 0.68   
บ.1 – บ.2 94 3.60 0.51   
บ.3 – บ.4 51 3.73 0.70   
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ตารางที�  17  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

จํานวน 
ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. F P-value 

สารสนเทศและการสื�อสาร    1.114 0.344 
ป.1 – ป.5 45 3.60 0.71   
ป.1 – ป.3 47 3.43 0.59   
ป.4 – ป.5 94 3.43 0.54   
บ.3 – บ.4 5 3.52 0.52   

การติดตามและประเมินผล    0.115 0.951 
ป.1 – ป.5 45 3.41 0.68   
ป.1 – ป.3 47 3.42 0.58   
ป.4 – ป.5 94 3.38 0.57   
บ.3 – บ.4 51 3.36 0.67   

ภาพรวม    0.415 0.743 
ป.1 – ป.5 45 3.58 0.58   
ป.1 – ป.3 47 3.49 0.47   
ป.4 – ป.5 94 3.49 0.40   
บ.3 – บ.4 51 3.53 0.51   

 
จากตารางที� 17 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test โดยวิธีวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) ที�ระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่า พนกังานที�มีตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ทุกด้านพนักงานที�มีตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

การทดสอบสมมติฐานที�  1.6 พนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ 
ที�ระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  
ต่างกนั ปรากฏผลการวเิคราะห์ดงัตารางที�  18 
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ตารางที�  18   ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของพนกังาน ที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนั
ต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

 
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ

ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
จํานวน 

ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. F P-value 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม    0.769 0.512 
1 – 5  ปี 105 3.73 0.487   
6 – 10 ปี 81 3.81 0.419   
11 – 15 ปี 14 3.61 0.480   
มากกว่า 15 ปี 37 3.76 0.659   

การประเมินความเสี�ยง    4.429 0.005 
1 – 5  ปี 105 3.40 0.588   
6 – 10 ปี 81 3.19 0.557   
11 – 15 ปี 14 2.95 0.378   
มากกว่า 15 ปี 37 3.45 0.683   

กจิกรรมควบคุม    1.051 0.371 
1 – 5  ปี 105 3.72 0.559   
6 – 10 ปี 81 3.56 0.530   
11 – 15 ปี 14 3.66 0.782   
มากกว่า 15 ปี 37 3.64 0.852   

สารสนเทศและการสื�อสาร    0.178 0.911 
1 – 5  ปี 105 3.47 0.623   
6 – 10 ปี 81 3.51 0.482   
11 – 15 ปี 14 3.39 0.485   
มากกว่า 15 ปี 37 3.49 0.707   
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ตารางที�  18  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

จํานวน 
ระดับความคิดเห็น สถิติ 

Χ  S.D. F P-value 

การติดตามและประเมินผล    0.182 0.909 
1 – 5  ปี 105 3.42 0.670   
6 – 10 ปี 81 3.35 0.475   
11 – 15 ปี 14 3.35 0.752   
มากกว่า 15 ปี 37 3.40 0.678   

ภาพรวม    0.642 0.588 
1 – 5  ปี 105 3.55 0.486   
6 – 10 ปี 81 3.48 0.367   
11 – 15 ปี 14 3.39 0.484   
มากกว่า 15 ปี 37 3.55 0.628   

 
จากตารางที�  19 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติเอฟ (F-test) โดยวิธีวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) ที�ระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่า พนกังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSOในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื�อ
พิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นพนกังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSOไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

สมมติฐานที�  2 การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO มีความสัมพนัธ์กบัการนาํ
ระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA)  มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

การทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิa  สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของ 
เพียร์สัน เรื�องความคิดเห็นของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยที์�มีต่อการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSO ทัEง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมิน
ความเสี�ยง  กิจกรรมควบคุม  สารสนเทศและการสื�อสาร และการติดตามและประเมินผล เพื�อวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์กับการนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใช้ในการ
ปฏิบติังานกบั ปรากฏผลดงัตารางที�  20 
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ตารางที�  19  เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO ต่อการนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน   

 

ความคิดเห็นต่อการควบคุมภายใน 

ตามแนวทางของ COSO 

Pearson correlation 

(r) 
Sig 

1.  สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 0.231 0.000* 
2.  การประเมินความเสี�ยง 0.175 0.007* 
3.  กิจกรรมควบคุม 0.176 0.007* 
4.  สารสนเทศและการสื�อสาร 0.131 0.044* 
5.  การติดตามและประเมินผล 0.115 0.076 

ภาพรวม 0.200 0.002* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 

จากตารางที� 19 ผลการหาความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธิa สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที�ระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ความคิดเห็น
ต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO เมื�อพิจารณารายดา้นทัEง 4 ดา้นไดแ้ก่สภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุม การประเมินความเสี� ยง  กิจกรรมควบคุม และสารสนเทศและการสื� อสาร  
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันทัEง 4 ด้าน กล่าวคือ หากพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยมี์ความคิดเห็นเชิงบวกกบัการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ก็จะมีระดบั
ความรู้ความเขา้ใจในการนาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังานมาก ยกเวน้ดา้นการติดตามและ
ประเมินผล กล่าวคือหากพนกังานสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยมี์ความคิดเห็นเชิงบวก
กบัการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ก็ไม่ส่งผลต่อระดบัความรู้ความเขา้ใจในการนํา
ระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
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ส่วนที�  5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ�มเติมในการนําระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมในการนาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังาน
นาํเสนอโดยแจกแจงจาํนวน ปรากฏดงัตารางที�  20 

 
ตารางที�  20  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมในการจดันาํระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จํานวน 

1. ไม่มีความรู้เกี�ยวกบั CSA จึงตอบคาํถามดา้นความเขา้ใจไม่ค่อยได ้ 3 
2. การติดต่อภายในองคก์รผา่น Intranet ถือวา่ดี แต่ขอ้มูลไม่มีความปลอดภยั 

มากนกั ซึ� งมีการนาํไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บการตรวจสอบจากหวัหนา้งานก่อน 
ขอ้มูลผดิพลาดรั�วไหลไดง่้าย 

2 

3. จาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์ไม่พอใช ้เก็บขอ้มูลส่วนตวัไม่ได ้ 2 
4. CSA มีประโยชน์มาก สาํหรับการควบคุมภายในและป้องกนัความเสี�ยงภายใน 

ดงันัEน จึงควรสนบัสนุนใหมี้การนาํมาใชแ้ละควบคุมอยา่งต่อเนื�อง 
1 

5. ไดน้าํระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังานจริงสามารถควบคุมและประเมิน
ตนเองได ้

1 

6. ควรสร้างจิตสาํนึกใหพ้นกังานมีความใส่ใจในทุกขัEนตอนการทาํงานโดยเฉพาะ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 

1 

7. การติดตามการนาํ CSA มาใชค้วรเป็นไปอยา่งสมํ�าเสมอ ระยะเวลาการติดตาม
ชา้เกินไป 

1 

8. CSA เป็นอุปกรณ์หนึ�งในหลายๆอยา่งในการควบคุมภายในเท่านัEน จึงไม่ควร
ยดึเป็นแนวทางปฏิบติัที�ตายตวั 

1 

9. ควรมีการอบรมอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการของ CSA และสร้างแรงจูงใจให้
เห็นความสาํคญัของ CSA 

1 

 
จากตารางที�  20  ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นพนักงานของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์ มีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโดยเรียงลาํดบัความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย 
โดยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื�องไม่มีความรู้เกี�ยวกบั CSA จึงตอบคาํถามดา้น
การนาํระบบ CSA มาใช้ไม่ค่อยได ้มากที�สุด รองลงมา คือ การติดต่อภายในองคก์รผา่น Intranet 
ถือว่าดีแต่ข้อมูลไม่มีความปลอดภัยมากนัก ซึ� งมีการนําไปใช้โดยไม่ได้รับการตรวจสอบ 
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จากหวัหนา้งาน ขอ้มูลผิดพลาด รั�วไหลไดง่้าย  และจาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์ไม่พอใช ้ เก็บขอ้มูล
ส่วนตวัไม่ได ้ ส่วนขอ้เสนอแนะที�มีปริมาณ 1 ความเห็นประกอบดว้ย CSA  มีประโยชน์มาก 
สําหรับการควบคุมภายในและป้องกนัความเสี�ยงภายใน ดงันัEนจึงควรสนบัสนุนให้มีการนาํมาใช้
และควบคุมอย่างต่อเนื�อง,ได้นาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังานจริง สามารถควบคุมและ
ประเมินตนเองได,้ ควรสร้างจิตสํานึกให้พนกังานมีความใส่ใจในทุกขัEนตอนการทาํงานโดยเฉพาะ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน, การติดตามการนาํ CSA มาใชค้วรเป็นไปอยา่งสมํ�าเสมอ  
ระยะเวลาการติดตามชา้เกินไป, CSA เป็นอุปกรณ์หนึ�งในหลายๆ อยา่งในการควบคุมภายในเท่านัEน 
จึงไม่ควรยดึเป็นแนวทางปฏิบติัที�ตายตวั  และควรมีการอบรมอธิบายให้เขา้ใจถึงหลกัการของ CSA 
และสร้างแรงจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัของ CSA 
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บทที�  5 

 

สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเรื� อง “ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กับการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 

(Control Self-Assessment : CSA) ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย”์  เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(Control Self - Assessment :CSA) ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ประกอบดว้ยการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO และศึกษาการนาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังาน  
ซึ� งกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยนีF   คือ พนักงานในสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ 
(ไม่รวมสํานักงานจงัหวดัและสารบรรณฝ่ายทุกฝ่าย) ซึ� งได้มาจากตารางสําเร็จรูปกาํหนดขนาด
ตวัอย่างจาํนวนประชากรตามวิธีของ Taro Yamane ณ  ระดบัความเชื�อมั�น 95%  จาํนวน  237  
ตวัอยา่งในการวเิคราะห์ขอ้มูลนีF ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพื�อประเมินผลขอ้มูลสําหรับสถิติที�ใช้
คือสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test,  F-test และค่าสถิติสัมประสิทธิY สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ข้อมูลตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีตาํแหน่งงานบริหารระดบั 1 – 2 และมีอายกุารทาํงานระหวา่ง 1 - 5 ปี  

2. ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานที�มีต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานที�มีต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก เมื�อพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม มีความเห็นดว้ยมากที�สุด รองลงมา คือ ดา้นกิจกรรมควบคุม 
ดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร ดา้นการติดตามและประเมินผล และดา้นการประเมินความเสี�ยง 
สรุปเป็นรายประเด็นไดด้งันีF  
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2.1 ประเด็นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม  พบว่าในภาพรวมมีความเห็นด้วยใน
ระดบัมาก โดยการสร้างทศันคติให้พนกังานทุกคนเห็นวา่การปฏิบติังานตอ้งเป็นตามนโยบาย และ
ระเบียบขององค์กร เป็นสิ�งที�สําคญั มีความเห็นดว้ยมากที�สุด รองลงมาคือ การสร้างความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัวตัถุประสงค์การปฏิบติังาน และขัFนตอนการปฏิบติังาน และรายการที�เห็นดว้ยน้อยที�สุด 
คือ พนกังานสามารถปฏิบติังานไดต้รงกบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และสามารถปรึกษาหวัหนา้
งานเพื�อหาทางเลือกในการแกปั้ญหาได ้

2.2 ประเด็นการประเมินความเสี�ยง พบวา่ในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบั 
ปานกลาง โดยมีการประมาณการใช้งบประมาณด้านต่างๆ ที�จาํเป็นต้องใช้ในการปฏิบติังานมี
ความเห็นดว้ยมากที�สุด รองลงมาคือ การใหค้วามสาํคญักบัการประเมินความเสี�ยงในการปฏิบติังาน
ระดบัมาก และรายการที�มีความเห็นดว้ยนอ้ยที�สุด คือ พนกังานทุกระดบั สามารถร่วมกนัประเมิน
ความเสี�ยงในการปฏิบติังาน  

2.3 ประเด็นกิจกรรมควบคุม พบวา่มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยมีการสอบทาน
เบืFองตน้จากผูร่้วมปฏิบติังาน และหวัหนา้งาน  เพื�อความถูกตอ้งและลดขอ้ผิดพลาดที�อาจจะเกิดขึFน
และขัFนตอนการปฏิบติังานไม่ผิดต่อขอ้บงัคบั หรือระเบียบที�หน่วยงานไดก้าํหนดไว ้ มีความเห็น
ดว้ยมากที�สุด  รองลงมาคือ การใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดกิจกรรมควบคุมความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานระดบัมาก และรายการที�มีความเห็นดว้ยนอ้ยที�สุด คือ เมื�อเกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน  มีการร่วมกนักาํหนดกิจกรรมควบคุมความเสี�ยง เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดขึFนซํF าอีก 

2.4 ประเด็นสารสนเทศและการสื�อสาร  พบวา่ในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบั
มาก โดยการใหค้วามสาํคญักบัระบบสารสนเทศและการติดต่อสื�อสาร ในการปฏิบติังานระดบัมาก    
มีความเห็นดว้ยมากที�สุด รองลงมา คือการสื�อสารระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังาน มีความชดัเจน  
ทนัการณ์ ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน และรายการที�มีความเห็นดว้ยนอ้ยที�สุด คือ มีคู่มือที�
จาํเป็นในการใชง้านในระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน เพื�อใหเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน   

2.5 ประเด็นการติดตามและประเมินผล  พบวา่ในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบั
ปานกลาง โดยการให้ความสําคญักบัการติดตามงาน  และการประเมินผลงานของตนเองระดบัมาก
มีความเห็นด้วยมากที�สุด  รองลงมา คือ การติดตามผลการปฏิบติังาน โดยหัวหน้างาน และการ
ประเมินตนเองในการปฏิบติังานของพนกังาน  มีส่วนช่วยให้เกิดการควบคุมภายในที�ดีระดบัมาก 
และรายการที�มีความเห็นดว้ยน้อยที�สุด คือ มีการประเมินตนเองในการปฏิบติังานอย่างสมํ�าเสมอ 
โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อนาํเสนอหวัหนา้งาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานใหดี้ขึFน 
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3. ข้อมูลการนําระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห์การนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) ในเรื�อง

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ เกี�ยวกบัการนาํระบบการประเมินตนเองเพื�อการควบคุมภายใน (CSA) มา
ใชใ้นการปฏิบติังาน พบว่า ในภาพรวมมีความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก โดยดา้นที�มีความรู้ความเขา้ใจ
มากที�สุด คือ ดา้นการควบคุมความเสี�ยง รองลงมา คือ ดา้นความเสี�ยง และดา้นวตัถุประสงค์ของ 
CSA ตามลาํดบั สรุปเป็นรายดา้นไดด้งันีF  

3.1 ดา้นวตัถุประสงค์ของ CSA พบว่ารายการที�กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจ
มากที�สุด คือCSA มีส่วนช่วยในการปฏิบติังาน และทาํใหเ้กิดการควบคุมภายในที�เหมาะสม เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของงาน รองลงมา CSA มีวตัถุประสงค์เพื�อการควบคุมและประเมินตนเอง  
ให้สามารถติดตามงานได้อย่างเป็นระบบเป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักฐานสามารถอ้างอิงได ้ 
และรายการที�มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยที�สุดในประเด็นนีF  คือ CSA มีวตัถุประสงคเ์พื�อวิเคราะห์ความ
เสี�ยงในการปฏิบติังาน ทาํใหเ้กิดการควบคุมภายในแต่ละระบบงานที�เหมาะสม จดัทาํโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเท่านัFน   

3.2 ดา้นความเสี�ยง พบวา่รายการที�กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจมากที�สุด  คือ CSA 
มีการวิเคราะห์ความเสี�ยง เพื�อทาํให้เกิดการคน้หาเพื�อป้องกนั และกาํหนดแนวทางแกไ้ข รองลงมา 
CSA มีส่วนช่วยในการประเมินความเสี�ยง และป้องกนัผลกระทบที�อาจจะเกิดขึFนในการปฏิบติังาน 
และรายการที� มีความรู้ความเข้าใจน้อยที� สุดในประเด็นนีF  คือความเสี� ยงในการดํา เนินงาน 
ประกอบดว้ยปัจจยัภายในองคก์รเท่านัFน  

3.3 ดา้นการควบคุมความเสี�ยง พบว่ารายการที�กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจมาก
ที�สุด  คือ เมื�อพบปัญหาในการปฏิบติังาน การติดตามอย่างต่อเนื�อง และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเป็น
ปัจจยัสําคญัในการประเมินการปฏิบติังานดว้ยตนเองตามหลกัการของ CSA รองลงมา คือ บทบาท
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ที�สนบัสนุน และส่งเสริมให้เกิดการนาํระบบ CSA มาใชก้บั
ทุกหน่วยงาน และรายการที�มีความรู้ความเขา้ใจน้อยที�สุดในประเด็นนีF  คือ การควบคุมล่วงหนา้ก่อนที�
จะเกิดความเสี�ยงในการทาํงาน มีความสาํคญัเพียงบางส่วนเท่านัFน และไม่เกี�ยวขอ้งกบัหลกัการของ 
CSA    

4. การทดสอบสมมติฐานเพื�อหาความสัมพนัธ์ของปัจจัยต่างๆ  

สมมติฐานที�  1 พนกังานของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ที�มีลกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ต่างกนั
ผลการทดสอบมีดงันีF  
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พนกังานที�มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื�อพิจารณารายดา้น พบว่า พนกังานที�มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO แตกต่างกนัในดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.05 ทัF งนีF พบว่าพนักงานหญิงเห็นด้วยกับต่อการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO สูงกวา่พนกังานชาย 

พนกังานที�มีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ พนกังานที�มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO แตกต่างกันในด้านการประเมินความเสี�ยง อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยแตกต่างกนัจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มที�มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี มี
ความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO สูงกวา่กลุ่มที�มีอายุ 31 – 40 ปี และกลุ่ม
ที�มีอายตุัFงแต่ 41 ปีขึFนไป มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO สูงกวา่กลุ่ม
ที�มีอาย ุ31 – 40 ปี 

พนกังานที�มีสถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื�อพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นพนกังานที�มีสถานภาพ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.05 

พนกังานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื�อพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นพนกังานที�มีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

พนกังานที�มีตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านพนักงานที�มีตาํแหน่ง
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.05 

พนกังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นพนกังานที�มี
ระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที�  2 การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO มีความสัมพนัธ์กบั
การนาํระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใช้ในการปฏิบติังาน ผลการ
ทดสอบ มีดงันีF   

พบวา่ความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO เมื�อพิจารณาราย
ดา้นทัFง 4 ดา้น ได้แก่สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมควบคุม และ
สารสนเทศและการสื�อสาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัทัFง 4 ด้าน กล่าวคือ หากพนักงาน
สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยมี์ความคิดเห็นเชิงบวกกบัการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ COSO ก็จะมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในการนาํระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังานมากขึFน  

ส่วนดา้นการติดตามและประเมินผล ไม่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 
หากพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยมี์ความคิดเห็นเชิงบวกกบัการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของ COSOในดา้นนีF  ก็ไม่ส่งผลต่อระดบัความรู้ความเขา้ใจในการนาํระบบ CSA มาใช้
ในการปฏิบติังานมากขึFน 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
1. จากการศึกษาความคิดเห็นของพนกังานสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 

ที�มีต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดยในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก เมื�อ
พิจารณาประเด็น พบวา่ ประเด็นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม มีความเห็นดว้ยมากที�สุด รองลงมา 
คือ ประเด็นกิจกรรมควบคุม ประเด็นสารสนเทศและการสื� อสาร ประเด็นการติดตามและ
ประเมินผล   และประเด็นการประเมินความเสี�ยง ตามลาํดบั 

จากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของนพวรรณ  ฟูติตระกูล (2544) ที�ได้
ศึกษาวิจยัเรื� อง การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบ 
การควบคุมภายในของธนาคารออมสิน โดยผลการศึกษาพบวา่ พนกังานธนาคารออมสินมีความเห็น
ดว้ยในการนาํระดบั CSA มาใช้ในระดบัมาก โดยเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของธนาคารออม
สินมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO   
แต่จะมีความแตกต่างในส่วนปัจจยัย่อย ได้แก่ ธนาคารออมสินไม่มีวิธีการที�ชัดเจนในการสร้าง
บรรยากาศในการควบคุม หรือมาตรการสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรจิตสํานึกที�ดีในการควบคุม
รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบญัชีของสํานกังานสาขา  ซึ� งบุคลากรที�มีอยูไ่ม่มี
ความรู้ทกัษะที�เหมาะสมกับการปริมาณงาน  และความซับซ้อนของกิจกรรมและระบบงานที�
เกี�ยวข้อง นอกจากนัF นธนาคารไม่มีการกําหนดวิธีการในการประเมินผลกระทบ ที� มีต่อการ
ปฏิบติังานเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง โยกยา้ย รวมถึงการปรับโครงสร้างองคก์ร ในส่วนของกิจกรรม
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การควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ยกเวน้ธนาคารยงัไม่มีการนําเอาเครื� องมือในการ
ประเมินผลสมยัใหม่มาใช้ ทางดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร  พบว่าธนาคารมีการนาํเอาระบบ
เครือข่ายสื�อสารภายในองคก์ารมาใชเ้พื�อใหเ้กิดระบบการสื�อสารทั�วทัFงองคก์ร ทัFงจากบนสู่ล่าง และ
จากล่างขึFนสู่ระดับบน ทาํให้พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นเกี�ยวกับการปฏิบติังานไปยงั
ผูบ้ริหารโดยตรง และในส่วนของการติดตามและประเมินผล พบว่าแนวทางปฏิบติัของธนาคารมี
ความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ COSO แต่วิธีการปฏิบติังานตรวจสอบในแต่ละครัF งมีผลกระทบกบั
การปฏิบติังานประจาํวนัของพนกังาน 

สําหรับระบบการควบคุมภายในของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ 
มีความคล้ายคลึงกับองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSOโดยด้าน
สภาพแวดลอ้มของการควบคุม มีนโยบาย วตัถุประสงค์ และวิธีการปฏิบติังานที�มีขัFนตอนชดัเจน 
ส่วนดา้นการประเมินความเสี�ยง ทุกหน่วยงานไม่ได้ทาํการประเมินความเสี�ยงในการปฏิบติังาน
อย่างเป็นรูปแบบ ซึ� งปัจจุบนัไดเ้ริ�มสนบัสนุนให้เล็งเห็นความสําคญัของการประเมินความเสี�ยง 
โดยการนาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังาน สอดคล้องกบัการกาํหนดกิจกรรมควบคุมของ 
แต่ละหน่วยงานซึ�งในปัจจุบนัมีเพียงบางกิจกรรมเท่านัFน ยงัไม่ครอบคลุมทุกขัFนตอนการปฏิบติังาน 
ส่วนด้านสารสนเทศและการสื� อสาร ได้มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
เพื�ออาํนวยความสะดวกดา้นการจดัการขอ้มูลของแต่ละหน่วยงาน แต่ไม่มีคู่มือการปฏิบติังานที�เป็น
มาตรฐานเดียวกนั และดา้นการติดตามและประเมินผล วิธีการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบ
ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากหน่วยรับตรวจมากนกั  

2. การนําระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) มาใช้ใน 
การปฏิบัติงาน ในเรื� องระดับความรู้ ความเข้าใจการนําระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังาน  
โดยพบว่าในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจระดับมาก โดยด้านที�มีความรู้ความเข้าใจมากที�สุด คือ  
ด้านการควบคุมความเสี� ยง รองลงมา คือ ดา้นความเสี�ยง และดา้นวตัถุประสงค ์ของ CSA 
ตามลาํดบั 

จากผลการศึกษา พบว่ามีความสอดคล้องกบังานวิจยัของทิพยสุ์ดา เมฆฉาย (2550)  
ที�ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดดา้นการควบคุมภายในของ COSO และระบบการ
ควบคุมภายในของธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ผลการศึกษา พบว่า พนกังานของธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นอย่างดี ทราบว่า
ธนาคาร มีวิ ธี ก ารปฏิบัติ เ กี� ย วกับการควบคุมภายในและพนักง านให้ความสํ าคัญใน 
การปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัของธนาคาร 
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พนกังานที�มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
ในดา้นการประเมินความเสี�ยง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ดวงโสภา ศรีบุหงา (2548) ที�ไดศึ้กษาวจิยัเรื�อง แนวทางการประยุกตใ์ชก้ารประเมินการควบคุมโดย
ตนเอง (CSA) กบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
โดยพบว่า เพศมีผลต่อมีความคิดเห็นเกี�ยวกับการนําระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ในดา้นการประเมินความเสี�ยงที�แตกต่าง
กนั  ทัFงนีF  อาจเนื�องจากสํานกังานตรวจสอบในมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่มีพนักงานที�เป็นเพศหญิง 
ดงันัFนเพศหญิงย่อมมีโอกาสในการรับรู้ และทาํความเขา้ใจกบัระบบ CSA ได้มากกว่าเพศชาย  
จึงอาจส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อการนําระบบCSA มาใช้ในการปฏิบติังานในด้านการประเมิน 
ความเสี�ยงมาใหใ้นการปฏิบติังานแตกต่างจากเพศชายที�รับรู้กบัเรื�องดงักล่าวไดน้อ้ยกวา่ เป็นตน้ 
  การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO มีความสัมพนัธ์กบัการนาํระบบ CSA 
มาใช้ในการปฏิบติังานทัFง 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี� ยง 
กิจกรรมควบคุม และสารสนเทศและการสื�อสาร กล่าวคือหากพนักงานมีความคิดเห็นในเชิงบวก
เกี�ยวกบัการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO จะมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในการนาํระบบ 
CSA มาใชใ้นการปฏิบติังานมาก  ยกเวน้ดา้นการติดตามและประเมินผล ซึ� งระดบัความคิดเห็นไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้ความเขา้ใจ อาจเกิดจากวฒันธรรมองค์กรที�ไม่เน้นการติดตามและ
ประเมินผลโดยใช้ระบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง(CSA) แต่เนน้การติดตามและ
ประเมินผลงานจากผูบ้งัคบับญัชาตามมาตรฐานการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลมากกวา่ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

จากผลที�ไดจ้ากการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัขอเสนอแนะขอ้มูลจากการคน้พบในงานวจิยั  ดงันีF  
1. จากผลการศึกษาพบวา่ จากการเก็บขอ้มูลในแบบสอบถามในส่วนของขอ้เสนอแนะ 

พบวา่มีความเขา้ใจผดิในบางขอ้คาํถาม เช่น ความเสี�ยงในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน
องค์กรเท่านัFน หรือ CSA มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ความเสี�ยงในการปฏิบติังาน ทาํให้เกิดการ
ควบคุมภายในแต่ละระบบงานที�เหมาะสม จดัทาํโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเท่านัFน ทาํให้
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั CSA ดงันัFน จึงควรจดัให้มีการอบรม
อธิบายให้เขา้ใจถึงหลกัการของ CSA รวมทัFงการสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสําคญัของ CSA 
ตลอดจนควรสนับสนุนให้มีการนํามาใช้ในภายในหน่วยงานเพื�อควบคุมตนเองอย่างต่อเนื�อง  
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ซึ� งหากนาํระบบ CSA มาใช้ในการปฏิบติังานจริง ทาํให้สามารถควบคุมและประเมินตนเองได ้
รวมทัFงสร้างจิตสํานึกให้พนกังานมีความใส่ใจในทุกขัFนตอนการทาํงานโดยเฉพาะดา้นการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบติังาน  

2. จากผลการศึกษา พบว่า  พนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ 
มีความเห็นดว้ยกบัการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบั
มากในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม กิจกรรมควบคุม และสารสนเทศและการสื� อสาร  
และมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ประเด็นการติดตามและประเมินผล และการประเมิน
ความเสี�ยง ดงันัFน ผูส้นบัสนุนให้เกิดการนาํ CSA มาใช้ภายในองค์กร คือ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ควรเพิ�มการให้ความรู้ความเขา้ใจ และสร้างทศันคติที�ดีของหลกัการของ CSA โดยเฉพาะ
ในดา้นการติดตามและประเมินผล และการประเมินความเสี�ยง  

3. จากผลการศึกษาการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ดา้นสภาพแวดลอ้มของ
การควบคุม พบว่า รายการที�กล่าวว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และสามารถปรึกษาหัวหน้างานเพื�อหาทางเลือกในการแกปั้ญหาได้ กลุ่มตวัอย่าง 
เห็นดว้ยน้อยที�สุด ดงันัFน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การปฏิบติังานไม่ตรงกบั
ความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองมากนัก  อีกทัF งเมื�อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ไม่สามารถปรึกษาหัวหน้างานเพื�อแกปั้ญหาในเบืFองตน้ ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบติังาน ควรเพิ�ม
การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานกบัผูป้ฏิบติังานเพื�อใหเ้กิดการแกปั้ญหาร่วมกนั  

4. จากผลการศึกษาการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ด้านการประเมิน 
ความเสี�ยงพบวา่ รายการที�มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การประเมินความเสี�ยงในการ
ปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน, นโยบายของสํานกังานฯ  พนกังานทุกระดบั 
สามารถร่วมกนัประเมินความเสี�ยงในการปฏิบติังาน,มีการกาํหนดวิธีการควบคุมภายในโดยการ
ประเมินตนเอง (CSA) ของพนกังานทุกคน โดยแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน มีการวางแผนหรือ
กาํหนดวธีิการเพื�อประเมินความเสี�ยง เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการ (workshop)  หรือการวิเคราะห์
ผลงานตามช่วงระยะเวลาที�เหมาะสม  ดงันัFน จึงสรุปประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมี
ความเห็นต่อการประเมินความเสี�ยงในการปฏิบติังานว่าไม่มีความจาํเป็นมากนกั เมื�อเปรียบเทียบ
กบัปัจจยัการควบคุมภายในดา้นอื�น  ดงันัFน ผูบ้ริหารทุกหน่วยงานและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
องค์กรควรสนับสนุนให้เกิดการประเมินความเสี�ยงในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม และสร้าง
แรงจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัของการประเมินความเสี�ยงในแต่ละหน่วยงาน 

5. จากผลการศึกษาการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ด้านกิจกรรมควบคุม 
พบวา่  ผลการศึกษาพบวา่มีความเห็นดว้ยในระดบัมากในทุกรายการ แต่ทัFงนีF ทุกหน่วยงานควรให้
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ความสาํคญักบัการแบ่งแยกหนา้ที�และขอบเขตของการปฏิบติังาน วา่เริ�มตน้และสิFนสุด ณ จุดใดให้
มีความชดัเจน ปฏิบติัไดจ้ริง เพราะเป็นรายการที�เห็นดว้ยนอ้ยที�สุดในดา้นกิจกรรมควบคุม   

6. จากผลการศึกษาการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ด้านสารสนเทศและ 
การสื�อสาร พบวา่ รายการที�มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง คือ มีคู่มือที�จาํเป็นในการใชง้านใน
ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน เพื�อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน ดงันัFนจึงสรุปไดว้า่กลุ่ม
ตวัอย่างเล็งเห็นความสําคัญของคู่มือที�จาํเป็นในการใช้งานระบบสารสนเทศ เนื�องจากแต่ละ
หน่วยงานมีความแตกต่างกนัในการใชง้านระบบสารสนเทศ อีกทัFงมีโปรแกรมที�หลากหลาย คู่มือ
จึงเป็นสิ�งที�จาํเป็นเนื�องจากใชใ้นการศึกษาและแกปั้ญหาการใชง้านระบบในเบืFองตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
และก่อใหเ้กิดมาตรฐานในการปฏิบติังานอีกดว้ย 

7. จากผลการศึกษาการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ด้านการติดตามและ
ประเมินผล พบวา่ รายการที�มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  มีการประเมินตนเองในการ
ปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อนาํเสนอหวัหน้างาน และเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงงานให้ดีขึFน,  มีการประเมินและติดตามการปฏิบติังาน โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ในระยะเวลาที�เหมาะสม,  มีการประชุมเกี�ยวกบั ความคืบหนา้ของงาน ปัญหาที�พบในการ
ปฏิบติังาน เพื�อติดตามผลการปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ  และการใหค้วามสาํคญักบัหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในขององค์กร  ดงันัFนจึงสรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นว่า การติดตามและประเมินผลดงัที�กล่าว
ขา้งต้นตามหลกัการของ CSA นัFน มีอยู่ในระดับปานกลางไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเอง 
อย่างสมํ�าเสมอเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อนาํเสนอหัวหน้างาน และปรับปรุงงานให้ดีขึFน ผูบ้ริหาร 
ทุกหน่วยงานจึงควรสร้างแรงจูงใจในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื�อแกไ้ขปัญหา 
ที� เกิดขึF นในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล อีกทัF งส่งผลไปถึงประเด็นการให้ความสําคัญกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร ซึ� งยงัมีน้อยอยู่มาก  เนื�องจากที�ผ่านมา บทบาทหน้าที�ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเนน้หนกัไปที�ส่วนภูมิภาคมากกวา่ส่วนกลาง เมื�อมีการนาํระบบ CSA 
มาใช้กบัหน่วยงานภายในส่วนกลาง  จึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการสร้างความเขา้ใจและชีF แจงถึง    
แนวทางการนาํระบบ CSA มาใชอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยครั>งต่อไป 
 CSA เป็นระเบียบวิธีการที�ค่อนขา้งใหม่ แต่ไดรั้บการยอมรับและเติบโตแพร่หลายอยา่ง
รวดเร็ว ผลสาํเร็จของ CSA ขึFนอยูก่บัการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิผลของผูที้�เกี�ยวขอ้ง รวมทัFงการ
ตอบสนองและการยอมรับของทุกคนในองคก์ร ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมขององคก์รนั�นเอง  
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 ดงันัFน ปัจจยัที�สําคญัอนัเป็นผลสะทอ้นความสําเร็จของ CSA คือทศันะคติของผูบ้ริหาร
ต่อหลกัการของ CSA อีกทัFงการบริหารองคก์รอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื�องที�สําคญัมาก
ในปัจจุบนัองค์กรไม่สามารถอยู่ได้เพียงลาํพงั จาํเป็นตอ้งดาํเนินธุรกิจโดยประกอบด้วยคู่ค้า 
(supplier) ลูกคา้ (customer) หรือแหล่งของเงินทุน (source of fund)  
 แมว้า่บางองค์กรไม่เห็นความจาํเป็น ที�ตอ้งมีขอ้มูลเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ดีทัFงใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนาํเสนอผูบ้ริหารก็ตาม แต่อยา่งนอ้ยที�สุด การมี CSA ก็จะมีส่วนช่วยให้
ทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบที�มีอยูน่ัFน สามารถนาํ CSA ไปใชใ้นการวเิคราะห์งานดา้นบริหารความ
เสี�ยงไดม้ากขึFน  
 การประเมินตนเองเพื�อการควบคุมภายใน (CSA) จึงควรไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง  
เพื�อนาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัการดาํเนินงานของแต่ละองคก์ร ซึ� งมีความแตกต่างกนัในลกัษณะ
การดาํเนินธุรกิจ แต่สามารถนาํมาประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการบริหารความเสี�ยง และวางระบบ
ควบคุมภายในไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยศึกษาเพิ�มเติมในประเด็นดงัต่อไปนีF  

1.  ควรทาํการศึกษาในเรื�องของปัญหาที�เกิดขึFนในการนาํ CSA ไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
รวมทัFงปัจจยัที�ผลส่งต่อความสําเร็จในการนาํระบบ CSA มาใช ้จากองค์กรที�ประสบปัญหาในการ
นาํระบบ CSA มาใชใ้นองคก์ร 

2.   ศึกษาบทบาทของผูต้รวจสอบภายในต่อการนาํระบบ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
และศึกษาผลของการนาํ CSA มาใชโ้ดยผา่นผูต้รวจสอบภายใน 

3.  ศึกษาเรื� องการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) โดยใช้วิธีการวิจัย 
เชิงคุณภาพซึ� งสอดคล้องกบัลกัษณะของ CSA ที�มุ่งเน้นการรายงานผลการปฏิบติังานโดยการ
ประเมินตนเอง 

4.   ศึกษารูปแบบการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) ที�เหมาะสมของแต่
ละองคก์ร ซึ� งโดยทั�วไปแลว้องค์กรจะใชแ้นวทางการจดัทาํ CSA ที�ผสมผสานกนัไม่มีรูปแบบที�
เป็นระเบียบและขอ้บงัคบัอยา่งชดัเจน 

5.  ศึกษาเปรียบเทียบการนาํ CSA มาใชใ้นการปฏิบติังาน กบัตวัแปรอิสระหรือทฤษฎี
อื�นใหเ้หมาะสมกบัแต่ละองคก์ร เช่น ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการนาํการควบคุมภายในโดยการ
ประเมินตนเอง (CSA) มาใช้ กับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของIIA หรือ มาตรฐานสากล 
ในการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กบัการใชร้ะบบการควบคุมภายในโดยการประเมิน
ตนเอง (CSA)  
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แบบสอบถาม 

เรื�อง  ปัจจัยที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง  (Control Self-

Assessment: CSA) ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 
แบบสอบถามนี เป็นส่วนหนึ�งของการคน้ควา้อิสระ ของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวทิยาลยัศิลปากร  ขอ้มูลที�ท่าน
ไดต้อบใน แบบสอบถามนี  จะถูกเก็บเป็นความลบัและไม่มีผลทาํให้ท่านไดรั้บความเสียหายใดๆ 
ทังสิน 
               

คําชี9แจงในการตอบแบบสอบถาม 

ตอนที� 1   เป็นขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที� 2   เป็นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที�มีต่อการควบคุมภายในโดยการ

ประเมินตนเอง (CSA)  
ตอนที� 3   เป็นแบบสอบถามความเข้าใจในการนําระบบการประเมินตนเองเพื�อการ

ควบคุมภายใน  (CSA)  มาใชป้ฏิบติังานและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ เพื�อความสมบูรณ์ของขอ้มูล และขอบคุณที�ให้ความ

ร่วมมือมา ณ โอกาสนี  
 

 

นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 

เรื�อง ปัจจัยที�มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง  (Control Self-

Assessment: CSA) ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 
ส่วนที� 1   ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โปรดใส่เครื�องหมาย � ที�ตวัเลือก ใหต้รงกบั

ขอ้มูลของท่าน 
 
1.  เพศ 1  ชาย 2  หญิง 
 

2. อายุ 1  20 - 30 ปี 2  31 - 40 ปี 
 3  41 - 50 ปี 4  มากกวา่  50  ปี 
 

3. สถานภาพ 1  โสด 2  สมรส 
 3 หยา่หรือหมา้ย 
 

4. ระดับการศึกษา 1  ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี 2 ปริญญาตรี 
 3 สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
5. ตําแหน่ง 1  ป.1 - ป.3  2  ป.4 - ป.5 
   � บ.1 - บ.2  �  บ.3 - บ.4 
 � บ.5 อาวโุส 
 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1  1-5  ปี 2  6- 10  ปี 
 3  11 - 15 ปี 4  มากกวา่  15 ปี 
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ส่วนที� 2    ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที�มีต่อการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง  
(CSA) โดยสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  

 
คาํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม 
            โปรดใส่เครื�องหมาย � ในช่องวา่งให้ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน  โดยขอ้มูลตรง
กบัความเป็นจริงมากที�สุด   
 

 ระดบัความคดิเห็น 

ปัจจัยที�เกี�ยวข้อง มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม      

- ภายในหน่วยงานมีการกาํหนดหนา้ที�ความ
รับผดิชอบการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน เป็นไปตาม 
Job Description  ของแต่ละตาํแหน่งงาน 

     

- เจา้หนา้ที�สามารถปฏิบติังานไดต้รงกบัความรู้   
ทกัษะ และความสามารถและสามารถปรึกษา
หวัหนา้งานเพื�อหาทางเลือกในการแกปั้ญหาได ้

     

- การสร้างทศันคติใหพ้นกังานทุกคนเห็นวา่ 
การปฏิบติังานตอ้งเป็นตามนโยบาย และระเบียบ
ขององคก์ร เป็นสิ�งที�สาํคญั   

     

- การสร้างความมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
และส่งเสริมใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม 

     

- ท่านมีความเขา้ใจเกี�ยวกบัวตัถุประสงคก์าร
ปฏิบติังาน และขันตอนการปฏิบติังานระดบัใด   

     

2.  การประเมินความเสี�ยง      

- มีการประเมินความเสี�ยงในการปฏิบติังาน  
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน  
และนโยบายของสาํนกังาน ฯ   

     

- พนกังานทุกระดบั สามารถร่วมกนัประเมิน 
ความเสี�ยงในการปฏิบติังาน 
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 ระดบัความคดิเห็น 

ปัจจัยที�เกี�ยวข้อง มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

- มีการประมาณการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ   
ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 

     

- มีการกาํหนดวธีิการควบคุมภายในโดยการ
ประเมินตนเอง (CSA)  ของพนกังานทุกคน  
โดยแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน    

     

- มีการวางแผน หรือ กาํหนดวิธีการเพื�อประเมิน
ความเสี�ยง  เช่น  การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(workshop)  หรือ  การวเิคราะห์ผลงานตามช่วง
ระยะเวลาที�เหมาะสม 

     

- ท่านใหค้วามสาํคญักบัการประเมินความเสี�ยง  
ในการปฏิบติังานระดบัใด 

     

3.  กจิกรรมควบคุม      

- การแบ่งแยกหนา้ที�และขอบเขตของการ
ปฏิบติังาน วา่เริ�มตน้และสินสุด  ณ จุดใด  
มีความชดัเจน ปฏิบติัไดจ้ริง   

     

- ขันตอนการปฏิบติังานไม่ผดิต่อขอ้บงัคบั หรือ
ระเบียบที�หน่วยงานไดก้าํหนดไว ้

     

- มีการสอบทานเบืองตน้จากผูร่้วมปฏิบติังาน และ 
หวัหนา้งาน  เพื�อความถูกตอ้งและลดขอ้ผดิพลาด
ที�อาจจะเกิดขึน     

     

- เมื�อเกิดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน   
มีการร่วมกนักาํหนดกิจกรรมควบคุมความเสี�ยง 
เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดขึนซํ าอีก   

     

- ท่านใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดกิจกรรม
ควบคุมความเสี�ยง ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ระดบัใด   
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 ระดบัความคดิเห็น 

ปัจจัยที�เกี�ยวข้อง มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

4.  สารสนเทศและการสื�อสาร       

- โปรแกรมสาํเร็จรูปที�หน่วยงานท่านนาํมาใชใ้น
การปฏิบติังาน มีความเหมาะสม และมีส่วนช่วย
ในการปฏิบติังาน     

     

- สามารถเก็บขอ้มูลที�มีความสาํคญัในการ
ปฏิบติังาน ในระบบคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งปลอดภยั
และสามารถนาํขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่งทนักาล 

     

- มีคู่มือที�จาํเป็นในการใชง้านในระบบสารสนเทศ
ภายในหน่วยงาน  เพื�อใหเ้ป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน     

     

- สามารถติดต่อสื�อสารระหวา่งหน่วยงานผา่น
ระบบ  Intranet โดยขอ้มูลมีความปลอดภยั  
และทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

     

- การสื�อสารระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัเจา้หนา้ที�    
มีความชดัเจน ถูกตอ้งช่วยป้องกนัความผดิพลาด
ในการปฏิบติังาน   

     

- การสื�อสาร และประสานงานภายในกอง  
มีความชดัเจน และทราบโดยทั�วกนั 

     

- การสื�อสาร และประสานงานภายนอกกอง   
มีขันตอนที�ชดัเจน รวดเร็ว และสามารถติดตาม
ผลได ้    

     

- ท่านใหค้วามสาํคญักบัระบบสารสนเทศและ 
การติดต่อสื�อสาร ในการปฏิบติังานระดบัใด   

     

5.  การติดตามและประเมินผล      

- มีการประชุมเกี�ยวกบั ความคืบหนา้ของงาน  
ปัญหาที�พบในการปฏิบติังาน เพื�อติดตามผลการ
ปฏิบติั อยา่งสมํ�าเสมอ    
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 ระดบัความคดิเห็น 

ปัจจัยที�เกี�ยวข้อง มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

- มีการประเมินตนเองในการปฏิบติังานอยา่ง
สมํ�าเสมอ โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
เพื�อนาํเสนอหวัหนา้งาน และเป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุงงานให้ดีขึน   

     

- มีการประเมินและติดตามการปฏิบติังาน  
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในในระยะเวลา 
ที�เหมาะสม  

     

- ท่านใหค้วามสาํคญักบัหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในขององคก์ร ในระดบัใด 

     

- ท่านคิดวา่การติดตามผลการปฏิบติังานโดย
หวัหนา้งาน และการประเมินตนเองในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน (CSA) มีส่วนช่วยใหเ้กิด
การควบคุมภายในที�ดีระดบัใด 

     

- ท่านใหค้วามสาํคญักบัการติดตามงาน   
และการประเมินผลงานของตนเองระดบัใด  

     

   
ส่วนที� 3   แบบสอบถามความเขา้ใจในการนาํระบบการประเมินตนเองเพื�อการควบคุมภายใน 

(CSA) มาใชใ้นการปฏิบติังาน  ของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
 
คาํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม 
              โปรดใส่เครื�องหมาย �  ในช่องวา่ง ใหต้รงกบัความเขา้ใจของท่าน และโปรดตอบทุกขอ้ 
 

ปัจจยัที�เกี�ยวข้อง คาํตอบ 

 ใช่ ไม่ใช่ 

ด้านวตัถุประสงค์ของ CSA 
- CSA   มีส่วนช่วยในการปฏิบติังาน  และทาํใหเ้กิดการควบคุม
ภายในที�เหมาะสม เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงาน 
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ปัจจยัที�เกี�ยวข้อง คาํตอบ 

 ใช่ ไม่ใช่ 

- CSA   มีวตัถุประสงคเ์พื�อวเิคราะห์ความเสี�ยงในการปฏิบติังาน   
ทาํใหเ้กิดการควบคุมภายในแต่ละระบบงานที�เหมาะสม   
จดัทาํโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเท่านัน 
- CSA  มีวตัถุประสงคเ์พื�อการควบคุมและประเมินตนเอง ให้
สามารถติดตามงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร   
มีหลกัฐานสามารถอา้งอิงได ้

ด้านความเสี�ยง   

- CSA  มีส่วนช่วยในการประเมินความเสี�ยง และป้องกนั
ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึนในการปฏิบติังาน 

  

- มีการวเิคราะห์ความเสี�ยง  เพื�อทาํใหเ้กิดการคน้หา  เพื�อป้องกนั  
และกาํหนดแนวทางแกไ้ข 

  

- ความเสี�ยงในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยปัจจยัภายในองคก์ร
เท่านัน 

  

ด้านการควบคุมความเสี�ยง   

- การควบคุมล่วงหนา้ก่อนที�จะเกิดความเสี�ยงในการทาํงาน    
มีความสาํคญัเพียงบางส่วนเท่านัน และไม่เกี�ยวขอ้งกบัการ
หลกัการของ CSA 

  

- เมื�อพบปัญหาในการปฏิบติังาน  การติดตามอยา่งต่อเนื�อง และ
นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเป็นปัจจยัสาํคญัในการประเมินการ
ปฏิบติังานดว้ยตนเองตามหลกัการของ CSA 

  

- เมื�อกาํหนดรูปแบบและแนวทางการควบคุมภายในแลว้ ไม่
สามารถเปลี�ยนแปลงได ้  

  

- บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ที�สนบัสนุน และ
ส่งเสริมใหเ้กิดการนาํระบบ CSA  มาใชก้บัทุกหน่วยงาน  
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ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 
 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

ขอบคุณทุกท่านที�ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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