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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ตรวจสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความส าเร็ จ ของการ
ออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน และผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจ SMEs ใน
ประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ของกลุ่มธุ รกิจ
อุตสาหกรรม และกลุ่มธุ รกิจบริ การ จานวน 197 คน และใช้สถิติเชิ งพรรณนาและสถิติเชิ งอนุ มานใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี มีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกอย่างมีนยั สาคัญกับประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน และความสาเร็ จของการออกแบบระบบ
บัญชี มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกอย่างมีนยั สาคัญกับผลการดาเนิ นงานของกิ จการ นอกจากนี้ ยงั พบว่า
ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายในเป็ นตัว กลาง ความส าเร็ จ ของการออกแบบระบบบัญ ชี ที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญกับผลการดาเนินงานของกิจการ
คาสาคัญ: ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน
ผลการดาเนินงาน

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Assistant Professor, Dr., Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
* Corresponding author: E-mail address: salakjit.n@acc.msu.ac.th

ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในฯ
สลักจิต นิลผาย

105

Abstract
This study aims to investigate the relationship between the success of accounting system
design, internal control effectiveness and firm performance for Small Medium Enterprises (SMEs) in
Thailand. Data collection draws on using questionnaires survey of 197 accounting managers in
manufacturing firms and service firms. Both descriptive and inferential statistic are used to analyses
the data. The results illustrate that it has a direct positive relation between the success of accounting
system design and internal control effectiveness and it also has a direct positive relation the success
of accounting system design and firm performance. Moreover, this study finds that the internal control
effectiveness is mediator of a direct positive relation the success of accounting system design and
firm performance.
Keywords: The Success of Accounting System Design, Internal Control Effectiveness, Firm
Performance

บทนา
ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (Small Medium Enterprises: SMEs) หรื อที่ เรี ยกอย่างเป็ น
ทางการว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีจานวนมากที่สุดในประเทศ
มี บ ทบาทส าคัญต่ อระบบเศรษฐกิ จและการจ้า งงานของประเทศเป็ นอย่า งยิ่ง รั ฐบาลจึ ง ได้ทุ่ ม เท
งบประมาณตลอดจนแก้ไขกฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเอื้ อต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของ
SMEs อีกทั้งยังมีการส่ งเสริ มสนับสนุ นโดยการออกเป็ นนโยบาย เพื่อให้ธุรกิ จ SMEs ก้าวต่อไปใน
อนาคตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน แม้กระนั้น ธุ รกิ จ SMEs ในประเทศไทย ก็ยงั ประสบปั ญหาด้วยกัน
หลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ยังขาดความรู ้พ้ืนฐานด้านเทคนิ คที่
ทันสมัย ที่ จะนามาสร้ า งความแตกต่ า งให้ก ับ ผลิ ตภัณฑ์และบริ ก าร ปั ญหาด้า นการผลิ ต เช่ น ยัง มี
กระบวนการการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่า มีการใช้ทรัพยากรไม่คุม้ ค่า รวมไปถึงขาด
แคลนเงินทุน ปั ญหาด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับขาดข้อมูลสาคัญทางการตลาด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่
แข่งขัน ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และปั ญหาหลักสาคัญของธุ รกิจ SMEs คือ ปัญหาด้านการเงิน โดยเฉพาะ
ในกรณี ที่ธุรกิ จ SMEs ยังขาดทักษะในการจัดทางบการเงิน และการบันทึกบัญชี ที่ถูกต้อง ซึ่ ง SMEs
ส่ วนใหญ่ไม่มีการจัดทาบัญชี อย่างเป็ นระบบ และปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร บางรายมี
การหลบเลี่ ยงภาษี ด้วยเหตุน้ ี ภาครัฐจึงออกมาตรการสนับสนุ นธุ รกิจ SMEs อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษีอากรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการ “บัญชีเล่มเดียว” ที่ออกมา
สาหรับธุ รกิจ SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ที่มา
ขอขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร ให้จดั ทาบัญชีที่แสดงรายได้ และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่
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แท้จริ งของกิ จการ โดยเป้ าหมายของนโยบายดังกล่าว ต้องการให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ SMEs ที่เป็ นนิ ติ
บุ ค คลเข้า สู่ ระบบภาษี ได้ท้ งั หมด และที่ ส าคัญ เพื่ อให้ธุ รกิ จ SMEs มี ก ารจัดท าบัญชี อย่า งถู ก ต้อง
(Ninlaphay, 2020)
ธุ รกิ จ SMEs ส่ วนใหญ่ มี จุดเริ่ มต้นจากกิ จการเจ้าของคนเดี ยวหรื อเป็ นธุ รกิ จครอบครั วมา
ก่อน ซึ่ งขาดการจัดทาบัญชี อย่างเป็ นระบบ ไม่มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง
อย่างชัดเจน ขาดการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึ กบัญชี ทาให้เอกสารขาดหาย เป็ น
สาเหตุให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชี ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่ งหากธุ รกิจ SMEs นาระบบบัญชี มา
ใช้ จะทาให้ปัญหาที่กล่าวมาลดลงหรื อหมดไปได้ และที่สาคัญคือ ทาให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ได้จาก
ระบบบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความน่าเชื่ อเพิ่มขึ้น ภายใต้การควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ ดัง
จะเห็นได้วา่ ระบบบัญชี มีความสาคัญกับทุกกิจการ สาหรับธุ รกิจ SMEs นั้นมีรูปแบบของการดาเนิน
ธุ รกิ จที่ ไม่ซับซ้อน เนื่ องจากเป็ นกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม แต่มีรูปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จที่
หลากหลายไม่วา่ จะเป็ น ผลิตและขายเอง ผลิตแล้วขายให้ผคู ้ า้ ส่ ง ซื้ อมาเพื่อขาย ขายหน้าร้าน ขายผ่าน
ตัวแทน ขายโดยการฝากขาย ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ส่ งออกไปขายยังต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
ที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า แต่ละธุ รกิจ SMEs จะออกแบบระบบบัญชี อย่างไรให้เหมาะสมกับรู ปแบบการ
ดาเนินงานของธุ รกิจตนเอง (Sittipatna & Ouon, 2019; Wilai, Boonmunewai & Ittarat, 2013)
การออกแบบระบบบัญชี เป็ นแนวคิด วิธีการ หรื อกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถือเป็ นแหล่งข้อมูลที่สาคัญ ระบบบัญชีจะนาข้อมูลจากเอกสาร
เหล่านั้นมาจดบันทึก ประมวลผล และนาเสนอรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับนโยบายของกิ จการ
และเป็ นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี รายงานทางการเงินเป็ นผลของระบบบัญชี ของกิจการที่จะ
ถู ก น ามาใช้ เ ป็ นข้อ มู ล ประกอบการวางแผน ก าหนดนโยบาย และตัด สิ น ใจในล าดับ ต่ อ ไป
(Laonamtha, 2016; Songmuang, 2017) จะเห็นได้วา่ การออกแบบระบบบัญชีมีองค์ประกอบที่สาคัญ
หลายประการ ซึ่ ง ประกอบด้วย เอกสารหลัก ฐานทางการบัญชี นโยบายธุ รกิ จและนโยบายบัญชี
วิธีการปฏิบตั ิงาน เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน การควบคุมภายในของระบบบั ญชี และบุคคลากร
ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายบริ หาร หรื อนักพัฒนาและวิเคราะห์ระบบบัญชี
ระบบบัญชี ที่ถูกออกแบบมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะช่ วยส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงาน
ของกิจการให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เพราะระบบบัญชี จะช่วยให้การ
จัดท าบัญชี ข องกิ จการมี ค วามถู ก ต้องและน่ าเชื่ อถื อมากขึ้ น รวมทั้ง รวดเร็ วทันต่ อเหตุ ก ารณ์ และ
สามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยหน้าที่พ้ืนฐานของระบบบัญชี
นั้น ระบบบัญชี จะช่วยทาให้การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกิ ดขึ้นอย่างเป็ นระบบ ช่วยลด
ระยะเวลาและเพิ่มความถูกต้องในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน นอกจากนี้ระบบบัญชีที่เหมาะสม
ยัง ช่ วยให้เกิ ดการมอบหมายงาน การประสาน และการควบคุ ม การปฏิ บตั ิ รวมถึ ง การวัดผลและ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานได้ง่ายขึ้ น (Bouwens & Abernethy, 2000) นอกจากนี้ หากกิ จการมี ระบบ
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในฯ
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บัญชี ที่ดี ระบบดังกล่ าวจะช่ วยในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการบัญชี ที่สาคัญให้ง่ายต่ อการ
ค้นหา และจากัดการเข้าถึงได้เฉพาะผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การควบคุมภายในถือเป็ นอีกหนึ่ งองค์ประกอบที่สาคัญของการออกแบบระบบบัญชี ซึ่ งจะ
ช่วยลดความเสี่ ยงและข้อผิดพลาดที่จะเกิ ดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานให้น้อยลง การควบคุมภายในจะถูก
แทรกอยูใ่ นแต่ละระบบบัญชี เพื่อป้ องกันและบรรเทาความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ ี เอง ระบบ
บัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดีดว้ ย อย่างไรก็ตาม แม้ระบบบัญชี จะ
ถู กออกแบบมาสมบูรณ์ แบบเพียงใดก็ตาม ระบบบัญชี ดงั กล่าวอาจจะไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ถ้าผูป้ ฏิ บตั ิ
ภายใต้ระบบบัญชี น้ นั ไม่เคร่ งครัดหรื อไม่ปฏิ บตั ิตาม ซึ่ งก็จะทาให้การควบคุมภายในมีจุดอ่อนด้วย
เช่นเดียวกัน การศึกษาวิจยั ในอดี ตเกี่ยวกับระบบบัญชี พบว่า ระบบบัญชี ที่ดีจะช่ วยเพิ่มพูนศักยภาพ
การบริ หารงานและการจัดการองค์กรได้เป็ นอย่างดี รวมถึงส่ งผลให้ขอ้ มูลทางการเงินมีคุณภาพด้วย
(Sittipatna & Ouon, 2019; Wilai, Boonmunewai & Ittarat, 2013; Chaiwong, 2009) นอกจากนี้ ยัง
พบว่า ระบบบัญชี ที่ดียงั ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อีกด้วย (Vorayota, Chaisawaneeyakorn &
Sangkampra, 2018; Thongpracha, Itrat & Tnagnatee, 2013) ดังนั้น ระบบบัญชี ที่ออกแบบมาอย่างมี
คุณภาพ จะช่วยให้การทาบัญชี และการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องมีระบบมากขึ้น สามารถทาบัญชี ได้
สะดวกและประหยัดเวลา และข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชี สามารถนามาใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อวาง
แผนการดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ระบบที่ดียงั สามารถป้ องกันและช่วยลดความ
เสี่ ยงจากการดาเนินงานได้ ทาให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น นามาสู่ แรงจูงใจของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับความสาเร็ จ
ของการออกแบบระบบบัญ ชี ข องธุ ร กิ จ SMEs การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน
และผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ SMEs เนื่ องจากธุ รกิ จ SMEs ส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีระบบบัญชี หรื อมี
ระบบบัญชี แต่ระบบนั้นยังไม่ถูก นามาใช้ใ ห้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ธุรกิ จไม่สามารถจัดท าและ
นาเสนองบการเงิ นได้อย่างถู ก ต้อง งานวิจยั นี้ ทาการศึ กษาเปรี ย บเที ย บธุ รกิ จ SMEs ที่ อยู่ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมและกลุ่มบริ การ ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จมีความแตกต่างกันทั้งการดาเนิ นงาน ความซับซ้อนของ
รายการทางบัญชี ที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้การออกแบบระบบบัญชี มีความแตกต่างกัน คาถามในการวิจยั นี้
คือ ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี มีอิทธิ พลอย่างไรต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
และผลการดาเนินงาน
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชีกบั
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
2. เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในกับผลการ
ดาเนินงาน

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุ ม ภายใน และผลการดาเนิ น งานในครั้ งนี้ มี พ้ื น ฐานของการศึ ก ษาภายใต้ท ฤษฎี ต้น ทุ น
ธุรกรรม (Transaction cost Theory) และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน (Internal Control)
ทฤษฎี ต้ น ทุ น ธุ ร กรรม (Transaction cost Theory) โดย Coase (1937) และ William-son
(1975) ต้นทุนธุรกรรม เป็ นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่ งหมายความรวมถึง ต้นทุนด้านเวลา
และราคา ต้นทุนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นต้น หากองค์กรใดสามารถลดต้นทุนธุ รกรรมในการ
ดาเนิ นงานจะทาให้กิจการนั้นมี กาไรเพิ่ม ขึ้ น ทฤษฎี ตน้ ทุ นธุ รกรรม ยังช่ วยอธิ บายพฤติ กรรมของ
องค์กรและบุคคลที่มกั จะหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายจากรายการธุ รกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขัน
ในตลาดและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน (Chatiwong, 2017) ระบบบัญชีถือเป็ นกลไกสาคัญของความสาเร็ จ
ขององค์กร หากองค์กรมีการออกแบบระบบบัญชี ที่ดี จะช่วยลดและป้ องกันความผิดพลาดและความ
เสี่ ยงที่เกิดจากการดาเนินงาน รวมถึงช่วยลดต้นทุนและทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ระบบบัญชี (Accounting System) เป็ นกระบวนการทางบัญชี ที่เริ่ มต้นจากการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารหลัก ฐานทางการบัญชี ที่ ส ะท้อนถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของกิ จการ การบันทึ ก ข้อมู ล จาก
เอกสารดังกล่าว การประมวลผลข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของรายงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกิจการ ระบบบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะให้ผลลัพธ์คือสารสนเทศทางการบัญชี ที่มีความ
น่าเชื่ อถือ ระบบบัญชี ของแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบธุ รกิจ ไม่วา่
จะเป็ นธุ รกิ จผลิ ต ธุ รกิ จบริ ก าร หรื อธุ รกิ จซื้ อมาขายไป ขึ้ นอยู่ก ับ การออกแบบให้ เหมาะสมกับ
กระบวนการหรื อขั้นตอนในการปฏิ บ ตั ิ งานของแต่ละกิ จการ ขั้นตอนในการพัฒนาระบบบัญ ชี ที่
สาคัญมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์: การวางแผนและระบุแหล่งข้อมูลที่จาเป็ น 2) การออกแบบ:
การสร้างรู ปแบบ, เอกสาร, กระบวนการ, รายละเอียดงาน และรายงาน 3) การนาไปปฏิบตั ิ: การติดตั้ง
ระบบในกระบวนการดาเนิ นงานขององค์กร และ 4) การติดตาม: การตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
ระบบ และการอัพเดตระบบตามที่ตอ้ งการ (Hutchison, White & Daigle, 2004; Laonamtha, 2016)
ซึ่ งในการออกแบบระบบบัญชี มีปัจจัยที่ตอ้ งคานึ งถึงดังนี้ ระบบต้นทุน, การเข้าถึงการควบคุม, ความ
ซับซ้อนของบัญชี และหลักการ/เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทาบัญชี อาจกล่าวได้วา่ ระบบบัญชี เป็ นในการ
รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลทางการเงิน เพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจในการดาเนินงานในอนาคต
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในฯ
สลักจิต นิลผาย
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โดยจัดระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับบัญชี ท้ งั หมด ดังนั้น ระบบบัญชี ที่ดีจะช่ วยปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
ทางาน ให้ความละเอียด และถูกต้องกับข้อมูลมากขึ้น (Chaiwong, 2009) จากการศึกษาในอดีต พบว่า
ระบบบัญชี ที่ดีมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ
ในการปฏิ บตั ิงาน เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องหากกิ จการมีระบบบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะ
ช่วยส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานของกิ จการให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ เพราะระบบบัญชี จะช่ วยให้การจัดทาบัญชี ของกิ จการมี ความถู กต้องและน่ าเชื่ อถื อมากขึ้น
รวมทั้งรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วย (Sittipatna & Ouon, 2019; Wilai, Boonmunewai & Ittarat, 2013)
สาหรั บงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นิยามความหมายของการออกแบบระบบบัญชี ไ ว้ว่า หมายถึ ง
แนวคิด วิธีการ หรื อกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถื อ
เป็ นแหล่งข้อมูลที่สาคัญ ระบบบัญชี จะนาข้อมูลจากเอกสารเหล่านั้นมาจดบันทึก ประมวลผล และ
นาเสนอรายงานทางการเงิ นที่ สอดคล้องกับนโยบายของกิ จการ และเป็ นไปตามหลักการควบคุ ม
ภายในที่ ดี รายงานทางการเงิ น เป็ นผลของระบบบัญ ชี ข องกิ จ การที่ จ ะถู ก น ามาใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล
ประกอบการวางแผน กาหนดนโยบาย และตัดสิ นใจในลาดับต่อไป ซึ่ งความสาเร็ จของการออกแบบ
ระบบบัญชี ข้ ึนอยูก่ บั ขั้นตอนในการออกแบบระบบบัญชี ดงั นี้ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ และวางแผน
ข้อมูล (Data Analysis and Planning) ขั้นตอนการออกแบบระบบบัญชี (Accounting System Design)
–ขั้นตอนการนาระบบบัญชีไปใช้ (Implementation of Accounting System) ขั้นตอนการติดตามการนา
ระบบบัญ ชี ไ ปใช้ (Monitoring of Accounting System Implementation) และขั้น ตอนการปรั บ ปรุ ง
ระบบบั ญ ชี (Updating of Accounting System) (Laonamtha, 2016; Sudsombbon & Sumritsakun,
2017)
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ภายใน ตามแนวคิ ด ของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) การควบคุ ม ภายในเป็ นกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่กาหนดร่ วมกันของบุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุผล
ว่า วิธีการหรื อการปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่ งได้แก่
ด้านการดาเนิ นงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในด้านการดาเนินงาน การควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพจะทาให้การดาเนิ นงานของกิ จการ
บรรลุเป้ าหมาย ป้ องกันและลดข้อผิดพลาดหรื อความเสี ยหายจากการทุจริ ต ส่ วนในด้านการรายงาน
การควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้การรายงานทางการเงินและการรายงานที่ไม่ใช่ทางการ
เงินของกิจการมีความน่าเชื่อถือ ทันเวลา และโปร่ งใส
การควบคุ ม ภายใน ถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ของการออกแบบระบบบั ญ ชี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหากทุ กระบบบัญชี ที่ออกแบบมามี ก ารควบคุ มภายในแทรกอยู่ในทุ ก ระบบแล้ว
ระบบการควบคุมภายในของกิจการก็จะเกิดประสิ ทธิ ผล เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายของกิ จการ
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กล่าวคือ ทาให้กิจการสามารถดาเนิ นงานไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
สนับสนุ นให้เกิ ดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ ม้ ค่า และเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมถึ งส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้กิจการปฏิ บตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่ วยงานกากับดู แลได้อย่าง
ครบถ้วน (Ge, Koester & McVay, 2017) จากผลการศึกษาในอดีตสามารถเชื่ อมโยงได้วา่ หากกิจการ
มี ก ารออกแบบระบบบัญชี ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ จะส่ ง ผลต่ อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของ
กิ จการด้วย ด้วยเหตุน้ ี จึงได้นิยามความหมายของประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในไว้ว่า หมายถึง
กระบวนการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ถู กกาหนดร่ วมกันโดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนัก งานของ
องค์กรทุกระดับเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรื อการปฏิบตั ิงานตามที่กาหนด
ไว้จ ะท าให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ไม่ ว่ า จะเป็ นการปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ลและคุ ้ม ค่า รายงานทางการเงิ นที่ มีค วามเชื่ อถื อได้และทันเวลา และการปฏิ บตั ิ ง านที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติ ข้อกาหนดของกฎหมาย หรื อนโยบายข้อบังคับ รวมถึ งระเบียบต่าง ๆ ซึ่ ง
ส่ งผลให้ความผิดพลาด ความเสี่ ยง และการทุจริ ตลดน้อยลง หรื อหมดไป (Spatacean, 2012)
จากกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน กาหนดให้การจัดทาและนาเสนองบการเงิ น
เป็ นการให้ขอ้ มูลแก่ผใู ้ ช้ขอ้ มูล กิจการต้องให้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ที่สุดสาหรับผูล้ งทุน ผูใ้ ห้กูย้ ืม และ
เจ้าหนี้ อื่น ทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต เพื่อใช้ตดั สิ นใจเกี่ ยวกับกิ จการที่เสนอรายงานโดยพิจารณา
จากข้อมูลในรายงานทางการเงินของกิจการ กิจการจาต้องพิจารณาลักษณะเชิ งคุณภาพของข้อมูลทาง
การเงิ นที่ มีประโยชน์ ควบคู่ไ ปกับข้อจากัดด้า นต้นทุ นในการจัดหาหรื อเพื่ อให้ไ ด้มาซึ่ งข้อมู ล ที่ มี
ประโยชน์ ลักษณะเชิ งคุ ณภาพของข้อมูลทางการเงิ นที่มีประโยชน์ ข้อมูลนั้นต้องเกี่ ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจ และเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอ ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินจะ
เพิ่มขึ้น ถ้าข้อมูลนั้นเปรี ยบเทียบได้ พิสูจน์ยืนยันได้ ทันเวลา และเข้าใจได้ ตามกรอบแนวคิดสาหรับ
การรายงานทางการเงิน สามารถจัดประเภทของลักษณะของเชิ งคุณภาพของข้อมูลได้ดงั ต่อไปนี้ มี
ความเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจ-ข้อมูลดังกล่ าวต้องมี สาระสาคัญ ความเป็ นตัวแทนอันเที่ ยงธรรมข้อ มู ล ดัง กล่ า วต้อ งมี ค วามครบถ้ว น ความเป็ นกลาง และปราศจากข้อ ผิ ด พลาด ความสามารถ
เปรี ย บเที ย บได้ ความสามารถพิ สู จ น์ ยืน ยัน ได้ ความทัน เวลาและความสามารถ เข้า ใจได้ (The
Conceptual Framework for Financial Reporting, 2021) นอกจากนี้ งานวิจยั ในอดี ตได้ศึกษาเกี่ ย วกับ
ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลทางการเงิน โดยกาหนดลักษณะของข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือไว้ดงั นี้ มี
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ และความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ผลการศึกษาพบว่า รายงานทาง
การเงินที่มีความน่าเชื่อถือสามารถลดอัตราความเสี่ ยงของการตัดสิ นใจผิดพลาดได้ รวมถึงนาไปสู่ การ
พัฒนาการดาเนิ นงาน หรื อการลงทุ นให้ก ับ กิ จการได้อย่า งยัง่ ยืน (Tikam, 2016) สิ่ ง ส าคัญที่ ค วร
พิ จารณาส าหรั บ การจัดท างบการเงิ นคื อ งบการเงิ นต้องจั ดท าขึ้ นจากข้อมู ล ทางการเงิ นที่ มีค วาม
น่าเชื่อถือ ภายใต้การรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน รวมถึง
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ต้องมี วิธีการในการวัดมู ลค่าของข้อมู ลทางบัญชี อย่างเหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลให้ขอ้ มู ลบัญชี มีความ
น่าเชื่อถือ
การศึกษาในอดีตพบว่า การออกแบบระบบบัญชีที่มีประสิ ทธิ ผลภาพสามารถส่ งผลต่อผลการ
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จ (Laonamtha, 2016; Apostolou, et al., 2014) งานวิจยั ในอดีตได้อธิ บายผลการ
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จไว้ว่า เป็ นผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด จากการประกอบกิ จ การ ซึ่ ง บรรลุ ค วามส าเร็ จ ตาม
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจแก่
บุคลากรในองค์กร ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ เป็ นความเจริ ญเติบโต เป็ นการอยูร่ อด เป็ นความสาเร็ จ หรื อเป็ น
ศักยภาพการแข่งขัน (Moonsri, 2018) ผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จสามารถวัดได้หลายรู ปแบบ ไม่วา่
จะเป็ น วัดจากความสามารถในการทากาไร ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์
หรื ออาจวัดจากตัวบ่งชี้อื่น เช่น ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การเพิ่มส่ วน
แบ่งทางการตลาด เป็ นต้น Santos (2012) ได้อธิ บายถึง dimension ของผลการดาเนิ นงานของกิ จการ
ซึ่ งประกอบด้ว ย Profitability, Growth และ Market Value นอกจากนี้ Santos (2012) ยัง ได้ศึ ก ษา
เพิ่มเติม โดยระบุโมเดลอีกโมเดลที่สามารถใช้ประเมิ นผลการดาเนิ นงานของกิ จการได้ ซึ่ งผลการ
ด าเนิ น งานของกิ จ การประกอบด้ว ย Profitability, Growth, Market Value, Customer’ Satisfaction,
Employee’ Satisfaction, Environmental Performance และ Social Performance ซึ่ งสามารถจัดเป็ น 2
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดัง นี้ Financial Performance ประกอบด้ว ย Profitability, Growth และ Market
Value และ Strategic Performance ประกอบด้ ว ย Customer’ Satisfaction, Employee’ Satisfaction,
Environmental Performance และ Social Performance สาหรับงานวิจยั นี้ ได้นิยามความหมายของผล
การดาเนินงาน (Firm Performance) ไว้วา่ หมายถึง ความสาเร็ จในการดาเนิ นงานของกิจการให้บรรลุ
ตามเป้ าหมายหรื อวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยมุ่งเน้นไปที่ความสาเร็ จที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากการออกแบบ
ระบบบัญ ชี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งได้แ ก่ ความทัน เวลา (ลดกระบวนการที่ ไ ม่ จ าเป็ นลง) การใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ความครบถ้วนโปร่ งใสความสามารถในการตรวจสอบได้ ความสามารถในการ
แข่งขัน และความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (คู่คา้ พนักงาน ผูถ้ ื อหุ ้น) จากการทบวนวรรณกรรม
ดังกล่าว นามากาหนดสมมติฐานได้ดงั นี้
H1: ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายใน
H2: ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาเนินงาน
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั จึงได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั ภาพที่ 1
ความสาเร็จของการออกแบบระบบบัญชี
(The Success of Accounting System Design)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และวางแผนข้อมูล
(Data Analysis and Planning)
การออกแบบระบบบัญชี
(Accounting System Design)

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
(Effectiveness of Internal Control)

การนาระบบบัญชีไปใช้
(Implementation of Accounting System)
การติดตามการนาระบบบัญชีไปใช้
(Monitoring of Accounting System

ผลการดาเนินงาน
(Firm Performance)

Implementation)
การปรับปรุ งระบบบัญชี
(Updating of Accounting System)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรของงานวิจยั นี้ คื อ กลุ่ มธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมและกลุ่ม
ธุ รกิ จบริ การของธุ รกิ จ SMEs ในประเทศไทย การกาหนดจานวนประชากรของแต่ละกลุ่ ม ธุ รกิ จ
กาหนดจากคานิ ยามของ SMEs ตามกลุ่มประเภทวิสาหกิ จขนาดกลางดังนี้ กลุ่มธุ รกิ จอุตสาหกรรม
เป็ นกลุ่มที่มีรายได้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ส่ วนกลุ่มธุ รกิจบริ การเป็ นกลุ่มที่มีรายได้รวมไม่เกิน 300
ล้านบาท จานวนธุ รกิจที่อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมมีท้ งั สิ้ น 3,815 บริ ษทั และจานวนธุ รกิจที่อยูใ่ นกลุ่ม
บริ การมีท้ งั สิ้ น 4,581 บริ ษทั (Department of Business Development, Statistical Data, 2020)
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ คือ กลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมและกลุ่มธุ รกิจบริ การของธุ รกิจ SMEs
ในประเทศไทย จากการก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งโดยใช้สูตรของ Yamane (1970) ได้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างของธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมเท่ากับ 363 บริ ษทั และกลุ่ มตัวอย่างของธุ รกิ จบริ การเท่ ากับ 368
บริ ษั ท จากนั้ นใช้ วิ ธี ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified sampling) โดยแบ่ ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมและบริ การออกเป็ นประเภทย่อย แล้วเลื อกตัวอย่างจากแต่ละประเภทย่อย เพื่อให้ได้
จานวนตัวอย่างตามขนาดที่กาหนดไว้
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการดาเนินการวิจัย แบบสอบถาม (Questionnaire) ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูต้ อบแบบสอบถามคือ ผูบ้ ริ หารของธุ รกิจ SMEs ของกลุ่มธุ รกิจอุสาหกรรม
และกลุ่มธุ รกิ จบริ การในประเทศไทย แบบสอบถามได้สร้ างตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดที่
กาหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 6 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารของธุ รกิจ SMEs
เกี่ ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการทางาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และ
ตาแหน่ งงานในปั จจุบนั ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของธุ รกิจ SMEs เกี่ ยวกับได้แก่ ประเภทธุ รกิ จ ทุนจด
ทะเบียน มูลค่าสิ นทรัพย์รวม ระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิ จ และจานวนพนักงานทั้งหมดในปั จจุบนั
ตอนที่ 3-5 เป็ นข้อ ค าถามเพื่ อ วัด ความส าเร็ จ ของการออกแบบระบบบัญ ชี จ านวน 25 ข้อ วัด
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน จานวน 4 ข้อ และวัดผลการดาเนิ นงาน จานวน 5 ข้อ โดยข้อ
คาถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert) และตอนที่ 6 เป็ นคาถาม
ปลายเปิ ดเพื่อเพื่อให้ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความสาเร็ จของการ
ออกแบบระบบบัญชี
การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อ ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไป Try-out กับผูบ้ ริ หารของ
ธุ รกิจ SMEs ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability Test)
โดยใช้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่ า ความ
เชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามรายด้า น โดยแบบสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ความส าเร็ จ ของการ
ออกแบบระบบบัญชี มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา 0.881 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
ภายใน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา 0.757 และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงาน มีค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา 0.743 ซึ่ งล้วนแสดงค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื ออยู่ในระดับสู งทั้งสิ้ น นอกจากนี้ ยงั ได้ใ ช้
Factor Analysis ในการวิเคราะห์การรับรู ้ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชีมีค่า Factor Loading
อยูร่ ะหว่าง 0.452-0.886 ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน มีค่า Factor Loading อยูร่ ะหว่าง 0.5820.931 และผลการดาเนินงาน มีค่า Factor Loading อยูร่ ะหว่าง 0.439-0.824 ซึ่ งสอดคล้องกับ Nunnally
(1978) ได้อธิ บายว่าการทดสอบค่าได้ค่า Factor Loading เกินกว่า 0.40 เป็ นค่าที่ยอมรับได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของ
ธุ รกิ จ SMEs ของกลุ่ ม ธุ รกิ จอุ ส าหกรรมและกลุ่ ม ธุ รกิ จบริ ก ารในประเทศไทย กลุ่ ม ธุ รกิ จละ 400
บริ ษทั แบบสอบถามจานวน 197 ฉบับตอบกลับมา มีรายละเอียดดังนี้ จานวน 92 ฉบับ เป็ นกลุ่มธุ รกิจ
อุตสาหกรรม และจานวน 105 ฉบับ เป็ นกลุ่มธุ รกิจบริ การ
การวิเคราะห์ ข้อมูล งานวิจยั นี้วเิ คราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการรับรู ้ ความสาเร็ จของ
การออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน และผลการดาเนิ นงาน โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางหลัก สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา น าข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ม าวิ เ คราะห์ ห าค่ า ทางสถิ ติ ซึ่ ง
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ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ของตัวแปร และการ
วิเคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและของธุรกิจ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารธุ รกิจ SMEs ในประเทศไทย พบว่า เป็ นเพศชาย จานวน 84 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 42.6 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุอ ยู่ใ นช่ ว ง 30-40 ปี จ านวน 81 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.1 ด้า น
สถานภาพส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดจานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.0 ด้านการศึกษาส่ วนใหญ่มี
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 สาหรับทางด้านประสบการณ์ในการ
ท างานนั้นส่ วนใหญ่ จะมี ประสบการณ์ ใ นการท างานในสถานประกอบการปั จจุ บนั น้อยกว่า 5 ปี
จานวน 78 คน ในด้านรายได้ต่อเดือนส่ วนใหญ่จะมีรายได้ต่ากว่า 50,000 บาทต่อเดือน จานวน 72 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.5 และในด้านตาแหน่งงานส่ วนใหญ่อยูใ่ นตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี จานวน 154
คน คิดเป็ นร้อยละ 78.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ ยวกับธุ รกิ จ SMEs ในประเทศไทย พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มธุ รกิ จบริ การ จานวน
105 แห่ ง คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 รองลงมาเป็ นกลุ่มธุ รกิ จอุตสาหกรรม จานวน 92 แห่ ง คิดเป็ นร้ อยละ
46.7 ทุนจดทะเบียนส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 10,000,000-20,000,001 บาท จานวน 68 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 34.5
สาหรับมูลค่าสิ นทรัพย์รวมส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 10,000,001-30,000,000 บาท จานวน 65 แห่ ง คิดเป็ นร้อย
ละ 33.0 ระยะเวลาในการดาเนินงานของกิจการส่ วนใหญ่จะมีระยะเวลามากกว่า 15 ปี จานวน 76 แห่ง
คิดเป็ นร้ อยละ 38.6 จานวนลู กจ้างและพนักงานที่อยู่ในกิ จการนั้นส่ วนใหญ่อยู่ระหว่าง 51-200 คน
เป็ นจานวน 93 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 47.2
2. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรั บรู้ ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบั ญชี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน และผลการดาเนินงาน
ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ท้ งั 5
กระบวนการพบว่า ด้านการวิเคราะห์และวางแผนข้อมูล อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้าน
การออกแบบระบบบัญชี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 ด้านการนาระบบบัญชี ไปใช้ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านการติดตามการนาระบบบัญชี ไปใช้ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.04 และด้านการปรับปรุ งระบบบัญชี อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
ระดับความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในพบว่า มี
ความคิ ด เห็ น ด้ ว ยอยู่ ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.10 และระดับ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามต่อผลการดาเนินงานพบว่า ความคิดเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
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3. ผลการวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ ของตัวแปร
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผล
การศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ของตัวแปรที่นามาทาการศึกษา และค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรมีค่า
ระหว่าง 0.288-0.794 ซึ่ งไม่เกิน 0.80 จึงไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Hair et al., 2006)
ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้ทาการทดสอบเพื่อหาค่า VIF เนื่องจากไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
(Multicollinearity)
4. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ย (Simple Regression Analysis) เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐาน ในการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล 2 ส่ วน ได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่ายในภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่ายโดยแยกเป็ นกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มธุ รกิจบริ การ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนที่ 1 ปรากฎดังตารางที่ 1 ซึ่ งแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่ ายของความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน และผลการ
ดาเนินงาน ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นธุ รกิจ SMEs ในประเทศไทย
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายใน และผลการดาเนินงานของธุ รกิจ SMEs ในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สมการที่ 1:
สมการที่ 2:
ประสิ ทธิผลของการ
ผลการดาเนินงาน
ควบคุมภายใน
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี :ADS 0.758***
(0.051)
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน: EIC
0.683***
(0.056)
Adjusted R2
0.570
0.468
*p<.10, **p<.05, ***p<.01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis.
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 เป็ นการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความส าเร็ จ ของการ
ออกแบบระบบบัญ ชี กับ ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายในในภาพรวม ผลการทดสอบพบว่า
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญกับประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายใน (1=0.758, p<.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 สาหรับสมมติฐานที่ 2 เป็ นการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน กับผลการดาเนิ นงานของกิ จการ
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ผลการทดสอบพบว่า ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างมีนยั สาคัญกับ
ผลการดาเนินงานของกิจการ (2=0.683, p>.10) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายโดยแยกเป็ นกลุ่มธุ รกิจ
อุตสาหกรรม และกลุ่มธุ รกิจบริ การ โดยในตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ
ของความส าเร็ จ ของการออกแบบระบบบัญ ชี ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายใน และผลการ
ดาเนินงาน ของกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรม SMEs ในประเทศไทย
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชีประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายใน และผลการดาเนินงานของกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรม
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สมการที่ 1:
สมการที่ 2:
ประสิ ทธิผลของการ
ผลการดาเนินงาน
ควบคุมภายใน
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี :ADS 0.717***
(0.079)
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน: EIC
0.628***
(0.090)
Adjusted R2
0.535
0.399
*p<.10, **p<.05, ***p<.01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis.
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่แสดงในตารางที่ 2 ซึ่ งเป็ นการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน และผลการดาเนิ นงาน
ของกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรม SMEs ในประเทศไทย ผลการทดสอบพบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญระหว่างความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี กับประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน
(=0.717, p<.01) และยังพบความความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญระหว่างประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุ ม ภายใน กับ ผลการด าเนิ น งาน ( =0.628, p<.01) ซึ่ งผลการทดสอบเฉพาะกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมดังกล่าว ผลที่ได้เหมือนกับการทดสอบในภาพรวม
ส าหรั บ การวิเคราะห์ ก ารถดถอยอย่า งง่ า ยของความส าเร็ จของการออกแบบระบบบัญ ชี
ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายใน และผลการดาเนิ นงาน ของกลุ่ ม ธุ รกิ จบริ ก ารของ SMEs ใน
ประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่แสดงในตารางที่ 3 ซึ่ งเป็ นการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน และผลการดาเนิ นงาน
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในฯ
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ของกลุ่มธุ รกิจบริ การ SMEs ในประเทศไทย ผลการทดสอบพบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ระหว่างความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี กับประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน (=0.777,
p<.01) และยังพบความความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างมีนยั สาคัญระหว่างประสิ ทธิ ผลของการควบคุ ม
ภายใน กับผลการดาเนินงาน (=0.704, p<.01) ซึ่ งผลการทดสอบเฉพาะกลุ่มธุ รกิจบริ การดังกล่าว ผล
ที่ได้เหมือนกับการทดสอบในภาพรวม และเหมือนกับการทดสอบเฉพาะของกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรม
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชีประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายใน และผลการดาเนินงานของกลุ่มธุ รกิจบริ การ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สมการที่ 1:
สมการที่ 2:
ประสิ ทธิผลของการ
ผลการดาเนินงาน
ควบคุมภายใน
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี :ADS 0.777***
(0.070)
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน: EIC
0.704***
(0.074)
Adjusted R2
0.583
0.525
*p<.10, **p<.05, ***p<.01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis.

สรุปและอภิปรายผล
วัตถุ ประสงค์การวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของความสาเร็ จ
ของการออกแบบระบบบัญชีกบั ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน และเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
และผลกระทบของความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี กบั ผลการดาเนิ นงาน รวมถึงตรวจสอบ
ความสัมพันธ์และผลกระทบของความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี กับผลการดาเนิ นงาน โดย
มีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในเป็ นตัวแปรกลาง ของธุ รกิจ SMEs ในประเทศไทย โดยศึกษาทั้ง
ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง และแยกศึกษาในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ด้านการ
วิเคราะห์ และวางแผนข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญกับการตระหนักถึ งความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ มภายในเพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลก่อนการออกแบบ
ระบบบัญชีมากที่สุด ด้านการออกแบบระบบบัญชีโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสาคัญกับการ
คานึงถึงความรัดกุมของระบบบัญชี เพื่อลดข้อผิดพลาด หรื อความเสี ยหายในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
ด้านการนาระบบบัญชีไปใช้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสาคัญกับการจัดทาคู่มือการใช้งาน
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ระบบบัญชี ใหม่ที่ออกแบบมามากที่สุด ด้านการติดตามการนาระบบบัญชี ไปใช้โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยให้ ค วามส าคัญ กับ ติ ด ตามการน าระบบบัญ ชี ไ ปใช้ เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้อ งกับ
วัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้มากที่สุด และด้านการปรับปรุ งระบบบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความสาคัญกับการมุ่งเน้นให้มีการรวบรวมประเด็นปั ญหา ข้อบกพร่ อง หรื อความไม่
สมบูรณ์ของระบบบัญชี เพื่อนามาหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็ นระบบมากที่สุด
2. ผลการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง ความส าเร็ จ ของการออกแบบระบบบัญ ชี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน ผลการดาเนิ นงานของกิ จการในภาพรวมของธุ รกิ จ SMEs ใน
ประเทศไทย พบว่า ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี มีความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างมีนยั สาคัญ
กับ ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายใน และพบว่า ความส าเร็ จ ของการออกแบบระบบบัญ ชี มี
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกอย่ า งมี นั ย ส าคัญ กับ ผลการด าเนิ น งานของกิ จ การ นอกจากนี้ ยัง พบว่ า
ความส าเร็ จ ของการออกแบบระบบบัญ ชี มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกอย่ า งมี นัย ส าคัญ กับ ผลการ
ดาเนิ นงานของกิ จการ โดยมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในเป็ นตัวกลาง ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจยั ในอดี ตที่ได้มีการอภิปรายไว้วา่ การออกแบบระบบบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ผลภาพ
สามารถส่ งผลต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจได้ดว้ ย (Laonamtha, 2016; Apostolou, et al., 2014) ผล
การศึกษายังแสดงให้เห็นด้วยว่า ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในเป็ นตัวแปรสาคัญที่ช่วยเสริ มให้
ระบบบัญชี ของกิ จการมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งหากทุกระบบบัญชี ที่ออกแบบมามีกิจกรรมการ
ควบคุมภายในแทรกอยู่ ระบบการควบคุมภายในของกิจการก็จะเกิดประสิ ทธิ ผล เป็ นไปตามนโยบาย
และเป้ าหมายของกิจการ กล่าวคือ ทาให้กิจการสามารถดาเนิ นงานไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุ
เป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยัด คุ ้ม ค่ า และเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมถึงส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กิจการปฎิ บตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น (Pulkerd, 2013; Ge, Koester & McVay, 2017;
Duangphakdee, 2017) นอกจากนี้ ผลการวิจยั นี้ ก็ยงั สอดคล้องกับผลการศึกษาในอดี ตเชื่ อมโยงได้ว่า
หากกิ จการมี การออกแบบระบบบัญชี ที่มี ประสิ ท ธิ ภาพ จะส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม
ภายในของกิจการด้วย
3. ผลการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง ความส าเร็ จ ของการออกแบบระบบบัญ ชี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน ผลการดาเนินงานของกิจการโดยแยกการทดสอบออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้แ ก่ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม และกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ ก าร ผลการทดสอบที่ ไ ด้ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
เหมื อ นกัน และไม่ แ ตกต่ า งไปจากการทดสอบในภาพรวม ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบบัญ ชี มี
ความสาคัญและจาเป็ นสาหรับทุกกลุ่มธุ รกิ จ แม้ว่าในแต่ละกลุ่มธุ รกิ จจะมีรูปแบบการดาเนิ นงานที่
แตกต่างกันก็ตาม การสร้างและการออกแบบระบบบัญชีที่มีประสิ ทธิ ภาพ ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทา
ให้ธุรกิจประสบผลสาเร็ จ ระบบบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะให้ผลลัพธ์คือสารสนเทศทางการบัญชี ที่มี
ความน่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร (Horpiyakul, et al., 2015)
ความสาเร็ จของการออกแบบระบบบัญชี ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในฯ
สลักจิต นิลผาย
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Laonamtha (2016) ซึ่ งพบว่า ประสิ ทธิ ผลของการออกแบบระบบบัญชี มี
ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการดาเนิ นงาน และความสาเร็ จของธุ รกิ จ การ
ออกแบบระบบบัญชี ที่ดี ทาให้เกิ ดหลักฐานการตรวจสอบและควบคุ ม เกิ ดกระบวนการบริ หารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องทันต่อเวลาเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ส่ งผลต่อความสาเร็ จ
และผลการดาเนินงานของกิจการ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว่า ความส าเร็ จ ของการออกแบบระบบบัญ ชี มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน และผลการดาเนิ นงานของกิจการในกลุ่มธุ รกิจ SMEs ในประเทศ
ไทย ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะเห็ นได้ว่า ระบบบัญชี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเป็ น
จุดเริ่ มต้นที่สาคัญต่อความสาเร็ จของกิจการ ธุ รกิจ SMEs ในประเทศไทย ธุ รกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็ นธุ รกิจที่มกั จะมีปัญหาในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน เนื่ องจากขาดการวางระบบบัญชีที่
มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น องค์กร และผูบ้ ริ หารองค์กร ต้องตระหนักถึงความสาคัญของระบบบัญชี ซึ่ ง
เป็ นกลไกสาคัญที่ ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิ บตั ิ งาน ลดความเสี่ ยงจากการทุ จริ ต ทาให้การ
ทางานในแต่ละขั้นตอนเป็ นระบบยิ่งขึ้น ผูบ้ ริ หารองค์กรต้องติดตาม/ปรับปรุ ง รวมถึงพัฒนาระบบ
บัญชีดงั กล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูต่ ลอดเวลา
ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ยัง ให้ข ้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ก ับผูท้ าบัญชี ของธุ รกิ จ SMEs ซึ่ งหาก
ระบบบัญชี ถูกออกแบบและนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูท้ าบัญชี จะสามารถการจัดทาบัญชี และ
นาเสนองบการเงินด้วยความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึ ก ษาในอนาคตควรศึ ก ษาโดยใช้วิ ธี วิ จ ัย ในรู ป แบบอื่ น เช่ น Focus group หรื อ การ
สัมภาษณ์เชิ งลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจริ งจากผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับรู ปแบบ วิธีการ ปั ญหา และอุปสรรค
ในการวางระบบบัญชี รวมถึ งเพื่อให้ท ราบแนวทางและวิธีการในการจัดท างบการเงิ นของธุ รกิ จ
SMEs ด้วย นอกจากนี้ อาจศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูท้ าบัญชี ผูส้ อบบัญชี ของกลุ่มกิจการที่มีส่วน
ได้เสี ยสาธารณะ เปรี ยบเทียบกับกลุ่มกิ จการที่ไม่ส่วนได้เสี ยสาธารณะในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ไทย การศึ กษาในอนาคตอาจมุ่งเน้นด้า น Digital Accounting for Accounting System Design โดย
ศึกษาจาก SMEs ทั้ง 3 กลุ่มธุ รกิจได้แก่ กลุ่มอุสาหกรรมการผลิต กลุ่มพาณิ ชกรรม และกลุ่มบริ การ
นอกจากนี้ อาจทาการศึ กษาเชิ งลึ กสาหรั บธุ รกิ จ SMEs ที่มีปัญหาในเรื่ องของการจัด การ
ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนาข้อมูลมาใช้ในกิจการ ซึ่ งเกิดเนื่ องจากการขาด
ระบบการบริ หารจัดการข้อมูล และขาดการวางระบบบัญชีที่ดี
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