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สารสนเทศและการส่ือสาร เปนองคประกอบหน่ึงของกรอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของโคโซ โดยเปน

องคประกอบท่ีเปนกลไกเพ่ือใหแตละองคประกอบอ่ืนมีความสมบูรณและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

เนื่องจากการดําเนินงานทุกดานในองคกรธุรกิจลวนแลวแตตองการขอมูล เพื่อการตัดสินใจและเพื่อประเมินสถานการณ

ขององคกรอยูเสมอ
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Information and Communication:
Integrated Control Framework COSO 2013

Anchalee Pipatanasern
Associate Professor of Department of Accounting,

Thammasat Business School, Thammasat University

Information and communication is one of the components in COSO internal control framework. It serves 

other components to be completely, efficiently, and effectively because all operations in business always 

need information for decision making and assessment in any situation.
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ในการตัดสินใจของผู บริหารล วนแลวแตต องการ
ขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ เชนเดียวกับ
การจัดการที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ออกแบบการควบคุมภายใน ก็จําเปนที่จะตองมีการจัดเก็บ
ขอมูลที่เกี่ยวของในทุก ๆ  องคประกอบ ตั้งแตสภาพแวดลอม
ของการควบคุม การประเมินความเส่ียง การสรางกิจกรรม
การควบคุม รวมทั้งกิจกรรมการติดตามและประเมินผล

การท่ีจะมีขอมูลที่เหมาะสมเพ่ือใชในการตัดสินใจและ
การบริหารความเสี่ยง ผูบริหารจะตองทราบวาในกิจกรรม
ตาง ๆ  นั้น องคกรตองการขอมูลประเภทใด ชนิดใด จัดเก็บ
อยางไร และไดมาจากแหลงใด เพ่ือใชวางแนวทางในการ
รวบรวมขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจในเรื่องนั้น
อยางเหมาะสม เชน หากองคกรตองการออกผลิตภัณฑ
ตัวใหม ผูบริหารก็คงอยากรูแนวโนมการเติบโตของตลาด
โดยรวม และตนทนุในปจจบุนั เพือ่ใชประเมนิความเปนไปได
และประเมินความเส่ียงของโครงการกอนตัดสินใจลงทุน

เนื่องดวยเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลในปจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก ทําใหขอมูลเบื้องตน
ที่องคกรจัดเก็บมีปริมาณมหาศาล ผูบริหารจึงจําเปนตอง
ทราบวา ขอมูลที่ตองการใชเพื่อทําใหงานชิ้นหน่ึง ๆ  สําเร็จ
มีอะไรบาง ทั้งนี้เพื่อเปนการเจาะจงเฉพาะขอมูลท่ีตองการ 
รวมท้ังชวยใหองคกรลดตนทุนในการจัดเก็บและสามารถ
บริหารตนทุนในการจัดหาขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

กระบวนการจัดทําข�อมูลสารสนเทศ
องคกรจะตองมีระบบเพ่ือรวบรวมขอมูลดิบ (Data) 

กอนผานกระบวนการจัดทําใหอยู ในรูปแบบของขอมูล
สารสนเทศ (Information) ทั้งนี้ เพื่อใหตอบสนองความ
ตองการของผูบริหารในการใชขอมูล ระบบการจัดทําขอมูล
สารสนเทศจะเปนกลไกในการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ  ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกองคกร ใหอยูในรูป
สารสนเทศ ตามความตองการของผูบริหาร เพ่ือใชในการ
ตัดสินใจ

ผู บริหารจะตองเลือกใชแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชน
และมีความนาเช่ือถือ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 
หรือแมแตจากการพูดคุยสอบถามความคิดเห็น เพื่อใชใน
การจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ ขอมูลเหลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เชนเดียวกับสภาพแวดลอมในการทําธุรกิจอื่น  ๆ  ดังนั้น
ผูบริหารจะตองประเมินความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ และ
ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลอยูเสมอ เพื่อใหทราบวา
แหลงขอมูลท่ีองคกรเลือกใชนั้นเปนแหลงขอมูลที่ เป น
ปจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจ

การรวบรวมและเขาถึงขอมูลขององคกร อาจเปนได
ทั้งความเสี่ยงและโอกาสขององคกร เนื่องจากหากองคกร
สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ  ไดมาก ก็ยอมจะเปนประโยชน
กับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
แตหากขอมูลท่ีจัดเก็บมีมากเกินไป องคกรจะมีตนทุนการ
จัดเก็บที่สูงข้ึน รวมทั้งอาจมีปญหาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บ
หรือถายโอนขอมูลท่ีอาจมีปญหา เมื่อมีขอมูลท่ีมากเกินไป 
(Information Overload)

การมีระบบขอมูลสารสนเทศ จะชวยใหองคกรสามารถ
รวบรวมขอมูลและแกไขปญหาความซับซอนของขอมูลได 
รวมท้ังทําใหระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเที่ยงตรง มีการ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศแตละสวนไดอยางเปนระบบและ
เหมาะสม ซึ่งองคกรสามารถวางระบบเหลานี้ไดโดยใช
ระบบเทคโนโลยีตาง ๆ  เชน การวางแผนทรัพยากรในองคกร 
(Enterprise Resource Planning: ERP) ระบบการจัดการ
คลังสินคา (Data Warehouse) เปนตน

คุณภาพของข�อมูลสารสนเทศ
คุณภาพของขอมูล (Information Quality) เปน

เรื่องสําคัญท่ีองคกรตองคํานึงถึงเมื่อมีการจัดเก็บขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ  ทั้งนี้ เพื่อใหการนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ
ไดอยางมีประสิทธิผล ขอมูลที่ดีจะมีลักษณะดังตอไปน้ีคือ 
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บทความวิชาการ

เขาถึงได (Accessible) ถูกตอง (Correct) เปนปจจุบัน 
(Current) มีการปองกันอยางเหมาะสม (Protected)
จัดเก็บได (Retained) เพียงพอ (Sufficient) ทันเวลา 
(Timely) สมเหตุสมผล (Val id) และตรวจสอบได  
(Verifiable) ทั้งการควบคุมภายในของ COSO และ COSO 
ERM Framework ตางก็พูดถึงความสําคัญของคุณภาพ
ขอมูล องคกรควรมีขอมูลที่เพียงพอและชวยสนับสนุน
กิจกรรมการควบคุม

การสื่อสารข�อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
การจะทําใหการควบคุมภายในขององคกรเปนไปอยาง

มีประสิทธิผล องคกรจะตองสื่อสารใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการควบคุมภายในไดเขาใจถึงเร่ืองราวตอไปนี้

• นโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค กร ที่จะ
สนับสนุนใหผู มีหนาท่ีที่เก่ียวของกับการควบคุม
ภายในไดปฏิบัติตาม

• วัตถุประสงคเฉพาะของเร่ืองนั้น ๆ
• ความสําคัญ ความเกี่ยวของกับวัตถุประสงคหลัก

ขององคกร และประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติ
ตามการควบคมุภายใน และการมกีารควบคมุภายใน
ที่มีประสิทธิผล

• บทบาทและหนาที่ของผูบริหาร รวมไปถึงผูมีสวน
เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน

• ความคาดหวังขององคกรท่ีมีตอการควบคุมภายใน
ขององคกร

องคกรจะตองสื่อสารเร่ืองราวขางตน ใหกับผูมีหนาที่
ที่ตองปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังบุคคล
ภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร (เชน ลูกคา คูคา) เพื่อ
ใหบุคคลเหลาน้ันทราบถึงจุดยืนและบทบาทขององคกรใน
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
ไมวาพนักงานจะอยูในสาขาใด หรือจะเปนผูมีสวนเก่ียวของ
ในระดับใดก็ตาม

การส่ือสารภายในองคกร เริ่มต นจากการส่ือสาร
วัตถุประสงคในเรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจง ใหกับพนักงาน
แตละฝายที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหพนักงานเขาใจวาหนาที่
และความรับผิดชอบในบทบาทของตนกระทบวัตถุประสงค
ขององคกรในภาพรวม พนักงานจึงตองเขาใจถึงความ
สําคัญและวัตถุประสงคของหนาที่ของตน วามีผลตอการ
ควบคุมภายในขององคกรอยางไร และทําใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคโดยรวมไดอยางไร

ผูบริหารจะตองสื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
องคกร เพื่อยํ้าเตือนถึงความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 
ซึ่งผู มีสวนไดสวนเสียทุกคนจะตองรูขอบเขตและขอจํากัด
ของพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีอาจขัดตอจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ขัดตอกฎหมาย หรือไมเหมาะสมกับองคกร องคกร
จะตองมีกลไกในการรายงานเหตุการณที่ไมปกติขึ้นไปยัง
ผูบริหาร ทั้งชองทางการรองเรียนปกติ หรือชองทางการ
รายงานแบบเปนสวนตัว องคกรควรสนับสนุนใหมีชองทาง
สือ่สาร (Whistle-blower) ในกรณีทีม่กีารกระทาํทีไ่มถกูตอง
เกิดข้ึนภายในองคกร

ผู จัดการและผู บริหารมีหน าท่ีที่จะต องสื่อสารให 
พนักงานแตละสวน เพื่อใหทราบถึงความสําคัญในบทบาท 
หนาท่ี และผลกระทบจากการปฏิบัติของพนักงาน รวมทั้ง
เนนยํ้าวาการควบคุมภายในที่องคกรไดกําหนดไวจะตอง
นําไปปฏิบัติอยางเครงครัด พฤติกรรมอยางไรเปนพฤติกรรม
ที่ เหมาะสม และพฤติกรรมใดเป นสิ่ ง ท่ี ไม ควรปฏิบัติ
การส่ือสารอยางชัดเจนและจริงจังนี้เองจะเปนสวนสราง
สภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีภายในองคกร เพื่อใหพนักงาน
และผู มีสวนเกี่ยวของทราบวา องคกรใหความสําคัญกับ
การควบคุมภายในและถือปฏิบัติอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม 
การส่ือสารเพียงอยางเดียวก็อาจไมเพียงพอท่ีจะสราง
ความเช่ือมั่นวา การควบคุมภายในท่ีกําหนดข้ึนนั้นไดนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจัง ผูบริหารจึงควรตรวจสอบ หรือมีวิธีการ
ที่ทําใหแนใจวาการสื่อสารนั้นเปนการสื่อสารท่ีจริงจัง และ
คาดหวังผลลัพธตามท่ีไดสื่อสารไป
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การสื่อสารข�อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในกับ
คณะกรรมการ

ผูบริหารตองส่ือสารขอมูลที่เก่ียวของกับการควบคุม
ภายในใหกับคณะกรรมการทราบ เพ่ือใหคณะกรรมการ
มั่นใจไดวา การควบคุมภายในขององคกรยังเปนไปไดดวยดี 
ขอมูลที่มักจะส่ือสารใหกับคณะกรรมการ มักเปนประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง หรือแนวทางการ
ควบคุมภายในขององคกร รวมทั้งประเด็นตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ
กับระบบการควบคุมภายในองคกร โดยตองส่ือสารอยาง
สม่ําเสมอ และเพียงพอท่ีคณะกรรมการสามารถประเมินผลดี 
และผลเสียจากการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในขององคกรได

การสื่อสารกับคณะกรรมการ โดยใหพนักงานที่มีสวน
รับผิดชอบโดยตรงกับเร่ืองนั้น ๆ  มาเปนผู สื่อสารถือเปน
แนวทางการสื่อสารที่ดี กรรมการควรมีสิทธิในการเรียกพบ
พนักงานผูรับผิดชอบเร่ืองการควบคุมภายในตาง ๆ  เพื่อให
กรรมการสามารถต้ังคําถามกับพนักงานไดโดยตรง รวมท้ัง
ทําใหพนักงานกลาที่จะเปดเผยขอเท็จจริงไดอยางเปนอิสระ 
และสามารถตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูบริหารได

การสื่อสารที่นอกเหนือจากช�องทางปกติ
สําหรับการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลนั้น องคกรจะตอง

ทําใหพนักงานมีแนวคิดที่วา ผูบริหารหรือผูจัดการมีความ
สนใจและตั้งใจที่จะสื่อสารและรับฟงปญหาอยางแทจริง 
เพราะแมวาองคกรจะมีชองทางการส่ือสารท่ีดีหรือทันสมัย
เพียงใด หากพนักงานรูสึกวา การส่ือสารน้ันเปนเร่ืองท่ี
ผูบริหารไมไดใสใจก็จะไมเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล
ตามที่องคกรไดตั้งวัตถุประสงคไว  ซึ่งทําใหการสื่อสาร
ภายในองคกรไมมีประสิทธิผล

ในบางคร้ัง องคกรอาจตองจัดใหมีชองทางการส่ือสาร
ที่ไมเปดเผยตัวตน เชน ชองทางการรองเรียนตาง ๆ  อันจะ
เปนกลไกที่ชวยใหใหพนักงานเกิดความกลาที่จะรายงาน
ความจริง และไดสื่อสารขอเท็จจริงไปยังผูบริหาร ซึ่งองคกร

ก็ตองสื่อสารใหพนักงานเกิดความเขาใจในระบบการทํางาน
ของชองทางตาง ๆ  เหลานี้ เพื่อสรางความมั่นใจวาขอมูล
ที่พนักงานส่ือสารมาน้ันจะถูกเก็บเปนความลับ พรอมท้ัง
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการใชชองทางท่ีองคกร
ไดจัดใหอยางถูกตอง ไปจนถึงการสื่อสารแนวทางการจัดการ
กับขอมูลท่ีพนักงานให วิธีการสืบสวน และการแกไขปญหา
ที่ไดรับรองเรียนจนถึงที่สุด

วิธีการในการสื่อสาร
วิธีการในการส่ือสารน้ันมีมากมาย ขึ้นอยูกับผูบริหาร

จะเลือกใชใหเหมาะสมกับผู ที่ต องการสื่อสารและระดับ
ความสําคัญของขอมูล ประเภทของขอมูล วิธีการส่ือสาร
ที่กลาวถึงนี้อาจเปนการที่ผูบริหารสื่อสารกับองคกรผานการ
ตั้งนโยบาย หรือการส่ือสารโดยตรง เชน การพูดคุยใน
ที่ประชุม หรือการส่ือสารโดยใชสื่อสังคมออนไลน ทั้งนี้
วิธีการสื่อสารแตละวิธีตางมีขอควรระวังแตกตางกันออกไป 
ผู บริหารจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมของการเลือกใช
ชองทางตาง ๆ  และแนวทางในการสื่อสารผานชองทางนั้น ๆ  
เชน หากเปนการส่ือสารโดยใชคําพูด อาจตองระมัดระวัง
เรื่องการใชนํ้าเสียง การเนนยํ้าขอมูลควรทําใหชัดเจน หรือ
การสื่อสารกับผูที่มาจากตางวัฒนธรรม ผูสื่อสารตองคํานึง
ถึงขอควรระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมของผูรับสารดวย

การสื่อสารขอมูลตาง  ๆ  ที่เก่ียวของกับการควบคุม
ภายในเปนเรื่องที่ต องปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และมีการ
ถายโอนขอมูลกันอยางเพียงพอ เพื่อใหผู บริหารสามารถ
ติดตามและรับรู ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในได

การสื่อสารภายนอก
องคกรไมเพียงแตจะมีการสื่อสารกันภายในองคกร

เทานั้น แตการส่ือสารกับบุคคลภายนอกก็มีความสําคัญ
ผูบริหารจะตองจัดใหบุคคลภายนอกมีชองทางในการสื่อสาร
กับองคกร ทั้งนี้ เนื่องจากขอมูลจากบุคคลภายนอก อาจ
ชวยใหผู บริหารทราบถึงเหตุการณ หรือแนวโนมท่ีองคกรDo
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จะไมบรรลุวัตถุประสงคได ชองทางการส่ือสารภายนอก
เชน จัดใหมีการประชุมกับผูสอบบัญชี เพื่อวิเคราะหความ
เปนไปไดที่จะนําสงงบการเงินใหกับหนวยงานกํากับดูแล
อยางทันเวลา หรือมีศูนยรับคํารองเรียนจากลูกคา เพื่อให
ทราบถึงคุณภาพการบริการขององคกร เปนตน

ผู บริหารไม เพียงสื่อสารเรื่องความสําคัญของการ
ควบคุมภายในใหเฉพาะภายในองคกรเทาน้ัน แตยังตอง
สื่อสารกับผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก เพื่อใหทราบถึงความ
จริงจังในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในขององคกร 
เพื่อผูมีสวนเก่ียวของเหลานั้นจะไดปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติ
ไดอยางสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติขององคกร ทั้งนี้ 
การส่ือสารดวยชองทางตาง ๆ  ตองทําอยางชัดเจน และ
ไมใหเกิดความเขาใจผิด รวมท้ังคํานึงถึงขอควรระวังในการ
ใชชองทางตาง ๆ  ที่ใชในการส่ือสารดวย

การรับขอมูลจากภายนอกเปนขอมูลสําคัญที่จะชวยให
ผู บริหารและคณะกรรมการทราบวา มีเหตุการณใดจาก
ภายนอกที่อาจกระทบตอการควบคุมภายในขององคกร
และสงผลตอความสามารถในการบรรลุวัตุประสงคของ
องคกรหรือไม รวมท้ังขอมูลบางอยางอาจชวยใหผูบริหาร
ทราบถึงความเสี่ยงตาง ๆ  ที่อาจเพิ่มขึ้นจากสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา

จะเห็นว าการส่ือสารสามารถทําได ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร ผูบริหารเองสามารถเปนไดทั้งผูสงสารและ
ผูรับสาร ทั้งนี้เพื่อรวบรวมและส่ือสารขอมูลที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับการควบคุมภายในขององคกร เพื่อทําใหองคกร
บรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ  ตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว 
องคกรจะตองจัดใหมีช องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย
ซึ่งจะเปนกลไกใหองคกรสามารถรับขอมูลตาง ๆ  ไดอยาง
สมบูรณ อยางไรก็ตาม ชองทางการสื่อสารที่แตกตาง
และหลากหลายน้ันก็ล วนแลวแตมีลักษณะเฉพาะและ
ขอควรระวังแตกตางกันออกไป ซึ่งการนํามาใชนั้นก็ตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมของขอมูล ลักษณะการส่ือสาร
ผู รับสารและผู ส งสาร เพื่อใหการส่ือสารเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหไดขอมูลท่ีมีประโยชน
ตอองคกร

สารสนเทศและการสื่อสาร: COSO 2013
ป ค.ศ. 2013 โคโซไดปรับปรุงกรอบการควบคุมภายใน

เดิมออกเปน กรอบการควบคุมภายในของโคโซ 2013 
(COSO 2013 Internal Control – Integrated 
Framework) ซึ่งโคโซ  2013 ยังคงให คํานิยามและ
องคประกอบของการควบคุมภายในเปน 5 เรื่องเชนเดิม
แตไดเพิ่มหลักการ (Principle) และจุดเนน (Point of 
Focus) ของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน
เพื่อทําใหงายในการนําไปปรับใชกับกิจการตาง ๆ  ในทาง
ปฏิบัติ

สําหรับหลักการขององคประกอบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ก็ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ซึ่ง
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของ สํานักงานคณะกรรมการ กํากับห ลักท รัพย  และ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกําหนดแนวทางไว 3 ประเด็น 
ดังนี้

(1) องคกรมีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของและมีคุณภาพ 
เพ่ือสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได
ตามท่ีกําหนดไว

องคกรควรกําหนดสารสนเทศที่ต องการใชในการ
ดําเนินงาน ทั้งสารสนเทศจากภายในและภายนอกองคกรที่
มีคุณภาพและเก่ียวของตองาน

(2) องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในท่ี
จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถ
ดําเนินไปไดตามท่ีวางไว

องคกรมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน นอกจากนี้ องคกรควรจัด
ใหมีชองทางการส่ือสารพิเศษหรือชองทางลับ เพื่อใหบุคคล
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ตาง ๆ  ภายในบริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับ
การฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower 
Hotline) ไดอยางปลอดภัย

(3) องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน

องคกรมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผู มีสวนไดเสีย
ภายนอกองคกร เชน ผูถือหุน คูคา เจาของ หนวยงาน
กํากับดูแล ลูกคา นักวิเคราะหทางการเงิน และผูที่เกี่ยวของ
กับองคกรอ่ืน ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน
จัดใหมีเจาหนาที่หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ศูนย
รับเรื่องรองเรียน เปนตน

สรุป
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับ

การตัดสินใจ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานอ่ืน ๆ  ที่ไมใชขอมูลทางการเงิน ทั้งที่มาจาก
แหลงขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกร ผูบริหาร
จะใช สารสนเทศในการพิจารณาส่ังการและวางแผน
สวนพนักงานจะใชสารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องชี้นําในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ

การส่ือสาร รวมความถึงการส่ือสารกับบุคคลหรือ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกองคกร สารสนเทศจะมี

ประโยชน ก็ตอเมื่อองคกรมีระบบการส่ือสารท่ีสามารถ
สงสารสนเทศดังกลาวถึงผูสมควรไดรับและสามารถนําไปใช
เปนประโยชนได การสื่อสารท่ีดีตองเปนการส่ือสารสองทาง 
คือ มีการรับและสงขอมูลแบบโตตอบกันได การติดตอ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรควรไดรับการประเมิน
ผลเปนระยะ ๆ  อยางสมํ่าเสมอ เพื่อทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการส่ือสาร
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