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Factors related to the Internal Control System Performance 
in Phak Hai District Public Health Network, 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Abstract Natthawat Rurgchaisri, M.P.A.*

 This descriptive research had the objective to study the internal control system  
performance, study the five factors relating to the internal control system performance  
following standard guideline of the internal control system in accordance with the state the 
Committee Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and to determine 
the knowledge factor of Phak Hai district public health network, Phra Nakhon Si Ayutthaya  
provincial Government Offices. The last aim was to analyze the relationship between the two 
factors with the internal control system performance. The population of this study was 172 
persons of personnel at Phak Hai district public health network, Phra Nakhon Si Ayutthaya  
provincial Government Offices. Sample was 121 persons, calculated using the formula Yamane 
from simple random sampling, list drawn by agency personnel. The instrument was a  
questionnaire designed by researchers. Through monitoring by 3 experts and bring to trial the 
non- sample of 30 persons. Reliability by the confidence of Cronbach was 0.95. The statistic  
used were frequency, percentage, mean, standard deviation, and pearson’s product-moment 
correlation coefficients. Determine statistical significance at p<0.05. This study had the following  
findings: (1) Overall the internal control system performance was low level. (2) Five components  
factors (COSO) and knowledge factors were moderate level. (3) The relationship of the five  
component factors (COSO) were related with statistically significant, except controlled environments  
component factor. The knowledge factor was not related to the internal control system 
performance.
Keywords: Factor, Internal control system, COSO

*Phak Hai Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province



วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4192ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558

บทน�ำ
 เครือข่ายสาธารณสุขอ�าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายใน
ขึ้นในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และด�าเนินการ 
วางระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
ท้ังนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทาง
กฎหมายและเห็นถึงความส�าคัญของการมีระบบ
ควบคมุภายใน อยา่งไรกต็ามในปจัจบุนัยงัพบปญัหา 
ระบบควบคุมภายในท่ีได้จัดท�าไว้แล้วน้ันยังไม่มี
การน�ามาสู ่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบท่ีแท้จริง  

*โรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อันเนือ่งมาจากเหตปัุจจยัหลายประการ ซึง่ยงัไม่เคย
มีการศึกษาในภาพรวม
 ตามระเบียบส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กล่าวว่า มาตรฐานการควบคุมภายใน 
ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ที่มีความเชื่อมโยง 
และเก้ือกูลกันคือสภาพแวดล้อมของการควบคุม 
(Control Environment) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information 

ปัจจัยที่มีผลต่อการด�าเนินงานจัดระบบควบคุมภายในเครือข่ายสาธารณสุข
อ�าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ ณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี, รป.ม.*

 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด�าเนินงานจัดระบบควบคุมภายในศึกษา
ปัจจัย 5 องค์ประกอบมาตรฐานตามแนวทางคณะท�างานท่ีก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมาธิการของประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีชือ่ว่า Treadway Commission (COSO) และปัจจยัด้านความรู้การจดัระบบควบคมุภายใน
ของเครือข่ายสาธารณสุขอ�าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ท้ัง 2 กับผลการด�าเนนิงานจดัระบบควบคมุภายในประชากรเป็นบคุลากรภายในเครือข่ายสาธารณสขุอ�าเภอ
ผักไห่ จ�านวน 172 คน ค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 121 คน จากการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากรายชื่อบุคลากรจ�าแนกตามหน่วยงาน เครื่องมือ 
ท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เอง ผ่านการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน น�าไป 
ทดลองใช้กับบุคลากรสาธารณสุขท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั ก�าหนดระดบันยัส�าคญัทางสถิต ิ
ท่ี p<0.05 ผลการวิจยัพบว่าภาพรวมผลการด�าเนนิงานจดัระบบควบคมุภายในของเครือข่ายฯ อยูใ่นระดบัต�า่  
ปัจจัยด้านองค์ประกอบมาตรฐาน 5 ด้าน ตามแนวทาง COSO และปัจจัยด้านความรู้การจัดระบบควบคุม 
ภายใน อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัด้านองค์ประกอบมาตรฐาน 5 ด้านของการควบคมุภายใน ตามแนวทาง  
COSO มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลการด�าเนินงานจัดระบบควบคุมภายในอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติในปัจจัยทุกด้าน ยกเว้นด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ส่วนปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 
การจัดระบบควบคุมภายใน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงานจัดระบบควบคุมภายใน
ค�าส�าคัญ: ปัจจัยระบบควบคุมภายใน COSO
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อ�าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านองค์ประกอบมาตรฐาน 5 ด้าน (COSO) และ
ปัจจัยด้านความรู้การจัดระบบควบคุมภายในกับผล
การด�าเนินงานจัดระบบควบคุมภายในของเครือข่าย
สาธารณสุขอ�าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัสดุและวิธีการ
 เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) 
เก็บข้อมลูในช่วงเดอืนสงิหาคม 2558 ประชากรเป็น
บุคลากรภายในเครือข่ายสาธารณสุขอ�าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ�านวน 172 คน ค�านวณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 121 คน จากการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
จับสลากรายชื่อบุคลากรจ�าแนกตามหน่วยงานมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน โดยพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) แล้วปรับปรุงแก้ไข 
ให้ถูกต้อง สมบรูณ์ยิง่ขึน้ น�าไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 
30 คน แล้วน�ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ด้วยวิธขีองครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชือ่มัน่  
เท่ากับ 0.95
 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีผู ้ วิจัย 
สร้างขึ้น ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามจะมีท้ังส่วน 
ท่ีเป็นค�าถามปลายเปิด และปลายปิด จ�าแนกเป็น 5 ส่วน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีค�าตอบให้เลือกตอบจ�านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็น 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจ เป็น 
ค�าถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ถูก หรือ ผิด  
จ�านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เป็นแบบ 
สอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านองค์ประกอบมาตรฐาน  
5 ด้าน ตามแนวทาง COSO จ�านวน 20 ข้อ และ
ผลการด�าเนินงานจัดระบบควบคุมภายในจ�านวน  
8 ข้อ โดยมีลักษณะค�าถามปลายปิดแบบมาตรส่วน

and Communication) และการติดตามประเมินผล 
(Monitoring) โดยองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมภายในจัดเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีส่งผล
ต่อการเกิดมาตรการ หรือวิธกีารควบคมุภายในได้แก่ 
ปรัชญาและแนวทางการปฏิบตังิานของผูบ้รหิาร การ
จัดโครงสร้างองค์กร การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความรู ้
ในงาน เป็นต้น ซึ่งในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้าน
ความรู้ เป็นปัจจัยแยกออกจากปัจจัยด้านสภาพ 
แวดล้อมอ่ืนๆ ด้วยเหตุผลว่าปัจจัยด้านความรู้
เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีมีผลต่อการท�างานในเร่ืองนั้นๆ 
และการวัดระดับปัจจัยด้านความรู้ต้องใช้ข้อค�าถาม 
ที่แตกต่างไปจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ
 แม้ว่าการประเมนิผลการด�าเนนิงานจดัระบบ
ควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานภายใต้เครือข่าย 
ต้องจัดท�าขึ้นอยู่แล้วทุกปีตามระเบียบอย่างไรก็ตาม
ผลการประเมินท่ีได้นั้นเป็นการแสดงถึงสภาพการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานน้ันๆ ในเวลาใดเวลา
หนึ่งท่ีท�าการประเมินผลเท่านั้น (Point in Time) 
ไม่สามารถน�าผลการวิเคราะห์แต่ละหน่วยงาน 
มาสรุปเป็นภาพรวมปัจจุบันของเครือข่ายได้เลย  
เพราะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือผลกระทบจาก
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองในคร้ังนี ้
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ด�าเนินงานจัดระบบควบคุมภายในเพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการวางระบบและปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในของเครือข่ายต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาผลการด�าเนินงานจัดระบบ
ควบคุมภายใน ของเครือข่ายสาธารณสุขอ�าเภอ 
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. เพื่อศึกษาป ัจจัยด ้านองค ์ประกอบ
มาตรฐาน 5 ด้าน (COSO) และปัจจัยด้านความรู้
การจดัระบบควบคมุภายในของเครือข่ายสาธารณสขุ
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ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามแบบของ 
ลิเคิทสเกล (Likert Scale) และส่วนสุดท้ายเป็น
ค�าถามปลายเปิด ให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
คะแนนจากแบบสอบถาม พิจารณาเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ท่ีค�านวณได้โดยใช้หลกัการของ Millers 
ก�าหนดขนาดของชั้นจากค่าคะแนนเฉลี่ยช่วงชั้น 
(Weight Mean Score) ดงันีอั้นตรภาคชัน้=(ค่าสงูสดุ- 
ค่าต�่าสุด)/จ�านวนชั้น โดยค่าเฉลี่ย 3.67-5.00 คือ
ระดบัสงูค่าเฉลีย่ 2.34-3.66 คอืระดบัปานกลาง และ
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.33 คือระดับต�่า ส่วนเกณฑ์การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ถ้าค่า r อยู่ใน
ช่วง 0.81-1.00 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดบัสงูค่า r อยูใ่นช่วง 0.61-0.80 หมายความว่า  
มคีวามสมัพนัธ์กัน ในระดบัค่อนข้างสงูค่า r อยูใ่นช่วง  
0.41-0.60 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธ์กัน ในระดบั 
ปานกลางค่า r อยูใ่นช่วง 0.21-0.40 หมายความว่า  
มีความสัมพันธ์กัน ในระดับค่อนข้างต�่าค่า r มีค่า 

ไม่เกิน 0.20 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับต�่า และถ้าค่า r มีค่า 0 ถือว่าไม่มีความ
สัมพันธ์กัน
 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตกิารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลีย่ (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Perarson’s 
Product-Moment Correlation Coefficient) ก�าหนด
ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ p<0.05

ผลการศึกษา
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 62.5 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 30.8 
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ 64.3 เป็น
ข้าราชการร้อยละ 68.3 ต�าแหน่งงานเป็นผู้ปฏิบัติ
งานร้อยละ 63.3 และมีระยะเวลาหรือประสบการณ์
ในการท�างาน ร้อยละ 39.9 อยู่ระหว่าง 3-5 ปี และ
ท�างานที่โรงพยาบาลผักไห่ ร้อยละ 65.6

 จากตาราง 1 พบว่าปัจจัย 5 องค์ประกอบ
ตามแนวทาง COSO ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาแยกรายด้านพบว่าด้านสภาพ
แวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง 

ตำรำง 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย 5 องค์ประกอบหลัก ตามแนวทาง COSO (n=121)

ตัวแปร

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
ด้านการประเมินความเสี่ยง
ด้านกิจกรรมการควบคุม
ด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร
ด้านการติดตามและประเมินผล

รวม

ค่าเฉลี่ย

2.66
2.69
2.62
2.22
2.06

2.45

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.47
0.46
0.48
0.71
0.76

0.57

ระดับ

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

ระดับต�่า
ระดับต�่า

ระดับปำนกลำง

ด้านกิจกรรมการควบคุม อยู่ในระดับปานกลางส่วน
ด้านสารสนเทศและการสื่อสารและด้านการติดตาม
และประเมินผล อยู่ในระดับต�่า
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 จากตาราง 3 พบว่าผลการด�าเนินงานจัด
ระบบควบคมุภายในภาพรวมอยูร่ะดบัต�า่เมือ่พจิารณา
แยกรายด้านพบว่าด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ 

 จากตาราง 2 ส่วนใหญ่กลุ ่มตัวอย่างม ี
ความรู้เร่ืองงานควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง

อยู ่ในระดับปานกลางรองลงมาคือด้านรายงาน
ทางการเงิน และด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลมีผล
การด�าเนินงานอยู่ในระดับต�่า

ร้อยละ 47.1 รองลงมามีความรู้ระดับต�่า ร้อยละ 
28.1 และมีความรู้ระดับสูงน้อยที่สุดร้อยละ 24.8

ตำรำง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการด�าเนินงานควบคุมภายใน (n=121)

ตัวแปร

ด้านประสิทธิภาพประสิทธิผล
ด้านรายงานทางการเงิน
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ

รวม

ค่าเฉลี่ย

2.00
2.23
2.56

2.26

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.49
0.69
0.71

0.63

ระดับ

ระดับต�่า
ระดับต�่า

ระดับปานกลาง

ระดับต�่ำ

ตำรำง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 5 องค์ประกอบตามแนวทาง COSO และปัจจัยด้านความรู้กับผล 
  การด�าเนินงานจัดระบบควบคุมภายใน (n=121)

ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
ด้านการประเมินความเสี่ยง
ด้านกิจกรรมการควบคุม
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านการติดตามและประเมินผล
ด้านความรู้ในงานควบคุมภายใน

ค่าความสัมพันธ์ (r)

 0.47
 0.58
 0.57
 0.197
 0.186
 0.00

p-value

 0.484
 0.000*
 0.000*
 0.003*
 0.005*
 0.69

แปลผล

สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์ปานกลาง

สัมพันธ์ต�่า
สัมพันธ์ต�่า
ไม่สัมพันธ์

ตำรำง 2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน (n=121)

ระดับความรู้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย)

ต�่า (0.00-0.33)
ปานกลาง (0.34-0.66)
สูง (0.67-1.00)

รวม

จ�านวน (คน)

34
57
30

121

ร้อยละ

28.1
47.1
24.8

100

*p<0.05



วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4196ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558

 จากตาราง 4 พบว่าปัจจัย 5 องค์ประกอบ
ตามแนวทาง COSO ท่ีเก่ียวข้องกับผลการด�าเนนิงาน 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินความเสี่ยง 
และด้านกิจกรรมการควบคุม มีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางส่วนด้านสารสนเทศและการสื่อสารรวม
ท้ังด้านการติดตามและประเมินผลมีความสัมพันธ์
ระดับต�่ายกเว้นด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อย่างไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านความรู้พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงาน

วิจารณ์
 จากการศึกษาผลการด�าเนินงานจัดระบบ
ควบคมุภายใน ของเครือข่ายสาธารณสขุอ�าเภอผักไห่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมพบว่าผลการ
ด�าเนินงานควบคุมภายในอยู่ในระดับต�่าซึ่งขัดแย้ง
กับงานวิจัยของดีใหม่อินทรพานิชย์(1) ท่ีได้ศึกษา
เร่ืองสภาพและปัญหาการด�าเนินการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนครเขต 2 พบว่าการด�าเนินการควบคุมภายใน
โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัยท่ีไม่สอดคล้อง
กันอาจเนื่องมาจากอยู่ระหว่างการวางระบบควบคุม
ภายในเป็นภาพรวมเครือข่ายและไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของวิไลวรรณ ปาลี(2) ที่ได้ท�าการศึกษา
การประเมินผลการจัดระบบควบคุมภายในของ 
โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเจ้าหน้าท่ีภายในโรงพยาบาล พบว่าผลการ
ด�าเนินการจัดระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาล
อมก๋อย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งเป็นการ
ศึกษาระบบควบคุมภายในเฉพาะในส่วนโรงพยาบาล
เท่านั้น
 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
ควบคุมภายใน จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่าในภาพ
รวมบุคลากรในเครือข่ายมีความรู้ระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวันวิสาข์ พวงมะลิ(3)  

ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO กรณีศึกษา 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 1 ภาคใต้ จงัหวัดเพชรบรีุ
พบว่าปัจจัยด้านความรู้ไม่มีผลต่อประสิทธิผลของ
การควบคมุภายในตามแนวทาง COSO และขดัแย้ง
กับการศกึษาของพรรัตน์ วงศ์ธรีะธร(4) ท่ีศกึษาปัจจยั
ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานควบคุม
ภายในของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
พบว่าปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบค�าสั่ง 
และแนวทางในการปฏิบตักิารตรวจสอบอย่างชดัเจน
ส่งให้ผลการตรวจสอบภายในมคีณุภาพความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือ สมลกร บุษบัน(5) ได้ศึกษา
ปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบ
ภายใน ในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรรัฐ 
ท่ีเก่ียวกับกิจการไฟฟ้า พบว่าถ้าต้องการให้การ
ตรวจสอบภายในเกิดประสทิธผิล องค์กรต้องให้ความ
ส�าคญักับปัจจยัด้านความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
เป็นอย่างดี
 ด ้านสภาพแวดล ้อมการควบคุมพบว ่า 
มรีะบบการควบคมุภายในด้านนีอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ซึ่ ง ไ ม ่ ส อดคล ้ อ ง กั บผลการ วิ จั ย ขอ งดี ใ หม ่  
อินทรพานิชย์(1) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหา
การด�าเนินการควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 2 พบว่า 
การด�าเนินการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุมอยู่ในระดับมาก ผลวิจัยไม่สอดคล้องกัน
เนื่องจากบุคลากรเครือข่ายมีหลายสาขาวิชาชีพการ
ก�าหนดลกัษณะงานมคีวามต่างกันมาก แต่ละวชิาชพี
มีมาตรฐานของตนเอง ท�าให้การมอบหมายงานและ
การสั่งการเชิงบริหารท�าได้ค่อนข้างยากด้านการ
ประเมินความเสี่ยงโดยภาพรวมมีระบบการควบคุม
อยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ถิราวุฒ ทองทรง(6) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองสภาพและ
ปัญหาของระบบการควบคุมภายในศึกษากรณี
บริษัทไปรษณีย์ไทยจ�ากัดพบว่าสภาพของระบบการ
ควบคมุภายในด้านการประเมนิความเสีย่งอยูใ่นระดบั 
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ปานกลางเช่นเดียวกันด้านกิจกรรมการควบคุม
โดยภาพรวมมีการควบคุมอยู่ในระดับปานกลางซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของยุภา วิเศษศร(7) ท่ีได้ 
ศึกษาเร่ืองการประเมินระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการด�าเนินงานกิจกรรมการ
ควบคมุโดยภาพรวมพบว่าการด�าเนินงานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง
 ด้านสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวม
มีการควบคุมอยู่ในระดับน้อยซึ่งไม่สอดคล้องกับผล
การวจิยัของวีระยทุธ งามล้วน(8) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองการ
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินของ
สถานศกึษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษายโสธร
เขต 1 พบว่าสภาพการจัดระบบควบคุมภายในตาม
มาตรฐานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามทัศนะ
ของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษายโสธรเขต 1 ด้านสารสนเทศและการ
สือ่สารพบว่าอยูใ่นระดบัสงูผลการวจิยัท่ีไม่สอดคล้อง
กันอาจเนื่องมาจากระบบสารสนเทศของเครือข่าย
และข้อมลูท่ีใช้งานร่วมกันยงัไม่เสถียรเท่าท่ีควร และ
สายการบังคับบัญชาท่ีแตกต่างกันโดยสาธารณสุข
อ�าเภอขึ้นตรงต ่อนายอ�าเภอ สังกัดกระทรวง
มหาดไทย ส่วนโรงพยาบาลขึ้นกับ นายแพทย ์
สาธารณสุขจังหวัดโดยตรง ท�าให้ในบางเร่ืองระบบ
การสื่อสารไม่เป็นเอกภาพ
 ด้านการติดตามและประเมินผลโดยภาพ
รวมมกีารควบคมุอยูใ่นระดบัน้อยซึง่ไม่เป็นไปในทาง
เดยีวกันกับผลการวิจยัของวีระยทุธ งามล้วน(8) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบ
ควบคมุภายในตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจเงนิ 
แผ่นดินของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษายโสธรเขต 1 พบว่าสภาพการจัดระบบ
ควบคมุภายในตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจเงนิ 
แผ่นดินตามทัศนะของข้าราชการครูในสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธรเขต 1 
ด้านการติดตามประเมินผลพบว่าอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากรูปแบบการ
ติดตามและการประเมินผลไม่ชัดเจนและขาดการ
ติดตามอย่างสม�่าเสมอจากผลการศึกษาคร้ังนี้พบ
ว่าปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมการควบคุม มีความ
สมัพนัธ์กับผลด�าเนนิงานของการควบคมุภายในโดยม ี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างไม่มี
นัยส�าคัญซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของจันทนา สาขากร 
และคณะ(9) ท่ีกล่าวว่าสภาวะแวดล้อมในการท�างาน
ท่ีดีจะมีผลกระทบสูงต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน และลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 ประโยชน์ท่ีได้รับ ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย 
คร้ังนีจ้ะเป็นข้อมลูส�าคญัท่ีจะน�าเสนอผูบ้ริหารเพือ่ใช้
เป็นพืน้ฐานประกอบการพจิารณาก�าหนดแนวทางใน
การพัฒนาระบบควบคุมภายในของเครือข่าย

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณท่านผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ผักไห่ท่านสาธารณสุขอ�าเภอผักไห่ และบุคลากร 
ในเครือข่ายสาธารณสุขอ�าเภอผักไห่ทุกท่าน ท่ีให้
ความร่วมมอืและเสยีสละเวลาตอบแบบสอบถามงาน
วิจัยคร้ังนี้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านท่ีได้กรุณาพิจารณาตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
ตลอดจนผูท่ี้เป็นก�าลงัใจในการท�าวิจยัฉบบันีใ้ห้ส�าเร็จ
ได้ด้วยดี
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