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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค: (1) เพื่อเปรียบเทียบปHจจัยดJานบุคลากร ไดJแกM เพศ อายุ ตําแหนMงงาน
ประสบการณ:การทํางาน และระดับการศึกษาแตกตMางกันมีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (2) เพื่อ
ศึกษาปHจจัยดJานการสนับสนุนจากฝSายบริหารที่มีผลตMอประสิทธิภาพการดําเนินงานการควบคุมภายใน (3) เพื่อ
ศึกษาปHจจัยดJานโครงสรJางขององค:กรที่มีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (4) เพื่อศึกษาปHจจัยดJาน
กฎระเบียบขJอบังคับมีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (5) เพื่อศึกษาปHจจัยดJานนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติมีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน กลุMมประชากรที่ใชJในการวิจัยคือผูJบริหาร เจJาหนJาที่การเงิน
บัญชี พัส ดุ ของโรงพยาบาลรั ฐบาลในจังหวัด กรุ งเทพมหานคร จํา นวน 144 คน
เก็ บขJอมูล โดยใชJ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชJในการวิเคราะห:ขJอมูลไดJแกM สถิติเชิงพรรณนา คMาความถี่ รJอยละ คMาเฉลี่ยเลขคณิต
คMาสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชJในการทดสอบสมมติฐานไดJแกMการทดสอบความแตกตMางระหวMางกลุMมใชJ Ttest F-test การวิเคราะห:ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว และการวิเคราะห:คMาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ:
ของเพียร:สัน และการวิเคราะห:ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวMา (1) ปHจจัยดJาน เพศ ประสบการณ:ทํางาน ระดับการศึกษา อายุ ที่ตMางกันสMงผลตMอ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชีทุกดJานไมMแตกตMางกัน สMวนผูJที่มีตําแหนMงงานแตกตMางกัน
มีความคิดเห็นดJานประสิทธิภาพการควบคุมภายในแตกตMาง อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปHจจัยที่
สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (2) ดJานการสนับสนุนจากฝSายบริหาร (3) ดJานโครงสรJางขององค:กร
(4) ดJานกฎระเบียบขJอบังคับ (5) ดJานนโยบายและระเบียบปฏิบัติ สMงผลในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชี ดJานการประเมินความเสี่ยง ดJานการรายงานและประเมินผลการ
ตรวจสอบ และดJานประสิทธิผลในภาพรวม และปHจจัยทั้ง 4 ดJาน สMงผลในเชิงบวกตMอประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน เนื่องจาก ผูJบริหาร ผูJปฏิบัติงานดJานการเงิน ผูJปฏิบัติงานดJานบัญชี และผูJปฏิบัติงานดJานพัสดุ ใหJ
ความสําคัญกั บการควบคุมภายในที่องค: กําหนดขึ้น มี ความเขJาใจและยอมรับพรJอมที่จะปฏิบั ติตามเพื่อใหJ
องค:กรสามารถบริหารจัดการงานไดJดี ดJวยการนําความรูใJ นเรื่องของระบบควบคุมภายในมาใชJ ซึ่งเปaนกลไกขั้น
พื้นฐานและเปaนตัวชMวยใหJองค:กรประสบความสําเร็จในดJานตMาง ๆ
คําสําคัญ: ปHจจัยที่สMงผล, ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, ดJานการเงินและบัญชี
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Abstract
The purpose of this study were to find out the factors that affect the efficacy of
financial and accounting internal control in public hospital located in Bangkok. The sample
was officers in 3 departments: Finance, Accounting, and Procurement. The research
instrument used in collecting the data were questionnaire. The quantitative data were
analyzed using the descriptive statistics of frequency, percentage, arithmetic mean and
standard deviation. Also, T-test, F-test, One-Way ANOVA, Correlation coefficient and Multiple
Linear Regression. The result of the study revealed that the variations of sex, working
experience, education and age affected the efficacy of financial and accounting internal
control in every aspects. Those in different working positions had a different opinions about
the efficacy of internal control. The factors that affected internal control were 1. policy and
code of conduct 2. Supporting from administrative department 3. Organizational structure 4.
Regulations. All of these 4 factors had a positive effect on the efficacy of the internal control
because Board of directors, Financial officers, Accounting officers and Procurement officers
realized the importance of policy about the internal control. They understood and followed
the rules to bring the organization moving forward together.
Keywords: Factor, internal control efficiency, Finance and Accounting
บทนํา
ภายใตJสถานการณ:ในปHจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยMางรวดเร็ว กMอใหJเกิดการแขMงขันกันเปaนอยMาง
มากในธุรกิจทุกรูปแบบ ไมMเวJนแมJแตMหนMวยงานราชการของไทย ที่มีการดําเนินงานในรูปแบบของสMวนราชการ
และไดJมีการนําเทคโนโลยีมาใชJในการทํางานทุกในทุกสMวนงาน ซึ่งระบบสารสนเทศกลายมาเปaนปHจจัยที่สําคัญ
ตMอความสํ าเร็ จขององค: กรอยM างหนึ่ง แตMสิ่งสํา คัญ ที่ขาดไมMไดJอยMางยิ่งในแตMล ะองค: กร คื อการมี ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี โดยเฉพาะในสMวนงานที่มีสําคัญตMอองค:กร คือ สMวนของงานการเงินและบัญชี ซึ่งสMวนงาน
เหลMานี้จะตJองอยูMภายใตJความโปรMงใสและตรวจสอบไดJ หากการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีอาจนํามาสูM
ปHญหาใหJกับองค:กรทางดJานการเงินและบัญชีไดJ สําหรับการเงินและบัญชีในสMวนของภาคธุรกิจหลายๆ แหMง
การควบคุ ม ภายในเปa น ปH จ จั ย ที่ สํ า คั ญ เปa น ตั ว ชM ว ยที่ ทํ า ใหJ ก ารดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ขององค: ก รอยM า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ งจะชM ว ยปy อ งกั น และลดความเสี่ ย งจากการผิ ด พลาดจากขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดJ ไมMวMาจะเปaนในรูปของการสิ้นเปลือง ความสูญเปลMา การสูญหาย
ของการใชJทรัพย:สิน หรือการกระทําอันสMงผลตMอการทุจริต จึงทําใหJภาครัฐและองค:กรธุรกิจตMาง ๆ ในประเทศ
ไทย รณรงค:ใหJเกิดการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกปyองเงินลงทุนและสินทรัพย: และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ระบบการควบคุมภายในจึงเครื่องมือดJานการจัดการประเภทหนึ่ง
ที่ถูกนํามาชMวยในดJานการบริหารงานเพื่อใหJเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค:ขององค:กร หากหนMวยงาน
ตMาง ๆ ไมMมีการจัดการที่ดี และจัดใหJมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดความผิดพลาดใน
การดําเนินงานของแตMละหนMวยงานภายในองค:กร
จะเห็นไดJวMาการควบคุมภายในเปaนเครื่องมือสําคัญที่ชMวยใหJองค:กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค:ตามที่ตั้ง
ไวJขององค:กร ดังนั้นการควบคุมภายในจึงเปaนสิ่งที่ทุกองค:กรควรตJองดําเนินการใหJมี และเปaนสิ่งที่จําเปaน ตJอง
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วางแผนวMาควรดําเนินการอยMางไรจึงจะทําใหJการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งใน
ปHจ จุ บัน และอนาคต แตMการควบคุ มภายในสามารถสรJ างความมั่น ใจไดJ ในระดับ ที่ สมเหตุ ส มผลเทM า นั้น ไมM
สามารถใหJ ความมั่ น ใจทั้ งหมดไดJ เพราะการปฏิ บั ติ ง านบางอยM า งนั้ น ขึ้ น อยูM กั บ ความสามารถสM ว นตั ว ของ
ผูJปฏิบัติ งาน และสิ่งที่ สําคัญ ที่สุดการคือการควบคุ มภายในจะไมMเกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลไดJหาก
ผูJบริหารไมMใหJความสําคัญกับการควบคุมภายใน และละเลยไมMใสMใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานตMาง ๆ อยMาง
เครMงครัด จากเหตุผลขJางตJน ผูJศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ดJานการเงินและบัญชี: กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเห็นความสําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน หนMวยงานที่ปฏิบัติงานอยูMยังไมMไดJดําเนินการดJานการควบคุมภายในอยMางจริงจัง จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถชMวยใหJโรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพมหานครทราบถึง
ปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในในแตMละดJานวMาดJานใดที่สMงผลมากนJอยเพียงใด เพื่อนําไป
พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในองค:กรของตนเอง เพราะระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้นเปaนเรื่อง
จํ า เปa น และสM งผลกั บ ความสํ า เร็ จ ขององค: กรอยM า งมาก ถื อเปa น เรื่ องสํ า คั ญ ที่ ผูJ บ ริ ห ารตJ องตระหนั กและใหJ
ความสําคัญเกี่ยวกับการควบควบภายในอยMางจริงจัง โดยตJองมีการทบทวนกระบวนการควบคุมภายในอยMาง
ตMอเนื่องเปaนระยะ การหาผูJเชี่ยวชาญเพื่อมาใหJคําปรึกษาในการกําหนดนโยบายองค:กร กําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการกําหนดบทบาทหนJาที่ของผูJปฏิบัติงาน การสรJางจิตสํานึกและวัฒนธรรมองค:กรที่ดี มีการ
ตรวจสอบอยMางตMอเนื่องเพื่อปyองกันการทุจริตอันจะสMงผลใหJเกิดความเสียหายภายในหนMวยงานไดJ
วัตถุประสงคNของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบปHจจัยดJานบุคลากร ไดJแกM เพศ อายุ ตําแหนMงงาน ประสบการณ:การทํางาน และ
ระดับการศึกษาแตกตMางกันมีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
2. เพื่ อศึ กษาปH จ จั ย ดJ า นการสนั บ สนุ น จากฝS า ยบริ ห ารที่ มีผ ลตM อประสิ ทธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานการ
ควบคุมภายใน
3. เพื่อศึกษาปHจจัยดJานโครงสรJางขององค:กรที่มีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
4. เพื่อศึกษาปHจจัยดJานกฎระเบียบขJอบังคับที่มีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
5. เพื่อศึกษาปHจจัยดJานนโยบายและระเบียบปฏิบัติมีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุMมตัวอยMาง
ประชากร ไดJแกM โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร จํานวน 33 โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ละ 7 คน ประกอบดJวย ผูJบริหาร จํานวน 1 คน เจJาหนJาที่ดJานการเงิน จํานวน 2 คน เจJาหนJาที่ดJานบัญชี
จํานวน 2 คน และเจJาหนJาที่ดJานพัสดุ จํานวน 2 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จํานวน 231 คน
ขนาดตัวอยMาง กําหนดโดยใชJตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร:แกน (Krejcie & Morgan,
1970) ไดJกลุMมตัวอยMางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 144 คน
การสุMมตัวอยMาง ใชJวิธี Stratified random sampling โดยขั้นแรก คํานวณตามสัดสMวนของ
ประชากร และขั้นถัดมา จากกลุMมตัวอยMางแตMละชั้น ทําการลุMมอยMางงMายโดยจับฉลากอีกครั้งหนึ่ง
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (independent variables) ประกอบดJวย 1. ปHจจัยสMวนบุคคล ไดJแกM เพศ ตําแหนMง
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ:ทํางาน 2. ปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดJาน
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นโยบายและระเบียบปฏิบัติ ดJานการไดJรับการสนับสนุนจากฝSายบริหาร ดJานโครงสรJางการจัดองค:กร ดJาน
กฎระเบียบขJอบังคับ
ตัวแปรตาม(dependent variables) ประกอบดJวย ดJานการประเมินความเสี่ยง ดJานการรายงาน
และประเมินผลการตรวจสอบ ดJานประสิทธิผลในภาพรวม
3. ขอบเขตเวลา
การวิจัยในครั้งนี้ใชJเวลาในการเก็บขJอมูล 2 เดือน ตั้งแตMเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2562
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปHจจัยดJานบุคลากร ไดJแกM เพศ อายุ ตําแหนMงงาน ประสบการณ:การทํางาน และระดับ
การศึกษาแตกตMางกันมีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในแตกตMางกัน
สมมติฐานที่ 2 ปHจจัยดJานนโยบายและระเบียบปฏิบัติสMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
สมมติฐานที่ 3 ปHจจัยดJานการสนับสนุนจากฝSายบริหารสMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
สมมติฐานที่ 4 ปHจจัยดJานโครงสรJางขององค:กรสMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
สมมติฐานที่ 5 ปHจจัยดJานกฎระเบียบขJอบังคับสMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผูJ วิ จั ย กํ า หนดโครงสรJ า งเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม ตามกรอบแนวความคิดการวิจัย (Conception Framework) และจากเอกสารงานวิจัย ที่
เกี่ยวขJองเพื่อใชJเปaนแนวทางในการสรJางขJอคําถามในแบบสอบถามใหJสอดคลJองกับวัตถุประสงค:การวิจัย
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validate Test) ในการทดสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม ผูJศึกษาไดJนําแบบสอบถามปรึกษาอาจารย: และผูJเชี่ยวชาญดJานตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงดJานเนื้อหาวMาสามารถวัดไดJจริงตามประเด็นที่ตJองการศึกษา และสอดคลJองกับทฤษฎี
หรือไมM
2.2 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกJไขแลJวเสนอผูJทรงคุณวุฒิ 3 ทMาน ตรวจสอบหรือปรับปรุงแกJไข
ความถูกตJองสมบูรณ:ของเนื้อหา เพื่อใหJไดJแบบสอบถามที่ตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถามหาคMา
IOC ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดJความตรงเชิงเนื้อหา = 0.78
2.3 โดยมีหนังสือขอความรMวมมือในการเก็บขJอมูลเพื่อทําวิจัย และจัดทําแบบสอบถามสMงไปยัง
เจJาหนJาที่โรงพยาบาลจํานวน 144 คน ที่เปaนกลุMมตัวอยMาง นําแบบสอบถามมาวิเคราะห:เพื่อนําผลการวิเคราะห:
ขJอมูลมากําหนดเปaนประเด็นในการดําเนินการขั้นตMอไป
3. การเก็บรวบรวมขJอมูล
การเก็บรวบรวมขJอมูล โดยสMงแบบสอบถาม พรJอมหนังสือขอความรMวมมือในการเก็บรวบรวม
ขJอมูลถึงโรงพยาบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่เปaนกลุMมตัวอยMางทางไปรษณีย:
4. การวิเคราะห:ขJอมูล
การวิเคราะห:ขJอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชJแบบสอบถาม
การวิ เ คราะห: โ ดยใชJ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดJ แ กM ความถี่ รJ อ ยละ
(Percentage) คMาเฉลี่ยเลขคณิต(Mean) และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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การวิเคราะห:โดยใชJสถิติอนุมาน การทดสอบความแตกตMางระหวMางกลุMม ใชJ T- test สําหรับตัว
แปรที่มี 2 กลุMม และใชJ F- test การวิเคราะห:ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA)
สําหรับตัวแปรที่มีมากกวMา 2 กลุMม
การวิเคราะห:คMาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ:วิธีการของเพียร:สัน (Person’s correlation coefficient)
เปaนสถิติที่ใชJทดสอบหาความสัมพันธ:ระหวMางตัวแปรตJนและตัวแปรตาม ซึ่งทําใหJผูJวิจัยทราบวMาปHจจัยที่เปaนตัว
แปรตJนดJานใดมีความสัมพันธ:ตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชีมากที่สุด
การวิเคราะห:การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห:ปHจจัยที่สMงผลตMอ
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชี ของกลุMมตัวแปรอิสระ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในเปaนสิ่งสําคัญยิ่งตMอองค:กร เพราะการบริหารที่ดี
จะตJองมีกระบวนการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน เปaนสิ่งที่แฝง (Built in) อยูMในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ เปaน กระบวนการที่มีตMอเนื่อง ไมMใชMเหตุการณ:ใดเหตุการณ:หนึ่ง ซึ่งฝSายบริหารควรมีการนํา
การควบคุ ม ภายในมาเปa น สM ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงาน เชM น การวางแผน (Planning) การดํ า เนิ น การ
(Executing) การติดตามผล (Monitoring) การควบคุมภายในเปaนการกระทําเพื่อใหJสําเร็จตามวัตถุประสงค:
ของการควบคุม ไดJแกM ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือไดJของรายงานการเงิน
การบัญชี (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผMนดินวMาดJวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน, 2544)
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2555) กลMาววMา การควบคุมภายในเปaน
กระบวนการที่ควบคุมวิธีการดําเนินงานของกิจการตMางๆ จึงใชJการควบคุมภายในเพื่อที่จะทําใหJการดําเนินงาน
เปaนไปตามกฎหมายและปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร เพราะการควบคุมภายในสMงผลตMอบุคลากร
ลูกคJา คูMคJา และผูJที่เกี่ยวขJองอื่นๆ ซึ่งในระยะหลังๆ หลายกิจการไดJทําการจJางที่ปรึกษาภายนอกผูJเชี่ยวชาญ
หรือผูJประเมินภายนอกเขJามาชMวยสอบทานการควบคุมภายในและใหJความเห็นเพื่อการพัฒนาระบบควบคุม
ภายในของกิจการ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจะใหJความสําคัญกับบทบาท ภารกิจพันธกิจของกิจการ
และการพิจารณาประหยัดตJนทุนของการควบคุมภายในควบคูMกัน หลักการสําคัญของการควบคุมภายใน ที่มี
ประสิทธิภาพก็คือ ไมMไดJเปaนเรื่องของ checklist ที่ใชJในการตรวจสอบวMาการดําเนินการครบถJวนหรือไมMซึ่งเปaน
การควบคุมภายในในระดับปฏิบัติการ
สมควร กวียะ (2533) อธิ บายความหมายของนโยบายวMา คือสิ่ งที่จะบMงบอกวM าจะทํ าอะไรใหJเปa น
ผลสําเร็จ กระบวนการในการกําหนดนโยบาย มี 3 ขั้นตอน 1. ขั้นตอนการศึกษาขJอมูล (Data Stage) 2.
ขั้นตอนการสรJางนโยบาย (Construction Stage) 3. ขั้นตอนการศึกษาเปyาหมายที่ดําเนินการ (Study Stage)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห:ขJอมูลทั่วไปพบวMาคMาเฉลี่ยและสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของ
ผูJตอบแบบสอบถามตMอปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชี ดJานนโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูMในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.25) ดJานการไดJรับสนับสนุนจากฝSายบริหาร
โดยภาพรวมอยูMในระดับมาก ( ̅ = 4.15) ดJานโครงสรJางการจัดองค:กร โดยภาพรวมอยูMในระดับมากที่สุด ( ̅
= 4.29) ดJานกฎระเบียบขJอบังคับ โดยภาพรวมอยูMในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.22) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นตMอประสิทธิภาพการควบคุภายในดJานการเงินและบัญชี จําแนกตาม เพศ ประสบการณ:ทํางาน ระดับ
การศึกษา อายุ ที่ตMางกันสMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชีทุกดJานไมMMแตกตMางกัน
อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามตําแหนMงงาน สรุปไดJวMาผูJตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนMงงาน
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แตกตMางกัน มีความคิดเห็นดJานประสิทธิภาพการควบคุมภายในแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่ อทดสอบหาความแตกตM า งเปaน รายคูM ดJ ว ยวิ ธี LSD แลJว เปa น ดั งนี้ ดJ า นการรายงานและการ
ประเมินผล แตกตMางกัน ไดJแกM ผูJบริหาร กับ เจJาหนJาที่การเงิน (Sig. = 0.0251) ผูJบริการ กับ เจJาหนJาที่บัญชี
(Sig. = 0.0006) ผูJบริหาร กับ เจJาหนJาที่พัสดุ (Sig. = 0.0003) ดJานประสิทธิผลในภาพรวม แตกตMางกัน ไดJแกM
ผูJบริหาร กับ เจJาหนJาที่บัญชี (Sig. = 0.0093) ผูJบริหาร กับ เจJาหนJาที่พัสดุ (Sig. = 0.0044) ดJานการประเมิน
ความเสี่ยง ความเห็นในดJานองค:กรจัดใหJมีการระบุความเสี่ยงตMาง ๆ ที่จะกMอใหJเกิดความเสียหาย โดยบุคลากร
ทุกคนมีสMวนรMวมในการระบุปHจจัยความเสี่ยงนั้น ๆ ที่แตกตMางกัน ไดJแกM ผูJบริหาร กับ เจJาหนJาที่บัญชี (Sig. =
0.0004) ผูJบริหาร กับ เจJาหนJาที่พัสดุ (Sig. = 0.0001) เจJาหนJาที่การเงิน กับ เจJาหนJาที่พัสดุ (Sig = 0.0135)
ความเห็นในดJานองค:กรมีการแจJงใหJบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อปyองกันหรือลดความเสี่ยง
แตกตMางกัน ไดJJแกM ผูJบริหาร กับ เจJาหนJาที่การเงิน (Sig. = 0.0067) ผูJบริหาร กับ เจJาหนJาที่บัญชี(Sig. =
0.0000) ผูJบริหาร กับ เจJาหนJาที่พัสดุ (Sig. = 0.0000) เจJาหนJาที่การเงิน กับ เจJาหนJาที่บัญชี (Sig. =
0.0363) เจJาหนJาที่การเงิน กับ เจJาหนJาที่พัสดุ (Sig. = 0.0019)
การศึกษาความสัมพันธ:ปHจจัยดJานการควบคุมภายในที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดย
ใชJ คM า สั มประสิ ทธิ์ ส หสั มพั น ธ: ข องเพี ย ร: สั น (Person’s correlation coefficient) ปH จ จั ย ที่ สM งผลตM อ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชี มีความสัมพันธ:ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน โดยภาพรวมอยูMในระดับปานกลาง ชMวง 0.50 - 0.70
การศึกษาคMาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ:โดยใชJ multiple regression พบวMาปHจจัยการควบคุมภายในดJาน
การเงินและบัญชี สMงผลเชิงบวกกับ ประสิทธิภาพการคุมภายใน ไดJรับการสนับสนุนทางสถิติอยMางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 การวิเคราะห:สหสัมพันธ:ของปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตัวแปรตามดาน
การประเมินความเสี่ยงโดยองค:กรจัดใหJมีการระบุความเสี่ยงตMาง ๆ ที่จะกMอใหJเกิดความเสียหาย
โดยบุคคลากรทุกคนมีสMวนรMวมในการระบุปจจัยความเสี่ยงนั้น ๆ
ตัวแปรตน

Standardized
TCoefficients BETA
value
ดJานนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
0.2620
2.1592
ดJานการไดJรับการสนับสนุนจากฝSายบริหาร
0.1249
1.0064
ดJานโครงสรJางการจัดองค:กร
0.0262
0.2532
ดJานกฎระเบียบขJอบังคับ
0.3148
2.1409
2
หมายเหตุ R = 0.648 (R ) = 0.4676 F = 30.5274 N = 144 SE Est = 0.6565
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Sig
0.0325*
0.3159
0.8005
0.0340*
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห:สหสัมพันธ:ของปHจจัยตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในตMอตัวแปรตามดานการ
ประเมินความเสี่ยงโดยองค:กรจัดใหJมีการแจJงใหJบุคคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม
เพื่อป`องกันหรือลดความเสี่ยง
ตัวแปรตน

Standardized
TCoefficients BETA
value
ดJานนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
0.2513
2.6785
ดJานการไดJรับการสนับสนุนจากฝSายบริหาร
-0.0495
-0.5157
ดJานโครงสรJางการจัดองค:กร
0.2292
2.8694
ดJานกฎระเบียบขJอบังคับ
0.4514
3.9697
2
หมายเหตุ R = 0.826 (R ) = 0.6817 F = 74.4147 N = 144 SE Est = 0.4606

Sig
0.0083*
0.6069
0.0048*
0.0001*

ตารางที่ 3 การวิเคราะห:สหสัมพันธ:ของปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตMอตัวแปรตามดJาน
การรายงานและประเมินผล
ตัวแปรตน

Standardized
TCoefficients BETA
value
ดJานนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
0.2945
2.8453
ดJานการไดJรับการสนับสนุนจากฝSายบริหาร
0.1372
1.2951
ดJานโครงสรJางการจัดองค:กร
0.0447
0.5074
ดJานกฎระเบียบขJอบังคับ
0.3585
2.8581
2
หมายเหตุ R = 0.783 (R ) = 0.6126 F = 54.951 N = 144 SE Est = 0.5355

Sig
0.0051*
0.1974
0.6127
0.0049*

ตารางที่ 4 การวิเคราะห:สหสัมพันธ:ของปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตMอตัวแปรตามดาน
ประสิทธิผลในภาพรวม
ตัวแปรตน

Standardized
TCoefficients BETA
value
ดJานนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
0.3625
3.3377
ดJานการไดJรับการสนับสนุนจากฝSายบริหาร
0.0634
0.5705
ดJานโครงสรJางการจัดองค:กร
0.2051
2.2184
ดJานกฎระเบียบขJอบังคับ
0.1896
1.4406
2
หมายเหตุ R = 0.757 (R ) = 0.5733 F = 46.7042 N = 144 SE Est = 0.4798

Sig
0.0011*
0.5692
0.0281
0.1519

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชี : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค:ของการวิจัยไดJดังนี้
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1. เพื่อเปรียบเทียบปHจจัยดJานบุคลากร ไดJแกM เพศ อายุ ตําแหนMงงาน ประสบการณ:การทํางาน และ
ระดับการศึกษาแตกตMางกันมีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในแตกตMางกัน.
1.1 ลักษณะปHจจัยสMวนบุคคลของผูJตอบแบบสอบถามที่ตMางกันไดJแกMเพศ อายุ ประสบการณ:ทํางาน
และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นตMอปHจจัยที่สMงผลประสิทธิภาพการคุมภายในดJานการเงินและบัญชี ไมM
แตกตMางกัน จากระดับความคิดเห็นของผูJตอบแบบสอบถามในแตMละดJานของประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
อยูMที่ระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งสอดคลJองกับงานวิจัยของ ชุติมา เลิศลบศิริ (2551) ไดJศึกษาเรื่องปHจจัยที่มีผล
ตMอระบบควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร: พบวMา การ
แบMงแยกหนJาที่และวิธีปฏิบัติงานของแตMละบุคคลที่ชัดเจนเปaนการสนับสนุนการควบคุมภายใน
1.2 สMวนผูJตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนMงงานแตกตMางกัน มีความคิดเห็นตMอประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในแตกตMางกัน พบวMาผูJบริหารมีความคิดเห็นตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในตMางจาก เจJาหนJาที่การเงิน
เจJาหนJาที่บัญชี และเจJาหนJาที่พัสดุ
2. เพื่อศึกษาปHจจัยดJานการสนับสนุนจากฝSายบริหารพบวMาปHจจัยดJานนี้ไมMสMงผลตMอประสิทธิภาพการ
ควบคุ มภายในทั้ ง 3 ดJ า น คือดJ านการประเมิน ความเสี่ ยง ดJา นการรายงานและการประเมิ นผล และดJ า น
ประสิทธิผลในภาพรวม เนื่องจากผูJบริหารยังไมMตระหนักและยังไมMเล็งเห็นถึงความสําคัญในการควบคุมภายใน
ผูJบริหารควรจัดใหJมีการประชุมรMวมกันในการวิเคราะห:ความเสี่ยงในหนJาที่ที่ปฏิบัติอยูMเพื่อปyองกันการทุจริต
และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายในองค:กรอันจะสMงผลใหJเกิดความเสียหายไดJ เมื่อผูJบริหารทุกระดับทราบ
และแจJงใหJบุคลากรทราบปHญหา และจุดอMอนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางแกJไข จากนั้นตJอง
มีการติดตามเพื่อรายงานและประเมินผล จึงเกิดประสิทธิผลในภาพรวม การสนับสนุนดJานการควบคุมภายใน
จากผูJบริหารตJองกระทําอยMางเดMนชัด จัดทําเปaนลายลักษณ:อักษรและเปaนทางการ ซึ่งไมMสอดคลJองกับงานวิจัย
ของ อัจฉรารัตน: สิทธิ (2553) ไดJศึกษาเรื่องทัศนคติของปHจจัยที่มีผลตMอประสิทธิผลการตรวจสอบภายในใน
มุมมองของผูJรับ ตรวจ ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย:แหMงประเทศไทย พบวMา เปaนการกํ าหนด
ทิศทาง เปyาหมายในการทํางานใหJหนMวยงานตMาง ๆ ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเสริมสรJางการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ สMงผลตMอการควบคุมภายใน
3. เพื่อศึกษาปHจจัยดJานโครงสรJางขององค:กรที่มีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน พบวMาปHจจัย
ดJานนี้สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในดJานการประเมินความเสี่ยงในโดยองค:กรจัดใหJมีการแจJงใหJ
บุคคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อปyองกันหรือลดความเสี่ยงสMงผลเชิงบวกอยMางมีนัยสําคัญ แตM
ไมMสMงผลตMอดJานการรายงานและการประเมินผล และดJานประสิทธิผลในภาพรวม เนื่องจากการกําหนดอํานาจ
หนJาที่และการวางแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ:หรือเหตุการณ:ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
สอดคลJองกับงานวิจัยของ ดนุชา อาชามาส (2554) ไดJศึกษาเรื่อง ปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศ การประปานครหลวง พบวMา ปHจจัยดJานโครงสรJางองค:กรมีความสําคัญรองลงมาจาก
ปHจจัยดJานบุคคลากร และสอดคลJองกับงานวิจัยของ ชุติมา เลิศลบศิริ (2551) ไดJศึกษาเรื่องปHจจัยที่มีผลตMอ
ระบบควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร: พบวMาปHจจัย
ดJานโครงสรJางองค:กรมีความสัมพันธ:ในทิศทางเดียวกันอยMางมีนัยสําคัญกับองค:ประกอบการควบคุมภายใน
4. เพื่อศึกษาปHจจัยดJานกฎระเบียบขJอบังคับที่มีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน พบวMาปHจจัย
ดJานนี้สMงผลเชิงบวกตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในดJานการประเมินความเสี่ยงและดJานการรายงานและ
การประเมินผล แตMไมMสMงผลตMอดJานประสิทธิผลในภาพรวม เนื่องจากระเบียบและคูMมือในการปฏิบัติงานของ
องค:กรมีลักษณะชัดเจนเขJาใจงMายไมMคลุมเครือ ผูJปฏิบัติงานดJานการเงินและบัญชีมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขJอบังคับไวJอยMางถูกตJอง สามารถปฏิบัติงานไดJจริงตามกฎระเบียบและคูMมือในการปฏิบัติงานขององค:กร ซึ่ง
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สอดคลJองกับงานวิจัยของ สุวินชา การพัดชี (2555) ไดJศึกษาเรื่องการวิเคราะห:ประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวMาสMงผลตMอ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดJานการประเมินความเสี่ยง แตMไมMสอดคลJองกับงานวิจัยของ ชุติมา เลิศลบศิริ
(2551) ไดJศึกษาเรื่องปHจจัยที่มีผลตMอระบบควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร: พบวM า กฎระเบีย บขJ อบั งคั บ มี ผ ลตM อการควบคุ มภายในมากหรื อนJอยขึ้ น อยูM กับ การ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบบางสMวน
5. เพื่อศึกษาปHจจัยดJานนโยบายและระเบียบปฏิบัติมีผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน พบวMา
ปHจจัยดJานนี้สMงผลเชิงบวกตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในทั้ง 3 ดJาน คือดJานการประเมินความเสี่ยง ดJาน
การรายงานและการประเมินผล และดJานประสิทธิผลในภาพรวม ซึ่งการที่มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่
ชั ด เจนสามารถทํ า ใหJ ผูJ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถปฏิ บั ติ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทํ า ใหJ สM ง ผลดี ตM อ ทุ ก ๆ ดJ า น เกิ ด
ประสิทธิผลกับการควบคุมภายใน ซึ่งสอดคลJองกับงานวิจัยของ ดนุชา อาชามาส (2554) ไดJศึกษาเรื่อง ปHจจัย
ที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ การประปานครหลวง พบวMา ควรมีการกําหนด
มาตรฐาน นโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในระบบสารสนเทศชัดเจน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ผูJ ศึก ษาทํ า การเก็ บ ขJ อ มู ล จากกลุM มตั ว อยM า ง จํ า นวน 144 คน ซึ่ ง เปa น ตั ว แทนในบางสM ว นของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมMเปaนประชากรทั้งหมด ดังนั้นจึงทําใหJผูJศึกษาไมMทราบถึงสิ่งที่สMงผล
ตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยที่ผูJศึกษาไมMไดJเก็บ
รวบรวมขJอมูลตMาง ๆ ไดJ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตMอไปควรจะตJองมีการเก็บรวบรวมขJอมูลในจังหวัดใหญMใน
ภูมิภาคอื่น หรือในระดับภาค เชMนภาคกลางภาคเหนือ ภาคใตJ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหJไดJขJอมูลที่
มีความถูกตJองและสมบูรณ:มากที่สุด
2. ปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่ผูJศึกษาไดJนํามาใชJเปaนขJอมูลเปaนเพียงบางสMวน
ของการควบคุ มภายใน ในการศึกษาครั้งตM อไปควรศึ กษาองค:ปH จจัย ดJานอื่น ๆ เชM น ดJ านความซื่ อสัต ย:และ
จริยธรรม ดJานเทคโนโลยี เปaนตJน
3. ในการวิเคราะห:ขJอมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ผูJศึกษาไดJทําการวิเคราะห:โดยนําไปวิเคราะห:ใน
โปรแกรม SPSS ทําใหJทราบในมุมมองเพียงดJานเดียว ซึ่งทําใหJผูJศึกษาไมMทราบถึงความคิดเห็น และปHญหาดJาน
อื่น ๆ ที่มีความสําคัญ ที่ไมMมีในแบบสอบถามจึงไมMสามารถทราบปHญหาดJานอื่น ๆ ไดJ ในครั้งตMอไปผูJศึกษาควรมี
การสรJางแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ: เพื่อใหJไดJขJอมูลอยMางครบถJวน ใหJสามารถทราบถึงปHจจัยที่สMงผลตMอ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในไดJอยMางครอบคลุม
เอกสารอางอิง
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผM น ดิ น . (2544) .ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผM น ดิ น วM า ดJ ว ยการกํ า หนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544. สํานักงานตรวจเงินแผMนดิน. (ออนไลน:). สืบคJนเมื่อ
กรกฎาคม 3, 2562, จาก https://www.audit.go.th.
คลั ง ขJ อ มู ล แผนที่ ของกรุ ง เทพมหานคร. (2562). (ออนไลน: ) . สื บ คJ น เมื่ อ กรกฎาคม 10, 2562, จาก
http://www.citymap.bangkok.go.th.
จิรพร สุเมธีประสิทธ:. (2555). การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ. (ออนไลน:). สืบคJนเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2562, จาก http://chirapon.wordpress.com.
283

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ดนุชา อาชามาส. (2554). ปHจจัยที่สMงผลตMอประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ : การประปานคร
หลวง. การคJนควJาอิสระหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะพานิชยศาสตร:
ชุติมา เลิศลบศิริ. (2551). ปHจจัยที่มีผลตMอระบบการควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร: . การคJ น ควJ า อิ ส ระมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร:.
ชุลีกาญจน: ไชยเมืองดี. (2548). การศึกษาระบบการควบคุมภายในดJานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหมM. การคJนควJาอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมM.
ศุภชัย ลิลิตธรรม. (2554). ศึกษาความเปaนไปไดJในการนําระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO มาใชJ
กับการบริหารไฟฟyาสMวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใตJ) จังหวัดเพชรบุรี. การคJนควJาอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
สมควร กวียะ (2533). นโยบายและแผนการสื่อสาร. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชานโยบายและการ
สื่อสาร. คณะวารสารศาสตร:และสื่อสารมวลชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:.
สุวินชา การพัดชี (2555). การวิเคราะห:ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ: ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อัจฉรารัตน: สิทธิ (2553). ทัศนคติของปHจจัยที่มีผลตMอประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูJรับ
การตรวจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย:แหMงประเทศไทย. การคJนควJาอิสระคณะ
พาณิชยศาสตร:และการบัญชี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:.

284

