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การควบคุมภายในของโรงพยาบาลภายใตหลักธรรมาภิบาล
The internal control of Phrae Hospital under a governance
บุษบา พริบไหว บธ.ม.*

บทคัดยอ
บทนำ :

มาตรฐานการควบคุมภายในเปนเปาหมายทีส่ ำคัญตามยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาธิบาลในการ
บริหารจัดการประเทศ โรงพยาบาลแพรไดจดั ใหมกี ระบวนการควบคุมภายในอยใู นทุกขัน้ ตอนของ
การปฏิบัติงาน ครบทุกกลุมภารกิจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มีการนําระบบควบคุมภายในมาสูการปฏิบัติ
แตยงั ไมมกี ารติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค : เพือ่ ศึกษาการดําเนินงานดานสภาพแวดลอมการควบคุม ดานการประเมินความเสีย่ ง ดานกิจกรรม
การควบคุม ดานสารสนเทศและการสือ่ สาร และดานการติดตามและประเมินผล ทีม่ คี วามสัมพันธกบั
ผลการดําเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายใน และเพือ่ วิเคราะหผลการดําเนินงานการจัดระบบ
ควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพร
วิธกี ารศึกษา: การศึกษาครัง้ นี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ศึกษาในกลมุ เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบการจัดระบบควบคุม
ภายในของโรงพยาบาลแพร จำนวน 52 คน ระหวางวันที่ 1-30 มิถนุ ายน 2557 โดยใชแบบสอบ
ถาม ประกอบดวย ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ขอมูลลักษณะทีม่ ผี ลตอการดำเนินงานการจัดระบบ
ควบคุมภายใน ผลการดำเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพร และขอเสนอ
แนะในการดำเนิ น งานการจั ด ระบบควบคุ ม ภายใน วิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยการแจกแจงความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percent) คาเฉลีย่ (Mean) คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และวิเคราะหความสัมพันธก บั ผลการดําเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพร
ดวยคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั (Perarson Product – Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษา: พบวา เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบการจัดระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพรมคี วามคิดเห็นตอการ
การดำเนินงานดานสภาพแวดลอมการควบคุม ระดับมาก ( x = 4.0, SD = 0.6) ดานการประเมิน
ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( x = 3.8, SD = 0.5) ดานกิจกรรมการควบคุม ระดับปานกลาง
( x = 3.8, SD = 0.6) ดานสารสนเทศและการสือ่ สาร ระดับปานกลาง ( x = 3.9, SD = 0.8)
ดานการติดตามและประเมินผล ระดับปานกลาง ( x = 3.9, SD = 0.6) และความสัมพันธระหวาง
การดำเนินการทัง้ 5 ดานมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ดานสภาพแวดลอมการควบคุม (ขนาด
ของความสัมพันธ -0.41, p = 0.003) ดานการประเมินความเสีย่ ง (ขนาดของความสัมพันธ -0.31,
p = 0.023) ดานกิจกรรมการควบคุม (ขนาดของความสัมพันธ -0.35, p = 0.009) ดานสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (ขนาดของความสัมพันธ -0.37, p = 0.007) ดานการติดตามและประเมินผล (ขนาด
ของความสัมพันธ -0.56, p < 0.001) สวนภาพรวมผลการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน
ของโรงพยาบาลแพร อยใู นระดับพอใช ( x = 1.6, SD = 0.3)
*กลมุ อำนวยการ โรงพยาบาลแพร
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การจัดระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลแพร ควรจัดทำในลักษณะใหปฏิบตั เิ ปนงานประจำ โดย
ทุกคนในหนวยงานตัง้ แตระดับผบู ริหาร ผปู ฏิบตั งิ าน มีสว นรวมในการจัดวางระบบการปฏิบตั งิ าน
ของตนเองโดยยึดวัตถุประสงคของหนวยงาน และวัตถุประสงคของการควบคุมภายในเปนหลัก
ระบบการควบคุมภายใน, การดําเนินงาน, ผลการดําเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน

Abstract
Introduction: Internal control standards is the important goal of enhancing strategy. Good governance has
been used in the country administration. Phrae Hospital has provided an internal control
system in all phases of the operation. We followed all steps of the mission according to the
Auditor General for the Internal Control Standards 2544 with the implementation of the internal
control system. The evaluation is not yet rated.
Objective:
To evaluate the performance of the control environment i.e. the risk of assessment,
the control activities, Information and communication, and monitoring. The evaluation is
associated with the operation of the internal control system for analyzing the operation of
the internal control.
Methods:
This research is a descriptive study. It focused on the internal control of 52 people during
1-30 June 2557, using a questionnaire containing information of a personal behavior,
characteristics which affect the operation of the internal control system, the operation of the
internal control system of Phrae Hospital, and recommendations on the implementation of the
internal control system. The analysis is based on frequency, percentage, average, standard
deviation, and correlation of the operation of the internal control of Phare Hospital with
Pearson correlation coefficient.
Results:
It was found that the officers who are responsible for the internal control of Phrae Hospital
have the opinions of the operation of the control environment level ( x = 4.0, SD = 0.6),
the risk assessment level ( x = 3.8, SD = 0.5), the control activity level ( x = 3.8, SD = 0.6),
the information and communication medium ( x = 3.9, SD = 0.8), the monitoring and
evaluation of the medium ( x = 3.9, SD = 0.6), and the relationship between the implementation
of the 5. The relationship of factors are opposite direction, environmental control (correlation
-0.41, p = 0.003), the risk assessment. (correlation -0.31, p=0.023), the control activities
(correlation -0.35, p = 0.009), information and communication(correlation -0.37, p = 0.007),
monitoring and evaluation (correlation-0.56 p < 0.001), and overall performance of the control
system of the Phrae Hospital is average ( x =1.6, SD = 0.3).
Conclusion: The management of the Phrae hospital’s control should be made in such a practice routine by
all the agencies from the executive level. Worker Participation in the system of their work
based on the objectives of the department and objectives of internal control is a core.
Keywords:
Internal controls, Operations, The results of operations of the internal control system
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บทนำ
โรงพยาบาลแพร ไดจัดทำระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน แตยัง
มีความเขาใจคลาดเคลื่อนวาใหมีการจัดระบบควบคุม
ภายใน เฉพาะงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ
โรงพยาบาลแพร จึงจัดสงระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน
เฉพาะในสวนของงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ
เทานัน้ ตอมาใน ป พ.ศ.2549 คณะกรรมการควบคุม
ภายในของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ไดมหี นังสือ
สัง่ การใหทกุ หนวยงานในโรงพยาบาลตองมีการจัดระบบ
ควบคุมภายในใหครบทุกหนวยงาน โรงพยาบาลแพร
จึงมีคาํ สัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายในขึน้ เพือ่ มี
หนาทีใ่ นการจัดวางระบบควบคุมภายในใหครบทุกหนวย
งานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ตามแนวคิดของ COSO1 โดยคณะกรรมการชุดดังกลาว
ไดจดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทําระบบควบคุมภายใน
ของโรงพยาบาล ขึน้ ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 โดย
ไดรบั เกียรติจากวิทยากรผทู รงคุณวุฒเิ รือ่ งการควบคุม
ภายในจากสำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
คุณนฬญา ดำรงคะวิริยะพันธ หัวหนากลุมตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากนั้น
โรงพยาบาลแพร ไดจดั ใหมกี ระบวนการในการบริหาร
จัดการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ
รัฐซึ่งในกระบวนการดังกลาว มีกระบวนการของการ
ควบคุมภายในอยใู นทุกขัน้ ตอนของการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใช
เป น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านให ไ ด
มาตรฐาน มีการแบงโครงสรางการบริหารงาน ตามที่
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และจาก
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร (กกบ.) โรงพยาบาล
โดยแบง เปน 3 กลมุ ภารกิจ คือ 1. กลมุ ภารกิจอํานวยการ
ประกอบดวย ฝายบริหารทัว่ ไป (งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานธุรการ งานซอมบํารุง งานบริการยานพาหนะ
งานบริการโภชนาการ งานบริการเคหะสถาน งานโครง
สรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย กําจัดขยะ บําบัด
น้ำเสีย ประปา รักษาความปลอดภัย งานเวชระเบียนและ
สถิต)ิ งานศูนยพฒ
ั นาคุณภาพโรงพยาบาล งานควบคุม
ภายใน 2. กลมุ ภารกิจบริการ ประกอบดวย กลมุ งานบริการ

ทางการแพทย (แพทย ชันสูตร เอ็กซเรย ทันตกรรม)
กลมุ งานเทคนิคบริการ (เภสัชกรรม) กลมุ งานเวชปฏิบตั ิ
ครอบครั ว และชุ ม ชน 3. กลุ ม ภารกิ จ การพยาบาล
ประกอบดวย งานผปู ว ยนอก งานผปู ว ยใน งานอุบตั เิ หตุ
และฉุกเฉิน งานหองคลอด งานหองผาตัด งานหนวย
จายกลาง ซักฟอก งานประกันสุขภาพ ปจจุบนั ระบบ
การควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพร ไดมกี ารจัดทํา
ระบบควบคุมภายในเสร็จสิน้ ทุกหนวยงาน มีการจัดทํา
รายงานประจําปสงสํานักควบคุมตรวจสอบภายในของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร เพื่อคัดกรองและ
รวบรวมส ง สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น ทุ ก สิ้ น ป ง บ
ประมาณแตระบบควบคุมภายในที่ไดจัดทําไวยังไมได
มีการนําระบบควบคุมภายในมาสูการปฏิบัติอยางเต็ม
รูปแบบทีแ่ ทจริง

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เปนการศึกษาถึง การดําเนินงาน
ดานสภาพแวดลอมการควบคุม ดานการประเมินความ
เสีย่ ง ดานกิจกรรมการควบคุม ดานสารสนเทศและการ
สื่อสาร และดานการติดตามและประเมินผล ที่มีความ
สัมพันธกับผลการดําเนินงานการจัดระบบการควบคุม
ภายในของโรงพยาบาลแพร และ วิเคราะหผลการดําเนิน
งานการจัดระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพร
ดำเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบงออกเปน
4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลเกีย่ วกับลักษณะสวนบุคคล
ของผตู อบแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับ
ลักษณะที่มีผลตอการดำเนินงานการจัดระบบควบคุม
ภายใน ได แ ก การดำเนิ น งานด า นสภาพแวดล อ ม
การควบคุม ดานการประเมินความเสีย่ ง ดานกิจกรรม
การควบคุม ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการ
ติดตามและประเมินผล สวนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับ
ผลการดำเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายในของ
โรงพยาบาลแพร และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะ ในการ
ดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน จากนัน้ นำขอมูล
ทีไ่ ดมาวิเคราะหดว ยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค า สั ม ประสิ ท ธิ์

-103-

Journal of the Phrae Hospital

Volume 22 No. 1 January-June 2014

40-49 ป รอยละ 34.6 เจาหนาทีส่ ว นใหญ มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 65.4 รองลงมามีการศึกษา
สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 34.6 เป น ข า ราชการ
รอยละ 94.2 รองลงมามีตำแหนงเปนพนักงานราชการ/
ลูกจางชัว่ คราวตำแหนงเหมือนขาราชการ รอยละ 5.8
มีอายุราชการมากกวา 15 ป ถึงรอยละ 84.6 รองลงมา
มีอายุราชการ 10 ป 1 เดือน - 15 ป รอยละ 7.7 ตำแหนง
งานเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานในฝาย ถึงรอยละ 48.1
รองลงมาเปนหัวหนางาน รอยละ 36.5 และ มีอายุงาน
ในตำแหนงงานปจจุบันนอยกวา 5 ป รอยละ 32.7
ซึง่ เทากับผตู อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุงานในตำแหนงงาน
ปจจุบนั มากกวา 15 ป (ตารางที่ 1)

สหสัมพันธแบบเพียรสนั (Perarson Product – Moment
Correlation Coefficient) สวนการทดสอบสมมุติฐาน
ขอที่ 1 ใชสถิตขิ องSpearman’s rho และการทดสอบ
สมมุตฐิ านขอ 2 ใชการวิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถาม
ประกอบดวย การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percent) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

ผลการศึกษา
เจ า หน า ที่ ผู ต อบแบบสอบถามเป น เพศหญิ ง
รอยละ 82.7 และ เปนเพศชายรอยละ 17.3 สวนใหญ
มีอายุมากกวา 49 ป ถึงรอยละ 46.2 รองลงมามีอายุ

ตารางที่ 1 จำนวน และรอยละของลักษณะสวนบุคคลของผตู อบแบบสอบถาม
ลักษณะสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
30 – 39 ป
40 – 49 ป
มากกวา 49 ป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ตำแหนง
ขาราชการ
พนักงานราชการ/ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงเหมือนขาราชการ
อายุราชการ
1- 5 ป
5 ป 1 เดือน-10 ป
10 ป 1 เดือน-15 ป
มากกวา 15 ป
ตำแหนงงาน
หัวหนากลมุ / หัวหนาฝาย
หัวหนางาน
เจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านในฝาย
ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านตามตำแหนงงานปจจุบนั
นอยกวา 5 ป
5 ป 1 เดือน-10 ป
10 ป 1 เดือน-15 ป
มากกวา 15 ป
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จำนวน

รอยละ

9
43

17.3
82.7

10
18
24

19.2
34.6
46.2

38
18

65.4
34.6

49
3

94.2
5.8

2
2
4
44

3.9
3.9
7.7
84.6

8
19
25

15.4
36.5
48.1

16
13
5
18

30.8
25.0
9.6
34.6
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2) ขอมูลรายงานสามารถใหผบู ริหารใชประโยชน
ในการตัดสินใจในการบริหารงาน มีคา คะแนนเฉลีย่ 2.08
และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.01
3) ปจจุบนั ไดมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
นโยบายทีเ่ กีย่ วของในการปฏิบตั งิ าน มีคา คะแนนเฉลีย่
1.94 และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.24
สวนผลตอการดำเนินงานทีไ่ ดคะแนนนอยทีส่ ดุ คือ
การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายทีเ่ กีย่ วของ
ในการปฏิบัติงาน มีคาคะแนนเฉลี่ย 1.23 และสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.43 (ตารางที่ 3)
การดำเนินงานดานสภาพแวดลอมการควบคุม
ดานการประเมินความเสี่ยง ดานกิจกรรมการควบคุม
ดานสารสนเทศและการสือ่ สาร ดานการดำเนินงานการ
จั ด ระบบการควบคุ ม ภายในด า นประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานดานความเชือ่ ถือไดของ
รายงานทางการเงิ น ด า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบี ย บและนโยบาย อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(P < 0.05) (ตารางที่ 4)

เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบการจัดระบบควบคุมภายใน
ของโรงพยาบาลแพรมีความคิดเห็นตอการการดำเนิน
งานดานสภาพแวดลอมการควบคุม ระดับมาก ( x = 4.0,
SD = 0.6) ดานการประเมินความเสีย่ งระดับปานกลาง
( x = 3.8, SD = 0.5) ดานกิจกรรมการควบคุม ระดับ
ปานกลาง ( x = 3.8, SD = 0.6) ดานสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับปานกลาง ( x = 3.9, SD = 0.8)
ด า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล ระดั บ ปานกลาง
( x = 3.9, SD = 0.6) (ตารางที่ 2)
การดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายในของโรง
พยาบาลแพร จังหวัดแพร มีผลการดำเนินงานการจัด
ระบบควบคุมภายในอยูในระดับพอใช ซึ่งมีคาคะแนน
เฉลีย่ เทากับ 1.6 และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.3 โดย
มีรายละเอียดของผลการดำเนินงานการจัดระบบควบคุม
ภายในของโรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร เรียงตามลำดับ
ดังนี้
1) สามารถสอบถามข อ มู ล หรื อ ขอดู เ อกสาร
การดำเนินงานเมือ่ ทานสงสัยได มีคา คะแนนเฉลีย่ 2.12
และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.00

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของลักษณะทีม่ ผี ลตอการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน
ลักษณะ
ดานสภาพแวดลอมการควบคุม
ดานการประเมินความเสีย่ ง
ดานกิจกรรมการควบคุม
ดานสารสนเทศ และการสือ่ สาร
ดานการติดตามและประเมินผล

คาเฉลีย่ ( x )
4.0
3.8
3.8
3.9
3.9
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สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (SD)
0.6
0.5
0.6
0.8
0.6

แปลความหมาย
มีผลมาก
มีผลปานกลาง
มีผลปานกลาง
มีผลปานกลาง
มีผลปานกลาง
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ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน
ระดับการปฏิบตั งิ าน
ผลการดำเนินงาน
การจัดระบบควบคุมภายใน
1. หลังจากทีห่ นวยงานของทานไดดาํ เนินงานตามระบบควบคุมภายใน
ทีจ่ ดั ทําไว ผลการทํางานบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว

ดี
จำนวน
(รอยละ)
3
(5.8)

ปานกลาง
จำนวน
(รอยละ)
22
(42.3)

พอใช
จำนวน
(รอยละ)
27
(51.9)

2. การดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในสงผลตอการปฏิบตั งิ าน
ตามระเบียบขอบังคับของหนวยงาน

1
(1.9)

14
(26.9)

37
(71.2)

3. หนวยงานของทานมีการดูแลรักษาทรัพยสนิ เพิม่ มากขึน้ เมือ่ ได
ดําเนินงานตามระบบควบคุมภายใน

2
(3.8)

28
(53.8)

22
(42.3)

4. การดําเนินงานตามระบบควบคุมภายใน หนวยงานมีการปองกัน
ความเสียหาย การรัว่ ไหล การสิน้ เปลือง การทุจริต หรือ
ลดความผิดพลาด
5. การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในหนวยงานมีแผนการ
จัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยางเหมาะสม และคมุ คา

2
(3.8)

25
(48.1)

25
(48.1)

0
(0.0)

28
(53.8)

24
(46.2)

6. ปจจุบนั ไดมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย
ทีเ่ กีย่ วของในการปฏิบตั งิ าน

0
(0.0)

49
(94.2)

3
(5.8)

7. การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในสงผลดีในการปฏิบตั งิ าน

1
(1.9)

21
(40.4)

30
(57.7)

8. มีการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายทีเ่ กีย่ วของ
ในการปฏิบตั งิ าน

0
(0.0)

12
(23.1)

40
(76.9)

9. การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในทำใหบรรยากาศ
ในการทำงานในหนวยงาน

0
(0.0)

16
(30.8)

36
(69.2)

10.การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในสงผลใหมสี ว นรวม
ในการปฏิบตั งิ านของหนวยงาน

0
(0.0)

25
(48.1)

27
(51.9)

11.หนวยงานมีการจัดสงรายงานประจำเดือนตรงตามกำหนดเวลา

2
(3.8)

24
(46.2)

26
(50.0)

12หนวยงานมีการจัดสงรายงานทีถ่ กู ตองครบถวน

0
(0.0)

22
(42.3)

30
(57.7)
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แปล
ความหมาย
พอใช
x = 1.5
SD = 0.6
พอใช
x = 0.5
SD = 0.6
พอใช
x = 1.6
SD = 0.6
พอใช
x = 16
SD = 0.6
พอใช
x = 1.5
SD = 0.5
พอใช
x = 1.9
SD = 0.2
พอใช
x = 1.4
SD = 0.5
พอใช
x = 1.2
SD = 0.4
พอใช
x = 1.3
SD = 0.5
พอใช
x = 1.5
SD = 0.5
พอใช
x = 1.5
SD = 0.6
พอใช
x = 1.4
SD = 0.5
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ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน (ตอ)
ระดับการปฏิบตั งิ าน
ผลการดำเนินงาน
การจัดระบบควบคุมภายใน

ดี
จำนวน
(รอยละ)

ปานกลาง
จำนวน
(รอยละ)

พอใช
จำนวน
(รอยละ)

แปล
ความหมาย

13.ขอมูลรายงานสามารถใหผบู ริหารใชประโยชน
ในการตัดสินใจในการบริหารงาน

28
(53.9)

0
(0.0)

24
(46.2)

14.สามารถสอบถามขอมูลหรือขอดูเอกสารการดำเนินงาน
เมือ่ ทานสงสัยได

29
(55.8)

0
(0.0)

23
(44.2)

ปานกลาง
x = 2.1
SD = 1.0
ปานกลาง
x = 2.1
SD = 1.0

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางการดำเนินงานดานสภาพแวดลอมการควบคุม ดานการประเมินความเสีย่ ง ดานกิจกรรมการควบคุม
ดานสารสนเทศและการสือ่ สาร ดานการติดตาม และประเมินผล กับผลการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน

Pearson’s

ลักษณะทีม่ ผี ลตอการดเนินงาน
ดานสภาพแวดลอมการควบคุม
ดานการประเมินความเสีย่ ง
ดานกิจกรรมการควบคุม
ดานสารสนเทศและการสือ่ สาร
ดานการติดตาม และประเมินผล

Rho

p-value

-0.41
-0.31
-0.35
-0.37
-0.56

0.003
0.023
0.009
0.007
0.000

วิจารณ
การวิเคราะหปจจัยการดำเนินงานที่มีผลตอ
การดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายในของโรง
พยาบาลแพร จังหวัดแพร
ดานสภาพแวดลอมการควบคุมพบวาการดำเนิน
งานดานสภาพแวดลอมการควบคุมมีผลตอการดำเนิน
งานการจัดระบบควบคุมภายในอยูในระดับ ปานกลาง
แสดงวาสภาพแวดลอมการควบคุมมีความสำคัญกับ
การดำเนินงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพร
ซึง่ การจัดสภาพแวดลอมการควบคุมไมวา จะเปนระบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ผบู ริหารของ
แต ล ะหน ว ยงานควรมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในระดับที่นาพอใจอยูเสมอ
โดยใหถือปฏิบัติในลักษณะเปนงานประจำ ผูบริหาร

ควรมีทศั นคติทดี่ ใี นการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน
และเจาหนาที่แตละฝายทราบและเขาใจถึงขอบเขต
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในงานของตนเอง
พรอมกับทราบวางานของตนเองมีความสัมพันธกบั งาน
ใดและบุคคลใดภายในองคกรเปนอยางดี จะเห็นไดวา
การกระจายอำนาจในการดำเนินงาน ความมุงมั่นที่จะ
ใหการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน การมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการ
สนับสนุนการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร
ซึ่งสงผลตอการดำเนินงานระบบควบคุมภายในของ
หนวยงาน
การดำเนินงานดานการประเมินความเสี่ยงของ
โรงพยาบาลแพร จั ง หวั ด แพร โดยภาพรวมพบว า
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การดำเนิ น งานด า นการประเมิ น ความเสี่ ย งมี ผ ลต อ
การดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายในอยูในระดับ
ปานกลาง แสดงวาการประเมินความเสีย่ งมีความสำคัญ
กับการดำเนินงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพร
เนือ่ งจากความเสีย่ งเกีย่ วกับการควบคุมภายใน เกิดจาก
ปจจัยภายในซึ่งอยูภายใตการควบคุมของฝายบริหาร
การปองกัน หรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมี
กิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอ และเหมาะสม
การดำเนินงานดานกิจกรรมการควบคุม โดยภาพรวม
พบว า การดำเนิ น งานด า นกิ จ กรรมการควบคุ ม มี ผ ล
ตอการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายในอยใู นระดับ
ปานกลาง เนื่องจากในการดำเนินงานระบบควบคุม
ภายในของโรงพยาบาลแพร ควรมีหลักฐานเอกสาร
การดำเนินงานหรือระบบงานทีม่ คี วามสำคัญและจำเปน
ควรมีการจัดทำขึน้ เปนเอกสารหรือหนังสือ มีโครงสราง
การควบคุมภายใน คำสัง่ นโยบาย หรือคมู อื ปฏิบตั งิ าน
การดำเนินงานหรือระบบงานทีส่ ำคัญนอกจากนีก้ ารใช
ดัชนีวดั ผลงานทีส่ ำคัญทีแ่ สดงถึงความสัมพันธระหวาง
ขอมูลทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน โดยใชตวั ชีว้ ดั
ทีเ่ กีย่ วของมาใชในหนวยงาน เพือ่ ใหระบบควบคุมภายใน
ของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึน้
การดำเนิ น งานด า นสารสนเทศและการสื่ อ สาร
โดยภาพรวมพบวาการดำเนินงานดานสารสนเทศและ
การสื่อสารมีผลตอการดำเนินงานการจัดระบบควบคุม
ภายในอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นการมีชองทางการ
ติดตอสือ่ สารเพือ่ เผยแพรแผนการปฏิบตั งิ านใหบคุ ลากร
ทุกคนรับทราบและเขาใจตรงกัน มีการสื่อสารภายใน
องคกรใหบคุ คลทีเ่ กีย่ วของรับทราบและผมู อี ำนาจหนาที่
ไดรบั ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับตนอยางครบถวน การมีชอ งทาง
การรั บ ข อ มู ล ข า วสารเพื่ อ สะท อ นการให บ ริ ก ารจาก
ผรู บั บริการประชาชน เจาหนาทีข่ องรัฐ และบุคคลอืน่ และ
ขอมูลสารสนเทศควรใชเวลาในการจัดทำอยางรวดเร็ว
เพือ่ ใหผตู ดั สินใจไดรบั ขอมูลทันเวลาทีต่ อ งการ
การดำเนินงานดานการติดตามประเมินผล โดยภาพรวม
พบวาการดำเนินงานดานการติดตามประเมินผล มีผลตอ
การดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายในอยูในระดับ
ปานกลาง ดังนัน้ การติดตามและประเมินผล ไมควรจัดทํา
เฉพาะกับระบบ หรือมาตรการควบคุมภายในเทานั้น

แตควรจัดใหการติดตาม และประเมินผล เปนสวนหนึง่
ของกระบวนการบริหาร และการปฏิบัติงานดานอื่นๆ
ทุกดานอยางสม่ำเสมอดวย เพือ่ ใหผบู ริหารมีความมัน่ ใจ
ไดอยางสมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในยังมีประสิทธิผล
อยเู สมอ
การวิเคราะหผลการดำเนินงานการจัดระบบการ
ควบคุมภายใน
ผลการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายในของ
โรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร โดยภาพรวมมีผลการ
ดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายในอยใู นระดับพอใช
โดยการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพร
จั ง หวั ด แพร ป จ จุ บั น ได มี ก ารเผยแพร ก ฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับ นโยบายทีเ่ กีย่ วของในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ชวย
ลดขอผิดพลาด และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
แตการเผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายดังกลาว
ยังไมทวั่ ถึงทัง้ องคกร สงผลใหการดำเนินงานและการจัด
ทำรายงานการควบคุมภายในทีม่ คี วามถูกตอง และทัน
เวลา อยูในระดับพอใช สวนการดำเนินงานตามระบบการ
ควบคุ ม ภายในส ง ผลพอใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เจาหนาที่ การมีสว นรวมในกิจกรรมการควบคุมภายใน
ของหนวยงานการวางระบบควบคุมภายในลดขั้นตอน
การปฏิบตั งิ าน การใชทรัพยากรอยางคมุ คา ชวยปองกัน
การรั่วไหล สิ้นเปลืองทรัพยากรตลอดจนการทุจริต
ภายในหนวยงาน สงผลตอการปฏิบตั งิ านตามระเบียบ
ขอบังคับของหนวยงานยังอยใู นระดับพอใช จากผลการ
ศึ ก ษาดั ง กล า วที่ ผ ลการดำเนิ น งานการจั ด ระบบ
ควบคุมภายในของโรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร อยใู น
ระดับพอใชนั้น บางสวนสอดคลองกับการศึกษาของ
ชุลกี าญจน ไชยเมืองดี2 ทีพ่ บวาดานสภาพแวดลอมการ
ควบคุม บุคลากรผปู ฏิบตั งิ านยังไมเขาใจและตระหนักถึง
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีการ
ประเมินตรวจสอบอยางเปนระบบ ดานกิจกรรมควบคุม
ดานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย มีการแบงหนาที่
กำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานและไดจัดทำคูมือ
ระเบียบขอบังคับไวแลว แตยงั ไมมกี ารนำผลการปฏิบตั จิ ริง
ไปเปรี ย บเที ย บกั บ สถาบั น อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยกั น
และการมีเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่ดี และเจาหนาที่ที่มี
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ความรู แตขาดการประมวลผลขอมูล และการใหขอ มูล
สารสนเทศบางเรื่องยังไมทันกาลซึ่งอาจสงผลตอการ
ตัดสินใจของผบู ริหาร และสอดคลองกับการศึกษาของ
นพวรรณ ฟูตติ ระกูล3 พบวาธนาคารออมสินไมมวี ธิ กี าร
ที่ชัดเจนในการสรางบรรยากาศในการควบคุม หรือ
มาตรการสรางความเขาใจใหบุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีใน
การควบคุมรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับ
การบัญชีของสำนักงานสาขา ซึ่งบุคลากรที่มีอยูไมมี
ความรแู ละทักษะทีเ่ หมาะสมกับปริมาณงาน และความ
ซับซอนของกิจกรรมและระบบงานทีเ่ กีย่ วของ นอกจาก
นั้นไมมีการกำหนดวิธีการในการประเมินผลกระทบ
ที่มีตอการปฏิบัติงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โยกยาย
รวมถึงการปรับโครงสรางขององคการ และสอดคลองกับ
การศึกษาของวรลักษณ สุพิทยาพร4 ยังพบพนักงาน
ยังไมมคี วามรคู วามเขาใจเพียงพอในการปฏิบตั งิ านและ
ยังขาดประสบการณในการทำงาน ในเรือ่ งการสอนงาน
หรือการอบรมเทคนิคการตรวจสอบและกำกับดูแลแตละ
ประเภทกิจการ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการที่
กำกับดูแลควรมีการสงไปฝกอบรมความรูในธุรกิจที่
ต อ งไปดู แ ล นอกจากนั้ น COSO ยั ง ระบุ ว า ป จ จั ย
ดานสภาพแวดลอมการควบคุมยังถือเปนปจจัยรวมกัน
สงผลใหเกิดมาตรการหรือมีการควบคุมขึ้น หรือทำให
บุคลากรในองคกรใหความสำคัญกับการควบคุมภายใน1
หรือใหการควบคุมภายในทีม่ อี ยบู รรลุผลตามวัตถุประสงค
หรือในทางตรงกันขามสภาพแวดลอมอาจทำใหการ
ควบคุมยอหยอนลงได สวนดานกิจกรรมควบคุม การกำหนด
นโยบาย และมาตรการ หรือขัน้ ตอนตอนในการปฏิบตั งิ าน
ถื อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ควบคุมภายในทีส่ ำคัญ และหากมีการปฏิบตั อิ ยางถูกตอง
ภายในเวลาทีเ่ หมาะสมแลวจะทำใหวตั ถุประสงคของการ
บริ ห ารและการควบคุ ม ภายในบรรลุ ผ ล และข อ มู ล
สารสนเทศมีความจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและผปู ฏิบตั ทิ กุ ระดับขององคกร ผบู ริหารจำเปน
ตองใชขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตองสมบูรณเปน
ปจจุบนั ทันเวลา สะดวกและเขาถึงไดงา ย มีความเหมาะสม
กับการใชงาน เพราะขอมูลจะเปนสิง่ บอกเหตุ (Warning
Signals) ประกอบการพิจารณา สัง่ การ สวนผปู ฏิบตั งิ าน
จะใชขอ มูลสารสนเทศจากฝายบริหารเปนเครือ่ งชีน้ ำทาง

การปฏิบตั หิ นาที่ นอกจากจะสอดคลองกับผลการศึกษา
ทีไ่ ดกลาวอางมาแลว
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการดำเนินงาน
ดานสภาพแวดลอมการควบคุม ดานการประเมิน
ความเสีย่ ง ดานกิจกรรมการควบคุม ดานสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ดานการติดตามและประเมินผลกับ
ผลการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน
จากการศึกษาพบวาการดำเนินงานดานสภาพ
แวดล อ มการควบคุ ม ด า นการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ดานกิจกรรมการควบคุม ดานสารสนเทศและการสือ่ สาร
ด า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล มี ค วามสั ม พั น ธ ใ น
ทิศทางตรงกันขามกับผลการดำเนินงานการจัดระบบ
ควบคุมภายใน ของโรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร ซึ่ง
ขัดแยงกับความเห็นของวัชรี พรรณเรืองรอง(2549)
ไดศกึ ษาเรือ่ ง การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม5 ซึ่งพบวา
ป จ จั ย การดำเนิ น งานระบบควบคุ ม ภายในมี ค วาม
สัมพันธตอ ผลการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
กลาวคือ หากการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภาย
ในของมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยใู นระดับดียอ มสงผลตอ
การดำเนินงานอยใู นระดับดีเชนกัน เนือ่ งจากการควบคุม
ภายในเปนกระบวนการทีผ่ กู ำกับดูแล ฝายบริหารและ
บุคลากรของหนวยรับตรวจกำหนดใหมขี นึ้ เพือ่ ใหเกิด
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดำเนินงานของ
หนวยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงคในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รายงานทางการ
เงินมีความนาเชื่อถือและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและขอบังคับทีเ่ กีย่ วของตามวัตถุประสงคหลัก
ของการควบคุมภายใน และขัดแยงกับผลการศึกษาของ
ยุภา วิเศษศร (2550) ไดศกึ ษาเรือ่ ง “การประเมินระบบ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแมโจ”6 ผลการศึกษา
พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยการดำเนินงานระบบ
ควบคุมภายในดานการดำเนินงานดานสภาพแวดลอม
องคกร กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสือ่ สาร
การติดตามประเมินผล มีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดี ย วกั น กั บ ผลการดำเนิ น งานระบบควบคุ ม ภายใน
กล า วคื อ หากการดำเนิ น งานระบบควบคุ ม ภายใน
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ของมหาวิทยาลัยแมโจ อยูในระดับใด ยอมสงผลตอ
การดำเนินงานใหอยใู นระดับนัน้

หนวยงาน ตองมีการประสานงาน รวมมือ รวมใจทั้ง
หนวยงานภายในโรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร เพือ่ ให
เกิดความรูและความเขาใจในระบบควบคุมภายในให
ตรงกั น และจะส ง ผลให ร ะบบควบคุ ม ภายในของ
โรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร ที่กำหนดวัตถุประสงค
ไวใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการดำเนินการ โดยมี
การรายงานที่ถูกตอง และเชื่อถือได โดยปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบายทีก่ ำหนดไว ซึง่ จะ
ส ง ผลให ก ารดำเนิ น งานระบบควบคุ ม ภายในของ
โรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตอไป

ขอเสนอแนะ
1. ดานสภาพแวดลอมการควบคุม ควรกำหนด
เรื่องการสรรหาบุคลากร การฝกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน การเลือ่ นตำแหนง และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน
ควรมีการประชาสัมพันธหรือจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
ดานการเจาหนาที่
2. ดานการประเมินความเสีย่ ง ควรมีการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อใหทราบวาการดําเนินงานขององคกร
มีความเสีย่ งทีส่ าํ คัญในเรือ่ งใดและในขัน้ ตอนใดของการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ ผี ลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมาย หรือ
ผลสําเร็จของการปฏิบตั งิ าน
3. ดานกิจกรรมการควบคุม ควรมีการแบงหนาที่
ระหว า งบุ ค คลหรื อ หน ว ยงาน เพื่ อ ให มี ก ารสอบยั น
ความถูกตอง ความสมบูรณระหวางกันตามหลักการ
แบงแยกหนาที่
4. ดานสารสนเทศและการสือ่ สาร ควรจัดประเภท
ของสารสนเทศ และการสือ่ สาร โดยแยกเปนใหบคุ คล
ทัว่ ไป ผทู สี่ นใจสามารถรับรู และเขาถึงขอมูลขาวสารได
ในระดับหนึง่ และสารสนเทศทีจ่ ำกัดเฉพาะผทู เี่ กีย่ วของ
เทานัน้
5. ดานการติดตามและประเมินผล ควรจัดใหมกี าร
ติดตาม และการประเมินผล เปนสว นหนึง่ ของกระบวนการ
บริหาร และการปฏิบตั งิ านดานอืน่ ๆ ทุกดานดวย
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หนวยงาน และวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
เปนหลัก การดำเนินงานระบบควบคุมภายในของแตละ
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