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บทคัดย่อ
การศึก ษาค้น คว้า อิส ระนี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ด้า นการบริห ารของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการควบคุมภายในตาม
แนวทาง COSO ของส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรสาคร 3) เพื่อ ศึก ษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทัวไป
่ พนักงาน
ธุรการ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี พนักงานปฏิบตั กิ าร และพนักงานของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 30 คน นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั
ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ พบว่าปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุม
ภายใน โดยปั จจัยด้านการบริหารจะแบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าและปั จจัย
ด้านการสื่อสาร ทาการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า
มีค่าเท่ากับ 0.528 เมื่อแปรผลระดับความสัมพันธ์แล้ว ปั จจัยด้านภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กนั
กับประสิทธิผลการควบคุมภายในในระดับน้อย สัมพันธ์ทศิ ทางเดียวกัน ส่วนปั จจัยด้านการสื่อสาร
มีค่าเท่ากับ 0.301 เมื่อแปรผลระดับความสัมพันธ์แล้ว ปั จจัยด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์กนั
กับประสิทธิผลการควบคุมภายในในระดับน้อยทีส่ ุด สัมพันธ์ทศิ ทางเดียวกัน
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระ ฝ่ ายบริหารควรเพิม่ มาตรการในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนดไว้ให้มากขึน้ เพื่อให้มกี ารติดตามผลอย่าง

จ
สม่าเสมอ และเพิม่ ทิศทางในการสื่อสารแบบสองทางมากขึน้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
และเพิม่ ประสิทธิผลในการควบคุมภายใน ส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิผลดียงิ่ ขึน้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.สุตาภัทร ทิพย์รงั ศรี
อาจารย์ท่ปี รึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความกรุณาแนะนา ตรวจและแก้เนื้อหา ในการทา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศ ิริโ สภาคย์ บู ร พาเดชะ ประธานกรรมการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.ศิรพิ รรณ เขื่อนข่ายแก้ว กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระ ที่กรุณาให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์จนกระทังการศึ
่
กษาค้นคว้า อิสระ
ฉบับ นี้ ส มบู ร ณ์ ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นผู้บ ริห ารและพนัก งานส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
สมุทรสาคร ที่ได้สละเวลาให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์และอานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า
อิสระ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา บ่มเพาะจนสามารถนาเอา
หลักการมาประยุกต์ใช้ และอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ให้ความ
อนุ เคราะห์และให้ความช่วยเหลือต่างๆ เป็ นอย่างดี และสุดท้ายขอขอบพระคุณในความห่วงใย
ดูแลเอาใจใส่ ให้กาลังใจและสนับสนุ นการศึกษาของผู้ศกึ ษาในครัง้ นี้ ตลอดจนการให้ค วาม
ช่วยเหลือทุกๆ เรื่องจากครอบครัวซุ่ยฮะที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่ศกึ ษาอยู่ ซึ่งทาให้
สามารถจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระสาเร็จลุล่วงเป็ นอย่างดี
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั นี้ ระบบราชการไทยซึ่งเปรียบได้ดงเส้
ั ่ นเลือดหลักของประเทศ การทีป่ ระเทศ
จะเจริญ ก้า วหน้ า ไปได้ ต้อ งมีก ารปฏิรู ป การบริหาร รวมถึง การพัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร เพื่อให้ประเทศได้เรียนรูท้ ่จี ะปรับตัวให้ทนั ในโลกของการแข่งขัน ดังนัน้
องค์กรและหน่ วยงานต่างๆ จึงจาเป็ นต้องมีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ในการดาเนินงานใหม่
อีกทัง้ จัดหาเครื่องมือมาช่วยในการจัดการในการบริหารงาน และระบบการควบคุมภายในเป็ น
เครื่องมือหนึ่งจะมักถูกนามาช่วยในการบริหารงานทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน และยังเป็ น
หลักประกันในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมขององค์กร การควบคุมภายในจึงเป็ น กลไกพื้นฐานสาคัญในกระบวนการกากับดูแล
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร
ระบบการควบคุมภายใน มักถูกนามาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งเป็ นกลไกพื้นฐานของ
กระบวนการกากับดูแลขององค์กร ให้สามารถดาเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยระบบการควบคุมภายในที่ดี เกิดจากการที่ผบู้ ริหารให้ความสาคัญ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมต่างๆ ขององค์กร ปฏิบตั ติ นให้
เป็ นแบบอย่างที่ดี มีการติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ และปรับปรุงมาตรการ
ควบคุมต่างๆ อย่างเหมาะสม
ดังนัน้ จึงต้องมีระบบการบริหารงานการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องและมีความ
เหมาะสมกับหน่ วยงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และในปั จจุบนั แนวการปฏิบตั ิ
ระบบการควบคุมภายในของภาครัฐ กาหนดขึน้ โดยการประยุกต์จากระบบการควบคุมภายใน
ข อ ง The Committee of Sponsoring Organization of the Roadway Commission (COSO)
ซึ่งเป็ นระบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการบริหารงาน องค์ประกอบ
ของระบบทีต่ อ้ งพิจารณาในเนื้อหาเชิงลึก ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
องค์ประกอบที่ 2
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
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องค์ประกอบที่ 4
Communication)
องค์ประกอบที่ 5

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร (Information and
การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

สานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาครเป็ นหน่ วยงานที่ขบั เคลื่อนด้านสุขภาพของ
ประชาชน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ เป็ นองค์กรหลักด้านสุขภาพ เทคโนโลยีทนั สมัย เครือข่ายมีส่วนร่วม
ประชาชนสุขภาพดี และมีพนั ธกิจดังนี้ พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของประชาชนให้พง่ึ ตนเอง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จัดการด้านระบบสุขภาพ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม
พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ประชาชนเข้าถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพ หน่ วยงานในสังกัดสาธารณสุข โดยสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีอานาจหน้าทีข่ องหน่ วยงานตามกฎหมาย ทางกระทรวงได้แบ่ง
ส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข้อ 20 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ให้มอี านาจหน้าที่ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพในเขตพืน้ ที่จงั หวัด ดาเนินการและ
ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด มีอานาจหน้าทีใ่ นการกากับ ดูแล
ประเมินผล และสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จงั หวัด เพื่อให้
การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพและมีการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านสุขภาพ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกีย่ วกับงานสาธารณสุขในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ให้เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวง มีหน้าทีใ่ นการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และ
การสื่อสารสาธารณสุขด้านสุขภาพในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด และปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมาย
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงได้มคี วามสนใจในการศึกษาว่าปั จจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO หรือไม่ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาครนัน้ มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลหรือไม่ โดยประสิทธิผลของการ
ควบคุ ม ภายในจะส่ งผลต่ อการบริหารงานภายในองค์ก รของสานัก งานสาธารณสุ ขจังหวัด
สมุทรสาคร ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริหารของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการ
ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีขอบเขต
ด้านเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาปั จจัย การบริหารด้านภาวะผูน้ าด้านพฤติกรรมของผู้นาและคุณสมบัตขิ อง
ผูน้ าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร
2. ศึกษาปั จจัยการบริหารด้านการสื่อสารด้านลักษณะของการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร
ทิศทางในการสื่อสาร และวิธกี ารสื่อสารของผูน้ าทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
จานวน 120 คน ในการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ทาการคัดเลือกจากบุค ลากรภายในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 30 คน ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงาน
ทัว่ ไป พนัก งานธุร การ เจ้ า หน้ าที่การเงินและบัญชี พนัก งานปฏิบตั ิการ และพนักงานของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

1.4 สมมติฐานของการศึกษา
ในการศึก ษาปั จ จัยด้านการบริหารกับ ประสิทธิผ ลการควบคุม ภายในตามแนวทาง
COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ปั จ จัย ด้า นการบริห ารมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ประสิท ธิผ ลของการควบคุ ม ภายใน ตาม
แนวทาง COSO ประกอบด้วย ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า และปั จจัยด้านการสื่อสาร
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H0 : ปั จจัยด้านการบริหารไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการควบคุมภายในตาม
แนวทาง COSO
H1 : ปั จ จัย ด้า นการบริห ารมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายในตาม
แนวทาง COSO

1.5 ประโยชน์ ที่จะได้รบั
1. เพื่อให้ทราบประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสานักงาน
สาธารณสุข จังหวัด สมุท รสาคร และองค์กรสามารถนาผลที่ไ ด้จากการศึกษามาพัฒ นาและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิผลมากขึน้ เพื่อช่วยในการดาเนินงานขององค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
2. เพื่อ ให้ท ราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับ ประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ว่ามี
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ องค์กรจะได้นามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลการควบคุม
ภายในให้ดยี งิ่ ขึน้
3. เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ส่ี นใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับ
ประสิท ธิผ ลของการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายในตาม
แนวทางCOSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาครัง้ นี้ ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลเกีย่ วกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับปั จจัยด้านการบริหาร
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตัง้ อยู่เลขที่ 24/87 หมู่ท่ี 3 ตาบลบางหญ้าแพรก
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 มีบุคลากรจานวน 120 คน
โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย
นายสุรพล อริยปิ ตพิ นั ธ์ ตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล นาคอ่อน
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบกลุ่มงานนิตกิ าร นายอรุณ แสงแก้ว ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ ดูแลรับผิดชอบในกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและกลุ่มงานอนามัยสิง่ แวดล้อมและชีวอนามัย
นางสาวศิรลิ กั ษณ์ มณีประเสริฐ ตาแหน่ งนักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ ดูแลรับผิดชอบใน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และกลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด นายจีรศักดิ ์ วรสุนทโรสถ ตาแหน่งนายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ดูแลรับผิดชอบในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่ม
งานประกันสุขภาพ และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางสาวอรุณศรี บุญมาศิริ ตาแหน่ งเภสัชกร
ชานาญการพิเศษ ดูแลรับผิดชอบในกลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เภสัชสาธารณสุข และกลุ่มงาน
แพทย์แผนไทย และนางนิลุบล อิ่มทอง ตาแหน่ งนักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการพิเศษ ดูแล
รับผิดชอบในกลุ่มงานบริหารทัวไป
่ แสดงดังภาพที่ 1
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นายสุรพล อริยปิตพิ นั ธ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

นายชุมพล นาคอ่อน
กลุ่มงานนิตกิ าร

นายอรุณ แสงแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
นายสุพจน์ เสือขา
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นายโสภณา ตู้บุญมา
กลุ่มงานอนามัย
สิง่ แวดล้อม
และชีวอนามัย

นางสาวศิรลิ กั ษณ์ มณีประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ

นางวันทนา จารุปราโมทย์

นายจีรศักดิ ์ วรสุนทโรสถ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นางสาวกัญญา เลิศลดาลักษณ์
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นายสรชัย หลาสาคร
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

นางสาววารุณี เสีย่ งบุญ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

นางสาวอรุณศรี บุญมาศิริ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
นางสาวศีลนิตย์ พึง่ เจษฎา
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

นางนิลุบล อิม่ ทอง
นักจัดการงานทัวไป
่
ชานาญการพิเศษ
นางนิลุบล อิม่ ทอง
กลุ่มงานบริหารทัวไป
่

นางพิภทั รา จุลสวัสดิ ์
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นางสุคนธ์ ปัญจพงษ์
นางสาวฐิตริ ตั น์ ศิรพิ บิ ลู ย์
กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต
และยาเสพติด

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางสาวรัตน์ฐาภัทร จิระพรรธ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ทีม่ า : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเป็ นหน่ วยงานที่ขบั เคลื่อนด้านสุขภาพของ
ประชาชน มีอ านาจหน้ า ที่ใ นการจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้า นสุ ข ภาพในเขตพื้น ที่จ ัง หวัด
ดาเนิ นการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จงั หวัด กากับดูแล
ประเมินผล และสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานสาธารณสุข เพื่อให้งานเป็ นไปตาม
กฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ส่งเสริม
สนับสนุ น และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จงั หวัดให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของกระทรวง พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณสุขด้านสุขภาพใน
พื้นที่จงั หวัด ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่น ที่เกีย่ วข้องหรือที่
ได้รบั มอบหมาย โดยข้อมูลประชากรผูม้ สี ทิ ธิและความครอบคลุม ปี งบประมาณ 2563 มีจานวน
391,877 คน

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร
ปั จจัยด้านการบริหารงานในองค์กรนัน้ ประกอบไปด้วยหลายปั จจัย ผูศ้ กึ ษาจึงได้ทาการ
ศึกษาในส่วนของปั จจัยที่จะส่งผลให้การบริหารงานนัน้ ประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้ าหมาย
จานวน 2 ปั จจัย ดังต่อไปนี้
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ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า
ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถของผูน้ า เพื่อให้กลุ่มประสบความสาเร็จ ดาเนินงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ ทัง้ ทางด้านการจูงใจให้กลุ่มหรือบุคคลปฏิบตั ติ าม รวมถึง
ปฏิบ ัติต นด้ว ยความเต็มใจ โดยตัง้ เป้ า หมายความสาเร็ จร่ ว มกัน ผู้น าขององค์กรเป็ นผู้ท่มี ี
ความสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากเป็ นผูท้ ว่ี างแผน กาหนดเป้ าหมาย กาหนดทิศทาง
ขององค์กร และน าพาองค์กรไปสู่ จุดมุ่ง หมายที่กาหนดไว้ จากการศึก ษาค้นคว้าเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับภาวะผูน้ า พบว่า มีผทู้ ศ่ี กึ ษาและให้ความหมายของคาว่า ภาวะผูน้ า ไว้ดงั นี้
Tannenbalum, Robert, Weschler and Massrik (1961)1 ได้ใ ห้ค วามหมายของคาว่า
ภาวะผูน้ าไว้ว่า การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในบุคคลหลายๆ คน มีอานาจหน้าที่ มีอทิ ธิผลหรือมี
ความสามารถในการจูงใจคนในองค์กร ให้ปฏิบตั ติ ามความคิดเห็น ความต้องการหรือคาสัง่ ของ
เขาได้ มีอทิ ธิพลเหนือการปฏิบตั กิ ารหรือพฤติกรรมของผูอ้ ่นื
Likert, Rensis (1961) ได้ใ ห้ค วามหมายของค าว่า ภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ
รู ป แบบภาวะผู้น าที่อ งค์ก รต้อ งการนั น้ ควรมีเ ทคนิ ค และทัก ษาในการจัด การที่ดี และใน
ขณะเดียวกันต้องมีจติ วิทยาในการจัดการเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ มีอทิ ธิพลในการจูงใจ
ซึ่งสิง่ เหล่านี้จะทาให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทางาน
ปัจจัยด้านการสื่อสาร
การสื่อสารภายในองค์กร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกในองค์กร
ซึ่งเป็ นวิธกี ารมอบหมายงาน การประสานงานทากิจกรรเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายองค์กร การสื่อสาร
ภายในองค์กรยังช่วยพัฒนาแนวคิดทีด่ ี ปลูกฝั งความภูมใิ จและทาให้พนักงานมีความทุ่มเท เพื่อ
องค์กรมากขึน้ ด้วย เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์กรคือการทีข่ า่ วสารข้อมูลมีการไหลเวียนไปมา
จึง ช่ว ยให้ผู้บ ริห ารสามารถที่จ ะทราบถึง ปั ญ หาและหาทางแก้ไ ขได้อ ย่ า งทัน ท่ ว งที ดัง นัน้
เพื่อที่จะให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบ้ ริหารจะต้องมันใจว่
่ าการสื่อสารภายในองค์กรมี
การไหลเวียนของข่า วสารอย่า งอิสระ ทัง้ ผ่า นช่อ งทางการสื่อสารที่เ ป็ นทางการขึ้นลงตาม
โครงสร้างองค์กรทัง้ แนวตัง้ และการสื่อสารทัง้ ภายในหน่ วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงาน
ตามแนวนอน รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางแบบไม่เป็ นทางการ (รัฐนันท์ หนองใหญ่ , 2558)
การสื่อสารเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานและจัดการองค์กร เป็ นปั จจัย กระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่างกัน สร้าง
ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ นโยบายและเป้ าหมายร่วมกันในองค์กร ช่วยก่อให้เกิดการ
แบ่งปั นทางความคิด ความต้องการ ส่งผลต่อความร่วมมือร่วมใจ สร้างความเป็ นเอกภาพ เกิด
1 Tannenbaum,

Robert, Weschler Irwing R. and Massarik Fred. (1961). Leadership and
organization : A Behavior Science Approach. New York : McGraw-Hill Book
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ความสามัคคี การติดต่อสื่อสารในองค์กรจึงเป็ นสิง่ สาคัญทีข่ าดไม่ได้ (แพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ์ ,
2559)
ลักษณะของการสื่อสาร เป็ นการสื่อสารตามจานวนผูเ้ กี่ยวข้อง แบ่งเป็ น 3 วิธี ได้แก่
1) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือตัวต่อตัว มีรูปแบบการสื่อสารโดยเป็ นการติดต่อสื่อสาร
ที่เกิดจากการพบปะสังสรรค์กนั ระหว่างบุคคล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน 2) การติดต่อ
สื่อสารกลุ่ม เป็ นรูปแบบของการรวมตัวกันของบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ที่รวมตัวกันตามความ
สนใจหรือมีผลประโยชน์ ร่วมกันหรือมีค วามชอบพอ สนิทสนมกัน การรวมกลุ่มกันในแต่ละ
องค์กรมีได้หลายกลุ่ม เช่น การประชุมกลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของกลุ่มแต่ละกลุ่ม 3) การติดต่อสื่อสารขององค์กร
กับสาธารณชน หมายถึง การติดต่อสื่อสารขององค์กรทัง้ หมด ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
รูปแบบของการสื่อสาร เป็ นการติดต่อสื่อสารที่มกี ารใช้ช่องทางเป็ นหลัก แบ่งเป็ น 2
วิธี 1) การติดต่อสื่อสารระบบทางเดียว เป็ นการติดต่อสื่อสารในลักษณะทีผ่ สู้ ่งออกข้อมูลข่าวสาร
ไปทางเดียว โดยผูร้ บั ไม่มโี อกาสได้ตอบหรือซักถามข้อสงสัยใด ไม่มกี ารแสดงปฏิกริ ยิ าย้อนกลับ
ใดของผูร้ บั การติดต่อสื่อสารช่องทางนี้อยู่ในรูปแบบของระเบียบ คาสัง่ แนวนโยบายทีผ่ รู้ บั ต้อง
ทาตาม และมีรูปแบบเป็ นพิธกี ารหรือเป็ นทางการ สามารถพบหรือเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดใน
การติดต่อสื่อสารได้มาก เนื่องจากผูส้ ่งไม่อาจรับทราบข้อมูลย้อนกลับจากสารทีส่ ่งไปได้ 2) การ
ติดต่อสื่อสารระบบสองทาง เป็ นการติดต่อสื่อสารโดยทีผ่ รู้ บั สารมีการตอบสนองและมีปฏิกริ ยิ า
ย้อนกลับไปหาผูส้ ่งสาร แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้เพื่อให้รบั ทราบผลของการสื่อสารทีส่ ่อื ออกไป
และเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ มักจะอยู่ในรูปของการจัดสัมมนา
ประชุม เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้มปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งผลของการได้รบั ข้อมูลย้อนกลับจะทาให้ผู้ส่งสารรับทราบข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง และ
สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลใหม่ได้ โดยมีผลเสียคือสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร เพราะการ
ย้อนกลับของข้อมูลจะใช้เวลามากกว่าปกติ
ทิ ศทางในการสื่อสาร เป็ นการติดต่อสื่อสารตามลักษณะทิศทางของการติด ต่อ แบ่ง
ออกเป็ น 4 วิธี 1) การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง หมายถึง การติดต่อสื่อสารจากระดับสูงลงมาสู่
ระดับต่ าภายในองค์กร หรือจะเป็ นจากผูบ้ งั คับบัญชาลงมาสู่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา โดยมีจุดประสงค์
ในการสื่อสารคือเป็ นการส่งสารหรือส่งถ่ายข้อมูล ข่าวสาร ควบคุมดูแลและกากับงานในองค์กร
เป็ นการสังการลงไปยั
่
งผูป้ ฏิบตั งิ าน ข้อมูลข่าววสารส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่องของกฎระเบียบ นโยบาย
คาสัง่ ข้อแนะนาในการปฏิบตั งิ านจากผูบ้ ริหารไปยังหน่ วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อการนาไป
ปฏิบตั ิ 2) การติดต่อสื่อสารจากระดับล่างขึน้ บน เป็ นการติดต่อสื่อสารจากระดับที่ ต่ ากว่าขึน้ สู่
ระดับทีส่ ูงกว่าหรือเป็ นการไหลของข่าวสารหรือการติดต่อสื่อสารจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาย้อนกลับ
ขึน้ ไปสู่ผบู้ งั คับบัญชา โดยมีความมุ่งหมายในการสื่ อสารเพื่อตรวจสอบและได้รบั ผลย้อนกลับ
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จากผูร้ บั สาร ว่าสิง่ ทีไ่ ด้ส่อื สารลงไปปฏิบตั แิ ล้วเกิดผลอย่างไร ช่วยให้ได้ทราบผลการปฏิบตั งิ าน
การสื่อสารรูปแบบนี้ส่วนมากเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองคาสังจากพนั
่
กงาน เสนอแนวคิด
ข้อคิดเห็นข้อเรียกร้องจากพนักงาน โดยมีส่อื ทีใ่ ช้ในรูปแบบของข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การขอ
อนุมตั หิ รือคาร้องทุกข์ 3) การติดต่อสื่อสารลักษณะตามแนวนอนหรือแนวเดียวกัน เป็ นการติดต่อ
สื่อสารที่มกี ารไหลของข่าวสารไปในแนวหรือระดับเดียวกันในสายการบังคับบัญชาที่เป็ นไป
ตามลาดับชัน้ ตามลาดับทีใ่ กล้เคียงกันตามผังโครงสร้าง หรือแม้กระมังเป็
่ นการสื่อสารตามลาดับ
คนที่อยู่ต่างลาดับกันแต่ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กนั ในสายการบังคับบัญ ชา การติดต่อสื่อสารแบบ
แนวนอนมีจุดประสงค์เพื่อช่วยในการประสานงาน สร้างความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาทีเ่ กิด
จากการปฏิบตั งิ าน มักจะสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม เป็ นการติดต่อสื่อสารข้ามแผนก ข้ามระดับ
ระหว่างบุคคลต่างหน่วยงานหรืออยู่ต่างระดับกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ก ารสื่อสารการทางาน
มีประสิทธิภาพ มีค วามรวดเร็ว ช่วยลดขัน้ ตอนการทางาน โดยปกติจะเป็ นการสื่อสารในการให้
คาแนะนาเพื่อการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
วิ ธีการสื่อสาร แบ่งเป็ น 2 วิธี คือ 1) การติดต่อสื่อสารด้วยวาจา คือการใช้ถอ้ ยคาหรือ
การพูด เป็ นวิธกี ารที่ใช้กนั มากที่สุ ด การติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ถ้อยคาในการนาข่าวสาร จาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การพูด มีขอ้ ดีคอื ประหยัดเวลา ง่าย สะดวก เปิ ด
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน อีกทัง้ ยังสร้างความรู้สกึ เป็ นกันเองและ
ช่วยสร้างความสนิทสนมกัน 2) การติดต่ อสื่อสารด้วยท่าทาง คือ โดยไม่ใช้ถ้อยคาหรือไม่ใช้
คาพูด อาจเป็ นภาษากายหรือภาษาท่าทาง เป็ นการติดต่อสื่อสารทีไ่ ม่ใช้วธิ พี ูดหรือการเขียนเป็ น
ตัวหนังสือแทนคาพูด แต่จะเป็ นการสื่อสารที่ใช้ภาษากาย สัญลักษณ์ การแสดงออกท่าทางการ
ใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น การแสดงออกทางสีหน้า ทางน้ าเสียง หรือแม้แต่การสัมผัส

2.3 แนวคิดการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สภาวิชาชีพบัญชี ในปี 1992 คณะกรรมการชุด
หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
หรือ COSO ซึ่งเป็ นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน คือ
1. American Institute Certified Public Accountants (AICPA)
2. American Accounting Association (AAA)
3. Institute of Internal Auditors (IIA)
4. Institute of Management Accountants (IMA)
5. Financial Executives Institute (FEI)
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ได้เผยแพร่กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (กรอบการควบคุมภายในฉบับเดิม)
ซึ่งได้เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและนาไปใช้ทวโลก
ั่
ซึ่งกรอบการควบคุมภายในฉบับเดิม
ได้รบั การเผยแพร่มาเป็ นเวลา 20 ปี จนกระทังสภาพแวดล้
่
อมทางธุรกิจและการดาเนินงานได้
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพิม่ ขึน้ มีความซับซ้อนมากขึน้ ในขณะเดียวกัน
มีผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึน้ โดยมีการแสวงหาความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
สาหรับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของระบบการควบคุมภายในที่เอื้อต่อการตัดสินใจและ
การกากับดูแลองค์กร The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
หรือ COSO จึงได้นาเสนอกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการฉบับปรับปรุงในปี 2013 โดย
เชื่อ ว่า กรอบการควบคุมภายในจะช่ว ยท าให้อ งค์กรพัฒ นาและด ารงการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะสามารถเพิม่ โอกาสในการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดาเนินงาน กรอบการควบคุม
ภายในฉบับ ปรับ ปรุ ง ยัง คงไว้ซ่ึ ง ใจความหลัก ของนิ ย ามเกี่ย วกับ การควบคุ ม ภายใน และ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ ข้อกาหนดในการประเมินประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบยังคงเป็ นพืน้ ฐาน
ที่ไ ม่ เ ปลี่ย นแปลง ที่ส าคัญ ประการหนึ่ง คือการจัด ทาระเบีย บแบบแผนแนวคิด พื้น ฐาน ได้
ปรับเปลีย่ นแนวคิดมาเป็ นหลักการที่เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ ซึ่งช่วยทาให้
เกิดความชัดเจนแก่ผู้ใช้งานในการออกแบบการควบคุมภายในและการนาระบบการควบคุม
ภายในไปใช้ รวมทัง้ การทาความเข้าใจเกีย่ วกับข้อกาหนดของการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกกาหนดร่วมกัน โดยคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับชัน้ เพื่อให้เกิดความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่า
วิธกี ารหรือการปฏิบตั งิ านตามทีก่ าหนดไว้ จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม ระบบการ
ควบคุมภายใน ประกอบด้วย นโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานที่กาหนดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ความ
มันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในเรื่องของความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดาเนินงาน (จันทนา สาขากร, 2557) ดังนัน้ จึงต้องมีระบบการบริหารงาน
การควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับหน่ วยงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด และในปั จจุบนั แนวการปฏิบตั ริ ะบบการควบคุม ภายในของภาคราชการ
กาหนดขึน้ โดยการประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organization of the Roadway Commission (COSO) ซึ่งเป็ นระบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุม
องค์ประกอบต่างๆ ในการบริหารงาน องค์ประกอบของระบบที่ต้องพิจารณาในเนื้อหาเชิง ลึก
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ปั จจัยต่างๆ
ที่ส่ ง ผลให้มีก ารควบคุ ม เกิด ขึ้น หรือท าให้การควบคุ มที่มีอยู่ ได้ผ ลที่ดีข้นึ ได้แ ก่ มาตรฐาน
กระบวนการและโครงสร้างทีเ่ ป็ นพื้นฐานสาหรับการควบคุมภายในองค์กร สภาพแวดล้อมการ
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ควบคุมเป็ นเรื่องเกีย่ วกับการสร้างความตระหนัก และบรรยากาศของการควบคุมภายในหน่วยงาน
ให้พนักงานในหน่ วยงานเกิดจิตสานึกที่ดใี นการปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบ โดยเริม่ จาก
ผูบ้ ริหารระดับสูง การควบคุมด้านนี้แบ่งเป็ นการควบคุมโดยสร้างจิตสานึกและคุณภาพที่มองเห็น
ไม่ได้ (จันทนา สาขากร, 2557) โดยสภาพแวดล้อมการควบคุม มี 5 หลักการ คือ
1) องค์กรแสดงให้เห็นถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
2) คณะกรรมการบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเป็ นอิส ระจากผู้บริหาร และท าหน้ าที่
รับผิดชอบในการกากับดูแล
3) ผูบ้ ริหารจัดให้มกี ารกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ รวมทัง้ การกาหนดความรับผิดชอบ
ทีเ่ หมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันในการพั
่
ฒนาความสามารถบุคลากร อีกทัง้ การรักษา
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
5) การรายงานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
องค์ ป ระกอบที่ 2 การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) เป็ นเครื่อ งมือ
ทางการบริหารอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้องค์กรทราบถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน
ทีอ่ าจทาไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์กรล่วงหน้าได้ เนื่องจากต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากนโยบายการบริหารของผู้บริหารหรือสภาพการ
แข่งขันต่างๆ ทีท่ าให้ตอ้ งปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ จึงทาให้จาเป็ นต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ผบู้ ริหารได้รบั ทราบข้อมูลความเสี่ยงที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็ น
จริง และทันเวลา เพื่อสร้างมาตรการและระบบการควบคุมภายในให้สมั พันธ์กบั ความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
(จันทนา สาขากร, 2557) โดยการประเมินความเสีย่ ง มี 4 หลักการ คือ
6) องค์กรมีการระบุวตั ถุประสงค์ท่เี หมาะสม อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ
และประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
7) องค์กรมีการระบุความเสีย่ งอย่างครอบคลุมและวิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อเป็ นเกณฑ์ใน
การพิจารณาวิธใี นการจัดการความเสีย่ ง
8) องค์กรมีการประเมินความเสีย่ งโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต
9) องค์ก รระบุ แ ละวิเ คราะห์ก ารเปลี่ย นแปลงที่ส าคัญ ที่อ าจะส่ ง ผลกระทบอย่ างมี
นัยสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุม
เป็ นมาตรการที่กาหนดไว้ในนโยบายที่ฝ่ายบริหารนามาใช้ เพื่อก่อให้เกิดความมันใจนโยบาย
่
มาตรการต่างๆ ทีก่ าหนดขึน้ สามารถลดหรือควบคุมความเสีย่ งได้ และได้รบั การตอบสนองและ
ปฏิบตั ติ าม โดยกิจกรรมการควบคุม มี 3 หลักการ คือ
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10) องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ลดความเสีย่ งให้อยู่ในระดับ องค์กรที่
ยอมรับได้
11) องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปด้
่ านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวตั ถุประสงค์
12) องค์กรจัดให้มกี ารกาหนดนโยบายและวิธกี ารควบคุม
องค์ประกอบที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารในองค์กร (Information and
Communication) ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารมีความจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านของคน
ในองค์กร ทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร เพื่อสนับสนุนการทางานขององค์ประกอบอื่นๆ
ของการควบคุมภายใน การสื่อสารเป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและซ้าๆ เพื่อให้ได้รบั
ข้อมูลทีจ่ าเป็ น การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเป็ นวิธกี ารให้และรับข้อมูลภายในองค์กร ทัง้ จาก
ระดับ ล่ า งขึ้นบน และระดับ บนลงล่ าง ซึ่ง ช่ว ยให้บุ ค ลากรได้ร ับข้อ มูลที่ช ดั เจนจากผู้ บริหาร
ระดับสูงว่าการควบคุมเป็ นเรื่องสาคัญ และเป็ นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดยข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร มี 3 หลักการ คือ
13) องค์กรได้รบั หรือใช้สารสนเทศที่เกีย่ วข้องและมีคุณภาพ เพื่อให้การควบคุมภายใน
ทาหน้าทีไ่ ด้
14) องค์ก รมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ สารสนเทศ รวมถึง วัต ถุ ป ระสงค์แ ละความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในทาหน้าทีไ่ ด้
15) องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการ
ทาหน้าทีข่ องการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 การติ ดตามและประเมิ นผล (Monitoring) ในการควบคุมภายใน
ขององค์กรต้องมีการติดตามและประเมินผล เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีท่ าให้ผบู้ ริหาร
สามารถมันใจได้
่
วา่ ระบบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบมีประสิทธิผลและได้รบั การปรับปรุง
อยู่ตลอดเวลา สิง่ ทีต่ รวจพบจะถูกประเมิน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยหน่วยงานที่
มีอานาจในการกากับดูแล หน่ วยงานที่กาหนดมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ หรือเกณฑ์ท่กี าหนด
โดยผูบ้ ริหาร โดยการติดตามและประเมินผล มี 2 หลักการ คือ
16) มีการติดตามผลระหว่างการปฏิบตั งิ านและ/หรือการประเมินผลอิสระ
17) มีการประเมินข้อบกพร่องและสื่อสารของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคลากร
ทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการแก้ไข
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2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จิ ราพร หมวดเพชร (2558) ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
จัง หวัด สงขลา ตามความคิด เห็น ของผู้บ ริห ารโรงเรีย นและครู ผู้ส อน วิธีก ารศึก ษาโดยใช้
แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริหารโรงเรียน จานวน 24 คน และครูผสู้ อน จานวน 322
คน ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2561 สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั จากการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนละครูผู้สอนมีค วามคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ยกเว้นภาวะผูน้ าด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ อยู่ใน
ระดับ มาก, ผู้บ ริห ารโรงเรีย นละครู ผู้ส อนมีค วามคิดเห็น ต่ อประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ ในระดับมาก, ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนทุกคู่มคี วามสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายคู่พบว่า คู่ทม่ี คี วามสัมพันธ์สูงสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับด้านการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน และคู่ท่ีมคี วามสัมพันธ์ต่ าสุดคือ ด้านการสร้างบารมีหรือการมีอทิ ธิพลเชิง
อุดมการณ์กบั ด้านการปรับเปลีย่ นและพัฒนาโรงเรียน มีความสัมพันธ์ในระดับต่าสุด
ธาริ นี เณรวงค์ (2558) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อระดับการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐของหน่ วยงาน
สนับ สนุ น ภารกิจ ฝ่ ายการเมือ ง โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อศึก ษาความสัมพัน ธ์ ระหว่า งปั จ จัย
สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่ วยงานสนับสนุ นภารกิจฝ่ ายการเมือง ต่อระดับการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ภายใต้การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ และเพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ระหว่างประเภทหน่ วยงานสนับสนุนภารกิจฝ่ ายการเมืองที่แตกต่างกัน ต่อปั จจัย
สภาพแวดล้อมการควบคุม และระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ภายใต้
การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ วิธกี ารศึกษาโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านกองคลังของหน่วยงานสนับสนุนการกิจฝ่ ายการเมือง 3 หน่วยงาน ตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป
จานวน 208 คน สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสถิติ
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากการศึกษาพบว่า
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่ วยงานสนับสนุ นภารกิจฝ่ ายการเมืองโดยรวมมี
ระดับการปฏิบตั ทิ ด่ี ี ซึ่งปั จจัยด้านปรัชญาและรูปแบบการทางานของผูบ้ ริหารมีระดับการปฏิบตั ิ
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ที่ดีสู ง สุ ด รองลงมาด้านความซื่อสัตย์แ ละจริย ธรรมในการบริหารและการปฏิบ ัติงาน, ด้าน
นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้า นบุคลากร, ด้านการกาหนดอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และด้านโครงสร้างของหน่วยงานตามลาดับ โดยพบว่าปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์และส่งผลต่อระดับ
การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้ระบบการบริหารงานการเงินการคลัง
ภาครัฐ คือ ปั จจัยด้านโครงสร้างของหน่วยงานและปั จจัยด้า นนโยบายการบริหารและการพัฒนา
ด้านบุคลากร นอกจากนี้ยงั พบว่าประเภทหน่วยงานสนับสนุนภารกิจฝ่ ายการเมืองทีต่ ่างกัน จะมี
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี ภายใต้ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแตกต่างกัน
กัล ณี ด่ า นทองหลาง (2559) ท าการศึก ษาเรื่อ ง ผลกระทบของระบบการควบคุ ม
ภายในต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายใน ต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดนครราชสีมา วิธกี ารศึกษาโดยใช้แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่าง
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จานวน 182 แห่ง สถิตทิ ่ใี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากการศึกษาพบว่า
องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผล, ด้าน
กิจกรรมการควบคุม, ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร, ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมและ
ด้านการประเมินความเสี่ยง ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัดนครราชสีมา ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
แพมาลา วัฒนเสถียรสิ นธุ์ (2559) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อปั ญหาการ
สื่อสารในองค์กร กรณีศกึ ษา บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จากัด (มหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อปั ญหาการสื่อสารที่เกิดขึน้ ภายในองค์กร วิธกี ารศึกษา
โดยการเก็บและรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ตัวแทนกลุ่มผูบ้ ริหาร จานวน
5 ท่ า น ตัว แทนระดับ เจ้า หน้ า ที่ฝ่ ายสนับ สนุ น จ านวน 5 ท่ า น และตัว แทนระดับ พนัก งาน
ปฏิบตั ิการ จานวน 5 ท่าน จากจานวนบุค ลากรในองค์กรทัง้ หมด 170 ท่าน จากการศึกษา
พบว่า ปั ญหาการสื่อสารในองค์กรส่วนมากพบเรื่องของความไม่เข้าใจกัน การไม่ส่อื สารระหว่าง
กัน ช่องทางการสื่อสารมีไม่เพียงพอและการบิดเบือนของข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิดขึน้ ในการสื่อสาร
ภายในองค์กร ปั จจัยปั ญหาเกิดจากการเกิดขึน้ มาเป็ นระยะเวลานาน ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยด้านการ
เหลื่อมล้าระหว่างกัน การแบ่งพรรคแบ่งพวก ระบบอุปถัมภ์ และยังพบว่าทัศนคติของบุคลากร
ในองค์กรและการถูกปิ ดกัน้ การสื่อสารของบุค ลากรเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ก่อให้เกิดปั ญหาการ
สื่อสารภายในองค์กร
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มาลี รตั น์ พัฒนตัง้ สกุล และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสิ นิทธิ์ (2560) ทาการศึกษาเรื่อง
ปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาเกี่ย วกับ ปั จจัย ที่มีผ ลต่ อประสิท ธิผ ลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ, เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ, เพื่อศึกษาผลกระทบของปั จจัยด้านบุคคลและด้านการตรวจสอบ
ภายในสมัยใหม่ท่มี ตี ่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
และเพื่อศึกษารวบรวมปั ญหาอุ ปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ วิธกี ารศึกษาโดยใช้แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผูร้ บั
ตรวจและกลุ่มผูต้ รวจสอบภายใน จานวน 398 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปี สมรส ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานปฏิบตั กิ าร
มีป ระสบการณ์ ก ารทางานมากกว่า 10 ปี ข้นึ ไป และมีห น้ า ที่ป ฏิบ ัติง านในปั จ จุบ ันด้านการ
ตรวจสอบภายใน โดยมีความคิดเห็นด้วยเกี่ ยวกับปั จจัยการตรวจสอบภายในสมัยใหม่โดย
รวมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนางานให้ทนั สมัยและตรงกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร, ด้านการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง, ด้านการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม
และการประเมินผลตนเอง ,ด้านการตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ และมีความ
คิดเห็นด้วยเกีย่ วกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดับสูง ตามลาดับดังนี้
ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากการดาเนินงาน, ด้านการควบคุมภายในที่ด,ี ด้าน
การบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ และด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึก ษาค้นคว้าอิส ระนี้ เป็ น การศึก ษาเรื่องปั จ จัย ด้า นการบริหารกับ ประสิทธิผล
การควบคุมภายในตามแนวทางCOSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีแนวทาง
ในการศึกษา ดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
จานวน 120 คน ในการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ทาการคัดเลือกจากบุค ลากรภายในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 30 คน ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงาน
ทัว่ ไป พนัก งานธุร การ เจ้า หน้ าที่การเงินและบัญชี พนัก งานปฏิบตั ิการ และพนักงานของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิ สระ (X) เป็ นความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยด้านการบริหารที่สง่ ผลต่อประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน ตามแนวทาง COSO ประกอบด้วย ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าและปั จจัย
ด้านการสื่อสาร
ตัวแปรตาม (Y) เป็ นประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO
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กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรอิ สระ
ปัจจัยด้านการบริ หาร
1. ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า
2. ปั จจัยด้านการสื่อสาร

ตัวแปรตาม
ประสิ ทธิ ผลการควบคุ ม ภายใน ตาม
แนวทาง COSO 5 องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.

สภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง
กิจกรรมการควบคุม
ข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่อ สารใน
องค์กร
5. การติดตามและประเมินผล

ภาพที่ 2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยไปด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ นคาถามแบบ
ปลายปิ ด (Close-Ended Questions) จานวน 5 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงานปั จจุบนั ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์กร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยด้านการบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผล
การควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านภาวะ
ผูน้ าและปั จจัยด้านการสื่อสาร โดยเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ความกว้างของอันตรภาคชัน้ คานวณจากคะแนนทีส่ ูงสุดลบด้วยคะแนนต่าสุดและ
ทาการหารด้วยจานวนระดับ ความกว้างของอันตรภาคชัน้ ของค่าเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.80
เกณฑ์ในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นจึงสามารถจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วง
คะแนนได้ ดังต่อไปนี้
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คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

การแปลความหมาย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ยวกับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ มภายใน ตาม
แนวทาง COSO จาแนกตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และมีทงั ้ หมด 17 หลักการ โดยเป็ น
คาถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Questions) ให้เลือก คือ มีครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี โดยมี
เกณฑ์ในการให้คะแนนโดย
ระดับความคิ ดเห็น
มีครบถ้วน
มีบางส่วน
ไม่มี

คะแนน
2
1
0

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ คานวณจากคะแนนที่สูงสุดลบด้วยคะแนนต่ าสุดและทา
การหารด้วยจานวนระดับ ความกว้างของอันตรภาคชันของค่
้
าเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.67 เกณฑ์
ในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นจึงสามารถจัดระดับคะแนนเฉลีย่ ในช่วงคะแนนได้
ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
0 – 0.67
0.68 – 1.34
1.35 – 2.00

การแปลความหมาย
ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับน้อย
ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง
ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก

The Committee of Sponsoring Organization of the Roadway Commission (COSO)
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงความมุ่งมันต่
่ อคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกากับดูแล
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หลักการที่ 3 การกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
หลักการที่ 4 การแสดงความมุ่งมันในการพั
่
ฒนาความสามารถของพนักงาน
หลักการที่ 5 การรายงานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 การระบุวตั ถุประสงค์ทเ่ี หมาะสม
หลักการที่ 7 การระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
หลักการที่ 8 การประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริต
หลักการที่ 9 การระบุและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม
หลักการที่ 11 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทัวไปด้
่ านเทคโนโลยี
หลักการที่ 12 การกาหนดนโยบายและวิธกี ารควบคุม
องค์ ป ระกอบที่ 4 ข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่อ สารในองค์ ก ร (Information and
Communication)
หลักการที่ 13 การใช้สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
หลักการที่ 14 การสื่อสารภายใน
หลักการที่ 15 การสื่อสารภายนอก
องค์ประกอบที่ 5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
หลักการที่ 16 การติดตามผลระหว่างการปฏิบตั งิ านและ/หรือการประเมินผลอิสระ
หลักการที่ 17 การประเมินข้อบกพร่องและสื่อสาร
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเป็ นคาถามแบบ
ปลายเปิ ด (Open-Ended Question) เพื่อ ให้ ผู้ต อบแบบสอบถามได้แ สดงความคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมอย่างอิสระ
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึก ษาค้น คว้า อิส ระในครัง้ นี้ ไ ด้ท าการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในการศึก ษาโดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ การค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จาก
ข้อมูล 2 แหล่ง ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อ
เก็บรวมรวมจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการทีเ่ กี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง รวมถึง งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาแบบสอบถามที่ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และทาการบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อ
นาไปประมวลผลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ และกาหนดสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นที่เกีย่ วข้องกับปั จจัยด้านการบริหารที่จะส่งผลต่อ
ประสิท ธิผ ลของการควบคุ ม ภายใน ตามแนวทาง COSO โดยการใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนา
(Descriptive Statistic) มาใช้ในการหาค่าเฉลีย่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์จุดอ่อนของการควบคุมภายในเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและการแก้ไข
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยการนาข้อมูล
ทีไ่ ด้ทาการประเมินประสิทธิผลมาใช้ในการวิเคราะห์
ทดสอบโดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment
Correlation) ทีม่ คี ่าระหว่าง -1 ถึง +1 โดยเครื่องหมายจะเป็ นตัวทีบ่ ่งบอกถึงทิศทางความสัมพันธ์
เครื่องหมายบวก
คือ ตัวแปรสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
เครื่องหมายลบ
คือ ตัวแปรสัมพันธ์ทศิ ทางตรงกันข้าม
ตัวเลข
คือ ตัวแปรขนาดความสัมพันธ์
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรือไม่
เกณฑ์ท่ใี ช้ในการแปรผลระดับความสัมพันธ์ จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ทีไ่ ด้ทาการคานวณได้ ดังต่อไปนี้
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ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
0.85 – 1.00
0.71 – 0.84
0.51 – 0.70
0.00 – 0.50

ระดับของความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์กนั มากทีส่ ุด
มีความสัมพันธ์กนั มาก
มีความสัมพันธ์กนั น้อย
มีความสัมพันธ์กนั น้อยทีส่ ุด

นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผล
การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ว่าสัมพันธ์กนั อย่างไร

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผูศ้ กึ ษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามสารวจความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตาม
แนวทาง COSO
3. การวิเคราะห์ประสิท ธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุม
ภายในของสานักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
5. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้ทาการเก็บรวบรวมจากพนักงานภายใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 30 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 24 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่มอี ายุ 51 ปี ขน้ึ ไป จานวน 10
คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากถึงร้อยละ 56.7
รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ 36.7 และส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและ
บัญชี จานวน 8 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.7 รองลงมาเป็ นนักวิชาการสาธารณสุขและนักจัดการ
งานทัว่ ไป คิด เป็ น ร้อ ยละ 23.3 และส่ ว นใหญ่ ร ะยะเวลาที่ป ฏิบ ัติง านในสาธารณสุ ข จังหวัด
สมุทรสาคร 15 ปี ขน้ึ ไป จานวน 12 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 40 รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน (คน)
ชาย
6
1. เพศ
หญิง
24
รวม
30
ไม่เกิน 30 ปี
3
2. อายุ
อายุ 31-40 ปี
9
อายุ 41-50 ปี
8
อายุ 51 ปี ขน้ึ ไป
10
รวม
30
ปริญญาตรี
17
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
11
ปริญญาเอก
1
ปวส.
1
รวม
30
นักวิชาการสาธารณสุข
7
4. ตาแหน่ งงานปัจจุบนั
นักจัดการงานทัวไป
่
7
พนักงานธุรการ
8
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
5
พนักงานปฏิบตั กิ าร
2
นักทรัพยากรบุคคล
1
รวม
30
9
5. ระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิ งาน ต่ากว่า 5 ปี
6-10 ปี
5
11-15 ปี
4
มากกว่า 15 ปี
12
รวม
30

ร้อยละ
20
80
100
10
30
26.7
33.3
100
56.7
36.7
3.3
3.3
100
23.3
23.3
26.7
16.7
6.7
3.3
100
30
16.7
13.3
40
100
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4.2 การวิ เ คราะห์ปั จ จัย ด้ า นการบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการควบคุม
ภายใน ตามแนวทาง COSO
4.2.1 ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า
จากการทีไ่ ด้ทาการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วปั จจัยด้านการ
บริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ทางด้านปั จจัยด้านภาวะ
ผูน้ า โดยทางด้านพฤติกรรมของผูน้ ามีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.59 , SD = 0.64 และทางด้านคุณสมบัติ
ของผูน้ ามีค่าเฉลีย่ x̅ = 4.13 , SD = 0.58 ผลระดับความคิดเห็นของทัง้ สองด้านอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของปั จจัยด้า นภาวะผู้นาของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ด้านพฤติกรรมของผูน้ า
3.59
0.64
เห็นด้วยมาก
ด้านคุณสมบัตขิ องผูน้ า
4.13
0.58
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.86
0.61
เห็นด้วยมาก
ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าทางด้านพฤติกรรมของผูน้ า เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าค่าเฉลีย่
มากทีส่ ุดอยู่ท่ี ผูน้ าขององค์กรเป็ นแบบมุ่งงาน โดยมีค่าเฉลีย่ x̅ = 3.90 , SD = 0.845 กล่าวคือ
การที่ผู้นามีการกาหนดเป้ าหมายและบทบาทหน้ าที่ของผู้นาและผู้ปฏิบตั ิงานไว้อย่างชัดเจน
มีการวางแผนการทางาน เน้นการทางานให้เป็ นไปตามขัน้ ตอน เน้นความสาเร็จของงานเป็ นหลัก
และเห็นด้วยมากว่าผูน้ าขององค์กรต้องได้รบั ความไว้วางใจ โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.90 , SD =
1.029 รองลงมาอยู่ท่ผี นู้ าขององค์กรเป็ นแบบผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.87 ,
SD = 1.042 กล่าวคือ การทีผ่ นู้ าเป็ นผูท้ ส่ี ามารถกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการเปลีย่ นแปลง
องค์กรได้ สามารถประสานงานภายในและนอกองค์กรได้ดี รวมถึงต้องเป็ นผูท้ ่ี ลงไปปฏิบตั ิให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส่วนค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดอยู่ท่ี ผู้นาขององค์กรเป็ นแบบเผด็จการ
โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 2.00 , SD = 0.788 กล่าวคือ การที่ผู้ออกคาสังควบคุ
่
มผู้ปฏิบตั ิงานอย่าง
เข้มงวด โดยไม่ฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง ใช้รูปแบบการชีน้ าและไม่เปิ ดโอกาสให้ผตู้ ามมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจ รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านภาวะผูน้ าด้านพฤติกรรมของ
ผูน้ าของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แปลผลระดับ
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า
SD
x̅
ความคิ ดเห็น
ด้านพฤติ กรรมของผูน้ า
ผูน้ าขององค์กรเป็ นแบบเผด็จการ
2.00
0.788
เห็นด้วยน้อย
ผูน้ าขององค์กรเป็ นแบบประชาธิปไตย
3.73
0.785
เห็นด้วยมาก
ผูน้ าขององค์กรเป็ นแบบเสรีนิยม
3.57
0.817
เห็นด้วยมาก
ผูน้ าขององค์กรเป็ นแบบมุ่งงาน
3.90
0.845
เห็นด้วยมาก
ผูน้ าขององค์กรเป็ นแบบมุ่งคน
3.80
0.997
เห็นด้วยมาก
ผูน้ าขององค์กรเป็ นแบบผูน้ าการ
3.87
1.042
เห็นด้วยมาก
เปลีย่ นแปลง
ผูน้ าขององค์กรต้องมีวนิ ยั เป็ นแบบอย่าง 3.73
0.997
เห็นด้วยมาก
ทีด่ ี
ผูน้ าขององค์กรเป็ นทีพ่ ง่ึ และเก่งจริง
3.83
0.913
เห็นด้วยมาก
ผูน้ าขององค์กรได้รบั ความไว้วางใจ
3.90
1.029
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.59
0.64
เห็นด้วยมาก
ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าทางด้านคุณสมบัตขิ องผูน้ า เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ย
มากทีส่ ุดอยู่ท่ี ผูน้ าขององค์กรต้องมีความสุภาพอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ โดยมีค่าเฉลีย่ x̅ = 4.27 ,
SD = 0.785 รองลงมาคือผู้นาขององค์กรต้องเป็ นผู้พฒ
ั นาทัก ษะความรู้ ความสามารถของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.20 , SD = 0.776 ผู้นาขององค์กรต้องเป็ นผู้ท่มี ีวสิ ยั ทัศ น์
สามารถหนดเป้ าหมายขององค์กรได้ โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.17 , SD = 0.648 ผูน้ าขององค์กร
ต้องสามารถสร้างแรงบรรดาลใจและกระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องการทีจ่ ะประสบความสาเร็จ โดย
มีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.13 , SD = 0.730 ผู้นาขององค์กรต้องมีค วามอดทนอดกลัน้ สามารถแก้ไข
ปั ญหาได้ โดยมีค่าเฉลีย่ x̅ = 4.13 , SD = 0.776 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านภาวะผูน้ าด้านคุณสมบัตขิ อง
ผูน้ าของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แปลผลระดับ
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า
SD
x̅
ความคิ ดเห็น
ด้านคุณสมบัติของผูน้ า
ผูน้ าขององค์กรต้องเป็ นผูท้ ม่ี วี สิ ยั ทัศน์
4.17
0.648
เห็นด้วยมาก
สามารถกาหนดเป้ าหมาย
ผูน้ าขององค์กรต้องสามารถกระจาย
3.97
0.615
เห็นด้วยมาก
แผนงานสู่ผปู้ ฏิบตั งิ านแต่ละคน ให้
เหมาะสมกับงานแต่ละอย่าง
ผูน้ าองค์กรต้องสร้างทีม เน้นทัง้ คนเน้น
4.07
0.691
เห็นด้วยมาก
ทัง้ งาน มีความเป็ นธรรม
ผูน้ าองค์กรต้องสร้างแรงบันดาลใจและ
4.13
0.730
เห็นด้วยมาก
กระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องการประสบ
ความสาเร็จ
ผูน้ าองค์กรต้องเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาทักษะ
4.20
0.761
เห็นด้วยมาก
ความรู้ ความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ผูน้ าองค์กรต้องมีความอดทนอดกลัน้
4.13
0.776
เห็นด้วยมาก
สามารถแก้ไขปั ญหาได้
ผูน้ าองค์กรต้องมีความสุภาพอ่อนโยน
4.27
0.785
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
แต่ไม่อ่อนแอ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.13
0.58
เห็นด้วยมาก
4.2.2 ปัจจัยด้านการสื่อสาร
จากการทีไ่ ด้ทาการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยด้าน
การสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านลักษณะของการสื่อสาร ด้านรูปแบบของการสื่อสาร ด้านทิศทางในการสื่อสาร และด้าน
วิธีก ารสื่อสาร โดยภาพรวมมีค่า เฉลี่ย x̅ = 4.11 , SD = 1.02 โดยค่ า เฉลี่ย มากที่สุดในด้าน
วิธกี ารสื่อสาร x̅ = 4.30 , SD = 1.05 กล่าวคือ การสื่อสารด้วยวาจา การใช้ถ้อยคาหรือการพูด
ซึ่งเป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ุด เป็ นวิธที ง่ี ่าย สะดวก และประหยัดเวลา รองลงมาเป็ นด้านลักษณะ
ของการสื่อสาร x̅ = 4.25 , SD = 0.96 รองลงมาเห็นด้วยมากในด้านทิศทางในการสื่อสาร x̅ =
4.00 , SD = 1.05 กล่าวคือ การสื่อสารภายในองค์กรเป็ นการสื่อสารแบบต่างหน่วยงานและต่าง
ระดับ เป็ นการติดต่อสื่อสารข้ามแผนก ข้ามระดับระหว่างบุคคลต่างหน่วยงานหรืออยู่ต่างระดับ
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กัน ทัง้ นี้เพื่อให้การสื่อสารการทางานมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ช่วยลดขันตอนการท
้
างาน
การสื่อ สารแบบสอทาง เช่ น หัว หน้ า ฝ่ ายหนึ่ ง ติด ต่ อ โดยตรงกับ ผู้ป ฏิบ ัติง านอีก ฝ่ ายหนึ่ ง
รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านการสื่อสารของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แปลผลระดับ
ปัจจัยด้านการสื่อสาร
SD
x̅
ความคิ ดเห็น
ด้านลักษณะของการสื่อสาร
1. มีการสื่อสารระหว่างบุคคลภายใน
4.27
0.944
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
องค์กรอย่างสม่าเสมอ เช่น ระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูป้ ฏิบตั งิ าน หรือระหว่าง
ผูน้ าองค์กรกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
2. มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใน
4.23
1.006
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
องค์กรอย่างสม่าเสมอ เช่น ระหว่างฝ่ าย
งานหนึ่งกับอีกฝ่ ายงานหนึ่ง
ด้านรูปแบบของการสื่อสาร
1. การสื่อสารในองค์กรเป็ นการสื่อสาร
3.90
1.029
เห็นด้วยมาก
แบบสองทาง โดยผูร้ บั มีการตอบกลับมา
ยังผูส้ ่งทันที่ เช่น ผูส้ ่งและผูร้ บั สารอยู่ต่อ
หน้ากัน
ด้านทิ ศทางในการสื่อสาร
การสื่อสารภายในองค์กรเป็ นการสือ่ สาร
4.00
1.050
เห็นด้วยมาก
แบบต่างหน่วยงานและต่างระดับ เช่น
หัวหน้าฝ่ ายหนึ่งติดต่อโดยตรงกับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านอีกฝ่ ายหนึ่ง
ด้านวิ ธีการสื่อสาร
องค์กรมีการสื่อสารด้วยวาจา เช่น
4.30
1.055
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
การพูด การเขียน
ค่าเฉลี่ยรวม
4.11
1.02
เห็นด้วยมาก
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4.3 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
จากการทีไ่ ด้ทาการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผล
การควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ x̅ = 1.43 , SD = 0.47 โดยทัง้
5 องค์ประกอบอยู่ในระดับมากทัง้ หมด เรียงค่าเฉลีย่ จากมากสุด คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม
x̅ = 1.47 , SD = 0.42 และข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร x̅ = 1.47 , SD = 0.46
รองลงมาคือการติดตามและประเมินผล x̅ = 1.42 , SD = 0.56 กิจกรรมการควบคุม x̅ = 1.41 ,
SD = 0.45 และการประเมินความเสีย่ ง x̅ = 1.39 , SD = 0.48 ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง
ที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ตามแนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อม
1.47
0.42 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
การควบคุม
ในระดับมาก
องค์ประกอบที่ 2 การประเมิน
1.39
0.48 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ความเสีย่ ง
ในระดับมาก
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
1.41
0.45 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ควบคุม
ในระดับมาก
องค์ประกอบที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศ 1.47
0.46 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
และการสื่อสารในองค์กร
ในระดับมาก
องค์ประกอบที่ 5 การติดตามและ
1.42
0.56 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ประเมินผล
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรวม
1.43
0.47 ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับมาก
จากการทีไ่ ด้ทาการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผล
การควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จาแนก
ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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องค์ ป ระกอบที่ 1 สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม (Control Environment) พบว่ า
ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 1.47
หลักการที่ 1 ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ องค์กรมีการกาหนดจริยธรรมขององค์กร เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ให้แก่คณะกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงาน อย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53 รองลงมา คือ แสดงความมุ่งมันต่
่ อคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับส่งเสริมคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
โดยเป็ นแบบอย่างที่ดขี องการประพฤติตนและการปฏิบตั งิ าน พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ ในรอบปี มกี าร
จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจและการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมองค์กร สอบถามไปยัง
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อประเมินผล พร้อมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมจริยธรรมองค์กร พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.17
หลักการที่ 3 ค่าเฉลีย่ ทีม่ ากทีส่ ุด คือ มีการกาหนดอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่
ละตาแหน่ งงานไว้อย่างชัดเจน พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.63 รองลงมา คือ มีการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงาน
พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.60 และค่าเฉลีย่ ที่
น้อยทีส่ ุด คือ มีการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานและของตาแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน
พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.33
หลักการที่ 4 ค่าเฉลี่ยที่มากทีส่ ุด คือ มีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการสรรหาผูส้ บื
ทอดตาแหน่งทีส่ าคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง พบว่ามีประสิทธิผลการ
ควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.57 รองลงมา คือ มีนโยบาย แผนงาน
และกระบวนการเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทีเ่ หมาะสม เพื่อ
สนับสนุ นองค์กรสู่ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.47
หลักการที่ 5 การรายงานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ มีการกาหนดให้พนัก งานรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการควบคุม รวมทัง้ การแก้ไขข้อบกพร่องที่
เกิดขึน้ พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 ราย
ละเอียดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผ ลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน ตาม
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
แนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงความมุ่งมั ่นต่อคุณค่าของความซื่อตรงและจริ ยธรรม
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารทุกระดับ
1.50 0.509 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ส่งเสริมคุณค่าของความซื่อตรงและ
อยู่ในระดับมาก
จริยธรรม โดยเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี อง
การประพฤติตนและการปฏิบตั งิ าน
มีการกาหนดจริยธรรมองค์กร (Code of 1.53 0.509 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
Conduct) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
อยู่ในระดับมาก
ปฏิบตั งิ าน ให้แก่คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน อย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้ทกุ คนรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ
มีการกาหนดนโยบายการรับแจ้ง
1.43 0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
เบาะแสการกระทาทุจริต การสอบสวน
อยู่ในระดับมาก
และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Whistle
Blower Policy) ซึง่ ได้จดั ทาข่องทาง
พิเศษสาหรับการรับแจ้งข้อมูลทัง้ จาก
ภายในและภายนอกองค์กร
ในรอบปี มกี ารจัดทาแบบสอบถามเพือ่
1.17 0.747 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ประเมินความเข้าใจและการปฏิบตั ติ าม
อยู่ในระดับปานกลาง
จริยธรรมองค์กร สอบถามไปยัง
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
เพื่อประเมินผล พร้อมทัง้ รายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อเป็ นข้อมูล ในการ
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมจริยธรรม
องค์กรต่อไป
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผ ลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ)
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน ตาม
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
แนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
หลักการที่ 3 การกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสม
1.53 0.629 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่
อยู่ในระดับมาก
กาหนดไว้ โดยมีการแสดงแผนภูมกิ าร
จัดโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับ
บัญชาขององค์กรทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
มีการกาหนดอานาจหน้าทีค่ วาม
1.60 0.498 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
รับผิดชอบของหน่วยงาน (Functional
อยู่ในระดับมาก
Description) ไว้อย่างชัดเจน
มีการกาหนดอานาจหน้าทีค่ วาม
1.63 0.556 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน ได้แก่
อยู่ในระดับมาก
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
(Job Description) ไว้อย่างชัดเจน
มีการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านของ
1.33 0.606 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
หน่วยงานและของตาแหน่งงานไว้อย่าง
อยู่ในระดับปานกลาง
ชัดเจน
หลักการที่ 4 การแสดงความมุ่งมั ่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
มีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการ
1.47 0.629 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
เพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ ี
อยู่ในระดับมาก
ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนองค์กรสู่ความสาเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
มีกระบวนการในการประเมินผล
1.43 0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
การปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม
อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ)
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน ตาม
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
แนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
หลักการที่ 4 การแสดงความมุ่งมั ่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
มีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการ
1.57 0.568 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
สรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่งทีส่ าคัญ เพือ่ ให้
อยู่ในระดับมาก
องค์กรสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
หลักการที่ 5 การรายงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
มีการกาหนดให้พนักงานรายงานผลการ 1.43 0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
อยู่ในระดับมาก
ด้านการควบคุม รวมทัง้ การแก้ไข
ข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้
ค่าเฉลี่ยรวม
1.47 0.42 ประสิ ทธิ ผลการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับมาก
องค์ประกอบที่ 2 การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment) พบว่า ประสิทธิผล
การควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 1.39
หลักการที่ 6 มีการกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจน พบว่า
มีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70 และมีการกาหนด
วัตถุประสงค์การดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดาเนินงานของ
องค์กรอย่างชัดเจน พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.43
หลักการที่ 7 ค่าเฉลีย่ ทีม่ ากทีส่ ุด คือ มีการบริหารความเสีย่ งโดยกาหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การยอมรับความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสีย่ ง
และการกระจายความเสีย่ ง พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 1.37 รองลงมา คือ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกและภายในองค์กร และมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ทงั ้ ในระดับองค์กรและระดับหน่ วยงาน พบว่ามีประสิทธิผล
การควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.30 และมีการนาปั จจัยเสีย่ งมา
วิเคราะห์เพื่อจัดระดับความสาคัญของความเสีย่ งนัน้ ๆ ทัง้ ในด้านโอกาสเกิดและผลกระทบ โดย
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มีเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.30
หลักการที่ 8 การประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริต มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดการ
ทุจริตในทุกรูปแบบซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร พบว่ามีประสิทธิผลการ
ควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.37
หลักการที่ 9 การระบุและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ มีการนาการเปลีย่ นแปลงที่
สาคัญขององค์กรมาประกอบการประเมินความเสี่ยงขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้นา
องค์กร การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร พบว่ามีประสิทธิผลการ
ควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.30 รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสีย่ ง
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ตามแนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 2 การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 การระบุวตั ถุประสงค์เหมาะสม
มีการกาหนดวัตถุประสงค์การ
1.70
0.466 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ดาเนินงานขององค์กรไว้อย่าง
ในระดับมาก
ชัดเจน
มีการกาหนดวัตถุประสงค์การ
1.43
0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ในระดับมาก
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงานขององค์กรไว้อย่าง
ชัดเจน
หลักการที่ 7 การระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยง
มีการระบุปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
1.30
0.596 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ภายนอกและภายในองค์กรและมี
ในระดับปานกลาง
ผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทงั ้ ในระดับองค์กร
และระดับหน่วยงาน
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสีย่ ง (ต่อ)
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ตามแนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 2 การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 7 การระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยง
มีการนาปั จจัยเสีย่ งมาวิเคราะห์
1.30
0.596 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
เพื่อจัดระดับความสาคัญของ
ในระดับปานกลาง
ความเสีย่ งนัน้ ทัง้ ในด้านโอกาส
เกิดและผลกระทบ โดยมีเกณฑ์
การประเมินความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
มีการบริหารความเสีย่ งโดย
1.37
0.556 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
กาหนดแผนการจัดการความ
ในระดับมาก
เสีย่ งทีเ่ หมาะสม เช่น การยอมรับ
ความเสีย่ ง การลดความเสีย่ ง
การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง และการ
กระจายความเสีย่ ง
หลักการที่ 8 การประเมิ นความเสี่ยงด้านการทุจริ ต
มีการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
1.37
0.615 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
การทุจริตในทุกรูปแบบซึ่งส่งผล
ในระดับมาก
กระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร
หลักการที่ 9 การระบุและวิ เคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
มีการนาการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
1.30
0.651 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ขององค์กรมาประกอบการประเมิน
ในระดับปานกลาง
ความเสีย่ งขององค์กร เช่น
การเปลีย่ นแปลงผูน้ าองค์กร
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบของค์กร
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร
เป็ นต้น
ค่าเฉลี่ยรวม
1.39
0.48 ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับมาก
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องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมควบคุม (Control Activities) พบว่า ประสิทธิผลการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 1.41
หลักการที่ 10 การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุม มีการกาหนดกิจกรรมควบคุม
เพื่อจัดการความเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ เช่น
การกาหนดนโยบายการแบ่งแยกหน้าทีง่ าน การกาหนดวิธกี ารปฏิบตั งิ าน การประมวลผลข้อมูล
การจัดทาเอกสารหลักฐาน การวัดผลการปฏิบตั งิ าน การสอบทานโดยผูบ้ ริหาร พบว่ามีประสิทธิผล
การควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.43
หลักการที่ 11 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทัวไปด้
่ านเทคโนโลยี มีการประเมิน
ขัน้ ตอนการดาเนินงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี พร้อมทัง้ กาหนดการควบคุมทัวไปด้
่ านเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความมันใจในความถู
่
กต้อง ครบถ้วน และความพร้อมในการประมวลผล เช่น การกาหนด
หน้ าที่ค วามรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี การจากัดสิทธิก์ ารเข้าถึง หน้ าที่ค วามรับผิดชอบของ
ผูใ้ ช้งานระบบคอมพิวเตอร์ พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 1.43 และมีการควบคุมในขัน้ ตอนการจัดหา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
ให้มคี วามเหมาะสม พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.43
หลักการที่ 12 ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ การกาหนดนโยบายและวิธีการควบคุม สร้าง
กิจกรรมควบคุมโดยกาหนดเป็ นนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพื่อให้พนักงานถือปฏิบตั ิ พบว่า
มีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.53 รองลงมา คือ มีการ
กาหนดความรับผิดชอบและการรายงานในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านต่อฝ่ าย
บริหาร พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 และ
ค่าเฉลี่ยทีน่ ้อยที่สุด คือ มีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมอย่างสม่าเสมอ พบว่ามี
ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม
ประสิ ทธิ ผลการควบคุม
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ภายใน ตามแนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 การเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุม
มีการกาหนดกิจกรรมควบคุมเพือ่
1.43
0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
จัดการความเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบ
ในระดับมาก
ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้ เช่น
การกาหนดนโยบายการแบ่งแยก
หน้าทีง่ าน การกาหนดวิธกี าร
ปฏิบตั งิ าน การประมวลผลข้อมูล
การจัดทาเอกสารหลักฐาน การ
วัดผลการปฏิบตั งิ าน การสอบ
ทานโดยผูบ้ ริหาร เป้ นต้น
หลักการที่ 11 การเลือกและพัฒนากิ จกรรมควบคุมทัวไปด้
่
านเทคโนโลยี
มีการประเมินขัน้ ตอน การดาเนิน
1.43
0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
งานทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยี พร้อมทัง้
ในระดับมาก
กาหนดการควบคุมทัวไปด้
่ าน
เทคโนโลยี เพื่อสร้างความมันใจใน
่
ความถูกต้อง ครบถ้วน และความ
พร้อมในการประมวลผล เช่น การ
กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยี การจากัดสิทธิ ์
การเข้าถึง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของผูใ้ ช้งานระบบคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น
มีการควบคุมในขัน้ ตอนการจัดหา
1.43
0.568 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
การพัฒนา และการบารุงรักษา
ในระดับมาก
ระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม (ต่อ)
ประสิ ทธิ ผลการควบคุม
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ภายใน ตามแนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 12 การกาหนดนโยบายและวิ ธีการควบคุม
สร้างกิจกรรมควบคุมโดยกาหนด
1.53
0.571 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
เป็ นนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ในระดับมาก
เพื่อให้พนักงานถือปฏิบตั ิ
มีการกาหนดความรับผิดชอบและ
1.43
0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
การรายงานในการปฏิบตั ติ าม
ในระดับมาก
นโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านต่อ
ฝ่ ายบริหาร
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านตาม
1.40
0.563 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
กิจกรรมควบคุมได้ในเวลาที่
ในระดับมาก
กาหนดตามนโยบายและวิธกี าร
ปฏิบตั งิ าน
มีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรม 1.23
0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
การควบคุมอย่างสม่าเสมอ
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
1.41
9.45 ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับมมาก
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
พบว่า ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 1.47
หลัก การที่ 13 ค่ า เฉลี่ย ที่ม ากที่สุ ด คือ การใช้ส ารสนเทศที่เ กี่ย วข้อ ง มีก ารระบุ
สารสนเทศที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านขององค์กร พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ จัดให้มรี ะบบ
สารสนเทศทีม่ คี ุณภาพ ได้แก่ ทันกาล ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้ ได้รบั การป้ องกัน และมีการ
เก็บรักษาทีด่ ี พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.47
หลักการที่ 14 ค่าเฉลีย่ ทีม่ ากทีส่ ุด คือ การสื่อสารภายใน มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร
เข้าใจและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดการควบคุมภายใน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
พบว่ า มีป ระสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายในอยู่ ใ นระดับ มาก โดยมีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 1.57 และ
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คณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร มีการสื่อสารระหว่างกันเพื่อให้มสี ารสนเทศทีจ่ าเป็ นในการทางาน
ตามหน้ า ที่ค วามรับ ผิดชอบ พบว่า มีป ระสิท ธิผ ลการควบคุม ภายในอยู่ ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.57 และค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยทีส่ ุด คือ มีสายฮอตไลน์ในการรับแจ้งเบาะแส (Whistle
Blower Hotline) เพื่อรับข้อมูลจากผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหรือรับข้อมูลลับ พบว่ามีประสิทธิผล
การควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.47
หลักการที่ 15 ค่าเฉลีย่ ทีม่ ากทีส่ ุด คือ การสื่อสารภายนอก มีการสื่อสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบุคคลภายนอกอย่างทันเวลา เช่น ผูบ้ ริจาค ผูร้ บั บริจาค ส่วนราชการ พบว่ามีประสิทธิผลการ
ควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.47 และมีการรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก
เพื่อ ให้ข้อ มู ล ที่เ กี่ย วข้อ งต่ อ ฝ่ ายบริห ารและคณะกรรมการ โดยผ่า นช่อ งทางการสื่อ สารที่
เหมาะสม พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47
และค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยทีส่ ุด คือ มีสายฮอตไลน์ในการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Hotline) เพื่อ
รับข้อมูลจากผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามหรือรับข้อมูลลับ พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.33
หลัก การที่ 16 การติด ตามผลระหว่างการปฏิบ ัติง านและ/หรือการประเมินผลอิสระ
มีการติดตามผลระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยหัวหน้าของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า องค์ประกอบ
ต่ า งๆ ของระบบการควบคุ มภายในได้ถู กก าหนดไว้แ ละได้มีก ารนามาปฏิบ ัติจ ริง พบว่ามี
ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.53 และมีการประเมินผล
อิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในตามงวดเวลา เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าองค์ประกอบต่างๆ ของระบบการ
ควบคุมภายในได้ถูกกาหนดไว้ และได้มกี ารนามาปฏิบตั จิ ริง พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.47 รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ตามแนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
มีการระบุสารสนเทศทีต่ อ้ งใช้เพื่อ 1.60
0.498 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
ในระดับมาก
องค์กร
มีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่ง
1.37
0.556 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ภายในและภายนอกองค์กร
ในระดับมาก
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ตามแนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
มีกระบวนการประมวลผลข้อมูล
1.37
0.669 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
เป็ นสารสนเทศ
ในระดับมาก
จัดให้มรี ะบบสารสนเทศทีม่ ี
1.47
0.681 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
คุณภาพ ได้แก่ ทันกาล ถูกต้อง
ในระดับมาก
ครบถ้วน เข้าถึงได้ ได้รบั การ
ป้ องกัน และมีการเก็บรักษาทีด่ ี
หลักการที่ 14 การสื่อสารภายใน
มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร
1.57
0.679 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
เข้าใจและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
ในระดับมาก
เกิดการควบคุมภายใน โดยผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
คณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร
1.57
0.568 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
มีการสือ่ สารระหว่างกันเพื่อให้มี
ในระดับมาก
สารสนเทศทีจ่ าเป็ นในการทางาน
ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
มีสายฮอตไลน์ในการรับแจ้ง
1.47
0.681 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
เบาะแส (Whistle Blower
ในระดับมาก
Hotline) เพื่อรับข้อมูลจากผูไ้ ม่
ประสงค์ออกนามหรือรับข้อมูลลับ
หลักการที่ 15 การสื่อสารภายนอก
มีการสือ่ สารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
1.47
0.629 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
บุคคลภายนอกอย่างทันเวลา เช่น
ในระดับมาก
ผูบ้ ริจาค ผูร้ บั บริจาค ส่วนราชการ
เป็ นต้น
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ตามแนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 15 การสื่อสารภายนอก
มีการรับข้อมูลจาก บุคคลภายนอก 1.47
0.629 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
เพื่อให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องต่อฝ่ าย
ในระดับมาก
บริหารและคณะกรรมการ โดยผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
มีสายฮอตไลน์ในการรับแจ้ง
1.33
0.711 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
เบาะแส (Whistle Blower Hotline)
ในระดับปานกลาง
เพื่อรับข้อมูลจากผูไ้ ม่ประสงค์ออก
นามหรือรับข้อมูลลับ
หลักการที่ 16 การติ ดตามผลระหว่างการปฏิ บตั ิ งานและ/หรือการประเมิ นผลอิ สระ
มีการติดตามผลระหว่างการปฏิบตั ิ 1.53
0.507 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
งานโดยหัวหน้าของทุกหน่วยงาน
ในระดับมาก
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า องค์ประกอบต่างๆ
ของระบบการควบคุมภายในได้ถูก
กาหนดไว้และได้มกี ารนามา
ปฏิบตั จิ ริง
มีการประเมินผลอิสระโดย
1.47
0.571 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ผูต้ รวจสอบภายในตามงวดเวลา
ในระดับมาก
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าองค์ประกอบต่างๆ
ของระบบการควบคุมภายในได้
ถูกกาหนดไว้ และได้มกี ารนามา
ปฏิบตั จิ ริง
ค่าเฉลี่ยรวม
1.47
0.46 ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับมาก
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องค์ประกอบที่ 5 กิ จกรรมติ ดตามผล (Monitoring Activities) พบว่า ประสิทธิผล
การควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 1.42
หลักการที่ 17 ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ มีการสื่อสารข้อบกพร่องของระบบการควบคุม
ภายในต่อผูร้ บั ผิดชอบในการสังการแก้
่
ไขอย่างทันท่วงที พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 มีการรายงานข้อบกพร่องและความคืบหน้าการ
แก้ไขต่อฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการตามความเหมาะสม พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 และในกรณีมเี บาะแสหรือเหตุการณ์ทุจริตมี
การรายงานต่อคณะกรรมการโดยทันที พบว่ามีประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.43 รายละเอียดดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตาม
แนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจาแนกเป็ นราย
ข้อขององค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมติดตามผล
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
SD
แปลผลระดับความคิ ดเห็น
x̅
ตามแนวทาง COSO
องค์ประกอบที่ 5 กิ จกรรมติ ดตามผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 17 การประเมิ นข้อบกพร่องและสื่อสาร
ฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการมี
1.40
0.621 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
การประเมินผลการติดตามผล
ในระดับมาก
ระหว่างการปฏิบตั งิ านและการ
ประเมินผลอิสระอย่างเหมาะสม
มีการสือ่ สารข้อบกพร่องของระบบ 1.43
0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
การควบคุมภายในต่อผูร้ บั ผิดชอบ
ในระดับมาก
ในการสังการแก้
่
ไขอย่างทันท่วงที
มีการรายงานข้อบกพร่องและ
1.43
0.626 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ความคืบหน้าการแก้ไขต่อฝ่ าย
ในระดับมาก
บริหารและคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสม
กรณีมเี บาะแสหรือเหตุการณ์
1.43
0.568 ประสิทธิผลการควบคุมภายในอยู่
ทุจริตมีการรายงานต่อ
ในระดับมาก
คณะกรรมการโดยทันที
ค่าเฉลี่ยรวม
1.42
0.47 ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับมาก
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4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผล
การควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร
จากการที่ได้ทาการศึกษา ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหาร
กับประสิทธิผลการควบคุมภายในของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ศกึ ษาได้ทา
การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)
พบว่าปั จจัยด้านภาวะผูน้ าในภาพรวม ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์มคี ่าเป็ นบวก (0.528) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน มีความสัมพันธ์กนั ในระดับน้อย มีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และปั จจัยด้านการสื่อสาร ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มคี ่าเป็ นบวก (0.301)
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน มีสมั พันธ์กนั ในระดับน้อยทีส่ ดุ
รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงค่าสัม ประสิทธิ ์สหสัม พันธ์ค วามสัม พันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับ
ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม

การประเมินความ
เสีย่ ง

กิจกรรมการควบคุม

ข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสารใน
องค์กร

การติดตามและ
ประเมินผล

ประสิทธิผลการ
ควบคุมภายใน

ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO

ปัจจัยด้าน
ภาวะผูน้ า

Pearson
Correlation

.420*

.434*

.456*

.495*

.452*

.528**

ปัจจัยด้าน
การสื่อสาร

Sig
Pearson
Correlation

.021
.262

.017
.256

.011
.303

.005
.287

.012
.121

.003
.301

Sig
.163
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

.173

.104

.124

.523

.106

ปัจจัยด้านการบริหาร

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเรื่อง ปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผล
การควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาปั จจัยด้านการบริหารกับ ประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากร
ภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 120 คน ในการศึกษาค้นคว้าอิสระได้
ทาการคัดเลือกจากบุคลากรภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 30 คน
ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทัวไป
่ พนักงานธุรการ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
พนักงานปฏิบตั กิ าร และพนักงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปั จ จัย ด้านการบริห ารที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิผล
การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า
และปั จจัยด้านการสื่อสาร ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลการควบคุม
ภายในตามแนวทาง COSO จาแนกตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และมีทงั ้ หมด 17 ส่วนที่
4 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการหา
ค่าเฉลีย่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product
Moment Correlation) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผล
การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรือไม่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ผู้ต อบแบบสอบถามของส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด สมุ ท รสาคร จ านวน 30 คน
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 80.00 และที่เหลือเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 20.00
ส่วนใหญ่ เป็ นผูท้ ่มี อี ายุ 51 ปี ขน้ึ ไป ถึงร้อยละ 33.30 ส่วนที่น้อยที่สุดเป็ นผูท้ ่อี ายุไม่เกิน 30 ปี

44
ร้อยละ 10.00 ส่วนของระดับการศึกษา มากที่สุดคือระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.70 รองลงมา
คือระดับปริญญาโท ร้อยละ 36.70 ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านมากทีส่ ุดคือมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 40
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยปั จจัย
ด้านการบริหารจะแบ่งออกเป็ น ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าและปั จจัยด้านการสื่อสาร ทาการทดสอบหา
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า มีค่าเท่ากับ 0.528 เมื่อแปรผลระดับ
ความสัมพันธ์แล้ว ปั จจัยด้านภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กนั กับประสิทธิผลการควบคุมภายในใน
ระดับน้อย สัมพันธ์ทศิ ทางเดียวกัน ส่วนปั จจัยด้านการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 0.301 เมื่อแปรผล
ระดับความสัมพันธ์แล้ว ปั จจัยด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์กนั กับประสิทธิผลการควบคุม
ภายในในระดับน้อยทีส่ ุด สัมพันธ์ทศิ ทางเดียวกัน

5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
COSO ของส านักงานสาธารณสุ ขจัง หวัดสมุท รสาคร ตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละสมมติฐานของ
การศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ว่า ปั จจัย ด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO ของหน่ วยงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยปั จจัยด้านการบริหาร
แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านภาวะผูน้ าและด้านการสื่อสาร ซึ่ง ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า มีค่าเท่ากับ
0.528 เมื่อแปรผลระดับความสัมพันธ์แล้ว ปั จจัยด้านภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กนั กับประสิทธิผล
การควบคุมภายในในระดับน้อย สัมพันธ์ทศิ ทางเดียวกัน และปั จจัยด้านการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ
0.301 เมื่อแปรผลระดับความสัมพันธ์แล้ว ปั จจัยด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์กนั กับประสิทธิผล
การควบคุมภายในในระดับน้อยทีส่ ุด สัมพันธ์ทศิ ทางเดียวกัน
ดังนัน้ การทีจ่ ะทาให้การควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าและปั จจัย
ด้านการสื่อสารจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งจะส่งผลให้เพิม่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้องค์กร
ให้บรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ สอดคล้องกับธารินี เณรวงศ์ (2558, หน้า 89) ทีก่ ล่าวว่าปั จจัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้ระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ คือ ปั จจัยด้านนโยบายการบริหารและการพัฒนาด้าน
บุคลากร สอดคล้องกับจิราพร หมวดเพชร (2558, หน้า 65) ที่กล่าวว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของทุก คู่มีค วามสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วน
ปั จ จัย ด้านการสื่อสาร สอดคล้องกับแพมาลา วัฒ นเสถีย รสินธุ์ (2559, หน้ า 67) ที่ก ล่ าวว่า
การสื่อสารระดับบุคคลและหน่วยงานมีมากทีส่ ุด ซึ่งเป็ นการติดต่อสื่อสารเรื่องงานภายในองค์กร
เป็ นส่วนใหญ่ และพบปั ญหาการสื่อสารเกิดขึน้ ในระดับบุคคลและหน่ วยงานมากที่สุดเช่นกัน
แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารมีความสาคัญหากเกิดปั ญหาด้านการสื่อสารจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
ทีไ่ ม่ตรงกันได้ ซึ่งจะทาให้กระทบต่อประสิทธิผลการควบคุมภายใน

45

5.3 ข้อจากัดของการศึกษา
การศึกษาปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทางCOSO
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีขอ้ จากัดของการศึกษา ดังนี้
1. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าอิสระค่อนข้างจากัด ทาให้เก็บข้อมูลได้น้อย
2. การศึกษาอิสระครัง้ นี้เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร อาจจะไม่สามารถนาไปเป็ น
บรรทัดฐานขององค์กรอื่นๆ ได้

5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาปั จจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ดังนัน้
1. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป อาจเพิม่ การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก ช่วย
ให้ผลการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ รวมถึงเพื่อให้เป็ นประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาในอนาคต
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO เพื่อให้ได้การศึกษาทีห่ ลากหลาย และได้ศกึ ษาปั จจัยอื่นๆ
เช่น รูปแบบวัฒนธรรมขององค์กร ภาวะผูน้ า
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง
COSO ของหน่ วยงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้จดั ทาขึน้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริหารกับ
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน และประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO
ของหน่ วยงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะถูก
เก็บเป็ นความลับ
แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แบบสอบถามประกอบด้วย
4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายในตาม
แนวทาง COSO จาแนกตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ผูศ้ กึ ษาจะนาผลที่ได้จากแบบสอบถามไปใช้เพื่อสรุปผลการศึกษาในภาพรวม ผูศ้ กึ ษา
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี ในการสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความทีเ่ ป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
1. ชาย

2. หญิง

1. ไม่เกิน 30 ปี
3. อายุ 41-50 ปี

2. อายุ 31-40 ปี
4. อายุ 51 ปี ขน้ึ ไป

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรี
3. ปริญญาเอก

2. ปริญญาโท
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………..

4. ตาแหน่งงานปั จจุบนั
นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ
เภสัชกรชานาญการ
นักจัดการงานทัวไป
่
อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………..........
5. ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์กร
1. ต่ากว่า 5 ปี
3. 11-15 ปี

2. 6-10 ปี
4. มากกว่า 15 ปี
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปั จ จัยด้า นการบริหารที่ส่ ง ผลต่ อประสิท ธิผล
การควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด เพียงช่อง
เดียวเท่านัน้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายใน
ปัจจัยด้านภาวะผู้นา
ด้านพฤติ กรรมของผู้นา
1. ผูน้ าของท่านเป็ นแบบเผด็จการ ออกคาสัง่
ควบคุมผูป้ ฏิบตั อิ ย่างเข้มงวด และไม่ยอมรับ
ฟั งความคิดเห็นของคนรอบข้าง
2. ผู้นาของท่านเป็ นผู้นาแบบประชาธิปไตย
ผู้ปฏิบตั งิ านมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตัดสินใจ
3. ผูน้ าของท่านเป็ นแบบเสรีนิยม ให้อสิ ระใน
การทางานและการตัดสินใจ
4. ผู้น าของท่ า นเป็ น แบบมุ่ ง งาน ก าหนด
เป้ า หมายและบทบาทหน้ า ที่ข องผู้น าและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านไว้อย่างชัดเจน ให้ความสนใจกับ
ความสาเร็จของงานเป็ นหลัก
5. ผูน้ าของท่านเป็ นแบบมุ่งคน ดูแลเอาใจใส่
ทุ ก ข์ สุ ข รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน
6. ผู้นาของท่านเป็ น ผู้น าการเปลี่ย นแปลง
กระตุ้นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ ในองค์กร
7. ผู้นาของท่านมีวนิ ัยและเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง ทัง้
เรื่องงานและการดาเนินชีวติ ประจาวัน
8. ผู้น าของท่ า นเป็ น ที่พ่งึ และเก่ ง จริง เรื่อ ง
งาน
9. ผู้ น าองค์ ก รได้ ร ับ ความไว้ ว างใจจาก
ผูป้ ฏิบตั งิ าน

ระดับของความคิ ดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ค่อนข้าง ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
เห็นด้วย ด้วย
อย่างยิ่ ง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายใน
ด้านคุณสมบัติของผู้นา
1. ผู้น าขององค์ก รต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีมีว ิส ัย ทัศน์
มองเห็ น โอการในอนาคต และสามารถ
กาหนดเป้ าหมายและแผนงานไปสู่อนาคตได้
อย่างชัดเจน
2. ผูน้ าองค์กรต้องนาแผนงานทีก่ าหนดไว้มา
กระจายสู่ผู้ป ฏิบ ัติง าน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละคนให้เหมาะ
กับงานแต่ละอย่าง
3. ผูน้ าองค์กรต้องสร้างทีมทีท่ างานให้สาเร็จ
โดยเน้ น ทัง้ งานเน้ น ทัง้ คน มีท ัก ษะในการ
สื่อสารทีด่ ี มีความเป็ นธรรมกับทุกคนในทีม
4. ผู้นาองค์กรต้อ งสร้างแรงบัน ดาลใจและ
กระตุ้นให้ผู้ป ฏิบ ัติง านมีความต้อ งการที่จะ
ประสบความสาเร็จได้
5. ผู้นาองค์กรต้องเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา ผู้ปฏิบตั งิ าน
ให้มคี วามรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ทางานมากขึน้
6. ผู้นาองค์กรต้องมีความอดทนอดกลัน้ เมื่อ
ประสบกับปั ญหา และสามารถแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างดี
7. ผู้นาองค์กรต้องมีความสุภาพอ่อนโยนแต่
ไม่อ่อนแอ เป็ นที่รกั ของผู้พบเห็น และได้รบั
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื
ปัจจัยด้านการสื่อสาร
ด้านลักษณะของการสื่อสาร
1. มีการสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์กร
อย่างสม่าเสมอ เช่น ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับ
ผู้ป ฏิบ ัติง าน หรือ ระหว่ า งผู้น าองค์ ก รกับ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
2. มีก ารสื่อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงานภายใน
องค์กรอย่างสม่าเสมอ เช่น ระหว่างฝ่ ายงาน
หนึ่งกับอีกฝ่ ายงานหนึ่ง

ระดับของความคิ ดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ค่อนข้าง ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
เห็นด้วย ด้วย
อย่างยิ่ ง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายใน
ปัจจัยด้านการสื่อสาร
ด้านรูปแบบการสื่อสาร
การสื่อสารในองค์กรเป็ นการสื่อสารแบบสอง
ทาง โดยผู้รบั มีการตอบกลับมายังผู้ส่งทันที่
เช่น ผูส้ ่งและผูร้ บั สารอยู่ต่อหน้ากัน
ด้านทิ ศทางในการสื่อสาร
การสื่อสารภายในองค์กรเป็ นการสื่อสารแบบ
ต่ างหน่ ว ยงานและต่ างระดับ เช่น หัว หน้ า
ฝ่ ายหนึ่ง ติดต่ อ โดยตรงกับ ผู้ป ฏิบ ัติง านอี ก
ฝ่ ายหนึ่ง
ด้านวิ ธีการสื่อสาร
องค์กรมีการสื่อ สารด้วยวาจา เช่น การพูด
การเขียน

ระดับของความคิ ดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ค่อนข้าง ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
เห็นด้วย ด้วย
อย่างยิ่ ง
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
การมีระบบการควบคุมภายใน
รายการ
มีครบถ้วน มีบางส่วน
ไม่มี
(2)
(1)
(0)
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงความมุ่งมั ่นต่อคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
1. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารทุกระดับส่งเสริมคุณค่าของ
ความซื่อตรงและจริยธรรม โดยเป็ นแบอย่างที่ดขี องการ
ประพฤติตนและการปฏิบตั งิ าน
2. มีก ารก าหนดจริย ธรรมองค์ ก ร (Code of Conduct)
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ให้แก่คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
3. มีการกาหนดนโยบายการรับ แจ้งเบาะแสการกระทา
ทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ขอ้ มูล(Whistle
Blower Policy) ซึ่งได้จดั ทาข่องทางพิเศษสาหรับการรับ
แจ้งข้อมูลทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร
4. ในรอบปี มกี ารจัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมิน ความ
เข้าใจและการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมองค์กร สอบถามไปยัง
คณะกรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงาน เพื่อ ประเมินผล
พร้อมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อเป็ นข้อมูล ในการ
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมจริยธรรมองค์กรต่อไป
หลักการที่ 3 การกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อ ให้อ งค์กร
บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ก าหนดไว้ โดยมีก ารแสดง
แผนภู มิก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก ร และสายการบัง คับ
บัญชาขององค์กรทีเ่ ป็ นปัจจุบนั
2. มีก ารก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของ
หน่วยงาน (Functional Description) ไว้อย่างชัดเจน
3. มีการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ตาแหน่งงาน ได้แก่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
(Job Description) ไว้อย่างชัดเจน
4. มีการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานและของ
ตาแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน
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การมีระบบการควบคุมภายใน
รายการ
มีครบถ้วน มีบางส่วน
ไม่มี
(2)
(1)
(0)
หลักการที่ 4 การแสดงความมุ่งมั ่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
1. มีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการเพื่อจัดหา พัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
เพื่อ สนับ สนุ นองค์กรสู่ความสาเร็จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ี
กาหนดไว้
2. มีก ระบวนการในการประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านที่
เหมาะสม
3. มีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอด
ต าแหน่ ง ที่สาคัญ เพื่อ ให้อ งค์กรสามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง
หลักการที่ 5 การรายงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. มีการกาหนดให้พ นักงานรายงานผลการปฏิบ ัติง าน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการควบคุม รวมทัง้ การ
แก้ไขข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้
องค์ประกอบที่ 2 การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 การระบุวตั ถุประสงค์เหมาะสม
1. มีการกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานขององค์กร
ไว้อย่างชัดเจน
2. มีการกาหนดวัต ถุ ป ระสงค์การดาเนินงานของแต่ ละ
หน่ วยงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดาเนินงานของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจน
หลักการที่ 7 การระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยง
1. มีการระบุ ปั จจัย เสี่ย งที่เ กิดจากภายนอกและภายใน
องค์กรและมีผลกระทบต่ อ การบรรลุวตั ถุ ประสงค์ทงั ้ ใน
ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน
2. มี ก ารน าปั จจั ย เสี่ ย งมาวิ เ คร าะห์ เ พื่ อ จั ด ร ะ ดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยงนัน้ ทัง้ ในด้านโอกาสเกิดและ
ผลกระทบ โดยมี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ความ เ สี่ ย งที่
เหมาะสม
3. มีการบริหารความเสี่ย งโดยกาหนดแผนการจัด การ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การยอมรับความเสี่ยง การ
ลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสีย่ ง และการกระจาย
ความเสีย่ ง
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รายการ

การมีระบบการควบคุมภายใน
มีครบถ้วน มีบางส่วน
ไม่มี
(2)
(1)
(0)

หลักการที่ 8 การประเมิ นความเสี่ยงด้านการทุจริต
1. มีก ารประเมิน ความเสี่ย งที่จ ะเกิด การทุ จ ริต ในทุ ก
รูป แบบซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุว ตั ถุ ป ระสงค์ข อง
องค์กร
หลักการที่ 9 การระบุและวิ เคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
1. มีก ารน าการเปลี่ย นแปลงที่ส าคัญ ขององค์ ก รมา
ประกอบการประเมินความเสี่ย งขององค์กร เช่น การ
เปลี่ย นแปลงผู้นาองค์กร การเปลี่ย นแปลงรูป แบบของ
องค์กร การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม ทัง้ ภายนอกและ
ภายในองค์กร เป็ นต้น
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 การเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุม
1. มีการกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยงที่
จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เช่น การกาหนดนโยบายการแบ่งแยกหน้ า ที่
งาน การกาหนดวิธกี ารปฏิบตั งิ าน การประมวลผลข้อมูล
การจัดทาเอกสารหลักฐาน การวัดผลการปฏิบตั งิ าน การ
สอบทานโดยผูบ้ ริหาร เป้ นต้น
หลักการที่ 11 การเลือกและพัฒนากิ จกรรมควบคุมทัวไปด้
่
านเทคโนโลยี
1. มี ก ารประเมิ น ขั ้น ตอนการด าเนิ น งานที่ ต้ อ งใช้
เทคโนโลยี พร้ อ มทัง้ ก าหนดการควบคุ ม ทัว่ ไปด้ า น
เทคโนโลยี เพื่อสร้างความมันใจในความถู
่
กต้อง ครบถ้วน
และความพร้อมในการประมวลผล เช่น การกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี การจากัดสิทธิ ์การเข้าถึง
หน้ าที่ความรับ ผิดชอบของผู้ใช้ง านระบบคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น
2. มีการควบคุมในขัน้ ตอนการจัดหา การพัฒนา และการ
บารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
หลักการที่ 12 การกาหนดนโยบายและวิ ธีการควบคุม
1. สร้า งกิจ กรรมควบคุ ม โดยก าหนดเป็ น นโยบายและ
วิธกี ารปฏิบตั งิ านเพื่อให้พนักงานถือปฏิบตั ิ
2. มีการกาหนดความรับผิดชอบและการรายงานในการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านต่อฝ่ ายบริหาร
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รายการ

การมีระบบการควบคุมภายใน
มีครบถ้วน มีบางส่วน
ไม่มี
(2)
(1)
(0)

3. พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านตามกิจกรรมควบคุมได้ใน
เวลาทีก่ าหนดตามนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
4. มีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมอย่ าง
สม่าเสมอ
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 การใช้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง
1. มีก ารระบุ ส ารสนเทศที่ต้ อ งใช้ เ พื่อ สนั บ สนุ นการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กร
2. มีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กร
3. มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลเป็ นสารสนเทศ
4. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่มีคุณ ภาพ ได้แก่ ทันกาล
ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้ ได้รบั การป้ องกัน และมีการ
เก็บรักษาทีด่ ี
หลักการที่ 14 การสื่อสารภายใน
1. มีก ารสื่อ สารให้ทุ ก คนในองค์ก รเข้า ใจและสามารถ
ปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ ห้เ กิด การควบคุ ม ภายใน โดยผ่ า นช่ อ ง
ทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
2. คณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร มีการสื่อสารระหว่างกัน
เพื่อ ให้มีส ารสนเทศที่จ าเป็ น ในการท างานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
3. มีสายฮอตไลน์ในการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blower
Hotline) เพื่อรับข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหรือ รับ
ข้อมูลลับ
หลักการที่ 15 การสื่อสารภายนอก
1. มีก ารสื่อ สารข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ บบุ ค คลภายนอก
อย่ างทันเวลา เช่น ผู้บ ริจาค ผู้ร บั บริจาค ส่ว นราชการ
เป็ นต้น
2. มีก ารรับ ข้อ มูล จากบุ ค คลภายนอก เพื่อ ให้ข้อ มูล ที่
เกี่ยวข้องต่อฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการ โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
3. มีสายฮอตไลน์ในการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blower
Hotline) เพื่อรับข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหรือ รับ
ข้อมูลลับ
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การมีระบบการควบคุมภายใน
รายการ
มีครบถ้วน มีบางส่วน
ไม่มี
(2)
(1)
(0)
หลักการที่ 16 การติ ดตามผลระหว่างการปฏิ บตั ิ งานและ/หรือการประเมิ นผลอิ สระ
1. มีการติดตามผลระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยหัวหน้าของ
ทุกหน่ ว ยงาน เพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ า องค์ป ระกอบต่างๆ ของ
ระบบการควบคุมภายในได้ถู ก ก าหนดไว้แ ละได้มีก าร
นามาปฏิบตั จิ ริง
2. มีการประเมินผลอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายในตามงวด
เวลา เพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ าองค์ป ระกอบต่างๆ ของระบบการ
ควบคุมภายในได้ถูกกาหนดไว้ และได้มกี ารนามาปฏิบตั ิ
จริง
องค์ประกอบที่ 5 กิ จกรรมติ ดตามผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 17 การประเมิ นข้อบกพร่องและสื่อสาร
1. ฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการมีการประเมินผลการ
ติด ตามผลระหว่า งการปฏิบ ัติง านและการประเมินผล
อิสระอย่างเหมาะสม
2. มีการสื่อสารข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน
ต่อผูร้ บั ผิดชอบในการสังการแก้
่
ไขอย่างทันท่วงที
3. มีการรายงานข้อบกพร่องและความคืบหน้าการแก้ไข
ต่อฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
4. กรณีมีเ บาะแสหรือเหตุ การณ์ทุจริตมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการโดยทันที
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
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ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามในครังนี
้ ้

ประวัติผ้ศู ึกษา
นางสาววาเรนทร์ ซุ่ยฮะ เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบัญ ชี จากมหาวิท ยาลัยหอการค้า ไทย เมื่อ ปี 2562 และศึก ษาต่ อ ในระดับ ปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เข้าทางานที่บริษทั วรกิจ บิซิเนสเซอร์วสิ จากัด ตัง้ แต่ปี 2562 ปั จจุบนั ดารง
ตาแหน่งพนักงานบัญชี

