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บทคดัย่อ 

 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

และความน่าเช่ือถือองค์กร เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับความน่าเช่ือถือ

ขององค์กร และศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในต่อความน่าเช่ือถือขององค์กร ซ่ึงเป็น

งานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประชากรที่ศึกษา

คือ บุคลากรของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 186 คน และ

จัดเกบ็ข้อมูลได้ทั้งหมด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายใน การวิเคราะห์

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร 

ได้แก่ การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในด้าน

กิจกรรมการควบคุม และการควยคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม มีความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรความน่าเช่ือถือขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากน้ียัง

พบว่า องค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน คือ การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการ

ติดตามประเมินผล การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม และการควบคุมภายในด้าน

สภาพแวดล้อมของการควบคุม ส่งผลกระทบเชิงบวกกับความน่าเช่ือถือขององค์กร อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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Abstract 

 This research aims 1) to analyze components of internal control and the corporate 

credibility, 2) to study the relation of internal control and the corporate credibility and 3) to 

study the effect of the internal control to the corporate credibility.  This research was a 

Quantitative research using questionnaire to collect data.  The sample was 186 personnel of 

Finance Department, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital.  Complete data collection, 

and analysis of the factor of the internal control, correlation, and multiple regression.  

The results found the component of the internal control consists of 3 variables; 

information and mornitoring, control activities, and control environment related to variables 

of the corporate credibility with statistical significance at 0.01.  In addition, it found that 3 

internal control components; information and mornitoring, control activities, and control 

environment has positive impact on corporate credibility with statistical significance at 0.01   

 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ท าให้ทุกหน่วยงานทั้งภาคราชการ 

เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ต้องมีการปรับตัว และก าหนดกลยุทธ์ วิธีการในการท างานใหม่ รวมถึง

การจัดหาเคร่ืองมือด้านการจัดการเข้ามาช่วยในการบริหารงานให้มากขึ้ น ระบบการควบคุม

ภายในถือเป็นเคร่ืองมือในด้านการจัดการประเภทหน่ึงที่ถูกน ามาช่วยก ากับ ควบคุมในการ

บริหารงาน และเป็นกลไกพ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ วัตถุประสงค์ 

(เจริญ เจษฎาวัลย์,2547) เน่ืองจากระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้การปฏบัิติงานเป็นไป

อย่างถูกต้อง ในข้ันตอนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ที่เตม็ไปด้วยการ

แข่งขันในปัจจุบัน หากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่มีการก ากับ

ดูแลที่ดี (Good Governance) หรือไม่มีการจัดการที่ดี โอกาสที่อาจเกิดความผิดพลาดในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานจะมีมากขึ้นด้วย และสาเหตุส าคัญประการหน่ึง กค็ือ การขาดระบบการ

ควบคุมภายในที่ดี การขาดการประเมินความเสี่ยง การขาดการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ตลอดจนการไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดได้ ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีไม่เป็นผลดี ต่อหน่วยงาน 

หากหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานให้

ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก  าหนดข้ึน    

จะสามารถพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทนัสมัยอยู่เสมอ 
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 ระบบการควบคุมภายในที่มีการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นเวลากว่า 20 ปี นับต้ังแต่

การก่อตั้งสถาบัน The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission 

(COSO) ในปี พ.ศ.2535 กรอบแนวทางการควบคุมภายในตาม COSO ได้ถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติของการควบคุมภายในที่ดี โดยทั้ง 5 สถาบันได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวคิดของการ

ควบคุมภายในน้ีขึ้น ซ่ึงได้แก่ สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สมาคม

ผู้ตรวจสอบใน (IIA) สมาคมผู้บริหารการเงิน (FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (AAA)  

และสมาคมนักบัญชีเพ่ือการบริหาร (IMA) จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2556 

ซ่ึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการควบคุม ภายในภายใต้ช่ือ COSO 2013 ที่ ยังต้ังอยู่บน 5 

องค์ประกอบหลักเดิม คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ

ควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล โดยเพ่ิมเติม 17 หลักการย่อย 

เพ่ือท าให้ระบบการควบคุมภายในมีความเข้มแขง็และชัดเจนย่ิงขึ้น  (อุษณา ภัทรมนตรี, 2557)  

 ความน่าเช่ือถือขององค์กร (Organizational Reliability) คือการสร้างความน่าเช่ือถือ

และความไว้วางใจขององค์กร รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นด้านบวก จากองค์กรเอง

หรือลูกค้า ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ ท าให้องค์กรด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่

วางไว้ ซ่ึงประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ความพึงพอใจของลูกค้า และการบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร (กรมพัฒนาธุรกจิการค้า, 2550)  ความน่าเช่ือถือขององค์กรมีความส าคัญต่อการเพ่ิมขีด

ความสามารถ และการเจริญเติบโต สิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อการท างานของพนักงาน และผลการ

ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างสูงประกอบกับปัจจัย

นอกเหนือการควบคุมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของธุรกจิ

ต่างๆ เป็นอย่างมากและด้วยยุคโลกาภิวัตน์ ที่เช่ือมโยงกันจนเป็นโลกไร้พรมแดน โดยการสร้าง

เครือข่ายของความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเง่ือนไขส าคัญที่ผลักดันให้มีการคิด

เกี่ยวกับธุรกิจในกรอบนิยามใหม่ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง ในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ

เหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างซ้าๆ ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 

ซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของลูกค้าในที่สดุ   

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงเป็นส่วนงานหน่ึงภายใต้สังกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อก าหนดในด้านการด าเนินการ

ด้านการเงินและงบประมาณอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบภายในทั้งโดยศูนย์ตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัยฯ และงานตรวจสอบภายในของคณะฯ รวมทั้งมีงานบริหารความเสี่ยงเป็น

หน่วยงานที่ผลักดันให้เกดิการบริหารความเสี่ยงทั้งในและระดับคณะฯ ในภารรวมระดับหน่วยงาน

อย่างต่อเน่ืองนอกจากน้ียังมีการจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่มีหน่วยงานและผู้บริหาร

การเงินการคลังอย่างชัดเจน และเน้นให้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานคลัง

อย่างต่อเน่ือง จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของหน่วยราชการ และ

โรงพยาบาลของรัฐเป็นระยะ 
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 สืบเน่ืองจากปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีมติให้คณะแพทยศาสตร์ -

โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกเป็นส่วนงานที่บริหารรายได้ตนเอง มีผลท าให้การบริหารจัดการ

เปล่ียนแปลงไป ฝ่ายการคลัง ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์-

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

ของคณะฯ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านต่างๆ ตามนโยบายของคณะฯ จึงต้องปรับเปล่ียนระบบการ

ท างาน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ให้มีมาตราฐานมากย่ิงข้ึน 

เพ่ือสร้าความเช่ือม่ัน และให้สอดคล้องตามประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ และผลกระทบของ

การควบคุมภายในกับความน่าเช่ือถือขององค์กร เพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้ไปเสนอแนะ และท าให้

ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และหาเทคนิคการสร้างความน่าเช่ือถือในองค์กร อันจะ

ส่งผลต่อการพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1.  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในและความน่าเช่ือถือขององค์กร 

2.  เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างระบบการควบคุมภายในกบัความน่าเช่ือถือขององค์กร  

 

3. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

ของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงาน

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการควบคุมภายใน และท าให้เกดิความน่าเช่ือถือ 

 

4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากแนวคิดที่น ามาใช้ในการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความ

น่าเช่ือถือขององค์กร ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้กรอบแนวคิดการ

วิจัย ดังน้ี 

 

     ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
2. การประเมินความเส่ียง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
5. การติดตามและประเมินผล 

ความน่าเช่ือถือขององคก์ร : 
- ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
- ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ 
- ดา้นการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
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5. สมมติฐานการศึกษา 

 H1: การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัความน่าเช่ือถือขององค์กร 

 H2: การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกัน

กบัความน่าเช่ือถือขององค์กร 

 H3: การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุมมีความสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกันกับ

ความน่าเช่ือถือขององค์กร 

 H4: การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัความน่าเช่ือถือขององค์กร 

 H5: การควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมินผลมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัความน่าเช่ือถือขององค์กร 

 H6: การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความ

น่าเช่ือถือขององค์กร 

 H7: การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความ

น่าเช่ือถือขององค์กร 

 H8: การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความ

น่าเช่ือถือขององค์กร 

 H9: การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความ

น่าเช่ือถือขององค์กร 

 H10: การควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมินผลส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ

ความน่าเช่ือถือขององค์กร 

 

6. นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่ผู้บริหาร ก าหนดข้ึนเพ่ือให้การปฏบัิติงาน

ของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  และนโยบายของหน่วยงานโดยมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล  รายงานการเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ และหน่วยงานมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ 

ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง ระบบการควบคุมที่มีองค์ประกอบของการควบคุม 

ซ่ึงประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง 

กจิกรรมการควบคุม  สารสนเทศและการสื่อสาร  และการติดตามประเมินผล 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยที่ส่งเสริม องค์ประกอบในการควบคุม

สภาพแวดล้อมด้านความซ่ือสัตย์และจริยธรรม ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

ด้านคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ด้านปรัชญาและ รูปแบบการบริหารของ
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ผู้บริหาร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ และ  ด้านนโยบาย

และวิธีบริหารงานบุคคล ซ่ึงส่งผลให้การควบคุมที่ มีอยู่ ได้ผลดีข้ึนหรือในทางตรงกันข้าม

สภาพแวดล้อมอาจจะท าให้การควบคุมลดลงได้ 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 

ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งการก าหนด แนวทางที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยง

หรือการบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและมาตรการที่น ามาใช้ในกจิกรรมการควบคุม 

ได้แก่ นโยบายและแผนงาน การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับกลาง การประมวล

ข้อมูล การควบคุมทางกายภาพ การแบ่งแยกหน้าที่ การวัดผลการด าเนินงาน การจัดท าเอกสาร

หลักฐานและการอนุมัติรายการบัญชี และการปฏบัิติงาน 

สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงจะต้องมี

ลักษณะความเหมาะสมกับการใช้ความถูกต้องสมบูรณ์ให้เป็นปัจจุบัน ความทันเวลาและความ

สะดวกในการเข้าถึง 

การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และ

ประเมินประสทิธผิลของการควบคุมภายใน โดยการติดตามผลใน ระหว่างการปฏบัิติงาน (ongoing 

monitoring) การประเมินผลเป็นรายคร้ัง (separate evaluation) ซ่ึงแยกเป็นการประเมินการ

ควบคุมตนเอง (control self-assessment ) การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใน

ส่วนงานและการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอสิระ (independent assessment) 

ความน่าเชื่อถือขององคก์ร  หมายถึง การสร้างความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจใน

องค์กร ในด้านการให้บริการ และความเช่ือมั่น การรักษาสัญญาในการให้บริการ รวมถึงการรักษา

ข้อมูลของลูกค้า ประกอบด้วย  

1.  ภาพลักษณ์องค์กร หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององค์กรที่ บุคคลรับรู้จาก

ประสบการณ์ หรือมีความประทบัใจตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล หรือการ 

ด าเนินงาน ตลอดจนความรู้สกึที่มีต่อหน่วยงานโดยการกระท าหรือพฤติกรรมองค์กร  

2.  ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง การมาใช้บริการของลูกค้าแล้วมีความรู้สึกที่

ได้รับการตอบสนองความต้องการตามที่ได้คาดหวังไว้ ทั้งในด้านตัวสินค้า ด้านการบริการ ด้าน

พนักงาน ด้านคุณภาพและสถานที่ 

3.  การบรรลุเป้าหมายขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรสามารถปฏิบัติงานจน

ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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7. ขอบเขตของการศึกษา 

  ประชากร ได้แก่ บุคลากรของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย จ านวน 1 คน หัวหน้างาน จ านวน 4 คน หัวหน้าหน่วย จ านวน 10 คน 

และเจ้าหน้าที่ระดับปฏบัิติการ จ านวน 171 คน รวมทั้งสิ้น 186 คน 

  

8. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิจัยส่งให้กับกลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัย โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอยีด ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางการบริหาร ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็น

แบบตัวเลือกที่ก  าหนดค าตอบให้ (forced choice)  

ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน จ านวน 19 ข้อ  

 ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถือขององค์กร จ านวน 10 ข้อ  

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ข้อมูลในตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลข

คณิต การแปลความหมายระดับคะแนนเฉล่ีย เพ่ือแปลผลความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยใช้เกณฑท์ี่ได้จากสตูรค านวณระดับช้ัน = 0.80 ได้ดังน้ี 

 ค่าเฉล่ียระดับ 4.21 - 5.00 หมายถึง  เหน็ด้วยมากที่สดุ 

 ค่าเฉล่ียระดับ 3.41 - 4.20 หมายถึง  เหน็ด้วยมาก 

 ค่าเฉล่ียระดับ 2.61 – 3.40 หมายถึง  เหน็ด้วยปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียระดับ 1.81 – 2.60 หมายถึง  เหน็ด้วยน้อย 

 ค่าเฉล่ียระดับ 1.00 – 1.80 หมายถึง  เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 

 

9. ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 25–

34 ปี มากที่สดุ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และประสบการณ์ในการท างาน ส่วนใหญ่

จะอยู่ที่ 1-10 ปี  

 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยภาพรวมมีการควบคุมภายในอยู่ใน 

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกจิกรรมการควบคุม มีค่าเฉล่ียสงูสดุ  
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 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธบิดี เกี่ยวกบัความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยภาพรวมมีระดับความน่าเช่ือถืออยู่

ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ความน่าเช่ือถือขององค์กร ด้านการบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร มีค่าเฉล่ียสงูสดุ  

 ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของระบบการควบคุม

ภายใน เพ่ือสกัดปัจจัย และค านวณค่าน า้หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) โดยวิธี Principal 

component analysis (PCA) สามารถสรุปองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากที่สุด จากทั้งหมด 5 

องค์ประกอบ เหลือเพียง 3 องค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากความส าคัญมากที่สดุ ดังน้ี 

1) องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการติดตามประเมินผล 

2) องค์ประกอบด้านกจิกรรมการควบคุมและประเมินความเสี่ยง 

3) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ในส่วนของการสกัดปัจจัย องค์ประกอบของความน่าเช่ือถือขององค์กร ด้าน

ภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านความพึงพอใจของลูกค้า และด้านการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

สามารถสรุปจาก 3 องค์ประกอบ เหลือเพียง 1 องค์ประกอบ คือ ความน่าเช่ือถือขององค์กร 

 ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ความสมัพันธโ์ดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ

โดยอาศัยการ วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่า การควบคุมภายในที่สกัด

ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ คือ ด้านสารสนเทศและการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรมการ

ควบคุมและประเมินความเสี่ยง และด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม มีความสมัพันธใ์นทศิทาง

เดียวกนั กบัความน่าเช่ือขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Mutiple 

Regression Analysis) พบว่า การควบคุมภายในที่สกัดประกอบได้ 3 องค์ประกอบ คือ ด้าน

สารสนเทศและการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรมการควบคุมและประเมินความเสี่ยง และด้าน

สภาพแวดล้อมของการควบคุม ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความน่าเช่ือขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

10. อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเช่ือถือ

ขององค์กร” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1)  ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ของบุคลากรของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ -

โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความส าคัญกับการก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ด้านกิจกรรม

การควบคุม มากที่สดุ โดยผู้บริหารมุ่งเน้นในเร่ืองการก าหนดขอบเขตการมอบอ านาจอนุมัติอย่าง

ชัดเจน การสอบทานการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของ           

ผู้ประกอบวิชาชีพ และมีการป้องกันการทุจริตอย่างรัดกุม โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
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ประมวลผลข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิวพร ขจรเวทย์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า 

บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายในโดยเปิดเผยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดให้มีการ

แบ่งแยกหน้าที่ส าคัญออกจากกัน มีการควบคุมสิทธิการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ โดย

ก าหนดอ านาจหน้าที่ในกฎบัตรและก าหนดวงเงินอ านาจอนุมัติอย่างชัดเจน ในส่วนของการก ากบั

ดูแลการด านินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และยังสอดคล้องกับ นุจรี กลันตอน (2553) 

ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรมีกิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีการปฎิบัติงาน การกระจายอ านาจ

ความรับผิดชอบและแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การสอบทานการด าเนินงานโดยผู้บริหาร 

แสดงให้เหน็ว่าองค์กรมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ  

กายาไชย (2550) พบว่า สมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการควบคุม ที่มี

การช้ีแจงรายรับ รายจ่าย และแจ้งให้สมาชิกทราบ พร้อมทั้งมีการประกาศให้สมาชิกทราบถึง

ระเบียบของกลุ่มและมีการตรวจสอบการปฏบัิติงานของกลุ่มออมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง  การกระท า

เช่นน้ีจะช่วยให้กลุ่มออมทรัพย์มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ต้ังไว้  

 2)  บุคลากรของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือขององค์กรโดยรวม ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านความพึง

พอใจของลูกค้า ด้านการบรรลุเป้าหมายขององค์กร อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากฝ่ายการคลัง คณะ-

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ก าหนดให้มีการพัฒนากระบวนการ การบริหารจัดการที่

โปร่งใส การให้บุคลากรมีปรับตัวและเปล่ียนแปลง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ตลอดเวลา รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการรักษาคุณภาพการให้บริการ 

ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้อยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของ อภิญญา ฤทธิ์ธรรม (2559) พบว่า 

ความน่าเช่ือถือขององค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีชองลูกค้า 

ดังน้ัน ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมควรตระหนักถึงความส าคัญของความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยท า

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน  มีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการรักษาสัญญาการให้บริการและการรักษาข้อมูลของลูกค้า 

ด าเนินงานทุกด้านให้มีประสทิธภิาพ มีการบริหารความเสี่ยง เที่ยงธรรม และมีความโปร่งใส  และ

น าข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างและวัฒนธรรม

องค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถป้องกันเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการบริหารงาน ท าให้สามารถ 

เพ่ิมความน่าเช่ือถือขององค์กรได้ และมีผลการด าเนินงานตรงตามเป้าหมายที่ก  าหนดต่อไปใน

อนาคต  

3)  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเช่ือถือของ

องค์กร พบว่า การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรมการ

ควบคุมและประเมินความเสี่ยง และด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม มีความสมัพันธใ์นทศิทาง

เดียวกันกับความน่าเช่ือถือขององค์กร เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีหากหน่วยงานมีการ
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ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการควบคุมภายใน เช่น การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ท  าหน้าที่ใน

การรับ-จ่ายเงิน จะไม่สามารถบันทกึบัญชีได้ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ กจ็ะท าให้หน่วยงานและบุคคลภายนอก เกิดความไว้วางใจใน

ระบบการท างาน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ         

ยุภา วิเศษศร (2550) ได้ศึกษาเร่ือง การประเมินระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พบว่า ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยการด าเนินงานระบบการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานด้าน

สภาพแวดล้อมองค์กร กิจกรรมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสาร 

การติดตามประเมินผล มีความสัมพันธ์เป็นไปในทศิทางเดียวกันกับผลการด าเนินงานระบบการ

ควบคุมภายใน 

4)  จากการวิเคราะห์ผลกระทบของการควบคุมภายในกับความน่าเช่ือถือขององค์กร 

พบว่า การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรมการควบคุม

และประเมินความเสี่ยง และด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ส่งผลกระทบในเชิงพวกกบัความ

น่าเช่ือถือขององค์กร แสดงว่าการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบ

หลายๆ ด้าน ซ่ึงในบริบทที่แตกต่างกนั ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของ

องค์กรที่แตกต่างกันไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัลยาณี ด่านทองหลวง (2559) ได้ศึกษา

เร่ือง ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน ด้าน

สภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้าน

สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามประเมินผล ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ในด้านการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล ด้านรายงานการเงินมีความน่าเช่ือถือ และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

 

11. ขอ้เสนอแนะ   

 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต ดังน้ี 

 1)   การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับการควบคุมภายในเฉพาะ

บุคลากรของฝ่ายการคลัง ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มหน่วยงานในระดับผู้บริหาร

ส่วนกลางขององค์กร เพ่ือจะได้เหน็ภาพกว้างของการบริหร และน าผลการศึกษาไปประกอบการ

พัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

 2)   การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน หากจะ

ท าการวิจัยในอนาคต เหน็ควรศึกษาในเร่ืองบริบทอื่น ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน     

เป็นต้น 
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