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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาความสัมพันธ์ และผลกระทบระหว่างการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง

และประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ปฏบัิติงานด้านการเบิกจ่ายเงินในหน่วยงานที่

สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 409 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ 

ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง

พหุคูณโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป 

 จากผลการวิจัย พบว่า 1.การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ

การเบิกจ่ายเงินในทุกด้าน 2.การทดสอบผลกระทบ พบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของ

การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร ผลการด าเนินงาน และข้อมูลการสื่อสารและการรายงานผล 

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วน

ของการก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ และผลการด าเนินงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิก

จ่ายเงินด้านความรวดเรว็ และสดุท้ายการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของผลการด าเนินงาน การ

ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข และข้อมูลการสื่อสารและการรายงานผล ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพการเบิก

จ่ายเงินด้านความพึงพอใจ  

ค าส าคญั : การบริหารความเสี่ยง, การเบิกจ่ายเงิน 

 

Abstract 

 

 The research was study the relationship between fiscal risk management and disbursement 

efficiency of the Department of Disease Control Ministry of Public Health. By using questionnaires 

as a tool for data collection from a sample of people who disbursement in division under the 

Department of Disease Control Ministry of Public Health consisting of 409  people. The statistics 

used for data analysis are number or frequency, percentage, standard deviation. Analysis of variance 

correlation analysis and multiple regression analysis by using the finished statistical program 

 The results of the research showed 1 . fiscal risk management were correlated to disbursement 

efficiency 2.the management of fiscal risk in terms of governance & culture performance and 

information communication & reporting are affect to the efficiency of disbursement of accuracy. 

Next, the manage fiscal risk in terms of strategy and objectives and performance results affect the 

efficiency of disbursement in terms of speed. Finally, the management of fiscal risk in terms of 

performance review & revision and information communication & reporting affecting to the 

efficiency of disbursement of satisfaction. 

Key word : Risk management, disbursement 
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บทน า 

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผลักดันให้ภาครัฐมีผลการด าเนินงานที่เป็น

เลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง โดยมีการปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหาร

จัดการความเสี่ยงจงเป็นตัวช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่องค์กร กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงาน

ราชการหน่ึงที่ให้ความส าคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ตามมาตรฐาน COSO (ERM) (กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค, 2561) ประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ และ 20 องค์ประกอบที่

สัมพันธ์กัน องค์กรควรน าหลักการและองค์ประกอบต่างๆ ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง ความรวดเรว็ ความพึงพอใจ ซ่ึงปัจจุบันพบว่าการ

ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินในกรมควบคุมโรค ยังคงมีความล่าช้า การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม

เป้าประสงค์ เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ก่อให้เกดิข้อผิดพลาดในกระบวนการปฏบัิติงาน 

รวมถึงไม่ตอบสนองต่อนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการ

บริหารงานที่ไม่มีประสทิธภิาพ (ธรีะศักด์ิ ใจห้าว, 2560) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงด้าน

การคลังและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” ท าให้เห็นถึง

ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง สามารถหาแนวทางป้องกันควบคุมความเสี่ยง ส่งผลให้กระบวนการ

ปฏบัิติงานเกดิความรวดเรว็ ถูกต้อง และผู้รับบริการเกดิความพึงพอใจ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังและประสิทธิภาพการ

เบิกจ่ายเงิน  

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิก

จ่ายเงิน  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารความเส่ียงด้านการคลงั : 
1. การก ากบัดูแลกิจการและ  
   วฒันธรรมองคก์ร 
2. กลยทุธ์ และการก าหนดวตัถุประสงค ์
3. ผลการด าเนินงาน  
4. การทบทวนและปรับปรุงแกไ้ข  
5. สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน  

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน : 

1.ความถูกตอ้ง 

2.ความรวดเร็ว 

3.ความพึงพอใจ 
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สมมุติฐานการวิจยั 

 H1a : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรมี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 

 H1b : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก ากบัดูแลกจิการและวัฒนธรรมองค์กรมี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H1c : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรมี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

 H2a : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของกลยุทธ์ และการก าหนดวัตถุประสงค์ มี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 

 H2b : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของกลยุทธ์ และการก าหนดวัตถุประสงค์ มี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H2𝑐 : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของกลยุทธ์ และการก าหนดวัตถุประสงค์ มี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

 H3a : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของผลการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 

 H3b : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของผลการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H3c : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของผลการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

 H4a : การบ ริหารความเสี่ ยงด้านการคลังใน ส่วนของการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข มี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 

 H4b : การบ ริหารความเสี่ ยงด้านการคลังในส่วนของการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข มี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H4c : การบริหารความเสี่ ยงด้านการคลังใน ส่วนของการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข มี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

 H5a : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานมี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 

 H5b : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานมี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H5c : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานมี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

H6a : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร

ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 
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 H6b : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร

ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H6c : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร

ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

 H7a : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของกลยุทธ์ และการก าหนดวัตถุประสงค์ส่ง

ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 

 H7b : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของกลยุทธ์ และการก าหนดวัตถุประสงค์ส่ง

ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H7𝑐 : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของกลยุทธ์ และการก าหนดวัตถุประสงค์ส่ง

ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

 H8a : การบริหารความเสี่ ยงด้านการคลังในส่วนของผลการด าเนินงานส่งผลกระทบต่อ

ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 

 H8b : การบริหารความเสี่ ยงด้านการคลังในส่วนของผลการด าเนินงานส่งผลกระทบต่อ

ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H8c : การบริหารความเสี่ ยงด้านการคลังในส่วนของผลการด าเนินงานส่งผลกระทบต่อ

ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

 H9a : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขส่งผลกระทบ

ต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 

 H9b : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขส่งผลกระทบ

ต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H9c : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขส่งผลกระทบ

ต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

H10a : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน

ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง 

 H10b : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน

ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ 

 H10c : การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน

ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มตรวจสอบระเบียบและใบส าคัญ กรมควบคุมโรคให้มี

ประสทิธภิาพ 
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การบริหารความเสีย่ง 

นฤมล สอาดโฉม (2549) กล่าวว่า “ความเสี่ยง” หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจน าไปสู่

ความสูญเสีย ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี (2550) อธิบายค านิยามความหมายของ “ความเสี่ยง”  หมายถึง 

โอกาสที่บางสิ่งบางอย่าง อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เป็นอันตรายหรือภัยคุกคามที่ส่งผลต่อ

กิจกรรมทางธุรกิจ โอกาสที่เกิดข้ึนแล้วธุรกิจจะเกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะ

เกิดขึ้ น และการคลาดเคล่ือนของการคาดการณ์ หากความคลาดเคล่ือนน้ันมีโอกาสเกิดขึ้ นมากเท่าใด 

ความเสี่ยงกจ็ะมีค่ามากข้ึนเท่าน้ันเช่นกัน (กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ, ณัฏฐ์ชัย สิริธนธานี, และภัคสิริ

กาญจน์ สริิธนธานี, 2557)  

กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 มีการปรับปรุงองค์ประกอบของการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 5 หลักการ และมี 20 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน 

องค์กรควรน าหลักการและองค์ประกอบต่างๆ ไปใช้เพ่ือให้เกดิการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายเงิน  

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรที่สิ้ นเปลือง

น้อย โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผล (Effectiveness) เมื่อผลการปฏิบัติงานดี กถ็ือว่ามีประสิทธิภาพใน

การปฏบัิติงานที่ดี มีประสทิธผิลจะสะท้อนให้เหน็ประสทิธภิาพการปฏบัิติงาน ว่าสามารถด าเนินการได้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรที่ก  าหนดไว้ มีนักวิชาการชาวไทยและนักวิชาการต่างประเทศ ได้ให้

ความหมายของประสิทธิภาพไว้หลายท่าน (อัครเดช  ไม้จันทร์, 2560) สรุปไว้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 

การกระท ากิจกรรมใด ๆ ที่บรรลุผลตามที่ต้องการและต้ังเป้าหมายไว้ โดยสามารถประหยัดและลดการ

สูญเสียของทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม ที่มุ่งผลิตผลลัพธ์ โดยมีสัดสวนของต้นทุนหรือปัจจัย

น าเข้าในการลงทุนน้อยที่สุด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ อย่างทันต่อสถานการณ์ และเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างคุ้มค่าโดยอาศัยปัจจัยจากประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือรวมถึงด้านการจัดการ จนได้ผลลัพธ์ที่ก  าหนดไว้ตามเง่ือนไขของเป้าหมาย 

ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (วิทยา ด่านธ ารงกูล, 

2546) ได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพว่า ความสามารถในการใช้ทรัพยากรอยู่อย่างคุ้มค่า ตรง

ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ผลการปฏบัิติการขององค์กร ประกอบด้วย ประสิทธิผล และ

ประสทิธภิาพ ถ้าองค์กรขาดประสทิธภิาพมุ่งประสทิธผิล เมื่อน้ันองค์กรก าลังสญูเสยีทรัพยากร แต่สามารถ

บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545) 

ความหมายของความถูกตอ้ง หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีความ

ผิดพลาด หรือมีการผิดพลาดน้อยที่สดุ พนักงานท างานมีคุณภาพตรงตามแผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์

ที่ก  าหนดไว้ และงานออกมามีคุณภาพดี คุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับต่อองค์กรภายนอก และคุณภาพ

ของงานที่ต ่ากว่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑพิ์กดัที่ยอมรับได้ 
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ความหมายของความรวดเร็ว หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน

ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การท างานมีความถูกต้องครบถ้วน รวดเรว็ และความเรียบร้อย

ของผลงานที่ส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ ท างานได้เสรจ็ทนัตามเวลาที่องค์กรก าหนด 

ความหมายของความพึงพอใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้

ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 

ประชากรและตวัอย่าง  

ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

และลูกจ้างช่ัวคราวที่ปฏบัิติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน ซ่ึงมีหน่วยงานที่ต้ังส่วนกลาง และส่วนภมิูภาค จ านวน

ทั้งสิ้ น 42 ขนาดตัวอย่างจ านวน 409 ชุด โดยได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ส าเรจ็รูป ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกกะกุล, 2543) โดยใช้วิธกีารสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified Random Sampling)   

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยัผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ 

เกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างขึ้ นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง โดยตั้งค าถามตามองค์ประกอบการบริหารความ

เสี่ยงแบบ COSO-ERM 2017  

ส่วนที่ 3 ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงิน  

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งระดับของความ

คิดเหน็เป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้วิธรีวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภมูิ คือ การใช้ 

แบบสอบถามโดยเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นบุคลากรที่ปฏบัิติหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน และมีหน้าที่

รับผิดชอบโดยตรงในการพิจารณากระบวนการเบิกจ่ายเงินของกรมควบคุมโรค  ด าเนินการเกบ็ข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 จ านวน 409 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ออกแบบงานวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใช้เทคนิคการ

เกบ็ข้อมูลจากการส ารวจ (Sample Survey) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด (close ended) และค าถามแบบปลายเปิด (open 

ended) 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธบิายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่างใช้ค่าความถี่ และร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์

ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าค่าเฉล่ียไปเปรียบเทยีบกับเกณฑค์ะแนนเฉล่ียเป็น 5 

ระดับ โดยค านวณจากค่าอัตราภาคช้ัน และแบ่งออกเป็น 5 ช่วงเท่ากันโดยใช้สูตรหาความก้าวของอัตรา

ภาคช้ันตามแนวความคิดของ (Yamane, 1973 อ้างใน ธรีวุฒิ เอกกะกุล, 2543)  

3. น าข้อมูลที่วิเคราะห์มาศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์พิสยัสัมประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ชูศรี วงศ์

รัตนะ (2544 : 316) 

4. น าข้อมูลมาทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบการส่งผลกระทบต่อตัวแปรอสิระกับ

ตัวแปรตาม ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจยั 

จากการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 409 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปฏบัิติงานเป็นประเภทข้าราชการ ระยะเวลาที่ปฏบัิติงาน 3 – 10 ปี และด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน และ

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี 

จากการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของการบริหารความเสี่ ยงด้านการคลัง 

ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการก ากบัดูแลกจิการ และวัฒนธรรมองค์กร พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดคือ การจัดโครงสร้างการด าเนินงานและสายการ

บังคับบัญชาที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร 2. ด้านการก าหนดกลยุทธ์และ

วัตถุประสงค์ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมากล าดับแรกคือ 

การก าหนดวัตถุประสงค์องค์กร สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยพิจารณาถึงความเสี่ยง

ในระดับต่างๆ  3. ด้านผลการด าเนินงาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากล าดับแรกคือ การค้นหาทางเลือกเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆที่เกิดข้ึน 4. ด้านการ

ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ล าดับแรกคือ การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม ่าเสมอเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลง

ที่ส าคัญ 5. ด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยด้าน

ที่อยู่ในระดับเหน็ด้วยมากล าดับแรกคือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆมาช่วยในการระบุและจัดการ

ความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ เหมาะสมและทนัต่อเวลา ซ่ึงค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็ของการบริหารความ

เสี่ยงด้าน  การคลังทั้ง 5 ด้าน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก

ล าดับแรกคือ การก ากบัดูแลกจิการและวัฒนธรรมองค์กร  
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จากการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็ของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย 

3 ด้านได้แก่ 1. ด้านความถูกต้อง พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับเหน็ด้วย

มากล าดับแรกคือ การบริหารความเสี่ยงช่วยให้การเบิกจ่ายเงินได้ตรงตามแผนงาน หรือตามเป้าหมายที่

ก  าหนด 2. ด้านความรวดเร็ว พบว่าภาพรวมยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก

ล าดับแรกคือ การบริหารความเสี่ยงช่วยให้มีผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ อย่างทนัเวลา 3.

ด้านความพึงพอใจ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับเหน็ด้วยมากล าดับแรก

คือ การบริหารความเสี่ยงช่วยให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงค่าเฉล่ียระดับ

ความคิดเหน็ของประสิทธภิาพการเบิกจ่ายเงินทั้ง 3 ด้าน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยด้าน

ที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมากล าดับแรกคือ ความถูกต้อง และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถ

สรุปได้ดังน้ี 

การทดสอบผลกระทบ พบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก ากับดูแล

กจิการและวัฒนธรรมองค์กร ผลการด าเนินงาน และข้อมูลการสื่อสารและการรายงานผล ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก าหนด

กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ และผลการด าเนินงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้านความ

รวดเร็ว และสุดท้ายการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของผลการด าเนินงาน การทบทวนและ

ปรับปรุงแก้ไข และข้อมูลการสื่อสารและการรายงานผล ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้าน

ความพึงพอใจ 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิจัยน้ีสรุปได้ว่า ระดับความคิดเหน็ของการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง จะพบว่า มี

การพิจารณาเป็นรายด้านนั้น ด้านการก ากับดูแลกจิการ และวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับเหน็

ด้วยมาก แต่เมื่อพิจารณาลงไปในรายด้านของด้านการก ากับดูแลกิจการ และวัฒนธรรมองค์กร จะพบว่า 

ด้านการจัดโครงสร้างการด าเนินงานและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

วัตถุประสงค์ขององค์กร (ค่าเฉล่ีย 4.22) ค่าเฉล่ียอยู่ระดับเหน็ด้วยมากที่สุด แสดงให้เหน็ว่าบุคลากรของ

กรมควบคุมโรคให้ความส าคัญกบัการจัดโครงสร้างการด าเนินงานและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมและ

มีความสอดคล้องกับกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์ขององค์กร เน่ืองจาก กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานราชการ

การจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณต้องด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับ ซ่ึงต้องได้รับการอนุมัติจาก

ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว และหากไม่มีอ านาจ หรือวงเงินการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณเกินกว่าอ านาจที่จะอนุมัติได้ ต้องส่งเอกสารต่อไปยังสายการบังคับบัญชาในระดับที่สงูกว่าเพ่ือ

ขออนุมัติต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร นาถพิริยรัตน์ และมณฑล สรไกรกิติกูล (2560) กล่าว

ว่าการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควบคู่กับการสร้างพ้ืนฐานโครงสร้างธุรกิจ 

ด้วยการออกแบบโครงสร้างการบริหารและวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมจะช่วยให้ท างานได้อย่างมี

ความสุข แสดงให้เห็นว่าองค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน เน่ืองจากการ
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บริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้สภาพการท างานมีความปลอดภัย ลดความเครียดที่เกิดจากการปฏบัิติงาน 

ก่อเกดิทศันคติในทางบวก กจ็ะช่วยให้สามารถท างานได้อย่างมีความสขุมากยิ่งขึ้น  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังกับประสิทธิภาพการ

เบิกจ่ายเงิน พบว่าตัวแปรการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังทุกตัวมีความสมัพันธ์กบัประสทิธิภาพการเบิก

จ่ายเงินในทศิทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เหน็ว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังใน

ส่วนของการก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร การก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์  ผลการ

ด าเนินงาน การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข และข้อมูลการสื่อสารและการายงานผล มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง ด้านความรวดเรว็ และด้านความพึงพอใจ ซ่ึงหากพิจารณา

รายด้าน ในด้านความถูกต้อง การก ากบัดูแลกจิการ และวัฒนธรรมองค์กรมีความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพ

การเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้องมากที่สุด คือ r = 0.509 รองลงมาจะเป็นผลการด าเนินงาน r = 0.490 

และข้อมูลการสื่อสารและการรายงานผล r = 0.438 ในทิศทางเดียวกัน ในด้านความรวดเร็ว ผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเร็วมากที่สุด r = 

0.449 ในทศิทางเดียวกัน และด้านความพึงพอใจ พบว่า ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีความสัมพันธ์

กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้านความพึงพอใจมากที่สดุ r = 0.482 ในทศิทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้อง

กบังานวิจัยของมโนชัย สดุจิตร (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรกับ

การจดการคุณภาพภาครัฐผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ งองค์กรมี

องค์ประกอบที่ท  าให้เกดิประสทิธิภาพการด าเนินงาน เม่ือน าการจัดการคุณภาพภาครัฐมาบูรณาการกนัจะ

สนับสนุนการด าเนินงานเป็นองค์กรที่มีประสทิธภิาพสงู 

การทดสอบผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน 

พบว่า ในด้านความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก ากับ

ดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร ผลการด าเนินงาน และข้อมูลการสื่อสารและการรายงานผล ส่งผล

กระทบต่อประสิทธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการ

ทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังกบัประสิทธภิาพการเบิกจ่ายเงินด้านความ

ถูกต้อง หมายความว่า หากจะเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินให้มีความถูกต้อง ลดความผิดพลาดของ

ใบส าคัญ กรมควบคุมโรคต้องเน้นพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลความเสี่ยงการเบิกจ่ายเงินที่ดี 

มีกลุ่มที่ตรวจสอบระเบียบและใบส าคัญต่าง ๆ ก่อนจะส่งถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือลดข้อผิดพลาด 

และท าให้การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการรายงานผลความเสี่ยงและความผิดพลาดในการ

เบิกจ่ายเงินเพ่ือน าไปปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบใบส าคัญให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น 

ถัดไปในด้านความรวดเรว็ การบริหารบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของการก าหนดกลยุทธ์และ

วัตถุประสงค์ และผลการด าเนินงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็ ซ่ึง

สอดคล้องกับผลการทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังกับประสทิธิภาพการ

เบิกจ่ายเงินด้านความรวดเรว็เช่นกัน อธิบายได้ว่า การด าเนินงานต้องมีการระบุถึงความเสี่ยงในการเบิก

จ่ายเงินว่าส่วนไหนที่เกิดข้อผิดพลาดบ่อยคร้ัง และมีการประเมินและหามาตรการมาตอบสนองได้อย่าง

ทนัท่วงทีจะท าให้การเบิกจ่ายเงินมีความรวดเรว็ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สุดท้าย ในด้านความพึง
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พอใจของผู้รับบริการ การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของผลการด าเนินงาน การทบทวนและ

ปรับปรุงแก้ไข และข้อมูลการสื่อสารและการรายงานผล ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้าน

ความพึงพอใจ จะสอดคล้องกับด้านความรวดเร็ว คือ หากมีการประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการ

ตอบสนองได้ดี จะท าให้การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับบริการเป็นไปได้อย่างรวดเรว็ท าให้ผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจเพ่ิมสูงขึ้ น อีกทั้งควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นระยะเพ่ือสามารถน ามา

ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป ดังที่ ประจบ ศรีวงษ์, วิไลวรรณ โยคุณ, 

สัญญา ใจคง, สิทธิพร นามมา. (2560) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรค ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยการติดตามการน าคู่มือการปฏิบัติงานไปทดลองใช้เพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพของงาน ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง โดยค่าคะแนนความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อระบบฯที่พัฒนาอยู่ในระดับมาก หากมีการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในส่วนของ

สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้อง  

และความพึงพอใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือองค์กรมีสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานที่ดี มี

การรวบรวมข้อมูล แบ่งปันข้อมูลที่จ าเป็นทั่วทั้งองค์กร ทั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือระบุ ประเมิน และ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินด้านความถูกต้องและด้านความพึง

พอใจ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวิจยั 

1.  กรมควบคุมโรคต้องเน้นพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลความเสี่ยงการเบิก

จ่ายเงินที่ดี มีกลุ่มที่ตรวจสอบระเบียบและใบส าคัญต่าง ๆ ก่อนจะส่งถึงข้ันตอนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือลด

ข้อผิดพลาด และท าให้การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการรายงานผลความเสี่ยงและความ

ผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินเพ่ือน าไปปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบใบส าคัญให้มี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

2.  การด าเนินงานต้องมีการระบุถึงความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินว่าส่วนไหนที่เกิดข้อผิดพลาด

บ่อยคร้ัง และมีการประเมินและหามาตรการมาตอบสนองได้อย่างทนัท่วงทจีะท าให้การเบิกจ่ายเงินมีความ

รวดเรว็ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนด 

3.  ควรมีการประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการตอบสนองได้ดี จะท าให้การเบิกจ่ายเงินให้กับ

ผู้รับบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมสูงขึ้ น อีกทั้งควรมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นระยะเพ่ือสามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินให้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้นต่อไป 
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ขอ้เสนอแนะงานวิจยัในอนาคต 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ เช่น   ด้าน

ตรวจสอบภายใน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ ที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานขององค์กร  

2. ควรมีการศึกษางานวิจัยดังกล่าวในรูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง

ลึกเกี่ยวกบัความสมัพันธข์องการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังและประสทิธิภาพการเบิกจ่ายเงิน  

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน ภายในสังกัดกรมควบคุมโรค เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
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