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ศึกษาการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสมีา 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา โดยศึกษาองค์ประกอบตัว
แปรด้านการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบูรณาการข้อมูล ด้านการสอบทานโดยผู้บริหาร 
ด้านการแบ่งแยกหน้าที่ ด้านความสามารถของผู้ใช้ระบบ และด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม  ตัวแปรด้าน
ประสิทธิภาพการท างานวัดประสิทธิผล 2 ด้าน คือ ด้านความทันเวลา และด้านความถูกต้อง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 150 คน ได้รับการตอบกลับจ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.33 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมภายในระบบสารสนเทศที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน
ด้านความทันเวลา ได้แก่ ด้านการบูรณาการข้อมูล ด้านความสามารถของผู้ใช้ระบบ และด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  0.05  และ 0.10 ตามล าดับ ด้านการสอบทานโดยผู้บริหาร และด้านการแบ่งแยก
หน้าที่ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานด้านเวลา  และการควบคุมภายในระบบสารสนเทศมีผลกระทบเชิง
บวกต่อประสิทธิภาพการท างานด้านความถูกต้อง ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ด้าน
การสอบทานโดยผู้บริหาร และด้านการแบ่งแยกหน้าที่ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ด้านการบูรณาการข้อมูล และด้าน
ความสามารถของผู้ใช้ระบบไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานด้านความถูกต้อง 
ค าส าคัญ : การควบคุมภายใน  ประสิทธิภาพการท างาน  
 

Abstract 
The study purpose was to study of information systems internal control affecting to schools 

performance efficiency under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 31, Nakhon 
Ratchasima Province. Study the variable components of 5 of information systems internal control 
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aspects were the data integration aspect, the administrator review aspect, the role separation aspect, 
the abilities of system users aspect, and the control environments. For the performance efficiency 
variables measured the two effectiveness were the just in time aspect, and the accuracy aspect. The 
research instrument was the questionnaire. The research sample was the 150 educational personnel, 
but replied 122 (81.33%). The statistic for data analysis was the multiple regression analysis. 

The research findings were the information systems internal control affecting to the positive 
efficiency of just-in-time aspect was the data integration aspect, the abilities of system users aspect, 
and the control environments, with significant level 0.01, 0.05, and 0.10 respectively. But the 
administrator review aspect and the role separation aspect were not affecting to the efficiency of 
just-in-time. And the information systems internal control affecting to the positive efficiency of 
accuracy aspect was the control environments with significant level 0.01, the administrator review 
aspect and the role separation aspect with significant level 0.05. The data integration aspect and the 
abilities of system users aspect did not affecting to the performance efficiency of the accuracy aspect.  
Keywords: internal control, performance efficiency 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 ในปัจจุบัน โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่าง
รวดเร็ว และสามารถแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทและเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินงานของการบริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การด าเนินงาน การวางแผน และการควบคุมการ
ด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร   

ในการด าเนินงานขององค์กรจะมีระบบงานต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนให้การท างานขององค์กร สามารถบรรลุผล
ส าเร็จโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก คล่องตัว  
และรวดเร็วยิ่งขึ้น (ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ) สารสนเทศที่ดีต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

การควบคุมภายในมีความส าคัญต่อธุรกิจในทุกประเภท เนื่องจากการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรและแผนงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรใช้ทรัพยากรทุกประเภทได้อย่าง
คุ้มค่า ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากข้อผิดพลาดในการท างาน (ผลกระทบของการควบคุมภายในสมัยใหม่ที่มี
ต่อประสิทธิผลองค์กรของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย, 2560) 

การควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี แบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ (1) การควบคุมทั่วไป 
(General Controls) เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้าง นโยบาย และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่ง  ประยุกต์ใช้กับ
ระบบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดขององค์กร โดยรวมถึงระบบสารสนเทศทุกขนาด และรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
ระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เป็นระบบเครือข่าย หรือ ระบบที่ผู้ปฏิบัติงานใช้งานโดยตรง 
การควบคุมทั่วไปสร้างสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการของระบบงานต่างๆ ขององค์กร  (2) การควบคุม
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ระบบงาน (Application Controls) ครอบคลุมถึงโครงสร้าง นโยบาย และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการ
ออกแบบเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบงานประมวลผลทุกรายการโดยถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติและ
เหมาะสม การควบคุมระบบงานอาจเป็นได้ทั้งการปฏิบัติงานประจ าที่ก าหนดไว้ในรหัสของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
นโยบายตลอดจนขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตัวคนผู้ปฏิบัติงาน เช่น ขั้นตอนที่ก าหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบและตัดสินว่าคอมพิวเตอร์ได้ประมวลผลโดยถูกต้องแม่นย าหรือไม่ (การควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศ : เว็บไซต์) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการควบคุมภายในระบบสารสนเทศด้านการควบคุมทั่วไป (General 
controls) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา  ศึกษาเฉพาะ
ฝ่ายบัญชีการเงิน พัสดุ และด้านการบริหาร เนื่องจากเป็นแผนกที่มีมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการบูรณาการด้านข้อมูลของฝ่ายต่างๆ จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น หรือไม่ อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงวางแผน
ระบบการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อปรับให้เหมาะสมกับ
การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา  ให้ท างานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาการควบคุมทั่วไป (General Controls) ด้านการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ด้านการบูรณา
การข้อมูล การสอบทานโดยผู้บริหาร การแบ่งแยกหน้าที่ ความสามารถของผู้ใช้ระบบ และสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นครราชสีมา  
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ 1 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานด้าน
ความทันเวลา   

สมมติฐานข้อที่ 2 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานด้าน
ความถูกต้อง   
 
ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมภายใน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน มีดังนี้ 
 สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์ และคณะ (2559) ได้ศึกษาการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของเทศบาลต าบล
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาสภาพ และเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี 
โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ/ เจ้าพนักงาน
พัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ และมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี  ส าหรับระดับการปฏิบัติงานควบคุมภายในโดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
ประเมินความเสี่ยง รองลงมาคือด้านกิจกรรมควบคุม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม  
ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการควบคุมภายใน โดยจ าแนกตามเพศและอายุ พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน และเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน พบว่า มีระดับการ
ปฏิบติังานการควบคุมภายในแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สุพรรณี  ค าวาส (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การก ากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์การ  : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจเซรามิก จังหวัดล าปาง  ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการควบคุม
ภายใน โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพองค์การ เมื่อมองเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประเมินความเสี่ยง  ด้าน
กิจกรรมการควบคุม และด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพองค์การ สรุปได้ว่า ธุรกิจเซรา
มิก ในเขตจังหวัดล าปางขนาดกลาง และขนาดย่อมนั้นให้ความส าคัญขององค์ประกอบการควบคุมภายในเพียงสามด้าน
เท่านั้น และพบว่าธุรกิจเซรามิก ในเขตจังหวัดล าปาง มองข้ามความส าคัญองค์ประกอบการควบคุมภายในสองด้าน คือ 
ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการติดตามและประเมินผลและการก ากับกิจการที่ดี 
 กิตติศักดิ์  มะลัย และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของการควบคุมภายในเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิ
ภาพการจัดท าบัญชีของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การควบคุมภายในเชิงกลยุทธ์ ด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี ด้านความ
ซื่อสัตย์และความสามารถของพนักงาน และด้านการตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี  ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยมีการวางแผนการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงระบบการควบคุมภายในในทุกกิจกรรมขององค์กรเพื่อให้การจัดท า
บัญชีมีประสิทธิภาพบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ การควบคุมภายในระบบสารสนเทศได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
 

           ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)               (Dependent Variables) 
              
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด การศึกษาการควบคุมภายในระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา 

การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 

1. การบูรณาการขอ้มูล 

2. การสอบทานโดยผู้บริหาร 

3. การแบ่งแยกหน้าที่ 
4. ความสามารถของผู้ใช้ระบบ 

5. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ประสิทธิภาพการท างาน 

-  ด้านความทันเวลา 

-  ด้านความถูกต้อง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

จังหวัดนครราชสีมา (สพม.31) จ านวน 50 โรงเรียน โดยเลือกเฉพาะฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุ และผู้บริหารของ
โรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยได้รับการตอบกลับจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 81.33   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis)   
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended) ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของโรงเรียน
ในสังกัด สพม.31 จังหวัดนครราชสีมา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ตัวเลือก
แบ่งเป็น 5 ระดับ 
  ระดับความคิดเห็น มากที่สุด  ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 
  ระดับความคิดเห็น มาก  ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 
  ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 
  ระดับความคิดเห็น น้อย  ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 
  ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด  ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 

ซึ่งผู้วิจัยมุ่งศึกษาในประเด็นด้านการบูรณาการข้อมูล ด้านการสอบทานโดยผู้บริหาร ด้านการแบ่งแยกหน้าที่ 
ด้านความสามารถของผู้ใช้ระบบ และด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านความ
ทันเวลา และด้านความถูกต้อง 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดขอบเขตค าถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ที่ท าให้ทราบถึงการควบคุมภายในของ
ระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในการสร้างแบบสอบถาม 

3. น าร่างแบบสอบถามนั้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงเพื่อ
ความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม 

4. แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความถูกต้อง 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) และความถูก
ต้องของรูปแบบของแบบสอบถาม และการใช้ภาษาเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form และสร้าง QR Code เพื่ออ านวยความสะดวกในการตอบ
แบบสอบถาม และการเก็บข้อมูล 
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6. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดในการตอบแบบสอบถามนี้ 

แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  เพื่อการทดสอบสมมุติฐานตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย  ซึ่ง

จากกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถเขียนความสัมพันธ์เป็นสมการ ดังนี้ 

 1.  Success Time = β1+ β2 Data + β3Review + β4Job + β5Abiliy+ β6Control + u 

 2.  Success Accuracy = β1+ β2 Data + β3Review + β4Job + β5Abiliy+ β6Control + u 
โดยที ่  Success Time หมายถึง  ประสิทธิภาพการท างานด้านความทันเวลา 
  Accuracy หมายถึง  ประสิทธิภาพการท างานด้านความถูกต้อง 
  Data  หมายถึง  การบูรณาการข้อมูล 
  Review  หมายถึง  การสอบทานโดยผู้บริหาร 
  Job  หมายถึง  การแบ่งแยกหน้าที่ 
  Ability  หมายถึง  ความสามารถของผู้ใช้ระบบ 
  Control  หมายถึง  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยจ าแนกตาม  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิเคราะห์พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  62.20  และ  32.80  ตามล าดับ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง  น้อย
กว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ  36.10  รองลงมาคือ  ช่วงอายุ  36-45  ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.00 และช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ  32.00  ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุดร้อยละ  69.70 และมีการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  30.30  ตามล าดับ  ส าหรับประสบการณ์การท างานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากที่สุด  คือ มากกว่า 10 ปี  มีจ านวนมากถึงร้อยละ 44.30 รองลงมามีระยะเวลาในการ
ท างานระยะเวลา  5 – 10 ปี  ร้อยละ  31.10  และมีระยะเวลาในการท างานต่ ากว่าปี  ร้อยละ  24.60 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้าน
ความทันเวลา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา 
 
การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 

ประสิทธิผลการท างานด้านเวลา  
t 

 
p-value สัมประสิทธิ ์          

การถดถอย  (𝛃) 

ความคาดเคลื่อน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ด้านการบูรณาการข้อมูล 
ด้านการสอบทานโดยผู้บริหาร 
ด้านการแบ่งแยกหน้าที่ 

-0.011 
0.078 
0.156 

0.100 
0.120 
0.117 

-0.107 
0.650 
1.330 

0.006*** 
0.517 
0.183 
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การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 

ประสิทธิผลการท างานด้านเวลา  
t 

 
p-value สัมประสิทธิ ์          

การถดถอย  (𝛃) 

ความคาดเคลื่อน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ด้านความสามารถของผู้ใช้ระบบ 
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

0.275 
0.220 

0.127 
0.130 

2.168 
1.700 

0.032** 
0.092* 

𝑅2 = 0.323  ;  Adjusted 𝑅2 =0.294        

* p < 0.10 ** p < 0.05 ***  p < 0.01 
 

จากตารางที่ 1 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานด้านเวลา 
ได้แก่ ด้านการบูรณาการข้อมูล ด้านความสามารถของผู้ใช้ระบบ และด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.01  0.05  และ 0.10 ตามล าดับ ด้านการสอบทานโดยผู้บริหาร และด้านการแบ่งแยกหน้าที่ไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานด้านเวลาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้าน
ความถูกต้อง ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา 
 
การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 

ประสิทธิผลการท างานด้านความถูกต้อง  
t 

 
p-value สัมประสิทธิ ์          

การถดถอย  (𝛃) 

ความคาดเคลื่อน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ด้านการบูรณาการข้อมูล 
ด้านการสอบทานโดยผู้บริหาร 
ด้านการแบ่งแยกหน้าที่ 
ด้านความสามารถของผู้ใช้ระบบ 
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

-0.075 
0.189 
0.169 
0.061 
0.342 

0.069 
0.083 
0.081 
0.087 
0.089 

-1.082 
2.288 
2.097 
0.696 
3.826 

0.281 
0.024** 
0.038** 
0.488 
0.000*** 

𝑅2 = 0.488  ;  Adjusted 𝑅2 =0.466        

* p < 0.10 ** p < 0.05 ***  p < 0.01 
 

จากตารางที่ 2 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานด้านความ
ถูกต้อง ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ด้านการสอบทานโดยผู้บริหาร และด้านการ
แบ่งแยกหน้าที่ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ด้านการบูรณาการข้อมูล และด้านความสามารถของผู้ใช้ระบบไม่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการท างานด้านความถูกต้อง ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
นครราชสีมา 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการควบคุมภายในระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
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การควบคุมภายในระบบสารสนเทศด้านการบูรณาการข้อมูล มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานด้านเวลา 
แต่ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานด้านความถูกต้องของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา กล่าวคือ เมื่อมีการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันส่งผล
ให้การค้นหาข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น และประหยัดเวลามากขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  

การควบคุมภายในระบบสารสนเทศด้านการสอบทานโดยผู้บริหาร มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ท างานด้านความถูกต้อง แต่ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานด้านเวลา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา กล่าวคือ เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง จะช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการท างานเพิ่มขึ้น ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย ามากขึ้น และน่าเชื่อถือ แต่การสอบทานโดย
ผู้บริหารนั้น ไม่ได้ช่วยให้การท างานด้านความทันเวลาเร็วขึ้น อาจเนื่องมากจากข้อมูลสารสนเทศนั้นต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือย่ิงขึ้น 

  การควบคุมภายในระบบสารสนเทศด้านการแบ่งแยกหน้าที่  มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ท างานด้านความถูกต้อง แต่ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานด้านเวลา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา กล่าวคือ เมื่อองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการท างานอย่างชัดเจน 
และจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความสมารถจะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ และคณะ (2559) การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของเทศบาลต าบลด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
แบ่งแยกหน้าที่ ได้ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รองลงมาคือ มีการก าหนดนโยบายและ
ข้อบังคับของเทศบาลที่ชัดเจน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินันท์ ผดาจิตร และคณะ (2560) การที่องค์กรจะท า
ภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ
องค์กรเพื่อให้สามารถท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

การควบคุมภายในระบบสารสนเทศด้านความสามารถของผู้ใช้ระบบ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การท างานด้านความทันเวลา แต่ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานด้านความถูกต้อง ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา กล่าวคือ หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ 
และความสามารถด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยลดเวลาในการ
ท างานให้เร็วยิ่งขึ้น ทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่ไม่ได้ช่วยให้การท างานถูกต้อง แม่นย าขึ้น อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญด้านเอกสาร การตรวจสอบที่มาของเอกสาร และความเชื่อถือได้ของเอกสารนั้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี ค าวาส (2558) ด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีผลมีอิทธิพลทางบวกกับ
ประสิทธิภาพองค์การ สารสนเทศและการสื่อสารมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุก
ระดับ มีประโยชน์ต่อองค์การ ระบบสื่อสารที่สามารถส่งสารสนเทศได้ถูกที่ ถูกต้อง ถูกเวลาก็จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด  

การควบคุมภายในระบบสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ท างานทั้งสองด้าน กล่าวคือ การควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน ดังนั้น การควบคุมภายในจึงไม่ใช่สิ่งที่จะเลือกว่าองค์กรควรท าหรือไม่ควรท า แต่เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้อง
พิจารณาว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ต้องมีการปฏิบัติอย่าง
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ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และจ าเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชิต อนุศรี และคณะ (2557) การควบคุมภายในที่ดีเป็นนโยบายและวิธีที่ผู้บริหารของ
กิจการได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะท าให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ผู้บริหารด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์หรือหาปัจจัยด้นอื่นๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เพื่อให้กระบวนการ
ท างานของกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. ศึกษาถึงผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มตัวอย่างหรือฝ่ายอื่นๆ 
เพื่อศึกษาหาปัจจัยและผลการวิจัยที่แตกต่างกันออกไป  
 3. ศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพในการท างาน และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารจัดการองค์กร 
 4. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว  ควรเพิ่มวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ หรือการใช้แบบสอบถามเชิงลึก เพื่อสามารถท าให้เข้าใจในข้อมูลและค าถามระหว่าง
กันยิ่งขึ้น 
 5. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา ควรสนับสนุนให้
บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารอ้างอิง 
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