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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณา และความชวยเหลือเปนอยางดี

ยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    

และ ดร.บุญมี กอบุญ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาให

คําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี 

ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอบพระคุณ ดร.สมเกียรติ พละจิตต ผูอํานวยการสมศักดิ์ ตนเจรญิกิจ 

ผูอํานวยการกิตติศักดิ์ ณ นครพนม คุณครูรําไพร ฤทธิธรรม คุณครูศุภาพิชญ ชวยรักษา  

ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และตรวจสอบ

ความเหมาะสมของคูมือ และไดใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการสรางเครื่องมือ    

การวิจัยครั้งนี ้

 ขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนางานควบคุมภายในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง 

ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 

 ความสําเร็จของการศึกษาในครั้งนีผู้วิจัยขอมอบแด คุณพอเพ็ง คํามา          

คุณแมบุญเลื่อม คํามา ซึ่งเปนผูใหกําเนิดชีวิต ขอบคุณครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อน

นักศึกษาปริญญาโทและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือ สนับสนุน และให

กําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา จนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี 

 คุณทั้งหลายอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา

พระคุณบิดามารดา และครูอาจารยทุกทานที่ไดใหชีวิต สติปญญาและจริยธรรมอันเปน

เครื่องชี้นําและเสริมสรางชีวิตที่สมบูรณแกผูวิจัย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนีม้ีความมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน  

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3       

การวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ คือระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ดําเนินการโดย 1) ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) รางรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายใน และ 3) นํารูปแบบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนพิจารณา ระยะที่ 2 การตรวจสอบ

ความเหมาะสมของรูปแบบ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวน       

ชนิดประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20-0.80 มีความเชื่อมั่น 0.98 

กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน และหัวหนางานควบคุมภายในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในปการศึกษา 2559 จํานวน 

200 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระยะ

ที่ 3 การสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน โดยการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวของและรางคูมือ นําคูมือไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนพิจารณาความ

สอดคลองของคูมือและรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

 

 

 

 



 ผลการวิจัยพบวา 

  1. รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนมี 4 องคประกอบ คือ       

1) การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน 2) การออกแบบระบบควบคุมภายใน 

3) การใชระบบควบคุมภายใน และ 4) การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุม

ภายใน  

  2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการกําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียน พบวามีเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.65,  

S.D = 0.12) 

  3. ผลการสรางคูมอืการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงคของคูมือ     

3) รายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน และ 4) วิธีการใชรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3  

คําสําคัญ  การควบคุมภายใน การพัฒนารูปแบบ 
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ABSTRACT 

 This study aimed to develop an internal control operation model, to assess 

the appropriateness of the developed model and to create a manual on the developed 

internal control operation model in schools under Sakon Nakhon Primary Educational 

Service Area 3. The study was divided into, and 3 phases. Model development was 

conducted in the first phase by 1) studying relevant concepts, theories and documents, 

2) drafting an internal control operation model, and 3) receiving deliberation of 5 

experts. The second phase was the model appropriateness assessment by the data 

that was collected by a 5-level rating scale questionnaire with discrimination power 

between 0.20-0.80 and reliability value at 0.98. The sample group consisted of 200 

school directors and heads of internal control division in schools under Sakon Nakhon 

Primary Educational Service Area 3 in the academic year B.E. 2559, selected through 

multi-stage random sampling. SPSS was employed in data analysis to determine the 

percentage, mean and standard deviation. The third phase was the development of   

a manual on the developed model by studying relevant concepts and theories.       

The draft manual received close deliberation from 5 experts on the correspondence 

between the guidebook's content and the developed model.  

 

 

 



 The findings were as follows: 

  1. The developed internal control operation model comprised 4 

components, namely 1) meeting on the internal control operation planning, 2) internal 

control system design, 3) internal control operation, and 4) assessment and report on 

the operation. 

  2. The appropriateness assessment result of the developed model in an 

overall was at the highest level with mean value of 4.65 and standard deviation of 

0.12. 

  3. The author's manual on the developed model comprised 4 

components: 1) principles and reasons, 2) objectives, 3) contents on model 

characteristics, and 4) model application instruction. 

Keywords  Internal Control, Model Development  
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใตสภาวะแวดลอมในยุคโลกาภิวัตนและ    

การปฏิรูประบบราชการในปจจุบันทําใหทุกหนวยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ตองมีการปรับตัวและกําหนดกลยุทธในการทํางานใหม รวมทั้งจัดหาเครื่องมือดาน 

การจัดการมาชวยในการบริหารงานมากขึ้น เพื่อเปนปจจัยในการที่จะขับเคลื่อน 

การดําเนินงานขององคกรใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดบัญญัติใหมีการกระจาย

อํานาจการบริหาร จัดการศึกษา ทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและ 

การบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 35 

ซึ่งบัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ดังนั้น สถานศึกษาในฐานะเปนนิติบุคคลจึงไดรับ

การกระจายอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาไดทั้งดานวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไปที่สนองตอความตองการของผูรับบริการและชุมชน 

ภายใตกรอบนโยบายและแผนที่กระทรวงและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด โดยมี

คณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ตองดําเนินงานดวย 

ความโปรงใส และเปดโอกาสใหสังคมตรวจสอบไดตลอดเวลา และเนื่องจากการบริหาร 

จัดการศึกษาในปจจบุันไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก มีบุคลากรและทรัพยากรที่

สลับซับซอน ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ ปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ 

การบริหารทรัพยสินของสถานศึกษาใหมปีระสิทธิภาพ เพื่อปองกันโอกาสที่จะเกิด 

การทุจริตและความผดิพลาด ในการบริหารงาน 
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 การควบคุมภายในจึงเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงาน       

ในหนวยงาน ไมวาจะเปนการจัดการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุม หรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่

ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

เกิดความคุมคาในการใชทรัพยากร เกิดความโปรงใส และตรวจสอบไดจึงไดมีการกําหนด

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยงานรับตรวจ (หนวยงานภาครัฐ) นํามาตรฐานการควบคุม

ภายใน ที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินใชเปนแนวทางจัดวางระบบควบคุม

ภายใน ใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และใหสงรายงานการควบคุมภายใน          

ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูเกี่ยวของทุกป (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 

2552, หนา 1-4)  

 การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินงานควบคุมภายในตามที่

กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ  

ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญสถานศึกษา      

จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือ

กฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจาก

ดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงาน          

ในภาพรวมของหนวยงานได การควบคุมภายในที่ดีควรเปนการควบคุมที่ครอบคลุมงาน       

ทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การทีก่ารควบคุมภายในของรัฐยังไม

ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและ

การดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนีส้าเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการกําหนดหนาที่และ 

มอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ 

ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง (สํานักงาน 

เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2554, หนา 2) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนหนวยงาน     

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี 

การกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดไดจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ 
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

ควบคูไปกับแนวดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนเครื่องมอืในการบริหารจัดการสถานศึกษาให 

ประสบผลสําเร็จโดยการกําจัดหรือลดความเสี่ยงตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 ปละ 1 ครั้ง ผูบริหารซึ่งมีหนาที่

ในการกําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมของสถานศึกษา จึงควรมีการจัดระบบ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยมีบุคลากรทําหนาที่หลักในสถานศึกษา 

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ตองประสานการทํางานอยางใกลชดิกับผูบริหารสถานศึกษา

และหัวหนางานตางๆ มีการดําเนินงานวางแผนและดําเนินงานควบคุมภายในครบ

มาตรฐานทั้ง 5 องคประกอบ คือ ดานสภาพแวดลอมของการควบคุม ดานการประเมิน

ความเสี่ยง ดานกิจกรรมควบคุม ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการติดตามและ

ประเมินผล มีกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่องและทันตามหวงระยะเวลาที่

กําหนด (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2554, หนา 4-11) 

 อยางไรก็ตามจากการที่สถานศึกษาไดดําเนินการควบคุมภายในแลวยังพบ

ปญหาในการดําเนินงานควบคุมภายใน ไดแก 1) บุคลากรขาดความเขาใจถึงความสําคัญ

ของการควบคุมภายใน 2) สถานศึกษาไมสามารถจัดระบบควบคุมภายในใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคได 3) การดําเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษายังไมครอบคลุม          

ทุกฝายงาน จึงทําใหยังพบจุดออนหรือความเสี่ยงทีย่ังมีอยู ไดแก 1) การจัดทําบัญชี

การเงินและพัสดุไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน 2) นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา      

3) ขาดแคลนบุคลากร 4) ครูขาดความรูดานการวิจัยในชั้นเรียน 5) การปฏิบัติงานลาชา    

ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 6) การใชงบประมาณไมเปนไปตามแผน ซึ่งความเสี่ยงเหลานี้

จะสงผลตอการบริหารและจัดการศึกษา เปนอุปสรรคขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาต ิ(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2554, หนา 8) 

 การมีรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในที่ดี จะชวยใหบุคลากรใน

สถานศึกษาเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมภายใน มีความ

ตระหนักและเห็นความสําคัญของการควบคุมภายใน สถานศึกษามีแนวทางในการจัดวาง
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ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจ  

ของสถานศึกษาภายใตความคุมคาของการใชทรัพยากร มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

 ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะครูสายปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปฏิบัติงานดานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 

ตระหนักและเห็นความสําคัญของการควบคุมภายใน จึงสนใจที่จะศกึษาและพัฒนารูปแบบ

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 เพื่อเปนแนวทางใหแกสถานศึกษาในการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพตอไป 

คําถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัยไว ดังนี้ 

  1. รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่พัฒนาขึ้นมลีักษณะอยางไร 

  2. รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่พัฒนาขึ้นมคีวามเหมาะสมหรือไม 

อยางไร 

  3. คูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีองคประกอบอะไรบาง 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน   

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  3. เพื่อพัฒนาคูมอืการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

 



5 

สมมติฐานของการวิจัย 

 รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 

ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ จะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

  1. ไดรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

  2. เปนแนวทางใหโรงเรียนนําไปใชในการดําเนินงานควบคุมภายในใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ในครั้งนี้ 

ประกอบดวย 

  1.1 มาตรฐานการควบคุมภายใน ยึดตามแนวทางการจัดวางระบบ 

ควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 

2552, หนา 3) ประกอบดวย 

   1.1.1 สภาพแวดลอมการควบคุม 

   1.1.2 การประเมินความเสี่ยง 

   1.1.3 กิจกรรมการควบคุม 

   1.1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

   1.1.5 การติดตามประเมินผล 

  1.2 กระบวนการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

   1.2.1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน   

   1.2.2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน   

   1.2.3 การใชระบบควบคุมภายใน  
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   1.2.4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

  1.3 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

   1.3.1 การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

   1.3.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

   1.3.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

   กลุมเปาหมาย ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง 

  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
   2.1 ประชากร  

   ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และหัวหนางานควบคุมภายใน 

โรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 364 คน 

ประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 182 คน หัวหนางานควบคุมภายใน จํานวน  

182 คน   2.2 กลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางาน

ควบคุมภายในในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร       

เขต 3 กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี ่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, p. 608) ได 188 คน แตผูวิจัยใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 200 คน ซึ่งได

จากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

  ระยะที่ 3 การสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

   กลุมเปาหมาย ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวจิัยไดสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการควบคุม

ภายใน รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาสรุปเปน 

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2548, หนา 28);  

ธร สุนทรายุทธ (2550, หนา 218-237); วีระยุทธ งามลวน (2550, หนา 36);         

จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550, หนา 2-3);      

วิราภรณ พึ่งพิศ (2550, บทนํา); สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 7);         

ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 26); โสวรรณี แหลงหลา (2553, บทคัดยอ);      

จิดาภา ศรีสงคราม (2553, บทคัดยอ); ชมาภรณ ศรีสุข (2554, บทคัดยอ); ลัดดาวัลย 

มณีพันธ (2554, บทคัดยอ); นฤมล หลักคํา (2554, บทคัดยอ) และกลุมตรวจสอบภายใน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา 9) สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

  1. มาตรฐานการควบคุมภายใน 

  มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 

   1.1 สภาพแวดลอมการควบคุม  

   1.2 การประเมินความเสี่ยง  

   1.3 กิจกรรมการควบคุม  

   1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร  

1.5 การติดตามประเมินผล   

  2. กระบวนการควบคุมภายใน 

  กระบวนการควบคุมภายในประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

   2.1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน  

   2.2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน   

   2.3 การใชระบบควบคุมภายใน  

   2.4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

  3. ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน   

  ผลผลิตของการควบคุมภายในประกอบดวย 

   3.1 การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

   3.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

   3.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเขาใจคําศัพทในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน จึงกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

  1. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ผูบริหาร      

และบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมกันกําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงาน     

ของโรงเรียนจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ

ที่เกี่ยวของ   

  2. รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในโรงเรียน หมายถึง โครงสราง        

ที่แสดงความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในการดําเนินงานตามระบบควบคุมภายใน   

ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในใหบรรลุผลอยางมปีระสิทธิภาพ 

ประกอบดวย มาตรฐานการควบคุมภายใน กระบวนการควบคุมภายใน และผลสําเร็จ   

ของการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐาน 

การควบคุมภายใน 

 
1. สภาพแวดลอม 

   การควบคุม 

2. การประเมินความเส่ียง 

3. กิจกรรมการควบคุม 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. การติดตามประเมนิผล 

 

 

 

 

กระบวนการ 

ควบคุมภายใน 

 

1. การประชุมวางแผนการ   

   ดําเนินงานควบคุม 

   ภายใน   

2. การออกแบบระบบ 

    ควบคุมภายใน   

3. การใชระบบควบคุม 

    ภายใน  

4. การประเมินผลและ 

    จัดทํารายงานการ     

    ควบคุมภายใน 

ผลสําเร็จ 

ของการควบคุมภายใน 

 
1. การดําเนินงาน                  

   มีประสิทธผิล 

   และประสิทธิภาพ 

2. รายงานทางการเงิน  

    นาเชื่อถือ 

3. การปฏิบัติตาม 

   กฎระเบียบ 

   ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
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   2.1 มาตรฐานการควบคุมภายใน หมายถึง เกณฑหรือขอกําหนด       

ของระบบควบคุมภายใน ซึ่งประกอบไปดวย 5 องคประกอบ คือ  

    2.1.1 สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง การจัดปจจัยหรือสภาวะ

ตางๆ ที่เอื้อตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการควบคุมภายใน           

ของโรงเรียนทั้งงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และ 

งานบริหารทั่วไป ประกอบดวย ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหาร ความซื่อสัตย   

และจรยิธรรมในการบริหารและในการปฏิบัติงาน โครงสรางของโรงเรียน นโยบาย       

การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การกําหนดอํานาจหนาที ่และการมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ 

    2.1.2 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การใหคุณคาในการระบุ    

และวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียน       

ที่เรียกวา “ความเสี่ยง” รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเปนที่ตองใชในการควบคุมปจจัย

นั้นๆ เปนการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของโรงเรียน เพื่อใหทราบเหตุการณ     

ของความเสี่ยงและหาทางแกไขและควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เกิดความเสียหาย

นอยที่สุด  

    2.1.3 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง การดําเนินการตามแนวทางและ

วิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากรปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง  

เริม่ตั้งแตการอนุมัติ การสอบทาน งานดูแลทรัพยสิน การบริหารบุคคล การบันทึกรายการ

ถูกตองเปนปจจุบัน การกระทบยอดการควบคุมระบบสารสนเทศ การแบงแยกหนาที ่

งานและการจัดทําเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน 

    2.1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การใชขอมูลทั้งที่เปน

ขอมูลจากแหลงภายในและภายนอกที่สามารถรับและสงขอมูลขาวสารระหวางกัน เพื่อให

เกิดความเขาใจอันดีระหวางผูบริหารและบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ เชน

รายงานทางการเงิน และรายงานอื่นเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน  

    2.1.5 การติดตามประเมินผล หมายถึง การใชกระบวนการประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสทิธิผลของการจัดวางระบบควบคุมภายในที่วางไว

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

   2.2 กระบวนการควบคุมภายใน หมายถึง วิธีการดําเนินงานใหระบบ

ควบคุมภายในประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย 
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    2.2.1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน หมายถึง 

การที่ผูรับผิดชอบ เรียกบุคคลที่เกี่ยวของในโรงเรียนนั้นมารับทราบขอเท็จจริง แนวทาง 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน การกําหนดวัตถุประสงคของ      

การควบคุมภายใน การทบทวนระบบควบคุมภายใน การมอบหมายภาระงานและหนาที ่  

ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในแกบุคลากร   

    2.2.2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน หมายถึง การดําเนินการ  

จัดวางระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ อันไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม  

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม

ประเมินผล เพื่อควบคุมและดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

    2.2.3 การใชระบบควบคุมภายใน หมายถึง การนําแนวปฏิบัติใน 

การควบคุมภายในที่จัดวางไว มาปฏิบัติใหเกิดผล 

    2.2.4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน หมายถึง 

การนํากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคของงานเขามาเชื่อมโยงกัน ระบุผลการ

ควบคุมและความเสี่ยง ที่ยังคงมีอยู สรุปผลการควบคุม จัดทํารายงานผลการควบคุม

ภายในของโรงเรียน 

   2.3 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน หมายถึง ผลลัพธ หรือประโยชนที่

เกิดจากกระบวนการควบคุมภายในของโรงเรียน ประกอบดวย 

    2.3.1 การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หมายถึง     

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคที่ตั้งไว 

ทั้งงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร และงานบริหารทั่วไป 

มีการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย 

การรั่วไหล สิ้นเปลือง หรือการทุจริต ทําใหเกิดความประหยัดคุมคาของทรัพยากร ทั้งดาน 

คน เงิน วัสดุ และการจัดการ  

    2.3.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ หมายถึง การจัดทําเอกสาร 

รายงานทางดานการเงินและบัญชีถูกตองเปนปจจุบัน 

    2.3.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ หมายถึง       

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับหรือมตคิณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมทั้ง       

การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่สถานศึกษากําหนด 
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  3. คูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 หมายถึง เอกสารที่จัดทํา

ขึ้นเพื่อใหความรูประกอบการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย 1) หลักการ

และเหตุผล 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 3) รายละเอียดของรูปแบบ และ 4) วิธีการใช

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 หมายถึง 

หนวยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับใน 4 อําเภอ

ของจังหวัดสกลนคร ไดแก อําเภอวานรนิวาส อําเภอคําตากลา อําเภอบานมวง และ

อําเภออากาศอํานวย ซึ่งมีโรงเรียนอยูในสังกัดในปการศึกษา 2559 จํานวน 182 โรงเรยีน  

  5. โรงเรียน หมายถึง หนวยงานที่จัดการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

  6. ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูที่ไดรับแตงตั้ง   

ใหปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในปการศึกษา 2559 

  7. หัวหนางานควบคุมภายใน หมายถึง ครูที่ไดรับการแตงตั้งจาก

ผูอํานวยการโรงเรียน ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนางานควบคุมภายใน ในสถานศึกษาของรัฐ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในปการศึกษา 2559 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งมีแนวคิด ทฤษฎี  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จําแนกเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

   1.1 ความหมายของการควบคุมภายใน 

   1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน 

   1.3 ความเปนมาของการควบคุมภายใน 

   1.4 ประเภทของการควบคุมภายใน 

   1.5 ความรับผิดชอบของฝายบริหารตอการควบคุมภายใน 

   1.6 มาตรฐานการควบคุมภายใน 

   1.7 กระบวนการควบคุมภายใน 

   1.8 ผลผลิตของการควบคุมภายใน 

   1.9 ภารกิจของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3   

   1.10 การดําเนินการควบคุมภายในของโรงเรียน สังกัดนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

  2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารปูแบบ   

   2.1 ความหมายของรูปแบบ 

   2.2 ประเภทของรูปแบบ 

   2.3 องคประกอบของรูปแบบ 

   2.4 ลักษณะของรูปแบบที่ด ี

   2.5 การพัฒนารูปแบบ 

  3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคูมอืการใชรปูแบบ 

   3.1 ความหมายของคูมือ 



14 

   3.2 ประเภทของคูมือ 

   3.3 องคประกอบของคูมือ 

   3.4 ขั้นตอนการสรางคูมือ 

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 1. ความหมายของการควบคุมภายใน 
 ไดมีหนวยงานตางๆ ใหความหมายของการควบคุมภายในไว ดังนี้ 

  สํานักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง       

(2545, หนา 5-6) ไดใหความหมายของการควบคุมภายในไววา การควบคุมภายใน 

หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผูบริหารและบุคลากร    

ในหนวยงานรวมกันกําหนดขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลวาการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเปาหมาย และใหเกิดผลลัพธของการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2548, หนา 28); ธร สุนทรายุทธ  

(2550, หนา 215); สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 1),  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2552, หนา 1); กลุมตรวจสอบภายใน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา 9) ไดใหความหมายของการควบคุมภายในไววา  

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับ

ของหนวยรับตรวจกําหนดขึ้นมาเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงาน

จะบรรล ุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว   

  จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร     

(2550, หนา 2-3) ไดใหความหมายของการควบคุมภายในไววา การควบคุมภายใน 

หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติ ซึ่งผูบริหารของกิจการกําหนดขึ้นเพื่อชวยใหบรรลุ

วัตถุประสงคของผูบริหารที่จะทําใหเกิดความมั่นใจเทาที่จะสามารถทําไดวาการดําเนิน

ธุรกิจเปนไปอยางมรีะเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิตามนโนบายของ

ผูบริหารการปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกันและการตรวจพบการทุจริตและ

ขอผิดพลาดความถูกตองและความครบถวนของการบันทึกบัญช ีการจัดทําขอมูลทาง

การเงินที่เชื่อถอืไดอยางทันเวลา 
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  วิราภรณ พึ่งพิศ (2550, บทนํา) กลาววา ระบบควบคุมภายในเปนกลไก      

ที่สําคัญและเปนเครื่องมือปรับเปลี่ยนการบริหารในหนวยงาน ไมวาจะเปนการจัดการ

ภาครัฐและเอกชน ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมและลดความเสี่ยงของหนวยงาน

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

  ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 10) ไดใหความหมายของ        

การควบคุมภายในไววา การควบคุมภายในหมายถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ผูบริหาร

องคการกําหนดขึน้เพื่อชวยใหบรรลุวัตถุประสงค ทําใหเกิดความมั่นใจวาสามารถ

ดําเนินงานไปไดอยางมีระเบียบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ 

  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การควบคุมภายใน หมายถึง 

กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ผูบริหารและบุคลากรทุกฝายในหนวยงานรวมกันกําหนดขึ้น

เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยงานจะบรรลุ         

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว           

 2. แนวคิดของการควบคุมภายใน 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2548, หนา 32) มีแนวคิดเกี่ยวกับ       

การควบคุมภายใน ดังนี้ 

  1. การควบคุมภายในเปนสิ่งที่แฝงอยูในการปฏิบัติงานปกต ิ                

เปนกระบวนการที่ตอเนื่องไมใชเหตุการณหนึ่ง ซึ่งฝายบริหารควรมีการนําการควบคุม

ภายในมาเปนสวนหนึ่งในการบริหารงาน เชน การวางแผน การดําเนินการ การติดตามผล  

  2. การควบคุมภายในเปนการปฏบิัติงานของบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ    

ซึ่งเกี่ยวกับบุคลากรทุกระดับ ไมใชเพียงการกําหนดนโยบายและไมมีการนํามาปฏิบัติ 

  3. การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว แตไมสามารถใหความมั่นใจไดวาจะทําใหการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคอยางสมบูรณ เพราะการควบคุมมีขอจํากัดที่แฝงอยู ซึ่งถือเปนปจจัยที่มีผล

ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร นอกจากนั้นการวางระบบควบคุมภายในยังตอง

คํานึงถึงการคุมคา คุมทุนดวย 

  4. การควบคุมภายในเปนการกระทําเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ 

การควบคุม ไดแก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Operation)  

ความเชื่อถือไดของรายงานการเงินการบัญชี (Financial) และประการสุดทาย การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Compliance)  
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 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 1) ไดใหแนวคิดของ 

การควบคุมภายในไว ดังนี้ 

  1. การควบคุมภายในเปนกระบวนการที่รวมไวหรือเปนสวนหนึ่งใน 

การปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายในมีใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผล

สุดทายของการกระทําแตเปนกระบวนการ (Process) ที่มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

ซึ่งกําหนดไว  ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติของหนวยงาน ดังนั้น

ฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช โดยรวมเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน  

ซึ่ง ไดแก การวางแผน (Planning) การดําเนินการ (Executing) และการติดตามผล 

(Monitoring)  

  2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นโดยบุคลากรของหนวยงาน บุคลากรทุกระดับ

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการใหความสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน ของหนวยงานใหมี

ประสิทธิผล ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดและจัดใหมรีะบบการควบคุมภายใน 

ที่มีประสิทธิผลโดยการสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไก

การควบคุมกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบุคลากรอื่น    

ของหนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหาร

กําหนดขึ้น 

  3. การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การปฏิบัติงาน   

จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด ถึงแมวาการควบคุมภายในจะถูกออกแบบ   

มาอยางมีประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความมั่นใจวาจะทําใหการดําเนินงาน

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณตามที่ตั้งใจไว ทั้งนี้เพราะการควบคุม

ภายในมีขอจํากัด เชน โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดจากบุคลากรเนื่องจากความ 

ไมระมัดระวังไมเขาใจคําสั่ง หรือการใชดุลยพินิจที่ผิดพลาด การสมรูรวมคิดกัน การปฏิบัติ

ผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไวที่สําคัญที่สุด คือ การที่ผูบริหารหลีกเลี่ยง

ขั้นตอนของระบบการควบคุมภายใน จะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่เกี่ยวของกัน

วาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น  

  จากแนวคิดการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ พอสรุปไดวาการควบคุม

ภายในเปนกระบวนการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อปองกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งตองดําเนินการควบคูไปกับ 

การปฏิบัติงานขององคกรในทุกขั้นตอน 
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 3. ความเปนมาของการควบคุมภายใน 

  จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550,  

หนา 7); ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 14-16) ไดกลาวถึงความเปนมา 

ของการควบคุมภายในวา แรกเริ่มในป พ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) สถาบันผูสอบบัญชี         

รับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified Public Accountants หรือ 

AICPA) เปนผูกําหนดเรื่องการควบคุมภายในและทําการปรับปรุงแกไขมาตามลําดับ      

จนทําใหผูบริหารบางทานเขาใจวาการควบคุมภายในเนนเฉพาะดานการบัญชีและการเงิน  

โดยมีนักบัญชีและผูสอบบัญชีเปนผูรับผิดชอบตอการควบคุมภายในเทานัน้ จนกระทัง่    

ในป พ.ศ.2520 (ค.ศ.1977) ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการประกาศใชกฎหมาย  

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) กําหนดใหผูบริหารตองเปนผูรับผิดชอบใน 

การควบคุมภายใน 

  ในป พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) คณะกรรมการที่มีชื่อเรียกวา Committee of  

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือเรียกยอๆ วา COSO        

ซึ่งเปนคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชพี 5 สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก 

สถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผูตรวจสอบภายในสากล  

(Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผูบริหารการเงิน (Financial Executives 

Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแหงสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association  

หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants  

หรือ IMA) ไดรวมกันศึกษาพัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายในที่ชัดเจน และออกรายงาน

ที่เรียกวา COSO Internal Control – Integrated Framework กําหนดความหมายและกรอบ

โครงสรางของการควบคุมภายใน รวมทั้งเสนอใหผูบริหารรายงานเกี่ยวกับการควบคุม

ภายใน (Management Reporting on Internal Control) ซึ่งเปนกระบวนการทําใหบังเกิดผล

โดยคณะกรรมการ ผูบริหารและบุคคลอื่นๆ ขององคกรถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใหความ

เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งมี 3 ประการ คือ 

   1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Effectiveness 

and Efficiency of Operations)   

   2. ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial   

Reporting)   
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   3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with Applicable 

laws and Regulations) 

  ตามแนวคิดของ COSO การควบคุมภายใน ประกอบดวย องคประกอบ     

ที่สําคัญ 5 ประการ ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน องคประกอบเหลานี้ไดมาจากแนวทาง   

ที่ผูบริหารดําเนินธุรกิจและมีการเชื่อมโยงเขากับกระบวนการทางการบริหาร ดังนี้ 

   1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

   2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

   3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

   4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

   5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

  การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับ

และมีการนําไปประยุกตในระดับสากล และรวมถึงประเทศไทยดวย โดยในป พ.ศ.2535 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO มาปรับปรุง

การควบคุมภายใน โดยกําหนดใหบริษัทผูยื่นขอใหรับหลักทรัพยจดทะเบียน สงรายงาน

ความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชีเพื่อประกอบ 

การพิจารณารับหลักทรัพย และตองเสนอขอมูลทางการเงินตอสาธารณชนในป พ.ศ.2542 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศใหบริษัทที่จดทะเบียนทุกบริษัทตองจัดใหมี

กระบวนการกํากับดูแลที่ดี โดยตองมีคณะกรรมการการตรวจสอบขึ้นภายในองคกร      

และกําหนดใหองคกรธุรกิจตองมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยประยุกต

เอาแนวคิดของการควบคุมภายในของ COSO มาใช   

  ตอมาไดมกีารนําเอาระบบการควบคุมภายในมาใชในหนวยงานของทาง

ราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากรัฐ

ทุกหนวยงานจะตองมีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ  

  ความเปนมาของการควบคุมภายในในสถานศึกษา เกิดจาก กฎ ระเบียบ

และหลักเกณฑตางๆ ดังนี้ 

   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 บัญญัติใหมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา 
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ทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

   2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       

พ.ศ.2546 มาตรา 35 การบัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ซึ่งนั่นหมายถึง โรงเรียน    

มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษา ทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล     

และการบริหารทั่วไป ใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
   3. พระราชกฤษฎีกาวาดายหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 8 (2) กําหนดใหการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ       

ตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

   4. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐ นํามาตรฐานการควบคุมภายใน 

ที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินใชเปนแนวทางจัดวางระบบควบคุมภายในให

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และใหสงรายงานการควบคุมภายในใหคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินและผูเกี่ยวของทุกป   

  จากกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติดังที่กลาวมา สถานศึกษาในฐานะทีเ่ปน

หนวยงานภาครัฐที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน และเปนนิติบุคคล     

ที่ไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารงานจึงตองมีการดําเนินงานควบคุมภายใน ซึ่งเปน

พันธกรณีที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง เพื่อใหกิจการงานตางๆ สําเร็จลุลวงตามนโยบาย      

และวัตถุประสงคของสถานศึกษา   

 4. ประเภทของการควบคุมภายใน 

 มนีักวิชาการและหนวยงานตางๆ อาท ิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

(2548, หนา 49) และ ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 17-18) ไดกลาวถึงประเภท

ของการควบคุมภายในไว ซึ่งสามารถสรุปไดวา การควบคุมภายในออกเปน 5 ประเภท 

ไดแก 

  1. การควบคุมในลักษณะการปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขั้นในทางปฏิบัติ 

เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นลวงหนากอนการปฏิบัติงานจะเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อปองกันความเสี่ยงและขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เชน การแบงแยก
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หนาทีผู่รับเงิน ผูจายเงิน และผูบันทึกบัญชี การกําหนดวงเงินสําหรับผูมีอํานาจอนุมัติเงิน

ในแตละระดับชั้น เปนตน 

  2. การควบคุมในลักษณะของงการคนพบขอผิดพลาด เปนการควบคุม     

ที่กําหนดขึ้นเพื่อคนพบขอผิดพลาดทีอ่าจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน เชน การรายงาน

ขอบกพรอง การสอบทาน การยืนยันยอด การทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร           

การตรวจนับพัสดุประจําป การทบทวนการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เปนตน 

  3. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ เปนการควบคุมที่กําหนดขึ้น  

เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง สงเสริมใหงานบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งพัฒนาระบบ 

การดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับสถานการณ 

  4. การควบคุมแบบแกไข เปนการควบคุมที่มีขึ้นเพือ่แกไขปญหาและ

ขอผิดพลาดตางๆ ที่ไดเกิดขึ้นแลวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหาแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติ  

ที่จะปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นอกี 

  5. การควบคุมแบบทดแทน คือ วิธีการควบคุมที่มีอยูเพื่อชวยลดระดับ   

ความเสี่ยงจากการที่ไมมีการควบคุมบางอยางอยูในกิจกรรมนั้น เปนการควบคุมที่สรางขึ้น

เพื่อใชทดแทนวิธีการควบคุมที่สิ้นเปลืองโดยใชเหตุได หรืออยางนอยก็สามารถทดแทนหรือ

ชดเชยไดบางสวน ซึ่งอาจมีในหนวยงานเดียวกันกับการควบคุมที่ขาดไป หรืออาจขาม

หนวยงานก็ได มีบอยครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจุดออนของการควบคุมกลับไมเปนปญหา เนื่องจาก

มีการควบคุมวิธีอื่นที่สามารถทดแทนกันอยูได 

 5. ความรับผิดชอบของฝายบริหารตอการควบคุมภายใน  

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 2-3) ไดกําหนดวา  

การควบคุมภายในหรือระบบควบคุมภายในเปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจ

ทุกคนควรใหความสําคัญ เพราะเปนพันธกรณีที่สําคัญ ซึ่งจะชวยใหสามารถปฏิบัติงาน    

ไดสําเร็จลุลวงตามนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ดังนั้นการออกแบบ 

การควบคุมภายในอยางเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในที่ฝายบริหารกําหนด รวมทั้งการประเมินผลอยางตอเนื่อง จะชวยใหผูบริหารไดรับ

ทราบจุดออนตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหหนวยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได

สําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

  1. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานรับตรวจมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง      

ในการกําหนดและออกแบบระบบการควบคุมภายในของสวนงานตางๆ ภายใตความ



21 

รับผิดชอบใหมีประสิทธิผลในระดับที่นาพอใจอยูเสมอ โดยผูบริหารริเริ่มและดําเนินการ

สรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมและปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดี

ในเรื่องความซื่อสัตย ความมีคุณธรรมจริยธรรม ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

ผูบริหารควรกําหนดบทบาทของหนวยตรวจสอบภายในใหเปนสวนหนึ่งของโครงสราง   

การควบคุมภายในโดยทําหนาที่สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในของ         

หนวยรบัตรวจอยางเปนอิสระ เพื่อใหความมั่นใจวาหนวยรับตรวจมีการควบคุมภายใน     

ที่มีประสิทธิผลมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

  2. ผูบริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหนาที่กําหนดหรือออกแบบ     

การควบคุมภายในของสวนงานที่แตละคนรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับการควบคุมภายใน  

ที่หนวยรับตรวจกําหนด และสอบทานหรือประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต    

ระบบการควบคุมภายในที่นํามาใช การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self 

Assessment) เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

การควบคุมภายในใหมีความรัดกุม การปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจ มองเห็น

ความสําคัญ มีวินัย และจิตสํานึกที่ดีก็เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการควบคุมภายในมี

ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง  

  ดังนั้น จึงสรุปไดวา ผูบริหารทุกระดับควรตระหนักวาโครงสรางการควบคุม

ภายในที่ดี เปนพื้นฐานที่สําคัญของการควบคุม เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จของ

หนวยรับตรวจ การจัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และเพียงพอนั้น

ขึ้นอยูกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปน

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐตางๆ ตองดําเนินการเพื่อความมั่นใจไดวา 

หนวยงานของตนมีโครงรสรางการควบคุมภายในที่เหมาะสม ติดตามผล และปรับปรุง    

ใหทันกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการควบคุมนั้นมีประสทิธิผลอยูเสมอ ทัศนคติ

ที่ดีตอการควบคุมภายใน และการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิด 

การควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเอง

และตอองคกร และควรมีความรูความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการพื้นฐานของ 

การควบคุมภายในและใหความสําคัญของการจัดใหมีการควบคุมภายใน การนํา 

การควบคุมภายใน ไปปฏิบัติ และการดํารงรักษาไวซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

ดังในภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ความรับผิดชอบของผูบริหารตอการควบคุมภายใน 

(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2552, หนา 4) 

 6. มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

การควบคุมท่ีถือปฏิบัติทั่วไป 

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิผลและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

* แบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อปองกันมิใหทรัพยสินสูญเสียหรอืเสียหาย และเกิดการทุจริต 

* วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนงานที่ไดรับอนุมัต ิ

* กําหนดผูรับผิดชอบ ควบคุม ปองกันระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 

* กําหนดวิธกีารและสอบทานการควบคุมทรัพยสินเปนระยะเพื่อปองกันมใิหเกิดการสูญหาย 

* กําหนดวิธกีารและควบคมุการเขาถึงทรัพยสินและเอกสารหลักฐานเฉพาะผูที่เกี่ยวของหรือไดรับอนุญาต 

บทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารตอการ

ควบคุมภายใน 

* สรางสภาพแวดลอมการควบคมุที่ดี  

- จัดทําขอกําหนดดานจริยธรรมความประพฤต ิ

- สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดอยาง

ตอเนื่อง  

- ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี   

- พิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยคํานึงความซื่อสัตย

และจริยธรรม 

* พิจารณาแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับหนาทีค่วามรับผิดชอบ 

* มอบอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบใหกับ    

สวนงานตางๆ อยางชัดเจน 

* จัดใหมีสายการบังคับบัญชาที่มีเหมาะสม สะดวก

ในการจัดทําและพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน 

* พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ

สนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง กําหนดนโยบายควบคุมจากผลการ

ประเมินความเสี่ยง 

* สนับสนุนกระบวนการประเมินการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง 

บทบาทและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ

ภายในตอการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

* ดํารงไวซึ่งความเปนอิสระและเที่ยงธรรม 

* ปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถ ระมัดระวัง

ในวิชาชีพและความรับผิดชอบ 

* รายงานและใหขอเสนอแนะผูบริหารเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

* ใหคําแนะนําวิธีการประเมินการควบคุมภายในแก

หนวยงานตางๆ ภายในหนวยรับตรวจ 

* ศึกษาคนควาวิธีการควบคุมใหมๆ  

* ติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 

* ประสานงานกับผูตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับผล

การประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ 
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ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในไว 5 องคประกอบ คือ สภาพแวดลอม 

การควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรม

การควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

communications) การติดตามประเมินผล (Monitoring) (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 

2552) 

  6.1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  

  ความหมายของสภาพแวดลอมการควบคุม   

   วีระยุทธ งามลวน (2550, หนา 36) กลาววา สภาพแวดลอมการควบคุม 

ทําใหเกิดผลกระทบตอองคกรตอพฤติกรรมของคนในองคกร รวมทั้งความสามารถใน  

การเพิ่มผลผลิตอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ หากองคกรใดมีการจัดสภาพแวดลอม 

ที่ดีที่เอื้ออํานวยแลว จะทําใหเกิดวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี ซึ่งสงผลตอการจัดระบบ       

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพได 

   ธร สุนทรายุทธ (2550, หนา 220) ไดกลาวถึงสภาพแวดลอม 

การควบคุม วาสภาพแวดลอมการควบคุมเปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางความตระหนัก 

(Control Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหนวยงาน ใหบุคลากรใน

หนวยงานเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ โดยเนนการสราง

บรรยากาศ โดยผูบริหารระดับสูงการควบคุมดานนี้แบงเปนการควบคุมโดยสรางจิตสํานึก

และคุณภาพ (Soft Control) ที่มองเห็นได เชน ความซื่อสัตย ความโปรงใส การมีผูนําดี 

ความมีจริยธรรม เปนตน และการควบคุมโดยกําหนดโครงสรางหรือนโยบาย (Hard 

Control) ที่เปนหลักฐานมองเห็นได สภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดลอมที่

บุคลากรในองคการมีความรับผิดชอบ และเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเอง และ

บุคลากรดังกลาวจะตองมีความรูความความสามารถ และทักษะที่จําเปนตองใชใน 

การปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเพียงพอ นอกจากนี้บุคลากรดังกลาวจะตอง

ยอมรับ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานรวมถึงขอกําหนดดานจริยธรรมที่กําหนด 

   สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 8) ไดใหขอกําหนดเกี่ยวกับ 

สภาพแวดลอมการควบคุมวาหมายถึง ปจจัยตางๆ ซึ่งสงเสริมใหองคประกอบการควบคุม

ภายในอื่นๆ มีประสิทธิผล หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิผลมากขึ้น หรือทําให

บุคลากรใหความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น สภาพแวดลอมการควบคุมที่ไมมี

ประสิทธิผล อาจทําใหองคประกอบการควบคุมอื่นๆ มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดลอม
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การควบคุมภายในสะทอนใหเห็นทัศนคติ และการรับรูถึงความสําคัญของการควบคุม

ภายในของบุคลากรระดับตางๆ ในหนวยงาน 

   ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 26) กลาววา สภาพแวดลอม

การควบคุม หมายถึง สภาวการณหรือปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุมใน

องคกรขึ้น การควบคุมในขั้นนี้เปนการสรางระเบียบวินัยดานการควบคุมภายในใหแกทุกคน

ในองคกรและจัดใหมีโครงสรางที่เหมาะสมตอการควบคุมภายใน ผูบริหารมีบทบาทอยาง

ยิ่งในการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการควบคุมภายในใหเกิดขึ้นในองคกร            

ซึ่งองคประกอบของสภาพแวดลอมการควบคุมในองคกร ประกอบดวย 

    1) ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหาร  

    ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหารแตละบุคคลยอม  

แตกตางกัน และจะเปนปจจัยที่สงผลถึงการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน 

เพราะผูบริหารมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน    

แตอยางไรก็ตามผูบริหารตองรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการทํางานที่เหมาะสม

กับสถานการณ รวมทั้งรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น ผูบริหารสามารถสงเสริมและสนับสนุนให

เกิดสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี โดยดําเนินการ ดังนี้ 

     1.1) กําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงาน มาตรฐาน         

และแนวทางการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน และแจงใหบุคลากรทุกคน       

ในหนวยงานทราบ 

     1.2) กําหนดโครงสรางการจัดหนวยงานใหเหมาะสม มีสาย 

การบังคับบัญชา และความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมาย

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกบุคลากรในแตละตําแหนงอยางเหมาะสม 

     1.3) กําหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหนง (Job Description) 

ของบุคลากรทุกตําแหนงหนาที ่และระดับของความรู ความสามารถ และทักษะ 

ที่จําเปนตองใชในแตละงานอยางชัดเจน 

     1.4) กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางการปฏบิัติงานดาน 

การบริหารบุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน  

และเปนธรรม รวมทั้งกําหนดบทลงโทษทางวินัยใหชัดเจน 

     1.5) กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) และหนวยตรวจสอบภายใน 
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    2) ความซื่อสัตยและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

    การบริหารและการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและมีจริยธรรม    

เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งสองประการนี้ เปนสิ่งทีต่องสนับสนุนสงเสริมใหเกิดขึ้น  

โดยการประชาสัมพันธ ฝกอบรม หรือกําหนดสิ่งจูงใจ และผูบริหารตองเปนตัวอยางแก

เจาหนาที่ในหนวยงาน ทั้งนี้ ผูบรหิารตองมีการสื่อสารใหเจาหนาที่ทุกคนในหนวยงาน

รับทราบ และตระหนักถึงคุณคาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและมีจริยธรรม  

จนเปนบรรทัดฐานหรือขอตกลงรวมกันที่ใหหนวยงานถือปฏิบัติ เพราะความซื่อสัตย   

และจริยธรรมเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของสภาพแวดลอมการควบคุม โดยผูบริหาร   

ควรดําเนินการ ดังนี้ 

     2.1) กําหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานใหชัดเจนและ  

ทําตัวใหเปนตัวอยางอยางสม่ําเสมอ ทั้งโดยคําพูดและการกระทํา 

     2.2) สื่อสารและแจงใหเจาหนาที่ทุกคนไดรับทราบ ตลอดจน

เขาใจในหลักการของจริยธรรมดังกลาว 

     2.3) จัดทําขอกําหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏบิัติของ

หนวยงานไวใหชัดเจน โดยรวมถึงกรณีตางๆ ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางผลประโยชน

ดวย 

     2.4) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจใหเกิดการกระทําผิด 

ความซื่อสัตยและจริยธรรมเปนปจจัยเบื้องตนที่สําคัญ ซึ่งจะสงผลถึงการจัดโครงสราง   

ของหนวยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองคประกอบของระบบการควบคุม

ภายในอื่นๆ ดวย 

    3) โครงสรางของหนวยงาน 

    โครงสรางของหนวยงานที่ไดรับการจัดไวเปนอยางดี จะเปนพื้นฐาน

สําคัญที่ทําใหผูบริหารสามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานไดถูกตอง 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสรางของหนวยงานใหเหมาะสมกับลักษณะ

ของกิจกรรมของหนวยงานนั้นๆ เชน 

     3.1) การรวมศูนยอํานาจหรือกระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจ      

ในระดับตางๆ หากกิจการเลือกใชการรวมศูนยอํานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัว

ของผูไดรับอํานาจยอมมีความสําคัญ กรณีวิธีกระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจระบบและ
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ขั้นตอนการทํางาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความสําคัญมากกวา

คุณสมบัติของตัวบุคคล 

     3.2) การจัดโครงสรางของหนวยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร

อาจใชโครงสรางและการควบคุมที่เปนระเบียบแบบแผนแนนอน แตโครงสรางที่มรีูปแบบ

แนนอน อาจไมเหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองานทีเ่กี่ยวกับการคนควาวิจัยทาง

วิชาการ เปนตน 

     3.3) การมอบอํานาจตองใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ     

ในการปฏิบัติงานและตองชัดเจน 

    4) นโยบายการบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร 

    ปจจัยสําคัญที่ชวยใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือ

บุคลากรในหนวยงานนั่นเองที่เปนตัวจักรสําคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบรหิาร

บุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม จะชวยใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เชน 

     4.1) กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวาจาง การ

พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง รวมทั้งการจาย

คาตอบแทนและผลประโยชนอื่น 

     4.2) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของ

เจาหนาที่ในแตละตําแหนงใหชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน 

     4.3) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตยของ

พนักงาน 

     4.4) มีระบบการฝกอบรมอยางตอเนื่องและติดตามผล 

การปฏิบัติงาน อยางเปนระบบและสม่ําเสมอ 

     4.5) กําหนดแนวปฏิบัติกรณีที่มีการขัดแยงของผลประโยชน 

(Conflict of Interest) ตอหนวยงาน 

    5) การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ 

    การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงาน   

เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผูบริหารควร

กําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแตละตําแหนงใหชัดเจน ดังนี้ 
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     5.1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงใหชัดเจน 

โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจและระบบการสอบยันความถูกตองระหวางกัน 

     5.2) กําหนดคูมือปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

     5.3) กําหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดทํา

แผนงาน และระบบการรายงานผลงานอยางสม่ําเสมอ 

    6) คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 

    คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเปนกลไก      

และเครื่องมือชนิดหนึ่งในการชวยตรวจสอบและสอบทานงานใหเปนไปตามแผนงานที ่  

ฝายบริหารวางไว คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถและมีความเปนอิสระ     

ในการทํางาน จะชวยสงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดลอมการควบคุมภายในหนวยงานใหดี

ยิ่งขึ้น 

    ชมาภรณ ศรีสุข (2554, หนา 17) กลาววา สภาพแวดลอมการ

ควบคุมเปนองคประกอบที่มีผลกระทบอยางมากตอกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดขององคกร

และการตัดสินใจของฝายบริหาร ดังนั้นสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีจะเปนการสราง

บรรยากาศ ใหบุคลากรทุกคนตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของระบบควบคุม

ภายใน ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหเกิดโครงสรางของการควบคุมภายในและวินัยของบุคลากรใน

การยอมรับระบบที่องคกรไดกําหนดขึ้น 

    สรุปไดวา สภาพแวดลอมการควบคุม เปนสภาวการณหรือปจจัย

ตางๆ ที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุมในหนวยงาน ซึ่งฝายบริหารจะมีอิทธิพลสําคัญตอ

การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการควบคุมภายในในหนวยงาน เชน จริยธรรมของ

การทํางาน ความซื่อสัตย ความไวใจได ความโปรงใส และการมีภาวะผูนําที่ดี ซึ่งรวมทั้ง

การกําหนดนโยบาย โครงสราง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สําหรับตัวอยาง

สภาพแวดลอมการควบคุมในหนวยงาน 

  6.2 การประเมินความเสี่ยง 

   1) ความหมายของความเสี่ยง  

   สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 11)  

ใหความหมายของความเสี่ยงไววา ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่ไมมี

ความแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลใหหนวยงานเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย  
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การรั่วไหลความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายที่ตั้งไวได    

   ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 33-34) กลาววาความเสี่ยง

หมายถึง โอกาสของความไมแนนอนตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่

กําหนดไวเนื่องจากเหตุการณเสี่ยงตางๆ  

   ชมาภรณ ศรีสุข (2554, หนา 18) กลาววา ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส

ที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การสูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่ทําให

งานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  

   2) ประเภทของความเสี่ยง 

   ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการควบคุมและตรวจสอบภายในมีหลาย

ลักษณะ ไดแก 

    2.1) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงานความ

เสี่ยงลักษณะนี้เปนความเสีย่งที่มีอยูโดยธรรมชาติในงานนั้นๆ เองเมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะ

ทํางานหรือกิจกรรมก็ยอมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เชน การทําธุรกิจ การคาขายกับ

ตางประเทศหรือการสั่งซื้อของจากตางประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตรา

แลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ 

    2.2) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เปนความเสี่ยงที่ระบบการ

ควบคุมภายในของหนวยงานไมครอบคลุม และไมสามารถปองกันขอผิดพลาดจากการ

ดําเนินงานของหนวยงานได อาจเปนเพราะหนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายใน            

ที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน หรือหนวยงานนั้นไมมีการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในที่ไดจัดไว เปนตน 

    2.3) ความเสีย่งจากการตรวจไมพบขอผิดพลาด  

ความเสี่ยงลักษณะนีเ้ปนความเสี่ยงที่การตรวจสอบไมสามารถคนพบความผิดพลาดของ

รายการที่มีอยู เนื่องจากผูตรวจสอบไมสามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หนวยงานนี้ได 

และจําเปนตองใชระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุมตัวอยางหรืออาจเนื่องจากผูตรวจสอบไม

มีความอิสระเพียงพอหรือไมอยูในวิสัยที่จะเขาไปตรวจสอบได 

   3) สาเหตุของความเสี่ยง  

   ความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกหนวยงาน ดังนี้ 
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    3.1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร  

ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน 

ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 

การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ

ของหนวยงาน เปนตน 

    3.2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทาง

ราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทาง

เศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 

   4) ความหมายของการประเมินความเสี่ยง 

   ไดมีนักวิชาการและหนวยงานตางๆ ไดใหความหมายของ 

การประเมินความเสี่ยง ไวดังนี้ 

    สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 11) ใหความหมายของ

การประเมินความเสี่ยงไววา การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่ใชใน

การระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน รวมทั้ง

การคนหาและนําเอาวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

    ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 34) กลาววาการประเมิน

ความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะหและจัดระบบความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความนาจะ

เกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หรือผลเสียหายจากความเสี่ยงนั้น 

การประเมินความเสี่ยงจะชวยในการระบุความเสี่ยงการวิเคราะหความเสี่ยงและ 

การกําหนดแนวทางการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

    ชมาภรณ ศรีสุข (2554, หนา 20) กลาววา การประเมินความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการ 

บรรลุวัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใชในการบริหาร

ความเสี่ยงหรือการควบคุมความเสี่ยงใหหมดไปหรือยอมรับได  

    ซึ่งกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

ใหอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได สามารถดําเนินการเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

     4.1) ศึกษาวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน วัตถุประสงค

และเปาหมายของหนวยงาน จะตองสอดคลองกับภารกิจ (Mission) ของหนวยงานนั้นๆ  
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ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงคของหนวยงานจะแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

      4.1.1) วัตถุประสงคในระดับหนวยงาน (Entity – Level 

Objectives) เปนวัตถุประสงคของการดําเนนิงานในภาพรวมของหนวยงาน โดยทั่วไปจะระบุ

ไวในแผนกลยุทธ และแผนการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน เชนเดียวกับภารกิจ 

(Mission) และกลยุทธในภาพรวมของหนวยงาน เชน ภารกิจหลักของหนวยงาน โครงสราง

ของหนวยงาน แนวโนมการดําเนินงานของหนวยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงาน      

หรือนโยบายการเงินการคลัง เปนตน 

      4.1.2) วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม (Activity – Level 

objectives) เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงสําหรบัแตละกิจกรรมที่

หนวยงานกําหนด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ซึ่งวัตถุประสงคของแตละ

กิจกรรมจะตองสนับสนุน และสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับหนวยงาน เชน ระบบ

การประมวลขอมูลทางการเงินและบัญชี เปนตน  

     4.2) ระบุปจจัยเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงของหนวยงานสามารถเกิดขึ้นได 

ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลกระทบถึงวัตถุประสงค 

เปาหมาย หรือผลการดําเนินงานในหนวยงาน เชน การเปลี่ยนตัวผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

ในตําแหนงที่สําคัญๆ บอยครัง้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหมๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานของหนวยงาน และเนื่องจากปจจัยเสี่ยงแตละชนิดมีผลกระทบตอการ

ดําเนนิงาน และการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานไมเทากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที 

บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผูบริหารตองติดตามพิจารณา และระบุปจจัย    

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

     4.3) การวิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยง การวิเคราะหถึง

ผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีตอหนวยงาน ซึ่งโดยปกติปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมีผลกระทบ

ตอหนวยงานมากนอยไมเทากัน การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกตางกัน ผูบริหารควร

ใหความสําคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นบอยๆ จึงควรพิจารณา

เลือกใชวิธีการหรือเทคนิคที่ใชวิเคราะหใหเหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดําเนินงาน เพื่อให

สามารถประเมินระดับความสําคัญของความเสี่ยงไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง

ผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง จะเปน 

ดังนี้ 
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      4.3.1) ประเมินระดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง คือ การนํา

ปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมาพิจารณาถึงความสําคัญวา หากเกิดขึ้นแลวมีผลกระทบตอ

หนวยงานมากนอยแคไหน โดยอาจวัดเปนระดับนอย ปานกลาง สูง 

      4.3.2) ประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ  

การพิจารณาวาปจจัยเสี่ยงที่ไดเรียงลําดับความสําคัญไวแลว มโีอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยง

นั้น ในระดับนอยมาก นอย ปานกลาง สูง การวิเคราะหโดยการประเมินความสําคัญและ

การประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใชผสมผสานกัน เชน ปจจัยเสี่ยงบางอยางมี

อัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแตละครั้งสูญเสียเงินนอย แตถาเกิดบอยๆ เขา โดยรวมอาจมี

จํานวนเงินสูงก็จะทําใหเกิดความสําคัญได 

      4.3.3) เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงที่เหมาะสม โดย

บางครั้งอาจไมจําเปนตองวิเคราะหในรูปตัวเลขแตอาจวิเคราะหออกมาเปนระดับตางๆ 

เชน สําคัญมาก ปานกลาง หรือนอย เปนตน 

     4.4) กําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง เมื่อหนวยงานสามารถ

วิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงแลวฝายบริหารควรพิจารณาหาวิธเีพื่อปองกันความเสี่ยง

นั้นๆ โดยตองคํานึงถึงคาใชจายที่ตองใชวาคุมกับประโยชนที่จะไดรับหรือไม  

ซึ่งในการกําหนดแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยง ผูบริหารควรพิจารณาวาความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเสี่ยงในลักษณะใด เชน 

      4.4.1) กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับหนวยงานโดยรวม ซึ่งเปน

ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกที่มิไดอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร การปองกัน

หรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีกลยุทธ คือ  

1) กําหนดโครงสรางพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง กําหนดผูรับผิดชอบกระบวน 

การบริหารความเสี่ยง กําหนดวัตถุประสงค ซึ่งสัมพันธกับกลยุทธการจัดลําดับ

ความสําคัญและการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหลานั้นที่อาจเกิดขึ้นตอหนวยงาน  

2) ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน กําหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใชระบุความเสี่ยง

ทั้งหมดที่เปนไปได เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวมของความ

เสี่ยงที่มีความสําคัญที่สุดกอน และจัดสรรทรัพยากรใหอยางเหมาะสม 3) พัฒนากลยุทธ

การบริหารความเสี่ยงที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคลองกับกลยุทธของหนวยงาน

โดยตรง 4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะ 
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การบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 5) การติดตามประเมินผล

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนขั้นตอนของหนวยงาน ตองอาศัยงานดานตรวจสอบ

ภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหนาที่อื่นๆ เชน การปฏิบัติตาม

กฎหรือระเบียบและการใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมและความปลอดภัยดวย  

6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

      4.4.2) กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่ง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร  

การปองกัน หรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและ

เหมาะสมการกําหนดวธิีการควบคุมเพื่อจัดการใหความเสี่ยงอยูในสภาพที่เปนผลดกีับ

หนวยงานนั้น จะมลีักษณะการจัดการได 5 ลักษณะ คือ 1) การจัดการในลักษณะที่ยอมรับ

ในความเสี่ยงนั้น 2) การจัดการในลักษณะที่ทําใหลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูง

ไปสูระดับความเสี่ยงต่ํา 3) การจัดการในลักษณะที่เปนการกระจายความเสี่ยง  

4) การจัดการในลักษณะที่เปนการถายโอนความเสี่ยงหรือโยกยายความเสี่ยง  

5) การจัดการในลักษณะที่เปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

      จากการศึกษาความหมายและกระบวนการประเมิน 

ความเสี่ยง จากแนวคิดของนักวิชาการและหนวยงานตางๆ สรุปไดวา ความเสี่ยง หมายถึง 

เหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือการกระทําใดๆ อันจะกอใหเกิดผลลัพธในดานลบหรือเปน

ผลลัพธที่ ไมตองการ ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด การประเมิน

ความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และ

การกําหนดแนวทางการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงใน

หนวยงาน จะเปนการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใหทราบ

เหตุการณของความเสี่ยงและหาทางแกไขและควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เกิด 

ความเสียหายนอยที่สุด หนวยงานจึงตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยูเสมอเพื่อสราง

กลไกชวยบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได หรือกําหนดมาตรการ 

การควบคุมที่เหมาะสมตอไป 

  6.3 กิจกรรมการควบคุม 

  กิจกรรมการควบคุม เปนองคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่

หนวยงานตองจัดใหมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนใหฝาย

บริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู  
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   สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 14) ใหความหมายของ

กิจกรรมการควบคุมไววา กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัต ิ

รวมถึงมาตรการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดขึ้นเพื่อใชบุคลากรนําไปปฏิบัติเพื่อลดหรือ

ควบคุมความเสี่ยงและไดรับการสนองตอบและมีการปฏิบัติตาม 

   ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 37) กลาววา กิจกรรมการ

ควบคุมหมายถึง การกระทําที่สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย 

วิธีปฏิบัติงาน และคําสั่งตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนด 

   โสวรรณี แหลงหลา (2554, หนา 36) กลาววา กิจกรรมการควบคุมเปน

นโยบายและวิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติเพื่อลดหรือ

ควบคุมความเสี่ยงและไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินและแกไข ใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือปรับปรุง

แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับเหตุการณ สภาพแวดลอม ซึ่งถือวาเปนหนาที่ของ

ผูบริหาร 

   นฤมล หลักคํา (2554, หนา 43) กลาววา กิจกรรมการควบคุม หมายถึง 

นโยบายและวิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากรปฏิบัติเพื่อลด หรอืควบคุมความ

เสี่ยงและไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 

   กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจําเปนและลักษณะของการ

ควบคุม ทั้งนี้ขึน้อยูกับความเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆ เชน 

    1) การควบคุมในลักษณะการปองกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในทาง

ปฏิบัติ (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อปองกันมใิหเกิดความเสี่ยง

และขอผิดพลาดตั้งแตแรก โดยเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยงยังไมเกิดขึ้น เชน          

การแบงแยกหนาที่ผูรับเงิน ผูจายเงิน และผูบันทึกบัญชี การกําหนดวงเงินสําหรับผูมี

อํานาจอนุมัติเงินในแตละระดับชั้น เปนตน 

    2) การควบคุมในลักษณะของการคนพบขอผิดพลาด (Detective 

Control) เปนการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อคนพบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน การ

ปฏิบัติงาน เชนการทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจําปการทบทวน

การปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เปนตน 

    3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control)  

เปนการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ 
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การดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับสถานการณ 

    4) การควบคุมตามความจําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

   กิจกรรมการควบคุมที่ควรจัดใหมีขึ้นในขั้นตอนของ 

การปฏิบัติงานตางๆ ไดแก 

    1) นโยบายและวิธีปฏิบัติ ผูบริหารทุกระดับมีบทบาทใน การกําหนด

นโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ แนวทางการปฏิบัติงาน อํานาจใน 

การอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี ้เปนปจจัยที่กอใหเกิดการควบคุม เพื่อปองกัน 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธและตัวชี้วัดที่คาดหมายไวอยางชัดเจน  

เพื่อสามารถใชในการติดตามประเมินผลตอไป 

    2) การกระจายอํานาจความรับผิดชอบและการแบงแยกหนาที่

ผูบริหารควรจัดใหมีการกระจายอํานาจ และแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางหนวยงาน

ตางๆ หรือบุคคลใหชัดเจนเพื่อใหเกิดความคลองตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถ

สอบยันกันได เชน อํานาจในการอนุมัติ การกําหนดขอบเขตของงาน เพราะเมื่อผูบริหารได

กระจายอํานาจไปแลวก็จําตองสรางวิธีการควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม

นโยบายและวัตถุประสงคที่วางไว 

    3) การสอบยันและการกระทบยอด ผูบริหารในแตละระดับควรจัด

ใหมีการสอบยันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในระดับตางๆ เพื่อใหทราบปญหา ในการ

ปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแกไข ซึ่งในแตละระดับอาจกําหนดวิธีการสอบยันและ

กระทบยอดไดหลายวิธี โดยผูบริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงาน  

โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบเปาหมาย แผน และผลการดําเนินงาน ในภาพรวมกับขอมูล

ในอดีตที่ผานมา เพื่อใหสามารถทราบปญหาและหาแนวทางการแกไข และเตรียมรับ

สถานการณในอนาคตตอไป ผูบริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอด 

การปฏิบัติงานเฉพาะดานจากรายงานผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายที่กําหนด รวมทั้ง 

การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว โดยอาจทําการสอบยันและหรือกระทบยอดบอยครั้ง

ตามลักษณะงานและความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

    4) การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผลการจัดใหมี

กระบวนการประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ จะทําใหผูบริหารไดขอมูลขาวสารที่ถูกตอง

สมบูรณ ทันเวลาและเชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการตัดสินใจในการบริหารงานไดทันตอ
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เหตุการณและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดใหมีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพจะเปนการปองกันการเขาถึงขอมูล และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน

การนําขอมูลไปใชในทางที่ไมสมควร 

    5) การควบคุมทรัพยสินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 

ทรัพยสินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน เชน เครื่องใชสํานักงาน วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ  

เงินสดและเอกสารสิทธิตางๆ ฯลฯ ควรจัดใหมีการควบคุม เชน การกําหนดสถานที่เก็บ

รักษา การเขาถึงทรัพยสินนั้นๆ และการจัดใหทําทะเบียนคุมและการตรวจนับอยางเปน

ระบบ เปนตน 

    6) กําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงาน ดัชนีวัดผลการดําเนินงานเปน

เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผูบริหารสามารถใชในการติดตามผลการปฏิบัต ิเพื่อใหทราบวาการ

ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 

    จากความหมายของกิจกรรมการควบคุมที่กลาวมา สรุป ไดวา

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ผูบริหารไดกําหนด ขึ้น

เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดถือปฏิบัติ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และ

ไดรับการตอบสนองจากบุคลากรดวยการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดขึ้นและกิจกรรม

การควบคุมตองทําอยางสม่ําเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสอดคลองกับนโยบาย

และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน

เปนไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ การจะใชการควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลาย

ลักษณะรวมกันขึ้นอยูกับดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมและความซบัซอนของงาน

ในแตละหนวยงานนั้นๆ  

  6.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

  ไดมีผูใหความหมายของสารสนเทศและการสื่อสารไวหลายทัศนะ ไดแก  

   วีระยุทธ งามลวน (2550, หนา 48) ใหความหมายของสารสนเทศและ

การสื่อสารไววา สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การนําขอมูลขาวสารทางการเงิน

และขาวสารอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรเพื่อใชเปนขอมูลในการบริหาร

จัดการ หรือเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธภายในองคกรและภายนอกองคกร  

   สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 17) กลาววา สารสนเทศ 

หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลและถูกจัดใหอยูในรูปที่มีความหมายและเปน

ประโยชนตอการใชงาน และการสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
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บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ซึ่งอาจใชคนหรือใชสื่อในการติดตอสื่อสารก็ได 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

   ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 40) และโสวรรณี แหลงหลา 

2553, หนา 36) กลาววา สารสนเทศหมายถึง ขอมูลขาวสารทีใ่ชในการบริหาร ซึ่งเปน

ขอมูลเกี่ยวกับการเงินและไมใชการเงินรวมทั้งขอมูลขาวสารอื่นๆ ทั้งจากแหลงภายใน  

และภายนอก การสื่อสารหมายถึง การรับและสงขาวสารระหวางกันเพื่อใหเกิดความเขาใจ

อันดีระหวางบุคคลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในงานที่มีความสัมพันธกัน การสื่อสาร      

จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ระบบการสื่อสารที่ดี ที่มีประสิทธิภาพควรเปน

การสื่อสารสองทาง และติดตอระหวางหนวยงานอยางทั่วถึงครบถวน  

   หนวยงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความตองการ

ของผูใชขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสมทันตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตอสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพ ขาวสารที่ถูกตอง เช่ือถือได ทันเหตุการณ และสะดวกในการเขาถึงและ

ปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญ และมีระบบการสื่อสารที่ดีจะสงผลถึง 

การบริหารงานของผูบริหาร โดยเฉพาะขาวสารที่เปนสัญญาณบอกเหตอุันจะทําใหผูบริหาร

สามารถแกไขปญหาไดทันกาลและบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน        

การสื่อสารจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารตองจัดใหมีขึ้นและควรเปนระบบการสื่อสาร      

สองทาง การสื่อสารภายในหนวยงานที่ชัดเจน ไมวาจะเปนทางการหรือไมก็ตามจะเปน

ผลดีตอการปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหการ

สื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คอื   

    1) เจาหนาที่ทุกคน ตองไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ 

การปฏิบัติงานของตนอยางชัดเจนและทันกาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหนวยงาน  

รวมทั้งขอมูลขาวสารที่มีผลตอความเสี่ยงที่อาจเกิดกับหนวยงาน เชน นโยบายของรัฐบาล        

การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายใหมๆ  ฯลฯ 

    2) การกําหนดภาระหนาที่และความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงาน

ตองชัดเจน   

    3) เจาหนาที่ทุกคนตองเขาใจถึงบทบาทที่เกี่ยวของกับงานของตน     

และของผูอื่น รวมทั้งใหความรวมมือในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่กําหนดไว  

    4) การจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานทําใหสามารถทําความเขาใจ และประสานงานกันไดเปนอยางดี                 ใน
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ทํานองเดียวกัน ควรใหความสําคัญกับการสื่อสารภายนอกหนวยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบตอ

การบริหารงานของหนวยงานดวย ดังนั้น ประเด็นสําคัญที่ควรดําเนินการคือ กําหนด

ชองทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของใหงายขึ้น เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ

หนวยงานภายนอก ตองเรียนรูวัฒนธรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของดวย ผูบริหารควรให

ความสนใจ ในขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายนอก การติดตอสื่อสารกับ

บุคคล ภายนอกตองมีขอมูลขาวสารที่เพียงพอและสัมพันธกันในอันที่จะทําใหเกิดความ

เขาใจอันดีตอกัน และเขาใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สําหรับการควบคุมภายใน

ของระบบสารสนเทศโดยทั่วไปมักจะเกี่ยวของกับการควบคุมการนําขอมูลเขาสูระบบ 

การแบงแยกงาน การสอบทานความถูกตองในการประมวลผลการควบคุมการรับสงขอมูล

ระหวางระบบงานและการควบคุมทางดานผลผลิต เปนตน 

    สรุปไดวา สารสนเทศและการสื่อสาร เปนกระบวนการถายทอด

ขาวสารที่ผานการประมวลผลและถูกจัดใหอยูในรูปที่มีความหมายและเปนประโยชนทั้ง

ภายในองคกรและระหวางองคกร เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการและเผยแพร

ประชาสัมพันธองคกร 

  6.5 การติดตามและประเมินผล 

   สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 17) ใหความหมายของ   

การติดตามและประเมินผลวา การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กําหนดไว      

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว 

มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในจริง ขอบกพรอง       

ที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา   

   ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 42-43) กลาววาการติดตามผล 

หมายถึง การสอดสองดูแลกิจกรรมที่อยูระหวางการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา    

การดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด การประเมินผล หมายถึง    

การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไววา มีความ

สอดคลองหรือไม เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยูวายังมีความเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม รวมทั้งการวิเคราะห การหาสาเหตขุองความแตกตาง

ระหวางแผนงานกับผลการดําเนินงาน สรุปผลและเสนอขอแนะนํา เพื่อใหการดําเนินงาน  

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการประเมิน 
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ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานตางๆ ของหนวยงาน ซึ่งรวมถึง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ 

ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝายตางๆ ในหนวยงาน ทั้งนีเ้นื่องจากมาตรการตางๆ 

และระบบการควบคุมภายในมกีารเปลี่ยนแปลงหรือตองพัฒนาตลอดเวลา ผูบริหารจึง

จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพือ่ใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล       

ของระบบการควบคุมภายในวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

เพียงใด 

   สําหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ   

ผลการประเมินความเสี่ยงในเบื้องตนและผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานนั้นเอง 

   การติดตามประเมินผลจะไดผลดี ควรมีการปฏิบัติ ดังนี้ 

    1) มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแตละ

องคประกอบของการควบคุมภายใน ในทุกๆ ดานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนการรายงานจาก

ภายในและจากบุคคลภายนอก เชน ผูตรวจสอบ ผูตรวจราชการ ผูมาติดตอโดย

เปรียบเทียบกับขอมูลที่ปฏิบัติงานจริง    

    2) จําแนกเรือ่งที่จะประเมินผล ซึ่งจะเปนประโยชนตอการควบคุม

ภายในเฉพาะจุด เชน การประเมินประสิทธิภาพภายในหนวยงาน การประเมินระบบงาน         

การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค การประเมินบุคคล เปนตน ซึ่งการประเมินควร

พิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินดวย เพื่อใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในในเรื่องนั้นๆ วาสามารถปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดโดยเครื่องมือ  

การประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะหเชิงปริมาณ  

นอกจากนีต้ัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหนวยงานอื่น หรือมาตรฐานที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไป ก็เปนเครื่องมอืชวยในการประเมินผลไดเชนกัน 

    3) รายงานผลตามขอเท็จจริงอยางเปนอิสระไมปดบังสิ่งผิดปกติ  

สั่งการใหมีการแกไขและติดตามผลอยูเสมอ 

    สําหรับการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลควรมีอยูในทุก

ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและควรทําอยางตอเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ 

การกําหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงานและที่ปรึกษาตางๆ โดยมีวิธีการ เชน  

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ สําหรับบาง 
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โครงการอาจกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะแยกตางหากจากที่ได

กําหนดการติดตามประเมินผลโดยปกต ิการติดตามประเมินผลโครงการที่เปนกรณีเฉพาะ 

อาจใชแบบประเมินตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจาง

ผูเชี่ยวชาญหรือผูตรวจสอบภายนอกมาดําเนินการก็ได 

   นอกจากนั้น ธร สุนทรายุทธ (2550, หนา 233) ไดกลาวถึงจุดสําคัญ    

ที่ควรติดตามผลไว ดังนี้  

    1) สภาพแวดลอมของการควบคุม ฝายบริหารควรติดตามผลเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมการควบคุม เพื่อความมัน่ใจวาหัวหนาหนวยงานทุกระดับไดดํารงรักษาไว

ซึ่งมาตรฐาน จริยธรรม และสงเสริมใหเจาหนาที่มีศีลธรรมอันดี หัวหนาสวนงาน          

ในองคการทุกระดับ ควรติดตามผล เพื่อความมั่นใจวาเจาหนาที่มีความรูความสามารถ

และไดรับการฝกอบรมที่เพียงพอ ผูบริหารมีสไตลและปรัชญาการบริหารที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมละสถานการณ ที่จะสงเสริมใหภารกิจขององคการบรรลุผล 

    2) ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หัวหนาสวนงานตางๆ 

ในองคการ ควรติดตามผลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ เพื่อให

สามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงและโอกาสจะเกิดความเสี่ยงใหมๆ หากมี

การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ควรดําเนินการตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น             

ถาความเสี่ยงนั้นมีสาระสําคัญมากควรรายงานใหฝายบริหารทราบ และฝายบริหาร     

ควรรับรูวาการลาชาของการตอบสนองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงอาจมีผล

ใหเกิดการเสียหายตอองคการได 

    3) กิจกรรมการควบคุม ควรจัดกิจกรรมการควบคุมขึ้น เพื่อเปน 

การปองกันหรือลดความเสี่ยงจากเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม

กิจกรรมการกควบคุมอาจไรผล ถามีการสมรูรวมคิดกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปเพื่อการทุจริต 

ดังนั้นฝายบริหารจึงควรกําหนดวิธีการตดิตามผลของการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม 

การติดตามผลที่ดี จะทําใหมีโอกาสแกปญหาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมการควบคุม รวมทั้ง  

ทําใหมีการควบคุมความเสี่ยงกอนที่เหตุการณที่ไมพึงประสงคจะเกิดขึ้น 

    4) สารสนเทศและการสื่อสาร หัวหนาฝายงานตางๆ ในองคการ 

ควรติดตามผลเพื่อความมั่นใจวาเจาหนาที่ในความรับผิดชอบไดรับขาวสารขอมูลเพียงพอ

ทันกาลและเหมาะสม  
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    การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสาร     

กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้นๆ ในหนวยงาน และกรณีมีเรื่องที่สําคัญควรรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาระดับสูงดวย นอกจากนี้การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน  

ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบ ระบบงานตางๆ ของหนวยงานดวย  

เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกตองและ

เปนผลดีตอการบริหารงานของหนวยงาน ไดมีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้ง

รายงานของผูตรวจสอบที่ไดสอบทานงาน และตั้งขอสังเกตไวตอผูบริหารของหนวยงาน 

ขอสังเกตเหลานั้นไดมีการแกไขปฏิบัติตามในระยะเวลาที่เหมาะสม การดําเนินงานตางๆ 

สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่หนวยงานตั้งไว การจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปอยาง

ถูกตองเชื่อถือได 

    เมื่อไดติดตามและประเมินผลแลว ผูประเมินผลจะตองจัดทํารายงาน

เสนอผูบริหารที่รับผิดชอบ โดยการจัดทํารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของ 

การดําเนินงานเปนระยะๆ โดยควรจัดทําคําชี้แจงหรืออธิบายใหทราบวาความแตกตางระหวาง   

ผลการดําเนินงานจริงกับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และผูใดจะตอง      

รับผิดชอบกับการที่เกิดผลตางนั้น และหาวิธีการแกไขที่เหมาะสมตอไป การติดตามและ

ประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนประจํา และมีการสั่งการใหแกไขขอผิดพลาดอยูเสมอ     

เปนหัวใจสําคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

    การติดตามและประเมินผลไมควรจัดทําเฉพาะกับระบบ หรือ

มาตรการควบคุมภายในเทานั้น แตควรจัดใหการติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงาน

ดานอื่นๆ ทุกดานจากผูรับผิดชอบโดยตรงและอยางอิสระ หรือโดยผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับ

การกําหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน เพือ่ใหสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดอยางเปนอิสระ เชน จากการตรวจสอบภายในอันเปนเครื่องมือของฝายบริหารใน

การประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เปนตน  

    ทั้งนี้ มาตรฐานของการควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ  

มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน และตองกระทําควบคูกันไป ดังภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการควบคุมภายใน 

(ธร สุนทรายุทธ, 2550, หนา 238) 

    จากภาพประกอบ 3 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของมาตรฐาน  

การควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมิน

ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผลที่มี

ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปนฐานที่ทําให

องคประกอบอื่นๆ ดํารงอยูไดอยางมั่นคง  

    จากการศึกษามาตรฐานการควบคุมภายในตามแนวคิดของหนวยงาน

และนักวิชาการตางๆ สามารถสรุปไดวา มาตรฐานการควบคุมภายในมี 5 องคประกอบ     

คือ 1) สภาพแวดลอมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม      

4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) การติดตามประเมินผล 

 7. กระบวนการควบคุมภายใน 

 ไดมีหนวยงานตางๆ ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายใน 

หรือกระบวนการวางแผนการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพไว ดังนี้ 

  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 34-45) ใหขอแนะนําใน 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอมการ

ควบคุม 

กิจกรรม 

การ 

ควบคุม 

การติดตาม 

ประเมิน 

ผล 

การประเมินความเสี่ยง 

สารสนเทศ 

และ 

การสื่อสาร 
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การวางแผนดําเนินงานการควบคุมภายในไว 6 ขั้นตอน ไดแก  

   1. การกําหนดผูรับผิดชอบ      

   เปนการกําหนดและแตงตั้งผูรับผิดชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ

คณะทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนและเปนทางการ ประกอบดวย 

    1.1 เจาหนาที่ระดับอาวุโสหรอืคณะทํางาน เพื่อทําหนาทีอ่ํานวยการ

และประสานงาน จัดทําแผนการปฏิบัติงาน ติดตามการประเมินผล สรุปภาพรวมการ

ประเมิน จัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ 

    1.2 ผูบริหารระดับสวนงานยอย และผูปฏิบัติงานในสวนงานยอย เชน 

หัวหนาสํานัก หัวหนาฝาย ทําหนาที่ประเมินการควบคุมดวยตนเอง ติดตามผล สรุปผลการ

ประเมิน จัดทํารายงานระดับสวนงานยอย 

    1.3 ผูตรวจสอบภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่ฝายบริหาร

กําหนด สอบทานการประเมินของฝายบริหาร และรายงานการประเมินดวยความละเอียด

รอบคอบ เพื่อสรุปความเห็นและจัดทํารายงานเสนอตอหัวหนาหนวยรับตรวจวาระบบ  

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจมีความเพียงพอและมีประสทิธิผลหรือไม  

ดังภาพ ประกอบ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 แผนผังการกําหนดผูรับผิดชอบ 

(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2552, หนา 35) 

ผูบริหารสูงสุด 

พิจารณาผลการประเมินระดับหนวยงาน 

เจาหนาที่ระดับอาวุโส 

/คณะทํางาน 

ผูบริหารระดับสวนงานยอย 

และผูปฏิบัติงานในสวนงานยอย 
ผูตรวจสอบภายใน 

* อํานวยการและ ประสานงาน 

* จัดทําแผนการประเมินองคกร 

* ติดตามประเมินผล 

* สรุปภาพรวมการประเมินผล 

* จัดทํารายงานระบบหนวยรับตรวจ 

* ประเมินการควบคมุดวยตนเอง (SAR) 

* ติดตามผล 

* สรุปผลการประเมิน 

* จัดทํารายงานระดับสวนงานยอย 

* ประเมินการควบคมุดวยตนเอง (SAR) 

* สอบทานการประเมินผล 

* สอบทางรายงาน 

* จัดทํารายงานแบบ ปส. 
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   2. การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค   

   เมื่อกําหนดคณะผูทํางานแลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดขอบเขตและ

วัตถุประสงคของการดําเนินงานวาตองการดําเนินการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องใดบาง 

โดยเฉพาะสวนงานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งสงผลกระทบตอหนวยรับตรวจเปนอยางมาก 

ซึ่งขั้นตอนนีจ้ะตองมีการประชุมพิจารณาแลวเสนอตอคณะทํางานเพื่อเสนอผูบริหาร

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค

ของการดําเนินงานแตละครั้งจะขึ้นอยูกับความเหมาะสม ความจําเปน ซึ่งแตละหนวยงาน

จะมคีวามแตกตางกัน 

   3. ศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน  

   เมื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการควบคุมชัดเจนแลว  

ขั้นตอนตอไป คือ การทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค 

วิธีการและรูปแบบของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู โดยใชเทคนิคการสอบถาม 

สัมภาษณผูเกี่ยวของและการศึกษาจากเอกสาร เชน แผนงานงบประมาณ คูมือการ

ปฏิบัติงานระเบียบ ขอบังคับรวมทั้งเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เปนตน 

   4. จัดทําแผนการประเมินการควบคุมภายใน  

   เปนขั้นตอนของการกําหนดรายละเอียดตางๆ เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมรีะบบ มีขั้นตอน ในรายละเอียดของแผนงานอาจกําหนดรายละเอียดในเรื่อง

ตางๆ ไดแก เรื่องที่จะประเมิน วัตถุประสงคการประเมิน ขอบเขตการประเมิน ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา ทรัพยากร และวิธีการประเมิน 

   5. ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน  

   ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในแตละสวนงานยอยที่ไดรับมอบหมายใหเปน  

ผูประเมินงานในความรับผิดชอบ ดําเนินการโดยการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 

(Control Self Assessment) หรือที่เรียกสั้นๆ วา CSA เปนกระบวนการสรางความรับผิดชอบ

ในการควบคุมภายในใหแกทุกคนที่เปนเจาของงานนั้น วิธีการคือนํากระบวนการปฏิบัติงาน

กับวัตถุประสงคของงานนั้นมาเชื่อมโยงกันและทําการระบุการควบคุมภายในที่มีอยูของ

งานนัน้และประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู ซึ่งผลที่ไดจาก CSA คือ 

    5.1 ทําใหผูปฏิบัติเขาใจอยางถองแทถึงกระบวนการทํางานและ

วัตถุประสงคของงานนั้นๆ  
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    5.2 เขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงคของงาน 

    5.3 สามารถกําหนดการควบคุมภายในที่จําเปน เพื่อลดความเสี่ยง 

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

    5.4 สามารถกําหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ใหเหมาะสม 

   การทํา CSA จึงเปนการประเมินผลการควบคุมโดยผูบริหารและ

พนักงานที่รับผิดชอบโดยตรงในงานนั้น ซึ่งทําใหผูรับผิดชอบในงานไดพิจารณาการ

ปฏิบัติงานของตนเองอยางแทจริง และยอมรับที่จะทําการปรับปรุงการควบคุมภายใน       

ใหเหมาะสม มิฉะนั้นผลกระทบของการทํางาน เชน การไมบรรลุวัตถุประสงคของงาน       

ก็จะเกิดกับผูปฏิบัติงานโดยตรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ภาพประกอบ 5 การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (CSA) 

  (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2552, หนา 37) 

CSA 

ประเมินการควบคุม

ดวยตนเอง 

แผนการปรับปรุง

การควบคุม 

วัตถุประสงค 

ของงาน 

ปจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการควบคุม

ที่ด ี
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   ขั้นตอนของการดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 

    ขั้นที ่1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

     1) เจาหนาที่ระดับอาวุโสหรือคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งจาก

ผูบริหารสูงสุดในการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดประชุมเฉพาะระดับฝายบริหารของ

สวนงานยอยตางๆ เพื่อรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการประเมินและแผนปฏิบัติงาน

การประเมินในภาพรวมทั้งองคกร 

     2) ฝายบริหารสวนงานยอยที่เขารวมประชุมกับเจาหนาที่ระดับ

อาวโุสหรือคณะทํางานแลวตองจัดประชุมรวมระหวางผูปฏิบัติงานในสวนงานยอยที่

รับผิดชอบ โดยอาจใชวธิีประชุมกลุม ทั้งนี้การพิจารณาผูเขารวมประชุมตองคัดเลือกผูที่มี

ประสบการณในสายงานของสวนงานยอยนั้นๆ เพื่อทําความเขาใจการประเมินการควบคุม

ดวยตนเอง รวมทั้งสามารถดําเนินการประเมินผลตามขั้นตอนตางๆ ไดผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคในการประเมินผลการควบคุมภายใน 

    ขั้นตอนที่ 2 กําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอย 

     1) กําหนดงานที่ปฏิบัติในสวนงานยอยออกเปนกิจกรรม 

เพื่อประโยชนในการประเมินผลการควบคุม ทําใหการประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

     2) ทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจกรรมนั้น 

ซึ่งวัตถุประสงคระดับกิจกรรมจะตองสอดรับและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคระดับหนวยงาน 

     3) สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน

ของกิจกรรม เพื่อทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายในของกิจกรรมนั้นๆ 

    ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมเครื่องมือประเมิน 

    ผูประเมินควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน  

เชน การจัดทําตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน    

แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในและเครื่องมอือื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสม 

เปนตน  

    ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 

     1) การประเมินระดับสวนงานยอย  

      1.1) ผูประเมินทําการประเมินเกี่ยวกับการมีอยูและความ

เหมาะสมของ 5 องคประกอบ ของการควบคุมภายในและการบรรลุวัตถุประสงคของ   
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การควบคุมภายในของกิจกรรมตางๆ สวนงานยอย โดยใชแบบประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน  

      1.2) รวมกันประเมินกิจกรรมควบคุมที่มีอยูของกิจกรรมตางๆ

โดยใชการสอบถาม สัมภาษณ และการตรวจเอกสารหลักฐานตางๆ และบันทึกเปน      

ลายลักษณอักษร  

      1.3) รวมกันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่เกี่ยวของกับ 

การบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมตางๆ เริ่มดวยการระบุปญหาอุปสรรค เหตุการณที่ไม

ประสงค ที่อาจเกิดขึ้นแลวสงผลใหไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด 

     2) การประเมินระดับหนวยงานรับตรวจ  

     เจาหนาที่ระดับอาวุโส คณะทํางานควรประเมินกิจกรรมหลัก      

ซึ่งมีผลสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจหลัก และวัตถุประสงคโดยรวมของ

หนวยรับตรวจ โดยรวมผลการประเมินระดับสวนงานยอย และถาจําเปนใหประเมิน

เพิ่มเติมตามขั้นตอนที่กลาวขางตน เพื่อสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของระดับหนวยงานรับตรวจโดยรวม 

   6. สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงาน 

    6.1 การจัดทํารายงานระดับสวนงานยอย ผูประเมินสรุปผล 

การประเมินการควบคุมดวยตนเอง และนําขอมูลมาสรุปผลมาจัดทํารายงานของสวน 

งานยอย โดยนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการประเมินจุดออนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ  

ใหวิเคราะหความ มีอยู ความพอเพียงและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุเสนอ

มาตรการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมและจําเปน รวบรวมรายงานเพื่อประมวลเปน

รายงานระดับ หนวยรับตรวจ ซึ่งประกอบดวย รายงานผลการประเมนิองคประกอบของ

การควบคุมภายใน และรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

    6.2 การจัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ ผลการประเมินระดับ     

หนวยรับตรวจ เปนการนําเอาผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสวนงาน

ยอย และผลการประเมินจากผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนการรายงานในฐานะผูประเมินอิสระ     

เพื่อนําเสนอหัวหนาหนวยรับตรวจวิเคราะห เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินของเจาหนาที่

อาวุโส/คณะทํางานกับผูตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

    กระบวนการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดนิสามารถเขียนเปนแผนภาพได ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 6 กระบวนการดําเนินงานควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดิน (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2552, หนา 34) 

    ธร สุนทรายุทธ (2550, หนา 218-237) ไดกลาวถึงขั้นการดําเนินงาน

ตามระบบควบคุมภายในประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

     1. พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางหรือรูปแบบ

การควบคุมภายในวาจะปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่มีอยูเดิม หรือออกแบบการควบคุม

ภายในขึ้นใหม โดยจัดใหมีการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ใชในปจจุบันซึ่งอาจเริ่ม

จากการประเมินความเสี่ยง 

     2. รายงานความกาวหนาในการจัดวางระบบควบคุมภายในตอ 

ผูกํากับดูแล/ หรือผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการตรวจสอบทุก 2 เดือน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

ขอ 5 

     3. ตัดสินและกําหนดโครงสรางหรือรูปแบบการควบคุมภายในที่มี 

มาตรฐานไมนอยกวามาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด ซึ่งมีขึ้นตอน ดังนี้ 

      3.1 ทําความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงตางๆ ที่มีนัยสําคัญ 

      3.2 สอบทานการควบคุมภายในที่อยูแลววาสามารถปองกัน

หรือลดความเสี่ยงนั้นไดหรือไม พิจารณาวาจะคงไวหรือปรับปรุง ซึ่งอาจเพิ่มการควบคุม

ใหมๆ หรือรื้อปรับระบบใหม 

      3.3 ระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกันความเสี่ยง หรือ

ลดความเสี่ยงดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

      3.4 ประมาณการตนทุนที่ตองใชในการจัดใหมีและดํารงรักษา

ไวซึ่งกิจกรรมการควบคุมวาตนทุนหรือคาใชจายไมสูงกวาประโยชนที่จะไดรับจากการมี

กิจกรรมการควบคุม หรือตนทุนไมเกินกวาจํานวนเงินความเสียหายถาไมมีกิจกรรม 

การควบคุม 

กําหนด 

ผูรับผิดชอบ 

กําหนด

ขอบเขต 

วัตถุประสงค 

ทําความเขาใจ

โครงสรางการ 

ควบคุมภายใน 

จัดทําแผนการ

ประเมิน 

ดําเนินงาน

ประเมิน 

สรุปและ 

รายงานผล 
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      3.5 จัดใหมีกิจกรรมนัน้เปนกิจกรรมการควบคุมภายในโดย

ออกแบบหรือปรับปรุงการควบคุมภายในตามความเหมาะสม 

     4. นําระบบควบคุมภายในที่กําหนดไปสูการปฏิบัติ  

โดยกําหนดการควบคุมเปนนโยบาย วิธีการ แนวทางปฏิบัติงานหรือระเบียบปฏิบัติ กรณี

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในจํานวนมาก ทั้งระเบียบของทางราชการและ

ระเบียบภายในหนวยรับตรวจอาจใชวิธีอางอิงถึงระเบียบที่เกี่ยวของ  

     5. จัดใหมีการประเมินการควบคุมดวยตนเอง โดยประเมิน 

การควบคุมภายในของสวนงานทุกระดับของหนวยรับตรวจ และประเมินผลการควบคุม

ภายในอยางเปนอิสระ เพิ่มเติมจากการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 

     6. รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผนดนิ ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 

   นอกจากนั้นยังมีผูวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน 

ดังตอไปนี้ 

   โสวรรณี แหลงหลา (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย “การพัฒนาระบบ

การควบคุมภายใน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3”     

และไดนําวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) มาใชในการดําเนินการระบบควบคุมภายใน 

ประกอบดวย 1) การศึกษาระบบโดยใชวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การวิเคราะหระบบ    

3) การออกแบบระบบ 4) การใชระบบ 5) การดูแลรักษาและการทบทวนระบบ   

   จิดาภา ศรีสงคราม (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย “การวิจัย 

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดําเนินงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนนาแกวพิทยาคม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1” และไดเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบ

ควบคุมภายในไว 4 ขั้นตอน คือ 1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรู        

ความเขาใจระบบควบคุมภายใน 2) การจัดวางระบบควบคุมภายใน 3) ใหคําปรึกษา  

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 4) จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

   ชมาภรณ ศรีสุข (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย “แนวทางการพัฒนา

ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2” พบวา การดําเนินการควบคุมภายในประกอบดวย 6 ขั้นตอน  

ไดแก 1) การทบทวนและจัดวางระบบควบคุมภายใน 2) การประเมินความเสี่ยง             
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3) การออกแบบการควบคุมภายใน 4) การนําระบบควบคุมภายในสูการปฏิบัติ             

5) การประเมินผลการควบคุมภายใน 6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน   

   ลัดดาวัลย มณีพันธ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย “การพัฒนาระบบ

ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน”ี  

พบวาแนวทางการพัฒนาประกอบไปดวย 8 องคประกอบ คือ 1) แตงตัง้คณะกรรมการ

กําหนดนโยบาย 2) จัดทําแผนปฏิบัติการ 3) ดําเนินการตามแผน 4) ตรวจสอบประเมินผล

ในรูปของกรรมการ 5) ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 6) รายงานผลการดําเนินงาน          

7) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมภายใน 8) อบรมเพิ่มความรูแกทุกฝายที่มีสวน

เกี่ยวของ 

   นฤมล หลักคํา (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย “การบริหาร 

การควบคุมภายในดานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2” พบวา แนวทางการดําเนินการระบบควบคุม

ภายในประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ชี้แจงทําความเขาใจ 2) กําหนดภารกิจและ

วัตถุประสงคของหนวยงาน 3) กําหนดผูรับผิดชอบ 4) จัดระบบสารสนเทศ และการ

สื่อสารมคีุณภาพเปนปจจุบัน 5) ติดตามประเมินผล 6) ปรับปรุงพัฒนา 

   จากการนําเสนอกระบวนการดําเนินงานควบคุมภายในของหนวยงาน

และนักวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะห พิจารณาแนวทางที่มีความเห็นสอดคลอง

กัน สรางเปนตารางสังเคราะหไดดัง ตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงการสังเคราะหองคประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน 

 

 

องคประกอบของกระบวนการ

ควบคุมภายใน 
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คว
าม

ถี ่

รอ
ยล

ะ 

ประชุมทําความเขาใจและกําหนด

ผูรับผิดชอบ 
/  / / / / / 6 85.14 

ประเมินความเส่ียง  /   /   2 28.57 

การกําหนดขอบเขตและ

วัตถุประสงคการประเมิน 
/      / 2 28.57 

ศึกษาโครงสรางการควบคุมภายใน  /  /     2 28.57 

ออกแบบระบบควบคุมภายใน  / / / /   4 57.14 

จัดทําแผนการประเมินการควบคุม

ภายใน  
/     /  2 28.57 

ใชระบบควบคุมภายใน  / /  / /  4 57.14 

ประเมินผลการควบคุมภายใน / /  / / / / 6 85.14 

ทบทวนระบบ/ปรับปรุงพัฒนา  / /  / / / 5 71.43 

สรุปผลการประเมนิ/จัดทํา

รายงาน 
/ /  /  /  4 57.14 

จัดสารสนเทศและนําไปใช   

ในการปรับปรุงพัฒนา 
     / / 2 28.57 

 

   จากตาราง 1 ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหองคประกอบของกระบวน 

การควบคุมภายในตามแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน โดยคัดเลือกองคประกอบของ

การควบคุมภายในโดยใชเกณฑรอยละ 50 ขึ้นไป ไดทั้งหมด 6 องคประกอบ ไดแก  

    1. การประชุมทําความเขาใจและกําหนดผูรับผิดชอบ  

    2. การทบทวนระบบควบคุมภายใน  
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    3. การออกแบบการควบคุมภายใน   

    4. การใชระบบควบคุมภายใน  

    5. การประเมินผลการควบคุมภายใน  

    6. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  

   ผูวิจัยไดพิจารณาองคประกอบที่คลายคลึงกัน สอดคลองกันของทั้ง 

6 องคประกอบ สามารถหลอมรวมองคประกอบของกระบวนการควบคุมภายในที่จะ

นําไปใชในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน   

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได 4 องคประกอบหลัก ไดแก 

    1. การประชุมทําความเขาใจและกําหนดผูรับผิดชอบ กับการทบทวน

ระบบควบคุมภายในทําการหลอมรวมเปนการประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุม

ภายใน เนื่องจากเปนขั้นตอนที่สามารถกระทําตอเนื่องในขึ้นตอนเดียวกัน เปนการลดความ

ซ้ําซอนลดระยะเวลาในการดําเนินงาน เนื่องจากการทบทวนระบบควบคุมภายในเปน   

การประชุมเพื่อประเมินวาระบบควบคุมภายในเดิมที่วางไวเกิดผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 

สามารถกําจัดหรือควบคุมความเสี่ยงไดหรือไม เพียงไร นั่นเอง โดยการประชุม 

วางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน ประกอบดวยการศึกษาทําความเขาใจโครงสราง

การควบคุมภายใน การสอบทานการควบคุมภายในที่มีอยูแลว การกําหนดขอบเขตและ

วัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุมภายใน การชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงคของ 

การดําเนินงานควบคุมภายในใหบุคลากร ในโรงเรียนทราบและเขาใจตรงกัน การแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานพรอมทั้งกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานพรอมระบุตําแหนง

หนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การใชขอมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจและ

กําหนดแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เพิ่มพูนความรูความสามารถแกบุคลากรในโรงเรียน  

    2. การออกแบบระบบควบคุมภายใน เปนขั้นตอนของการนํา

มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ อันไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม  

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม

ประเมินผลมาออกแบบจัดวางใหเปนแนวทางในปฏิบัติงานในโรงเรียน       

    3. การใชระบบควบคุมภายใน เปนขั้นตอนของการนําระบบควบคุม

ภายในไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย การกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญที่

ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ การออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใน
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ภาระงานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร การจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตาม

ระบบการควบคุมภายใน การนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานควบคุมภายในอยาง

ตอเนื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมภายใน ผูบริหารสงเสริมใหมีการ

ดําเนินการควบคุมภายใน          

    4. การประเมินผลการควบคุมภายใน กับการสรุปและรายงานผล 

การดําเนินงานหลอมรวมเปน การประเมนิผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

เนื่องจากทั้งสององคประกอบเปนขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกัน เพราะเมื่อผูรับผิดชอบงาน

ควบคุมภายในไดทําการประเมินผลการควบคุมภายในแลวจะตองดําเนินการสรุปและ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานไปยังหนวยงานตนสังกัด และสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดนิภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ การประเมินผลและจัดทํารายงาน 

การควบคุมภายในประกอบ ดวย กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน การประเมินผล

ความสําเร็จของการควบคุมภายในดานความประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ  

    จากการหลอมรวมดังกลาวสามารถนําเสนอองคประกอบของ

กระบวนการควบคุมภายในไดดังภาพประกอบ 7 
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องคประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน              องคประกอบของกระบวนการ  

ที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัย           ควบคุมภายในที่ไดจากการหลอมรวม 

                    ที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 องคประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน 

 8. ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 

 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน หมายถึง ประโยชนหรือผลลัพธที่เกิดจาก      

การดําเนินงานควบคุมภายในในองคกรหนึ่งๆ ซึ่งมีผูใหแนวคิดไว ดังนี้ 

  สํานักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง (2545, หนา 25)           

ไดกลาวถึงประโยชนที่หนวยงานจะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ไวดังนี้ 

   1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

การประชุมทําความเขาใจ 

และกําหนดผูรับผิดชอบ 

การทบทวนระบบควบคุมภายใน   

การออกแบบระบบควบคุมภายใน 

การใชระบบควบคุมภายใน 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 

การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

การประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

ควบคุมภายใน 

การออกแบบระบบควบคุมภายใน 

การใชระบบควบคุมภายใน 

การประเมินผลและจัดทํารายงาน 

การควบคุมภายใน 
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   3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได 

สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

   4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมรีะบบและอยูในกรอบของ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 

   5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานได      

อยางดียิ่ง 

  ธร สุนทรายุทธ (2550, หนา 215-216) ไดกลาวถึงประโยชนที่เกิดจาก 

การควบคุมภายในวาจะแตกตางออกไปขึ้นอยูกับฝายบริหารใหความสําคัญกับ

วัตถุประสงคใดมากกวากัน กลาวคือ บางหนวยงานอาจเนนระวังปองกันการทุจริตรั่วไหล

บางหนวยงานเนนการบรรลุวัตถุประสงคทางการบริหาร บางหนวยงานอาจเนนประโยชน

สูงสุดจากทรัพยากร บางหนวยงานอาจเนนเรื่องการรายงานถูก ซึ่งเปนเรื่องของนโยบาย 

ทัศนคติ ลักษณะหนวยงาน หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน  ในการจัดระบบการจัดระบบ 

การควบคุมภายใน จึงควรใหความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมที่

กําหนดและปรับปรุงการควบคุมภายในที่มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยูเสมอ ประโยชนที่

ไดรับจากการควบคุมภายใน นอกจากจะลดความผิดพลาดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแลว

ยังทําใหทรัพยากรและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นดวย 

  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 39) ไดกลาวถึงประโยชน   

ของการควบคุมภายใน ในแงของการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 3 ประการ คือ 

   1. การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึงการบริหารจัดการ การใช 

ทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  

การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ

ทุจริตของหนวยรับตรวจ 

   2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึงการรายงานทาง 

การเงินที่จัดทําขึ้นทั้งภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได 

และทันเวลา 

   3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  

(Compliance : C) ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี  

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ

ปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น 
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   ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

3 องคประกอบ คือ 

    1. การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

    2. รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

    3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

 9. ภารกิจของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 3  

 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ไดแบงกรอบภารกิจของการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปน 4 งาน ไดแก 

  9.1 งานบริหารวิชาการ 

  งานบริหารวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับ 

สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการเปนการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวน  

การเรยีนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล กิจกรรมการสงเสริม   

การเรียนการสอน การดําเนินงานเกี่ยวกับหองสมุดและแหลงเรียนรู การนิเทศและการ

ติดตามผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม        

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

   1) พัฒนาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทําองคประกอบ 

ตางๆ ของหลักสูตรตามขอบขายที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง แลวจึงจัดทําสาระ  

หรือรายละเอียดใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งความสนใจและ

ความสามารถของผูเรยีน   

   2) การจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มีการศกึษาผูเรียนเปนรายบุคคล จัดกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏบิัติจริง สรางองคความรูดวย

ตนเอง 

   3) การวัดผลและประเมินผลการเรียน เปนการประเมินคุณภาพผูเรียน

ตามสภาพจริง ใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย ทั้งการประเมินคุณภาพ

ระดับชั้นเรียนที่มุงหาคําตอบวาผูเรียนมพีัฒนาการความกาวหนาทางดานความรู ทักษะ

กระบวนการและคานิยมที่พึงประสงคเพียงใด สวนการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
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เปนการตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนเปนรายป เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาใหได   

ตามมาตรฐานการเรียนรูตอไป 

   4) สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สถานศึกษาตองดําเนินการสงเสริม

สนับสนุนจัดซื้อ จดัหา และจัดทําสื่อเทคโนโลยีใหเพียงพอและเหมาะสมกับการจัด 

การเรียนการสอน โดยมีสื่อที่หลากหลาย มีการอบรมปฏิบัติการใหครูใชสื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเปน สถานศึกษาตองจัดงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ มีการวิจัยเกี่ยวกับ

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   5) การพัฒนาแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูหมายถึง แหลงของขอมูล

สารสนเทศ แหลงความรูทางวิทยาการที่เปนทรัพยากรบุคคล สิ่งประดิษฐ วัตถุ อาคาร

สถานที่ ที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนใฝรูใฝเรียน

หรือเปนแหลงความรูโดยตรง สถานศึกษาควรจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวาง 

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพ 

สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา 

   6) การวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการแกปญหาหรือ

กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอยางเปนระบบ เพื่อสืบคน

ใหไดสาเหตุของปญหาแลวหาวิธีแกไขปญหา หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดอบรมใหความรูดานการวิจัย 

ในชั้นเรียน  สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

   7) สรางชุมชนแหงการเรียนรู โดยรวมมือกับชุมชน องคกรปกครอง    

สวนทองถิ่น ในการพัฒนาหรือใหความรูแกประชาชนในดานตางๆ สถานศึกษาและชุมชน

เปนแหลงเรียนรูซึ่งกันและกัน 

  9.2 งานบริหารงบประมาณ 

  จากการที่สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจ ตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ทําใหสถานศึกษา

มีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ สามารถบริหารการเงินการบัญชี และการพัสดุ

ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตเงื่อนไขของกฎหมาย ดังนี้ 

   1) การดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เนื่องจากสถานศึกษาไดรับ

การกระจายอํานาจในการจัดซื้อจัดจาง ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองกําหนดระเบียบและ 
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แนวปฏิบัติที่เหมาะสม ยึดหลักการมีสวนรวม เปดเผย ตรวจสอบได และมีการจัดระบบ

บริหารพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจางที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ และใชสื่อเทคโนโลยีใน 

การบริหารงาน 

   2) การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ การบริหารการเงิน

และการควบคุมงบประมาณ คือการจัดระบบการเงินในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ

และสัมฤทธิผลสูงสุด ซึ่งในอดีตสถานศึกษาเปนเพียงผูเก็บรวบรวมขอมูล จัดทํารายงาน

ทางการเงินและจัดการเก็บเงินสด แตเมื่อสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจมากขึ้น 

สถานศึกษาตองมีภาระทางการเงินที่ซับซอนขึ้น เชน การหาแหลงงบประมาณเพิ่มเติมจาก

งบประมาณแผนดิน การจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ สอดคลองกับ

ตนทุนผลผลิต และการจัดซื้อจัดจาง การปฏิบัติตามนโยบายการเงิน โดยมีการวัดผล    

การดําเนินงาน การกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

   3) การรายงานทางการเงิน การรายงานทางการเงิน เปนการนําเสนอ

ขอมูลทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของสถานศึกษาใหแกบุคคลและหนวยงาน   

ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาทราบถึงผลการดําเนินงานของสถานศึกษาวาบรรลุวัตถุประสงค

หือมีความสามารถในการบริหารการเงินของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยางไร รายงานทางการเงินเปนตัวชีว้ัดถึงความสามารถในการบริหารการเงิน

ของสถานศึกษา การรายงานทางการเงินของสถานศึกษาประกอบดวย 1) รายงานตนทุน

ผลผลิต 2) งบแสดงฐานะทางการเงิน 3) งบแสดงผลการดําเนินงาน 4) วงกระแสเงินสด  

การรายงานในรายการที่ 1) เปนผลจากการดําเนินงานในการคํานวณตนทุนผลผลิต       

สวนรายการที่ 2), 3),และ 4) เปนผลจากการดําเนินงานในการบริหารการเงิน การควบคุม

งบประมาณและการบริหารทรัพยสิน 

   4) การบริหารทรัพยสิน การบริหารทรัพยสินเปนแนวทางหนึ่งใน 

การบริหารจัดการดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหตนทุน

ผลผลิตของสถานศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

   5) การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน หมายถึง การตรวจสอบ

การปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหาร

พัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานดานอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห

ประเมินความพอเพียงและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสวนราชการ รวมทั้ง 

การรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน
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ระดับสถานศึกษา เพื่อชวยผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาทําหนาที่ไดอยางถูกตองและชวย

สงเสริมใหมกีารควบคุมอยางมปีระสิทธิภาพภายใตคาใชจายทีเ่หมาะสม 

   6) การระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา การระดมทรัพยากร

และกองทนเพื่อการศึกษา มีสวนชวยในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา      

เปนอยางมาก ทรัพยากรมีหลากหลาย เชน บุคคลหรือภูมิปญญาทองถิ่น สถานที่ วัสดุ 

อุปกรณ เงิน สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

  9.3 งานบริหารบุคคล 

  หลักการและแนวคิดการบริหารงานบุคคล มีนโยบาย กฎหมาย และ 

หลักเกณฑที่กําหนดหลักเกณฑในการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  

และหลักธรรมาภิบาล ภารกิจงานบริหารบุคคลมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

   1) การวางแผนอัตรากําลัง เปนไปตามเกณฑการคํานวณอัตรากําลัง

สําหรับสถานศึกษา ซึ่งจะสอดคลองกับจํานวนนักเรียนและจํานวนหองเรียน รวมทั้ง     

การวางแผน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการวางแผน

อัตรากําลังประกอบดวยการประเมินความตองการอัตรากําลังทั้งสายผูบริหารสถานศึกษา 

สายผูปฏิบัติการสอน และบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่สนับสนุนการสอน การจัดทํา

อัตรากําลังของสถานศึกษาในปงบประมาณปจจุบัน และลวงหนา 10 ป การเสนอแผน

อัตรากําลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา การวางแผนอัตรากําลังยังรวมไปถึงการขอกําหนดตําแหนงของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนวิทยฐานะ การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น 

   2) การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้ง สถานศึกษามีหนาที่เสนอ

ความตองการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอเขตพืน้ที่การศึกษา ดําเนินการ

สรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในกรณีที่อนุกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา

เห็นชอบหรือมอบหมายดําเนินการสรรหาและจัดจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงอัตรา

จางประจําหรอือัตราจางชั่วคราว ตามความตองการและจําเปนของสถานศึกษานอกจาก 

นั้นสถานศึกษามีหนาที่ดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีและการขอตอ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อเสนอไปยัง 

เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตอไป 



59 

   3) การฝกอบรมและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรจะยึดหลักการพัฒนา 

ไมเนนเฉพาะการฝกอบรมเพียงอยางเดียว แตเปนการพัฒนาบุคลากรระหวางประจําการ 

โดยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย 

   4) การยาย โอน ปรับเปลี่ยนตําแหนง ออกจากราชการ สถานศึกษา     

มีหนาที่ในการรวบรวมเรื่อง กลั่นกรองพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการยาย การโอน     

การปรับเปลี่ยนตําแหนง และการออกจากราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          

ในโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาตอง

แตงตัง้ผูรับผิดชอบดําเนินการ มีขอมูลสารสนเทศและทะเบียนประวัติบุคลากรพรอม

สําหรับการพิจารณาตัดสินใจ 

   5) การยกยองเชิดชูเกียรติ สถานศึกษามีหนาที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชพีและคุณภาพการศึกษา สรางขวัญ

และกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีผลงาน

ดีเดนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดหรือกรณีอื่นตามความเหมาะสม 

   6) การดําเนินการทางวินัย สถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาและ

เสริมสรางบุคลากรใหมีวินัยในตนเอง ปองกันมิใหบุคลากรกระทําผิดวินัย สถานศึกษา     

มีอํานาจในการสอบสวนและลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

ในกรณีมีความผิดทางวินัยที่ไมรายแรง ตามที่กฎหมายกําหนดแลวรายงานเขตพื้นที่

การศึกษา ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรายแรง 

สถานศึกษามีหนาที่สอบสวนขอเท็จจริง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือรวมมือกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของทําการสอบสวน และรายงานไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ       

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาและลงโทษ สําหรับการอุทธรณคําสั่งลงโทษและ   

การรองทุกข สถานศึกษาไมมีอํานาจพิจารณาและตัดสินใจ ตองรวบรวมสงให อ.ก.ค.ศ.

เขตพื้นที่การศึกษาหรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย เปนผูตัดสินใจ สถานศึกษาตองจัดทํา

ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ แตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการและมีการปฏิบัติ      

อยางเปนระบบ 

   7) ทะเบียนประวัติ สถานศึกษามีอํานาจหนาที่ในการจัดทําทะเบียน

ประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

กับการเกษียณอายุราชการ รับเรื่องการแกไข วันเดือนปเกิด แลวเสนอผูมีอํานาจตาม
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กฎหมายพิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมแกไขทะเบียนประวัติใหถูกตอง ดําเนินการขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง ในการจัดทํา

แฟมประวัติใหมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกทะเบียนประวัติ โดยใหสัมพันธและ

สอดคลองกับโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 

   8) การประเมินบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร    

มีความสําคัญยิ่งในการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใชผลการประเมินในการพัฒนา

บุคลากร พัฒนางาน การยกยองเชิดชูเกียรติ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น รวมทั้ง

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเพิ่มคาจาง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบดวย 1) การกําหนดมาตรฐาน และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 2) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) นําผลการ

ประเมินไปใชใหเกิดประโยชน 4) รายงานผลการประเมินไปยังเขตพื้นที่การศึกษา  

ในสวนที่เกี่ยวของ  

  9.4 งานบริหารทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไปเปนภารกิจที่นอกเหนือจากงานบริหารวิชาการ งานบริหาร

งบประมาณ และงานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยประสาน

สงเสริมและสนับสนุนใหงานบริหารดานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและ

เปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวย

ความสะดวกตางๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศกึษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการใหบริการทางการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นๆ หลักการบริหารทั่วไปที่สอดคลองกับ 

การกระจายอํานาจม ีดังนี้ 

   1) ธุรการและสารบรรณ งานธุรการและงานสารบรรณมีความสําคัญตอ

การบริหารสถานศึกษาเชนกัน เนื่องจากทําหนาที่ติดตอประสานงานระหวางสถานศึกษา

กับหนวยงานภายนอก และทําหนาประสานงานระหวางฝาย หมวด งานในสถานศึกษา  

   2) อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การที่อาคารสถานที่มีความมั่นคง 

ปลอดภัย สวยงาม เหมาะสมกับการใชงานจะสงผลตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในทางที่สะดวกขึ้น ไดผลงานดีขึ้น ในการปฏิรูปการเรียนรูอาคารสถานที่  

และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา ไดถูกกําหนดใหเปนแหลงเรียนรู ดังนั้นจึงตองมีการ

แตงตัง้ผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษา ดูแลและพฒันาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมให
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อยูในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย มีการจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู ทะเบียนอาคารสิ่งกอสราง 

และใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มที่ 

   3) กิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาที่บริหารโดยใช

สถานศึกษาเปนฐานครอบคลุมเรือ่งการปกครองนักเรียน และกิจกรรมนอกหลักสูตร     

การดูแลอบรมเรื่องความประพฤติ การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การดูแลใหปลอดภัย

จากสิ่งเสพติดและอบายมุข การบริหารกิจการนักเรียนประกอบดวย ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน การแนะแนว การสงเสรมิสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

   4) สวัสดิการและอนามัย ไดแกการสงเสริมสุขภาพนักเรียน การบริการ

การตรวจสุขภาพ งานคัดกรองสุขภาพ งานโภชนาการ งานสหกรณรานคา สถานศึกษา

ตองแตงตั้งผูรับผิดชอบและกําหนดขอบขายงานสวัสดิการและอนามัยใหชัดเจน เพื่อให  

ทุกฝายรับรูและปฏิบัติอยางถูกตอง 

   5) งานประชาสัมพันธ สถานศึกษาตองจัดเครื่องมือประชาสัมพันธ    

ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชนการมเีว็บไซตของโรงเรียน เปนตน 

   จากภารกิจของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดสถานศึกษาไดรับการกระจาย

อํานาจใหสามารถตัดสินใจและดําเนินการบริหารกิจการตางๆ ของสถานศึกษาไดมากขึ้น

ไมวาจะเปนงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหาร

ทั่วไป ซึ่งทุกภาระงานทุกงานที่กลาวมาลวนแลวแตเกี่ยวของกับการใชงบประมาณทั้งสิ้น 

จึงมคีวามจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรการในการควบคุมดูแลการบริหารงานตางๆ    

ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ ภายใตการใชทรัพยากรที่เหมาะสมและคุมคามากที่สุด 

 10. การดําเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

 สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดกําหนดให

สถานศึกษาในสังกัดจัดใหมีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2544 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3, หนา 2-6) โดยดําเนินการ ดังนี้  

  1. ใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยให

นําเอามาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2544 มาใช    



62 

ในการปฏิบัติ ฝายบริหารมีการกํากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให

การควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  2. สถานศึกษาในสังกัดจะตองจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

ขอ 6 ปละ 1 ครั้ง และใหรายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 และสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดสกลนคร ภายใน 90 วัน นับตั้งแตสิ้น

ปงบประมาณ คือภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกป 

  การจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย 

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตองแสดงขอมูลอยางนอย ดังนี้ 

   1. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญระดับองคกรและ

ระดับกิจกรรม 

   2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ    

ความซื่อสัตย จริยธรรมของผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษา 

   3. ความเสี่ยงที่สําคญัที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายใน 

   4. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง    

ที่สําคัญ 

   5. ผูรับผิดชอบประเมินระบบควบคุมภายในและวิธีการติดตาม

ประเมินผล 

  เมื่อมีการจัดวางระบบควบคุมภายในแลวตองมีการตรวจสอบเกี่ยวกับ    

การควบคุมภายในอยางนอย ปละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมี

ขอมูลแสดงไว 3 ประเด็น คือ  

   1. ทําความเห็นวาระบบควบคุมภายในที่ใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบนี้

หรือไม 

   2. รายงานผลการประเมินความพอเพียงและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งขอมูลที่สรุปผล 

การประเมินแตละองคประกอบของการควบคุม ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมของ 

การควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและ 
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การสื่อสาร 5) การติดตามประเมินผล 

   3. จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะ และแผน  

การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

  ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุม

ภายในตอผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบภายในทุกหกสิบวัน พรอมทั้งสง

สําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน       

จะขอใหดําเนินการเปนอยางอื่น 

  นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552,หนา 28) 

ไดใหแนวปฏิบัติในการจัดวางระบบควบคุมภายในสําหรับหนวยงานในสังกัด ไวดังนี้ 

   1. ประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อสรางความรูความเขาใจและเห็น 

ความสําคัญและมีความตระหนักในระบบควบคุมภายใน 

   2. แตงตั้งคณะทํางาน/กรรมการ รับผิดชอบ ดูแล ระบบควบคุมภายใน 

ของหนวยงานโดยคณะทํางาน กรรมการมีหนาที่ ดังนี้ 

    2.1 กําหนดขอบเขตงานที่จะประเมินในแตละสวนงานโดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลตามภาระงานของหนวยงาน 

    2.2 ประเมินการควบคุมของแตละสวนงาน โดยการนําขอมูลมา

วิเคราะหเพื่อหาจดุดอย ปญหา อุปสรรค และปจจัยเสี่ยงตางๆ  

    2.3 จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยจัดกิจกรรม 

การควบคุมโครงการกิจกรรมนั้นๆ เพื่อแกปญหา อุปสรรค และปจจัยเสี่ยงตางๆ 

    2.4 จัดทํารายงานโดยการเสนอแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตอผูบรหิารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

   3. ดําเนินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ไดจัดวางระบบไว 

   4. นิเทศ ควบคุม กํากับ และติดตามการดําเนินงาน ตามแผนงาน

โครงการ กิจกรรมที่กําหนด 

   5. ผูรับผิดชอบตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตองจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานแลวเสนอตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทุกป 

   6. คณะทํางาน/กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตองจัดทํารายงานการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในเสนอตอผูบริหารและสงผูบังคับบัญชาที่สูงกวา 1 ระดับ  
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   ดังนั้นจึงสรุปไดวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตองมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อกําจัดหรือลด

ความเสี่ยงในการดําเนินงานในสถานศึกษาใหหมดไป หรืออยูในระดับที่ยอมรับได โดยใช

มาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2544 ควบคูไปกับ 

แนวปฏิบัติในการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและจัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ภายใน 90 วันนับแตวันสิน้ปงบประมาณ 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถ

สรุปวา การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ผูบริหารและบุคลากร 

ทุกฝายในหนวยงานรวมกันกําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานของ

หนวยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ภายใตมาตรฐานของควบคุมภายใน  

5 องคประกอบ ไดแก 

    1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

    2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

    3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

    4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

    5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

    ซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินงานควบคุมภายใน ไดแก 

    1. การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน   

    2. การออกแบบระบบควบคุมภายใน   

    3. การใชระบบควบคุมภายใน  

    4. การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

    นําไปสูผลผลิตของการดําเนินงานควบคุมภายใน ดังนี้ 

    1. การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    

    2. รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ   

    3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  
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แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานระบบควบคุมภายในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ดังนี ้

  1. ความหมายของรูปแบบ 

  จากการศึกษาความหมายของรูปแบบ หรือ Model มีนักวิชาการหลายทาน

ไดใหความหมายที่หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดกลุมความหมายของรูปแบบไดใน 5 ลักษณะ 

ดังนี้ (Good, 1973, p. 370; Tossi & Carroll, 1982, p. 163; stoner & Wandei, 1986,  

p. 12; Keeves, 1988, p. 559; Owens, 2002, p. 20; สมบูรณ ศิรสิรรหิรัญ, 2547,  

หนา 111; วิสุทธิ์ วิจิตรภัชราภรณ, 2548, หนา 9; รุงนภา จติรโรจนรักษ, 2548, หนา 14; 

ศักดา สถาพรวจนา, 2549, หนา 16; เชาว อินใย, 2553, หนา 101) 

   1. รูปแบบที่เสมือนจรงิ แตมีขนาดเล็กหรือยอสวนเพื่อนําไปใชเปน

แบบอยางในการดําเนินการตอไป  

   2. สิ่งที่แสดงโครงสรางของความสัมพันธระหวางชุด ปจจัย หรือ

องคประกอบเชิงเหตุผลเพื่อชวยใหเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง 

โดยอาจมีลักษณเชิงกายภาพหรือเชิงคุณภาพก็ได 

   3. แบบอยางหรือแนวทางในการกระทําหรอืดําเนินการใด โดยแสดงหรือ

อธิบายใหเห็นถึงโครงสรางทางความคิด หรือความสัมพันธขององคประกอบที่สําคัญ 

   4. สิ่งที่พัฒนาขึน้เพื่ออธิบายลักษณะที่สําคัญของปรากฏการณที่จะทํา

ใหงายตอการทําความเขาใจโดยรายละเอียดของปรากฏการณและวัตถุประสงคของผูสราง

หรือพัฒนารูปแบบ ซึ่งรูปแบบอาจเปนแบบงายหรือซับซอนก็ได 

   5. แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบ

ในความหมายนี้บางทีเรียกกันวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรอืแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    

เชน รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รปูแบบการประเมิน เปนตน 

  สมนึก ทองเอี่ยม (2550, หนา 119) ไดใหความหมายของรูปแบบไววา 

รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสรางทางความคิด องคประกอบ และความสัมพันธของ

องคประกอบตางๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการและกิจกรรมที่นํามาปฏิบัติเพื่อ 

การสราง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงปรากฏการณที่สามารถอธิบายคุณลักษณะที่สําคัญ 
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ที่ทําใหงายตอการทําความเขาใจในโครงสรางทางความคิด องคประกอบและความสัมพันธ

ขององคประกอบตางๆ ของปรากฏการณนั้นๆ 

  อภิสิทธิ ์กฤษเจริญ (2551, หนา 13) กลาววา รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สราง

หรือพัฒนาขึ้นจาก แนวคิดทฤษฎีที่ไดศึกษามาของผูสรางเอง เพื่อถายทอดความสัมพันธ

ขององคประกอบโดยใชสื่อที่ทําใหเขาใจไดงายและกระชับถูกตอง สามารถตรวจสอบ

เปรียบเทียบกับปรากฏการณจรงิได เพื่อชวยใหตนเองและผูอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น 

  ทิศนา แขมมณี (2551, หนา 220) กลาววา รูปแบบเปนรูปธรรมของ

ความคิดที่เปนนามธรรมซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน 

เปนคําอธิบาย เปนแผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อใหตนเองและบุคคลอื่นสามารถ

เขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น รูปแบบจึงเปนเครื่องมอืทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบเสาะ 

หาคําตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณทั้งหลาย 

  รัตนะ บัวสนธ (2552, หนา 124) ไดใหความหมายของรูปแบบไว 

3 ลักษณะ ไดแก  

   1. Model หมายถึง แผนภาพคลายหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ยังไม

สมบูรณ เสมือนของจริง ความหมายของ Model หรือ รูปแบบในที่นี้เปนความหมาย      

ซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป และมักใชเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา โมเดล ไดแก โมเดลบาน 

โมเดลรถยนต โมเดลเสื้อ หรือแมกระทั่งคําวา โมเดลนางแบบ เปนตน 

   2. Model ในความหมายของแบบแผนความสัมพันธของตัวแปรหรือ

สมการทางคณิตศาสตรที่รูจักกันในชื่อเรียกวา Mathematical Model 

   3. Model ซึ่งมุงหมายถึงแผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการทํางาน  

ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ เชน คําวา Teaching Model (รูปแบบการสอน) Administration Model 

(รูปแบบการบริหาร) Evaluation Model (รูปแบบการประเมิน) เปนตน 

  นอกจากนี้ วาโร เพ็งสวัสดิ ์(2557, หนา 185) ไดใหความหมายของรูปแบบ

ไววา รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงานและเกณฑ 

ตางๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคได 

  จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวารูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสราง

ทางความคิด องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตางๆ เกี่ยวกับหลักการ 

วิธีการ และเกณฑตางๆ ที่นํามาปฏิบัติเพื่อยึดถือเปนแนวทางใหการดําเนินงาน ที่จะทําให
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งายตอการทําความเขาใจ และบรรลุวัตถุประสงค ในการวิจัยนี้ รูปแบบ หมายถึง แนวคิด 

ที่แสดงความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในการดําเนินงานควบคุมภายใน ซึ่งประกอบ

ไปดวย มาตรฐานการควบคุมภายใน กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิตของการควบคุม

ภายใน 

  2. ประเภทของรูปแบบ 

  รูปแบบสามารถจําแนกออกไดหลายประเภท นักวิชาการหลายทาน        

ไดจําแนกประเภทของรูปแบบ ดังนี้ 

  Smith & Others (1980, p. 461) จําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

   1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปนรูปแบบ    

คลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจําลอง หุนไลกา หุนตาม

รานตัดเสือ้ผา และรูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง 

เชน การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนจะทําการทดลอง เครื่องบินจําลองทีบ่ินได

หรือเครื่องฝกหัดบิน เปนตน รูปแบบชนิดนี้มีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก 

   2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จําแนกออกเปน รูปแบบ

ขอความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) เปนการใชขอความ

ปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชาเปนตน 

และรูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Model) เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 

  Keeves (1988, p. 248) ไดจําแนกรูปแบบออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

   1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบที่ใชใน 

การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณที่เปนนามธรรมเพื่อสรางความเขาใจเชิงรูปธรรม

   2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปน 

สื่อในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ 

เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิดองคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบนั้นๆ 

   3. รูปแบบเชิงคณติศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใช

สมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ รูปแบบนี้นิยมใชกันทั้ง

ในสาขาจิตวิทยา ศึกษาศาสตร และการบริหาร      

   4. รูปแบบเชิงสัมพันธ (Schematic Model) เปนรูปแบบที่เปนแผนภูมิ

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบสําคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลตอกัน
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   5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบที่เริ่มจากการนํา

เทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร รูปแบบ 

เชิงสาเหตุนี้ทําใหสามารถศึกษารูปแบบเชิงขอความที่มีตัวแปรสลับซับซอนได รูปแบบ    

เชิงสาเหตุนี้แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

    5.1 รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรดวยเสนโยงที่มีทิศทางของการเปนสาเหตุในทิศทาง

เดียวโดยไมมีความสัมพันธยอนกลับ 

    5.2 รูปแบบระบบเสนคู (Non-recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในตัวแปร

หนึ่งอาจเปนทั้งตัวแปรเชงิสาเหตุและเชิงผลพรอมกันจึงมีทิศทางความสัมพันธยอนกลับได 

  รุงชัชดาพร เวหะชาต ิ(2548, หนา 78) กลาววารูปแบบม ี2 ลักษณะ คือ 

รูปแบบที่เปนแบบจําลองของสิ่งที่เปนรูปธรรม และรูปแบบที่เปนแบบจําลองของสิ่งที่เปน

นามธรรม 

  ภารดร จินดาวงศ (2549, หนา 48) กลาววารูปแบบแบงออกเปน 

2 ประเภท ไดแก  

   1. รูปแบบเชิงปฏบิัติ (Practical model or model) รูปแบบประเภทนี ้

เปนรูปแบบจําลองทางกายภาพ เชน แบบจําลองรถยนต เครื่องบิน ภาพจําลอง 

   2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical model or model) เปนแบบจําลอง 

ที่สรางขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเปนพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือ

แบบจําลองแตเปนตัวชวยใหเกิดรูปแบบที่มีโครงสรางที่สัมพันธกัน 

  Steiner (อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557, หนา 187) ไดจําแนกรูปแบบ

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

   1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) มี 2 ลักษณะ คือรูปแบบของ 

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เชน รูปแบบเครื่องบินที่สรางเหมือนจริง แตมีขนาดยอและรูปแบบ

สําหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เปนรูปแบบจําลองที่ออกแบบไวเพื่อเปนตนแบบผลิต

สินคา ตองสรางรูปแบบเทาของจริงขึ้นมากอนแลวจึงผลิตสินคาตามรูปแบบนั้น 

   2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) เปนรูปแบบที่ใชขอความ

อธิบายใหเกิดความเขาใจมี 2 ลักษณะคือ รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual 

Model of) เปนรูปแบบหรือแบบจําลองที่สรางขึ้นโดยจําลองมาจากทฤษฎีที่มีอยูแลว เชน 
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รูปแบบที่สรางมาจากทฤษฎีการคงอยูของนักเรียนในโรงเรียน และรูปแบบเชิงแนวคิด   

เพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เปนรูปแบบที่สรางขึ้นมาเพื่ออธิบายทฤษฎ ีหรือ

ปรากฏการณ เชน รูปแบบที่สรางขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ เพื่อนําไปอธิบาย

ทฤษฎีการคงอยูของนักเรียนในโรงเรียน เปนตน 

   จากการศึกษาประเภทของรูปแบบ สรุปไดวาการแบงประเภทของ

รูปแบบจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการอธิบายรูปแบบนั้นๆ  

  3. องคประกอบของรูปแบบ 

  มีนักวิชาการไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบไวหลายทาน 

ดังนี้ 

  คําพันธ อัครเนตร (2549, หนา 189) ไดพัฒนารูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักพุทธธรรม ไดกลาววา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่

พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) ดานมนุษยหรือบุคลากร 2) ดานสังฆะหรือ

องคกร 3) ดานเปาหมายองคกร 4) ดานพุทโธโลยีหรือดานนวัตกรรมการบริหาร 

  สมาน อัศวภูมิ (2550, หนา 83-84) กลาววา องคประกอบของ 

การนําเสนอรูปแบบที่ดี ควรประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 

   1. วัตถุประสงคของรูปแบบ ในการออกแบบพัฒนารูปแบบใดๆ ก็ตาม  

ผูออกแบบรูปแบบจะตองรูวา จะออกแบบรูปแบบการดําเนินงานนี้มาเพื่อวัตถุประสงคใด 

ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพัฒนารูปแบบขึ้นมาเพื่อแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง 

   2. ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ เพื่อใชการดําเนินงานของ

รูปแบบเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูออกแบบรูปแบบตองกําหนดวาจะออกแบบ

รูปแบบนั้นๆ บนฐานความคิดของทฤษฎีหลักการใดบาง 

   3. ระบบงานและกลไกของรูปแบบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

หลักการและบรรลุตามวัตถุประสงคของรูปแบบ ผูพัฒนารูปแบบตองออกแบบระบบงาน

ของรูปแบบเพื่อเปนกลไกในการดําเนินงานของรูปแบบ 

   4. วิธีการดําเนินงานของรูปแบบ โดยการกําหนดภารกิจหลัก 

กระบวนการ วิธีการ กิจกรรมและอื่นๆ ที่ตองดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ

รูปแบบ 

   5. แนวการประเมินรูปแบบ หมายถึง การกําหนดแนวทางและเครื่องมือ

ในการประเมินผลรูปแบบตามวัตถุประสงคของรูปแบบ และการประเมินการดําเนินงาน
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ตามรูปแบบวาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด เพื่อประโยชนในการตรวจสอบวา

รูปแบบทําหนาที่ตามที่ออกแบบไวมากนอยเพียงใด และเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม

เพียงใด ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบตอเนื่องตอไปได 

   6. คําอธิบายประกอบรูปแบบ หมายถึงการอธิบายคําศัพทเฉพาะที่

นํามาใชในการออกแบบรูปแบบเพื่อสื่อความใหตรงกันในการนํารูปแบบไปใช 

   7. ระบุเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชเนื่องจากรูปแบบทุกรูปแบบมีขอจํากัด

ของตนเอง ดังนั้นผูออกแบบควรไดระบุเงื่อนไขที่ทําใหการนํารูปแบบไปใชประสบผลสําเร็จ 

และขอควรระมัดระวังเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น เปนตน 

  เตือนใจ รักษาพงศ (2551,บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการความรู

เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมไดกลาววา รูปแบบการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย               

3 องคประกอบหลัก คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู

ที่ประกอบดวยกิจกรรมการจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรู การจัด

กระบวนการเรียนรูและนิเทศการสอน 2) ดานกระบวนการจัดการความรูควรประกอบดวย

การระบุความรู การพัฒนาความรู การสรางความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ  

การเขาถึงความรู การแบงปนความรู และการเรียนรู 3) ดานปจจัยที่สนับสนุนให 

การจัดการความรูประสบผลสําเร็จ ประกอบดวยภาวะผูนํา กลยุทธ วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

โครงสรางและการวัดผล 

  ทวีวรรณ อินดา (2552, หนา 287) ไดพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพ    

ของการนํากลยุทธไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา พบวา รูปแบบของการนํากลยุทธ        

ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกระกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 1) ความสามารถ

องคกร 2) การจัดการความขัดแยง 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4) การมอบหมาย    

กลยุทธใหผูรับผิดชอบ 5) การจัดทําแผนปฏิบัติการรายป 6) วัฒนธรรมองคกร              

7) การกําหนดวัตถุประสงคระยะสั้น 8) การจูงใจ 

  บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556, หนา 60) ไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบ 

การสอนวาประกอบดวย 

   1. หลักการของรูปแบบการสอน เปนสวนที่กลาวถึงความเชื่อและแนวคิด 

ทฤษฏีขั้นพืน้ฐานของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน ซึ่งจะเปนการกําหนด

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินงานของรูปแบบการสอน 



71 

   2. จุดประสงคของรูปแบบการสอน เปนสวนที่ระบุถึงความคาดหวังหรือ    

สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการสอน 

   3. กระบวนการ เปนสวนที่ระบุถึงขั้นตอน วิธีการและกิจกรรมตางๆ  

ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบการสอน 

   4. การวัดและประเมินผล เปนสวนของการประเมินผลการเรียนรู 

ตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  Brawn and Moberg (อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557, หนา 187) 

ไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) กับหลักการบริหาร

ตามสภาวการณ (Contingency Approach) กลาววาองคประกอบของรูปแบบประกอบดวย 

1) สภาพแวดลอม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสราง (Structure)      

4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ 5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision 

Making) 

  สรุปไดวาองคประกอบของรูปแบบขึ้นอยูกับปรากฏการณ ปจจัย หรือ      

ตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎ ีงานวิจัย และหลักการ

พื้นฐานในการกําหนดรูปแบบนั้นๆ วาจะมีจํานวนเทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธกัน

อยางไร 

  4. ลักษณะของรูปแบบที่ดี  

  บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556, หนา 59-60) กลาววาลักษณะที่ดีของรูปแบบ    

มีดังนี้ 

   1. รูปแบบจะตองนําไปสูการทํานาย ซึ่งผลที่ตามมาสามารถพิสูจน 

และตรวจสอบได กลาวคือ สามารถสรางเครื่องมือเพื่อพิสูจนและตรวจสอบได 

   2. โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณเรื่องนั้นได 

   3. รูปแบบจะตองสามารถสรางจิตนาการ ความคิดรวบยอดและ

ความสัมพันธ รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะหาความรู 

   4. รูปแบบควรประกอบดวยความสมัพันธเชิงโครงสรางมากกวา

ความสัมพันธเชิงเช่ือมโยง 

  วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2557, หนา 189) ไดกลาวถึงรูปแบบที่ด ีควรมีลักษณะ 

ดังนี้ 
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   1. รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปร 

มากกวาความสัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา อยางไรก็ตามความสัมพันธเชิงเสนตรง           

ก็มีประโยชนในชวงของการพัฒนารูปแบบ 

   2. รูปแบบควรนําไปสูการทํานายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได 

ดวยขอมูลเชิงประจักษ โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแลว ถาปรากฏวาไมสอดคลองกับขอมูล 

เชิงประจักษ รูปแบบนั้นตองถูกยกเลิก 

   3. รูปแบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่

ศึกษา ไดอยางชัดเจน 

   4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) 

ใหม และการสรางความสัมพันธของตัวแปรใหม ซึ่งจะเปนการสรางองคความรู  

(Body of Knowledge) ในเรื่องที่กําลังศึกษา 

   5. รูปแบบในเรื่องใด จะเปนเชนไรขึน้อยูกับกรอบของทฤษฎีและหลักการ

พื้นฐานเกี่ยวกับเรืองนั้นๆ  

   ดังนั้นจึงสรุปไดวา รูปแบบที่ดีควรประกอบดวยความสัมพันธเชิง

โครงสรางระหวางตัวแปร มากกวาความสัมพันธเชิงเสนตรง สามารถอธิบายความสัมพันธ

ของเรื่อง ที่ศึกษาได นําไปสูการทํานายและผลที่ตามมาสามารถสรางเครื่องมือพิสูจน 

ตรวจสอบได เปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอดใหม เพื่อสรางองคความรูที่กําลัง

ศึกษา 

  5. การพัฒนารูปแบบ  

  จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ไดมีผูกลาวถึงขั้นตอน

การพัฒนารูปแบบ ดังนี้ 

  บุญชม ศรสีะอาด (2546, หนา 1-3) ไดเสนอแนวคิดและหลักการ 

ในการวิจัยพัฒนารูปแบบวาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการประเมิน 

จําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนารูปแบบ เพราะการวิจัยที่ใชรูปแบบเปนการวิจัย

แนวใหมเปนแนวทางทําใหความรูมีความสมบูรณยิ่งขึน้ เปนการพัฒนาความรูใหมีความ

ชัดเจนเปนระบบ รูปแบบเปนโครงสรางที่แสดงถึงความสัมพันธขององคประกอบหรือ 

ตัวแปรตางๆ นั่นเอง การวิจัยโดยใชรูปแบบมีขั้นตอนคอื การสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้น

ตามสมมุติฐานและการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบโดยการทดลองใช
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รูปแบบในสถานการณจริงและเก็บขอมูลมาวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนารูปแบบใหมีความ

สมบูรณยิ่งขึ้น 

  รุงชัชดาพร เวหะชาต ิ(2548, หนา 92-93) ไดพัฒนารูปแบบการบริหาร

คุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมุงศกึษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร

คุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ที่เหมาะสม การศึกษามีรายละเอียดในการดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 

   1. การศึกษาและสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ

บริหารคุณภาพทั้งองคการ โดยสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ไดรับเลือก

เปนโครงการนํารองการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรูเพื่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมิน

ตนเองของโรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพ 

   2. เปนการสรางรูปแบบจําลองเพื่อสรางรูปแบบการบริหารคุณภาพ 

ทั้งองคการโดยการสังเคราะหแบบสัมภาษณจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 นํามาสรางเปน

รูปแบบจําลองระบบบริหารคุณภาพทั้งองคการดวยการสรางเปนแบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแบบเลือกตอบ เห็นดวยและไมเห็นดวย ใหผูทรงคุณวุฒิแสดง

ความคิดเห็นโดยอิสระ 

   3. เปนการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองคกรโดยใช 

เทคนิคเดลฟายจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดรูปแบบที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติการใช

รูปแบบจําลองจากขั้นตอนที่ 2 นํามาศึกษาวิเคราะห และกําหนดรูปแบบระบบการบริหาร

คุณภาพทั้งองคการดวยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 

   4. การวิเคราะหหาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพ 

ทั้งองคการ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือ

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา 

   5. การสรุปและนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคกรและจัดทํา

เปนรายงานผลการวิจัยตอไป 

  ธีระวัฒน เยี่ยมแสง (2550, หนา 96-107) ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบ 

การจัดการความรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1” ดําเนินการวิจัย  

2 ขั้นตอน คือ  

   1. การพัฒนารูปแบบชั่วคราว  
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    1.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

    1.2 สรางรูปแบบชั่วคราวการจัดการความรูของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามหาสารคาม เขต 1 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเสนอตอคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ 

    1.3 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูของสํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความชัดเจน 

ของภาษาและความครอบคลุมตามกรอบการสรางรูปแบปการจัดการความรู  

   2. การทดลองใชรูปแบบชั่วคราวการจัดการความรูและปรับปรุง        

โดยดําเนินตามกิจกรรมและดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ตามรูปแบบ

ชั่วคราวการจัดการความรู 20 ขั้นตอน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 

  ชนกนารถ ชื่นเชย (2550, หนา 72-79) ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัด

การศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” โดยดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1) การวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการศึกษาตอเนื่องสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

โดยศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การนําขอมูลจากการศึกษามา

วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อพัฒนาเปนกรอบของรูปแบบในการจัดการศึกษาตอเนื่อง    

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสมและเปนไปได โดยกลุม

ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 19 คน โดยใชเทคนิค 

การวิจัยแบบเดลฟายและ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบ

การจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทํา

เปนแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่อง หลังจาก

นั้นจึงกําหนดรูปแบบการจัดการศกึษาตอเนื่องจากองคประกอบที่พัฒนาขึ้น 

  พรจันทร พรศักดิ์กุล (2550, หนา 163-175) ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบ

กระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใชโรงเรียนเปนฐานใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน” โดยดําเนินการ

วิจยัเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ 
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โดยการวิเคราะหเอกสารและฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต 2) การศึกษากระบวนการ

งบประมาณและการมีสวนรวมในกระบวนการงบประมาณของสถานศึกษาที่ดําเนินการ   

ในปจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการ

สถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะหเอกสารงบประมาณของโรงเรียนและ

สอบถามความคิดเห็นของครูผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษา 3) การจัดทํารางรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียน

ที่บริหารงบประมาณแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 4) การประเมินความเหมาะสมและความ

เปนไปไดของรางรูปแบบ โดยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 5) การปรับปรุงรูปแบบและนําเสนอ

รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณการใชโรงเรียนเปน

พื้นฐาน 

  อัมพร พงษกังสนานันท (2550, หนา 108-122) ไดทําวิจัยเรื่อง           

“การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อสงเสริม

การศึกษาตลอดชีวิต” โดยดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางรูปแบบ 

ประกอบดวย การศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทฤษฎ ีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Techniques)    

2) การประเมินรูปแบบประกอบดวย การประเมินรูปแบบเพื่อศึกษาความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนารูปแบบ 

  รัตนะ บัวสนธ (2552, หนา 124-126) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

รปูแบบการบริหารจัดการศึกษา ไว 5 ขั้นตอน ไดแก 

   1. สังเคราะห สํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการพัฒนา      

ในเรื่องนั้นๆ วา สภาพปญหาในเรื่องหรือภารกิจดังกลาวเปนอยางไร มีมากนอยเพียงไร 

และความตองการจะเปนที่จะตองแกไขหรือพัฒนานั้นมีหรอืไมอยูในสภาวะเรงดวนเพียงใด  

   2. การออกแบบ พัฒนา และประเมินรูปแบบ หลังจากการเขียนหรือ  

ยกรางรูปแบบงานใดงานหนึ่งแลวจะเปนการนํารูปแบบที่จัดทําขึ้นไปประเมินหรือ

ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบดังกลาว โดยการตรวจสอบความสอดคลองและความ

เหมาะสมของรูปแบบวารูปแบบนั้นมีองคประกอบแตละสวนมีความสัมพันธสอดรับกัน  

เปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงกันและกันหรือไม  
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   3. การทดลองใชรูปแบบ เปนการนํารูปแบบไปทดลองใช หรือแกปญหา 

ตามภารกิจดังกลาว มีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

   4. การะประเมินผลสรุปและการปรับปรุงรูปแบบ เมื่อทดลองใชรูปแบบ

ครบตามขั้นตอนกิจกรรม และระยะเวลาที่กําหนดแลว จะเปนการสรุปผลภาพรวมทั้งหมด

ของการทดลองใชรูปแบบวาสามารถแกปญหาหรอืพัฒนางานในภารกิจนั้นไดมากนอย

เพียงไร เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูเกี่ยวของ

หรือไม และมีประเด็นใดบางที่ตองปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  

   5. เผยแพร ประชาสัมพันธ ในชองทางตางๆ 

  นอกจากนั้น วาโร เพ็งสวัสดิ ์(2557, หนา 192-195) ยังไดเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบวา ประกอบไปดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนการสรางหรือ

พัฒนารูปแบบ และ 2) ขั้นตอนการตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ซึ่งแตละขั้นตอน 

มีรายละเอยีด ดังนี ้ 

   1. การพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้น 

มากอน เปนรูปแบบฉบับรางหรือรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดย

การศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎ ีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ผูวิจัยอาจจะศกึษา

รายกรณีหนวยงานที่ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ไดเปนอยางด ีซึ่งผลการศึกษาจะนํามาใช

กําหนดองคประกอบหรือตัวแปรตางๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น หรือลําดับกอนหลังของแตละองคประกอบใน

รูปแบบ   ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยหลักการของเหตุผลเปน

รากฐานสําคัญ ซึ่งโดยทั่วไปการศกึษาในขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนยอยๆ ดังนี้  

    1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําสารสนเทศ 

ที่ไดมาวิเคราะห และสังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย 

    1.2 การศึกษาจากบริบทจริง ในขั้นตอนนี้อาจจะดําเนินการ 

ไดหลายวิธี ดังนี้  

     1.2.1 การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการในปจจุบันของ

หนวยงาน โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีการศึกษา    

อาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การสอบถาม การสํารวจ การสนทนากลุม เปนตน   

     1.2.2 การศึกษาแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 

วิธีการศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนตน  
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     1.2.3 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี (Multiple Case 

Study) หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จหรือมีแนวปฏิบัติที่ดใีนเรื่องที่ศึกษา เพื่อนํามาเปน

สารสนเทศที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบ   

    1.3 การพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดใน 

ขอ 1.1 และ 1.2 มาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนกรอบความคิดการวิจัย         

เพื่อนํามาจัดทํารางรูปแบบ หรือที่เรียกวารูปแบบตามสมมติฐาน   

   2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบ

ในขั้นตอนแรกแลว จําเปนที่จะตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะ

รูปแบบที่พัฒนาขึน้ถึงแมจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบ ของ

บุคคลอื่นและผลการวิจัยที่ผานมา แตก็เปนเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจําเปน      

ที่จะตองตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบวามีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบที่มี

ประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือไม ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริง            

หรือทดลองใชรูปแบบในสถานการณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสําคัญของ

องคประกอบยอยหรอืตัวแปรตางๆ ในรูปแบบ ผูวิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหมโดยการตัด

องคประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอทิธิพล หรือมีความสําคัญนอยออกจากรูปแบบ   

ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

  การทดสอบรูปแบบอาจกระทําไดใน 4 ลักษณะ ดังนี้  

   2.1 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด    

การประเมินที่พัฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation 

ภายใตการดําเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ไดนําเสนอหลักการประเมินเพื่อเปน

บรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน ดังนี ้  

    2.2.1 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการ

ประเมินความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง   

    2.2.2 มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards)        

เปนการประเมินการสนองตอบตอความตองการของผูใชรูปแบบ 

    2.2.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards)       

เปนการประเมินความเหมาะสมทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 
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    2.2.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) 

เปนการประเมินความนาเชื่อถือ และไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยาง

แทจริง  

   2.2 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ งานวิจัยบาง

เรื่องนั้นตองการความละเอียดออนมากกวาการไดตัวเลขแลวสรุป ซึ่ง Eisner (1976,  

pp. 192-193) ไดเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใชผูทรงคุณวุฒิ 

โดยมีแนวคิด ดังนี้  

    2.2.1 การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะหและวิจารณ

อยางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน 

    2.2.2 รูปแบบการประเมินที่เปนความเฉพาะทาง (Specialization)  

ในเรื่องที่จะประเมิน โดยที่พัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที่มี

ความละเอียดออนลึกซึ้ง และตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจาก    

เปนการวัดคุณคาที่ไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใดๆ ในวงการศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี ้  

มาใชในเรื่องที่ตองการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะสูง 

    2.2.3 รูปแบบที่ใชตัวบุคคล กลาวคือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมอื   

ในการประเมิน โดยมีความเชื่อถอืวาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้

มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญ   

ของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง 

    2.2.4 รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางาน     

ของผูทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัยและความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็น

สําคัญที่จะนํามาพิจารณา การบงชี้ขอมลูที่ตองการ การเก็บรวบรวมขอมูล               

การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ  

   2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่

เกี่ยวของมักจะใชกับการพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เมื่อผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบ

โดยใชเทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดทาย

มาจัดทําเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) เพื่อ

นําไปสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปได     

ของรูปแบบ  
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   2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดย

การทดลองใชรูปแบบนี้ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย  

มีการดําเนินการตามกิจกรรมอยางครบถวน ผูวิจัยจะนําขอคนพบที่ได จากการประเมิน

ไปสูการปรับปรุงรูปแบบตอไป  

  กระบวนการพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังภาพประกอบ 8 

ขัน้ตอน                           กิจกรรม                     ผลที่ได 

1. ขั้นการพัฒนา 

    รูปแบบ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขั้นตรวจสอบ 

    ความเที่ยงตรง 

    ของรปูแบบ 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 8 ขั้นตอนการวิจัยพัฒนารูปแบบ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557, หนา 196) 

  จากเอกสารที่เกี่ยวของสรุปไดวา การทดสอบรูปแบบมีอยู 4 วิธี คือ           

1) การประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด 2) การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 3) การสํารวจ

ความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของ และ 4) การทดลองใชรูปแบบ   

การศึกษาเอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาและรูปแบบ

ของเรื่องที่ศึกษา 

(ราง) กรอบความคิด 

การวิจัย 

การศึกษาจากบริบทจรงิ ไดแก   

1) การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน หรือ 

2) การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิ  

โดยการสัมภาษณ การสนทนากลุมเปนตน หรือ   

3) การศึกษารายกรณหีรือพหุกรณีของหนวยงานทีด่ําเนินการ

ไดดีในเรื่องที่ศึกษา 

กรอบความคดิ 

การวิจัย 

การพัฒนารูปแบบ โดยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ได

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และจากการศึกษา

จากบริบทจริง  

รูปแบบ (หรือเรียกวา

รูปแบบตาม

สมมติฐาน) 

การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ดําเนินการ ดังนี้  

1) การสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจกระทํา

ไดโดยการสัมภาษณ การสนทนากลุม การสอบถาม เปนตน หรือ 

2) การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ อาจจะใชวิธีการสัมภาษณ 

การสนทนากลุม การสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ หรือ 

3) การทดลองใชรูปแบบ 

ไดขอเสนอแนะ 

คําแนะนําในการ

ปรับปรุงแกไข

รูปแบบ 

ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ รูปแบบที่เหมาะสม 
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานระบบควบคุมภายในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด

เกี่ยวกับการพัฒนาคูมือ ดังนี้ 

  1. ความหมายของคูมือ 

  โกศล แยมกาญจนวัฒน (2552, หนา 36) ใหความหมายของคูมอืวา  

หมายถึง เอกสารที่ใหความรูเกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแกผูใช โดยมุงหวังใหผูอานหรือ

ผูใชเขาใจและสามารถดําเนินการในเรื่องนั้นดวยตนเองอยางถูกตอง  

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดใหความหมายของคูมือไววา 

หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตองการรูเพื่อใชประกอบ

ตํารา เพื่ออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อ

แนะนําวิธีการใชอุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง 

  เรืองชัย จรุงศิรวัฒน (2554, หนา 43) กลาววา คูมือ หมายถึง เอกสาร     

ที่ใหความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการใชอยางเปนระบบ โดยมี

รายละเอียดของขอมูลแบงเปนสวนๆ เพื่อแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหผูใชสามารถ

นําไปใชไดอยางถูกตอง และมีประสทิธิภาพตามที่ผูจัดทําไดกําหนดไว 

  จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของคูมือซึ่งนักวิชาการไดกลาวไว สรุปไดวา

คูมือ หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใหความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการอธิบายขั้นตอน

และวิธีใชอยางเปนระบบเพื่อใหผูอานเขาใจและนําไปใชไดอยางถูกตอง 

  2. ประเภทของคูมือ 

  โกศล แยมกาญจนวัฒน (2552, หนา 38) ไดแบงประเภทของคูมือเปน      

3 ประเภท คือ  

   1. คูมือเกี่ยวกับการสอน เปนคูมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามกลุมตางๆ ที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อและนวัตกรรมที่

สัมพันธกัน คูมือรายวิชา คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คูมือการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานและการเรียนรู 

   2. คูมือการปฏิบัติกิจกรรม เปนเอกสารที่เสนอแนวทางในการฝกงาน 

ของผูเรยีนทั้งสถานศึกษา หรือสถานประกอบการรวมทั้งใหผูที่มีสวนรวมเกี่ยวของกับ 

การฝกงานไดมีแนวทางปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือเปนคูมือที่เกี่ยวของกับ 
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การปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เชน คูมือ 

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรระดับชั้น ปวส. 

   3. คูมือทั่วไป เปนหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง       

แกผูอานโดยมุงหลัวใหผูอานหรือผูใชเขาใจ สามารถดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเองได

อยางถูกตอง เชน คูมือการประกอบอาหาร เปนตน 

  กฤษดา บุญหมื่น [ออนไลน] ไดแบงคูมือออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

   1. คูมือครู เปนหนังสือที่ใหแนวทางและคําแนะนําแกครูเกี่ยวกับสาระ 

วิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุอุปกรณและแหลงขอมูลอางอิงตางๆ ปกติมักใชควบคูกับ 

ตําราเรียนหรือหนังสือเรียน 

   2. คูมือนักเรียน คือหนังสือที่ผูเรียนใชควบคูกับตําราเรียนปกติ 

ประกอบดวยสาระ คําสั่ง แบบฝกหัด ปญหาหรือคําถาม ที่วางสําหรับการเขียนคําตอบ

และแบบทดสอบ 

   3. คูมือทั่วไป เปนหนังสือที่ใหขอความรูเกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   

แกผูอาน โดยมุงหวังใหผูอานหรือผูใชเขาใจสามารถดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเอง   

ไดอยางถูกตอง 

   จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับประเภทของคูมือ สามารถสรุปไดวา 

คูมือแบงออกเปน 3 ประเภทคือ  

    1. คูมือครู เปนหนังสือที่ใหแนวทางและคําแนะนําแกครูเกี่ยวกับ       

การจัดการเรียนการสอน 

    2. คูมือนักเรียน คือหนังสือที่ผูเรียนใชควบคูกับตําราเรียนปกติ  

    3. คูมือทั่วไป เปนหนังสือที่ใหขอความรูเกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   

แกผูอาน โดยมุงหวังใหผูอานหรือผูใชเขาใจสามารถดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเอง    

ไดอยางถูกตอง เชน คูมือการปฏิบัติงาน คูมือการทําอาหาร คูมอืการใชหลักสูตร คูมือ   

การใชรปูแบบ เปนตน 

  3. องคประกอบของคูมือ 

  มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ     

ของคูมือ ไวดังนี้ 
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  มาลีรัตน บุญอนันตบุตร (2549, หนา 276) ไดทําการวิจัยการพัฒนา

รูปแบบจัดการเรียนรูจริยธรรมแบบ MCCP สําหรับเด็กปฐมวัย และจัดทําคูมือ

ประกอบการใชรูปแบบ ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ  

   1. ความเปนมาและความสําคัญ 

   2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

   3. จุดมุงหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูจริยธรรมแบบ MCCP 

สําหรับเด็กปฐมวัย 

   4. กระบวนการเรียนรู 

   5. บทบาทครูผูสอนในการจัดการเรียนรู 

   6. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูจริยธรรมแบบ MCCP สําหรับเด็ก

ปฐมวัยไปปฏิบัต ิ

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หนา 1-31) ไดดําเนินการ

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการ

เรียนรูทั้งโรงเรียน และไดจัดทําคูมอืการใชรูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา

เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน ซึ่งมีองคประกอบของคูมือ 4 องคประกอบ คือ  

   1. คําแนะนําขั้นตน เปนการกลาวถึงความเปนมา และขอปฏิบัติเบื้องตน

ของการใชรูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูทั้ง

โรงเรียน 

   2. สาระสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนและรูปแบบการ

พัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน 

   3. วิธีดําเนินการ เปนสวนที่อธิบายความสัมพันธขององคประกอบของ

รูปแบบและวิธีการปฏิบัติตามรูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูป

การเรียนรูทั้งโรงเรียน 

   4. แนวทางการดําเนินการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา เปนสวนที่

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการ

ปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2553, หนา ) ไดจัดทําคูมอื

การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซึ่งมีองคประกอบของคูมือ ดังนี้  

   1. สภาพปจจุบัน 
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   2. การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

   3. สาระการเรยีนรู การเขียนความเรียงชั้นสูง 

   4. การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู CAS (Creativity Action 

Service)  

   5. ขอบขายเนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอน 

   6. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (2553, หนา 1-37) ไดจัดทํา

คูมือการบริการความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

   1. บทนํา 

   2. การบริหารความเสี่ยง 

   3. โครงสรางและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของการรถไฟฟา

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

   4. องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง 

  ประภัสร สุภาสอน (2555, หนา 311) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบ

การเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไดจัดทําคูมือการใชรูปแบบ มีองคประกอบ ดังนี้ 

   1. หลักการและเหตุผล 

   2. วัตถุประสงคของรูปแบบ 

   3. แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ  

   4. บริบทและตัวปอน 

   5. กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   6. ผลลัพธ 

   จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบคูมือสามารถสรุปไดวา คูมือ 

จะประกอบไปดวยองคประกอบใดบางนั้นขึ้นอยูกับประเภทของคูมือ แตในภาพรวมจะตอง

ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินงานในเรื่องนัน้ๆ ดังนั้น

คูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย  
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    1. หลักการและเหตุผล เปนสวนที่นําเสนอที่มาและความสําคัญและ

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

อันประกอบดวย สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศการสื่อสาร การติดตามประเมนิผล รวมทั้งประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน

ควบคุมภายในในสถานศึกษา 

    2. วัตถุประสงคของคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนสวนที่

นําเสนอจุดมุงหมายของการสรางคูมือ  

    3. รายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนสวนที่นําเสนอแนวคิด

และความเปนมาของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน รายละเอียดองคประกอบของ

รูปแบบ และนิยามศัพทที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ที่ถูกตองตรงกัน 

    4. วิธีการใชรูปแบบการดําเนนิงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนสวนที่อธิบายแนวทางการ

ดําเนินงานตามองคประกอบของรูปแบบการดําเนนิงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทั้ง 4 องคประกอบ ไดแก  

การประชุมวางแผนการดําเนนิงานควบคุมภายใน การออกแบบระบบควบคุมภายใน  

การใชระบบควบคุมภายใน การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

  4. ขั้นตอนการสรางคูมือ 

  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (2553, หนา 7) ไดกลาวถึง 

ขั้นตอนของการสรางคูมือได ดังนี้  

   1. ศึกษาแนวทางในการจัดทําคูมือ 

   2. วางแผนในการดําเนินการจัดทําคูมือ 

   3. ดําเนินการจัดทําคูมือ และพัฒนาคูมือ 

   4. การตรวจสอบความเปนไปไดของคูมอื 
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  วิมล จนัทรแกว (2555, หนา 103-104) ไดทําการวิจัย การพัฒนารูปแบบ 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาคูมือ ดังนี้ 

   1. การกําหนดเนื้อหาในคูมือและหนวยการพัฒนาภาวะผูนํา             

เชิงสรางสรรค 

   2. กําหนดหลักการและเหตุผล โครงสราง จุดประสงค วิธีการเรียนรู  

สื่อการเรียนรู การวัดประเมินผลตามหลักสูตร 

   3. กําหนดตารางฝกอบรม  

   4. นํารางคูมอืและหนวยการพัฒนาใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน          

ลงความเห็น 

   5. ปรับปรุงรางคูมือ 

   จากการศึกษาวิธีการขั้นตอนการสรางคูมือจากบุคคลและหนวยงาน 

ตางๆ สรุปไดวา ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มดีังนี้ 

    1. กําหนดโครงสรางองคประกอบคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

    2. กําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค รายละเอียดของรูปแบบ 

และวิธีการใชรูปแบบการดําเนนิงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

    3. นํารางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไปใชผูเชี่ยวชาญ  

จํานวน 5 คน พิจารณา 

    4. วิเคราะหผลการประเมนิและหาคาความสอดคลองของคูมอืและ

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

    5. ปรับปรุงรางคูมือ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความมุงหมายเพื่อ

พัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และ

สรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งแบงการดําเนนิการวิจัยออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย  

   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   1.2 รางรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

   1.3 นํารูปแบบไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ประกอบดวย 

   2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

   2.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   2.4 การวิเคราะหขอมูล 

  ระยะที่ 3 การจัดทําคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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รายละเอียดขั้นตอนการวิจัย 

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 ในระยะนี้ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับองคประกอบของการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน แลวนําผลการศึกษามาวิเคราะห

สังเคราะห กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและรางรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 แลวนําราง

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณา โดยมี

รายละเอียดการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้

  1. กลุมเปาหมาย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ใชกลุมเปาหมายเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานควบคุม

ภายใน จํานวน 5 ทาน โดยผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  

(รายชือ่ผูเชี่ยวชาญ ดังภาคผนวก ก) 

   1.1 ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 1 คน     

   1.2 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ

ปริญญาโททางดานการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป และมีประสบการณ    

การบริหารไมต่ํากวา 10 ป จํานวน 2 คน 

   1.3 ครูที่ดํารงตําแหนงหัวหนางานควบคุมภายใน วิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษขึ้นไปและมีประสบการณดานการควบคุมภายในไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 2 คน 

  2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   2.1 ลักษณะเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนนีเ้ปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่

มีตอรางรูปแบบการดําเนนิงานควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนแบบสอบถามชนิดแสดงความคิดเห็นวา 

“สอดคลอง” “ไมแนใจ” หรือ “ไมสอดคลอง” และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตรง   

เชิงเนื้อหา  
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   2.2 วิธีการสรางเครื่องมือ  

   1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 

   2) สรางเครื่องมือในการวิจัยโดยนําแบบสอบถามการดําเนนิงาน 

ควบคุมภายใน ใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พิจารณา แสดงความคิดเห็นวา “สอดคลอง”         

“ไมแนใจ” หรือ “ไมสอดคลอง” และขอเสนอแนะหรือขอสังเกตเพิ่มเติม เกี่ยวกับความตรง

เชิงเนื้อหา ของแบบสอบถามการดําเนินงานควบคุมภายใน โดยการหาประสิทธิภาพ หาจาก

คาดัชนีความสอดคลองและความตรงของเนื้อหา (Index of Item Congruence: IOC) โดยดัชนี

ความสอดคลองไมต่ํากวา 0.50  

   3) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ เสนอ 

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

   4) นําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.1 ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ไปยังผูเช่ียวชาญที่เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ผูบริหารโรงเรยีน และหัวหนางานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อ     

ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

   3.2 การสงและเก็บขอมูล ผูวิจัยสงและเก็บขอมูลในดวยตนเอง  

  4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  สูตรดัชนีความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item 

Congruence: IOC) 

      IOC   =       
∑�

�
 

    เมื่อ IOC    แทน    ดัชนีความสอดคลอง 

     ∑R     แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

     N       แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  5. การวิเคราะหขอมูล  

  วิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล โดยหาคาดัชนีความ

สอดคลองและความตรงของเนื้อหา (Index of Item Congruence: IOC) ของความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอคําถาม มีเกณฑตัดสินวาขอคําถามที่คงไวนั้น ควรมีดัชนี             
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ความสอดคลองไมต่ํากวา 0.50 โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา        

มีขั้นตอน ดังนี้ 

   5.1 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาวา

แบบสอบถามสอดคลองกันหรือไม โดยกําหนดคาคะแนนความสอดคลอง ดังนี้ 

    มีความเห็นวาสอดคลอง       เทากับ +1  คะแนน 

    มีความเห็นวาไมแนใจ      เทากับ  0  คะแนน 

    มีความเห็นวาไมสอดคลอง เทากับ -1  คะแนน 

    จากนั้นนํามาแทนคาในสูตรความสอดคลอง ถาดัชนีความสอดคลอง

มากกวาหรือเทากับ 0.50 ถอืวาอยูในเกณฑใชได ไมตองปรับปรุง  

   5.2 นําคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาคํานวณจากสถิตทิี่ใช 

ในการวิเคราะหขอมูลพบวา มีดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.40-1.00  

 ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 3 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากร   

   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จํานวน 364 คน ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนจํานวน 182 คน หัวหนางานควบคุมภายใน

จํานวน 182 คน  

   1.2 กลุมตัวอยาง  

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูบริหารโรงเรียน และหัวหนางาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970,     

p. 608) ได 188 คน แตผูวิจัยใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 200 คน ซึ่งไดจากการ 

สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนการสุม ดังนี้ 

    1.2.1 ใชทุกอําเภอในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ไดแก อําเภอวานรนิวาส อําเภอคําตากลา อําเภอบานมวง และ 

อําเภออากาศอํานวย  
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    1.2.2 ใชโรงเรียนเปนหนวยการสุม โดยใชวิธกีารสุมอยางงายโดย 

การจับฉลากใชเกณฑรอยละ 55 ของโรงเรียนทั้งหมด ไดโรงเรียนในอําเภอวานรนิวาส 

จํานวน 43 โรงเรยีน โรงเรียนในอําเภอคําตากลา 10 โรงเรียน โรงเรียนในอําเภอบานมวง  

24 โรงเรียน และโรงเรียนในอําเภออากาศอํานวย 23 โรงเรียน รวมทั้งหมด 100 โรงเรยีน 

    1.2.3 เลือกผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานควบคุมภายในใชวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในขอ 2 มาโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 

200 คน 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่

            การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

    หัวหนางาน 

     ควบคุมภายใน
รวม 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน 
รวม 

 อําเภอวานรนิวาส       

1 บานกุดเรือคํา 1 1 2 1 1 2 

2 บานจําปาดง 1 1 2 1 1 2 

3 บานหวยน้ําเท่ียง 1 1 2 - - - 

4 บานขัวกาย 1 1 2 - - - 

5 บานขาม 1 1 2 - - - 

6 บานวังเวิน 1 1 2 1 1 2 

7 บานสงเปอย 1 1 2 1 1 2 

8 บานหนองนาแซงโนนงิ้ว 1 1 2 - - - 

9 บานโคกถาวร 1 1 2 1 1 2 

10 บานคอนศรีบะสะแบง 1 1 2 - - - 

11  บานนาโพธิ์ 1 1 2 1 1 2 

12 บานคูสะคาม 1 1 2 1 1 2 

13 
บานคําเจริญสามแยก

ราษฎรบํารุง 
1 1 2 - - - 

14 บานหนองปลาหมัดบัวงาม 1 1 2 - - - 

15 บานโคกแสง 1 1 2 1 1 2 
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน 
รวม 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน
รวม 

16 บานเดื่อศรีคันไชย 1 1 2 1 1 2 

17 บานขุนภูม ิ 1 1 2 - - - 

18 บานยางคํา 1 1 2 1 1 2 

19 บานโนนแพง 1 1 2 1 1 2 

20 ชุมชนบานโพธิ์ตาก 1 1 2 1 1 2 

21 บานวังหวา 1 1 2 - - - 

22 บานนาอวนนอย 1 1 2 - - - 

23 บานโคกกลาง 1 1 2 - - - 

24 บานโคกสวาง 1 1 2 1 1 2 

25 ทาศรีไคลวิทยาคม 1 1 2 - - - 

26 บานธาตุตาลเดี่ยว 1 1 2 1 1 2 

27 บานหนองตากวย 1 1 2 1 1 2 

28 บานทาเยี่ยมโนนคอม 1 1 2 1 1 2 

29 บานหนองฮาง 1 1 2 1 1 2 

30 บานโนนแต 1 1 2 1 1 2 

31 บานกุดจิก 1 1 2 - - - 

32 บานหนองขุน 1 1 2 1 1 2 

33 บานหนองมวง 1 1 2 - - - 

34 บานดอนมุยหนองแฝก 1 1 2 1 1 2 

35 บานกุดเรือ 1 1 2 - - - 

36 บานหนองแสงคํา 1 1 2 1 1 2 

37 บานนาซอ 1 1 2 1 1 2 

38 บานหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1 1 2 - - - 

39 บานดอนยานาง 1 1 2 - - - 

40 บานหินเหิบ 1 1 2 1 1 2 

41 บานสุวรรณคีร ี 1 1 2 1 1 2 

42 บานหวยโทงดอนสวรรค 1 1 2 - - - 
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน 
รวม 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน
รวม 

43 บานโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 1 2 1 1 2 

44 บานปลาหลาย 1 1 2 1 1 2 

45 บานนางามเลา 1 1 2 - - - 

46 บานวานรนิวาส(ราษฎรบํารุง) 1 1 2 - - - 

47 บานวังบง 1 1 2 1 1 2 

48 ชุมชนขัวสูงสวรรค 1 1 2 - - - 

49 บานโนนอุดม 1 1 2 - - - 

50 บานดอนแดง 1 1 2 - - - 

51 บานแกง 1 1 2 1 1 2 

52 บานโคกสะอาด 1 1 2 - - - 

53 บานศรีวิชัย 1 1 2 1 1 2 

54 บานหวยแสง 1 1 2 - - - 

55 บานหวยหินลาด 1 1 2 1 1 2 

56 บานหวยหิน 1 1 2 - - - 

57 บานโนนทับชาง 1 1 2 - - - 

58 บานวังเยี่ยม 1 1 2 1 1 2 

59 บานโพนสวาง 1 1 2 - - - 

60 บานหนองแวง 1 1 2 1 1 2 

61 บานโนนเจริญศิลป 1 1 2 1 1 2 

62 บานนาบัว 1 1 2 - - - 

63 บานโคกกองหนองแวง 1 1 2 1 1 2 

64 บานนาจาร 1 1 2 1 1 2 

65 บานตาดโตน 1 1 2 - - - 

66 บานบะปาคา 1 1 2 1 1 2 

67 บานน้ําบุน 1 1 2 - - - 

68 บานเชียงเพ็ง 1 1 2 1 1 2 

69 บานทุงโพธิ ์ 1 1 2 - - - 
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน 

ควบคุมภายใน 
รวม 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน
รวม 

70 บานหนองสนม 1 1 2 1 1 2 

71 บานโพนแพง 1 1 2 1 1 2 

72 บานโนนชนะสังคม 1 1 2 - - - 

73 บานนาคอย 1 1 2 - - - 

74 บานกอ 1 1 2 1 1 2 

75 บานบะนกทา 1 1 2 1 1 2 

76 บานนายม 1 1 2 - - - 

77 บานวังโพน 1 1 2 1 1 2 

78 บานอนิทรแปลง 1 1 2 - - - 

79 บานโคกกองคสูะคาม 1 1 2 1 1 2 

 รวม 79 79 158 43 43 86 

 อําเภอคําตากลา       

80 บานคําตากลา 1 1 2 1 1 2 

81 บานหนองพอกนอย 1 1 2 1 1 2 

82  บานหนองเหมอืดเมี่ยง 1 1 2 - - - 

83  บานผาศักดิ์ทรัพยเจริญ 1 1 2 - - - 

84 บานแสนสุขสามัคค ี 1 1 2 1 1 2 

85 บานสันติสุขสระแกว 1 1 2 - - - 

86 ชุมชนพอกใหญไทยสมบูรณ 1 1 2 1 1 2 

87 บานหนองแสงดงอีบาง 1 1 2 1 1 2 

88 บานดอนคํา 1 1 2 - - - 

89 บานนาแต 1 1 2 1 1 2 

90 แพดพิทยารัตน 1 1 2 1 1 2 

91 บานตาด 1 1 2 - - - 

92 บานกุดจาน 1 1 2 1 1 2 

93 บานดงบัง 1 1 2 - - - 
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน 
รวม 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน   

ควบคุมภายใน 
รวม 

94 บานดงอีดอย 1 1 2 - - - 

95 บานหนองบัวสิม 1 1 2 1 1 2 

96 บานนาถอน 1 1 2 1 1 2 

97 บานเพีย 1 1 2 - - - 

98 บานทางาม 1 1 2 - - - 

 รวม 19 19 38 10 10 20 

 อําเภอบานมวง       

99 บานดงหวยเปลือย 1 1 2 1 1 2 

100 นาขาวิทยา 1 1 2 - - - 

101 บานหนองลาด 1 1 2 - - - 

102 บานหนองทมทากระดัน 1 1 2 1 1 2 

103 บานซอมดู 1 1 2 - - - 

104 บานขีเ้หล็กเหลาสมบูรณ 1 1 2 1 1 2 

105 บานดานสมบูรณ 1 1 2 1 1 2 

106 ขาวสงาเจรญิวิทย 1 1 2 - - - 

107 บานดงหมอทอง 1 1 2 1 1 2 

108 บานคํายาง 1 1 2 - - - 

109 บานดงเหนือ 1 1 2 - - - 

110 บานดอนแดงคําออ 1 1 2 1 1 2 

111 บานทาชางเจริญไพศาล 1 1 2 - - - 

112 บานคําปลาฝา 1 1 2 1 1 2 

113 บานหนองแอก 1 1 2 1 1 2 

114 บานน้ําจั้น 1 1 2 - - - 

115 บานโนนไทย 1 1 2 1 1 2 

116 บานสามแยกพิทักษ 1 1 2 - - - 

117 บานโนนสะอาดนาเหมือด 1 1 2 1 1 2 

118 ชุมชนนาเตาสุขสวรรค 1 1 2 - - - 

119 บานพุทธรักษา 1 1 2 1 1 2 
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน 
รวม 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน 
รวม 

120 บานคําภูทอง 1 1 2 - - - 

121 สรางแกวอางคําคออํานวยวิทย 1 1 2 1 1 2 

122 บานลึมบอง 1 1 2 1 1 2 

123 บอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 1 1 2 1 1 2 

124 บานหวานสหวิทยา 1 1 2 1 1 2 

125 บานสรศรี 1 1 2 - - - 

126 บานจาร 1 1 2 1 1 2 

127 บานดงยาง 1 1 2 - -  

128 อนุบาลบานมวง 1 1 2 1 1 2 

129 บานนาดอกไม 1 1 2 1 1 2 

130 ชุมชนบานมาย 1 1 2 1 1 2 

131  นาจานกลวยนอย 1 1 2 - - - 

132 บานหนองบอ 1 1 2 1 1 2 

133 บานโพธิ์ชัย 1 1 2 - - - 

134 บานบอแดง 1 1 2 - - - 

135 บานหนองกวั่ง 1 1 2 1 1 2 

136 บานคําลอดพื้น 1 1 2 - - - 

137 บานนาดูนนาด ี 1 1 2 - - - 

138 บานโนนแสบง 1 1 2 1 1 2 

139 ชุมชนบานหวยหลัว 1 1 2 - - - 

140 บานหวยทราย 1 1 2 1 1 2 

141 บานเหลาผักใส 1 1 2 1 1 2 

 รวม 43 43 86 24 24 48 

 อําเภออากาศอาํนวย       

142 บานทากอน 1 1 2 1 1 2 

143 บานดอนแดง 1 1 2 1 1 2 

144 บานทาควาย 1 1 2 - - - 

145 บานนาหวาย 1 1 2 1 1 2 
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน 
รวม 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน
รวม 

146 บานโพนกอ 1 1 2 - - - 

147 บานโนนสวรรค 1 1 2 1 1 2 

148 บานสงเปอย 1 1 2 1 1 2 

149 บานนากะทาด 1 1 2 - - - 

150 บานนาฮ ี 1 1 2 - - - 

151 บานบะหวา 1 1 2 1 1 2 

152 บานบะยาว 1 1 2 1 1 2 

153 บานวังมวง 1 1 2 1 1 2 

154 บานเมนนอย 1 1 2 - - - 

155 บานดงสาร 1 1 2 1 1 2 

156 บานเสาวัด 1 1 2 1 1 2 

157 บานทาแร 1 1 2 - - - 

158 บานดงเสียว 1 1 2 1 1 2 

159 บานดงมะกุม 1 1 2 - - - 

160 ชุมชนบานโพนงาม 1 1 2 1 1 2 

161 ชุมชนบานกลางนาโน 1 1 2 1 1 2 

162 บานแพงนอย 1 1 2 - - - 

163 บานคึม 1 1 2 1 1 2 

164 บานเซือม 1 1 2 1 1 2 

165 บานแพงใหญ 1 1 2 - - - 

166 บานขาวแปง 1 1 2 1 1 2 

167 บานกุดจอกนอย 1 1 2 - - - 

168 บานโคกไมลม 1 1 2 - - - 

169 บานวาใหญ 1 1 2 1 1 2 

170 บานวานอย 1 1 2 - - - 

171 บานหนองบัวแดง 1 1 2 1 1 2 

172 บานกุดจอก 1 1 2 1 1 2 

173 บานหนองสามขา 1 1 2 - - - 
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ตาราง 2 (ตอ)  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน 
รวม 

ผูบริหาร

โรงเรียน 

หัวหนางาน

ควบคุมภายใน
รวม 

174 บานถ้ําเตา 1 1 2 1 1 2 

175 บานนาดอกไม 1 1 2 - - - 

176 บานหนองผือ 1 1 2 - - - 

177 บานดอนทอย 1 1 2 - - - 

178 บานนายอ 1 1 2 1 1 2 

179 บานหนองตาไก 1 1 2 - - - 

180 บานดอนแดงเมนใหญ 1 1 2 1 1 2 

181 บานอากาศ 1 1 2 - - - 

182 บานนาเมือง 1 1 2 1 1 2 

 รวม 41 41 82 23 23 46 

รวมทั้งหมด 182 182 364 100 100 200 

 

  2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถามความ

เหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา อายุและประสบการณการทํางาน  

    ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบและ

รายละเอียดในแตละองคประกอบของรูปแบบการดําเนินงานระบบควบคุมภายในของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งคําถาม

ครอบคลุม 3 ประเด็น ไดแก 1) มาตรฐานการดําเนินงานควบคุมภายใน 2) กระบวนการ

ควบคุมภายในและ 3) ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 
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   2.2. วิธีการสรางเครื่องมือ 

   การสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการ ดังนี้

    1) สรางแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา อายุและประสบการณการทํางาน 

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

    2) สรางแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดยสรางขอคําถามในแตละองคประกอบตาม 

รางรูปแบบการดําเนินงานระบบควบคุมภายในของโรงเรียน 

    ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนความเหมาะสม

ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

     ความเหมาะสมมากที่สุด ใหคาคะแนน  5  คะแนน 

     ความเหมาะสมมาก   ใหคาคะแนน  4  คะแนน 

     ความเหมาะสมปานกลาง ใหคาคะแนน  3  คะแนน 

     ความเหมาะสมนอย   ใหคาคะแนน  2  คะแนน 

     ความเหมาะสมนอยที่สุด ใหคาคะแนน  1   คะแนน 

    3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 

    4) นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมผูบริหาร หวัหนางานควบคุม

ภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ไมใช     

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหคุณภาพ ดังนี้ 

     4.1) คาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,  

หนา 97) และจากการหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามนี้พบวา มีคา 0.20-0.80 

     4.2) คาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 99) และจากการหา 

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามชุดนี้พบวา มีคาเทากับ 0.98 

    5) นําผลการวิเคราะหมาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดทําเปน

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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   2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยดําเนนิการโดย 

    1) ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ไปยังกลุมตัวอยางผูบริหาร หัวหนางานควบคุมภายในในโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

    2) การสงและเก็บขอมูล ผูวิจัยสงและเก็บขอมูลในบางสวนดวยตนเอง 

และบางสวนผูวิจัยไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียลงทะเบียน พรอมแนบซองเปลาติด      

ดวงตราไปรษณียากร เพื่อสงคืนผูวิจัย จากการวิเคราะหขอมูลไดแบบสอบถามกลับคืนมา 

196 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.00 

   2.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 

    1) คาเฉลี่ย (��) 

    2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.5 การวิเคราะหขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 

    นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะห

หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545, หนา 162) 

    4.51-5.00  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด 

    3.51-4.50  หมายถึง รปูแบบมีความเหมาะสมมาก 

    2.51-3.50  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง 

    1.51-2.50   หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอย 

    1.00-1.50   หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอยที่สุด 

    สําหรับการวิจัยครัง้นี้ กําหนดความเหมาะสมของรูปแบบ 

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ที่พัฒนาขึ้น ที่คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป  
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  ระยะที่ 3 การจัดทําคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3     

        ผูวิจัยดําเนินการสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน       

ของโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดังนี้ 

   1. กําหนดโครงสรางองคประกอบคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

โดยการศึกษา วิเคราะหแนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางคูมือ 

   2. กําหนดหลักการและเหตุผล จุดประสงคและวิธีการใชรูปแบบ 

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 โดยใชแนวทางของการดําเนินงานควบคุมภายในของระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน 

   3. นํารางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  

5 คน พิจารณาซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการการฝายตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษามีวุฒิการศึกษา

ไมต่ํากวาระดับปริญญาโททางดานการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปมี

ประสบการณการบริหารไมต่ํากวา 10 ป จํานวน 2 คน และครูที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน

ควบคุมภายในวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป และมีประสบการณดานการควบคุม

ภายในไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 2 คน ประเมินความสอดคลองเชิงเนื้อหาและใหขอเสนอแนะ 

   4. วิเคราะหผลการประเมนิและหาคาความสอดคลองของคูมือและรูปแบบ

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 โดยนําคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาตรวจสอบคุณภาพและนํามาแปลง

เปนคะแนน ดังนี้ 

    มีความเห็นวาสอดคลอง    เทากับ +1  คะแนน 

    มีความเห็นวาไมแนใจ   เทากับ  0  คะแนน 

    มีความเห็นวาไมสอดคลอง เทากับ -1  คะแนน 
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    จากนั้นนํามาแทนคาในสูตรความสอดคลอง โดยใชสูตร 

     สูตร  IOC  = 
∑�

�
 

      IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง 

      R  หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

      N  หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   5. ปรับปรุงรางคูมือ โดยนําผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญ 

ในการตรวจสอบคุณภาพมาเปนหลักเกณฑในการปรับปรุงรางคูมือการใชรูปแบบ 

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 โดยใชเกณฑในการพิจารณา คือ ขอใดมีคาความสอดคลองมากกวาหรือ

เทากับ 0.50 ถือวาอยูในเกณฑใชได ไมตองปรับปรังปรุง และจากการวิเคราะหคาดัชนีความ

สอดคลองจากผูเชี่ยวชาญพบวา มีคาระหวาง 0.60-1.00  

   จากขั้นตอนการวิจัยที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปเปนภาพประกอบได            

ดัง ภาพประกอบ 9 
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ขั้นตอน               กิจกรรม                                ผลที่ได 

1. การพัฒนา 

   รูปแบบ    
 

 

 

 

 

 

 
 

2.  การตรวจสอบ 

    ความเหมาะสม 

    ของรูปแบบ 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. การจัดทําคูมือ 

   การใชรูปแบบ 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 3 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวิจัยที่

เกีย่วของกับการควบคุมภายใน 

(ราง) กรอบความคดิ 

การวิจัย 

นํารูปแบบไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา  

 

กรอบความคดิการวิจัย 
รางรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน     

โดยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

รูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน 

1. สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวน  

   ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 

2. ทดลองใชเครื่องมือกับกลุมผูบริหารและ

หัวหนางานควบคุมภายใน จํานวน 30 คน เพื่อ

วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกและความเชื่อม่ัน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปน     

   ผูบริหารโรงเรยีนและหัวหนางานควบคุม   

   ภายในจํานวน 200 คน 

4. วิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลีย่และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งกําหนดความเหมาะสม

ของรูปแบบท่ีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 

รูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน  

ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต  3 
 

จัดทําคูมือประกอบการใชรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ตรวจสอบความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ 

คูมือการใชรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุม

ภายใน   
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ตาราง 3 แผนการดําเนินการวิจัย 

 

ระยะของการวจิัย วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือ ผูใหขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดรับ เวลาดําเนินการ 

ระยะที่ 1 

การพัฒนา

รูปแบบ 

1. ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ี

และเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการควบคุม

ภายใน 

 

2. รางรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุม

ภายในโดยการวิเคราะห

และสังเคราะหขอมูลที่

ไดจากการศกึษา

เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ  

 

3. นํารูปแบบไปให

ผูเชี่ยวชาญพิจารณา  

 

 

1. แบบสังเคราะห

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบสอบถาม

ความสอดคลอง   

สอดคลอง/ไมแนใจ/

ไมสอดคลอง 

1. เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 

2. เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

3. ผูเชี่ยวชาญ 

- วิเคราะหขอมูล   

เชงิเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาดัชนีความ

สอดคลอง 

1. (ราง)กรอบ

ความคิด 

การวิจัย  

 

 

2. กรอบความคดิ

งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

3. รูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุม

ภายใน 

 

มกราคม – มีนาคม 

2558 

 

 

 

มีนาคม – 

เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

เมษายน – มิถุนายน 

2559 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

ระยะของการวจิัย วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือ ผูใหขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดรับ เวลาดําเนินการ 

ระยะที่ 2 

การตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบ 

1. สรางเครื่องมือ 

2. ทดลองใชเครื่องมือ

กับกลุมผูบริหาร

โรงเรยีนและหัวหนา

งานควบคุมภายใน 

จํานวน 30 คน 

วิเคราะหหาคาอํานาจ

จําแนกและหาคาความ

เชื่อมั่น 

3. เก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยาง 

ซึ่งเปนผูมีสวนได 

สวนเสีย (Stakeholder) 

4. วิเคราะหขอมูล  

โดยใชคาเฉลี่ยต้ังแต  

3.51 ขึ้นไป 

- แบบสอบถาม 

แบบมาตราสวน  

ประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating scale) 

 

- ผูบริหารโรงเรยีน

จํานวน 100 คน

หัวหนางานควบคุม

ภายในจํานวน 100 คน

รวมท้ังหมด 200 

 

1. คาเฉลี่ย (��) 

2. สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

- รูปแบบการ

ดําเนินงาน 

ควบคุมภายใน 

ของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการ 

ศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 3 

กรกฎาคม – 

พฤศจิกายน 2559 
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ตาราง 3 (ตอ)  

 

ระยะของการวจิัย วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือ ผูใหขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดรับ เวลาดําเนินการ 

ระยะที่ 3 

การจัดทําคูมือการใช

รูปแบบ 

จัดทําคูมือประกอบ 

การใชรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 3 

- แบบสอบถาม

ความสอดคลอง   

สอดคลอง/ไมแนใจ/

ไมสอดคลอง 

- ผูเชี่ยวชาญจํานวน 

5 คน 

 

- คาดัชนีความ

สอดคลอง 

 

คูมือประกอบการ 

ใชรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรยีน

สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 

มกราคม 2560 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผูวิจัย

ขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ตามความมุงหมายของการวิจัย ดังนี ้  

  ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย  

   1.1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   1.2 ผลการนํารางรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 3 ประกอบดวย 

   2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   2.2 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  ตอนที่ 3 คูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3          
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการดําเนนิงานควบคุมภายในของโรงเรียน    

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 1.1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ผลการวิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน พบวาองคประกอบของการดําเนินงานควบคุมภายใน       

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย 

4 องคประกอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.1.1 องคประกอบที่ 1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ประกอบดวย การศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายในการสอบทาน 

การควบคุมภายในที่มีอยูแลว การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน การชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุมภายในให

บุคลากร ในโรงเรียนทราบและเขาใจตรงกัน การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพรอมทั้ง

กําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานพรอมระบุตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  

การใชขอมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจและกําหนดแนวทางในการวางแผน 

การดําเนินงานควบคุมภายใน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถแก

บุคลากรในโรงเรียน  

  1.1.2 องคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน ประกอบดวย

สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ     

และการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล        

  1.1.3 องคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน ประกอบดวย          

การกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ 

การออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในภาระงานตางๆ ไวเปนลายลักษณ

อักษร การจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน การนิเทศ 

กํากับ ติดตามการดําเนินงานควบคุมภายในอยางตอเนื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานควบคุมภายใน ผูบริหารสงเสริมใหมีการดําเนินการควบคุมภายใน          

  1.1.4 องคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

ประกอบดวย กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน การประเมินผลความสําเร็จของ 
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การควบคุมภายในดานความประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รายงานทาง

การเงินนาเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  

 1.2 ผลการนํารางรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไปใหผูเชี่ยวชาญ

พิจารณา 

 ในระยะนี้ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและนําไป

สรางเครื่องมือ โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) แลวมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามรายขอกับ

วัตถุประสงค (Index of Item Congruence: IOC) พบวาคาดัชนีความสอดคลองของ

แบบสอบถามมีคา 0.40-1.00 (ผลการหาคา IOC ดังตาราง 4) 

 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของรางรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

            ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

            เขต 3 จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 

 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

องคประกอบที่ 1 การประชุมวางแผนการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน 

       

1. มีการศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุม

ภายในผานการประชุม/การประชุมเชิงปฏบิัติการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. 

 

มีการสอบทานการควบคุมภายในที่มีอยูแลววา

สามารถควบคุม ปองกัน หรือลดความเสี่ยงได

มากนอยเพียงไรมคีวามเสี่ยงใดท่ียังพบอยู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค

ของการดําเนนิงานควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงานควบคุมภายในใหบุคลากรในโรงเรยีน

ทราบและเขาใจตรงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพรอมท้ัง

กําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานพรอมระบุ

ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. โรงเรยีนมีการใชขอมูลท่ีหลากหลายประกอบ   

การตัดสินใจและกําหนดแนวทางในการวางแผน 

การดําเนินงานควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. โรงเรยีนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน

ความรูความสามารถแกบุคลากรในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน        

       2.1 สภาพแวดลอมการควบคุม        

1. มีการวิเคราะหบริบท จุดเดน จุดดอย โอกาสและ

อุปสรรคเพื่อกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธใน

การดําเนินงานโดยผานกระบวนการมีสวนรวม

ของทุกฝาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีการกําหนดนโยบายและกลยทุธการดําเนินงาน

เปนลายลักษณอักษรและแจงใหบุคลากรทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 3. มีโครงสรางการบรหิารงานที่ชัดเจน ภายใต

หลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการแสดงแผนภูมโิครงสรางการบริหารองคกร 

โดยมีการระบุตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบ

ที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. มีโครงสรางการบรหิารงานแบบแนวราบเพื่อลด

ระยะเวลาและขั้นตอนการส่ังการใหสั้นลง 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

6. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปนลายลักษณ

อักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกับวสิัยทัศน และพันธกิจ

สามารถวัดผลสาํเร็จได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงคและ

เปาหมายการดําเนนิงานของหนวยงานให

บุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

กําหนดและใหการยอมรับวัตถุประสงคและ

เปาหมายการดําเนนิงานของหนวยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. มีการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิารที่กําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย วธิีการดําเนินงาน 

งบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลาดําเนินงาน

ไวอยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายการดําเนนิงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

11. ผูบริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล      

อันไดแก มีความยุติธรรม ยดึความถูกตอง 

โปรงใส สงเสริมการ มีสวนรวมของทุกฝาย         

มีความรับผิดชอบ กระตอืรอืรนในการแกปญหา

และใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

12. ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

13. ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

14. ผูบริหารมีกระจายอํานาจ ใหความเปนอิสระใน

การปฏิบัติงานแกบุคลากรฝายตางๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

15. ผูบริหารมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความ

รับผิดชอบแกบุคลากรในแตละตําแหนงอยาง

เหมาะสมกับความรูความสามารถ และความถนัด

ของแตละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

16. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมกีารพัฒนาตนเองให

มีความรูความสามารถเหมาะสมกับบทบาทหนาที่

ที่ไดรับมอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

17. มีการติดตามความกาวหนาของการบรรลุ

วัตถุประสงคการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

18. ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

19. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ มีการกํากับดูแล         

การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนใหเปนไปตามระบบ

การควบคุมภายในท่ีกําหนดอยางตอเน่ือง        

และสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ขอเสนอแนะ : ควรเพ่ิมเติมประเด็นขอปฏิบัติดานจรยิธรรมและกําหนดบทลงโทษไวเปนลายลกัษณ

อักษรและแจงเวียนใหบุคลากรทราบ 

       2.2 การประเมินความเสี่ยง        

1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและ

ประเมินความเส่ียง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีการระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น

จากปจจัยภายในและภายนอก เชน การปรับลด

บุคลากร การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัย

ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับ

ความสําคัญของความเสี่ยง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

4. มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ 

หรือผลกระทบของความเสีย่งและความถี่ที่จะเกิด

หรือโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. มีการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง   

ที่อาจเกดิขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. มีการระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกัน

หรือ ลดความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. มีการระบุวิธีการควบคุมความเสี่ยง พรอมทั้ง

วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชีว้ัดความสําเร็จ

ของการควบคุมเพื่องายตอการติดตามตรวจสอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกดิขึ้น

จากการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกัน หรอื

ลดความเสี่ยง   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. มีการกําหนดกจิกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่พบ

เปนกิจกรรม การควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

       2.3 กิจกรรมการควบคุม        

1. มีการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัตงิาน แผน

งบประมาณ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานที่เปน

ลายลักษณอักษร เพ่ือปองกันและควบคุมความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีกิจกรรมการควบคุมที่ถูกกําหนดขึ้นจาก

วัตถุประสงค และผลการประเมินความเสี่ยง  

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

3. มีการกําหนดวัตถุประสงค วิธีการควบคุม ผลลัพธ

และตัวชีว้ัดที่คาดหวังของการควบคุมไวอยาง

ชัดเจนเพื่องายในการสอบยันและกระทบยอด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง (4) 

 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

4. มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค และวิธีการควบคุมเพื่อปองกัน   

หรือลดความเสี่ยง 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

5. มีการติดตามผลการปฏิบัตติามวิธกีารควบคุม     

ที่กําหนดเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อให

เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับและมติ

คณะรัฐมนตรอียางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 6. มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการ

ดําเนินการตามขอสังเกตหรือเรื่องผิดปกติท่ี

จําเปนตองติดตาม 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

7. มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยาง

รัดกุมและเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. จัดใหมีกระบวนการประมวลผลขอมูลอยางเปน

ระบบ เพื่อใหไดขอมูลขาวสารทีถู่กตองสมบูรณ 

เชื่อถือไดและนําไปใชไดทันตอเหตุการณและมี

ประสิทธิภาพ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัตงิาน ดานพัสดุ 

การเงินและบัญชี และคณะกรรมการควบคุม

ภายในที่เปนเอกเทศ ทําหนาที่ตรวจสอบซึ่งกัน

และกันในลักษณะสามเสา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรือ

งานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน 

การอนุมัต ิการสอบทาน บันทึกรายการ และการ

ดูแลรักษาทรัพยสิน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

11. มีการสอบยันและกระทบยอดเพื่อตรวจสอบผล

การดําเนินงานเทยีบกับเปาหมายเปนระยะๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง (4) 

 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

12. มีการบันทึกการปฏิบัตงิานเปนลายลักษณอักษร

เพื่อติดตามการควบคุม ระบุขอบกพรอง และ

มาตรการการแกไขที่มีประสิทธภิาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

13. มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมเปนระยะ      

เพื่อพิจารณาวาตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

หรือไม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

14. มีการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในไมนอย

กวามาตรฐานที่สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน

กําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

       2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร        

1. จัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนอง       

ความตองการของผูใชขอมูลอยางเพียงพอ 

เหมาะสมและเปนปจจุบัน มีการจัดเก็บเปน

หมวดหมูสามารถเรียกใชไดทันตอการปฏิบัตงิาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 2. มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง 

ครบถวน และเปนปจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงิน

และการบันทึกบัญชไีวครบถวน สมบูรณและเปน

หมวดหมู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและ

ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. มีการจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ของหนวยงานเพื่อใชเปนขอมูลในการบริหาร

จัดการ หรือเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และ

รายงานหนวยงานตนสังกัด เชน SSR, SAR  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง (4)  

 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

6. จัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวาง

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานทําใหสามารถทําความ

เขาใจและประสานงานกันไดเปนอยางด ี

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันการณ 

เชน เสียงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ 

เว็บไซต และเครือขายทางสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคน

ทราบและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในปญหาและจุดออนของการควบคุม

ภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไข 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. จัดใหมีกลไกหรือชองทางใหบุคลากรสามารถ

เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง

การดําเนินงานขององคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. โรงเรยีนมีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรยีนจาก

ภายนอก อาท ิรัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 

ผูปกครอง ชุมชน 

+1 0 0 0 +1 0.40 ใชไมได 

       2.5 การติดตามประเมินผล        

1. กําหนดใหมีการเปรียบเทียบแผนและผลการ

ดําเนินงาน และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปน

ลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. กรณผีลการดาํเนินงานไมเปนไปตามแผน  โรงเรียน

กําหนดใหมกีารดาํเนินการแกไขอยางทันเวลาและ

รวบรวมปญหาเพือ่แกไขในปงบประมาณตอไป 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

3. มีการกําหนดปฏิทินการติดตามและตรวจสอบ

การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด

ไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง (4)  

 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

4. กําหนดใหมกีารประเมินผลความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมิน

การบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรในลักษณะ 

การประเมินการควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการ

ประเมินการควบคุมอยางเปนอสิระ อยางนอยปละ 

1 ครั้ง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. กําหนดใหมกีารรายงานผลการประเมินและ

รายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

โดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรอืคณะ กรรมการ

ตรวจสอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. กําหนดใหมกีารติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่

พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู

ตรวจสอบภายใน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

7. มีการกําหนดใหผูบรหิารตองรายงานตอผูกํากับ

ดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจรติหรอืสงสัยวามีการ

ทุจริตมีการไมปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอื่นที่อาจมี

ผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. มีการกําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงาน

ยอยออกเปนกิจกรรมเพื่อใหการประเมนิผล

เปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน        

1. มีการกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบาย

สําคัญที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีการออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบในภาระงานตางๆ ไวเปนลายลักษณ

อักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง (4)  
 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

3. มีการจัดทําคูมอื หรือแนวทางการปฏบิัติงาน

ตามระบบการควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนนิงาน

ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานควบคุม

ภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. ผูบริหารสงเสริมใหมีการดําเนินการควบคุม

ภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงาน

การควบคุมภายใน 

       

       4.1 การประเมินผลการดําเนินงานควบคุม

ภายใน 

            4.1.1 กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน

       

1. มีการประชุมฝายบริหารของสวนงานตางๆ เพื่อ

พิจารณากําหนดแนวทางการประเมนิผลใน

ภาพรวมของโรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. ผูบริหารสวนงานยอยจัดประชุมระหวาง

ผูปฏิบัติงานในสวนงานที่รบัผิดชอบเพื่อวาง

แผนการประเมินผลในสวนงานที่ตนเอง

รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. สวนงานยอยมีการทําความเขาใจวัตถุประสงค

และเปาหมายหลักของกิจกรรมในสวนงาน        

ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของ

โรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการสอบทานขั้นตอนวิธีการปฏบิัติงานเพื่อทํา

ความเขาใจโครงสรางของการประเมินการควบคุม

ภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง (4)  
 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

5. จัดเตรยีมเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมินการควบคุม

ภายในไดแก ตารางกจิกรรมท่ีตองปฏิบัต ิ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในแบบ

ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน   

เปนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. มีการประเมินเกี่ยวกับการมอียู และความ

เหมาะสมของ 5 องคประกอบของมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. บุคลากรทุกฝายรวมกันประเมินกิจกรรมการ

ควบคุมที่มีอยูของกิจกรรมตางๆ โดยใช

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการตรวจ

เอกสารหลักฐานตางๆ และบันทกึเปนลาย

ลักษณอักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. บุคลากรรวมกันประเมินความเสี่ยงท่ียังมีอยูที่

เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม

ตางๆ เริ่มดวยการระบุปญหาและอุปสรรค 

เหตุการณที่ไมพงึประสงค ท่ีสงผลตอการบรรลุ

วัตถุประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

           4.1.2 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 

                  4.1.2.1 การดําเนินงานมีประสทิธิผล

และประสิทธิภาพ 

       

1. กระบวนการปฏิบัตงิานที่สําคัญในการดําเนินงาน

ตามภารกิจไดรับการพิจารณาและกําหนดโดย

ฝายบรหิาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง (4)  
 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

2. ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธผิล

ของการดําเนนิงานไดมีการนําไปปฏิบัติและจัดทํา

เปนเอกสารในรูปแบบ ที่สามารถแกไขปรับปรุงได

งายและเปนปจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. ขอเสนอแนะไดนํามาปรับปรุงแกไขทันตอ

เหตุการณและมีการดําเนนิงานอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

4. ทรัพยากรที่มอียูภายในโรงเรยีนไดรับการจัดสรร

ใหกับกระบวนการดําเนินงานอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. ทรัพยากรที่มกีารใชประโยชนนอยไดรับการแกไข

ปรับปรุงใหดขีึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. โรงเรยีนใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคา

และเกิดประโยชนสูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. ครูไดรับการพัฒนาใหมีความเปนเปนเลิศ มี

ความรูความสามารถในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน 

พันธกิจ และเปาประสงคท่ีตั้งไว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10 ผูปกครอง ชุมชน และผูมสีวนไดสวนเสียมีความ

พึงพอใจ ในการบริหารงานและการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

              4.1.2.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ        

1. รายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นมีความ

ถูกตอง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง (4)  
 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

2. รายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นครบถวน

และเปนปจจุบัน 

0 +1 +1 0 +1 0.60 ใชได 

3. มีการจัดใหมกีารสอบทานและใหความเห็นชอบ

รายงานทางการเงินโดยผูมีอํานาจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. จัดใหมีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงิน

เปนครั้งคราว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ขอเสนอแนะ : ควรหลอมรวมรายการที่ 1 และ 2 เปนรายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นมคีวาม

ถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบนั 

              4.1.2.3 การปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

       

1. มีการระบุและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับและมาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอ 

การดําเนินงาน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

2. มีการกําหนดวิธีการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีกลไกการติดตามการปฏิบัตติามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

       4.2 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน        

1. มีการจัดทํารายงานระดับหนวยงานยอย

ประกอบดวย รายงานผลการประเมนิองคประกอบ

ของการควบคุม และรายงานผลการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีการจัดทํารายงานระดับโรงเรียนโดยการสรุปจาก

รายงานการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง (4)  
 

ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

3. มีการจัดสงสรุปผลการประเมินการควบคุม

ภายในถึงหนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้น

ปงบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 จากตาราง 4 สรุปไดวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับทุกองคประกอบของรูปแบบ       

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 แยกเปนรายองคประกอบได ดังนี้ 

  1.2.1 องคประกอบที่ 1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน   

มีคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม เทากับ 1.0 ทุกประเด็น 

   1.2.2 องคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน มีคาดัชนี       

ความสอดคลองของแบบสอบถาม มีคาระหวาง 0.4-1.0 โดยในองคประกอบที่ 2.4 

สารสนเทศและการสื่อสาร ประเด็นคําถามที่ 10 โรงเรียนมีการรับฟงและพิจารณา         

ขอรองเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน ผูปกครอง ชุมชน มคีาดัชนี

ความสอดคลองเทากับ 0.4 ถือวาใชไมได และยังมีขอแนะนําคือ ในองคประกอบยอย 2.1 

ควรเพิ่มประเด็นดานขอกําหนดดานคุณธรรมจริยธรรมและบทลงโทษที่เปนลายลักษณ

อักษร  

   1.2.3 องคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน มีคาดัชนีความ

สอดคลองของแบบสอบถาม เทากับ 1.0 ทุกประเด็น 

   1.2.4 องคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุม

ภายใน มีคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม มีคาระหวาง 0.6-1.0 มีขอแนะนําคือ 

องคประกอบที่ 4.2 ควรหลอมรวมประเด็นรายงานทางการเงินและพัสดุที่จัดทําขึ้นมา

ความถูกตอง และประเด็นการจัดทํารายงานทางการเงินและพัสดุ ครบถวน เปนปจจุบัน 
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เพราะมีความคลายคลึงกันโดยใชคําวา รายงานทางการเงินและพัสดุที่จัดทําขึ้นมีความ

ถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียอันไดแก 

ผูบริหารโรงเรยีน และหัวหนางานควบคุมภายใน จํานวน 200 ฉบับ ไดรับกลับคืนมาจํานวน 

196 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.00 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

แสดงดังตาราง 5  

 

ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ตําแหนง 

    ผูอํานวยการโรงเรยีน 

    หัวหนางานควบคุมภายใน 

 

98 

98 

 

50.00 

50.00 

รวม 196 100 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท 

 

62 

134 

 

31.63 

68.37 

รวม 196 100 
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ตาราง 5 (ตอ) 

  

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ 

    นอยกวา 30  ป  

    31-40 ป       

    41-50 ป       

    51 ปขึ้นไป 

 

3 

32 

110 

51 

 

1.53 

16.33 

56.12 

26.02 

รวม 196 100 

ประสบการณในการบริหาร/การดําเนินงาน

ควบคุมภายใน 

    นอยกวา 5 ป   

    5-10 ป      

    11-20 ป   

    21 ปขึ้นไป 

 

 

8 

108 

56 

24 

 

 

4.08 

55.10 

28.57 

12.25 

รวม 196 100 

 

 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูอํานวยการโรงเรียน รอยละ 50 

หวัหนางานควบคุมภายใน รอยละ 50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 31.63           

จบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 68.37 เมื่อพิจารณาตามอายุพบวา สวนใหญ        

อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 56.12 อายุ 51 ปขึ้นไป รอยละ 26.02 อายุระหวาง 30-40 ป     

รอยละ 16.33 อายุนอยกวา 30 ป รอยละ 1.53 สวนการจําแนกตามประสบการณ            

การบริหารหรือประสบการณในการดําเนนิงานควบคุมภายในพบวาสวนใหญมีประสบการณ

ในการดําเนินงานระหวาง 5-10 ป คิดเปนรอยละ 55.10 รองลงมาคือ 11-20 ป รอยละ 

28.57 ตั้งแต 21 ปขึ้นไป รอยละ 12.25 และนอยกวา 5 ป รอยละ 4.08 ตามลําดับ 
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 2.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนนิงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

แสดงดังตาราง 6         

 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงาน 

            ควบคุมภายในของโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    

            สกลนคร เขต 3 โดยภาพรวม 

 

องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

1. การประชุมวางแผนการดําเนนิงานควบคุมภายใน  4.50 0.17 เหมาะสมมาก 

2. การออกแบบระบบควบคุมภายใน  4.65 0.05 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. การใชระบบควบคุมภายใน 4.67 0.08 เหมาะสมมากที่สุด 

4. การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 4.78 0.05 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.65 0.12 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 6 พบวาผูบริหารโรงเรยีน และหัวหนางานควบคุมภายใน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนนิงานควบคุมภายในของโรงเรยีนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด    

(x� = 4.65) เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา เหมาะสมมากที่สุด 3 องคประกอบ

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ดังนี้ องคประกอบที่ 4 การประเมนิผลและจัดทํารายงานการควบคุม

ภายใน (x� = 4.78) องคประกอบที่ 2 การใชระบบควบคุมภายใน (x� = 4.67) องคประกอบ    

ที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน (x� = 4.65) สวนองคประกอบที่ 1 ดานการประชุม   

วางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x� = 4.50) 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลรายขอในองคประกอบที่ 1 ดานการประชุมวางแผน          

            การดําเนินงานควบคุมภายใน  

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

 องคประกอบที่ 1 การประชุมวางแผนการ

ดําเนินงานควบคุมภายใน  

   

1. การศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุม

ภายในผานการประชุม/การประชุมเชิงปฏบิัติการ 

4.35 0.69 เหมาะสมมาก 

2. 

 

การสอบทานการควบคุมภายในที่มอียูแลววา

สามารถควบคุม ปองกัน หรือลดความเสี่ยงไดมาก

นอยเพียงไรมคีวามเสี่ยงใดที่ยังพบอยู 

4.57 0.50  เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. การประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของ

การดําเนินงานควบคุมภายใน 

4.54 0.56 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 การชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงานควบคุมภายในใหบุคลากรในโรงเรยีน

ทราบและเขาใจตรงกัน 

4.67 0.48 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5 การแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานพรอมทัง้กําหนด

โครงสรางการปฏิบัตงิานพรอมระบุตําแหนง หนาที่

ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

4.68 0.47 เหมาะสมมากท่ีสุด 

6 การใชขอมูลท่ีหลากหลายประกอบการตัดสินใจและ

กําหนดแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน 

4.48 0.52 เหมาะสมมาก 

7. การจัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือเพิ่มพูนความรู

ความสามารถแกบุคลากรในโรงเรยีน 

4.20 0.89 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.17 เหมาะสมมาก 

 

 จากตาราง 7 พบวาผูบริหารโรงเรยีน และหัวหนางานควบคุมภายใน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 1 ของรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวม

อยูในระดับมาก (x� = 4.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ 
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เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยเปน ดังนี้ ขอ 5) การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพรอมทั้ง

กําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานพรอมระบุตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน        
(x� = 4.68) ขอ 4) การชีแ้จงขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุมภายใน    

ใหบุคลากรในโรงเรียนทราบและเขาใจตรงกัน (x� = 4.67) ขอ 2) การสอบทานการควบคุม

ภายในที่มีอยูแลววาสามารถควบคุม ปองกัน หรือลดความเสี่ยงไดมากนอยเพียงไรมีความ

เสี่ยงใดที่ยังพบอยู (x� = 4.57) และขอ 3) การประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค

ของการดําเนินงานควบคุมภายใน (x� = 4.54)  
 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลรายขอในองคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุม 

            ภายใน  

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

 องคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน 

  2.1 สภาพแวดลอมการควบคุม 

   

1. 
 

มีการวิเคราะหบริบท จุดเดน จุดดอย โอกาสและ

อุปสรรค เพื่อกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการ

ดําเนินงานโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย 

4.45 0.57 เหมาะสมมาก 

2. 

 

มีการกําหนดนโยบายและกลยทุธการดําเนินงานเปน

ลายลักษณอักษรและแจงใหบุคลากรทราบ 

4.61 

 

0.54 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. มีโครงสรางการบรหิารงานที่ชัดเจน ภายใตหลักการ    

มีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย 

4.70 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 มีการแสดงแผนภูมโิครงสรางการบริหารองคกร โดยมี

การระบุตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

4.70 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5 มโีครงสรางการบริหารงานแบบแนวราบเพื่อลด

ระยะเวลาและขั้นตอนการส่ังการใหสั้นลง 

4.41 0.55 เหมาะสมมาก 

6 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปนลายลักษณอักษร 4.80 0.40 เหมาะสมมากท่ีสุด 

7. มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน

ที่สอดคลองกับวสิัยทัศน และพันธกิจสามารถวัดผล

สําเร็จได 

4.67 0.47 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 



128 

ตาราง 8 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

8. มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมาย

การดําเนินงานของหนวยงานใหบุคลากรทุกระดับ

ทราบและเขาใจตรงกัน 

4.63 0.50 เหมาะสมมากท่ีสุด 

9. บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนด

และใหการยอมรับวัตถุประสงคและเปาหมายการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

4.76 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 

10. มีการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิารที่กําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย วธิีการดําเนินงาน งบประมาณ 

อัตรากําลังและระยะเวลาดําเนนิงานไวอยางชัดเจน 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการ

ดําเนินงาน 

4.72 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 

11. ผูบริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันไดแก 

มีความยุตธิรรม ยึดความถูกตอง โปรงใส สงเสริมการ

มีสวนรวมของทุกฝาย มีความรบัผิดชอบ กระตือรือรน

ในการแกปญหาและใชทรัพยากรในการบริหารอยาง

คุมคา 

4.90 0.30 เหมาะสมมากท่ีสุด 

12. ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตน       

เปนแบบอยางที่ดี 

4.77 0.42 เหมาะสมมากท่ีสุด 

13. ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน        

ของโรงเรียน 

4.71 0.45 เหมาะสมมากท่ีสุด 

14. ผูบริหารมีกระจายอํานาจ ใหความเปนอิสระ 

ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรฝายตางๆ 

4.62 0.49 เหมาะสมมากท่ีสุด 

15. ผูบริหารมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความ

รับผิดชอบแกบุคลากรในแตละตําแหนงอยางเหมาะสม

กับความรูความสามารถ และความถนัดของแตละคน 

4.73 0.45 เหมาะสมมากท่ีสุด 

16. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมกีารพัฒนาตนเองใหมี

ความรูความสามารถเหมาะสมกับบทบาทหนาที่      

ที่ไดรับมอบหมาย 

4.71 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตาราง 8 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

17. มีการกําหนดขอปฏิบัตดิานจริยธรรมและกําหนด

บทลงโทษไวเปนลายลักษณอักษรและแจงเวียนให

บุคลากรทราบ 

4.59 0.52 เหมาะสมมากท่ีสุด

18. มีการติดตามความกาวหนาของการบรรลุวัตถุประสงค

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

4.69 0.49 เหมาะสมมากท่ีสุด 

19. ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน 4.81 0.40 เหมาะสมมากท่ีสุด 

20. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ มีการกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน

โรงเรยีนใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่

กําหนดอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 

4.54 0.53 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ย 4.68 0.12 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 2.2 การประเมินความเสี่ยง    

1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมิน

ความเสี่ยง  

4.70 0.47 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. มีการระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจาก

ปจจัยภายในและภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร 

การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมอืงเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

4.69 0.48 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญ

ของความเสี่ยง 

4.63 0.54 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ หรือ

ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

4.68 0.59 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5. มีการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึน้ 

4.68 0.53 เหมาะสมมากท่ีสุด 

6. มีการระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกันหรือ ลด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

4.64 0.54 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตาราง 8 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

7. มีการระบุวิธีการควบคุมความเสี่ยง พรอมทั้ง

วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชีว้ัดความสําเร็จ      

ของการควบคุมเพื่องายตอการติดตามตรวจสอบ 

4.43 0.66 เหมาะสมมาก 

8. มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกดิขึ้นจาก

การกําหนดวิธกีารควบคุมเพื่อปองกัน หรอืลด 

ความเสี่ยง   

4.46 0.73 เหมาะสมมาก 

9. มีการกําหนดกจิกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่พบ    

เปนกิจกรรมการควบคุมภายใน 

4.59 0.66 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ย 4.61 0.10 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 2.3 กิจกรรมการควบคุม    

1. มีการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัตงิาน แผนงบประมาณ 

ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร 

เพื่อปองกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

4.49 0.60 เหมาะสมมาก 

2. มีกิจกรรมการควบคุมที่ถูกกําหนดขึ้นจากวัตถุประสงค 

และผลการประเมนิความเสี่ยง  

4.61 0.61 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. มีการกําหนดวัตถุประสงค วิธีการควบคุม ผลลัพธและ

ตัวชีว้ัดที่คาดหวังของการควบคมุไวอยางชัดเจนเพ่ือ

งายในการสอบยันและกระทบยอด 

4.57 0.62 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค 

และวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

4.50 0.63 เหมาะสมมาก 

5. มีการติดตามผลการปฏิบัตติามวิธกีารควบคุมที่กําหนด

เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อใหเปนไปตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีอยางตอเน่ือง 

4.55 0.63 เหมาะสมมากท่ีสุด 

6. มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการดําเนินการ

ตามขอสังเกตหรือเรื่องผิดปกติท่ีจําเปนตองติดตาม 

4.62 0.62 เหมาะสมมากท่ีสุด 

7. มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม

และเพียงพอ 

4.68 0.64 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตาราง 8 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

8. จัดใหมีกระบวนการประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ 

เพื่อใหไดขอมูลขาวสารที่ถูกตองสมบูรณ เชื่อถือได

และนําไปใชไดทันตอเหตุการณและมีประสิทธภิาพ  

4.60 

 

0.66 เหมาะสมมากท่ีสุด 

9. มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัตงิาน ดานพัสดุ 

การเงินและบัญชี และคณะกรรมการควบคุมภายใน   

ที่เปนเอกเทศ ทําหนาท่ีตรวจสอบซึ่งกันและกัน         

ในลักษณะสามเสา 

4.61 0.61 เหมาะสมมากท่ีสุด 

10. มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานท่ี

เสี่ยงตอความเสียหายตัง้แตตนจนจบ เชน การอนุมัติ 

การสอบทาน บันทกึรายการ และการดูแลรักษา

ทรัพยสิน 

4.56 0.63 เหมาะสมมากท่ีสุด 

11. มีการสอบยันและกระทบยอดเพื่อตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานเทยีบกับเปาหมายเปนระยะๆ 

4.66 0.61 เหมาะสมมากท่ีสุด 

12. มีการบันทึกการปฏิบัตงิานเปนลายลักษณอักษรเพื่อ

ติดตามการควบคุม ระบุขอบกพรอง และมาตรการ

การแกไขที่มีประสิทธิภาพ 

4.51 0.64 เหมาะสมมากท่ีสุด 

13. มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมเปนระยะเพื่อ

พิจารณาวาตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันหรือไม 

4.59 0.64 เหมาะสมมากท่ีสุด 

14. มีการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในไมนอยกวา

มาตรฐานที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

4.67 0.60 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ย 4.59 0.06 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร    

1. จัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความตองการ

ของผูใชขอมูลอยางเพยีงพอ เหมาะสมและเปนปจจุบัน 

มีการจัดเก็บเปนหมวดหมูสามารถเรียกใชไดทันตอ

การปฏิบัติงาน 

4.69 0.48 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตาราง 8 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

2. มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน

การเงิน และการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

มติคณะรัฐมนตรีไวอยางถกูตอง ครบถวน และเปน

ปจจุบัน 

4.76 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและ

การบันทึกบัญชไีวครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

4.76 0.43 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอก

ใหผูบริหารทุกระดับทราบ 

4.80 0.40 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5. มีการจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

หนวยงานเพื่อใชเปนขอมูลในการบรหิารจัดการ หรือ

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และรายงานหนวยงาน     

ตนสังกัด เชน SSR, SAR  

4.73 0.48 เหมาะสมมากท่ีสุด 

6. จัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานทําใหสามารถทําความเขาใจและ

ประสานงานกันไดเปนอยางด ี

4.80 0.40 เหมาะสมมากท่ีสุด 

7. จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

อยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันการณ เชน เสียงตาม

สาย เอกสารประชาสัมพันธ เว็บไซต และเครือขาย

ทางสังคม 

4.73 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 

8. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบ

และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในปญหาและจุดออนของการควบคุมภายในท่ี

เกิดขึน้ และแนวทางการแกไข 

4.62 0.50 เหมาะสมมากท่ีสุด 

9. จัดใหมีกลไกหรือชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอ

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานขององคกร 

4.63 

 

0.50 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ย 4.72 0.07 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตาราง 8 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 
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 2.5 การติดตามประเมินผล    

1. กําหนดใหมีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน 

และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษร

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

4.66 0.54 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. กรณีผลการดําเนนิงานไมเปนไปตามแผน โรงเรยีน

กําหนดใหมกีารดําเนินการแกไขอยางทันเวลาและ

รวบรวมปญหาเพ่ือแกไขในปงบประมาณตอไป 

4.65 0.49 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. มีการกําหนดปฏิทินการติดตามและตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว     

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

4.69 0.53 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. กําหนดใหมกีารประเมินผลความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการ

บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรในลักษณะ การ

ประเมินการควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการประเมิน

การควบคุมอยางเปนอิสระ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

4.64 0.49 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5. กําหนดใหมกีารรายงานผลการประเมินและรายงาน

การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอ       

ผูกํากับดูแลและ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.58 0.51 เหมาะสมมากท่ีสุด 

6. กําหนดใหมกีารติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบ

จากการประเมนิผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

ภายใน 

4.66 0.54 เหมาะสมมากท่ีสุด 

7. มีการกําหนดใหผูบรหิารตองรายงานตอผูกํากับดูแล

ทันที ในกรณีที่มีการทุจรติหรอืสงสัยวามีการทุจรติ    

มีการไมปฏบิัติตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตร ีและมกีารกระทําอื่นท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

4.76 0.43 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตาราง 8 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

8. มีการกําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอย

ออกเปนกิจกรรมเพื่อใหการประเมินผลเปนไปอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธภิาพ 

4.71 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 

                            เฉลี่ย 4.67 0.05 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.65 0.05 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 8 พบวาผูบริหารโรงเรยีน และหัวหนางานควบคุมภายใน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 2 การออกระบบควบคุมภายใน โดยรวม

อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด (x� = 4.65) เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอยได ดังนี้ ดานสารสนเทศและการสื่อสาร (x� = 4.72) ดานสภาพ 

แวดลอมการควบคุม (x� = 4.68) ดานการติดตามประเมินผล (x� = 4.67) ดานการประเมนิ

ความเสี่ยง (x� = 4.61) และดานกิจกรรมการควบคุม (x� = 4.59) ตามลําดับ ซึ่งแตละดาน

ประกอบดวยประเด็นยอยๆ สรุปได ดังนี้ 

  1. ดานสภาพแวดลอมการควบคุม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด           

(x� = 4.68) เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 18 ขอ สามารถ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับได ดังนี้ ขอ 11) ผูบริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล อันไดแก มีความยุติธรรมยึดความถูกตองโปรงใสสงเสริมการมีสวนรวมของ

ทุกฝาย มีความรับผิดชอบ กระตือรอืรนในการแกปญหาและใชทรัพยากรในการบริหาร

อยางคุมคา (x� = 4.90) ขอ 19) ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน (x� = 4.81) 

และขอ 6) มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปนลายลักษณอักษร (x� = 4.80) ตามลําดับ    

และมีขอที่มคีาความเหมาะสมในระดับมาก 2 ขอ ไดแก ขอ 1) มกีารวิเคราะหบริบท จุดเดน 

จุดดอย โอกาสและอุปสรรค เพื่อกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการดําเนินงานโดย

ผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย (x� = 4.45) ขอ 5) มโีครงสรางการบริหารงานแบบ

แนวราบเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการสั่งการใหสั้นลง(x� = 4.41)   
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  2. ดานการประเมินความเสี่ยงมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด          

(x� = 4.61) เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 7 ขอ เรยีงลําดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับได ดังนี้ ขอ 1) ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวม         

ในการระบุและประเมินความเสี่ยง (x� = 4.70) ขอ 2) มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยี

สมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

(x� = 4.69) ขอ 4) มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ หรือผลกระทบของ     

ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (x� = 4.68) ตามลําดับ และมี

ขอที่มีคาความเหมาะสมในระดับมาก 2 ขอ ไดแก ขอ 7) มีการระบุวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

พรอมทั้งวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของการควบคุมเพื่องายตอการ

ติดตามตรวจสอบ (x� = 4.43) และ ขอ 8) มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้น

จากการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง  (x� = 4.46) 

  3. ดานกิจกรรมการควบคุม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด            

(x� = 4.59) เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 12 ขอ 

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับ เปนดังนี้ ขอ 7) มีมาตรการปองกันและ

ดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ (x� = 4.68) ขอ 14) มีการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายในไมนอยกวามาตรฐานที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด            

(x� = 4.67) ขอ 11) มีการสอบยันและกระทบยอดเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานเทียบกับ

เปาหมายเปนระยะๆ (x� = 4.66) ตามลําดับ และมีขอที่มีคาความเหมาะสมในระดับมาก 2 

ขอ ไดแก ขอ 1) มีการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ ตลอดจนแนวทาง

การปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น              

(x� = 4.49) และ ขอ 4) มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค และวิธีการ

ควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง (x� = 4.50)  

  4. ดานสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด        

(x� = 4.72) เมื่อพิจารณารายขอและเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับเปน ดังนี้    

ขอ 4) มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและภายนอกใหผูบริหารทุกระดับทราบ 

(x� = 4.80) ขอ 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานทําให

สามารถทําความเขาใจและประสานงานกันไดเปนอยางดี (x� = 4.80) ขอ 1) จัดใหมีระบบ
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สารสนเทศที่สามารถสนองความตองการของผูใชขอมูลอยางเพียงพอ เหมาะสมและเปน

ปจจุบัน มีการจัดเก็บเปนหมวดหมูสามารถเรียกใชไดทันตอการปฏิบัติงาน (x� = 4.76) 

ตามลําดับ 

  5. ดานการติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด         

(x� = 4.67) เมื่อพิจารณารายขอและเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับ เปน ดังนี้   

ขอ 7) มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริต    

หรือสงสัยวามีการทุจริตมีการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

และมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ (x� = 4.76) ขอ 8)        

มีการกําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอยออกเปนกิจกรรมเพื่อใหการ

ประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (x� = 4.71) ขอ 3) มีการกําหนด

ปฏิทินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ (x� = 4.69) ตามลําดับ 

 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลรายขอในองคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน  

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

 องคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน    

1. มีการกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญ

ที่ตองดําเนนิการใหบรรลุผลสําเร็จ 
4.69 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. มีการออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ในภาระงานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร 
4.69 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. มีการจัดทําคูมอื หรือแนวทางการปฏบิัติงานตาม

ระบบการควบคุมภายใน 
4.74 0.47 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. โรงเรยีนมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 
4.53 0.51 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5. โรงเรยีนมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน

ควบคุมภายใน 
4.63 0.49 เหมาะสมมากท่ีสุด 

6. ผูบริหารสงเสริมใหมีการดําเนินการควบคุมภายใน 4.71 0.45 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.67 0.08 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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  จากตาราง 9 พบวา ผูบริหารโรงเรียน และหัวหนางานควบคุมภายใน          

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอและเรยีงลําดับคาเฉลี่ย 

จากมากไปนอย 3 อันดับ เปนดังนี้ ขอ 3) มีการจัดทําคูมือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานตาม

ระบบการควบคุมภายใน (x� = 4.74) ขอ 6) ผูบริหารสงเสริมใหมีการดําเนินการควบคุม

ภายใน (x� = 4.71) ขอ 1) มีการกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญที่ตอง

ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ (x� = 4.69)  

 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลรายขอในองคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํา     

             รายงานการควบคุมภายใน  

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

 องคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงาน

การควบคุมภายใน 

4.1 การประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายใน 

   4.1.1 กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน 

 

  

1. มีการประชุมฝายบริหารของสวนงานตางๆ เพื่อ

พิจารณากําหนดแนวทางการประเมนิผลในภาพรวม

ของโรงเรียน 

4.67 0.47 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. ผูบริหารสวนงานยอยจัดประชุมระหวางผูปฏิบัตงิาน 

ในสวนงานที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนการประเมนิผล  

ในสวนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

4.74 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. สวนงานยอยมีการทําความเขาใจวัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักของกิจกรรมในสวนงาน ซึ่งตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโรงเรยีน 

4.76 0.43 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. มีการสอบทานขั้นตอนวิธีการปฏบิัติงานเพื่อทําความ

เขาใจโครงสรางของการประเมินการควบคุมภายใน 
4.76 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

5. จัดเตรยีมเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมินการควบคุม

ภายในไดแก ตารางกจิกรรมท่ีตองปฏิบัต ิ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมิน

องคประกอบของการควบคุมภายในเปนตน 

4.76 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 

6. มีการประเมินเกี่ยวกับการมอียู และความเหมาะสม

ของ 5 องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
4.63 0.50 เหมาะสมมากท่ีสุด 

7. บุคลากรทุกฝายรวมกันประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ี

มีอยูของกิจกรรมตางๆ โดยใชแบบสอบถาม         

แบบสัมภาษณ และการตรวจเอกสารหลักฐานตางๆ 

และบันทกึเปนลายลักษณอักษร 

4.66 0.49 เหมาะสมมากท่ีสุด 

8. บุคลากรรวมกันประเมินความเสี่ยงท่ียังมีอยูที่เกี่ยวของ

กับการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมตางๆ เริ่มดวย

การระบุปญหาและอุปสรรค เหตุการณท่ีไมพึงประสงค 

ที่สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 

4.68 0.47 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ย 4.71 0.05 เหมาะสมมากท่ีสุด 

     4.1.2 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 

         4.1.2.1 การดําเนินงานมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

 

  

1. กระบวนการปฏิบัตงิานที่สําคัญในการดําเนินงานตาม

ภารกิจไดรับการพิจารณาและกําหนดโดยฝายบรหิาร 
4.70 0.458 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธผิลของ

การดําเนินงานไดมีการนําไปปฏบิัติและจัดทําเปน

เอกสารในรูปแบบที่สามารถแกไขปรับปรุงไดงายและ

เปนปจจุบัน 

4.78 0.415 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. ขอเสนอแนะไดนํามาปรับปรุงแกไขทันตอเหตุการณ

และมีการดําเนนิงานอยางเหมาะสม 
4.71 0.455 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. ทรัพยากรที่มอียูภายในโรงเรยีนไดรับการจัดสรรใหกับ

กระบวนการดําเนินงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
4.64 0.531 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

5. ทรัพยากรที่มกีารใชประโยชนนอยไดรับการแกไข

ปรับปรุงใหดขีึ้น 
4.70 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 

6. โรงเรยีนใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและ

เกิดประโยชนสูงสุด 
4.74 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 

7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

4.71 0.45 เหมาะสมมากท่ีสุด 

8. ครูไดรับการพัฒนาใหมีความเปนเปนเลิศ มีความรู

ความสามารถในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ 
4.74 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 

9. การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน  

พันธกิจ และเปาประสงคท่ีตั้งไว 
4.78 0.42 เหมาะสมมากท่ีสุด 

10. ผูปกครอง ชุมชน และผูมสีวนไดสวนเสียมีความ       

พึงพอใจ ในการบริหารงานและการจัดการศึกษา    

ของโรงเรียน 

4.77 0.42 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ย 4.73 0.04 เหมาะสมมากท่ีสุด 

        4.1.2.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ    

1. รายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นมีความถูกตอง 

ครบถวนและเปนปจจุบัน 
4.83 0.38 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. มีการจัดใหมกีารสอบทานและใหความเห็นชอบ

รายงานทางการเงินโดยผูมีอํานาจ 
4.79 0.41 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. จัดใหมีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงินเปน

ครั้งคราว 
4.59 0.61 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ย 4.74 0.13 เหมาะสมมากท่ีสุด 

        4.1.2.3 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ที่เกี่ยวของ 
 

  

1. มีการระบุและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

และมาตรฐานที่สําคญัและจําเปนตอการดําเนินงาน 
4.76 0.43 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

ขอ องคประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 

�� S.D. แปลผล 

2. มีการกําหนดวิธีการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด 
4.90 0.30 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. มีกลไกการติดตามการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และมาตรฐาน 
4.83 0.38 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ย 4.83 0.07 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ยรวมดานผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 4.77 0.06 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เฉลี่ยรวมดานการประเมินผลการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน 
4.74 0.04 เหมาะสมมากท่ีสุด 

     4.2 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน    

1. มีการจัดทํารายงานระดับหนวยงานยอยประกอบดวย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม 

และรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

4.81 0.40 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. มีการจัดทํารายงานระดับโรงเรียนโดยการสรุปจาก

รายงานการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย 
4.82 0.40 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. มีการจัดสงสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในถึง

หนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

4.81 0.40 เหมาะสมมากท่ีสุด 

                          เฉลี่ย 4.81 0.01 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.78 0.049 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 10 พบวา บริหารโรงเรยีน และหัวหนางานควบคุมภายใน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงาน 

การควบคุมภายใน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.78) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยได ดังนี ้ดานการจัดทํารายงาน    

การควบคุมภายใน (x� = 4.77) ดานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (x� = 4.74) ตามลําดับ    

ซึ่งแตละดานประกอบดวยประเด็นยอยๆ สรุปไดดังนี้ 
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 1. ดานการประเมินผลการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.74) ประกอบดวย 

  1.1 กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

ที่สุด (x� = 4.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย            

3 อันดับ เปนดังนี้ ขอ 3) สวนงานยอยมีการทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก

ของกิจกรรมในสวนงาน ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโรงเรียน (x� = 4.76) 

ขอ 4) มีการสอบทานขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อทําความเขาใจโครงสรางของการ

ประเมินการควบคุมภายใน (x� = 4.76) ขอ 5) จัดเตรียมเครื่องมอืที่ใชในการประเมินการ

ควบคุมภายในไดแก ตารางกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในเปนตน 

(x� = 4.76) ตามลําดับ 

  1.2 ดานผลสําเร็จของการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมอยูในระดับ      

มากที่สุด (x� = 4.74) ประกอบดวย  

   1.2.1 การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม   

อยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.73) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอย 3 อันดับ เปนดังนี้ ขอ 2) ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของการ

ดําเนินงานไดมีการนําไปปฏิบัติและจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบ ที่สามารถแกไขปรับปรุงได

งายและเปนปจจุบัน (x� = 4.78) ขอ 9) การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเปาประสงคที่ตั้งไว (x� = 4.78) ขอ 10) ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียมีความ

พึงพอใจ ในการบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียน (x� = 4.78) ตามลําดับ 

   1.2.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.74) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยเปน ดังนี ้       

ขอ 1) รายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นมีความถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน      

(x� = 4.83) ขอ 2) มีการจัดใหมีการสอบทานและใหความเห็นชอบรายงานทางการเงิน    

โดยผูมีอํานาจ (x� = 4.79) ขอ 3) จัดใหมีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงิน        

เปนครั้งคราว (x� = 4.59) ตามลําดับ 

   1.2.3 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ มีความเหมาะสมอยู

ในระดับมากที่สุด (x� = 4.83) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
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นอยเปนดังนี้ ขอ 2) มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ

มาตรฐานที่กําหนด (x� = 4.90) ขอ 3) มกีลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และมาตรฐาน (x� = 4.83ขอ 1) มีการระบุและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับและมาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงาน (x� = 4.76) ตามลําดับ 

 2. ดานการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมอยูในระดับ      

มากที่สุด (x� = 4.81) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยเปน

ดังนี้ ขอ 2) มีการจัดทํารายงานระดับโรงเรียนโดยการสรุปจากรายงานการควบคุมภายใน

ระดับหนวยงานยอย (x� = 4.82) ขอ 1) มีการจัดทํารายงานระดับหนวยงานยอย

ประกอบดวย รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม และรายงานผลการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (x� = 4.81) ขอ 3) มีการจัดสงสรุปผลการประเมินการควบคุม

ภายในถึงหนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วันนับจาก

วันสิ้นปงบประมาณ (x� = 4.81) ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 3 ผลการสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 ระยะนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน       

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํารางคูมือไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณา

ประเมินความสอดคลองเชิงเนื้อหา โดยคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ

โรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นี้ประกอบดวย       

4 องคประกอบ ไดแก 

  3.1 หลักการและเหตุผล เปนสวนที่นําเสนอที่มาและความสําคัญ และความรู

ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อันประกอบดวย 

สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศการ

สื่อสาร การติดตามประเมินผล รวมทั้งประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงานควบคุมภายในใน

สถานศึกษา 
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  3.2 วัตถุประสงคของคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ

โรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนสวนที่สําเสนอ

จุดมุงหมายของการสรางคูมือ  

  3.3 รายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนสวนที่นําเสนอแนวคิด

และความเปนมาของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน รายละเอียดองคประกอบของ

รูปแบบ และนิยามศัพทที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ที่ถูกตองตรงกัน 

  3.4 วิธีการใชรูปแบบการดําเนนิงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนสวนที่อธิบายแนวทาง 

การดําเนินงานตามองคประกอบของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทั้ง 4 องคประกอบ ไดแก 

การประชุมวางแผน การดําเนนิงานควบคุมภายใน การออกแบบระบบควบคุมภายใน  

การใชระบบควบคุมภายใน การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

  จากการที่ผูเชียวชาญไดประเมินความสอดคลองเชิงเนื้อหาคูมือการใชรูปแบบ

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 พบวา มีความความสอดคลองระหวาง 0.60–1.00 ดังตาราง 11 

 

ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลองของคูมือใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

             ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

   

ขอ รายการประเมิน คาความ

สอดคลอง 

แปลผล 

ดานหลักการและเหตุผล   

1. มีการแสดงใหเห็นความสาํคัญของการควบคุม

ภายใน 
1.00 สอดคลอง 

2. มีการอธิบายถึงความเปนมาของการควบคุมภายใน 1.00 สอดคลอง 

3. มีการอธิบายองคประกอบและมาตรฐานของการ

ควบคุมภายใน 
1.00 สอดคลอง 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

ขอ รายการประเมิน คาความ

สอดคลอง 

แปลผล 

4. มีการชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการดําเนินงานควบคุม

ภายใน 
1.00 สอดคลอง 

ดานวัตถุประสงคของคูมือการใชของรูปแบบ   

1. วัตถุประสงคมีความชัดเจน เขาใจงาย  1.00 สอดคลอง 

2. วัตถุประสงคมีความครอบคลุมและสอดคลองกับ

รูปแบบ 
0.80 สอดคลอง 

3. วัตถุประสงคมีความเปนไปได 1.00 สอดคลอง 

ดานรายละเอียดของรูปแบบ   

1. มีการแสดงใหเห็นแนวคิดความเปนมาของรูปแบบ 0.80 สอดคลอง 

2. มีการอธิบายเนื้อหาองคประกอบของรูปแบบแตละ

องคประกอบอยางชัดเจน 
0.60 สอดคลอง 

3. มีการใหนิยาม คําสําคญั หรือคําจํากัดความเพื่อให

เกิดความเขาใจในรูปแบบย่ิงขึ้น 
1.00 สอดคลอง 

4. นิยามศัพทมคีวามชัดเจน เขาใจงาย  0.80 สอดคลอง 

ดานวิธีการใชรูปแบบ   

1. มีการอธิบายแนวทางการปฏบิัติตามรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุมภายในแตละองคประกอบอยาง

ชัดเจน 

0.80 สอดคลอง 

2. ตรงกับความตองการของผูใช 1.00 สอดคลอง 

3. การลําดับเน้ือหา สอดคลอง เชื่อมโยง ในทุกขั้นตอน 1.00 สอดคลอง 

4. สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 1.00 สอดคลอง 

5. สามารถนําไปใชใหคําปรึกษาหนวยงานอื่นได 1.00 สอดคลอง 

 

  จากตาราง 11 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคูมือใชรูปแบบ         

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 พบวามีความสอดคลองทุกองคประกอบ โดยคาดัชนีความสอดคลอง       

อยูระหวาง 0.60-1.00
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความมุงหมายของ 

การวิจัย เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3      

 การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ     

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร     

เขต 3 และระยะที่ 3 การสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 การวิจัยระยะที่ 1 ประกอบดวย 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัย    

ที่เกี่ยวของ 2) รางรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และ 3) นํารูปแบบไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา  

 การวิจัยระยะที่ 2 เปนการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร     

เขต 3 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบิหารโรงเรียน และหัวหนางานควบคุมภายใน    

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปการศึกษา 

2559 จํานวน 364 คน จําแนกเปน ผูอํานวยการโรงเรียน 182 คน หัวหนางานควบคุม

ภายใน 182 คน กําหนดกลุมตัวอยางใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง 188 คน แตเพื่อปองกันการไมตอบกลับของ      

กลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 200 คน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการโรงเรียน 100 คน และหัวหนางานควบคุมภายใน 100 คน โดยวิธีการสุม     
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แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ มีความตรงเชิงเนื้อหา 

0.60-1.00 และมอีํานาจจําแนกระหวาง 0.2-0.80 โดยแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอองคประกอบและ

รายละเอียดในแตละองคประกอบของรูปแบบการดําเนินงานระบบควบคุมภายในของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

 การวิจัยระยะที่ 3 การสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน    

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ระยะนี้ผูวิจัย   

ไดดําเนินการสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํารางคูมือไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาประเมิน       

ความสอดคลองเชิงเนื้อหา โดยคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3      

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปได ดังนี้ 

  1. ผลการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก การประชุม

วางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน การออกแบบระบบควบคุมภายใน การใชระบบ

ควบคุมภายใน การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ซึ่งแตละองคประกอบ

มีรายละเอยีด ดังนี้ 

   1.1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน ประกอบดวย 

การศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน การสอบทานการควบคุมภายใน    

ที่มีอยูแลว การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุมภายใน         

การชีแ้จงขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุมภายในใหบุคลากร            

ในโรงเรียนทราบและเขาใจตรงกัน การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพรอมทั้งกําหนด

โครงสรางการปฏิบัติงานพรอมระบุตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การใชขอมูล    
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ที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจและกําหนดแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถแกบุคลากรใน

โรงเรียน  

   1.2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน ประกอบดวยสภาพแวดลอม    

การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร     

และการติดตามประเมินผล        

   1.3 การใชระบบควบคุมภายใน ประกอบดวย การกําหนดใหการควบคุม

ภายในเปนนโยบายสําคัญที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ การออกคําสั่งมอบอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบในภาระงานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร การจัดทําคูมือ    

หรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน การนิเทศ กํากับ ติดตาม       

การดําเนินงานควบคุมภายในอยางตอเนื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานควบคุม

ภายใน ผูบริหารสงเสริมใหมีการดําเนินการควบคุมภายใน 

   1.4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน การประเมินผลความสําเร็จของการควบคุมภายใน

ดานความประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

  2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

          ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนครเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา    

มีความเหมาะสมมากที่สุด 3 องคประกอบเรียงลําดับความเหมาะสมขององคประกอบของ

รูปแบบจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ การประเมินผลและจัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน การใชระบบควบคุมภายใน การออกแบบระบบควบคุมภายใน สวนอีก 1 

องคประกอบ คือการประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก ผลสรุปรายองคประกอบม ีดังนี้ 

   2.1 องคประกอบที่ 1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน 

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด 

4 ขอ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยเปน ดังนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพรอมทั้ง



148 

กําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานพรอมระบุตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน       
การชีแ้จงขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุมภายในใหบุคลากรใน

โรงเรียนทราบและเขาใจตรงกัน การสอบทานการควบคุมภายในที่มีอยู การประชุมเพื่อ

กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุม สวน 3 ขอที่เหลือมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก เรียงลําดับความเหมาะสมตามคาเฉลี่ยได ดังนี้ การใชขอมูลที่

หลากหลายประกอบการตัดสินใจและกําหนดแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน การศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายในผานการประชุม/ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถแก

บุคลากรในโรงเรียน ตามลําดับ 

   2.2 องคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน โดยรวมมีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถเรยีงลําดับความเหมาะสม

จากคาเฉลี่ยมากไปนอยได ดังนี้ ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสภาพแวดลอม 

การควบคุม ดานการติดตามประเมินผล ดานการประเมินความเสี่ยง และดานกิจกรรม 

การควบคุม ตามลําดับ 

   2.3 องคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน โดยรวมมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอและเรยีงลําดับตามคาเฉลี่ย ไดดังนี้ 

การจัดทําคูมือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ผูบริหารสงเสริม

ใหมีการดําเนินการควบคุมภายใน การกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญ      

ที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ การออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ในภาระงานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานควบคุม

ภายใน มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

   2.4 องคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุม

ภายใน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ประกอบไปดวยประเด็นยอยๆ ดังนี้ 

    2.4.1 การประเมินผลการดําเนนิงานควบคุมภายใน มีความเหมาะสม

อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอและเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ไดดังนี้ ผลสําเร็จของ

การควบคุมภายใน และกระบวนการควบคุมภายใน ตามลําดับ  

    2.4.2 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมในระดับ

มากที่สุด 
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  3. คูมือรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 

  คูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่สรางขึ้นประกอบดวย  

4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงคของคูมือ 3) รายละเอียด

ของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน และ 4) วิธีการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เมื่อ

พิจารณาความสอดคลองของคูมือกับรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวาสอดคลองทุก

องคประกอบ 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 ผูวิจัยขออภิปรายผล        

ตามความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ  

1) การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน 2) การออกแบบระบบควบคุมภายใน 

3) การใชระบบควบคุมภายใน และ 4) การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุม

ภายใน โดยแตละองคประกอบมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันที่จะทําใหการดําเนินงานตาม

ภารกิจของโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ภายใตความรวมมือของ

ผูบริหารและบุคลากรทุกฝายที่ไดรวมกนักําหนดขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของ

โรงเรียน หากโรงเรียนใดมีรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในที่ดีจะทําใหการบริหารงาน

ของโรงเรียนเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถใหความมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวา

การดําเนินงานจะบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคที่ตั้งไว เกิดความคุมคา  

คุมทุน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด ลิน้เปลืองทั้งดานงบประมาณ เวลา และ

บุคลากรสอดคลองกับผลการวิจัยของจิดาภา ศรีสงคราม (2553, หนา 115) เรื่องการวิจัย

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดําเนินงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนนาแกวพิทยาคม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
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ควบคุมภายในของโรงเรียนนาแกวพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ไดใชแนวทางในการพัฒนาอยู 4 แนวทาง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินการ

จัดวางระบบควบคุมภายใน การใหคําปรึกษาตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน และ

จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ โสวรรณี 

แหลงหลา (2553, หนา 182) เรื่องการพัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ไดทําการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

ของโรงเรียนเอือดใหญพิทยา อําเภอศรีเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี เขต 3 โดยใชวงจรพัฒนาระบบซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ การศึกษาระบบ 

การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การนําระบบไปใช การบํารุงดูแลรักษาและการ

ทบทวนระบบ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชมาภรณ ศรีสุข (2554, หนา 102-106) 

เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวา การดําเนินการควบคุมภายใน

ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก การทบทวนและจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมิน

ความเสี่ยง การออกแบบการควบคุมภายใน การนําระบบควบคุมภายในสูการปฏิบัติ 

การประเมินผลการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน   

   1.1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายในเปนขั้นตอนเริ่มตน

กอนที่จะมีการกําหนดหรือออกแบบระบบควบคุมภายใน เปนการชี้แจงทําความเขาใจ        

ถึงโครงสราง ขอบเขต วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน รวมถึงการสอบทาน 

การควบคุมภายในที่มีอยูเดิมวาสามารถปองกันหรือลดความเสีย่งไดหรือไม โดยใชขอมูลที่

หลากหลายในการตัดสินใจ เพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนแกคณะกรรมการ

ดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญเนื่องจาก

เปนกระบวนการสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สงผลใหผูบริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่ มีความเขาใจใน

วัตถุประสงคและขอบเขตของการควบคุมภายใน ทราบขอดีขอเสียและขอที่ควรพัฒนาของ

การดําเนินงานควบคุมภายในที่โรงเรียนไดดําเนินงานมาในรอบปที่ผานมา สงผลให

สามารถวางแผนการควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ชมาภรณ ศรีสุข (2554, หนา 103) เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายในของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

การจัดทบทวนการจัดวางระบบควบคุมภายในเปนขั้นตอนที่สถานศึกษาทําความเขาใจกับ 
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ขอบขายและภารกิจของแตละกลุมงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการจัดวางระบบควบคุม

ภายในโดยการใชทรัพยากรที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปจจัยสําคัญ 

ในการทบทวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน คือ ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใน

สถานศึกษานั่นเอง 

   1.2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน ในการวิจัยนี้กําหนดการออกแบบ

ระบบควบคุมภายใน ใน 5 ประเด็น คือ สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล ที่เปนเชนนี้เพราะ 

การออกแบบระบบควบคุมภายใน เปนขั้นตอนสําคัญในการวางแผนนํามาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 สูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ประกาศใชระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2544 เปนตนมา อันมีผลทํา

ใหหนวยงานของรัฐตองจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบดังกลาว อันไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล เพื่อเปนการสราง

ความมั่นใจวาการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลทรัพยสินการปองกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงาน องคประกอบทั้ง 

5 ประการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปนรากฐาน 

ที่สําคัญขององคประกอบอื่นๆ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่มีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของ

หนวยงานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 3 ประการ 

คือการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ  

มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 

2552, หนา 7) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วีระยุทธ งามลวน (2550, หนา 90);  

นฤมล หลักคํา (2554, หนา 112) วา แนวทางการดําเนินงานควบคุมภายในประกอบดวย

องคประกอบหลัก 5 องคประกอบ คือ สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมนิผลการควบคุม

ภายใน 
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   1.3 การใชระบบควบคุมภายใน การวิจัยครั้งนีไ้ดกําหนดแนวทางในการนํา

ระบบควบคุมภายในไปสูปฏิบัติ โดยการกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญ    

ที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ การออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ในภาระงานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร การจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน   

ตามระบบการควบคุมภายใน มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานควบคุมภายใน

อยางตอเนื่อง มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมภายใน และผูบริหารสงเสริม

ใหมีการดําเนินการควบคุมภายใน ที่เปนเชนนี้เพราะ เมื่อมีการออกแบบระบบควบคุม

ภายในเปนที่เรียบรอยแลว การนําไปสูการปฏิบัติจะตองมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ  

มีการจัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเพื่อใหเขาใจถูกตองตรงกัน  

มีการนิเทศ กํากบัติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ อยางตอเนื่องเพื่อใหการดําเนินงาน

ควบคุมภายในประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชมาภรณ ศรีสุข (2554, 

หนา 105) เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่กลาววา การนําระบบควบคุม

ภายในไปสูการปฏิบัติ คือ การจัดทําเอกสารระบบควบคุมภายในเพื่อสื่อสารใหฝายบริหาร

และบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน ผูบริหารสอบทานการดําเนินงาน

เฉพาะสวน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานทุกป และติดตามผลระหวางการปฏิบัติงาน 

หรือระหวางการนําระบบควบคุมภายในที่กําหนดไปใชในการปฏิบัติ     

   1.4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน การวิจัยครั้งนี้

ไดกําหนดการประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายในเปน 2 ประเด็น ไดแก 

การประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายใน และการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

ซึ่งการประเมินผลการควบคุมภายในเปนการประเมินผลสําเร็จของการควบคุมภายใน  

3 ดาน คือความมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน

นาเชื่อถือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ที่เปนเชนนีเ้นื่องจาก  

การประเมินผลการควบคุมภายในเปนการประเมนิผลตามวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 3 ดาน คือ ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ การจัดทํารายงานผลการควบคุมภายในมีการจัดทําในระดับหนวยงานยอย และ

ระดับโรงเรียน เพื่อรายงานหนวยงานตนสังกัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายใน  

90 วัน นับจากวันสิ้นป งบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
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(2552, หนา 7) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552, หนา 6) ที่กลาว

ไววา ใหสถานศึกษาจัดสงหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) ให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคภายในวันที่ 30 ธันวาคม

ของทุกป 

  2. การตรวจสอบรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 พบวา ผูบริหารโรงเรียนและ

หัวหนางานควบคุมภายในมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนนิงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา มีความเหมาะสม

มากที่สุด 3 องคประกอบ เรียงลําดับความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอยเปน ดังนี้ การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน การใช

ระบบควบคุมภายใน การออกแบบระบบควบคุมภายใน สวนอีก 1 องคประกอบ คือ 

การประชุมวางแผนการดําเนนิงานควบคุมภายใน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชมาภรณ ศรีสุข (2554, หนา 102) เรื่องแนวทางการพัฒนา

ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระ

นคร ศรีอยุธยา เขต 2 ไดทําการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาการ

ควบคุมภายใน 6 ขั้นตอน ไดแก การทบทวนและจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมิน

ความเสี่ยง การออกแบบการควบคุมภายใน การนําระบบควบคุมภายในสูการปฏิบัต ิ

การประเมินผลการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน พบวามีความ

เหมาะสมทุกองคประกอบ 

  3. การสรางคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในการวิจัยนี้ไดกําหนด

องคประกอบของคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย หลักการและเหตุผล  

วัตถุประสงคของคูมือ รายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน และวิธีการ    

ใชรูปแบบการดําเนนิงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เมื่อพิจารณาความสอดคลองของคูมือกับรูปแบบการ

ดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 พบวามีความสอดคลองทุกองคประกอบ ที่เปนเชนนีเ้นื่องจากหลักการ    
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สรางคูมือมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมภายในในโรงเรียน      

มีการอธิบายหลักการและเหตุผลความสําคัญของการดําเนินงานควบคุมภายใน           

บอกวัตถุประสงคของคูมือ แสดงรายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน       

และวิธีการใชรูปแบบการดําเนนิงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหผูใชสามารถ

นําไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพตามที่ผูจัดทําไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ มาลีรัตน บุญอนันตบุตร (2549, หนา 113) ไดทําการวิจัยการพัฒนา

รูปแบบจัดการเรียนรูจริยธรรมแบบ MCCP สําหรับเด็กปฐมวัย และจัดทําคูมือ

ประกอบการใชรูปแบบ ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ ความเปนมาและความสําคัญ 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จุดมุงหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูจริยธรรมแบบ MCCP 

สําหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการเรียนรู บทบาทครูผูสอนในการจัดการเรียนรู  

การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูจริยธรรมแบบ MCCP สําหรับเด็กปฐมวัยไปปฏิบัติ และ

สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หนา 1-31) ไดดําเนินการ

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการ

เรียนรูทั้งโรงเรียน และไดจัดทําคูมอืการใชรูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา

เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน ซึ่งมีองคประกอบของคูมือ 4 องคประกอบ คือ 

คําแนะนําขั้นตนของการใชรูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูป

การเรียนรูทั้งโรงเรียน สาระสําคัญรูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อ 

การปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน วิธีดําเนินการ และแนวทางการดําเนินการพัฒนาครูและ

ผูบริหารสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

   1.1 ผลการวิจัยพบวา การออกแบบระบบการควบคุมภายในตอง

ครอบคลุมมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อันไดแก 

สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและ

การสื่อสารการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจัดวางระบบ
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ควบคุมภายใน ใหครบทั้ง 5 องคประกอบเพื่อใหการดําเนินงานควบคุมภายในในโรงเรียน

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

   1.2 ผลการวิจัยพบวาระบบการควบคุมภายในที่ดีเกิดจากความรวมมือ

ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกฝายที่จะตองรวมมือกันกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต

ของการดําเนินงานควบคุมภายใน คนหาความเสี่ยง กําหนดวิธีการควบคุมหรือกําจัดความ

เสี่ยงนั้นๆ เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค

ที่ตั้งไว ดังนั้นโรงเรียนควรกําหนดใหการควบคุมภายในเปนภารกิจหลักที่บุคลากรทุกฝายมี

สวนรวมในการดําเนินงาน 

   1.3 ผลการวิจัยพบวามาตรฐานการควบคุมภายในดานสภาพแวดลอม

การควบคุมเปนรากฐานที่สําคัญขององคประกอบอื่นๆ เนื่องจากเปนสิ่งจําเปนที่มีอยูใน

การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน อันไดแก ดานจริยธรรมของการทํางาน ความ

ซื่อสัตย ความไวใจได ความโปรงใส และการมีภาวะผูนําที่ดี รวมทั้งการกําหนดนโยบาย 

โครงสราง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนตองใหความสําคัญในขั้นตอนนี้

อยางยิ่ง เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 3 ประการ 

คือการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ  

มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ 

  2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

   2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช  

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

   2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในกับหนวยงานอื่น เชน โรงเรียนสังกัดเอกชน หรือวิทยาลัยในสังกัดของกรม

อาชวีศึกษา
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือ่งมือการวิจัยและ

ตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย  

 รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และตรวจสอบความ

เหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 5 คน มีดังนี้ 

  1. นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม  

   วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 

 ตําแหนง ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3  

  2. ดร.สมเกียรติ พละจิตต 

   วุฒิการศึกษา ค.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค 

  3. นายสมศักดิ ์ตนเจริญกิจ 

   วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎรบํารุง) 

  4. นางรําไพร ฤทธิธรรม 

   วุฒิการศึกษา ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร 

   ตําแหนง ครวูิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หัวหนางานควบคุมภายใน

โรงเรียนบานทาเยี่ยมโนนคอม 

  5. นางสาวศุภาพิชญ ชวยรักษา 

   วุฒิการศึกษา ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสกลนคร 

   ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หัวหนางานควบคุมภายใน

โรงเรียนบานดงเสียว 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อดําเนนิการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 





187 

 
 

 

 

  
 
 

คําชี้แจง 

 1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ       

การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

สกลนคร เขต 3 

 2. แบบสอบถามนี้มทีั้งหมด 2 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการดําเนินงานควบคุม

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 3. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหาร (ผูอํานวยการโรงเรียนหรือครูที่ไดรับ

แตงตัง้ใหปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการโรงเรียน) และหัวหนางานควบคุมภายในโรงเรียน 

 4. การตอบแบบสอบถาม ขอใหทานไดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับ   

ความคิดเห็นในแตละองคประกอบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งความหมายในแตละชองมีดังนี้ 

   ระดับ  5  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด  

   ระดับ  4  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก   

   ระดับ  3  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  

   ระดับ  2  หมายถึง มีความเหมาะสมนอย   

   ระดับ  1  หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด  

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้ ที่ไดใหความอนุเคราะห              

ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนีเ้ปนอยางดียิ่ง 
 

      นางทัตวรรณ ไชยพรม 

      นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

โทร. 0870204727 
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ตอนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง (   ) ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับขอมูล

ทั่วไปของทาน 
 

 1. ตําแหนง  

  (   )  ผูอํานวยการโรงเรียน  

  (   )  หัวหนางานควบคุมภายใน 

 2. ระดับการศึกษาสูงสุด 

  (   )  ปริญญาตรี 

  (   )  ปริญญาโท 

  (   )  ปริญญาเอก 

 3. อายุ 

  (   )  นอยกวา 30  ป  

  (   )  30-40 ป       

  (   )  41-50 ป       

  (   )  51 ปขึ้นไป 

 4. ประสบการณในการบริหาร/การดําเนินงานควบคุมภายใน 

  (   )  นอยกวา 5 ป   

  (   )  5-10 ป      

  (   )  11-20 ป   

  (   )  21 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอองคประกอบและรายละเอียดแตละองคประกอบของ

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

คําชี้แจง  

โปรดอานขอความในแตละขอและทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับ       

ความคิดเห็นของทาน 

 

ขอ 
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

องคประกอบที่ 1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน      

1. 

 

มีการศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายในผาน 

การประชุม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

     

2. 

 

มีการสอบทานการควบคุมภายในที่มีอยูแลววาสามารถควบคุม 

ปองกัน หรือลดความเสี่ยงไดมากนอยเพียงไรมคีวามเสี่ยงใดที่ยังพบ

อยู 

     

3. มีการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน 

     

4. มีการชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนนิงานควบคมุ

ภายในใหบุคลากรในโรงเรยีนทราบและเขาใจตรงกัน 

     

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพรอมท้ังกําหนดโครงสราง 

การปฏิบัติงานพรอมระบุตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

     

6. โรงเรยีนมีการใชขอมูลท่ีหลากหลายประกอบการตัดสนิใจและกาํหนด

แนวทางในการวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน 

     

7. โรงเรยีนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถแก

บุคลากรในโรงเรียน 
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ขอ 
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

องคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน       

       2.1 สภาพแวดลอมการควบคุม      

1. 

 

มีการวิเคราะหบริบท จุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรคเพื่อกําหนด

เปนนโยบายและกลยุทธในการดําเนินงานโดยผานกระบวนการมีสวน

รวมของทุกฝาย 

     

2. 

 

มีการกําหนดนโยบายและกลยทุธการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร

และแจงใหบุคลากรทราบ 

     

3. มีโครงสรางการบรหิารงานที่ชัดเจน ภายใตหลักการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกฝาย 

     

4. มีการแสดงแผนภูมโิครงสรางการบริหารองคกร โดยมีการระบุ

ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

     

5. มีโครงสรางการบรหิารงานแบบแนวราบเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอน

การสั่งการใหสั้นลง 

     

6. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปนลายลักษณอักษร      

7. มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน และพันธกิจสามารถวดัผลสําเร็จได 

     

8. มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนนิงานของ

หนวยงานใหบุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน 

     

9. บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและใหการยอมรับ

วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของหนวยงาน 

     

10. มีการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิารที่กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 

วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลาดําเนนิงานไว

อยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการดาํเนินงาน 

     

11. ผูบริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันไดแก มีความยุติธรรม 

ยึดความถูกตอง โปรงใส สงเสรมิการมีสวนรวมของทุกฝาย มีความ

รับผิดชอบ กระตอืรอืรนในการแกปญหาและใชทรัพยากรในการบรหิาร

อยางคุมคา 

     

12. ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี      

13. ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน      
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ขอ 
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

14. ผูบริหารมีกระจายอํานาจ ใหความเปนอิสระในการปฏิบัตงิาน   

แกบุคลากรฝายตางๆ 

     

15. ผูบริหารมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากรในแต

ละตําแหนงอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ และความถนัดของ

แตละคน 

     

16. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมกีารพัฒนาตนเองใหมีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

     

17. มีการกําหนดขอปฏิบัตดิานจริยธรรมและกําหนดบทลงโทษไวเปนลาย

ลักษณอักษรและแจงเวียนใหบุคลากรทราบ 

     

18. มีการติดตามความกาวหนาของการบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง 

     

19. ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน      

20. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มี

การกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนใหเปนไปตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 

     

       2.2 การประเมินความเสี่ยง      

1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเส่ียง       

2. มีการระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและ

ภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การเกิด

ภัยธรรมชาต ิการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงเศรษฐกิจและสังคม เปน

ตน 

     

3. มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง      

4. มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ หรือผลกระทบของความ

เสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

     

5. มีการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้      

6. มีการระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกันหรือ ลดความเสี่ยงท่ียัง

มีอยู 

     

7. มีการระบุวิธีการควบคุมความเสี่ยง พรอมทั้งวัตถุประสงค เปาหมาย

และตัวชีว้ัดความสําเร็จของการควบคุมเพ่ืองายตอการตดิตาม

ตรวจสอบ 
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ขอ 
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

8. มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกดิขึ้นจากการกาํหนด

วิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน หรอืลดความเสี่ยง   

     

9. มีการกําหนดกจิกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่พบเปนกิจกรรม  

การควบคุมภายใน 

     

       2.3 กิจกรรมการควบคุม      

1. มีการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัตงิาน แผนงบประมาณ ตลอดจน

แนวทางการปฏิบัตงิานที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันและควบคุม

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

     

2. มีกิจกรรมการควบคมุที่ถูกกาํหนดขึ้นจากวัตถุประสงคและ 

ผลการประเมินความเสี่ยง  

     

3. มีการกําหนดวัตถุประสงค วิธีการควบคุม ผลลัพธและตัวชีว้ัดที่

คาดหวังของการควบคุมไวอยางชัดเจนเพื่องายในการสอบยันและ

กระทบยอด 

     

4. มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค และวิธีการ

ควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

     

5. มีการติดตามผลการปฏิบัตติามวิธกีารควบคุมที่กําหนดเพื่อปองกัน

หรือลดความเสี่ยง เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับและมติ

คณะรัฐมนตรอียางตอเนื่อง 

     

6. มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการดําเนินการตามขอสังเกตหรือ

เรื่องผิดปกติท่ีจําเปนตองติดตาม 

     

7. มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมเพียงพอ      

8. จัดใหมีกระบวนการประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดขอมูล

ขาวสารที่ถูกตองสมบูรณ เชื่อถือไดและนําไปใชไดทันตอเหตุการณและ

มีประสิทธภิาพ  

     

9. มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัตงิาน ดานพัสดุ การเงินและบัญชี 

และคณะกรรมการควบคุมภายในที่เปนเอกเทศ ทําหนาที่ตรวจสอบซึ่ง

กันและกันในลักษณะสามเสา 

     

10. มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอความ

เสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การสอบทาน บันทกึรายการ 

และการดูแลรักษาทรัพยสิน 
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ขอ 
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

11. มีการสอบยันและกระทบยอดเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานเทยีบกับ

เปาหมายเปนระยะๆ 

     

12. มีการบันทึกการปฏิบัตงิานเปนลายลักษณอักษรเพื่อตดิตามการควบคุม 

ระบุขอบกพรอง และมาตรการการแกไขที่มีประสิทธภิาพ 

     

13. มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมเปนระยะเพื่อพิจารณาวาตอง 

มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันหรือไม 

     

14. มีการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในไมนอยกวามาตรฐานที่

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

     

       2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร      

1. จัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความตองการของผูใชขอมูล

อยางเพียงพอ เหมาะสมและเปนปจจุบัน มีการจัดเก็บเปนหมวดหมู

สามารถเรียกใชไดทันตอการปฏิบัตงิาน 

     

2. มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงินและ 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ไวอยาง

ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

     

3. มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชีไว

ครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

     

4. มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอกใหผูบรหิาร 

ทุกระดับทราบ 

     

5. มีการจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อใช

เปนขอมูลในการบริหารจัดการ หรือเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และ

รายงานหนวยงานตนสังกัด เชน SSR, SAR  

     

6. จัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานทําให

สามารถทําความเขาใจและประสานงานกันไดเปนอยางด ี

     

7. จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยางเพยีงพอ 

เชื่อถือได และทันการณ เชน เสยีงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ 

เว็บไซต และเครือขายทางสังคม 

     

8. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ

บทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปญหาและจุดออนของ

การควบคุมภายในท่ีเกิดขึ้น และแนวทางการแกไข 

     



194 

ขอ 
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

9. จัดใหมีกลไกหรือชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

     

       2.5 การติดตามประเมินผล      

1. กําหนดใหมกีารเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานให

ผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

     

2. กรณีผลการดําเนนิงานไมเปนไปตามแผน โรงเรียนกําหนดให 

มีการดําเนินการแกไขอยางทันเวลาและรวบรวมปญหาเพ่ือแกไขใน

ปงบประมาณตอไป 

     

3. มีการกําหนดปฏิทินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

     

4. กําหนดใหมกีารประเมินผลความเพียงพอและประสิทธผิลของการ

ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรใน

ลักษณะ การประเมินการควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการประเมินการ

ควบคุมอยางเปนอสิระ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

     

5. กําหนดใหมกีารรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ

ผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรอืคณะ กรรมการ

ตรวจสอบ 

     

6. กําหนดใหมกีารติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจาก 

การประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

     

7. มีการกําหนดใหผูบรหิารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันท ีในกรณีที่มี

การทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตมีการไมปฏบิัติตามกฎ ระเบยีบ 

ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบ

ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

     

8. มีการกําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอยออกเปนกิจกรรม

เพื่อใหการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธผิลและประสิทธิภาพ 
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ขอ 
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

องคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน      

1. มีการกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญที่ตอง

ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ 

     

2. มีการออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในภาระงาน

ตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร 

     

3. มีการจัดทําคูมอื หรือแนวทางการปฏบิัติงานตามระบบการควบคุม

ภายใน 

     

4. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนนิงานควบคุมภายในอยางตอเนื่อง      

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมภายใน      

6. ผูบริหารสงเสริมใหมีการดําเนินการควบคุมภายใน      

องคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน      

       4.1 การประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายใน 

            4.1.1 กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน 

     

1. มีการประชุมฝายบริหารของสวนงานตางๆ เพื่อพิจารณากาํหนด 

แนวทางการประเมนิผลในภาพรวมของโรงเรียน 

     

2. ผูบริหารสวนงานยอยจัดประชุมระหวางผูปฏิบัตงิาน ในสวนงานที่

รบัผิดชอบเพื่อวางแผนการประเมินผล ในสวนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

     

3. สวนงานยอยมีการทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลกัของ

กิจกรรมในสวนงาน ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของ

โรงเรยีน 

     

4. มีการสอบทานขั้นตอนวิธีการปฏบิัติงานเพื่อทําความเขาใจโครงสราง

ของการประเมินการควบคุมภายใน 

     

5. จัดเตรยีมเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมินการควบคุมภายใน ไดแก 

ตารางกิจกรรมท่ีตองปฏิบัต ิแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

แบบประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายในเปนตน 

     

6. มีการประเมินเกี่ยวกับการมอียู และความเหมาะสมของ  

5 องคประกอบ ของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

     

7. บุคลากรทุกฝายรวมกันประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยูของ

กิจกรรมตางๆ โดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการตรวจ

เอกสารหลักฐานตางๆ และบันทกึเปนลายลักษณอักษร 
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ขอ 
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

8. บุคลากรรวมกันประเมินความเสี่ยงท่ียังมีอยูที่เกี่ยวของกับ 

การบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมตางๆ เร่ิมดวยการระบุปญหาและ

อุปสรรค เหตุการณที่ไมพงึประสงค ท่ีสงผลตอการบรรลุ

วัตถุประสงค 

     

           4.1.2 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 

                  4.1.2.1 การดําเนินงานมีประสทิธิผลและประสิทธิภาพ 

     

1. กระบวนการปฏิบัตงิานที่สําคัญในการดําเนินงานตามภารกจิไดรับ

การพิจารณาและกําหนดโดยฝายบริหาร 

     

2. ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธผิลของการดําเนินงานได

มีการนําไปปฏิบัตแิละจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบ ที่สามารถแกไข

ปรับปรุงไดงายและเปนปจจุบัน 

     

3. ขอเสนอแนะไดนํามาปรับปรุงแกไขทันตอเหตุการณและ 

มีการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

     

4. ทรัพยากรที่มอียูภายในโรงเรยีนไดรับการจัดสรรใหกับกระบวนการ

ดําเนินงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

     

5. ทรัพยากรที่มกีารใชประโยชนนอยไดรับการแกไขปรับปรุงใหดขีึ้น      

6. โรงเรยีนใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและเกิดประโยชน

สูงสุด 

     

7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

8. ครูไดรับการพัฒนาใหมีความเปนเปนเลิศ มีความรูความสามารถใน

งาน ที่ตนเองรับผิดชอบ 

     

9 การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงคท่ีตั้งไว 

     

10 ผูปกครอง ชุมชน และผูมสีวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ  

ในการบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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ขอ 
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

               4.1.2.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ      

1. รายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นมีความถูกตอง ครบถวนและ

เปนปจจุบัน 

     

2. มีการจัดใหมกีารสอบทานและใหความเห็นชอบรายงานทางการเงิน

โดยผูมีอํานาจ 

     

3. จัดใหมีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงินเปนครั้งคราว      

              4.1.2.3 การปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ      

1. มีการระบุและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานที่

สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงาน 

     

2. มีการกําหนดวิธีการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และ

มาตรฐานที่กําหนด 

     

3. มีกลไกการติดตามการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ

มาตรฐาน 

     

       4.2 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน      

1. มีการจัดทํารายงานระดับหนวยงานยอยประกอบดวย รายงานผล 

การประเมินองคประกอบของการควบคุม และรายงานผล  

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     

2. มีการจัดทํารายงานระดับโรงเรียนโดยการสรุปจากรายงาน 

การควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

     

3. มีการจัดสงสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในถึงหนวยงาน 

ตนสังกัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ ภายใน 90 วัน นับจาก

วันสิ้นปงบประมาณ 

     

ขอเสนอแนะอื่นๆ  .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

  

ขอขอบพระคุณทานที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้คะ 
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ภาคผนวก ง 

คูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรยีนสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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คํานํา 

 คูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อใหความรู

ประกอบการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อเปนแนวทางใหแกโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดนําไปวางแผนในการจัดวางระบบ

ควบคุมภายในในโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานอันจะนําไปสูการบรรลุ

ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน ภายใตความคุมคาของการใชทรัพยากร มีความ

โปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในฉบับนี้

ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคคูมือการใชรูปแบบ รายละเอียดของ

รูปแบบ และวิธีการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

 ผูจัดทําขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธาน

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.บุญมี กอบุญ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ตลอดจน

ผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนในการศึกษาและพัฒนารูปแบบตลอดจน 

การจัดทําคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบพระคุณมา 

ณ โอกาสนี ้

                       นางทัตวรรณ ไชยพรม 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 



203 

สารบัญ 

เรื่อง                     หนา 

คํานํา           

สวนที่ 1 หลักการและเหตุผล      1 

            ที่มาและความสําคัญ      1 

            ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายใน    3 

สวนที่ 2 วัตถุประสงคของคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุม 11 

ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 3 

สวนที่ 3 รายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน  12 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 3 

       องคประกอบของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน  12 

 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 สกลนคร เขต 3 

       นยิามศัพท      15 

สวนที่ 4 วิธีการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 18 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 องคประกอบดานการประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน 18 

 องคประกอบดานการออกแบบระบบการควบคุมภายใน  19 

 องคประกอบดานการใชระบบควบคุมภายใน   23 

 องคประกอบดานการประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายใน 24 

เอกสารอางอิง            28 
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สวนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

1. ที่มาและความสําคัญ 

 ภายใตสภาวะแวดลอมในยุคโลกาภิวัตนการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี            

ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการในปจจุบัน ทําใหทุกหนวยงาน        

ทั้งภาคเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ ตองมีการปรับตัวและกําหนดกลยุทธในการทํางาน

ใหม รวมทั้งจัดหาเครื่องมือทางดานการจัดการเขามาชวยในการบริหารงานมากขึ้น ระบบ

การควบคุมภายใน เปนเครื่องมือดานการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกนํามาชวยในการ

บริหารงาน และเปนกลไกพื้นฐานสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรม     

ตางๆ ในหนวยงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

วัตถุประสงค เนื่องจากระบบการควบคุมภายในเปนเครื่องมือที่ชวยในการปองกันและ

รักษาทรัพยสินของหนวยงาน ชวยใหการใชทรัพยากรของหนวยงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และชวยใหการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่เต็มไปดวยการแขงขันในปจจุบัน หากหนวยงานตางๆ 

ไมมีการจัดการที่ดี หรือไมมีการกํากับดูแลที่ดี ( Good Governance ) ไมมีระบบการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม โอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานของหนวยงานจะ

มีมาก ดังจะเห็นไดจากสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น มีหลายกิจการไมวาจะเปนสถาบัน

การเงิน สถานประกอบการ และธุรกิจตางๆ หรือแมรัฐวิสาหกิจบางแหงเกิดการรั่วไหล 

หรือเกิดวิกฤตการณทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการลมละลายของกิจการ สาเหตุสําคัญ

ประการหนึ่ง คือ ขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี ขาดการประเมินความเสี ่ยงและ        

จัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนการไมสามารถตรวจพบ

ขอผิดพลาด ซึ่งเหตุการณเหลานั้นลวนไมเปนผลดีตอหนวยงาน ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงซึ่ง

มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมของหนวยงาน จึงควร

จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งเจาหนาที่ทุกระดับในหนวยงาน ควรให

ความรวมมือและสนับสนุนปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น 

และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
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 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงไดประกาศใชระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2544 เปนตนมา อันมีผลทําใหหนวยงานของรัฐตองจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกลาว เพื่อเปนการ

สรางความมั่นใจวาการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงาน และ

ภายหลังการจัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ หนวยงานจะตองรายงานประจําป

เกี่ยวกับการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยรายงานปละ 1 ครั้ง ภายในเกา

สิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแตกรณี   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการ

กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดไดจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ควบคูไปกับ

แนวดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จโดยการ

กําจัดหรือลดความเสี่ยงตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได มีการจัดทํารายงานการควบคุม

ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 ปละ 1 ครั้ง ผูบริหารซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย  

และมาตรการควบคุมของสถานศึกษา จึงควรมีการจัดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 โดยมีบุคลากรทําหนาที่หลักในสถานศึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ที่ตองประสานการทํางานอยางใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนางานตางๆ มีการ

ดําเนินงานวางแผนและดําเนินงานควบคุมภายในครบมาตรฐานทั้ง 5 องคประกอบ คือ  

ดานสภาพแวดลอมของการควบคุม ดานการประเมินความเสี่ยง ดานกิจกรรมควบคุม  

ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการติดตามและประเมินผล มีกระบวนการดําเนินงาน

อยางเปนระบบ ตอเนื่องและทันตามหวงระยะเวลาที่กําหนด 
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ผูวิจัยในฐานะครูสายปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ปฏิบัติงานดานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ตระหนักและ

เห็นความสําคัญของการควบคุมภายใน จึงไดศึกษาและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน

ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร       

เขต 3 และไดตัดทําคูมือการใชรูปแบบดังกลาว เพื่อเปนแนวทางใหแกโรงเรียน ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดนําไปวางแผนในการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในในโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานอันจะนําไปสูการ

บรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน ภายใตความคุมคาของการใชทรัพยากร          

มีความโปรงใสและตรวจสอบไดตอไป  

2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

 ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ผูบริหารและ

บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมกันกําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงาน     

ของโรงเรียนจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ

ที่เกี่ยวของ   

 2.1 องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 

  มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด          

มี 5 องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) การประเมิน

ความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information and Communications) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

   องคประกอบทั้ ง  5  ประการมีความเกี่ ย ว เนื่ อ งสัมพั นธ กั น โดยมี

สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนรากฐานที่สําคัญขององคประกอบอื่นๆ องคประกอบทั้ง 

5 นี้เปนสิ่งจําเปนที่มีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 3 ประการ คือการดําเนินงานเกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

และขอบังคบัที่เกี่ยวของ      
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 2.1.1 สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)   

  สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนเรื่องพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการบริหาร

องคกร ผูกํากับดูแลฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยงานตองสรางสภาพแวดลอมให

บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนใน

หนวยงานเกิดจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตย จริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย และความสําคัญของประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

  สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ ซึ่งสงเสริมให

องคประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ มีประสิทธิผลในหนวยงาน หรือทําใหการควบคุมที่มี

อยูมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ หรือทําใหบุคลากรใหความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น 

  สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางความตระหนัก 

(Control Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหนวยงาน ใหบุคลากรใน

หนวยงานเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ โดยเนนการสราง

บรรยากาศโดยผูบริหารระดับสูง สภาพแวดลอมการควบคุมมีปจจัยตางๆ เชน 

   2.1.1.1 ความซื่อสัตยและจริยธรรม 

        ความซื่อสัตยและจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิด

คุณธรรมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในหนวยงาน เปนที่ยอมรับวาหนวยงานที่มีบุคลากรที่

ซื่อสัตยและมีจริยธรรมจํานวนมาก สามารถนําพาหนวยงานของตนกาวหนา เปนที่ยอมรับ

ของสาธารณชนโดยทั่วไป ดังนั้นผูบริหารจะตองเปนแบบอยางที่ดีโดยการแสดงออกอยาง

สม่ําเสมอ ทั้งโดยคําพูดและการกระทํา รวมทั้งสื่อสารภายในใหบุคลากรรับทราบถึงการ

ปฏิบัติของผูบริหาร และควรจัดทําขอกําหนดดานจริยธรรมถึงขอหามบุคลากรในลักษณะที่

มีผลประโยชนทับซอน 

   2.1.1.2 การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร 

      ความรูความสามรถของบุคลากร เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จใน 

การดําเนินงาน ดังนั้น ผูบริหารจะตองเปนผูกําหนดระดับความรู ความสามารถ ทักษะ 

รวมทั้งความชํานาญและประสบการณสําหรับบุคลากรในตําแหนงตางๆ วาควรอยูในระดับ

ใด เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่และความ

รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เครื่องมือสําคัญ

ก็คือการจัดทําเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
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   2.1.1.3 คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการบริหารมีส วนสําคัญตอการกํ ากับดูแลกิจการ                   

ซึ่งหากหนวยงานมีการกํากับดูแลที่ดีจะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผลดวย             

สวนคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกที่ชวยในการตรวจสอบและสอบทานการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารกําหนด รวมถึงผลสําเร็จตาม

แผนงานตางๆ ที่ฝายบริหารดําเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงตองมีความเปนอิสระ

จากฝายบริหาร มีความรู ความสามารถซึ่งจะชวยสงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดลอม

การควบคุมภายในให มีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

   2.1.1.4 ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบริหาร 

        ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทัศนคติและวิธี

ปฏิบัติงานที่ผูบริหารนํามาใชในการบริหารหนวยงาน ผูบริหารแตละคนมีแนวคิดและ

วิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งประสบการณที่แตกตางกันซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสราง

และประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

   2.1.1.5 โครงสรางองคกร 

        โครงสรางองคกร เปนการกําหนดลําดับการบริหาร การควบคุม 

ความรับผิดชอบกิจกรรม รวมถึงเสนทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และความ

รับผิดชอบของบุคลากรในระดับตางๆ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล

เหลานั้น ดวยโครงสรางที่ไดรับการจัดไวเปนอยางดียอมเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําให

ผูบริหารสามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเปนสิ่งที่บงบอกใหเห็นถึงกรอบการทํางานของแตละกิจกรรมที่จะ

ทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวลักษณะโครงสรางองคกรที่เหมาะสมแต

ละแหง อาจแตกตางกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแตละหนวยงาน 

   2.1.1.6 การมอบอํานาจและหนาที่ความรบัผิดชอบ 

        การมอบอํานาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในสวนที่ผูบริหาร

ตองดูแลไปยังผูปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และตามความจําเปนในการดําเนินกิจกรรม

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังนั้นเพื่อใหมีสภาพแวดลอมของการ

ควบคุมที่ดี ผูบริหารจึงควรมอบอํานาจใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในแตละ

ตําแหนง จัดทําเอกสารคําบรรยายลักษณะงานของบุคลากรแตละระดับ เอกสารคูมือ

ระบบงานโดยเฉพาะงานมี่มีความซับซอนลงทุนสูง ระบบการควบคุมและระบบการ
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รายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและทันกาลไวอยางชัดเจนใหเปน

แนวทางอางอิงในการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันไมใหเกิดความซ้ําซอนหรือละเวนการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการดําเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกยายสับเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน 

   2.1.1.7 นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล 

      บุคลากรเปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลที่สุดตอการปฏิบัติงานทุกดาน  

รวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ฝายบริหารจึงควรกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ        

ในสวนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การฝกอบรมการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การประเมินผล

การปฏิบัติงาน และเผยแพรแนวทางหรือหลักเกณฑดานทรัพยากรบุคคลใหบุคลากร

รับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาใหความรูความสามารถแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 

      2.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

   มาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่สอง ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมิน

ความเสี่ยงระบุวา “ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่มี

ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานอยางเพียงพอและเหมาะสม” 

   วัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การ

วิเคราะหความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงวาเหมาะสมเพียงพอหรือไม เงื่อนไขสําคัญ

กอนเขาสูขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง คือการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่

ชัดเจนทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม เมื่อกําหนดวัตถุประสงคขึ้นแลว หนวยงาน

จําเปนตองระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบรรลุ

วัตถุประสงคเหลานั้นทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงควร

พิจารณาทั้งความเสี่ยงจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกหนวยงาน เมื่อมีการระบุความ

เสี่ยงแลวควรมีการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น หลังจากนั้น

ผูบริหารควรกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายใน

ที่จําเปนเพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงเหลานั้น และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน รายงานการเงินและการ

ดําเนินงานที่นาเชื่อถือ การปฏิบัติที่เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

      2.1.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

   มาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่สาม ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมระบุ

วา ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ

ปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุผลสําเร็จ
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ตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายในสําหรับ กิจกรรมการควบคุมในเบื้องตนจะตอง

แบงแยกหนาที่งานภายในหนวยงานอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมี

หนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญ หรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ  

แตถามคีวามจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน   

   วัตถุประสงคที่สําคัญของมาตรฐานขอนี้ เพื่อการพิจารณาวาหนวยงานมี

กิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม กิจกรรมการควบคุม 

ไดแก นโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกตางๆ ที่ชวยใหความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามที่

ฝายบริหารสั่งการเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมเปนสวนหนึ่งของการ

วางแผนขององคกร การปฏิบัติตามแผน และการสอบทานงาน ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ

ความรับผิดชอบในการดูแลการใชทรัพยากรของรัฐใหเปนไปอยางเหมาะสม และบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการอยางมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

   กิจกรรมการควบคุมมีอยู ในทุกระดับและทุกสวนงานขององคกร 

ตัวอยาง เชน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ การอนุมัติ การมอบอํานาจ การตรวจสอบความ

ถูกตอง การสอบยันความถูกตอง การสอบทานผลการดําเนินงาน การรักษาความ

ปลอดภัย การจํากัดการเขาถึงทรัพยากร การแบงแยกหนาที่การงาน เปนตน 

   ผูบริหารระดับสวนงานยอย หรือผูประเมินควรมุงเนนกิจกรรมการ

ควบคุมโดยพิจารณาเนื้อหาสาระของการสั่งการของผูบริหาร เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดของแตละกิจกรรม หรือโครงการ หรือ

ภารกิจที่สําคัญ ดังนั้นผูบริหารระดับสวนงานยอยหรือผูประเมิน ควรพิจารณาวา กิจกรรม

การควบคุมสอดคลองกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงหรือไม และการสั่งการของ

ผูบริหารไดรับการปฏิบัติตามหรือไม ในการประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุม

ภายใน ผูประเมินควรพิจารณาวา กิจกรรมการควบคุมที่มีอยูมีความเหมาะสม มีจํานวน

กิจกรรมการควบคุม เพียงพอ และมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล การประเมิน

ดังกลาวควรดําเนินการในแตละกิจกรรมที่สําคัญ การวิเคราะหและการประเมินควร

ครอบคลุมถึงการควบคุมระบบสารสนเทศดวย ผูบริหารระดับสวนงานยอย หรือ ผูประเมิน

ไมเพียงแตพิจารณาวากิจกรรมการควบคุมที่มีความสอดคลองกับกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงหรือไมเทานั้น แตควรพิจารณาดวยวากิจกรรมการควบคุมดังกลาวไดนําไปใช

อยางถูกตอง หรือไม 
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   กิจกรรมการควบคุมที่มีในองคกรตางๆ อาจแตกตางกัน ทั้งนีเ้นื่องจาก

ปจจัยตางๆ เชน 

   2.1.3.1 ความแตกตางของพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค 

    2.1.3.2 ความแตกตางของสภาพแวดลอม ขนาด และลักษณะการ

ดําเนินงาน ตลอดจนจํานวนคาใชจายที่ยอมรับได 

    2.1.3.3. ความแตกตางของระดับความซับซอนขององคกร 

              2.1.3.4 ความแตกตางของความเปนมาและวัฒนธรรมขององคกรและ 

   2.1.3.5 ความแตกตางของความเสี่ยงซึ่งองคกรเผชญิอยูและพยายามลด

ความเสี่ยงนั้น 

   ปจจัยตางๆ ดังกลาวมีผลตอกิจกรรมการควบคุมภายในขององคกร       

อาจเปนไปไดวา แมสององคกรจะมีภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงค และโครงสราง

องคกรที่เหมือนกัน แตอาจมีกิจกรรมการควบคุมที่แตกตางกัน เนื่องจากการใชดุลยพินิจ     

การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่แตกตางกันของแตละหนวยงาน ดังนั้นรูปแบบการ

ควบคุมภายในจึงมีความแตกตางหลากหลายเปนพันๆ รูปแบบแตละรูปแบบจึงเหมาะสม

กับแตละหนวยงาน ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการควบคุมจึงควรสอดคลองกับพันธกิจ 

เปาหมาย หรือเปาประสงคขององคกรเพื่อชวยใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดังกลาว 

      2.1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  

   ตามมาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่สี่ ซึ่งเกี่ยวกับสารสนเทศการ

สื่อสารระบุวา ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอและสื่อสารใหฝายบริหาร

และบุคคลอื่นๆ อยางเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ซึ่งจําเปนตองใช

สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา   

   วัตถุประสงคของมาตรฐานนี้เพื่อใหผูประเมินพิจารณาความเหมาะสม

ของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ตอความตองการของผูใชและการบรรลุวัตถุประสงค

ของการควบคุมภายใน การดําเนินงานการควบคุมภายในที่ถูกตองเชื่อถือได และเกี่ยวของ

ทั้งดานการเงิน และดานการดําเนินงาน ขอมูลเหลานี้ ควรมีการบันทึกและสื่อสารไปยัง

ฝายบริหารและพนักงานอื่นในองคกรซึ่งจําเปนตองใชขอมูลนั้นในการปฏิบัติหนาที่

รับผิดชอบในรูปแบบที่เหมาะสมและทันกาล นอกจากนี้การสื่อสารควรครอบคลุมไปทั่วทั้ง

องคกร และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหความมั่นใจไดวาการสื่อสารนั้นเปน

ประโยชน นาเชื่อถือและมีการสื่อสารอยางตอเนื่อง 
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                    ผูบริหารระดับสวนงานยอยและผูประเมิน ควรพิจารณาความเหมาะสม

ของระบบสารสนเทศ และระบบการสื่อสารขององคกรวาเปนไปตามความตองการของ

องคกรและบรรลุวัตถุประสงคดานการควบคุมภายในดวย 

      2.1.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

   มาตรฐานการควบคุมภายเรื่องที่หา ซึ่งเปนมาตรฐานสุดทายของการ

ควบคุมภายในเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ซึ่งระบุวา ในการดําเนินการ

เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล โดยการ

ติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้งอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา 

   2.1.5.1 ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง 

   2.1.5.2 การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 

   2.1.5.3 ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับการ

ปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา    

   2.1.5.4 การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

  มาตรฐานขอนี้มีวัตถุประสงคใหผูประเมินพิจารณาความเหมาะสมของ

ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน อันจะชวยใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในควรเปน

การประเมินคุณภาพของผลการดําเนินงานในรอบ ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหความมั่นใจ

วาขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นไดรับการปรับปรุงแกไขอยางทันกาล  

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประกอบดวย 1) การติดตามผลในระหวาง

ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring Activities) และ 2) การประเมินระบบการควบคุมภายใน

เปนรายครั้ง (Separated Evaluations of Internal System)   

  การติดตามผลระหวางปฏิบัติงานเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานตามปกติ    

ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการบริหารงาน การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบ การ

สอบยัน และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเปนการปฏิบัติงานตามหนาที่ประจําของพนักงาน และยัง

รวมถึงการทําใหแนใจวาผูบริหารและหัวหนางานเขาใจความรับผิดชอบของตนตอการ



213 -10- 

ควบคุมภายในและเขาใจความจําเปนที่ตองมีการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกต ิ

  การประเมินเปนรายครั้ง เปนการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของหนวยงาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนด การประเมินอาจเปนในรูปแบบ       

การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Self–Assessments) นอกจากนี้การติดตาม

ประเมินผลยังรวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อความมั่นใจวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะ

จากการตรวจสอบและการสอบทานไดรับความสนใจจากฝายบริหารและมีการปรับปรุง

แกไขทันที 

 2.2 ประโยชนที่จะไดรับ 
  ประโยชนที่หนวยงานจะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ไดแก 

  2.2.1 การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  2.2.2 การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

  2.2.3 มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได 

สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

  2.2.4 การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 

  2.2.5 เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยาง   

ดียิ่ง 
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สวนที่ 2 

วัตถุประสงคของคูมอืการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 การจัดทําคูมือการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นี้ มวีัตถุประสงค ดังนี้ 

  1. เพื่อใชประกอบรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  2. เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารและผูรับผิดชอบงานควบคุมภายในสามารถ

นําไปใชเปนแนวทางการดําเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 
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สวนที่ 3 

รายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

1. องคประกอบของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
 

 การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผูจัดทําไดสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับ

องคประกอบของการควบคุมภายใน รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ จากเอกสารงานวิจัย   

ที่เกี่ยวของนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(2548, หนา 28); ธร สุนทรายุทธ (2550, หนา 218-237); วีระยุทธ งามลวน (2550,    

หนา 36); จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550,     

หนา 2-3); วิราภรณ พึ่งพิศ (2550, บทนํา); สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552,     

หนา 7); ชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ (2553, หนา 26); โสวรรณี แหลงหลา (2553, 

บทคัดยอ); จิดาภา ศรีสงคราม (2553, บทคัดยอ); ชมาภรณ ศรีสุข (2554, บทคัดยอ);    

ลัดดาวัลย มณีพันธ (2554, บทคัดยอ); นฤมล หลักคํา (2554, บทคัดยอ) และกลุม

ตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา 9) สรุปเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 
 1. มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 

  1.1 สภาพแวดลอมการควบคุม  

  1.2 การประเมินความเสี่ยง  

  1.3 กิจกรรมการควบคุม  

  1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร  

 1.5 การติดตามประเมินผล 
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  2. กระบวนการควบคุมภายใน 

  กระบวนการควบคุมภายในประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

     2.1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน  

   2.2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน   

   2.3 การใชระบบควบคุมภายใน  

   2.4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

  3. ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน   

  ผลผลิตของการควบคุมภายในประกอบดวย 

   3.1 การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

   3.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

   3.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของรูปแบบ 

มาตรฐาน 

การควบคุมภายใน 
 

1. สภาพแวดลอม 

การควบคุม 

2. การประเมินความเส่ียง 

3. กิจกรรมการควบคุม 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. การติดตามประเมนิผล 

 

 

 

 

กระบวนการ 

ควบคุมภายใน 

 
1. การประชุมวางแผนการ   

ดําเนินงานควบคุมภายใน   

2. การออกแบบระบบ 

ควบคุมภายใน   

3. การใชระบบควบคุม 

ภายใน  

4. การประเมินผลและ 

จัดทํารายงานการ ควบคุม

ภายใน 

 

ผลสําเร็จ 

ของการควบคุมภายใน 

 

1. การดําเนินงานมี

ประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพ 

2. รายงานทางการเงิน  

นาเช่ือถือ 

3. การปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
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 จากการศึกษาวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายใน สามารถสรุปเปน

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย 4 องคประกอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 องคประกอบที่  1 การประชุมวางแผนการดํา เนินงานควบคุมภายใน 

ประกอบดวย การศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน การสอบทานการ

ควบคุมภายในที่มีอยูแลว การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุม

ภายใน การชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุมภายในใหบุคลากร  

ในโรงเรียนทราบและเขาใจตรงกัน การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพรอมทั้งกําหนด

โครงสรางการปฏิบัติงานพรอมระบุตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การใชขอมูล   

ที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจและกําหนดแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถแกบุคลากรใน

โรงเรียน  

 องคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน ประกอบดวยสภาพแวด 

ลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร 

และการติดตามประเมินผล        

 องคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน ประกอบดวยการกําหนดใหการ

ควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ การออกคําสั่ง       

มอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในภาระงานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร การ

จัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน การนิเทศ กํากับ 

ติดตามการดําเนินงานควบคุมภายในอยางตอเนื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ควบคุมภายใน ผูบริหารสงเสริมใหมกีารดําเนินการควบคุมภายใน          

 องคประกอบที่  4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

ประกอบดวย กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน การประเมินดานความประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ และการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขอบังคับ 
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2. นิยามศัพท 

 เพื่อใหเขาใจคําศัพทในการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งนี้ตรงกัน จึงกําหนด

นิยามศัพทเฉพาะ ดังนี ้

  1. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ผูบริหาร      

และบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมกันกําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงาน     

ของโรงเรียนจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ

ที่เกี่ยวของ   

  2. รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในโรงเรียน หมายถึง โครงสราง        

ที่แสดงความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในการดําเนินงานตามระบบควบคุมภายใน   

ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในใหบรรลุผลอยางมปีระสิทธิภาพ 

ประกอบดวย มาตรฐานการควบคุมภายใน กระบวนการควบคุมภายใน และผลสําเร็จ   

ของการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

   2.1 มาตรฐานการควบคุมภายใน หมายถึง เกณฑหรือขอกําหนด       

ของระบบควบคุมภายใน ซึ่งประกอบไปดวย 5 องคประกอบ คือ  

    2.1.1 สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง การจัดปจจัยหรือสภาวะ

ตางๆ ที่เอื้อตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการควบคุมภายใน             

ของโรงเรียนทั้งงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงาน

บริหารทั่วไป ประกอบดวย ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหาร ความซื่อสัตย   

และจรยิธรรมในการบริหารและในการปฏิบัติงาน โครงสรางของโรงเรียน นโยบาย       

การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การกําหนดอํานาจหนาที่ และการมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ 

    2.1.2 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การใหคุณคาในการระบุ    

และวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียน       

ที่เรียกวา “ความเสี่ยง” รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเปนที่ตองใชในการควบคุมปจจัย 

นั้นๆ เปนการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของโรงเรียน เพื่อใหทราบเหตุการณของ     

ความเสี่ยงและหาทางแกไขและควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เกิดความเสียหาย      

นอยที่สุด     
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    2.1.3 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง การดําเนินการตามแนวทางและ

วิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากรปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เริ่ม

ตั้งแตการอนุมัติ การสอบทาน งานดูแลทรัพยสิน การบริหารบุคคล การบนัทึกรายการ

ถูกตองเปนปจจุบัน การกระทบยอดการควบคุมระบบสารสนเทศ การแบงแยกหนาที่งาน 

และการจัดทําเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน 

    2.1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การใชขอมูลทั้งที่เปน

ขอมูลจากแหลงภายในและภายนอกที่สามารถรับและสงขอมูลขาวสารระหวางกัน เพื่อให

เกิดความเขาใจอันดีระหวางผูบริหารและบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ เชน

รายงานทางการเงิน และรายงานอื่นเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน  

    2.1.5 การติดตามประเมินผล หมายถึง การใชกระบวนการประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสทิธิผลของการจัดวางระบบควบคุมภายในที่วางไว

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

   2.2 กระบวนการควบคุมภายใน หมายถึง วิธีการดําเนินงานใหระบบ

ควบคุมภายในประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย 

            2.2.1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน หมายถึง 

การที่ผูรับผิดชอบ เรียกบุคคลที่เกี่ยวของในโรงเรียนนั้นมารับทราบขอเท็จจริง แนวทาง 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน การกําหนดวัตถุประสงคของ      

การควบคุมภายใน การทบทวนระบบควบคุมภายใน การมอบหมายภาระงานและหนาที ่  

ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในแกบุคลากร   

    2.2.2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน หมายถึง การดําเนินการจัด

วางระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ อันไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การ

ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม

ประเมินผล เพื่อควบคุมและดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

    2.2.3 การใชระบบควบคุมภายใน หมายถึง การนําแนวปฏิบัติ       ใน

การควบคุมภายในที่จัดวางไว มาปฏิบัติใหเกิดผล 

    2.2.4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน หมายถึง 

การนํากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคของงานเขามาเชื่อมโยงกัน ระบุผลการ
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ควบคุมและความเสี่ยง ที่ยังคงมีอยู สรุปผลการควบคุม จัดทํารายงานผลการควบคุม

ภายในของโรงเรียน 

   2.3 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน หมายถึง ผลลัพธ หรือประโยชนที่

เกิดจากกระบวนการควบคุมภายในของโรงเรียน ประกอบดวย 

    2.3.1 การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หมายถึง     

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคที่ตั้งไว 

ทั้งงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร และงานบริหารทั่วไป 

มีการดแูลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย 

การรั่วไหล สิ้นเปลือง หรือการทุจริตทําใหเกิดความประหยัดคุมคาของทรัพยากร ทั้งดาน 

คน เงิน วัสดุ และการจัดการ  

    2.3.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ หมายถึง การจัดทําเอกสาร 

รายงานทางดานการเงินและบัญชีถูกตองเปนปจจุบัน 

     2.3.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ หมายถึง       

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมทั้ง       

การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่สถานศึกษากําหนด 
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สวนที่ 4 

วิธีการใชรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 

 แนวปฏิบัติดําเนินงานตามรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดังนี้  

1. องคประกอบดานการประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน  

 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน หมายถึง การที่ผูรับผิดชอบเรียก

บุคคลที่เกี่ยวของในโรงเรียนนั้นมารับทราบขอเท็จจริง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานระบบควบคุมภายใน การกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน               

การทบทวนระบบควบคุมภายใน การมอบหมายภาระงานและหนาที่ในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการควบคุมภายในแกบุคลากร ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้

  1.1 มีการศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายในผานการประชุม/ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  1.2 มีการสอบทานการควบคุมภายในที่มีอยูแลววาสามารถควบคุม ปองกัน  

หรือลดความเสี่ยงไดมากนอยเพียงไรมีความเสี่ยงใดที่ยังพบอยู 

  1.3 มีการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

ควบคุมภายใน 

  1.4 มีการชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนินงานควบคุมภายใน

ใหบุคลากรในโรงเรียนทราบและเขาใจตรงกัน 

  1.5 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพรอมทั้งกําหนดโครงสรางการ 

ปฏิบัติงานพรอมระบุตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

  1.6 มีการใชขอมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจและกําหนดแนวทาง

ในการวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน 
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  1.7 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถแก 

บุคลากรในโรงเรียน 

2. องคประกอบดานการออกแบบระบบการควบคุมภายใน  

 การออกแบบระบบควบคุมภายใน หมายถึง การดําเนินการจัดวางระบบ

ควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ อันไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความ

เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล เพื่อ

ควบคุมและดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ มีแนวการดําเนินงาน ดังนี ้

 2.1 ดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

  2.1.1 มีการวิเคราะหบริบท จุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรคเพื่อกําหนด

เปนนโยบายและกลยุทธในการดําเนินงานโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย 

  2.1.2 มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร

และแจงใหบุคลากรทราบ 

  2.1.3 มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน ภายใตหลักการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกฝาย 

  2.1.4 มีการแสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารองคกร โดยมีการระบุ

ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบที่ชดัเจน 

  2.1.5 มีโครงสรางการบริหารงานแบบแนวราบเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอน

การสั่งการใหสั้นลง 

  2.1.6 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปนลายลักษณอักษร 

  2.1.7 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานที่สอดคลอง

กับวิสัยทัศน และพันธกิจสามารถวัดผลสําเร็จได 

  2.1.8 มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของ

หนวยงานใหบุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน 

  2.1.9 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและใหการยอมรับ

วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของหนวยงาน 
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  2.1.10 มกีารจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการที่กําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลาดําเนินงานไวอยาง

ชัดเจน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน 

  2.1.11 ผูบริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาล อันไดแก มีความ

ยุติธรรม ยึดความถูกตอง โปรงใส สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย มีความรับผิดชอบ 

กระตือรอืรนในการแกปญหาและใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา 

  2.1.12 ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี

    2.1.13 ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

  2.1.14 ผูบริหารมีกระจายอํานาจ ใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงานแก

บุคลากรฝายตางๆ 

  2.1.15 ผูบริหารมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากร

ในแตละตําแหนงอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ และความถนัดของแตละคน 

  2.1.16 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับบทบาทหนาที ่ที่ไดรับมอบหมาย 

  2.1.17 มีการกําหนดขอปฏิบัติดานจริยธรรมและกําหนดบทลงโทษไวเปน

ลายลักษณอักษรและแจงเวียนใหบุคลากรทราบ 

  2.1.18 มีการติดตามความกาวหนาของการบรรลุวัตถุประสงคการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

  2.1.19 ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน 

  2.1.20 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ   

มีการกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่

กําหนดอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 

 2.2 การประเมินความเสี่ยง 

  2.2.1 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง  

  2.2.2 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและ

ภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

  2.2.3 มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง 
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  2.2.4 มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ หรือผลกระทบของ

ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

  2.2.5 มีการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

มีการระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกันหรือ ลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

  2.2.6 มีการระบุวิธีการควบคุมความเสี่ยง พรอมทั้งวัตถุประสงค เปาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จของการควบคุมเพื่องายตอการติดตามตรวจสอบ 

  2.2.7 มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนด

วิธีการควบคุมเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง   

  2.2.8 มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่พบเปนกิจกรรมการ

ควบคุมภายใน 

 2.3 กิจกรรมการควบคุม 

  2.3.1 มีการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ ตลอดจน

แนวทางการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 

  2.3.2 มีกิจกรรมการควบคุมที่ถูกกําหนดขึน้จากวัตถุประสงค และผลการ

ประเมินความเสี่ยง  

  2.3.3 มีการกําหนดวัตถุประสงค วิธีการควบคุม ผลลัพธและตัวชีว้ัดที่

คาดหวังของการควบคุมไวอยางชัดเจนเพื่องายในการสอบยันและกระทบยอด 

  2.3.4 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค และวิธีการ

ควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

  2.3.5 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวธิีการควบคุมที่กําหนดเพื่อปองกัน

หรือลดความเสี่ยง เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีอยาง

ตอเนื่อง 

  2.3.6 มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการดําเนินการตามขอสังเกต

หรือเรื่องผิดปกติที่จําเปนตองติดตาม 

  2.3.7 มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ 

  2.3.8 จัดใหมีกระบวนการประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอมูล

ขาวสารที่ถูกตองสมบูรณ เชื่อถือไดและนําไปใชไดทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพ  
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  2.3.9 มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงาน ดานพัสดุ การเงินและบัญชี 

และคณะกรรมการควบคุมภายในที่เปนเอกเทศ ทําหนาที่ตรวจสอบซึ่งกันและกันใน

ลักษณะสามเสา 

  2.3.10 มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความ

เสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การสอบทาน บันทึกรายการ และการดูแลรักษา

ทรัพยสิน 

  2.3.11 มีการสอบยันและกระทบยอดเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานเทียบ

กับเปาหมายเปนระยะๆ 

  2.3.12 มีการบันทึกการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรเพื่อติดตามการ

ควบคุม ระบุขอบกพรอง และมาตรการการแกไขที่มีประสิทธิภาพ 

  2.3.13 มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมเปนระยะเพื่อพิจารณาวาตองมี

การปรับปรุงใหเปนปจจุบันหรือไม 

  2.3.14 มีการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในไมนอยกวามาตรฐานที่

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

 2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

  2.4.1 จัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความตองการของผูใชขอมูล

อยางเพียงพอ เหมาะสมและเปนปจจุบัน มีการจัดเก็บเปนหมวดหมูสามารถเรียกใชไดทัน

ตอการปฏิบัติงาน 

  2.4.2 มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และ

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน และ

เปนปจจุบัน 

  2.4.3 มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชี

ไวครบถวน สมบรูณและเปนหมวดหมู 

  2.4.4 มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและภายนอกใหผูบริหาร

ทุกระดับทราบ 

  2.4.5 มีการจัดทํารายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อใช

เปนขอมูลในการบริหารจัดการ หรือเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และรายงานหนวยงาน     

ตนสงักัด เชน SSR, SAR  



226 -23- 

  2.4.6 จัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานทํา

ใหสามารถทําความเขาใจและประสานงานกันไดเปนอยางดี 

  2.4.7 จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยางเพียงพอ 

เชื่อถือได และทันการณ เชน เสียงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ เว็บไซต และเครือขาย

ทางสังคม 

  2.4.8 จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ

บทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปญหาและจุดออนของการควบคุมภายใน

ที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไข 

  2.4.9 จัดใหมีกลไกหรือชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

 2.5 การติดตามประเมินผล 

  2.5.1 กําหนดใหมีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานใหผู

กํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

  2.5.2 กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน โรงเรยีนกําหนดใหมีการ

ดําเนินการแกไขอยางทันเวลาและรวบรวมปญหาเพื่อแกไขในปงบประมาณตอไป 

  2.5.3 มีการกําหนดปฏิทินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ

การควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

  2.5.4 กําหนดใหมีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรในลักษณะ การประเมิน

การควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ อยางนอยปละ      

1 ครั้ง  

  2.5.5 กําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ

ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

  2.5.6 กําหนดใหมีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ

ประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

  2.5.7 มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันที ในกรณีที่มี

การทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 
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  2.5.8 มีการกําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอยออกเปน

กิจกรรมเพื่อใหการประเมินผลเปนไปอยางมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

3.  องคประกอบดานใชระบบควบคุมภายใน   

 การใชระบบควบคุมภายใน หมายถึง การนําแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในที่

จัดวางไว มาปฏิบัติใหเกิดผล ซึ่งมีแนวดําเนินการดังนี้ 

  3.1 มีการกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญที่ตองดําเนินการ

ใหบรรลุผลสําเร็จ 

  3.2 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในภาระงาน

ตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร 

  3.3 มีการจัดทําคูมือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม

ภายใน 

  3.4 โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานควบคุมภายในอยาง

ตอเนื่อง 

  3.5 โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมภายใน 

  3.6 ผูบริหารสงเสริมใหมีการดําเนินการควบคุมภายใน 
 

4. การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน หมายถึง การนํา

กระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคของงานเขามาเชื่อมโยงกัน ระบุผลการควบคุมและ

ความเสี่ยง ที่ยังคงมีอยู สรุปผลการควบคุม จัดทํารายงานผลการควบคุมภายในของ

โรงเรียน มีแนวดําเนินการดังนี้ 

 4.1 การประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายใน 

     4.1.1 กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน 

   4.1.1.1 มีการประชุมฝายบริหารของสวนงานตางๆ เพื่อพิจารณากําหนด

แนวทางการประเมินผลในภาพรวมของโรงเรียน 

   4.1.1.2 ผูบริหารสวนงานยอยจัดประชุมระหวางผูปฏิบัติงาน ในสวนงาน

ที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนการประเมินผล ในสวนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
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   4.1.1.3 สวนงานยอยมีการทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก

ของกิจกรรมในสวนงาน ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโรงเรียน 

   4.1.1.4 มกีารสอบทานขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อทําความเขาใจ

โครงสรางของการประเมินการควบคุมภายใน 

   4.1.1.5 มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการประเมินการควบคุมภายใน

ไดแก ตารางกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมิน

องคประกอบของการควบคุมภายในเปนตน 

   4.1.1.6 มีการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู และความเหมาะสมของ 5 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

   4.1.1.7 บุคลากรทุกฝายรวมกันประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยูของ

กิจกรรมตางๆ โดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการตรวจเอกสารหลักฐานตางๆ 

และบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

   4.1.1.8 บุคลากรรวมกันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่เกี่ยวของกับการ

บรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมตางๆ เริ่มดวยการระบุปญหาและอุปสรรค เหตุการณที่ไม

พึงประสงค ที่สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 

   4.1.2 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 

            4.1.2.1 การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

    4.1.2.1.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญในการดําเนินงานตาม

ภารกิจไดรับการพิจารณาและกําหนดโดยฝายบริหาร 

    4.1.2.1.2 ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของการ

ดําเนินงานไดมีการนําไปปฏิบัติและจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบที่สามารถแกไขปรับปรุงได

งายและเปนปจจุบัน 

    4.1.2.1.3 ขอเสนอแนะไดนํามาปรับปรุงแกไขทันตอเหตุการณและมี

การดําเนินงานอยางเหมาะสม 

    4.1.2.1.4 ทรัพยากรที่มีอยูภายในโรงเรียนไดรับการจัดสรรใหกับ

กระบวนการดําเนินงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

    4.1.2.1.5 ทรัพยากรที่มีการใชประโยชนนอยไดรับการแกไขปรับปรุง

ใหดีขึ้น 
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    4.1.2.1.6 โรงเรียนใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

    4.1.2.1.7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    4.1.2.1.8 ครูไดรับการพัฒนาใหมีความเปนเปนเลิศ มีความรู

ความสามารถในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ 

    4.1.2.1.9 การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเปาประสงคที่ตั้งไว 

    4.1.2.1.10 ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ 

ในการบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

   4.1.2.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

    4.1.2.2.1 รายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นมีความถูกตอง 

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

    4.1.2.2.2 มีการจัดใหมีการสอบทานและใหความเห็นชอบรายงาน

ทางการเงินโดยผูมีอํานาจ 

    4.1.2.2.3 จัดใหมีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงินเปน 

ครั้งคราว 

   4.1.2.3 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

    4.1.2.3.1 การระบุและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ

มาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงาน 

    4.1.2.3.2 มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

และมาตรฐานที่กําหนด 

    4.1.2.3.3 มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และมาตรฐาน 

     4.2 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

  4.2.1 มีการจัดทํารายงานระดับหนวยงานยอยประกอบดวย รายงานผลการ

ประเมินองคประกอบของการควบคุม และรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  4.2.2 มีการจัดทํารายงานระดับโรงเรียนโดยการสรุปจากรายงานการ

ควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
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  4.2.3 มีการจัดสงสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในถึงหนวยงาน       

ตนสังกัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานตามรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

การประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

ควบคุมภายใน 

การออกแบบระบบควบคุมภายใน 

การใชระบบควบคุมภายใน 

การประเมินผลและจัดทํารายงาน 

การควบคุมภายใน 

สภาพแวดลอมการ

ควบคุม 

การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

การติดตามประเมินผล 

การดําเนินงานมี

ประสิทธิผลและ

รายงานทางการเงิน

นาเชื่อถือ 

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
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ภาคผนวก จ 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือ 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

องคประกอบที่ 1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุม

ภายใน 

       

1. 

 

มีการศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน

ผานการประชุม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. 

 

มีการสอบทานการควบคุมภายในที่มีอยูแลววาสามารถ

ควบคุม ปองกัน หรือลดความเสี่ยงไดมากนอยเพยีงไรมี

ความเสี่ยงใดที่ยังพบอยู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของ

การดําเนินงานควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนนิงาน

ควบคุมภายในใหบุคลากรในโรงเรียนทราบและเขาใจ

ตรงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพรอมท้ังกําหนด

โครงสรางการปฏิบัตงิานพรอมระบุตําแหนง หนาที่ความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. โรงเรยีนมีการใชขอมูลท่ีหลากหลายประกอบการ

ตัดสินใจและกําหนดแนวทางในการวางแผนการ

ดําเนินงานควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. โรงเรยีนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู

ความสามารถแกบุคลากรในโรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน        

       2.1 สภาพแวดลอมการควบคุม        

1. มีการวิเคราะหบริบท จุดเดน จุดดอย โอกาสและ

อุปสรรคเพื่อกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการ

ดําเนินงานโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีการกําหนดนโยบายและกลยทุธการดําเนินงานเปน   

ลายลักษณอักษรและแจงใหบุคลากรทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

 3. มีโครงสรางการบรหิารงานที่ชัดเจน ภายใตหลักการมี   

สวนรวมของบุคลากรทุกฝาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการแสดงแผนภูมโิครงสรางการบริหารองคกร โดยมี

การระบุตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. มีโครงสรางการบรหิารงานแบบแนวราบเพื่อลด

ระยะเวลาและขั้นตอนการส่ังการใหสั้นลง 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

6. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปนลายลักษณอักษร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน    

ที่สอดคลองกับวสิัยทัศน และพันธกิจสามารถวัดผล

สําเร็จได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายการ

ดําเนินงานของหนวยงานใหบุคลากรทุกระดับทราบและ

เขาใจตรงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและ

ใหการยอมรับวัตถุประสงคและเปาหมายการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. มีการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิารที่กําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย วธิีการดําเนินงาน งบประมาณ 

อัตรากําลังและระยะเวลาดําเนนิงานไวอยางชัดเจน 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการ

ดําเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

11. ผูบริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันไดแก       

มีความยุตธิรรม ยึดความถูกตอง โปรงใส สงเสริมการ    

มีสวนรวมของทุกฝาย มีความรบัผิดชอบ กระตือรือรน

ในการแกปญหาและใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

12. ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

13. ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของ

โรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

14. ผูบริหารมีกระจายอํานาจ ใหความเปนอิสระ 

ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรฝายตางๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

15. ผูบริหารมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

แกบุคลากรในแตละตาํแหนงอยางเหมาะสมกับความรู

ความสามารถ และความถนัดของแตละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

16. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมกีารพัฒนาตนเองใหมี

ความรูความสามารถเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

17. มีการติดตามความกาวหนาของการบรรลุวัตถุประสงค

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

18. ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

19. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ มีการกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน

โรงเรยีนใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด

อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ขอเสนอแนะ : ควรเพ่ิมเติมประเด็นขอปฏิบัติดานจรยิธรรมและกําหนดบทลงโทษไวเปนลายลกัษณอักษร

และแจงเวียนใหบุคลากรทราบ 

       2.2 การประเมินความเสี่ยง        

1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมิน

ความเสี่ยง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีการระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจาก

ปจจัยภายในและภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร 

การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมอืงเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญ

ของความเสี่ยง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

4. มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ หรือ

ผลกระทบของความเสีย่งและความถี่ที่จะเกิดหรือ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. มีการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. มีการระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกันหรือ ลด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. มีการระบุวิธีการควบคุมความเสี่ยง พรอมทั้ง

วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชีว้ัดความสําเร็จของ 

การควบคุมเพื่องายตอการติดตามตรวจสอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกดิขึ้นจาก

การกําหนดวิธกีารควบคุมเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. มีการกําหนดกจิกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่พบเปน

กิจกรรม การควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

       2.3 กิจกรรมการควบคุม        

1. มีการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัตงิาน แผนงบประมาณ 

ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร 

เพื่อปองกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีกิจกรรมการควบคุมที่ถูกกําหนดขึ้นจากวัตถุประสงค 

และผลการประเมนิความเสี่ยง  

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

3. มีการกําหนดวัตถุประสงค วิธีการควบคุม ผลลัพธและ

ตัวชีว้ัดที่คาดหวังของการควบคมุไวอยางชัดเจนเพ่ืองาย

ในการสอบยันและกระทบยอด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค 

และวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

5. มีการติดตามผลการปฏิบัตติามวิธกีารควบคุมที่กําหนด

เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อใหเปนไปตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีอยาง

ตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

6. มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการดําเนินการ

ตามขอสังเกตหรือเรื่องผิดปกติท่ีจําเปนตองติดตาม 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

7. มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม

และเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. จัดใหมีกระบวนการประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ 

เพื่อใหไดขอมูลขาวสารที่ถูกตองสมบูรณ เชื่อถือไดและ

นําไปใชไดทันตอเหตุการณและมีประสิทธภิาพ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัตงิาน ดานพัสดุ 

การเงินและบัญชี และคณะกรรมการควบคุมภายในที่

เปนเอกเทศ ทําหนาที่ตรวจสอบซึ่งกันและกันใน

ลักษณะสามเสา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานท่ี

เสี่ยงตอความเสียหายตัง้แตตนจนจบ เชน การอนุมัติ 

การสอบทาน บันทกึรายการ และการดูแลรักษา

ทรัพยสิน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

11. มีการสอบยันและกระทบยอดเพื่อตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานเทยีบกับเปาหมายเปนระยะๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

12. มีการบันทึกการปฏิบัตงิานเปนลายลักษณอักษรเพื่อ

ติดตามการควบคุม ระบุขอบกพรอง และมาตรการการ

แกไขที่มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

13. มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมเปนระยะเพื่อ

พิจารณาวาตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันหรือไม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

14. มีการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในไมนอยกวา

มาตรฐานที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

       2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร        

1. จัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความตองการ

ของผูใชขอมูลอยางเพยีงพอ เหมาะสมและเปนปจจุบัน  

มีการจัดเก็บเปนหมวดหมูสามารถเรียกใชไดทันตอ 

การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

 2. มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน

การเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

มติคณะรัฐมนตรีไวอยางถกูตอง ครบถวน และเปน

ปจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและ 

การบันทึกบัญชไีวครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอก

ใหผูบริหารทุกระดับทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. มีการจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

หนวยงานเพื่อใชเปนขอมูลในการบรหิารจัดการ หรือ

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และรายงานหนวยงานตน

สังกัด เชน SSR, SAR  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. จัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหารและ

ผูปฏิบัตงิานทําใหสามารถทําความเขาใจและ

ประสานงานกันไดเปนอยางด ี

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

อยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันการณ เชน เสียงตาม

สาย เอกสารประชาสัมพันธ เว็บไซต และเครือขายทาง

สังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบ

และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในปญหาและจุดออนของการควบคุมภายในท่ี

เกิดขึน้ และแนวทางการแกไข 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. จัดใหมีกลไกหรือชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอ

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานขององคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. โรงเรยีนมีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรยีนจาก

ภายนอก อาท ิรัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน ผูปกครอง 

ชุมชน 

+1 0 0 0 +1 0.40 ใชไมได 
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รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 
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1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

       2.5 การติดตามประเมินผล        

1. กําหนดใหมีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน 

และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษร

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. กรณผีลการดาํเนินงานไมเปนไปตามแผน โรงเรียน

กําหนดใหมกีารดาํเนินการแกไขอยางทันเวลาและ

รวบรวมปญหาเพือ่แกไขในปงบประมาณตอไป 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

3. มีการกําหนดปฏิทินการติดตามและตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. กําหนดใหมกีารประเมินผลความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการ

บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรในลักษณะ การ

ประเมินการควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการประเมิน

การควบคุมอยางเปนอิสระ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. กําหนดใหมกีารรายงานผลการประเมินและรายงาน

การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผู

กํากับดูแลและ/หรอืคณะ กรรมการตรวจสอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. กําหนดใหมกีารติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบ

จากการประเมนิผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

ภายใน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

7. มีการกําหนดใหผูบรหิารตองรายงานตอผูกํากับดูแล

ทันที ในกรณีที่มีการทุจรติหรอืสงสัยวามีการทุจรติมี

การไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตร ีและมกีารกระทําอื่นท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. มีการกําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอย

ออกเปนกิจกรรมเพื่อใหการประเมินผลเปนไปอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธภิาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

องคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน        

1. มีการกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญ

ที่ตองดําเนนิการใหบรรลุผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีการออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ในภาระงานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีการจัดทําคูมอื หรือแนวทางการปฏบิัติงานตาม

ระบบการควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนนิงานควบคุม

ภายในอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. ผูบริหารสงเสริมใหมีการดําเนินการควบคุมภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน 

       

       4.1 การประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายใน 

            4.1.1 กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน 

       

1. มีการประชุมฝายบริหารของสวนงานตางๆ  เพื่อพจิารณา

กําหนดแนวทางการประเมินผลในภาพรวมของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. ผูบริหารสวนงานยอยจัดประชุมระหวางผูปฏิบัตงิาน  

ในสวนงานที่รบัผิดชอบเพื่อวางแผนการประเมินผล  

ในสวนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. สวนงานยอยมีการทําความเขาใจวัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักของกิจกรรมในสวนงาน ซึ่งตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. มีการสอบทานขั้นตอนวิธีการปฏบิัติงานเพื่อทําความ

เขาใจโครงสรางของการประเมินการควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. จัดเตรยีมเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมินการควบคุม

ภายในไดแก ตารางกจิกรรมท่ีตองปฏิบัต ิ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมิน

องคประกอบของการควบคุมภายในเปนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

6. มีการประเมินเกี่ยวกับการมอียู และความเหมาะสม

ของ 5 องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. บุคลากรทุกฝายรวมกันประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ี

มีอยูของกิจกรรมตางๆ โดยใชแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ และการตรวจเอกสารหลักฐานตางๆ และ

บันทึกเปนลายลักษณอักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. บุคลากรรวมกันประเมินความเสี่ยงท่ียังมีอยูที่

เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมตางๆ 

เริ่มดวยการระบุปญหาและอุปสรรค เหตุการณที่ไมพงึ

ประสงค ท่ีสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

           4.1.2 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 

                  4.1.2.1 การดําเนินงานมีประสทิธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

       

1. กระบวนการปฏิบัตงิานที่สําคัญในการดําเนินงานตาม

ภารกิจไดรับการพิจารณาและกําหนดโดยฝายบรหิาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธผิลของ

การดําเนินงานไดมีการนําไปปฏบิัติและจัดทําเปน

เอกสารในรูปแบบ ที่สามารถแกไขปรับปรุงไดงายและ

เปนปจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. ขอเสนอแนะไดนํามาปรับปรุงแกไขทันตอเหตุการณ

และมีการดําเนนิงานอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

4. ทรัพยากรที่มอียูภายในโรงเรยีนไดรับการจัดสรรใหกับ

กระบวนการดําเนินงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. ทรัพยากรที่มกีารใชประโยชนนอยไดรับการแกไข

ปรับปรุงใหดขีึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. โรงเรยีนใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและ

เกิดประโยชนสูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. ครูไดรับการพัฒนาใหมีความเปนเปนเลิศ มีความรู

ความสามารถในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเปาประสงคท่ีตั้งไว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10 ผูปกครอง ชุมชน และผูมสีวนไดสวนเสียมีความพึง

พอใจ ในการบริหารงานและการจัดการศึกษาของ

โรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

              4.1.2.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ        

1. รายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นมีความถูกตอง  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. รายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นครบถวนและ      

เปนปจจุบัน 

0 +1 +1 0 +1 0.60 ใชได 

3. มีการจัดใหมกีารสอบทานและใหความเห็นชอบรายงาน

ทางการเงนิโดยผูมีอํานาจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. จัดใหมีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงินเปน

ครั้งคราว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ขอเสนอแนะ : ควรหลอมรวมรายการที่ 1 และ 2 เปนรายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นมคีวามถูกตอง 

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

              4.1.2.3 การปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ 

       

1. มีการระบุและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ

มาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงาน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

2. มีการกําหนดวิธีการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีกลไกการติดตามการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปล

ผล 

       4.2 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน        

1. มีการจัดทํารายงานระดับหนวยงานยอยประกอบดวย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม 

และรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. มีการจัดทํารายงานระดับโรงเรียนโดยการสรุปจาก

รายงานการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. มีการจัดสงสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในถึง

หนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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องคประกอบที่ 1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน  

1. 

 

มีการศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายในผานการ

ประชุม/การประชุมเชิงปฏบิัติการ 

0.47 

2. 

 

มีการสอบทานการควบคุมภายในที่มีอยูแลววาสามารถควบคุม 

ปองกัน หรือลดความเสี่ยงไดมากนอยเพียงไรมคีวามเสี่ยงใด 

ที่ยังพบอยู 

0.53 

3. มีการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของ 

การดําเนินงานควบคุมภายใน 

0.73 

4. มีการชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงคของการดําเนนิงานควบคมุ

ภายในใหบุคลากรในโรงเรยีนทราบและเขาใจตรงกัน 

0.40 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพรอมท้ังกําหนดโครงสราง

การปฏิบัติงานพรอมระบุตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

0.60 

6. โรงเรยีนมีการใชขอมูลท่ีหลากหลายประกอบการตัดสนิใจและ

กําหนดแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน 

0.60 

7. โรงเรยีนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถแก

บุคลากรในโรงเรียน 

0.60 

องคประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน   

       2.1 สภาพแวดลอมการควบคุม  

1. 

 

มีการวิเคราะหบริบท จุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรคเพื่อ

กําหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการดําเนินงานโดยผาน

กระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย 

0.73 

2. 

 

มีการกําหนดนโยบายและกลยทุธการดําเนินงานเปนลายลักษณ

อักษรและแจงใหบุคลากรทราบ 

0.67 

3. มีโครงสรางการบรหิารงานที่ชัดเจน ภายใตหลักการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกฝาย 

0.40 

4. มีการแสดงแผนภูมโิครงสรางการบริหารองคกร โดยมีการระบุ

ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

0.33 

5. มีโครงสรางการบรหิารงานแบบแนวราบเพื่อลดระยะเวลาและ

ขั้นตอนการสั่งการใหสัน้ลง 

0.33 

6. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปนลายลักษณอักษร 0.53 
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7. มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานที่สอดคลอง

กับวิสัยทัศน และพันธกิจสามารถวัดผลสําเร็จได 

0.47 

8. มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนนิงาน

ของหนวยงานใหบุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน 

0.47 

9. บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและใหการ

ยอมรับวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนนิงานของหนวยงาน 

0.53 

10. มีการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิารที่กําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลา

ดําเนินงานไวอยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

การดําเนินงาน 

0.20 

11. ผูบริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันไดแก มีความยุติธรรม 

ยึดความถูกตอง โปรงใส สงเสรมิการมีสวนรวมของทุกฝาย มีความ

รับผิดชอบ กระตอืรอืรนในการแกปญหาและใชทรัพยากรในการ

บรหิารอยางคุมคา 

0.33 

12. ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 0.20 

13. ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน 0.27 

14. ผูบริหารมีกระจายอํานาจ ใหความเปนอิสระในการปฏิบัตงิาน           

แกบุคลากรฝายตางๆ 

0.27 

15. ผูบริหารมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากรใน

แตละตําแหนงอยางเหมาะสมกบัความรูความสามารถ และความถนัด

ของแตละคน 

0.47 

16. ผูบริหารสงเสริมใหบคุลากรมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

0.67 

17. มีการกําหนดขอปฏิบัตดิานจริยธรรมและกําหนดบทลงโทษไวเปน

ลายลักษณอักษรและแจงเวียนใหบุคลากรทราบ 

0.60 

18. มีการติดตามความกาวหนาของการบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง 

0.40 

19. ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน 0.67 

20. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

มีการกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนใหเปนไปตามระบบ 

การควบคุมภายในท่ีกําหนดอยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 

0.60 
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           2.2 การประเมินความเสี่ยง  

1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเส่ียง  0.60 

2. มีการระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและ

ภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  

การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและ

สังคม เปนตน 

0.73 

3. มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของ 

ความเสี่ยง 

0.67 

4. มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ หรือผลกระทบของ

ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

0.67 

5. มีการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ 0.33 

6. มีการระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกันหรือ ลดความเสี่ยงที่

ยังมีอยู 

0.67 

7. มีการระบุวิธีการควบคุมความเสี่ยง พรอมทั้งวัตถุประสงค 

เปาหมายและตัวชีว้ัดความสําเร็จของการควบคุมเพื่องายตอ 

การติดตามตรวจสอบ 

0.73 

8. มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกดิขึ้นจากการกาํหนด

วิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน หรอืลดความเสี่ยง   

0.80 

9. มีการกําหนดกจิกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่พบเปนกิจกรรม  

การควบคุมภายใน 

0.60 

            2.3 กิจกรรมการควบคุม  

1. มีการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัตงิาน แผนงบประมาณ ตลอดจน

แนวทางการปฏิบัตงิานที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันและ

ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

0.80 

2. มีกิจกรรมการควบคุมที่ถูกกําหนดขึ้นจากวัตถุประสงค และ 

ผลการประเมินความเสี่ยง  

0.60 

3. มีการกําหนดวัตถุประสงค วิธีการควบคุม ผลลัพธและตัวช้ีวัดท่ี

คาดหวังของการควบคุมไวอยางชัดเจนเพื่องายในการสอบยันและ

กระทบยอด 

0.73 

4. มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค และวิธีการ

ควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

0.73 
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5. มีการติดตามผลการปฏิบัตติามวิธกีารควบคุมที่กําหนดเพื่อปองกัน

หรือลดความเสี่ยง เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับและมติ

คณะรัฐมนตรอียางตอเนื่อง 

0.73 

6. มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการดําเนินการตามขอสังเกต

หรือเรื่องผิดปกติท่ีจําเปนตองติดตาม 

0.67 

7. มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมเพียงพอ 0.80 

8. จัดใหมีกระบวนการประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใหได

ขอมูลขาวสารที่ถูกตองสมบูรณ เชื่อถือไดและนําไปใชไดทันตอ

เหตุการณและมีประสิทธภิาพ  

0.80 

9. มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัตงิาน ดานพัสดุ การเงินและบัญชี 

และคณะกรรมการควบคุมภายในที่เปนเอกเทศ ทําหนาที่ตรวจสอบ 

ซึ่งกันและกันในลักษณะสามเสา 

0.73 

10. มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอความ

เสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การสอบทาน บันทกึ

รายการ และการดูแลรักษาทรพัยสิน 

0.67 

11. มีการสอบยันและกระทบยอดเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงาน

เทยีบกับเปาหมายเปนระยะๆ 

0.73 

12. มีการบันทึกการปฏิบัตงิานเปนลายลักษณอักษรเพื่อตดิตามการ

ควบคุม ระบุขอบกพรอง และมาตรการการแกไขที่มีประสิทธภิาพ 

0.80 

13. มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมเปนระยะเพื่อพิจารณาวาตอง 

มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันหรือไม 

0.67 

14. มีการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในไมนอยกวามาตรฐานที่

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

0.60 

           2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร  

1. จัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความตองการของผูใชขอมูล

อยางเพียงพอ เหมาะสมและเปนปจจุบัน มีการจัดเก็บเปนหมวดหมู

สามารถเรียกใชไดทันตอการปฏิบัตงิาน 

0.47 

2. มีการจัดทําและรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงินและ 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

ไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

0.47 
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3. มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชี

ไวครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

0.40 

4. มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอกใหผูบรหิาร

ทุกระดับทราบ 

0.53 

5. มีการจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อ

ใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ หรือเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 

และรายงานหนวยงานตนสังกัด เชน SSR, SAR  

0.40 

6. จัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ทําใหสามารถทําความเขาใจและประสานงานกันไดเปนอยางด ี

0.53 

7. จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยางเพยีงพอ 

เชื่อถือได และทันการณ เชน เสยีงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ 

เว็บไซต และเครือขายทางสังคม 

0.73 

8. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ

บทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปญหาและจุดออน

ของการควบคุมภายในที่เกดิขึ้น และแนวทางการแกไข 

0.67 

9. จัดใหมีกลไกหรือชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

0.67 

           2.5 การติดตามประเมินผล  

1. กําหนดใหมีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานให

ผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

0.67 

2. กรณผีลการดาํเนินงานไมเปนไปตามแผน  โรงเรียนกําหนดใหมกีาร

ดําเนินการแกไขอยางทันเวลาและรวบรวมปญหาเพื่อแกไขใน

ปงบประมาณตอไป 

0.60 

3. มีการกําหนดปฏิทินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ

การควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

0.67 

4. กําหนดใหมกีารประเมินผลความเพียงพอและประสิทธผิลของการ

ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร

ในลักษณะ การประเมนิการควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการ

ประเมินการควบคุมอยางเปนอสิระ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

0.80 
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5. กําหนดใหมกีารรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ

ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรอืคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

0.67 

6. กําหนดใหมกีารติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ

ประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

0.47 

7. มีการกําหนดใหผูบรหิารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันท ีในกรณีที่

มีการทุจริตหรอืสงสัยวามีการทุจรติมีการไมปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอ่ืนที่อาจมี

ผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

0.40 

8. มีการกําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอยออกเปน

กิจกรรมเพื่อใหการประเมนิผลเปนไปอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

0.60 

องคประกอบที่ 3 การใชระบบควบคุมภายใน  

1. มีการกําหนดใหการควบคุมภายในเปนนโยบายสําคัญที่ตอง

ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ 

0.47 

2. มีการออกคําสั่งมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในภาระงาน

ตางๆไวเปนลายลักษณอักษร 

0.40 

3. มีการจัดทําคูมอื หรือแนวทางการปฏบิัติงานตามระบบการควบคุม

ภายใน 

0.80 

4. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนนิงานควบคุมภายในอยาง

ตอเนื่อง 

0.60 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมภายใน 0.33 

6. ผูบริหารสงเสริมใหมีการดําเนินการควบคุมภายใน 0.53 

องคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

       4.1 การประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายใน 

            4.1.1 กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน 

 

1. มีการประชุมฝายบริหารของสวนงานตางๆ เพื่อพิจารณากาํหนด     

แนวทางการประเมนิผลในภาพรวมของโรงเรียน 

0.53 

2. ผูบริหารสวนงานยอยจัดประชุมระหวางผูปฏิบัตงิาน ในสวนงานที่

รบัผิดชอบเพื่อวางแผนการประเมินผลในสวนงานที่ตนเอง

รับผิดชอบ 

0.47 



255 

ขอที ่ องคประกอบของรูปแบบ อํานาจจําแนก 

3. สวนงานยอยมีการทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลกั

ของกิจกรรมในสวนงาน ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของ

โรงเรยีน 

0.47 

4. มีการสอบทานขั้นตอนวิธีการปฏบิัติงานเพื่อทําความเขาใจ

โครงสรางของการประเมนิการควบคุมภายใน 

0.47 

5. จัดเตรยีมเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมินการควบคุมภายในไดแก 

ตารางกิจกรรมท่ีตองปฏิบัต ิแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุม

ภายใน แบบประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายในเปนตน 

0.60 

6. มีการประเมินเกี่ยวกับการมอียู และความเหมาะสมของ 5 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

0.60 

7. บุคลากรทุกฝายรวมกันประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยูของ

กิจกรรมตางๆ โดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการตรวจ

เอกสารหลักฐานตางๆ และบันทกึเปนลายลักษณอักษร 

0.67 

8. บุคลากรรวมกันประเมินความเสี่ยงท่ียังมีอยูที่เกี่ยวของกับการ

บรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมตางๆ เริ่มดวยการระบุปญหาและ

อุปสรรค เหตุการณที่ไมพงึประสงค ท่ีสงผลตอการบรรลุ

วัตถุประสงค 

0.67 

           4.1.2 ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 

                  4.1.2.1 การดําเนินงานมีประสทิธิผลและประสิทธิภาพ 

 

1. กระบวนการปฏิบัตงิานที่สําคัญในการดําเนินงานตามภารกจิไดรับ

การพิจารณาและกําหนดโดยฝายบริหาร 

0.47 

2. ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธผิลของการดําเนินงาน

ไดมีการนําไปปฏิบัติและจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบ ที่สามารถ

แกไขปรับปรุงไดงายและเปนปจจุบัน 

0.53 

3. ขอเสนอแนะไดนํามาปรับปรุงแกไขทันตอเหตุการณและ 

มีการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

0,60 

4. ทรัพยากรที่มอียูภายในโรงเรยีนไดรับการจัดสรรใหกับกระบวนการ

ดําเนินงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

0.60 

5. ทรัพยากรที่มกีารใชประโยชนนอยไดรับการแกไขปรับปรุงใหดขีึ้น 0.53 

6. โรงเรยีนใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและเกิดประโยชน

สูงสุด 

0.60 
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7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

0.40 

8. ครูไดรับการพัฒนาใหมีความเปนเปนเลิศ มีความรูความสามารถ 

ในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ 

0.47 

9 การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและ

เปาประสงคท่ีตั้งไว 

0.47 

10 ผูปกครอง ชุมชน และผูมสีวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ  

ในการบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

0.27 

               4.1.2.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ  

1. รายงานทางการเงินและพัสดุจัดทําขึ้นมีความถูกตอง ครบถวนและ

เปนปจจุบัน 

0.27 

2. มีการจัดใหมกีารสอบทานและใหความเห็นชอบรายงานทาง   

การเงินโดยผูมอีํานาจ 

0.27 

3. จัดใหมีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงินเปนครั้งคราว 0.60 

              4.1.2.3 การปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ  

1. มีการระบุและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานที่

สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงาน 

0.40 

2. มีการกําหนดวิธีการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และ

มาตรฐานที่กําหนด 

0.20 

3. มีกลไกการติดตามการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน 0.33 

        4.2 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

1. มีการจัดทํารายงานระดับหนวยงานยอยประกอบดวย รายงานผล

การประเมินองคประกอบของการควบคุม และรายงานผล 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

0.40 

2. มีการจัดทํารายงานระดับโรงเรียนโดยการสรุปจากรายงาน 

การควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

0.40 

3. มีการจัดสงสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในถึงหนวยงานตน

สังกัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วัน     

นับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

0.40 

 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาเทากับ 0.98 
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ภาคผนวก ช 

คาดัชนีความสอดคลองของคูมือ 
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปลผล 

องคประกอบดานหลักการและเหตุผล        

1. มีการแสดงใหเห็นความสําคัญของ 

การควบคุมภายใน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

2. มีการอธิบายถึงความเปนมาของ 

การควบคุมภายใน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3. มีการอธิบายองคประกอบและ

มาตรฐานของการควบคุมภายใน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

4. มีการชี้ใหเห็นถึงประโยชนของ 

การดําเนินงานควบคุมภายใน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

องคประกอบดานวัตถุประสงคของคูมือการ

ใชรูปแบบ 

       

1. วัตถุประสงคมีความชดัเจน เขาใจงาย  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

2. วัตถุประสงคมีความครอบคลมุและ

สอดคลองกับรูปแบบ 
+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอง 

3. วัตถุประสงคมีความเปนไปได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

องคประกอบดานรายละเอียดของรูปแบบ        

1. มีการแสดงใหเห็นแนวคิดความเปนมา

ของรูปแบบ 
+1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคลอง 

2. มีการอธิบายเนื้อหาองคประกอบของ

รูปแบบแตละองคประกอบอยางชัดเจน 
+1 +1 +1 0 0 0.60 สอดคลอง 

3. มีการใหนิยาม คําสําคัญ หรือคําจํากัด

ความเพื่อใหเกิดความเขาใจในรูปแบบ

ยิ่งขึ้น 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคลอง 

4. นิยามศัพทมีความชัดเจน เขาใจงาย  +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอง 

 

 

 

 



260 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 IOC แปลผล 

องคประกอบดานวิธีการใชรูปแบบ        

1. มีการอธิบายแนวทางการปฏิบัติตาม

รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน

แตละองคประกอบอยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอง 

2. ตรงกับความตองการของผูใช +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3. การลําดับเนือ้หา สอดคลอง เชื่อมโยง 

ในทุกขั้นตอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

4. สามารถนําไปใชในการปฏิบัตงิานได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

5. สามารถนําไปใชใหคําปรึกษา

หนวยงานอื่นได 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ : ควรมีการนําเสนอขัน้ตอนวิธีดําเนินงานตามรูปแบบเปนแผนภาพ 

                   เพือ่ใหเขาใจยิง่ขึ้น 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ชื่อ-สกุล      ทัตวรรณ ไชยพรม 

วัน เดือน ปเกิด    วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2523 

สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 41 หมูที่ 6 ตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส  

  จังหวัดสกลนคร 47120 

ตําแหนงปจจุบัน    ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

สถานที่ทํางาน      โรงเรียนบานหวยแสง ตําบลศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส  

  จังหวัดสกลนคร 47120 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2536   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหินเหิบ  

 พ.ศ.2539  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนธาตุทองอํานวยวิทย 

 พ.ศ.2542  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนธาตุทองอํานวยวิทย 

 พ.ศ.2546  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป  

  สถาบันราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ.2560  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขานวัตกรรมการบริหาร 

      การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทํางาน   

 พ.ศ.2547  อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานโนนอุดม อําเภอวานรนิวาส 

      จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ.2548  ครู โรงเรียนบานโนนอุดม อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ.2551  ครู โรงเรียนบานหวยแสง อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ.2554  ครูวิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนบานหวยแสง  

      อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ.2557  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหวยแสง 

      อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

 


