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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน
ของสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นอาจารย์ท่ีป ฏิบ ัติงานในโรงเรีย น
มัธยมศึกษา จานวนตัวอย่าง 60 คน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี ขน้ึ ไป ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการทางานส่วนใหญ่มากกว่า 25 ปี ขน้ึ ไป ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่นของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับมาก ในโรงเรียนรัฐบาล ได้จดั ให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุม อาทิ การมุ่งเน้ นคุณค่า
จริยธรรม การกากับดูแล การจัดโครงสร้างความรับผิดชอบด้านการควบคุมทีช่ ดั เจน การพัฒนา
บุคลากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิผล การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายในระหว่า งโรงเรีย นรัฐ บาล และโรงเรีย นเอกชน พบว่า
โรงเรียนรัฐบาลได้จดั ระบบสภาพแวดล้อมการควบคุม อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าโรงเรียน
เอกชนอย่างมีนัยสาคัญ ในโรงเรียนรัฐบาล ควรมีแนวทางเสริมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินความเสี่ยงในการควบคุม สาหรับโรงเรียนเอกชน ควรเพิม่
การสร้างบรรยากาศและทัศนคติดา้ นการมุ่งมันจริ
่ ยธรรม กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจน
กาหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตั ทิ ย่ี ุตธิ รรม มีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั
บุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้มปี ระสิทธิภาพสาหรับการเรียนการสอนเพิม่ ขึน้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์
ดร.พรศิริ ปุณเกษม อาจารย์ ดร.ศิรพิ รรณ เขือ่ นข่ายแก้ว รองศาสตราจารย์ศริ โิ สภาคย์ บูรพาเดชะ
และ อาจารย์ ดร.สุตาภัทร ทิพย์รงั ศรี ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียงิ่ ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึง ความตัง้ ใจจริงและความทุ่มเท
ของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ี
ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณ อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการศึกษา และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
ผลการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่าน
อนึ่ง ผูว้ จิ ยั หวังว่า งานวิจยั ฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี ทัง้ หมดนี้
ให้แก่คณาจารย์ทไ่ี ด้ประสิทธิประสาทวิ
ชาจนทาให้ผลงานวิจยั เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและ
์
ขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผูม้ พี ระคุณทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่อง
ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ นัน้ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับผิดเพียงผูเ้ ดียว และยินดีทจ่ี ะรับฟั งคาแนะนาจากทุก
ท่านทีไ่ ด้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์ใน การพัฒนางานวิจยั ต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาในประเทศไทย เป็ นการศึกษาที่จดั โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
โดยภาครัฐจะเข้ามาดูแลโดยตรง และเปิ ดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย จนถึงระดับ อุดมศึกษา สาหรับการศึกษาภาคบังคับ ในประเทศไทยนัน้ ได้
กาหนดให้พลเมืองไทยต้องจบการศึกษาอย่างน้อยทีส่ ุดในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น และต้อง
เข้ารับการศึกษาอย่างช้าสุดเมื่ออายุ 7 ปี ซึ่งการศึกษาภาคบังคับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็ นระดับชัน้ ประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 6 ปี นอกจากนี้แล้ว
การศึกษาขัน้ พื้นฐานยังรวมถึง การศึกษาปฐมวัยอีกด้วย ทัง้ นี้รฐั จะต้องจัดให้อย่างทัวถึ
่ งและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ส่ ว นการบริห ารและการควบคุ มการศึก ษาในระดับ อุด มศึก ษาจะด าเนิ นการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ระบบการศึกษาไทยปั จ จุบ ันตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) 2545 มีก ารจัด ระบบการศึก ษาขัน้ ประถมศึก ษา 6 ปี
(6 ระดับชัน้ ) การศึกษาขัน้ มัธยมศึกษา ตอนต้น 3 ปี (3 ระดับชัน)
้ และการศึกษาขันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับ ชัน้ ) หรือ ระบบ 6-3-3 โดยในช่ว งชัน้ ที่ 3 นัน้ นอกจากจะมีก ารจัด
การศึกษาในสายสามัญแล้ว ยังมีการจัดการศึกษาในสายอาชีพด้วย ซึ่งในระดับชัน้ ปวช. 1 - 3
นัน้ จะเทียบเท่ากับระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนทีเ่ ลือกสายสามัญมักมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาทีเ่ ลือกสายอาชีพมักวางแผนเพื่อเตรียมพร้อม
สู่การจ้างงานและศึกษาเพิม่ เติม สาหรับประเทศไทย มีการแบ่งโรงเรียนออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ
โรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน โดยโรงเรียนรัฐนัน้ จะบริหารจัดการโดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็ นต้น ส่วนโรงเรียนเอกชนจะบริหารจัดการโดยกลุ่มบุคคล หรือมูลนิธติ ่างๆ ที่มี
ใบอนุญาตจัดตัง้ ในเขตชนบทของประเทศไทยนัน้ หลายๆ โรงเรียนมีลกั ษณะเป็ นโรงเรียนขยาย
โอกาส คือ มีการจัดการเรียนการสอนระดับชันประถมศึ
้
กษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น หรืออาจ
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยด้วยก็ได้
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ระบบการควบคุมภายใน เป็ นกลไกที่สาคัญและเป็ นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารทัง้ ภาครัฐและเอกชน เป็ นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ การควบคุมภายในจึงต้องมีการ
พัฒนาอยู่เสมอเพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ล้ว ยังเป็ นการ
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการองค์กรที่ดอี กี ด้วย ในปี 2013 คณะกรรมการร่วมของสถาบัน
วิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรียกว่า Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO) (เป็ นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่
สถาบันผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล
(Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผูบ้ ริหารการเงิน (Financial Executives Institute
หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA)
และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)) ได้
กาหนดกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (COSO 2013) ที่ปรับปรุงมาจากแนวคิดพื้นฐานเดิม
ของ COSO ปี 1992 สาหรับใช้เป็ นแนวทางการควบคุมภายในขององค์กร และเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปั จจุบนั การควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
และมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบมีความชัดเจนมากขึน้ จากการแบ่งหมวดหมู่หลักการ
(Principle) เป็ น 17 หลักการ เพื่อให้องค์กรมีรายละเอียดข้อมูลมากพอทีจ่ ะนาไปประยุกต์ใช้ได้
ง่ายมากขึน้ โดยหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้มกี ารนาแนวคิดการควบคุมภายใน
(COSO 2013) มาใช้ในการออกแบบระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการปฏิบตั ติ ามระบบ
การควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้เกิดความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบตั ิงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนด
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน จะต้องจัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษาและให้ค วามร่ วมมือในการประเมินคุณ ภาพการศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก
สถานศึกษา รวมทัง้ การรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ สถานศึกษา และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยการดาเนินการควบคุมภายในของสถาบันการศึกษา ดาเนินการตาม
หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มกี ารตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนัน้ สถาบันการศึกษาจึงต้องจัดให้มกี ารควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ โดยให้ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับ
หน่ วยงานของรัฐ เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
ลักษณะขนาดและความซับซ้อนของงาน ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ มีการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุง การควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ มีการปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่องตามระบบทีม่ อี ยู่
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ระดับมัธยมศึกษา โดยการนาแนวคิดการควบคุมภายในตามกรอบ COSO 2013 มา
ใช้ในการประเมิน การดาเนินการด้านการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในขององค์กร และการ
ปฏิบตั ิงานตามระบบควบคุมภายในขององค์กร ในสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อจะได้นาผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน และกระบวนการควบคุมภายในของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรูข้ องอาจารย์ดา้ นองค์กรมีระบบการควบคุมภายใน ของสถานศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาการรับรูข้ องอาจารย์ดา้ นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน
ทีม่ อี ยู่ ในสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ในด้านการรับรู้ของอาจารย์ ด้าน การมีระบบการควบคุม
ภายในขององค์กร และองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ ระหว่างโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชน ของสถานศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตการศึกษา
การศึก ษาครัง้ นี้ ทาการศึก ษา เรื่อ งประสิทธิผ ลการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามอาจารย์ท่ปี ฏิบตั ิงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เกี่ยวกับการมีระบบการควบคุมภายในขององค์กร และการที่องค์กรมีการปฏิบตั ิ
ตามระบบการควบคุม ภายในที่มีอยู่ ของสถานศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 17
หลักการ กาหนดระยะเวลาการศึกษา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2563 รวมเป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ประโยชน์ต่อหน่ วยงานผูต้ รวจสอบภายในสถานศึกษาได้ทราบข้อมูลประสิทธิผ ล
การควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษา เป็ นแนวทางในการพัฒนาการตรวจสอบ
การควบคุมภายใน
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2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ข้อมูลใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการควบคุมภายในที่
เหมาะสมในสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา และนาไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ

คาจากัดความหรือคานิยามศัพท์ของคาสาคัญต่างๆ
การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบตั งิ านที่บุค ลากรใน
องค์กร โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคน มีบทบาทร่วมกัน
ในการจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้เกิดความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่า วิธกี ารหรือการปฏิบตั งิ านตามที่
ก าหนดไว้นัน้ จะท าให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข องการควบคุ ม ภายใน โดยการควบคุ ม ภายใน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทีม่ คี วามเกีย่ วข้องซึ่งกันและกัน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร
และกิจกรรมการติดตามผล
องค์กรมีระบบควบคุมภายใน หมายถึง องค์กร หรือหน่วยงานมีกรอบการควบคุมภายใน
ตามหลักการทีก่ าหนดไว้ 17 หลักการ ซึ่งแสดงถึงแนวคิดพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับแต่ละองค์ประกอบ
5 องค์ประกอบ หลักการเหล่านี้ได้จดั ทามาจากองค์ประกอบโดยตรง กิจการสามารถบรรลุ
การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลโดยนาหลักการทัง้ หมดนี้ไปใช้ หลักการทัง้ หมดนี้นาไปใช้กบั
วัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
องค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานได้มี
การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ขององค์กร ตามกรอบการควบคุม
ภายในตามหลักการที่กาหนดไว้ 17 หลักการ ซึ่งแสดงถึงแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตารา และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทีจ่ ะนามาสนับสนุนการศึกษา ได้แก่
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
2. แนวคิดการควบคุมภายในสถาบันการศึกษา
3. ผลงานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ความหมายของการควบคุมภายใน อัน เป็ นที่ยอมรับและนามาประยุกต์ใ ช้กนั อย่ า ง
แพร่หลาย ในปั จจุบนั ได้ถูก กาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการจากสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute
of Certified Public Accountants หรือ AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of
Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI)
สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบัน
นักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA) ซึ่งรูจ้ กั ในนามของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ห รื อ COSO
ได้ร่วมกันศึกษาพัฒนาความหมายและแนวคิดของการควบคุมภายใน ดังนี้
การควบคุมภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการปฏิบตั งิ านที่บุคลากรในองค์กร
โดยคณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคน มีบทบาทร่วมกัน ในการจัดให้
มีขน้ึ เพื่อให้เกิดความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่า วิธกี ารหรือการปฏิบตั งิ านตามทีก่ าหนดไว้นนั ้
จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
คาจากัดความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดพืน้ ฐานบางประการ การควบคุมภายใน
คือ:
(1) มุ่งสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดาเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
(2) กระบวนการที่ประกอบด้วยงานและกิจกรรมที่กระทาอย่างต่อเนื่อง เป็ นวิถที างที่
นาไปสู่ความสาเร็จ แต่ตวั กระบวนการเองนัน้ ไม่ใช่ความสาเร็จ
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(3) ท าให้ เ กิด ผลโดยคน (Effected by People) การควบคุ ม ภายในไม่ ใ ช่ เ ป็ น เรื่อ ง
เกี่ยวกับนโยบาย คู่มอื การปฏิบตั งิ าน ระบบ และแบบฟอร์ม แต่เกี่ยวกับคนและการกระทาโดย
คนในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้การควบคุมภายในเป็ นผล
(4) สามารถให้ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผล – แต่ไม่ได้ให้ความเชือ่ มันอย่
่ างสมบูรณ์
แก่ผบู้ ริหารระดับสูงของกิจการและคณะกรรมการบริษทั
(5) สามารถนาไปปรับใช้กบั โครงสร้างของกิจการ – มีความยืดหยุ่นในการนาไปปรับใช้
ทัวทั
่ ง้ กิจการ หรือเฉพาะหน่วยงานย่อย แผนก หน่วยปฏิบตั กิ าร หรือกระบวนการทางธุรกิจ
คาจากัดความนี้ได้ถูกกาหนดไว้อย่างกว้างๆ โดยให้แนวคิดสาคัญซึ่งเป็ นพืน้ ฐานสาหรับ
องค์กรในการออกแบบ นาไปใช้ และดาเนินการของการควบคุมภายใน โดยให้หลักเกณฑ์ในการ
นาไปประยุกต์ใช้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร ทีม่ โี ครงสร้างกิจการ อุตสาหกรรม และสถานทีต่ งั ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
กรอบการควบคุมภายในได้จาแนกวัตถุประสงค์ไว้ 3 ด้าน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นไป
ทีม่ ุมมองต่างๆ ของการควบคุมภายใน:
(1) วัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์น้ีจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานของ
กิจการ รวมถึงเป้ าหมายการปฏิบตั กิ ารด้านการดาเนินงานและด้านการเงิน และการปกป้ อง
ทรัพย์สนิ จากความสูญเสีย
(2) วัตถุประสงค์ดา้ นการรายงาน
วัตถุประสงค์น้เี กีย่ วข้องกับรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ทีใ่ ช้ภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร ซึ่งอาจจะรวมถึงความน่าเชือ่ ถือ ความทันเวลา ความโปร่งใส หรือข้อกาหนด
อื่นๆ ที่กาหนดโดยหน่ วยงานที่มอี านาจในการกากับดูแล หน่ วยงานกาหนดมาตรฐาน หรือ
นโยบายทีก่ จิ การกาหนดขึน้
(3) วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
วัตถุประสงค์น้ีเกี่ยวกับการปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของกิจการ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทีม่ คี วามเกีย่ วข้องซึ่งกันและกัน ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication)
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5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring)
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อ มการควบคุ มเป็ นมาตรฐาน กระบวนการและโครงสร้า งที่ใช้เป็ น
พืน้ ฐานของการนาการควบคุมภายในไปปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเป็ นแบบอย่างในการให้ความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทัง้ กาหนดมาตรฐานที่
พึงปฏิบตั ิท่อี งค์กรคาดหวัง ผู้บริหารเป็ นผูเ้ น้นย้ าความคาดหวังนี้กบั บุคลากรในระดับต่างๆ
สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมขององค์กร ปั จจัย
ที่ช่วยสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ในการกากับดูแลองค์กร; โครงสร้าง
องค์กรและการกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิดชอบ; กระบวนการการจูงใจ พัฒนา
และธารงรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถ; ความเคร่งครัดต่อมาตรการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน การให้สงิ่ จูงใจและรางวัลเพื่อผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ตามหน้ า ที่ สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เกิดจากปั จจัยเหล่านี้ มีผลอย่างมากต่อระบบการ
ควบคุมภายในโดยรวม
2. การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
กิจการทุกแห่งต้องเผชิญกับความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีเ่ กิดจากทัง้ ปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอก ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็ นไปได้ท่เี หตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึน้
และเป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงเป็ นกระบวนการที่สามารถ
เปลีย่ นแปลงและเกิดซ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจการ ความเสีย่ งในการบรรลุวตั ถุประสงค์จากทุกส่วนของกิจการ จะถูกนามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ท่กี าหนดไว้ ดังนัน้
การประเมินความเสีย่ งจะเป็ นเกณฑ์กาหนดว่าจะบริหารความเสีย่ งนี้อย่างไร
ก่อนที่จะทาการประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้มคี วาม
เชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ของกิจการ ผูบ้ ริหารจะเป็ นผูร้ ะบุวตั ถุประสงค์ในด้านต่างๆ ทัง้ ด้าน
การดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งต้องมีความ
ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถนาไประบุและวิเคราะห์ค วามเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์
นอกจากนี้ผูบ้ ริหารยังมีหน้าที่พจิ ารณากลันกรองความเหมาะสมของวั
่
ตถุประสงค์ของกิจการ
ในการประเมินความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารควรพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในรูปแบบการดาเนินธุรกิจของกิจการเองทีอ่ าจส่งผลให้การควบคุมภายในไม่
มีประสิทธิผล
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ขัน้ ตอนในการประเมิ นความเสี่ยง
ประกอบด้วย
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
2.2 การระบุปัจจัยความเสีย่ ง (Risk Identification)
2.3 การวิเคราะห์ความเสีย่ ง (Risk Analysis)
2.4 การจัดการความเสีย่ ง (Risk Management)
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ องค์กรต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้ า
และอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม โดยทัวไป
่
วัตถุประสงค์ขององค์กรแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ (1) วัตถุประสงค์ระดับกิจการโดยรวม (Entity – Wide
Level Objectives) เป็ นวัตถุประสงค์หลักของการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร ซึ่งกาหนดโดย
ผู้บริหาร (2) วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activity – Level Objectives) เป็ นวัตถุประสงค์เฉพาะ
ของการดาเนินงานทางธุรกิจในแต่ละกิจกรรมภายในองค์กร ซึ่งกาหนดโดยผูบ้ ริหารระดับกลาง
ที่รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เช่น ผู้บริหารฝ่ ายสินเชื่อ ผู้บริหารฝ่ ายการตลาด เป็ นต้น ทัง้ นี้
วัตถุประสงค์ ระดับกิจกรรมต้องสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กรโดยรวม
2.2 การระบุปัจจัยความเสี่ ยง การเข้าใจว่าองค์กรมีความเสี่ยงหรือไม่จะไม่ มี
ประโยชน์เพียงพอ ถ้าไม่สามารถ ระบุได้ว่าความเสี่ยงนัน้ ๆ มีสาเหตุจากปั จจัยอะไร เนื่องจาก
ปั จจัยความเสีย่ งบางอย่างอาจมีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ระดับกิจการโดยรวม หรือมีผลกระทบ
ระดับกิจกรรมเท่านัน้ ปั จจัยความเสี่ยงบางอย่างอาจมี ผลกระทบในระยะสัน้ หรือมีผลกระทบใน
ระยะยาว หรือทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนัน้ จึงต้องทาความเข้าใจและสามารถระบุได้ ว่า
ความเสีย่ งนัน้ ๆ มีสาเหตุจากปั จจัยอะไร
2.3 การวิ เคราะห์ความเสี่ ยง เมื่อสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงได้แล้ว ขัน้ ตอน
ต่อไปคือการนาปั จจัยความเสีย่ งนัน้ ๆ มาวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบของความเสีย่ งทีม่ ตี ่อองค์กร และ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่ าวขึ้นมาก หรือน้ อย เพียงใดเพื่อพิจารณาก าหนดแนวทาง
การจัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยนามาจัดลาดับความสาคัญ
ของปั จจัยความเสี่ยงแต่ละด้านโดยพิจารณาจาก ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อองค์กร และ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ว่าอยู่ในระดับใด โดยอาจกาหนดเป็ น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ า
หรือ 4 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่า และ ไม่มสี าระสาคัญ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความเหมาะสม
2.4 การจัดการความเสี่ ยง เมื่อทราบระดับความเสี่ยงขององค์กรในปั จจัยด้าน
ต่างๆ แล้ว ผู้บริหารต้องก าหนดแนวทาง จัดการกับความเสี่ยงที่มี ระดับความเสี่ยงที่ส าคัญ
โดยทัวไปกรณี
่
เป็ นความเสี่ยง ที่มสี าเหตุจากปั จจัยภายในองค์กร จะใช้วธิ จี ดั ระบบการควบคุม
ภายใน และกรณีเป็ นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปั จจัยภายนอก จะใช้วธิ ีการบริหารความเสี่ยง
หลังจากนัน้ ผูบ้ ริหารควรกาหนดวิธกี ารบริหารความเสี่ยง และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุม

9
ภายในทีจ่ าเป็ นเพื่อลดหรือบรรเทาความเสีย่ งเหล่านัน้ และเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน รายงานทางการเงินและการดาเนินงานเป็ นที่
น่ าเชื่อถือ และการปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ผูบ้ ริหารระดับส่วนงาน
หรือผู้ประเมินควรจะต้องเน้ นการให้ความสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ในการกาหนด
วัตถุประสงค์การระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งในช่วงของการ
เปลีย่ นแปลงและบางเรื่องมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจ แต่เรื่องเหล่านี้มคี วามสาคัญ
ในการใช้ประเมินความเสีย่ งว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนัน้ COSO ได้กาหนดวิธกี ารตอบสนองความเสี่ยงไว้พอ
สรุปได้ดงั นี้
(1) การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (Risk Avoidance) หมายถึงการเลิกหรือหลีกเลีย่ งการ
กระทาเหตุการณ์ทก่ี ่อให้เกิดความเสีย่ ง เช่น การกระทางานทีอ่ งค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลีย่ งโดย
การไม่กระทา หรือจ้างบุคคลภายนอก เป็ นต้น
(2) การลดความเสีย่ ง (Risk Reduction) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือ
การลดความเสียหาย หรือการลดทัง้ สองด้านพร้อมกันการลดความเสีย่ งทีส่ าคัญคือ การจัดระบบ
การควบคุมเพื่อป้ องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงเฉพาะวัตถุประสงค์นนั ้ อย่างเหมาะสม ทันกาล
มากขึน้ รวมถึงการกาหนดแผนสารองในกรณีมเี หตุการณ์ฉุกเฉิน
(3) การแบ่งความเสีย่ ง (Risk Sharing) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือ
การลดความเสียหาย โดยการแบ่ง การโอนการหาผูร้ บั ผิดชอบร่วมในความเสี่ยง เช่น การจั ด
ประกันภัย
(4) การยอมรับ ความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่ก ระทาการใดๆ
เพิ่มเติมกรณีน้ีใช้กบั ความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญน้ อย ความเสี่ยงน่ าจะเกิดน้ อย หรือเห็นว่ามี
ต้นทุนในการบริหารความเสีย่ งสูงกว่าผลทีไ่ ด้รบั
3. กิ จกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม เป็ นมาตรการที่กาหนดไว้ในนโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ านที่ชว่ ย
ให้มนใจว่
ั ่ ามีการปฏิบตั ติ ามการสังการของผู
่
บ้ ริหารเพื่อลดความเสีย่ งในการบรรลุวตั ถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุมควรได้รบั การนาไปปฏิบตั ใิ นทุกระดับของกิจการ ในขันตอนการท
้
างานต่างๆ
ภายในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงการทางานทีใ่ ช้เทคโนโลยีดว้ ย กิจกรรมการควบคุมอาจจัดอยู่
ในประเภทการควบคุมเชิงป้ องกันหรือการควบคุมเชิงตรวจจับ การควบคุมโดยคนและการควบคุม
โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การอนุ มตั แิ ละการให้ความเห็นชอบ การพิสูจน์ยนื ยัน การกระทบ
ยอด และการสอบทานผลการดาเนิน งาน เป็ นต้น โดยทัวไปการแบ่
่
งแยกหน้าที่จะสร้างไว้เป็ น
ส่วนหนึ่งของการเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ในกรณีท่อี งค์กรไม่สามารถจัดให้มกี าร
แบ่งแยกหน้าทีไ่ ด้ ผูบ้ ริหารควรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทีเ่ ป็ นทางเลือกมาทดแทน
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4. สารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication)
สารสนเทศเป็ นสิง่ จาเป็ นทีจ่ ะช่วยให้กจิ การดาเนินการตามความรับผิดชอบของการ
ควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ ผูบ้ ริหารจะได้รบั หรือจัดทาและใช้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพจากแหล่งข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุ นการทางานของ
องค์ประกอบอื่นๆ ของการควบคุมภายใน การสื่อสารเป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
และซ้ าๆ เพื่อให้แบ่งปั นและได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ น การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเป็ นวิธกี ารให้
และรับข้อมูลภายในองค์กร ทัง้ จากระดับล่างขึ้นบน บนลงล่าง และทัวทั
่ ง้ กิจการ ซึ่งช่วยให้
บุคลากรได้รบั ทราบความคาดหวังทีช่ ดั เจนจากผูบ้ ริหารระดับสูงว่าการควบคุมเป็ นเรื่องสาคัญ
และเป็ นความรับผิดชอบของทุกคน การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกมี 2 ลักษณะ คือการช่วยให้
องค์กรทราบข้อมูลจากภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการ และยังช่วยสื่อสารข้อมูลให้บุคคลภายนอก
ตามข้อกาหนดและความคาดหวัง
5. กิ จกรรมการติ ดตามผล (Monitoring Activities)
การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลแยกต่างหาก หรือทัง้ สองวิธรี ่วมกัน
ถูกนามาใช้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ (รวมถึง
การควบคุ ม ที่ท าให้ห ลัก การภายในแต่ ล ะองค์ป ระกอบเกิด ผล) มีป รากฏและท าหน้ า ที่อ ยู่
การประเมินผลอย่างต่อเนื่องที่ถูกออกแบบไว้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการธุรกิจในระดับต่างๆ
ของกิจการ ให้ข้อมูลที่ทนั เวลา ส่วนการประเมินผลแยกต่างหากซึ่งปฏิบตั ิเป็ นครัง้ คราวจะมี
ขอบเขตและความถีท่ แ่ี ตกต่างกันขึน้ อยู่กบั การประเมินความเสีย่ ง ประสิทธิผลของการประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง และข้อพิจารณาอื่นๆ ของผูบ้ ริหาร สิง่ ที่ตรวจพบจะถูกประเมินโดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ท่กี าหนดโดยหน่ วยงานที่มอี านาจในการกากับดูแล หน่ วยงานที่กาหนดมาตรฐานที่
เป็ นที่ยอมรับ หรือเกณฑ์ท่กี าหนดโดยผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั และข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายในจะถูกรายงานไปให้ผบู้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั ตามความเหมาะสม
องค์ประกอบและหลักการ
กรอบการควบคุมภายในได้กาหนดหลักการไว้ 17 หลักการ ซึ่งแสดงถึงแนวคิดพืน้ ฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจากหลักการเหล่านี้ได้จดั ทามาจากองค์ประกอบโดยตรง
กิจการสามารถบรรลุการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลโดยนาหลักการทัง้ หมดนี้ไปใช้ หลักการ
ทัง้ หมดนี้นาไปใช้กบั วัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ หลักการต่างๆ ที่สนับสนุ นองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้กาหนด
ไว้ดงั นี้
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สภาพแวดล้อมการควบคุม
(1) องค์กรแสดงให้เห็นถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
(2) คณะกรรมการบริษัท แสดงให้เห็น ถึงความเป็ นอิสระจากผู้บริหารและทาหน้ า ที่
สอดส่องดูแลการพัฒนาและการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
(3) ผูบ้ ริหารจัดให้มโี ครงสร้าง สายการรายงาน รวมทัง้ การกาหนดอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์ก รบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ภายใต้การสอดส่องดูแ ลของ
คณะกรรมการบริษทั
(4) องค์กรจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและธารงรักษาบุคลากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(5) องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ ในการควบคุมภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
การประเมิ นความเสี่ยง
(6) องค์กรระบุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์
(7) องค์กรระบุความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ กิจการและ
วิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาวิธกี ารจัดการความเสีย่ ง
(8) องค์กรพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสีย่ งในการบรรลุ
วัตถุประสงค์
(9) องค์กรระบุและประเมินการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อระบบ
การควบคุมภายใน
กิ จกรรมการควบคุม
(10) องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ลดความเสีย่ งในการบรรลุวตั ถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
(11) องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุ น
การบรรลุวตั ถุประสงค์
(12) องค์กรจัดให้มกี ิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบายซึ่งได้กาหนดสิง่ ที่คาดหวังและ
วิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
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สารสนเทศและการสื่อสาร
(13) องค์กรได้รบั หรือสร้างและใช้สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้
การควบคุมภายในทาหน้าทีไ่ ด้
(14) องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในทาหน้าทีไ่ ด้
(15) องค์กรมีการสื่อสารกับบุค คลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อการทา
หน้าทีข่ องการควบคุมภายใน
กิ จกรรมการติ ดตามผล
(16) องค์กรเลือก พัฒนา และดาเนินการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ ประเมินผล
แยกต่างหาก เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าองค์ประกอบของการควบคุมภายในมีปรากฏและทาหน้าทีอ่ ยู่
(17) องค์กรประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการแก้ไข รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษทั ตาม
ความเหมาะสม
การควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
กรอบการควบคุมภายในระบุขอ้ กาหนดสาหรับระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล
ระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผลให้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลได้ว่ากิจการจะบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ระบบการควบคุ ม ภายในที่มีป ระสิท ธิผ ลช่ว ยลดความเสี่ยงของการไม่บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจการด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ การควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลจาเป็ นต้องมีสงิ่ ต่อไปนี้:
(1) แต่ละองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบและหลักการทีเ่ กีย่ วข้องมีปรากฏและทาหน้าที่
อยู่ “มีปรากฏ” หมายถึง สภาวการณ์ทอ่ี งค์ประกอบและหลักการทีเ่ กีย่ วข้องมีอยูใ่ นการออกแบบ
และการนาระบบการควบคุมภายในไปใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้ระบุไว้ “ทาหน้าที่อยู่”
หมายถึง สภาวการณ์ทอ่ี งค์ประกอบและหลักการทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ อี ยู่ได้นาไปปฏิบตั อิ ย่างต่อ เนื่อง
ในระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทไ่ี ด้ระบุไว้
(2) องค์ป ระกอบทัง้ 5 องค์ป ระกอบมีการดาเนิน งานร่ ว มกัน ในลักษณะบู ร ณาการ
“การทางานร่วมกัน” หมายถึงสภาวการณ์ทท่ี งั ้ 5 องค์ประกอบร่วมกันลดความเสี่ยงของการไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ องค์ประกอบไม่ควรนามาพิจารณาแยกจากกัน
ในทางตรงข้าม องค์ประกอบเหล่านี้ทางานร่วมกันเป็ นระบบที่บูรณาการ องค์ประกอบทัง้ หลาย
ต้องพึ่งพากัน โดยมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลักการจะต้องมีการปฏิสมั พันธ์กนั ภายในองค์ประกอบเดียวกันและข้ามองค์ประกอบ
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เมื่อ มีข้อ บกพร่ อ งส าคัญ เกิด ขึ้น ในส่ ว นของการมีป รากฏและการท าหน้ า ที่อ ยู่ ข อง
องค์ประกอบหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง หรือในส่วนของการทางานร่วมกันขององค์ประกอบใน
ลักษณะบูรณาการ องค์กรจะไม่สามารถสรุปได้วา่ องค์กรได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของระบบการ
ควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
เมื่อพิจารณาว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
บริษทั มีความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุ สมผล (ในส่วนที่เกีย่ วกับการใช้ภายในโครงสร้างของกิจการ)
ว่า
(1) องค์กรบรรลุผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อมีการพิจารณา
แล้วว่าเหตุการณ์ภายนอกไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ หรือ
เมื่อองค์กรสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลเกีย่ วกับลักษณะและจังหวะเวลาของเหตุการณ์
ภายนอกทีจ่ ะเกิดขึน้ และบรรเทาผลกระทบให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
(2) องค์กรเข้าใจได้ว่ามีการจัดการการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในระดับใดเมื่อเหตุการณ์ภายนอกอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
หรือเมื่อองค์กรสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับลักษณะและจังหวะเวลาของ
เหตุการณ์ภายนอกทีจ่ ะเกิดขึน้ และบรรเทาผลกระทบให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
(3) องค์กรมีการทารายงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดา้ นการรายงานทีไ่ ด้ระบุไว้ของกิจการ
(4) องค์กรต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานภายนอกที่เกีย่ วข้อง
ออกแบบ การนาไปใช้ และการดาเนินการของการควบคุมภายใน และการประเมินประสิทธิผล
การใช้ดุลยพินิจภายในขอบเขตที่กาหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน กรอบ
การควบคุมภายในต้องอาศัยดุลยพินิจ ในการช่วยให้ผบู้ ริหารสามารถตัดสินใจในเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในได้ดขี น้ึ แต่ไม่สามารถรับประกันผลได้อย่างสมบูรณ์
ข้อจากัดกรอบการควบคุมภายใน
กรอบการควบคุมภายใน ยอมรับ ว่า ในขณะที่การควบคุมภายในให้ ค วามเชื่อมันที
่ ่
สมเหตุสมผลในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการ ข้อจากัดยังคงมีอยู่ การควบคุมภายในทีไ่ ม่
สามารถป้ องกันการตัดสินใจที่ไม่ดี หรือเหตุการณ์ภายนอกที่สามารถทาให้องค์กรล้มเหลวใน
การบรรลุเป้ าหมายการปฏิบตั ิงาน ในอีกด้านหนึ่งแม้ว่าระบบของระบบการควบคุมภายที่ ม ี
ประสิทธิผล ก็ยงั ประสบกับความล้มเหลวได้ ข้อจากัดอาจเกิดจาก:
(1) ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดขึน้ เป็ นเงื่อนไขเบือ้ งต้นสาหรับการควบคุม
ภายใน
(2) ความเป็ นจริงว่าการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของมนุษย์อาจจะผิดพลาด และมีอคติ
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(3) การยกเลิกสามารถเกิดขึน้ ได้ เนื่องจากความล้มเหลวของมนุษย์ เช่น เกิดข้อผิดพลาด
ง่าย
(4) ความสามารถของผูบ้ ริหารในการฝ่ าฝืนการควบคุมภายใน
(5) ความสามารถของผูบ้ ริหาร บุคลากรอื่นๆ และ / หรือบุคคลทีส่ ามที่จะหลีกเลี่ยงการ
ควบคุมผ่านการสมรูร้ ่วมคิด
(6) เหตุการณ์ภายนอกทีน่ อกเหนือการควบคุมขององค์กร

แนวคิดการควบคุมภายในสถาบันการศึกษา
บทบาทหน้ าที่ของสถานศึกษา
บทบาทหน้าทีข่ องสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2541 มีดงั นี้
(1) จัดทานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทัวไป
่
(2) จัดตัง้ /รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
(4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบตั ิ
(5) กากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
(6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบารุงรักษาทรัพย์สนิ ฯ
(7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน และสร้างความสัมพันธ์
สถานศึกษากับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน จะต้องจัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษาและให้ค วามร่ วมมือในการประเมินคุณ ภาพการศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก
สถานศึกษา รวมทัง้ การรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ สถานศึกษา และสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (แนวทางปฏิบตั งิ านการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)
การด าเนิ น การควบคุ ม ภายในของสถาบัน การศึก ษา ด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มกี ารตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ดังนัน้ สถาบันการศึกษาซึ่งเป็ น หน่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มกี ารควบคุมภายใน เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน
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และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับโดยให้ ใช้ มาตรฐานการควบคุมภายใน
สาหรับหน่ วยงานของรัฐเป็ นกรอบแนวทางในการจัดทา ระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม
กับลักษณะขนาดและความซับซ้อนของงาน ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ มีการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุง การควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ มีการปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน เป็ นหน่วยงานของรัฐมีหน่วยงานในสังกัด
ประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา จานวน 42 เขต ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด 77 ศูนย์ และสถานศึกษาในสังกัด กว่า
3 หมื่นโรง มีภาระหน้ าที่หลักตามกฎหมายการศึกษาในการ อานวยการ ประสาน ส่งเสริม
สนับสนุ นการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้มคี ุณภาพตาม มาตรฐาน จึงต้องมีหน้ าที่ดาเนินการ
การควบคุมภายในของหน่ วยงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุ ม
ภายในทีก่ ระทรวงการคลังกาหนดไว้ดว้ ย เพื่อให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีแนวทางการปฏิบตั ิงานการควบคุม
ภายใน และ การรายงานการประเมินผลทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบตั งิ านของ
หน่ วยงานในแต่ละระดับ คณะทางานได้รวบรวม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังพร้อมทัง้ แบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พื้นฐาน
ตัวอย่างคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ การเขียนรายงานและค าอธิบาย แบบสรุปความเสี่ยง ฯลฯ
จัดทาเป็ นคู่มือเพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้ท่รี บั ผิดชอบได้ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยมีการดาเนินการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผูบ้ ริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติท่ดี ตี ่อการควบคุม
ภายใน โดยให้ความสาคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน มีการ
บริหารจัดการทีส่ อดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกาหนดแนวทางการบริหาร และโครงสร้าง
การบริหารที่ชดั เจนต่อการปฏิบตั งิ านที่ถูกต้อง รวมทัง้ การปฏิบตั ติ นที่เป็ นแบบอย่าง บุคลากร
เข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ รวมทัง้ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ าน ตามที่
ได้รบั มอบหมาย โดยมีจุดทีค่ วรพิจารณาดังนี้
(1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมันในคุ
่ ณค่า ของความซื่อตรงและจริยธรรม
(2) ผูก้ ากับดูแลของหน่ วยงานแสดงให้เห็นถึง ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารและมี
หน้ าที่ก ากับ ดู แ ลให้มีก ารพัฒ นาหรือ ปรับ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน รวมถึง การด าเนิ น การ
เกีย่ วกับการควบคุมภายใน
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(3) หัวหน้าหน่ วยงานจัดให้มโี ครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่ วยงานของรัฐภายใต้ การกากับ
ดูแลของผูก้ ากับดูแล
(4) หน่ วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากร ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(5) หน่วยงานกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน
2. การประเมิ นความเสี่ยง
มีก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายการด าเนิ น งานภายในของกลุ่ ม และ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชดั เจน สอดคล้อง และเชือ่ มโยงกันในการทีจ่ ะทางานให้สาเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุค วามเสี่ยง ทัง้ จาก
ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของ
กลุ่ม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยงั มีเครื่องมือที่
สามารถบ่งชีถ้ งึ การเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ ง จากปั จจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลีย่ นแปลง ด้าน
บุคลากร งบประมาณ และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กร เป็ นต้น โดยมีจุดทีค่ วรพิจารณาดังนี้
(1) หน่วยงานระบุวตั ถุประสงค์การควบคุม ภายในของการปฏิบตั งิ าน ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและ เพียงพอทีจ่ ะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์
(2) หน่ วยงานระบุความเสี่ยงที่มผี ลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์การควบคุมภายใน
อย่างครอบคลุม ทัง้ หน่วยงานและวิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อกาหนด วิธกี ารจัดการความเสีย่ งนัน้
(3) หน่ วยงานพิจารณาโอกาสทีอ่ าจเกิด การทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความ
เสีย่ ง ทีส่ ่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
(4) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลีย่ นแปลง ทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อระบบ การควบคุมภายใน
3. กิ จกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ านที่ทาให้มนใจว่
ั ่ า เมื่อนาไปปฏิบตั แิ ล้วจะเกิดผลสาเร็จ
ตามที่ฝ่ายบริหารกาหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชีใ้ ห้ผปู้ ฏิ บตั งิ าน เห็นความเสี่ยงทีอ่ าจ
เกิด ขึ้นในการปฏิบ ัติงาน เพื่อ ให้เกิด ความระมัด ระวังและสามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีจุดทีค่ วรพิจารณาดังนี้
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(1) หน่ วยงานระบุและพัฒนากิจกรรม การควบคุม เพื่อลดความเสีย่ งในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
(2) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรม การควบคุมทัวไปด้
่ านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุ น
การบรรลุวตั ถุประสงค์
(3) หน่ วยงานจัดให้มกี จิ กรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลสาเร็จ ทีค่ าดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบตั จิ ริง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั งิ านเหมาะสมกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้ และมีการสื่อสาร ไปยังผูบ้ ริหารและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในรูปแบบทีเ่ หมาะสม ช่วยให้ผรู้ บั
สารสนเทศสามารนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
โดยมีจุดทีค่ วรพิจารณาดังนี้
(1) หน่ วยงานจัดทาหรือจัดหา และ ใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ ามการควบคุม ภายในทีก่ าหนด
(2) หน่ วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์ และ
ความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจาเป็ นในการสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ิ ตาม
การควบคุมภายในทีก่ าหนด
(3) หน่ วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับเรื่องที่มผี ลกระทบต่ อการ
ปฏิบตั ติ าม การควบคุมภายในทีก่ าหนด
5. การติ ดตามประเมิ นผล
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านโดย
กาหนดวิธปี ฏิบตั งิ าน เพื่อติดตามการปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบตั งิ านตามปกติของผูบ้ ริหาร และผูเ้ กี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั มีการ
ประเมินผลเป็ นรายครัง้ กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการกาหนดวิธปี ฏิบตั ิ เพื่อให้เกิด
ความมันใจว่
่ า ข้อตรวจพบ ได้รบั การพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสังการ
่ ให้ดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่อง โดยมีจุดทีค่ วรพิจารณาดังนี้
(1) หน่ วยงานระบุ พัฒนา และดาเนินการประเมินผลระหว่ างการปฏิบตั งิ านและ
หรือการประเมินผลเป็ นรายครัง้ ตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า ได้มีการปฏิบตั ติ าม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(2) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ ายบริหารและผูก้ ากับดูแล เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบสามารถสังการแก้
่
ไข ได้อย่าง
เหมาะสม
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แนวทางการปฏิ บตั ิ งานการควบคุมภายในของ สพฐ. สพท. และโรงเรียน
ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ให้ดาเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
สานัก/กลุ่ม/หนวย/งาน
(1) นาแบบ ปค. 5 (ของปี ท่แี ล้ว) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตาม
แผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็ นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5
(2) นากิจกรรม/งานในระดับหน่ วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA)
(3) เมื่อดาเนินการตามข้อ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งาน ที่ผลการดาเนินงาน
ยังไม่ลด ความเสี่ยงลงตามข้อ 1 และกิจกรรม/งานที่เป็ นความเสี่ยงที่พบใหม่ ตามข้อ 2 มาหา
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้วกาหนดผูร้ บั ผิดชอบและระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จ แล้ว
สรุปลงใน แบบ ปค. 5
(4) จัดส่งแบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผรู้ บั ผิดชอบของหน่ วยงาน
สพฐ./สพท./โรงเรียน
(1) แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
(2) นาแบบ ปค.5 (ของปี ท่แี ล้ว) มาติดตามผลการดาเนินงานว่ าได้ดาเนินการตาม
แผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็ นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5
(3) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่ วยงาน
แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 4
(4) เมื่อดาเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งานทีผ่ ลการดาเนินงาน
ยังไม่ ลด ความเสี่ยงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็ นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 3 และ
แบบ ปค.5 ของกล่ม/งาน ที่ส่งมาให้หน่ วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา คัดเลือก
กิจกรรม/งานทีเ่ ป็ นความเสีย่ งในระดับหน่ วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 5
(5) นารายละเอียดของกิจกรรม/งานทีป่ รากฏในแบบ ปค.5 มาใส่ในแบบ ปค. 1
(6) ระดับ สพท. ให้ดาเนินการสรุปความเสีย่ งของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค.1
และ ระดับ สพฐ. ให้ดาเนินการสรุปความเสีย่ งของ สพท. ลงในแบบ ปค.1
(7) ส่งร่างรายงานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้
ผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร่ างรายงานดังกล่าว แล้ว
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทาน ลงในแบบ ปค.6
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(8) เมื่อผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นาแบบ
รายงาน ดังกล่าวเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานหรือผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พิจารณาลงนาม
(9) ระดับโรงเรียนจัดส่งแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 ให้สพท.
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
(10) ระดับ สพท. จัดส่งแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และแบบ
ปค.6 ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี
(11) ระดับ สพฐ. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และแบบ
ปค.6 ให้ รมว.ศธ. และ สป.ศธ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี

ผลงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิมาน รถหามแห, วรวรรณ อุบลเลิศ และสุทศั น์ แก้วคา (2558) ทาการศึกษาเรื่องการ
บริหารการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์การ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดาเนินงานการบริหารการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) พัฒนาการบริหารการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ วิธกี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ใช้กลยุทธ์การวิจยั คือ การประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร และการนิเทศภายใน โดยอาศัยกรอบวัฏจักรการพัฒนาระบบตามแนวคิดของสแตร์
(Stair) ในการด าเนิ น การพัฒ นา 5 องค์ป ระกอบหลัก ของการควบคุ มภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
บันทึกการประชุม บันทึกการนิเทศ และแบบทดสอบ ผลการวิจยั พบว่า ผู้วจิ ยั ได้ประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ผลก่อนการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารผูร้ ่วมวิจยั มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการควบคุมภายในน้อยมาก หลังการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ผูร้ ่วมวิจยั ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเพิม่ ขึน้ และมีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาการบริหารการควบคุม
ภายใน โดยกลุ่มผูว้ จิ ยั ได้ร่วมวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน หาสาเหตุของปั ญหา และได้ร่วมกัน
กาหนดรูปแบบสร้างคู่มอื การ ดาเนินงาน เป็ นผลทาให้เกิดการพัฒนาเป็ นไปตามรูปแบบและ
แนวทางทีไ่ ด้ร่วมกันกาหนด แต่ยงั พบปั ญหาในองค์ประกอบ ด้านการประเมินความเสีย่ ง จึงได้
ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในวงรอบที่ 2 ซึ่งเป็ นผลทาให้การดาเนินงานของทุกองค์ประกอบ
ถูกต้อง เกิดการพัฒนา ผูป้ ฏิบตั งิ านได้มคี วามรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั งิ านได้ถูกต้อง
สมบูรณ์และมี ประสิทธิภาพ
รสา ทรัพย์เจริญไวทย์ และอมรรัตน์ สนันเสี
่ ยง (2560) ศึกษาการดาเนินงานการควบคุม
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการดาเนินงานการควบคุมภายใน
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2) ปั ญหาการดาเนินงานการ ควบคุมภายใน และ 3) แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงาน
การควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยใช้แ บบสอบถาม ผู้อ านวยการ
จ านวน 29 คน รองผู้อ านวยการฝ่ ายงบประมาณ จ านวน 29 คน หัว หน้ า ฝ่ ายงบประมาณ
จ านวน 29 คน และครู ท่ีร ับ ผิด ชอบงานควบคุ ม ภายใน จ านวน 29 คน ผลการวิจ ัย พบว่ า
1) สภาพการด าเนิ น งานการควบคุ ม ภายในมีก ารด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดับ มาก 2) ปั ญ หา
การด าเนินงานการควบคุมภายใน ภาพรวม มีปั ญ หาการดาเนิน งานอยู่ใ นระดับ น้ อย และ
3) แนวทางแก้ปัญหา การดาเนินงานการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของ
การควบคุม มีแนวปฏิบตั ิ 4 รายการ องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง มีแนวปฏิบตั ิ 4
รายการ องค์ป ระกอบที่ 3 กิจ กรรมการควบคุม มีแ นวปฏิบ ัติ 3 รายการ องค์ป ระกอบที่ 4
สารสนเทศและการสื่อสาร มีแ นวปฏิบ ัติ 2 รายการ และองค์ป ระกอบที่ 5 การติด ตามและ
ประเมินผล มีแนวปฏิบตั ิ 3 รายการ
วรัชญ์ณฏั ฐ์ ผ่องธรรม, นภาภรณ์ ยอดสิน และพิชญาภา ยืนยาว (2561) ศึกษาการควบคุม
ภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาสมุ ท รสาคร โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาระดับ การควบคุม ภายในของ
สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และ 3) วิเคราะห์การควบคุม
ภายในซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และครูเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จานวน 225 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. การควบคุม
ภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทัง้ ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม
ของการควบคุม กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล และ
การประเมินความเสี่ยง 2. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทัง้ ภาพรวม
และรายด้านประกอบด้วยการบริหารการเงินและการบัญชี การบริหารงบประมาณการวางแผน
งบประมาณ การตรวจสอบและติด ตามการประเมิน ผลการบริห ารพัส ดุ แ ละสิน ทรัพ ย์ แ ละ
การบริหารทรัพยากร
นู รยี ะ สันบากอ (2553) ศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทีส่ ่งผลต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์การควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปั ตตานี เขต 1 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการควบคุมตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ระดับการบรรลุวตั ถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์การควบคุมภายในสถานศึกษา และศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในทีส่ ่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์การควบคุมภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
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เขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาปั ต ตานี เขต 1 กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใ ช้ เป็ น สถานศึก ษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 1 จานวน 104 แห่ง โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ระดับการควบคุมตามองค์ประกอบ
ตามมาตรฐาน การควบคุ ม ภายในของสถานศึก ษา สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาปั ตตานี เขต 1 โดยภาพรวมมีการควบคุมอยู่ในระดับมาก ระดับการบรรลุวตั ถุประสงค์
การควบคุมภายใน ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 1 โดย
ภาพรวมมีการบรรลุ วัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก องค์ประกอบต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ การบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารควบคุ ม ภายในของสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ปั ตตานี เขต 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 องค์ประกอบด้าน
การติดตามประเมินผล และองค์ประกอบด้านการประเมินความเสีย่ งสามารถร่วมกันพยากรณ์
การบรรลุวตั ถุประสงค์การ ควบคุมภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปั ตตานี เขต 1
นุ ชนาฏ บรรจงปรุ, พร้อมพร ภูวดิน และสมใจ บุญหมื่นไวย (2562) ศึกษาการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศ ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศ ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา โดยศึกษาองค์ประกอบตัวแปรด้านการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบูรณาการข้อมูล ด้านการสอบทานโดยผูบ้ ริหาร
ด้านการแบ่งแยกหน้าที่ ด้านความสามารถของผูใ้ ช้ระบบ และด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
ตัวแปรด้าน ประสิทธิภาพการทางานวัดประสิทธิผล 2 ด้าน คือ ด้านความทันเวลา และด้าน
ความถูกต้อง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 150 คน ได้รบั การตอบกลับ
จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.33 ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ
ทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางาน ด้านความทันเวลา ได้แก่ ด้านการบูรณาการ
ข้อมูล ด้านความสามารถของผูใ้ ช้ระบบ และด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 0.05 และ 0.10 ตามลาดับ ด้านการสอบทานโดยผูบ้ ริหาร และด้านการแบ่งแยกหน้าทีไ่ ม่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานด้านเวลา และการควบคุมภายในระบบสารสนเทศมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความถูกต้อง ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ด้าน การสอบทานโดยผู้บริหาร และด้านการแบ่งแยกหน้าที่
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ด้านการบูรณาการข้อมูล และด้าน ความสามารถของผู้ใช้ระบบไม่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความถูกต้อง
วันเพ็ญ แดงเสน และพิชญาภา ยืนยาว (2560) ศึกษาการควบคุมภายในทีส่ ่งผลต่อการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา ทีสอนเด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการควบคุมภายใน
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ของสถานศึกษา 2) ระดับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และ 3) การควบคุมภายในซึ่ง
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หาร งบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึก ษา และครู จานวน 181 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า 1) การควบคุม
ภายในของสถานศึกษาที่สอนเด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา อยู่ในระดับมากทัง้ ภาพรวม
และรายด้าน เรียงตามลาดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ สภาพแวดล้อมของ การควบคุม กิจกรรม
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และสารสนเทศและการ สื่อสาร
2) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อยู่ใน
ระดับ มากทัง้ ภาพรวมและรายด้าน เรียงตามลาดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ การบริหารการเงิน
การบริหารบัญชี การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดาเนินงาน การบริหารพัสดุและสินทรัพย์การจัดทาและเสนอของบประมาณ
และการระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา 3) การควบคุมภายในประกอบด้วย ด้าน
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านสารสนเทศและ การสื่อสาร และด้านการประเมินความเสีย่ ง
เป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา โดยร่วมกันทานายได้รอ้ ยละ 55.20
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สาคร ช่วยดารง (2553) ศึกษาการควบคุมภายในทีส่ ่งผลต่อความเสีย่ งของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การควบคุมภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ 2) ความเสีย่ งของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และ 3) การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความเสีย่ ง
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน ครูศูนย์การเรียนชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า 1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ มีการควบคุม
ภายในในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสีย่ งและกิจกรรมการควบคุม อยู่ในระดับมาก สาหรับการควบคุมภายในด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 2) ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ มีระดับความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้าน
กระบวนการ ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง ความเสีย่ งด้านยุทธศษ
สตร์อยู่ในระดับน้อย 3) การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความเสี่ยงศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ คือการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
อรวรรณ สุริยนต์ (2554) ศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจยั พบว่า 1) การดาเนินงาน ตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียนในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับ
มาก 2) ผลการเปรียบเทียบการดาเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียนในเขต
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อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ี
รับผิดชอบงานควบคุมภายใน มีการดาเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการดาเนินงานมากกว่าครูท่ี
รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 3) ผลการเปรียบเทียบการดาเนินงานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ของโรงเรียนในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูท่รี บั ผิดชอบงานควบคุมภายในของโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการ
ดาเนินการมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูทร่ี บั ผิดชอบ
งานควบคุม ภายในของโรงเรียนขนาดกลาง มีการดาเนินการมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
ธนวรรณ สารเศวต (2555) ศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางในการดาเนินการควบคุม
ภายในของสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาจัง หวัด ร้อ ยเอ็ด
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการดาเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวดร้อยเอ็ด มีสภาพโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากโดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อยคือด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสภาพแวดล้อ มของการ
ควบคุ ม ด้า นการประเมินความเสี่ย ง ด้า นสารสนเทศและการสื่อสาร และด้า นการติดตาม
ประเมินผล ส่วนปั ญหาในการดาเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจงัหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จาก มากไปน้อย คือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านกิจกรรมการควบคุม
ด้านการติดตาม ประเมินผล ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม และด้านการประเมินความ
เสี่ยง 2) เปรียบเทียบ สภาพการดาเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูผรู้ บั ผิดชอบ
การควบคุมภายใน ของสถานศึกษา ทีม่ ตี าแหน่ง ประสบการณ์ในการทางาน และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่สงั กัดที่ต่างกัน มีสภาพไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางในการดาเนินการควบคุม
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
ควรให้ความรู้ด้านการจัด ทาการควบคุมภายในแก่บุค ลากรควรมอบหมายงานให้ชดั เจน และ
ควรมีการสรุปและตรวจสอบการ ควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 2 คร้ัง
อารีรตั น์ รอบคอบ (2553) ศึกษาการดาเนินการควบคุมภายในของ สถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การดาเนินการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครปฐม เขต 2
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการ
ควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม อยู่ในลาดับสูงสุด รองลงมาได้แก่การ ประเมิน
ความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสารกิจกรรมการควบคุม และด้านการติดตามประเมินผล
ตามลาดับ และ 2) การเปรียบเทียบระดับการดาเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปได้ว่า สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัด
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สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2 ที่มขี นาดต่างกัน มีการดาเนินการควบคุมภายใน
ของ สถานศึกษาแตกต่างกัน
จิราพร กรกชงาม (2556) ศึกษาความรูแ้ ละการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการควบคุมภายใน
สถานศึกษา ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจยั พบว่า 1) ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานการควบคุม
ภายในของผูบ้ ริหารและหัวหน้างานในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ หัวหน้างานภายใน
สถานศึกษาตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ธีระวุฒ ิ พันธุเ์ วียง (2556) การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิ
งานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านที่มี ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่
ด้านการติดตามประเมินผลและ 2) เปรียบเทียบการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน การควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณา เป็ น
รายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ีระดับ.01 ในด้านสภาพแวดล้อม
ของการควบคุม ด้านการประเมินความเสีย่ ง และด้านการติดตามประเมินผล โดยผูบ้ ริหารโรงเรียน
มีค วามคิดเห็นสูงกว่า ครูผู้สอนจาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .01 ในด้าน
สารสนเทศ และการสื่อสาร โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มกี ารปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วนคู่
อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานพบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .01 ในด้าน
การประเมินความเสี่ยง และด้านการติดตามประเมินผลโดยผู้ท่ีมปี ระสบการณ์ในการทางาน
มากกว่า 10 ปี มีการปฏิบตั งิ าน มากกว่าผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี และ 5 10 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ .05
ดลฤทัย ศรีทวีกาศ (2557) ศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐานการควบคุม ภายในของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา
พบว่า การดา เนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบระดับการดาเนินงาน โดยจาแนกตามสถานภาพ โดยรวม พบว่า แตกต่างกัน
โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สูงกว่า
ครูเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .01
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โดย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในสูง
กว่าครูทุก ด้าน ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับการดาเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
โรงเรียน เมื่อจาแนกตามขนาดของโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่แตกต่างกัน
คือ ด้าน สารสนเทศและการสื่อสารโดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มกี าร
ดาเนินงาน มากกว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ กับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูในโรงเรียนขนาดกลางและผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดกลางกับผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกัน
ณัฐวุฒ ิ สุผาวัน (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิผล
การบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ผลการวิจยั พบว่า การควบคุมภายในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยผูบ้ ริหารโรงเรียน และ
ครูมกี ารปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ .01 และโรงเรียนทีม่ ขี นาด
ต่างกันมีการควบคุมภายในแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ .01
สังวาลย์ วังแจ่ม (2558) ศึกษารูปแบบการบริหารการควบคุมภายในด้านวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขตภาคเหนือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ในการ
ดาเนินการควบคุมภายใน ด้านวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขตภาคเหนือ และเพื่อ
พัฒนารูปแบบการบริหารการควบคุมภายใน ด้านวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขต
ภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขตภาคเหนือ จานวน 205 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกต และแบบตรวจผลการปฏิบตั งิ าน ผูใ้ ห้
ข้อ มู ล ได้แ ก่ ผู้บ ริห าร ครู ห ัว หน้ า กลุ่ มงานวิช าการและครู ผู้ร ับ ผิด ชอบการควบคุ ม ภายใน
ขัน้ ตอนการวิจยั แบ่งเป็ น 6 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั ในการดาเนินการ
ควบคุมภายในด้านวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขตภาคเหนือ ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษา
วิธีก ารบริห ารการควบคุมภายในด้านวิช าการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขตภาคเหนือ
ขัน้ ตอนที่ 3 ยกร่างรูปแบบการบริหารการควบคุมภายในด้านวิช าการของสถานศึกษา ขัน้
พืน้ ฐานในเขตภาคเหนือ ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการบริหารการควบคุมภายใน
ด้านวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขตภาคเหนือ ขัน้ ตอนที่ 5 ประเมินรูปแบบการ
บริหารการควบคุมภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา ขันพื
้ น้ ฐานในเขตภาคเหนือ ขันตอนที
้
่6
นาเสนอรูปแบบการบริหารการควบคุมภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา ขัน้ พื้นฐานในเขต
ภาคเหนือ ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพปั จจุบนั ในการดาเนินการควบคุมภายในด้านวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตภาคเหนือ มีการดาเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครบทัง้ 5 ด้าน การดาเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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โดยมีค่าเฉลี่ยการดาเนินการในระดับมากทุกด้า นเรียงตามลาดับคือ ด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ด้านการติดตามประเมินผล ด้าน กิจกรรมการควบคุม ด้านการประเมินความเสีย่ งและ
ด้า นสารสนเทศและการสื่อ สาร 2. รู ป แบบการบริห ารการควบคุมภายในด้า นวิช าการของ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขตภาคเหนือ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน
ประกอบด้ว ย วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อให้เกิด ความมันใจในคุ
่
ณ ภาพด้านวิช าการของสถานศึกษา
เป้ า หมาย คือ ประเมิน ความเสี่ย งด้า นวิช าการโดยการประเมิน ด้ว ยตนเอง ( Control Self
Assessment-CSA) ครบทุกงานและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีกลยุทธ์
คือ ส่งเสริม สนับสนุ นและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ ประเมิน
ความเสี่ยงในงานวิชาการโดยวิธปี ระเมินด้วยตนเอง (CSA) ของผูร้ บั ผิดชอบ และบริหารความ
เสี่ย งตามกิจ กรรมการควบคุ ม ที่บ รรจุ ใ นแผนปฏิบ ัติก ารประจ าปี 2) ด้ า นการจัด องค์ก าร
ประกอบด้วยการจัดโครงสร้างองค์ก ารที่มคี ณะกรรมการควบคุมภายในของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการควบคุมภายในด้านวิชาการทีม่ าจากผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกสถานศึกษามีอสิ ระ
ในการดาเนินการควบคุม มีการมอบหมายงานการควบคุมแก่ผเู้ กีย่ วข้องให้มสี ่วนร่วมดาเนินการ
3) ด้านการนา ประกอบด้วย การสังการตามโครงสร้
่
างการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
จูงใจให้มกี ารพัฒนาตนเอง การประเมินความเสีย่ งและบริหารความเสีย่ งโดยการยกย่อง ชมเชย
และการให้รางวัล มีการนิเทศการพัฒนาบุค ลากร การประเมินความเสี่ยงและการปฏิบตั ิตาม
แผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และ 4) ด้านการควบคุม ประกอบด้ว ย
การกากับติดตามการประเมินความเสี่ยง การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการปฏิบตั ติ าม
แผนตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของการประเมินความเสี่ยงและการปฏิบตั ติ ามแผนการ
ควบคุมและประเมินผล การปฏิบตั งิ านโดยคณะกรรมการควบคุมภายในของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการควบคุมภายในด้านวิชาการ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชัน้
มัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็ นการศึกษาประสิทธิผลของการควบคุมคุมภายในของสถานศึกษา
โดยประเมินการรับรู้ของครูทป่ี ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา ในด้านองค์กรมี
ระบบการควบคุมภายใน และ การรับรูว้ า่ องค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้กาหนดกลุ่มประชากรที่ทาการศึกษาคือ ครูท่สี งั กัด โรงเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยแบ่ง เป็ น ครูท่สี อนอยู่ โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน
เอกชน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา เป็ นการสุ่มแบบเจาะจง โดยมีจานวนตัวอย่าง 60 คน
แบ่งเป็ น 2 ประเภทโรงเรียน
คือครูสงั กัดโรงเรียนรัฐบาล 30 คน และครูทส่ี งั กัดโรงเรียนเอกชน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสอบถาม ในการศึก ษามีล ัก ษณะเป็ น ข้อ ค าถามปลายปิ ด และปลายเปิ ด แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ระยะเวลาการทางานในที่ทางานปั จจุบนั สถานะโรงเรียนของผูต้ อบแบบสอบถาม รวม
ทัง้ หมด 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการควบคุมภายในขององค์กร ใน 2
ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน และ ประเด็นที่ 2 องค์กรมีการ
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ปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยแบ่งหัวข้อเป็ น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
(COSO, 2013) ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 ผู้บริหารทาหน้ าที่สอดส่องดูแลการพัฒนาและการดาเนินการด้านการ
ควบคุมภายในอย่างเป็ นอิสระ
หลักการที่ 3 ผู้บริหารจัดให้มโี ครงสร้าง สายการรายงาน รวมถึงการกาหนดอานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
หลักการที่ 4 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
หลักการที่ 5 องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าทีก่ ารควบคุมเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
องค์ประกอบที่ 2 การประเมิ นความเสี่ยง
หลักการที่ 6 องค์กรระบุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ
และประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
หลักการที่ 7 องค์กรต้องระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกระดับโดยครอบคลุมการ
วิเคราะห์ทอ่ี าจส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
หลักการที่ 8 องค์กรพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงใน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
หลักการที่ 9 องค์กรระบุและประเมินการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ของการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการควบคุม
หลักการที่ 10 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมที่ลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
หลักการที่ 12 องค์กรจัดให้มกี จิ กรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิง่ ทีค่ าดหวัง
และวิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
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องค์ประกอบที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักการที่ 13 องค์กรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี ุณภาพ เพื่อให้การควบคุมภายใน
ขององค์กรทาหน้าทีไ่ ด้อย่างสมบูรณ์ตามทีก่ าหนดไว้
หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และ
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็ นเพื่อให้การควบคุมภายในทาหน้ าที่ได้อย่ า ง
สมบูรณ์ตามทีก่ าหนด
หลักการที่ 15 องค์กรต้องสื่อสารกับบุค คลภายนอกด้วยวิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อการทาหน้าทีข่ องระบบการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิ จกรรมการติ ดตามผล
หลักการที่ 16 องค์กรต้องเลือก พัฒนา และดาเนินการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
ประเมินผลแยกต่างหากเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และองค์ประกอบ
เหล่านัน้ ทาหน้าทีอ่ ยู่อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
หลักการที่ 17 องค์กรประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อผูท้ ต่ี อ้ งรับผิดชอบในการดาเนินการแก้ไขรวมถึงผูบ้ ริหารตามความเหมาะสม
ประเด็นข้อคาถาม รวมทัง้ หมด 71 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้คาตอบ
เดียว เพื่อแสดงระดับการรับรู้การมีระบบควบคุมภายในขององค์กร และ การปฏิบตั ติ ามระบบ
การควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ดังนี้
ระดับการรับรู้ มีมากอย่างชัดเจน
คะแนนเท่ากับ 3
ระดับการรับรู้ มีปานกลาง
คะแนนเท่ากับ 2
ระดับการรับรู้ ไม่มหี รือมีบางส่วน
คะแนนเท่ากับ 1
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมจาก 2 แหล่งคือ
1. ข้อมูลปฐมภู มิ (Primary data) ได้จากแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามด้ว ย
ตัวเอง ระยะเวลาตัง้ แต่เดือน มิถุนายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของสหกรณ์การเกษตร จากแหล่งข้อมูลที่มคี วามน่ าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้ เช่น งานวิจยั บทความ กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล วิเ คราะห์ ข้อ มู ล จากแบบสอบถามด้ ว ยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์โดยใช้สถิตเิ ชิง พรรณนา (Descriptive statistic) โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถามแต่ละส่วน ดัง้ นี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการทางาน สถานะโรงเรียนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย การหา
ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การรับรูอ้ งค์กรมีระบบการควบคุมภายใน และองค์กรมีการปฏิบตั ิ
ตามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ ในมุมมองของครูทป่ี ฏิบตั งิ านในสถานศึกษา โดยนาข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย การหาค่าเฉลีย่ เกณฑ์การแปลผล มาจาก
การหาค่าคะแนนเฉลีย่ และแปลความหมายของคะแนนทัง้ 3 ระดับค่าเฉลีย่ ด้วยวิธกี ารคานวณ
อันตรภาคชัน้ เพื่อแบ่งช่วงระดับค่าเฉลีย่ ดัง้ นี้
พิสยั

=

คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่าสุด
=
จานวน

3−1
= 0.67
3

ดังนัน้ ในแต่ละช่วงคะแนนของระดับชัน้ เท่ากับ 0.67 คิดเป็ นเกณฑ์แบ่งช่วงคะแนนใน
แต่ละระดับชัน้ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.67 หมายถึง มีระดับการรับรูน้ ้อย
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 1.68 – 2.34 หมายถึง มีระดับการรับรูป้ านกลาง
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 2.35 – 3.00 หมายถึง มีระดับการรับรูม้ าก
ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ในแต่ละองค์ประกอบ และแต่ละรายหลักการ ของสถานศึกษา โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน
เอกชน ใช้สถิติ paired-Samples T Test ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยใช้แ บบสอบถามความคิด เห็นจากอาจารย์ในโรงเรียน
มัธ ยมศึก ษาจานวน 60 คน แบ่ ง เป็ น โรงเรีย นรัฐ บาล 30 คน และโรงเรีย นเอกชน 30 คน
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) การรับรูเ้ กีย่ วกับประเด็น
องค์กรมีระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา และ
องค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ของสถานศึกษา
3) ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอืน่ ๆ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส่ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการทางาน และสถานะโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษามีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ (n=60)
ประเภทโรงเรียน
จานวน
เพศ
(ร้อยละ)
รัฐบาล
เอกชน
ชาย
9
2
11 (18.33)
หญิง
21
28
49 (81.67)
รวม
30
30
60 (100.00)
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ น อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีจานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.67 เพศ
ชายจานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.33
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ (n=60)
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขน้ึ ไป
รวม

ประเภทโรงเรียน
รัฐบาล
1
2
8
19
30

เอกชน
12
8
6
4
30

จานวน
(ร้อยละ)
13 (21.67)
10 (16.67)
14 (23.33)
23 (38.33)
60 (100.00)

จากตารางที่ 2 อายุ กลุ่มตัวอย่างของอาจารย์ผตู้ อบแบบสอบถาม อยู่ในช่วงอายุ 51 ปี
ขึน้ ไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.33 รองลงมาคือช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 23.33 ช่วงอายุน้อย
กว่า 30 ปี ร้อยละ 21.67 และช่วงอายุทม่ี นี ้อยทีส่ ุด คือช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 16.67
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา (n=60)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
รวม

ประเภทโรงเรียน
รัฐบาล
18
10
2
30

เอกชน
27
3
0
30

จานวน
(ร้อยละ)
45 (75.00)
13 (21.67)
2 (3.33)
60 (100.00)

จากตารางที่ 3 ระดับการศึกษาของครูผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ การศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 75.00 รองลงมา เป็ นระดับปริญญาโท ร้อยละ 21.67 และ
ระดับสูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 3.33
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาในการทางานใน
สถานศึกษา (n=60)
ระยะเวลา
ในการทางาน (ปี )
1-5
6-15
16-25
26+
รวม

ประเภทโรงเรียน
รัฐบาล
4
5
3
18
30

เอกชน
13
10
5
2
30

จานวน
(ร้อยละ)
17 (28.34)
15 (25.00)
8 (13.33)
20 (33.33)
60 (100.00)
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จากตารางที่ 4 ครูผตู้ อบแบบสอบถาม มีระยะเวลาในการทางานมากทีส่ ุดอยู่ในช่วง 26
ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 28.34 และน้อยทีส่ ุดคือช่วง 1625 ปี ร้อยละ 13.33

การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ด้านองค์กรมีระบบการควบคุมภายใน และองค์กรมีการปฏิบตั ิ
ตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น มีการประเมินการรับรู้ของครู 2 ด้าน คือ ด้านองค์กรมีระบบการควบคุมภายใน และ
ด้านองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่มอี ยู่ โดยแยกข้อมูลตามประเภทของ
โรงเรียน เป็ น โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน โดยแยกประเด็นข้อมูลที่ศกึ ษา เป็ น 5
องค์ประกอบ และ 17 หลักการ 71 ข้อคาถาม การตอบคาถามจาแนกการรับรู้เป็ น 3 ระดับ คือ
มีมากอย่างชัดเจน (3) มีปานกลาง (2) และไม่มหี รือมีบางส่วน (1) โดยมีผลข้อมูลของโรงเรียน
รัฐบาล ตามตารางที่ 5 และ ผลข้อมูลของโรงเรียนเอกชน ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 5 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (n=30)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือมี มีมาก
มี
ไม่มีหรือมี
อย่าง ปานกลาง บางส่วน อย่าง ปานกลาง บางส่วน
ชัดเจน
ชัดเจน
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริ ยธรรม
1.1 ผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างให้แก่
26
3
1
24
5
1
บุคลากรเกี่ยวกับความซื่อตรงและจริยธรรม
(86.67) (10.00)
(3.33)
(80.00) (16.67)
(3.33)
1.2 ผูบ้ ริหารมีนโยบายชัดเจนในด้านจริยธรรม
23
5
2
21
7
2
และ กาหนดบทลงโทษที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์ (76.67) (16.67)
(6.66)
(70.00) (23.33)
(6.66)
อักษร และแจ้งให้บุคลากรทราบอย่างทัวถึ
่ ง
1.3 ผูบ้ ริหารมีกระบวนการประเมินผลการ
24
5
1
21
7
2
ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมของบุคลากรที่ชดั เจนตาม
(80.00) (16.67)
(3.33)
(70.00) (23.33)
(6.66)
มาตรฐานที่กาหนด
1.4 มีนโยบายในการแก้ไขที่ทนั เวลาและ
22
5
3
20
7
3
เหมาะสมในการปฏิบตั ทิ ไี ม่เป็ นไปตามจริยธรรม (73.33) (16.67) (10.00) (66.67) (23.33) (10.00)
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (n=30) (ต่อ)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือมี มีมาก
มี
ไม่มีหรือมี
อย่าง ปานกลาง บางส่วน อย่าง ปานกลาง บางส่วน
ชัดเจน
ชัดเจน
หลักการที่ 2 ผูบ้ ริ หารทาหน้ าที่สอดส่องดูแลการพัฒนาและการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายในอย่างเป็ นอิ สระ
2.1 มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของ
29
0
1
26
2
2
บุคลากรทุกระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ (96.67)
(0.00)
(3.33)
(86.67) (6.66)
(6.66)
อักษร
2.2 ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามสามารถ ความ
27
3
0
26
4
0
เชี่ยวชาญ และใช้ความรูเ้ พื่อเป็ นประโยชน์ ต่อ
(90.00) (10.00)
(0.00)
(86.67) (13.33)
(0.00)
องค์กร
2.3 ผูบ้ ริหารมีกระบวนการกากับดูแลให้มกี าร
23
7
0
21
8
1
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน
(76.67) (23.33)
(0.00)
(70.00) (26.67)
(3.33)
หลักการที่ 3 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีโครงสร้าง สายการรายงาน รวมถึงการกาหนดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้
เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
3.1 ผูบ้ ริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่
29
0
1
26
4
0
เหมาะสม รวมถึงมีการระบุหน้าที่ความ
(96.67)
(0.00)
(3.33)
(86.67) (13.33)
(0.00)
รับผิดชอบครอบคลุมทัง้ องค์กรอย่างชัดเจน
3.2 ผูบ้ ริหารมีการกาหนดสายการรายงานที่
28
2
0
25
5
0
ชัดเจนและเหมาะสม
(93.33)
(6.66)
(0.00)
(83.33) (16.67)
(0.00)
3.3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
26
3
1
25
5
0
ตรงกับลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ
(86.67) (10.00)
(3.33)
(83.33) (16.67)
(0.00)
3.4 ผูบ้ ริหารอานวยความสะดวกและให้
24
6
0
22
7
1
คาแนะนากับบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านตามคาสัง่
(80.00) (20.00)
(0.00)
(73.33) (23.33)
(3.33)
หลักการที่ 4 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
4.1 ผูบ้ ริหารมีการกาหนดกลยุทธ์ในการ
26
3
1
22
7
1
ดาเนินงานที่ชดั เจน
(86.67) (10.00)
(3.33)
(73.33) (23.33)
(3.33)
4.2 ผูบ้ ริหารมีนโยบายในการพัฒนาเพื่อเพิม่
22
8
0
21
9
0
ความสามารถและรักษาบุคลากรที่มคี วามรูอ้ ย่าง (73.33) (26.67)
(0.00)
(70.00) (30.00)
(0.00)
ชัดเจน
4.3 ผูบ้ ริหารมีการสร้างบรรยากาศและทัศนคติ
26
3
1
21
7
2
ให้ บุคลากรรูจ้ กั หน้าที่ความรับผิดชอบให้
(86.67) (10.00)
(3.33)
(70.00) (23.33)
(6.66)
ถูกต้องตามกฎระเบียบและนโยบาย
4.4 ผูบ้ ริหารมีมาตรฐานในการประเมินผลการ
22
7
1
20
8
2
ปฏิบตั ทิ ่ยี ตุ ธิ รรม
(73.33) (23.33)
(3.33)
(66.67) (26.67)
(6.66)
4.5 ผูบ้ ริหารมีแผนการและกระบวนการในการ
22
7
1
21
7
2
สรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ งที่สาคัญ
(73.33) (23.33)
(3.33)
(70.00) (23.33)
(6.66)
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (n=30) (ต่อ)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือมี มีมาก
มี
ไม่มีหรือมี
อย่าง ปานกลาง บางส่วน อย่าง ปานกลาง บางส่วน
ชัดเจน
ชัดเจน
หลักการที่ 5 องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิ งานตามหน้ าที่การควบคุมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
5.1 องค์กรมีการกาหนดหน้าที่และความ
29
1
0
28
2
0
รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ งหน้าที่อย่างชัดเจน
(96.67)
(3.33)
(0.00)
(93.33) (6.67)
(0.00)
เป็ นลายลักษณ์ อักษร
5.2 ผูบ้ ริหารมีการดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพ
23
7
0
22
8
0
ในการติดตามผลการดาเนินงานตาม
(76.67) (23.33)
(0.00)
(73.33) (26.67)
(0.00)
วัตถุประสงค์ท่กี าหนด
5.3 มีการสรรหาบุคลากรที่มคี วามรู้
24
6
0
22
6
2
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั งิ าน (80.00) (20.00)
(0.00)
(73.33) (20.00)
(6.66)
ตามความรับผิดชอบ
5.4 ผูบ้ ริหารมีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
21
8
1
21
7
2
ให้กบั บุคลากร
(70.00) (26.67)
(3.33)
(70.00) (23.33)
(6.66)

จากตารางที่ 5 ในประเด็นองค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์โรงเรียนรัฐบาล
องค์ประกอบด้าน สภาพแวดล้อมการควบคุม พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมากทีส่ ุด อยู่ใน เรื่อง 1. ผูบ้ ริหาร
ทาหน้ าที่สอดส่องดูแลการพัฒนาและการดาเนินการด้านการควบคุมภายในอย่างเป็ นอิสระ
2. มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และ 3. ผูบ้ ริหารจัดให้มโี ครงสร้าง สายการรายงาน รวมถึงการกาหนดอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ 4. ผูบ้ ริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสม รวมถึงมีการระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบครอบคลุมทัง้ องค์กรอย่างชัดเจน) มีผตู้ อบอยู่
ในระดับมีมากอย่างชัดเจน มีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 96.67 และข้อที่ตอบ ระดับมีมาก
อย่างชัดเจน น้อยทีส่ ุด คือด้าน ผูบ้ ริหารมีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากร คิดเป็ น
ร้อยละ 70.00
ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมาก
ทีส่ ุด อยู่ใน ด้าน 1. องค์กรมีการกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งหน้าทีอ่ ย่าง
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีจานวนร้อยละ 93.33 และข้อที่ตอบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน
น้อยที่สุด คือด้านมีนโยบายในการแก้ไขที่ทนั เวลาและเหมาะสมในการปฏิบตั ทิ ไี ม่เป็ นไปตาม
จริยธรรม และด้าน ผูบ้ ริหารมีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตั ทิ ย่ี ุตธิ รรม
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ตารางที่ 6 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านการประเมินความเสีย่ ง (n=30)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
หลักการที่ 6 องค์กรระบุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
6.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายใน
24
5
1
21
8
1
การดาเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจน และ
(80.00) (16.67)
(3.33)
(70.00)
(26.67) (3.33)
สามารถประเมินผลได้
6.2 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายมีการชี้แจงให้
21
9
0
20
9
1
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน
(70.00) (30.00)
(0.00)
(66.67)
(30.00) (3.33)
6.3 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
24
6
0
22
7
1
ดาเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและ
(80.00) (20.00)
(0.00)
(73.33)
(23.33) (3.33)
สนับสนุ นวัตถุประสงค์ ในระดับองค์กร
6.4 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน
23
7
0
20
10
0
สามารถปฏิบตั แิ ละวัดผลได้
(76.67) (23.33)
(0.00)
(66.67)
(33.33) (0.00)
6.5 บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการกาหนด
17
12
1
15
12
3
วัตถุประสงค์และยอมรับวัตถุประสงค์
(56.67) (40.00)
(3.33)
(50.00)
(40.00) (10.00)
หลักการที่ 7 องค์กรต้องระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงในทุกระดับโดยครอบคลุมการวิ เคราะห์ที่อาจส่งผลต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์
7.1 ผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วมในการระบุและประเมิน
25
4
1
21
8
1
ความเสีย่ ง
(83.33
(13.33)
(3.33)
(70.00)
(26.67) (3.33)
7.2 มีการพิจารณาและประเมินความเสีย่ งที่
20
10
0
19
11
0
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร
(66.67) (33.33)
(0.00)
(63.33)
(36.67) (0.00)
7.3 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งจากปั จจัย
21
8
1
21
7
2
ภายในองค์กร เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การ (70.00) (26.67)
(3.33)
(70.00)
(23.33) (6.66)
ขัดข้องของระบบสารสนเทศที่ใช้งาน
7.4 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งจากปั จจัย
22
7
1
21
7
2
ภายนอกองค์กร เช่น ปั ญหาโรคโควิด19
(73.33) (23.33)
(3.33)
(70.00)
(23.33) (6.66)
สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
7.5 มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
20
9
1
20
8
2
ความสาคัญของความเสีย่ ง
(66.67) (30.00)
(3.33)
(66.67)
(26.67) (6.66)
7.6 มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
20
9
1
19
10
1
ความเสีย่ งและความถี่ท่จี ะเกิดหรือโอกาสที่จะ
(66.67) (30.00)
(3.33)
(63.33)
(33.33) (3.33)
เกิดความเสี่ยง
7.7 มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับวิธกี าร
23
7
0
20
7
3
ควบคุมเพื่อป้ องกันหรือลดความเสีย่ ง และมีการ (76.67) (23.33)
(0.00)
(66.67)
(23.33) (10.00)
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารควบคุมที่
กาหนด
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ตารางที่ 6 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านการประเมินความเสีย่ ง (n=30) (ต่อ)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
หลักการที่ 8 องค์กรพิ จารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ตในการประเมิ นความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์
8.1 องค์กรมีการพิจารณาและประเมินความ
20
7
3
19
7
4
เสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยครอบคลุมการ (66.67) (23.33) (10.00)
(63.33)
(23.33) (13.33)
ทุจริตแบบต่างๆ เช่น การทุจริตในการรับเงินค่า
เรียนการทุจริตในการสังซื
่ ้ออุปกรณ์ การเรียน
8.2 ผูบ้ ริหารพิจารณาและสอบถามผูบ้ ริหาร/
20
6
4
19
7
4
บุคลากรเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดการทุจริตและ (66.67) (20.00) (13.33)
(63.33)
(23.33) (13.33)
มาตรการที่องค์กรใช้ดาเนินการป้ องกันหรือ
แก้ไขการทุจริต
8.3 องค์กรได้สอ่ื สารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ
23
5
2
20
5
5
และปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางตามที่
(76.67) (16.67)
(6.66)
(66.67)
(16.67) (16.67)
กาหนดไว้
หลักการที่ 9 องค์กรระบุและประเมิ นการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญของการควบคุมภายใน
9.1 องค์กรมีการประเมินการเปลีย่ นแปลงจาก
21
8
1
20
6
4
ปั จจัยภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
(70.00) (26.67)
(3.33)
(66.67)
(20.00) (13.33)
ดาเนินงาน
9.2 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
21
8
1
22
5
3
ดาเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและ
(70.00) (26.67)
(3.33)
(73.33)
(16.67) (10.00)
สนับสนุ นวัตถุประสงค์ ในระดับองค์กร

จากตารางที่ 6 ในประเด็นองค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์โรงเรียนรัฐบาล
องค์ประกอบด้าน การประเมินความเสี่ยง พบว่าข้อที่มผี ตู้ อบมากที่สุด อยู่ในเรื่อง ผูบ้ ริหารมี
ส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสีย่ งคิดเป็ นร้อยละ 83.33 และข้อทีต่ อบ ระดับมีมากอย่าง
ชัดเจน น้ อยที่สุด คือด้าน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์และยอมรับ
วัตถุประสงค์ คิดเป็ นร้อยละ 56.67
ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่มอี ยู่ พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมาก
ที่สุด อยู่ใน เรื่อง 1. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้อง
และสนับสนุ นวัตถุประสงค์ ในระดับองค์กร และ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
ในระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร มีจานวนร้อยละ 73.33
และข้อทีต่ อบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้อยทีส่ ุด คือด้านบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนด
วัตถุประสงค์และยอมรับวัตถุประสงค์ คิดเป็ นร้อยละ 50.00
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ตารางที่ 7 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านกิจกรรมการควบคุม (n=30)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
หลักการที่ 10 องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมควบคุมที่ลดความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ด้านการเงิ น
10.1 มีการจัดทาคูม่ อื วิธปี ฏิบตั งิ านในการ
23
6
1
20
9
1
ปฏิบตั งิ านด้านการเงิน และมีการตรวจสอบการ (76.67) (20.00)
(3.33)
(66.67) (30.00) (3.33)
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
10.2 มีการวางระบบการควบคุมด้านการเงิน
24
5
1
23
5
2
โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมความซับซ้อนใน
(80.00) (16.67)
(3.33)
(76.67) (16.67) (6.66)
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านอย่างเหมาะสม เช่น รับ
ชาระด้วย เงินสด บัตรเครดิต เช็คธนาคาร
10.3 มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ
22
7
1
22
4
4
ขันตอนการรั
้
บเงิน การจ่ายเงิน และบทลงโทษ
(73.33) (23.33)
(3.33)
(73.33) (13.33) (13.33)
เกี่ยวกับการทุจริต
10.4 มีการแบ่งแยกหน้าที่กนั อย่างชัดเจน
25
5
0
24
5
1
ระหว่างผูร้ บั เงิน ผูอ้ นุ มตั ิ และผูบ้ นั ทึกบัญชี
(83.33) (16.67)
(0.00)
(80.00) (16.67) (3.33)
10.5 มีการจัดทาประวัตนิ ักเรียน ตรวจสอบ
26
4
0
22
8
0
ความถูกต้อง และข้อมูลเป็ นปั จจุบนั
(86.67) (13.33)
(0.00)
(73.33) (26.67) (0.00)
10.6 มีการติดตามกรณีนักเรียนค้างชาระค่าเล่า
24
5
1
22
6
2
เรียน
(80.00) (16.67)
(3.33)
(73.33) (20.00) (6.66)
10.7 มีการอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินจากผูม้ อี านาจ
26
4
0
25
5
0
อย่างถูกต้องทัง้ การจ่ายเป็ นเงินสด เช็คธนาคาร (86.67) (13.33)
(0.00)
(83.33) (16.67) (0.00)
หรือเงินโอน
ด้านการควบคุมวัสดุอปุ กรณ์
10.8 มีการจัดทาคูม่ อื วิธปี ฏิบตั งิ านด้านการเบิก
24
5
1
22
4
4
วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียนและมีการ
(80.00) (16.67)
(3.33)
(73.33) (13.33) (13.33)
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรและปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
10.9 มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผูเ้ บิกวัสดุ
25
4
1
23
4
3
อุปกรณ์ การเรียน ผูอ้ นุ มตั กิ ารเบิก และผูบ้ นั ทึก (83.33) (13.33)
(3.33)
(76.67) (13.33) (10.00)
รายการเบิก
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ตารางที่ 7 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านกิจกรรมการควบคุม (n=30) (ต่อ)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์
11.1 ผูบ้ ริหารมีความเข้าใจและสามารถ
24
5
1
21
7
2
เชื่อมโยงการควบคุมทัวไปและการควบคุ
่
มด้วย (80.00) (16.67)
(3.33)
(70.00) (23.33) (6.66)
เทคโนโลยีในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
11.2 องค์กรมีการกาหนดการควบคุมด้านระบบ
20
7
3
19
6
5
เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม
(66.67) (23.33) (10.00)
(63.33) (20.00) (16.67)
11.3 มีการกาหนดการเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญ และ
21
7
2
20
6
4
การควบคุมด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อ
(70.00) (23.33)
(6.66)
(66.67) (20.00) (13.33)
ป้ องกันความเสียหายจากการนาข้อมูลที่สาคัญ
ไปใช้
หลักการที่ 12 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวัง และวิ ธีการปฏิ บตั ิ เพื่อนา
นโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ
12.1 องค์กรมีการกาหนดนโยบายและขัน้ ตอน
23
7
0
18
11
1
การควบคุมที่รดั กุม และกากับการปฏิบตั ติ าม
(76.67) (23.33)
(0.00)
(60.00) (36.67) (3.33)
นโยบายและขัน้ ตอน
12.2 องค์กรมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
25
5
0
20
9
1
อย่างชัดเจนและรายงานผลปฏิบตั ติ ามการ
(83.33) (16.67)
(0.00)
(66.67) (30.00) (3.33)
ควบคุมต่อผูบ้ งั คับบัญชา
12.3 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ ององค์กร
22
7
1
19
9
2
ได้นาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่ม ี
(73.33) (23.33)
(3.33)
(63.33) (30.00) (6.67)
ความสามารถ รวมถึงครอบคลุมกระบวนการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านด้วย
12.4 มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการ
26
3
1
20
8
2
ปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
(86.67) (10.00)
(3.33)
(66.67) (26.67) (6.66)
12.5 มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน
24
5
1
20
7
3
การนานโยบาย และกระบวนการควบคุมไป
(80.00) (16.67)
(3.33)
(66.67) (23.33) (10.00)
ปฏิบตั ิ

จากตารางที่ 7 ในประเด็น องค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์โรงเรียนรัฐบาล
องค์ประกอบด้าน กิจกรรมการควบคุม พบว่าข้อที่มผี ตู้ อบมากที่สุด อยู่ในเรื่อง 1. มีการจัดทา
ประวัตนิ ักเรียน ตรวจสอบความถูกต้อง และข้อมูลเป็ นปั จจุบนั 2. มีการอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินจาก
ผูม้ อี านาจอย่างถูกต้องทัง้ การจ่ายเป็ นเงินสด เช็คธนาคารหรือเงินโอน 3. มีการทบทวนนโยบาย
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และกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ คิดเป็ นร้อยละ 86.67 และข้อทีต่ อบ ระดับมี
มากอย่างชัดเจน น้อยทีส่ ุด คือเรื่อง องค์กรมีการกาหนดการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยีในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 66.67
ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมาก
ทีส่ ุด อยู่ใน เรื่อง มีการอนุมตั กิ ารจ่ายเงินจากผูม้ อี านาจอย่างถูกต้องทัง้ การจ่ายเป็ นเงิน สด เช็ค
ธนาคารหรือเงินโอน มีจานวนร้อยละ 83.33 และข้อที่ตอบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้อยที่สุด
คือเรื่อง องค์กรมีการกาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการควบคุมทีร่ ดั กุม และกากับการปฏิบตั ิตาม
นโยบายและขัน้ ตอน คิดเป็ นร้อยละ 60.00
ตารางที่ 8 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (n=30)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
หลักการที่ 13 องค์กรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์กรทาหน้ าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ ตามที่กาหนดไว้
13.1 มีการกาหนดสารสนเทศทีต่ อ้ งการเพื่อใช้
24
5
1
21
8
1
ในการดาเนินงานที่มคี ณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้องต่อ (80.00) (16.67)
(3.33)
(70.00) (26.67) (3.33)
ระบบการ ปฏิบตั งิ าน
13.2 มีการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
18
9
3
18
9
3
การเงินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(60.00) (30.00) (10.00)
(60.00) (30.00) (10.00)
13.3 มีการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ ท่จี ะ
19
5
6
20
7
3
ได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
(63.33) (16.67) (20.00)
(66.67) (23.33) (10.00)
ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.4 มีการดาเนินการในเรื่องการจัดเก็บ
23
4
3
22
5
3
เอกสารสาคัญในการรับชาระค่าเรียนค่าใช้จา่ ย (76.67) (13.33) (10.00)
(73.33) (16.67) (10.00)
และการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ไว้อย่างครบถ้วน
13.5 องค์กรเก็บรักษาข้อมูลในการปฏิบตั งิ าน
23
4
3
22
5
3
อย่างทันกาลเป็ นปั จจุบนั ครบถ้วนเช่น ข้อมูล
(76.67) (13.33) (10.00)
(73.33) (16.67) (10.00)
นักเรียน ข้อมูลรายได้คา่ เล่าเรียน
หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในที่จาเป็ นเพื่อให้การควบคุมภายในทาหน้ าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ตามที่กาหนด
14.1 องค์กรมีช่องทางการสือ่ สารของบุคลากร
23
6
1
23
6
1
ทุกระดับผ่านระบบสารสนเทศเพื่อให้เข้าใจ
(76.67) (20.00)
(3.33)
(76.67) (20.00) (3.33)
และปฏิบตั ิ หน้าที่ดา้ นการควบคุมภายในให้
ประสบความสาเร็จ เช่น ระบบ Intranet,
E-mail ส่วนกลางของโรงเรียน เป็ นต้น
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ตารางที่ 8 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (n=30) (ต่อ)
หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
22
8
0
24
4
2
(73.33) (26.67)
(0.00)
(80.00) (13.33) (6.66)

14.2 มีการสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้ทงั ้ สองฝ่ ายมีสารสนเทศที่
จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ
14.3 มีช่องทางพิเศษต่างๆ ที่ให้บุคลากรแสดง
20
9
1
20
8
2
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
(66.67) (30.00)
(3.33)
(66.67) (26.67) (6.66)
หลักการที่ 15 องค์กรต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกด้วยวิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อการทา
หน้ าที่ของระบบการควบคุมภายใน
15.1 องค์กรมีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลกับผูม้ ี
20
9
1
19
7
4
ส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและมี (66.67) (30.00)
(3.33)
(63.33) (23.33) (13.33)
ช่องทางการสือ่ สารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การควบคุมภายใน
15.2 มีช่องทางพิเศษที่ให้บุคคลภายนอกสามารถ
20
7
3
19
8
3
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
(66.67) (23.33) (10.00)
(63.33) (26.67) (10.00)

จากตารางที่ 8 ในประเด็น องค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์โรงเรียนรัฐบาล
องค์ประกอบด้าน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมากทีส่ ุด อยู่ในเรื่อง มีการ
กาหนดสารสนเทศที่ต้องการเพื่อใช้ในการดาเนินงานที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่อระบบการ
ปฏิบตั ิงานคิดเป็ นร้อยละ 80.00 และข้อที่ตอบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้ อยที่สุด คือเรื่อง
มีการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็ นร้อยละ
60.00
ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมาก
ทีส่ ุด อยู่ใน เรื่อง มีการสื่อสารระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้ทงั ้ สองฝ่ ายมีสารสนเทศที่
จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ มีจานวนร้อยละ 80.00 และข้อทีต่ อบ ระดับมีมาก
อย่างชัดเจน น้อยทีส่ ุด คือเรื่อง มีการประมวลผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็ นร้อยละ 60.00
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ตารางที่ 9 จ านวนและร้ อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นรัฐ บาล
ด้านกิจกรรมการติดตามผล (n=30)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบการ
การควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
ชัดเจน
หลักการที่ 16 องค์กรต้องเลือก พัฒนา และดาเนิ นการประเมิ นผลอย่างต่อเนื่ อง และประเมิ นผลแยกต่างหากเพื่อให้
มันใจว่
่ ามีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และองค์ประกอบเหล่านัน้ ทาหน้ าที่อยู่อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
16.1 องค์กรมีการติดตามความคืบหน้าของงาน
24
4
2
21
7
2
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(80.00) (13.33)
(6.66)
(70.00) (23.33)
(6.66)
16.2 องค์กรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
22
5
3
21
7
2
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
(73.33) (16.67) (10.00) (70.00) (23.33)
(6.66)
16.3 องค์กรมีการดาเนินการติดตามและ
22
6
2
20
8
2
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในโดยผูท้ ่มี ี
(73.33) (20.00)
(6.67)
(66.67) (26.67)
(6.66)
ความรูค้ วามสามารถ
หลักการที่ 17 องค์กรประเมิ นผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผูท้ ี่ต้องรับผิดชอบ
ในการดาเนิ นการแก้ไขรวมถึงผูบ้ ริ หารตามความเหมาะสม
17.1 องค์กรมีการประเมินผลและสือ่ สาร
21
7
2
20
8
2
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและ
(70.00) (23.33)
(6.67)
(66.67) (26.67)
(6.66)
ดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
17.2 ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรายงานต่อผูบ้ ริหารโดย
21
8
1
20
8
2
ทันทีในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีการ (70.00) (26.67)
(3.33)
(66.67) (26.67)
(6.66)
ทุจริตอย่างร้ายแรง
17.3 ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรายงานข้อบกพร่องที่
22
5
3
22
5
3
สาคัญ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่อผูบ้ ริหาร (73.33) (16.67) (10.00) (73.33) (16.67) (10.00)
17.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
23
6
1
21
8
1
ข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อผูบ้ ริหาร
(76.67) (20.00)
(3.33)
(70.00) (26.67)
(3.33)

จากตารางที่ 9 ในประเด็น องค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์โรงเรียนรัฐบาล
องค์ประกอบด้าน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าข้อที่มีผู้ตอบมากที่สุด อยู่ในเรื่อง
องค์กรมีการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอปฏิบตั งิ านคิดเป็ นร้อยละ
80.00 และข้อทีต่ อบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้อยทีส่ ุด คือเรื่อง 1. องค์กรมีการประเมินผลและ
สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและดาเนิน การเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที และ
2. ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรายงานต่อผูบ้ ริหารโดยทันทีในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีการ
ทุจริตอย่างร้ายแรงคิดเป็ นร้อยละ 70.00
ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมาก
ทีส่ ุด มีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีจานวนร้อยละ 66.67-73.33
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ตารางที่ 10 จ านวนและร้อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นเอกชน
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (n=30)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน อย่าง ปานกลาง
มี
ชัดเจน
ชัดเจน
บางส่วน
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริ ยธรรม
1.1 ผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างให้แก่
18
12
0
17
13
0
บุคลากรเกี่ยวกับความซื่อตรงและจริยธรรม
(60.00)
(40.00)
(0.00)
(56.67) (43.33)
(0.00)
1.2 ผูบ้ ริหารมีนโยบายชัดเจนในด้านจริยธรรม
23
7
0
19
11
0
และ กาหนดบทลงโทษที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์ (76.67)
(23.33)
(0.00)
(63.33) (36.67)
(0.00)
อักษร และแจ้งให้บุคลากรทราบอย่างทัวถึ
่ ง
1.3 ผูบ้ ริหารมีกระบวนการประเมินผลการ
19
11
0
15
15
0
ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมของบุคลากรที่ชดั เจนตาม
(63.33)
(36.67)
(0.00)
(50.00) (50.00)
(0.00)
มาตรฐานที่กาหนด
1.4 มีนโยบายในการแก้ไขที่ทนั เวลาและ
15
15
0
14
14
2
เหมาะสมในการปฏิบตั ทิ ไี ม่เป็ นไปตามจริยธรรม (50.00)
(50.00)
(0.00)
(46.67) (46.67)
(6.66)
หลักการที่ 2 ผูบ้ ริ หารทาหน้ าที่สอดส่องดูแลการพัฒนาและการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายในอย่างเป็ นอิ สระ
2.1 มีการกาหนดบทบาทและหน้ าที่ของบุคลากร
27
3
0
23
7
0
ทุกระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
(90.00) (10.00)
(0.00)
(76.67) (23.33)
(0.00)
2.2 ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามสามารถ ความ
20
9
1
18
11
1
เชี่ยวชาญ และใช้ความรูเ้ พื่อเป็ นประโยชน์ ต่อ
(66.67) (30.00)
(3.33)
(60.00) (36.67)
(3.33)
องค์กร
2.3 ผูบ้ ริหารมีกระบวนการกากับดูแลให้มกี าร
24
6
0
22
8
0
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน
(80.00) (20.00)
(0.00)
(73.33) (26.67)
(0.00)
หลักการที่ 3 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีโครงสร้าง สายการรายงาน รวมถึงการกาหนดอานาจหน้ าที่และความรับผิ ดชอบให้
เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
3.1 ผูบ้ ริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่
18
12
0
18
12
0
เหมาะสม รวมถึงมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ (60.00) (40.00)
(0.00)
(60.00) (40.00)
(0.00)
ครอบคลุมทัง้ องค์กรอย่างชัดเจน
3.2 ผูบ้ ริหารมีการกาหนดสายการรายงานที่
20
9
1
18
11
1
ชัดเจนและเหมาะสม
(66.67) (30.00)
(3.33)
(60.00) (36.67)
(3.33)
3.3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
26
4
0
22
7
1
ตรงกับลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ
(86.67) (13.33)
(0.00)
(73.33) (23.33)
(3.33)
3.4 ผูบ้ ริหารอานวยความสะดวกและให้
16
13
1
12
16
2
คาแนะนากับบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านตามคาสัง่
(53.33) (43.33)
(3.33)
(40.00) (53.33)
(6.66)
หลักการที่ 4 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
4.1 ผูบ้ ริหารมีการกาหนดกลยุทธ์ในการ
22
8
0
20
10
0
ดาเนินงานที่ชดั เจน
(73.33) (26.67)
(0.00)
(66.67) (33.33)
(0.00)
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ตารางที่ 10 จ านวนและร้อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นเอกชน
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (n=30) (ต่อ)
องค์กรมีระบบ
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน อย่าง ปานกลาง
มี
ชัดเจน
ชัดเจน
บางส่วน
4.2 ผูบ้ ริหารมีนโยบายในการพัฒนาเพื่อเพิม่
23
7
0
23
7
0
ความสามารถและรักษาบุคลากรที่มคี วามรูอ้ ย่าง (76.67) (23.33)
(0.00)
(76.67) (23.33)
(0.00)
ชัดเจน
4.3 ผูบ้ ริหารมีการสร้างบรรยากาศและทัศนคติ
15
15
0
13
14
3
ให้ บุคลากรรูจ้ กั หน้าที่ความรับผิดชอบให้
(50.00) (50.00)
(0.00)
(43.33) (46.67) (10.00)
ถูกต้องตามกฎระเบียบและนโยบาย
4.4 ผูบ้ ริหารมีมาตรฐานในการประเมินผลการ
12
17
1
13
14
3
ปฏิบตั ทิ ่ยี ตุ ธิ รรม
(40.00) (56.67)
(3.33)
(43.33) (46.67) (10.00)
4.5 ผูบ้ ริหารมีแผนการและกระบวนการในการ
13
14
3
14
12
4
สรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ งที่สาคัญ
(43.33) (46.67) (10.00) (46.67) (40.00) (13.33)
หลักการที่ 5 องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิ งานตามหน้ าที่การควบคุมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
5.1 องค์กรมีการกาหนดหน้าที่และความ
26
4
0
23
7
0
รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ งหน้าที่อย่างชัดเจน
(86.67
(13.33)
(0.00)
(76.67) (23.33)
(0.00)
เป็ นลายลักษณ์ อักษร
5.2 ผูบ้ ริหารมีการดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพ
22
8
0
16
13
1
ในการติดตามผลการดาเนินงานตาม
(73.33) (26.67)
(0.00)
(53.33) (43.33)
(3.33)
วัตถุประสงค์ท่กี าหนด
5.3 มีการสรรหาบุคลากรที่มคี วามรู้
18
12
0
19
11
0
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั งิ าน
(60.00) (40.00)
(0.00)
(63.33) (36.67)
(0.00)
ตามความรับผิดชอบ
5.4 ผูบ้ ริหารมีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
10
17
3
7
20
3
ให้กบั บุคลากร
(33.33)
(56.67
(10.00) (23.33) (66.67) (10.00)

จากตารางที่ 10 ในประเด็นองค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์โรงเรีย น
เอกชน องค์ประกอบด้าน สภาพแวดล้อมการควบคุม พบว่าข้อที่มผี ตู้ อบมากที่สุด อยู่ใน เรื่อง
มีการกาหนดบทบาทและหน้ าที่ของบุค ลากรทุกระดับไว้อย่า งชัด เจนเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
คิดเป็ นร้อยละ 90.00 และข้อที่ตอบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้อยที่สุด คือด้าน ผูบ้ ริหารมีการ
ให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากร คิดเป็ นร้อยละ 33.33
ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมาก
ทีส่ ุด อยู่ใน ด้าน 1. องค์กรมีการกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งหน้าทีอ่ ย่าง
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร 2.ผูบ้ ริหารมีนโยบายในการพัฒนาเพื่อเพิม่ ความสามารถและรักษา
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บุค ลากรที่มีความรู้อย่างชัดเจน 3. องค์กรมีการกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในแต่ละ
ตาแหน่ งหน้าที่อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีจานวนร้อยละ 76.67 และข้อที่ตอบ ระดับมี
มากอย่างชัดเจน น้อยที่สุด คือเรื่อง ผูบ้ ริหารมีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั บุค ลากร
คิดเป็ นร้อยละ 23.33
ตารางที่ 11 จ านวนและร้อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นเอกชน
ด้านการประเมินความเสีย่ ง (n=30)
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีางส่วน
ชัดเจน
หลักการที่ 6 องค์กรระบุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
6.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายใน
23
6
1
20
9
1
การดาเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจน และ
(76.67)
(20.00) (3.33)
(66.67) (30.00)
(3.33)
สามารถประเมินผลได้
6.2 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายมีการชี้แจงให้
24
6
0
22
8
0
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน
(80.00)
(20.00) (0.00)
(73.33) (26.67)
(0.00)
6.3 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
21
9
0
19
11
0
ดาเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและ
(70.00)
(30.00) (0.00)
(63.33) (36.67)
(0.00)
สนับสนุ นวัตถุประสงค์ ในระดับองค์กร
6.4 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน
20
10
0
20
10
0
สามารถปฏิบตั แิ ละวัดผลได้
(66.67)
(33.33) (0.00)
(66.67) (33.33)
(0.00)
6.5 บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการกาหนด
16
11
3
18
9
3
วัตถุประสงค์และยอมรับวัตถุประสงค์
(53.33) (36.67) (10.00) (60.00) (30.00) (10.00)
หลักการที่ 7 องค์กรต้องระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงในทุกระดับโดยครอบคลุมการวิ เคราะห์ที่อาจส่งผลต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์
7.1 ผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วมในการระบุและประเมิน
20
10
0
19
10
1
ความ เสีย่ ง
(66.67)
(33.33) (0.00)
(63.33) (33.33)
(3.33)
7.2 มีการพิจารณาและประเมินความเสีย่ งที่
19
10
1
17
12
1
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร
(63.33)
(33.33) (3.33)
(56.67) (40.00)
(3.33)
7.3 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งจากปั จจัย
16
14
0
18
12
0
ภายในองค์กร เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การ (53.33) (46.67) (0.00)
(60.00) (40.00)
(0.00)
ขัดข้องของระบบสารสนเทศที่ใช้งาน
7.4 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งจากปั จจัย
25
5
0
24
6
0
ภายนอกองค์กร เช่น ปั ญหาโรคโควิด19
(83.33)
(16.67) (0.00)
(80.00) (20.00)
(0.00)
สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
7.5 มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
24
6
0
23
7
0
ความสาคัญของความเสีย่ ง
(80.00)
(20.00) (0.00)
(76.67) (23.33)
(0.00)
องค์กรมีระบบ
การควบคุมภายใน
มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน
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ตารางที่ 11 จ านวนและร้อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นเอกชน
ด้านการประเมินความเสีย่ ง (n=30) (ต่อ)
หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบ
การควบคุมภายใน
มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีางส่วน
ชัดเจน
21
9
0
(70.00) (30.00)
(0.00)

7.6 มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
25
5
0
ความเสีย่ งและความถี่ท่จี ะเกิดหรือโอกาสที่จะ
(83.33)
(16.67) (0.00)
เกิดความเสี่ยง
7.7 มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับวิธกี าร
27
3
0
26
4
0
ควบคุมเพื่อป้ องกันหรือลดความเสีย่ ง และมีการ (90.00)
(10.00) (0.00)
(86.67
(13.33)
(0.00)
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารควบคุมที่
กาหนด
หลักการที่ 8 องค์กรพิ จารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ตในการประเมิ นความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์
8.1 องค์กรมีการพิจารณาและประเมินความ
20
8
2
18
11
1
เสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยครอบคลุมการ (66.67)
(26.67) (6.66)
(60.00) (36.67)
(3.33)
ทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การทุจริตในการรับเงิน
ค่าเรียนการทุจริตในการสังซื
่ ้ออุปกรณ์ การเรียน
8.2 ผูบ้ ริหารพิจารณาและสอบถามผูบ้ ริหาร/
17
11
2
19
10
1
บุคลากรเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดการทุจริตและ (56.67)
(36.67) (6.66)
(63.33) (33.33)
(3.33)
มาตรการที่องค์กรใช้ดาเนินการป้ องกันหรือ
แก้ไขการทุจริต
8.3 องค์กรได้สอ่ื สารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ
22 (73.33)
8
0
20
10
0
และปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางตามที่
(26.67) (0.00)
(66.67) (33.33)
(0.00)
กาหนดไว้
หลักการที่ 9 องค์กรระบุและประเมิ นการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญของการควบคุมภายใน
9.1 องค์กรมีการประเมินการเปลีย่ นแปลงจาก
19
11
0
19
11
0
ปั จจัยภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
(63.33)
(36.67) (0.00)
(63.33) (36.67)
(0.00)
ดาเนินงาน
9.2 องค์กรประเมินการเปลีย่ นแปลงของผูน้ าที่
15
14
1
16
13
1
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน และการ
(50.00)
(46.67) (3.33)
(53.33) (43.33)
(3.33)
ควบคุมภายใน

จากตารางที่ 11 ในประเด็นองค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์โรงเรีย น
เอกชน องค์ประกอบด้าน การประเมินความเสีย่ ง พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมากทีส่ ุด อยู่ในเรื่อง มีการ
แจ้งให้บุคลากรทราบเกีย่ วกับวิธกี ารควบคุมเพื่อป้ องกันหรือลดความเสีย่ ง และมีการติดตามผล
การปฏิบตั ิงานตามวิธีการควบคุมที่กาหนด คิดเป็ นร้อยละ 90.00 และข้อที่ตอบ ระดับมีมาก
อย่างชัดเจน น้อยที่สุด คือเรื่อง องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงของผูน้ าทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน และการควบคุมภายใน คิดเป็ นร้อยละ 50.00
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ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมาก
ที่สุด อยู่ใน เรื่อง มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับวิธกี ารควบคุมเพื่อป้ องกันหรือลดความ
เสี่ยง และมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารควบคุมที่กาหนด มีจานวนร้อยละ 86.67
และข้อที่ตอบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้อยที่สุด คือด้าน องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงของ
ผูน้ าทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน และการควบคุมภายในคิดเป็ นร้อยละ 53.33
ตารางที่ 12 จ านวนและร้อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นเอกชน
ด้านกิจกรรมการควบคุม (n=30)
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
หลักการที่ 10 องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมควบคุมที่ลดความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ด้านการเงิ น
10.1 มีการจัดทาคูม่ อื วิธปี ฏิบตั งิ านในการ
24
4
2
24
4
2
ปฏิบตั งิ านด้านการเงิน และมีการตรวจสอบการ (80.00) (13.33)
(6.66)
(80.00) (13.33)
(6.66)
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
10.2 มีการวางระบบการควบคุมด้านการเงิน
21
7
2
22
6
2
โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมความซับซ้อนใน
(70.00) (23.33)
(6.66)
(73.33) (20.00)
(6.66)
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านอย่างเหมาะสม เช่น รับ
ชาระด้วย เงินสด บัตรเครดิต เช็คธนาคาร
10.3 มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ
16
12
2
18
9
3
ขันตอนการรั
้
บเงิน การจ่ายเงิน และบทลงโทษ
(53.33) (40.00)
(6.66)
(60.00) (30.00) (10.00)
เกี่ยวกับการทุจริต
10.4 มีการแบ่งแยกหน้าที่กนั อย่างชัดเจน
24
5
1
25
4
1
ระหว่างผูร้ บั เงิน ผูอ้ นุ มตั ิ และผูบ้ นั ทึกบัญชี
(80.00) (16.67)
(3.33)
(83.33) (13.33)
(3.33)
10.5 มีการจัดทาประวัตนิ ักเรียน ตรวจสอบ
26
4
0
25
5
0
ความถูกต้อง และข้อมูลเป็ นปั จจุบนั
(86.67
(13.33)
(0.00)
(83.33) (16.67)
(0.00)
10.6 มีการติดตามกรณีนักเรียนค้างชาระค่าเล่า
26
4
0
26
4
0
เรียน
(86.67
(13.33)
(0.00)
(86.67
(13.33)
(0.00)
10.7 มีการอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินจากผูม้ อี านาจ
25
5
0
26
4
0
อย่างถูกต้องทัง้ การจ่ายเป็ นเงินสด เช็คธนาคาร (83.33) (16.67)
(0.00)
(86.67
(13.33)
(0.00)
หรือเงินโอน
องค์กรมีระบบ
การควบคุมภายใน
มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน
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ตารางที่ 12 จ านวนและร้อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นเอกชน
ด้านกิจกรรมการควบคุม (n=30) (ต่อ)
หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบ
การควบคุมภายใน
มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน

ด้านการควบคุมวัสดุอปุ กรณ์
10.8 มีการจัดทาคูม่ อื วิธปี ฏิบตั งิ านด้านการเบิก
26
4
0
24
6
0
วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียนและมีการ
(86.67
(13.33)
(0.00)
(80.00) (20.00)
(0.00)
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรและปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
10.9 มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผูเ้ บิกวัสดุ
26
4
0
24
6
0
อุปกรณ์ การเรียน ผูอ้ นุ มตั กิ ารเบิก และผูบ้ นั ทึก
(86.67
(13.33)
(0.00)
(80.00) (20.00)
(0.00)
รายการเบิก
หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์
11.1 ผูบ้ ริหารมีความเข้าใจและสามารถ
20
10
0
15
14
1
เชื่อมโยงการควบคุมทัวไปและการควบคุ
่
มด้วย (66.67) (33.33)
(0.00)
(50.00) (46.67)
(3.33)
เทคโนโลยีในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
11.2 องค์กรมีการกาหนดการควบคุมด้านระบบ
21
9
0
17
13
0
เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม
(70.00) (30.00)
(0.00)
(56.67) (43.33)
(0.00)
11.3 มีการกาหนดการเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญ และ
22
8
0
20
10
0
การควบคุมด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อ
(73.33) (26.67)
(0.00)
(66.67) (33.33)
(0.00)
ป้ องกันความเสียหายจากการนาข้อมูลที่สาคัญ
ไปใช้
หลักการที่ 12 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวัง และวิ ธีการปฏิ บตั ิ เพื่อนา
นโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ
12.1 องค์กรมีการกาหนดนโยบายและขัน้ ตอน
20
10
0
20
10
0
การควบคุมที่รดั กุม และกากับการปฏิบตั ติ าม
(66.67) (33.33)
(0.00)
(66.67) (33.33)
(0.00)
นโยบายและขัน้ ตอน
12.2 องค์กรมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
26
4
0
25
5
0
อย่างชัดเจนและรายงานผลปฏิบตั ติ ามการ
(86.67
(13.33)
(0.00)
(83.33) (16.67)
(0.00)
ควบคุมต่อผูบ้ งั คับบัญชา
12.3 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ อง
24
6
0
23
6
1
องค์กรได้นาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดย
(80.00) (20.00)
(0.00)
(76.67) (20.00)
(3.33)
บุคลากรที่ม ี ความสามารถ รวมถึงครอบคลุม
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
ด้วย
12.4 มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการ
25
5
0
24
6
0
ปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
(83.33) (16.67)
(0.00)
(80.00) (20.00)
(0.00)
12.5 มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
24
6
0
23
7
0
นานโยบาย และกระบวนการควบคุมไปปฏิบตั ิ
(80.00) (20.00)
(0.00)
(76.67) (23.33)
(0.00)
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จากตารางที่ 12 ในประเด็น องค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์โรงเรียน
เอกชน องค์ประกอบด้าน กิจกรรมการควบคุม พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมากทีส่ ุด อยู่ในเรื่อง 1. มีการ
จัดทาประวัตินักเรียน ตรวจสอบความถูกต้อง และข้อมูลเป็ นปั จจุบนั 2. มีการติดตามกรณี
นัก เรีย นค้า งช าระค่ า เล่ า เรีย น 3. มีก ารจัด ท าคู่ มือ วิธีป ฏิบ ัติง านด้า นการเบิก วัส ดุ อุ ป กรณ์
ประกอบการเรียนและมีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและปรับปรุงให้
เหมาะสมอยู่เสมอ 4. มีการแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างผูเ้ บิกวัสดุอุปกรณ์การเรียน ผูอ้ นุมตั กิ ารเบิก
และผูบ้ นั ทึกรายการเบิก คิดเป็ นร้อยละ 86.67 และข้อทีต่ อบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้อยทีส่ ดุ
คือเรื่อง มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับขัน้ ตอนการรับเงิน การจ่ายเงิน และบทลงโทษ
เกีย่ วกับการทุจริต คิดเป็ นร้อยละ 53.33
ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมาก
ที่สุด อยู่ใน เรื่อง 1.มีการติดตามกรณีนักเรียนค้างชาระค่าเล่าเรียน 2. มีการอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน
จากผู้มีอานาจอย่างถูกต้องทัง้ การจ่ายเป็ นเงินสด เช็ค ธนาคารหรือเงินโอน มีจานวนร้อยละ
86.67 และข้อที่ตอบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้ อยที่สุด คือเรื่อง ผู้บริหารมีความเข้าใจและ
สามารถเชือ่ มโยงการควบคุมทัวไปและการควบคุ
่
มด้วยเทคโนโลยีในกระบวนการปฏิบตั งิ าน คิด
เป็ นร้อยละ 50.00
ตารางที่ 13 จ านวนและร้อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นเอกชน
ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (n=30)
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
หลักการที่ 13 องค์กรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์กรทาหน้ าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ ตามที่กาหนดไว้
13.1 มีการกาหนดสารสนเทศทีต่ อ้ งการเพื่อใช้
21
9
0
20
10
0
ในการดาเนินงานที่มคี ณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้องต่อ
(70.00) (30.00) (0.00)
(66.67) (33.33)
(0.00)
ระบบการ ปฏิบตั งิ าน
13.2 มีการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
23
7
0
19
11
0
การเงินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(76.67) (23.33) (0.00)
(63.33) (36.67)
(0.00)
13.3 มีการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ ท่จี ะ
21
9
0
20
10
0
ได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล (70.00) (30.00) (0.00)
(66.67) (33.33)
(0.00)
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.4 มีการดาเนินการในเรื่องการจัดเก็บเอกสาร
24
6
0
23
6
1
สาคัญในการรับชาระค่าเรียนค่าใช้จา่ ย และการ (80.00) (20.00) (0.00)
(76.67) (20.00)
(3.33)
เบิกวัสดุอุปกรณ์ ไว้อย่างครบถ้วน
องค์กรมีระบบ
การควบคุมภายใน
มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน
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ตารางที่ 13 จ านวนและร้อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นเอกชน
ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (n=30) (ต่อ)
หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบ
การควบคุมภายใน
มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน
22
8
0
(73.33) (26.67)
(0.00)

13.5 องค์กรเก็บรักษาข้อมูลในการปฏิบตั งิ าน
22
7
0
อย่างทันกาลเป็ นปั จจุบนั ครบถ้วนเช่น ข้อมูล
(73.33) (23.33) (0.00)
นักเรียน ข้อมูลรายได้คา่ เล่าเรียน
หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในที่จาเป็ นเพื่อให้การควบคุมภายในทาหน้ าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ตามที่กาหนด
14.1 องค์กรมีช่องทางการสือ่ สารของบุคลากร
24
6
0
23
7
0
ทุกระดับผ่านระบบสารสนเทศเพื่อให้เข้าใจและ (80.00) (20.00) (0.00)
(76.67) (23.33)
(0.00)
ปฏิบตั ิ หน้าที่ดา้ นการควบคุมภายในให้ประสบ
ความสาเร็จ เช่น ระบบ Intranet, E-mail
ส่วนกลางของโรงเรียน เป็ นต้น
14.2 มีการสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหารและ
24
6
0
21
9
0
ผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้ทงั ้ สองฝ่ ายมีสารสนเทศที่
(80.00) (20.00) (0.00)
(70.00) (30.00)
(0.00)
จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ
14.3 มีช่องทางพิเศษต่างๆ ที่ให้บุคลากรแสดง
16
12
2
15
11
4
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
(53.33) (40.00) (6.67)
(50.00) (36.67) (13.33)
หลักการที่ 15 องค์กรต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกด้วยวิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อการทา
หน้ าที่ของระบบการควบคุมภายใน
15.1 องค์กรมีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลกับผูม้ ี
19
9
2
17
11
2
ส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและมี
(63.33) (30.00) (6.66)
(56.67) (36.67)
(6.66)
ช่องทางการสือ่ สารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน
15.2 มีช่องทางพิเศษที่ให้บุคคลภายนอก
14
11
5
14
11
5
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ
(46.67) (36.67) (16.67) (46.67) (36.67) (16.67)
ทุจริต

จากตารางที่ 13 ในประเด็น องค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์โรงเรียน
เอกชน องค์ประกอบด้าน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าข้อที่มผี ตู้ อบมากที่สุด อยู่ใน
เรื่อง 1. มีการดาเนินการในเรื่องการจัดเก็บเอกสารสาคัญในการรับชาระค่าเรียนค่าใช้จ่าย และ
การเบิกวัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างครบถ้วน 2. องค์กรมีชอ่ งทางการสื่อสารของบุคลากรทุกระดับผ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อให้เข้าใจและปฏิบตั ิ หน้าที่ด้านการควบคุมภายในให้ประสบความสาเร็จ
เช่น ระบบ Intranet, E-mail ส่วนกลางของโรงเรียน เป็ นต้น 3. มีการสื่อสารระหว่างผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้ทงั ้ สองฝ่ ายมีสารสนเทศที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ
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คิดเป็ นร้อยละ 80.00 และข้อทีต่ อบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้อยทีส่ ุด คือเรื่อง มีชอ่ งทางพิเศษ
ทีใ่ ห้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตคิดเป็ นร้อยละ 46.67
ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมาก
ที่สุ ด คือ เรื่อง 1. มีก ารด าเนิ นการในเรื่องการจัดเก็บ เอกสารส าคัญในการรับช าระค่าเรียน
ค่าใช้จ่าย 2. องค์กรมีช่องทางการสื่อสารของบุค ลากรทุกระดับผ่านระบบสารสนเทศเพื่อให้
เข้าใจและปฏิบตั ิ หน้ าที่ด้านการควบคุมภายในให้ประสบความสาเร็จ เช่น ระบบ Intranet,
E-mail ส่วนกลางของโรงเรียน เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 76.67 และข้อที่ตอบ ระดับมีมากอย่าง
ชัดเจน น้อยทีส่ ุด คือเรื่อง มีชอ่ งทางพิเศษต่างๆ ทีใ่ ห้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ได้อย่างอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 50.00
ตารางที่ 14 จ านวนและร้อ ยละระดับ ประสิท ธิผ ลการควบคุ ม ภายใน ของโรงเรีย นเอกชน
ด้านกิจกรรมการติดตามผล (n=30)

หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบ
การควบคุมภายใน
มีมากอย่าง
มี
ไม่มีหรือ
ชัดเจน ปานกลาง มีบางส่วน

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มีหรือ
อย่าง ปานกลาง มีบางส่วน
ชัดเจน

หลักการที่ 16 องค์กรต้องเลือก พัฒนา และดาเนิ นการประเมิ นผลอย่างต่อเนื่ อง และประเมิ นผลแยกต่างหากเพื่อให้
มันใจว่
่ ามีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และองค์ประกอบเหล่านัน้ ทาหน้ าที่อยู่อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
16.1 องค์กรมีการติดตามความคืบหน้าของงาน
24
5
1
25
4
1
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(80.00) (16.67) (3.33)
(83.33) (13.33)
(3.33)
16.2 องค์กรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
22
7
1
24
5
1
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
(73.33) (23.33) (3.33)
(80.00) (16.67)
(3.33)
16.3 องค์กรมีการดาเนินการติดตามและ
19
10
1
19
10
1
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในโดยผูท้ ่มี ี
(63.33) (33.33) (3.33)
(63.33) (33.33)
(3.33)
ความรูค้ วามสามารถ
หลักการที่ 17 องค์กรประเมิ นผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผูท้ ี่ต้องรับผิดชอบ
ในการดาเนิ นการแก้ไขรวมถึงผูบ้ ริ หารตามความเหมาะสม
17.1 องค์กรมีการประเมินผลและสือ่ สาร
21
9
0
20
9
1
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและ
(70.00) (30.00) (0.00)
(66.67) (30.00)
(3.33)
ดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
17.2 ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรายงานต่อผูบ้ ริหารโดย
21
8
1
21
8
1
ทันทีในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีการ (70.00) (26.67) (3.33)
(70.00) (26.67)
(3.33)
ทุจริตอย่างร้ายแรง
17.3 ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรายงานข้อบกพร่องที่
21
8
1
20
9
1
สาคัญ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่อผูบ้ ริหาร (70.00) (26.67) (3.33)
(66.67) (30.00)
(3.33)
17.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
20
10
0
23
6
1
ข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อผูบ้ ริหาร
(66.67) (33.33) (0.00)
(76.67) (20.00)
(3.33)
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จากตารางที่ 14 ในทัง้ 2 ประเด็น คือ องค์กรมีระบบการควบคุมภายในของอาจารย์
โรงเรียนเอกชน และประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ องค์ประกอบ
ด้าน กิจกรรมการติดตามผล พบว่าข้อทีม่ ผี ตู้ อบมากทีส่ ุด อยู่ในเรื่อง องค์กรมีการติดตามความ
คืบหน้าของงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และข้อที่ตอบ ระดับมีมากอย่างชัดเจน น้อยที่สุด
คือเรื่อง องค์กรมีการดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโดยผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถ

ค่ า เฉลี่ ย ระดับ การรับ รู้ ข องอาจารย์ โรงเรี ย นรัฐ บาลและเอกชน เกี่ ย วกับ
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน จาแนกตาม องค์ประกอบและหลักการ
จากการประเมินผลข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่ คะแนนความคิดเห็นของอาจารย์ โรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการมีระบบการควบคุมภายในองค์กรและองค์กรมีการ
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน จาแนกตาม องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและหลักการ 17
หลักการ แบ่งค่าเฉลีย่ คะแนนเป็ น 3 ระดับ คือ
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.67 หมายถึง มีระดับการรับรูน้ ้อย
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 1.68 – 2.34 หมายถึง มีระดับการรับรูป้ านกลาง
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 2.35 – 3.00 หมายถึง มีระดับการรับรูม้ าก
ผลข้อมูลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 15 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD) ระดับ (SD) ระดับ

ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริ ยธรรม
1.1 ผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง 2.83
มาก
2.60
มาก
2.77
มาก
ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความซื่อตรงและ (0.45)
(0.49)
(0.50)
จริยธรรม
1.2 ผูบ้ ริหารมีนโยบายชัดเจนในด้าน
จริยธรรมและ กาหนดบทลงโทษที่ชดั เจน 2.70
มาก
2.77
มาก
2.63
มาก
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และแจ้งให้บุคลากร (0.59)
(0.42)
(0.60)
ทราบอย่างทัวถึ
่ ง

2.57
(0.50)

มาก

2.63
(0.48)

มาก
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ)
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน

ร.ร.รัฐบาล
(SD)
ระดับ
2.77
มาก
(0.50)

ร.ร.เอกชน
(SD) ระดับ
2.63
มาก
(0.48)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD) ระดับ (SD) ระดับ
2.63
มาก
2.50
มาก
(0.60)
(0.50)

1.3 ผูบ้ ริหารมีกระบวนการประเมินผล
การปฏิบตั ติ ามจริยธรรมของบุคลากรที่
ชัดเจนตามมาตรฐานที่กาหนด
1.4 มีนโยบายในการแก้ไขที่ทนั เวลาและ 2.63
มาก
2.50
มาก
2.57
มาก
2.40
มาก
เหมาะสมในการปฏิบตั ทิ ไี ม่เป็ นไปตาม
(0.66)
(0.50)
(0.67)
(0.61)
จริยธรรม
หลักการที่ 2 ผูบ้ ริ หารทาหน้ าที่สอดส่องดูแลการพัฒนาและการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายในอย่างเป็ นอิ สระ
2.1 มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของ 2.93
มาก
2.90
มาก
2.80
มาก
2.77
มาก
บุคลากรทุกระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ นลาย (0.36)
(0.30)
(0.54)
(0.42)
ลักษณ์ อกั ษร
2.2 ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามสามารถ
2.90
มาก
2.63
มาก
2.87
มาก
2.57
มาก
ความเชี่ยวชาญ และใช้ความรูเ้ พื่อเป็ น
(0.30)
(0.55)
(0.34)
(0.56)
ประโยชน์ ตอ่ องค์กร
2.3 ผูบ้ ริหารมีกระบวนการกากับดูแลให้ 2.77
มาก
2.80
มาก
2.67
มาก
2.73
มาก
มีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน (0.42)
(0.40)
(0.54)
(0.44)
หลักการที่ 3 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีโครงสร้าง สายการรายงาน รวมถึงการกาหนดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้
เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
3.1 ผูบ้ ริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ 2.93
มาก
2.60
มาก
2.87
มาก
2.60
มาก
เหมาะสม รวมถึงมีการระบุหน้าที่ความ (0.36)
(0.49)
(0.34)
(0.49)
รับผิดชอบครอบคลุมทัง้ องค์กรอย่าง
ชัดเจน
3.2 ผูบ้ ริหารมีการกาหนดสายการ
2.93
มาก
2.63
มาก
2.83
มาก
2.57
มาก
รายงานที่ชดั เจนและเหมาะสม
(0.25)
(0.55)
(0.37)
(0.56)
3.3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และ 2.83
มาก
2.87
มาก
2.83
มาก
2.70
มาก
ทักษะตรงกับลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
(0.45)
(0.34)
(0.37)
(0.53)
3.4 ผูบ้ ริหารอานวยความสะดวกและให้
2.80
มาก
2.50
มาก
2.70
มาก
2.33
ปาน
คาแนะนากับบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านตาม
(0.40)
(0.56)
(0.53)
(0.60) กลาง
คาสัง่
หลักการที่ 4 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
4.1 ผูบ้ ริหารมีการกาหนดกลยุทธ์ในการ 2.83
มาก
2.73
มาก
2.70
มาก
2.67
มาก
ดาเนินงานที่ชดั เจน
(0.45)
(0.44)
(0.53)
(0.47)
4.2 ผูบ้ ริหารมีนโยบายในการพัฒนาเพื่อ 2.73
มาก
2.77
มาก
2.70
มาก
2.77
มาก
เพิม่ ความสามารถและรักษาบุคลากรที่ม ี (0.44)
(0.42)
(0.46)
(0.42)
ความรูอ้ ย่างชัดเจน
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ)
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
2.83
มาก
(0.45)

ร.ร.เอกชน
2.93
มาก
(0.50)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
2.63
มาก
2.33
ปาน
(0.60)
(0.65) กลาง

4.3 ผูบ้ ริหารมีการสร้างบรรยากาศและ
ทัศนคติให้ บุคลากรรูจ้ กั หน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและ
นโยบาย
4.4 ผูบ้ ริหารมีมาตรฐานในการประเมินผล 2.70
มาก
2.37
มาก
2.60
มาก
2.33
ปาน
การปฏิบตั ทิ ่ยี ตุ ธิ รรม
(0.53)
(0.55)
(0.61)
(0.65) กลาง
4.5 ผูบ้ ริหารมีแผนการและกระบวนการ
2.70
มาก
2.33
ปาน
2.63
มาก
2.33
ปาน
ในการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ งที่สาคัญ (0.53)
(0.65) กลาง (0.60)
(0.70) กลาง
หลักการที่ 5 องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิ งานตามหน้ าที่การควบคุมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
5.1 องค์กรมีการกาหนดหน้าที่และความ 2.97
มาก
2.87
มาก
2.93
มาก
2.77
มาก
รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ งหน้าที่อย่าง (0.18)
(0.34)
(0.25)
(0.42)
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อักษร
5.2 ผูบ้ ริหารมีการดาเนินงานที่ม ี
2.77
มาก
2.73
มาก
2.73
มาก
2.50
มาก
ประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
(0.42)
(0.44)
(0.44)
(0.56)
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนด
5.3 มีการสรรหาบุคลากรที่มคี วามรู้
2.80
มาก
2.60
มาก
2.67
มาก
2.63
มาก
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการ
(0.40)
(0.49)
(0.60)
(0.48)
ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ
5.4 ผูบ้ ริหารมีการให้รางวัลเพื่อสร้าง
2.67
มาก
2.23
ปาน
2.63
มาก
2.13
ปาน
แรงจูงใจให้กบั บุคลากร
(0.54)
(0.62) กลาง (0.60)
(0.56) กลาง

จากตารางที่ 15 พบว่า ใน องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการควบคุม ค่าเฉลี่ยระดับการ
รับรูข้ องอาจารย์โรงเรียนรัฐบาล เกีย่ วกับการมีระบบการควบคุมภายในองค์กร และองค์กรมีการ
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน พบว่าในระดับมากทัง้ หมด
สาหรับโรงเรียนเอกชน ในประเด็น องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน พบว่า มีระดับการ
รับรู้ ปานกลาง เรื่อง 1. ผูบ้ ริหารมีแผนการและกระบวนการในการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่งที่
สาคัญ 2. ผูบ้ ริหารมีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากร สาหรับประเด็นองค์กรมีการ
ปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ มีระดับการรับรู้ ปานกลาง เรื่อง 1. ผูบ้ ริหารอานวยความ
สะดวกและให้คาแนะนากับบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านตามคาสัง่ 2. ผูบ้ ริหารมีการสร้างบรรยากาศ
และทัศนคติให้ บุคลากรรู้จกั หน้ าที่ค วามรับผิดชอบให้ถูกต้องตามกฎระเบีย บและนโยบาย
3. ผู้บ ริห ารมีม าตรฐานในการประเมินผลการปฏิบ ัติท่ียุติธ รรม 4. ผู้บ ริห ารมีแ ผนการและ
กระบวนการในการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ งทีส่ าคัญ 5.ผูบ้ ริหารมีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั บุคลากร
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้านการประเมินความเสีย่ ง
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ

ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ
องค์ประกอบที่ 2 การประเมิ นความเสี่ยง
หลักการที่ 6 องค์กรระบุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
6.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์และ
2.77
มาก
2.73
มาก
2.67
มาก
2.63
มาก
เป้ าหมายในการดาเนินงานขององค์กร
(0.50)
(0.51)
(0.54)
(0.55)
อย่างชัดเจน และสามารถประเมินผลได้
6.2 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายมีการชี้แจง 2.70
มาก
2.80
มาก
2.63
มาก
2.73
มาก
ให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน
(0.46)
(0.40)
(0.55)
(0.44)
6.3 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
2.80
มาก
2.70
มาก
2.70
มาก
2.63
มาก
ดาเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้อง
(0.40)
(0.46)
(0.53)
(0.48)
และสนับสนุ นวัตถุประสงค์ ในระดับ
องค์กร
6.4 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความ
2.77
มาก
2.67
มาก
2.67
มาก
2.67
มาก
ชัดเจน สามารถปฏิบตั แิ ละวัดผลได้
(0.42)
(0.47)
(0.47)
(0.47)
6.5 บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการ
2.53
มาก
2.43
มาก
2.40
มาก
2.50
มาก
กาหนดวัตถุประสงค์และยอมรับ
(0.56)
(0.67)
(0.66)
(0.67)
วัตถุประสงค์
หลักการที่ 7 องค์กรต้องระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงในทุกระดับโดยครอบคลุมการวิ เคราะห์ที่อาจส่งผลต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์
7.1 ผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วมในการระบุและ
2.80
มาก
2.67
มาก
2.67
มาก
2.60
มาก
ประเมินความ เสีย่ ง
(0.48)
(0.47)
(0.54)
(0.55)
7.2 มีการพิจารณาและประเมินความเสีย่ ง 2.67
มาก
2.60
มาก
2.63
มาก
2.53
มาก
ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดาเนินงานของ (0.47)
(0.55)
(0.48)
(0.56)
องค์กร
7.3 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งจาก 2.67
มาก
2.53
มาก
2.63
มาก
2.60
มาก
ปั จจัยภายในองค์กร เช่น การใช้
(0.54)
(0.50)
(0.60)
(0.49)
เทคโนโลยีใหม่ๆ การขัดข้องของระบบ
สารสนเทศทีใ่ ช้งาน
7.4 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งจาก 2.70
มาก
2.83
มาก
2.63
มาก
2.80
มาก
ปั จจัยภายนอกองค์กร เช่น ปั ญหาโรคโค (0.53)
(0.37)
(0.60)
(0.40)
วิด19 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
7.5 มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 2.63
มาก
2.80
มาก
2.60
มาก
2.77
มาก
ความสาคัญของความเสีย่ ง
(0.55)
(0.40)
(0.61)
(0.42)
7.6 มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ 2.63
มาก
2.83
มาก
2.60
มาก
2.70
มาก
ของความเสีย่ งและความถี่ท่จี ะเกิดหรือ
(0.55)
(0.37)
(0.55)
(0.46)
โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้านการประเมินความเสีย่ ง (ต่อ)
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน

ร.ร.รัฐบาล
(SD)
ระดับ
2.77
มาก
(0.42)

ร.ร.เอกชน
(SD) ระดับ
2.90
มาก
(0.30)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ
2.57
มาก
2.87
มาก
(0.67)
(0.34)

7.7 มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ
วิธกี ารควบคุมเพื่อป้ องกันหรือลดความ
เสีย่ ง และมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
ตามวิธกี ารควบคุมที่กาหนด
หลักการที่ 8 องค์กรพิ จารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ตในการประเมิ นความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์
8.1 องค์กรมีการพิจารณาและประเมิน
2.57
มาก
2.60
มาก
2.50
มาก
2.57
มาก
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดย
(0.67)
(0.61)
(0.72)
(0.56)
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การ
ทุจริตในการรับเงินค่าเรียนการทุจริตใน
การสังซื
่ ้ออุปกรณ์ การเรียน
8.2 ผูบ้ ริหารพิจารณาและสอบถาม
2.53
มาก
2.50
มาก
2.50
มาก
2.60
มาก
ผูบ้ ริหาร/บุคลากรเกี่ยวกับโอกาสในการ (0.72)
(0.62)
(0.72)
(0.55)
เกิดการทุจริตและมาตรการที่องค์กรใช้
ดาเนินการป้ องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.3 องค์กรได้สอ่ื สารให้บุคลากรทุกคน
2.70
มาก
2.73
มาก
2.50
มาก
2.67
มาก
เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
(0.59)
(0.44)
(0.76)
(0.47)
แนวทางตามที่กาหนดไว้
หลักการที่ 9 องค์กรระบุและประเมิ นการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญของการควบคุมภายใน
9.1 องค์กรมีการประเมินการเปลีย่ นแปลง 2.67
มาก
2.63
มาก
2.53
มาก
2.63
มาก
จากปั จจัยภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบ
(0.54)
(0.48)
(0.72)
(0.48)
ต่อการดาเนินงาน
9.2 องค์กรประเมินการเปลีย่ นแปลงของ
2.67
มาก
2.47
มาก
2.63
มาก
2.50
มาก
ผูน้ าที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน (0.54)
(0.56)
(0.66)
(0.56)
และการควบคุมภายใน

จากตารางที่ 16 พบว่า ใน องค์ประกอบการประเมินความเสี่ยง ระดับการรับรู้ข อง
อาจารย์ทงั ้ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการมีระบบการควบคุมภายในองค์กร
และองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน พบว่าในระดับมากทัง้ หมด
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้านกิจกรรมการควบคุม
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ (SD)
ระดับ
(SD) ระดับ
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการควบคุม
หลักการที่ 10 องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมควบคุมที่ลดความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
10.1 มีการจัดทาคูม่ อื วิธปี ฏิบตั งิ านในการ 2.73
มาก
2.73
มาก
2.63
มาก
2.73 มาก
ปฏิบตั งิ านด้านการเงิน และมีการ
(0.51)
(0.57)
(0.55)
(0.57)
ตรวจสอบการ ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร และปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่
เสมอ
10.2 มีการวางระบบการควบคุมด้าน
2.77
มาก
2.63
มาก
2.7
มาก
2.67 มาก
การเงินโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมความ (0.50)
(0.60)
(0.59)
(0.60)
ซับซ้อนในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอย่าง
เหมาะสม เช่น รับชาระด้วย เงินสด บัตร
เครดิต เช็คธนาคาร
10.3 มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ 2.70
มาก
2.47
มาก
2.6
มาก
2.50 มาก
ขันตอนการรั
้
บเงิน การจ่ายเงิน และ
(0.53)
(0.62)
(0.71)
(0.67)
บทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริต
10.4 มีการแบ่งแยกหน้าที่กนั อย่างชัดเจน 2.83
มาก
2.77
มาก
2.77
มาก
2.80 มาก
ระหว่างผูร้ บั เงิน ผูอ้ นุ มตั ิ และผูบ้ นั ทึก
(0.37)
(0.50)
(0.50)
(0.48)
บัญชี
10.5 มีการจัดทาประวัตนิ ักเรียน
2.87
มาก
2.87
มาก
2.73
มาก
2.83 มาก
ตรวจสอบความถูกต้อง และข้อมูลเป็ น
(0.34)
(0.34)
(0.44)
(0.37)
ปั จจุบนั
10.6 มีการติดตามกรณีนักเรียนค้างชาระ 2.77
มาก
2.87
มาก
2.67
มาก
2.87 มาก
ค่าเล่าเรียน
(0.50)
(0.34)
(0.60)
(0.34)
10.7 มีการอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินจากผูม้ ี
2.87
มาก
2.83
มาก
2.83
มาก
2.87 มาก
อานาจอย่างถูกต้องทัง้ การจ่ายเป็ นเงินสด (0.34)
(0.37)
(0.37)
(0.34)
เช็คธนาคารหรือเงินโอน
10.8 มีการจัดทาคูม่ อื วิธปี ฏิบตั งิ านด้าน
2.77
มาก
2.87
มาก
2.60
มาก
2.80 มาก
การเบิกวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียน
(0.50)
(0.34)
(0.71)
(0.40)
และมีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านอย่าง
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและปรับปรุงให้
เหมาะสมอยูเ่ สมอ
10.9 มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผูเ้ บิก
2.80
มาก
2.87
มาก
2.67
มาก
2.80 มาก
วัสดุอุปกรณ์ การเรียน ผูอ้ นุ มตั กิ ารเบิก
(0.48)
(0.34)
(0.65)
(0.40)
และผูบ้ นั ทึกรายการเบิก
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้านกิจกรรมการควบคุม (ต่อ)
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ (SD)
ระดับ
(SD) ระดับ
หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์
11.1 ผูบ้ ริหารมีความเข้าใจและสามารถ
2.77
มาก
2.67
มาก
2.63
มาก
2.47 มาก
เชื่อมโยงการควบคุมทัวไปและการ
่
(0.50)
(0.47)
(0.60)
(0.56)
ควบคุมด้วยเทคโนโลยีในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน
11.2 องค์กรมีการกาหนดการควบคุมด้าน 2.57
มาก
2.70
มาก
2.47
มาก
2.57 มาก
ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ านอย่าง
(0.67)
(0.46)
(0.76)
(0.50)
เหมาะสม
11.3 มีการกาหนดการเข้าถึงข้อมูลที่
2.63
มาก
2.70
มาก
2.53
มาก
2.67 มาก
สาคัญ และการควบคุมด้านความ
(0.60)
(0.44)
(0.72)
(0.47)
ปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้ องกันความ
เสียหายจากการนาข้อมูลที่สาคัญไปใช้
หลักการที่ 12 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวัง และวิ ธีการปฏิ บตั ิ เพื่อนา
นโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ
12.1 องค์กรมีการกาหนดนโยบายและ
2.77
มาก
2.67
มาก
2.57
มาก
2.67 มาก
ขันตอนการควบคุ
้
มทีร่ ดั กุม และกากับการ (0.42)
(0.47)
(0.56)
(0.47)
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและขัน้ ตอน
12.2 องค์กรมีการกาหนดหน้าที่ความ
2.83
มาก
2.87
มาก
2.63
มาก
2.83 มาก
รับผิดชอบอย่างชัดเจนและรายงานผล
(0.37)
(0.34)
(0.55)
(0.37)
ปฏิบตั ติ ามการควบคุมต่อผูบ้ งั คับบัญชา
12.3 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ อง 2.7
มาก
2.80
มาก
2.57
มาก
2.73 มาก
องค์กรได้นาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดย (0.53)
(0.40)
(0.62)
(0.51)
บุคลากรที่ม ี ความสามารถ รวมถึง
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั งิ านด้วย
12.3 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ อง 2.7
มาก
2.80
มาก
2.57
มาก
2.73 มาก
องค์กรได้นาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดย (0.53)
(0.40)
(0.62)
(0.51)
บุคลากรที่ม ี ความสามารถ รวมถึง
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั งิ านด้วย
12.4 มีการทบทวนนโยบายและ
2.83
มาก
2.83
มาก
2.60
มาก
2.80 มาก
กระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่ (0.45)
(0.37)
(0.61)
(0.40)
เสมอ
12.5 มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 2.77
มาก
2.80
มาก
2.57
มาก
2.77 มาก
ในการนานโยบาย และกระบวนการ
(0.50)
(0.40)
(0.67)
(0.42)
ควบคุมไปปฏิบตั ิ
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
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จากตารางที่ 17 พบว่า ใน องค์ประกอบการประเมินความเสี่ยง ระดับการรับรู้ข อง
อาจารย์ทงั ้ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการมีระบบการควบคุมภายในองค์กร
และองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน พบว่า การรับรู้ อยู่ในระดับมากทัง้ หมด
ตารางที่ 18 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ (SD)
ระดับ
(SD) ระดับ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักการที่ 13 องค์กรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์กรทาหน้ าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ ตามที่กาหนดไว้
13.1 มีการกาหนดสารสนเทศทีต่ อ้ งการ
2.77
มาก
2.70
มาก
2.67
มาก
2.67
มาก
เพื่อใช้ในการดาเนินงานที่มคี ณ
ุ ภาพและ (0.50)
(0.46)
(0.54)
(0.47)
เกี่ยวข้องต่อระบบการ ปฏิบตั งิ าน
13.2 มีการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.50
มาก
2.77
มาก
2.50
มาก
2.63
มาก
กับการเงินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.67)
(0.42)
(0.67)
(0.48)
13.3 มีการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ 2.43
มาก
2.70
มาก
2.57
มาก
2.67
มาก
ที่จะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง (0.80)
(0.46)
(0.67)
(0.47)
ของข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.4 มีการดาเนินการในเรื่องการจัดเก็บ
2.67
มาก
2.80
มาก
2.63
มาก
2.73
มาก
เอกสารสาคัญในการรับชาระค่าเรียน
(0.65)
(0.40)
(0.66)
(0.51)
ค่าใช้จา่ ย และการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ไว้
อย่างครบถ้วน
13.5 องค์กรเก็บรักษาข้อมูลในการ
2.67
มาก
2.67
มาก
2.63
มาก
2.73
มาก
ปฏิบตั งิ านอย่างทันกาลเป็ นปั จจุบนั
(0.65)
(0.65)
(0.66)
(0.44)
ครบถ้วนเช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลรายได้
ค่าเล่าเรียน
หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จาเป็ นเพื่อให้การควบคุมภายในทาหน้ าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ตามที่กาหนด
14.1 องค์กรมีช่องทางการสือ่ สารของ
2.73
มาก
2.80
มาก
2.73
มาก
2.77 มาก
บุคลากรทุกระดับผ่านระบบสารสนเทศ
(0.51)
(0.40)
(0.51)
(0.42)
เพื่อให้เข้าใจและปฏิบตั ิ หน้าที่ดา้ นการ
ควบคุมภายในให้ประสบความสาเร็จ เช่น
ระบบ Intranet, E-mail ส่วนกลางของ
โรงเรียน เป็ นต้น
14.2 มีการสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหารและ
2.73
มาก
2.80
มาก
2.73
มาก
2.70 มาก
ผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้ทงั ้ สองฝ่ ายมี
(0.44)
(0.40)
(0.57)
(0.46)
สารสนเทศที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตาม
ความรับผิดชอบ
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
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ตารางที่ 18 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน

ร.ร.รัฐบาล
(SD)
ระดับ
2.63
มาก
(0.55)

ร.ร.เอกชน
(SD) ระดับ
2.47
มาก
(0.62)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ
2.60
มาก
2.37 มาก
(0.61)
(0.71)

14.3 มีช่องทางพิเศษต่างๆ ที่ให้บุคลากร
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้
อย่างอิสระ
หลักการที่ 15 องค์กรต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกด้วยวิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อการทา
หน้ าที่ของระบบการควบคุมภายใน
15.1 องค์กรมีกระบวนการสือ่ สารข้อมูล
2.63
มาก
2.57
มาก
2.50
มาก
2.50
มาก
กับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกอย่างมี
(0.55)
(0.62)
(0.72)
(0.62)
ประสิทธิภาพและมีช่องทางการสือ่ สารที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการควบคุม
ภายใน
15.2 มีช่องทางพิเศษที่ให้บุคคลภายนอก 2.57
มาก
2.30
ปาน
2.53
มาก
2.30 ปาน
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ
(0.67)
(0.74) กลาง (0.67)
(0.74) กลาง
การทุจริต

จากตารางที่ 18 พบว่า ใน องค์ประกอบระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับการรับรู้
ของอาจารย์โรงเรียนรัฐบาล เกี่ยวกับการมีระบบการควบคุมภายในองค์กร และองค์กรมีการ
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน พบว่าในระดับมากทัง้ หมด
สาหรับโรงเรียนเอกชน ในประเด็น องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน และประเด็นองค์กร
มีการปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในที่มอี ยู่ พบว่า มีการรับรู้ ระดับปานกลาง เรื่อง มีช่องทาง
พิเศษทีใ่ ห้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต
ตารางที่ 19 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้าน กิจกรรมการติดตามผล
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ

ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ
องค์ประกอบที่ 5 กิ จกรรมการติ ดตามผล
หลักการที่ 16 องค์กรต้องเลือก พัฒนา และดาเนิ นการประเมิ นผลอย่างต่อเนื่ อง และประเมิ นผลแยกต่างหากเพื่อให้
มันใจว่
่ ามีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และองค์ประกอบเหล่านัน้ ทาหน้ าที่อยู่อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
16.1 องค์กรมีการติดตามความคืบหน้า
2.73
มาก
2.77
มาก
2.63
มาก
2.80
มาก
ของงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(0.57)
(0.50)
(0.60)
(0.48)
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ตารางที่ 19 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการควบคุมภายในของ
อาจารย์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ด้าน กิจกรรมการติดตามผล (ต่อ)
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน

ร.ร.รัฐบาล
(SD)
ระดับ
2.63
มาก
(0.66)

ร.ร.เอกชน
(SD) ระดับ
2.70
มาก
(0.53)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายใน
ร.ร.รัฐบาล
ร.ร.เอกชน
(SD)
ระดับ
(SD) ระดับ
2.63
มาก
2.77
มาก
(0.60)
(0.50)

16.2 องค์กรมีการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอย่าง
สม่าเสมอ
16.3 องค์กรมีการดาเนินการติดตามและ 2.67
มาก
2.60
มาก
2.60
มาก
2.60
มาก
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในโดยผู้ (0.60)
(0.55)
(0.61)
(0.55)
ที่มคี วามรูค้ วามสามารถ
หลักการที่ 17 องค์กรประเมิ นผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผูท้ ี่ต้องรับผิดชอบ
ในการดาเนิ นการแก้ไขรวมถึงผูบ้ ริ หารตามความเหมาะสม
17.1 องค์กรมีการประเมินผลและสือ่ สาร 2.63
มาก
2.70
มาก
2.60
มาก
2.63
มาก
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและ
(0.61)
(0.46)
(0.61)
(0.55)
ดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที
17.2 ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรายงานต่อ
2.67
มาก
2.67
มาก
2.60
มาก
2.67
มาก
ผูบ้ ริหารโดยทันทีในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ (0.54)
(0.54)
(0.61)
(0.54)
หรือสงสัยว่ามีการทุจริตอย่างร้ายแรง
17.3 ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรายงาน
2.63
มาก
2.67
มาก
2.63
มาก
2.63
มาก
ข้อบกพร่องที่สาคัญ และแนวทางการ
(0.66)
(0.54)
0.66)
(0.55)
แก้ไขปั ญหาต่อผูบ้ ริหาร
17.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการ
2.73
มาก
2.67
มาก
2.67
มาก
2.73
มาก
ปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อ (0.51)
(0.47)
(0.54)
(0.51)
ผูบ้ ริหาร

จากตารางที่ 19 พบว่า ใน องค์ประกอบกิจกรรมการติดตามผล ระดับการรับรูข้ องอาจารย์
ทัง้ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการมีระบบการควบคุมภายในองค์กร และ
องค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน พบว่า มีการรับรูร้ ะดับมากทัง้ หมด
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ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้ ประสิท ธิผ ลระบบการควบคุ ม
ภายใน ของอาจารย์โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
องค์ประกอบ

องค์กรมีระบบ
ระดับค่า องค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบ ระดับค่า
การควบคุมภายใน
คะแนน
การควบคุมภายใน
คะแนน
(SD)
(SD)
รัฐบาล
เอกชน
รัฐบาล
เอกชน
2.80(0.10) 2.65(0.19) มาก
2.72(0.11) 2.40(0.19) มาก

สภาพแวดล้อม
การควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง 2.68(0.09)

2.67(0.14)

มาก

2.59(0.08)

2.65(0.10)

มาก

2.76(0.08)

2.76(0.11)

มาก

2.63(0.09)

2.71(0.18)

มาก

ระบบสารสนเทศและ 2.63(0.11)
การสื่อสาร
กิจกรรมการติดตามผล 2.67(0.04)
รวมทุกองค์ประกอบ 2.73(0.11)

2.66(0.17)

มาก

2.61(0.09)

2.61(0.16)

มาก

2.68(0.05)
2.69(0.15)

มาก
มาก

2.62(0.03)
2.64(0.10)

2.69(0.08)
2.63(0.17)

มาก
มาก

กิจกรรมการควบคุม

จากตารางที่ 20 พบว่า เมื่อ พิจารณาตามรายองค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของครู
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน เกี่ยวกับการมีระบบการควบคุมภายในองค์กร และการปฏิบตั ติ าม
ระบบการควบคุมภายใน แยกตามรายองค์ประกอบ พบว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมากทัง้ หมด
ทุกรายองค์ประกอบ ในประเด็น องค์กรมีระบบการควบคุมภายในรวมทุกองค์ประกอบ พบว่า
โรงเรียนรัฐบาล มีค่า การรับรู้รวมมากกว่าเอกชน โดยมีค่า เฉลี่ยการรับรู้เท่ากับ 2.73 ขณะที่
โรงเรียนเอกชนมีค่าเฉลีย่ การรับรู้ 2.69
เมื่อ แยกตามรายองค์ป ระกอบที่มีค่ า การรับ รู้ม ากที่สุ ด ส าหรับ โรงเรีย นรัฐ บาลคือ
สภาพแวดล้อ มการควบคุม และน้ อ ยที่สุ ด ในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับ
โรงเรียนเอกชน องค์ประกอบทีม่ คี ่าการรับรูม้ ากทีส่ ุด คือ กิจกรรมการควบคุม และน้อยทีส่ ุด คือ
สภาพแวดล้อมการควบคุม ในประเด็น การปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่มอี ยู่รวมทุก
องค์ประกอบ พบว่ามีค่าคะแนนใกล้เคียงกัน โดยโรงเรียนรัฐบาลมีค่า เฉลี่ยการรับรู้ 2.64 และ
โรงเรียนเอกชนมีค่าเฉลีย่ การรับรู้ 2.63
เมื่อแยกตามรายองค์ประกอบ ประเด็นองค์กรมีระบบควบคุมภายใน พบว่าองค์ประกอบ
ทีม่ คี ่าคะแนนมากทีส่ ุด สาหรับโรงเรียนรัฐบาล คือด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และน้อยทีส่ ุด
ในองค์ประกอบด้าน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีค่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ 2.63 สาหรับ
โรงเรียนเอกชน องค์ประกอบที่มคี ่า เฉลี่ยการรับรู้มากที่สุด คือด้านกิจกรรมการควบคุม และ
น้อยทีส่ ุดในด้าน สภาพแวดล้อมการควบคุม
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สาหรับ สาหรับประเด็นการปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ โรงเรีย นรัฐบาล มีค่า
คะแนนมากที่สุด ในองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมการควบคุม มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ 2.72 และ
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ น้อยที่สุดในองค์ประกอบเรื่องการประเมินความเสีย่ ง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ 2.59
และโรงเรียนเอกชน องค์ประกอบที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด คือองค์ประกอบ เรื่องกิจกรรมการ
ควบคุม โดย มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ 2.71 และค่าเฉลี่ยการรับรู้ น้ อยที่สุด คือ องค์ประกอบเรื่อง
สภาพแวดล้อมการควบคุม โดยมีค่าเฉลีย่ การรับรู้ 2.40
ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้ ประสิท ธิผ ลระบบการควบคุ ม
ภายใน ของอาจารย์โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน แยกตามรายหลักการ
องค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมการควบคุม
การมุ่งเน้นคุณค่าจริยธรรม
การกากับดูแลอย่างอิสระ
การกาหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
การพัฒนาและรักษาบุคลากร
ความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน
การประเมิ นความเสี่ยง
การกาหนดวัตถุประสงค์
การระบุปัจจัยความเสีย่ ง
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
การจัดการความเสีย่ ง
กิ จกรรมการควบคุม
พัฒนากิจกรรมการควบคุมทีล่ ด
ความเสีย่ ง
พัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทัวไปด้
่ านเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมควบคุมผ่านทาง
นโยบาย
สารสนเทศและการสื่อสาร
ใช้สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องและมี
คุณภาพ

องค์กรมีระบบ
การควบคุมภายใน
(SD)
รัฐบาล
เอกชน

องค์กรมีการปฏิบตั ติ าม
ระดับค่า ระบบการควบคุมภายใน ระดับค่า
คะแนน
(SD)
คะแนน
รัฐบาล
เอกชน

2.73(0.09)
2.87(0.09)
2.87(0.07)
2.76(0.07
2.80(0.13)

2.63(0.11)
2.78(0.11)
2.65(0.16)
2.63(0.26)
2.61(0.27)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.65(0.09)
2.78(0.10)
2.81(0.07)
2.65(0.05)
2.74(0.13)

2.53(0.10)
2.69(0.09)
2.55(0.16)
2.49(0.22)
2.51(0.27)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.71(0.11)
2.70(0.07)
2.60(0.09
2.67(0.00)

2.67(0.14)
2.74(0.14)
2.61(0.12)
2.55(0.11)

มาก
มาก
มาก
มาก

2.61(0.12)
2.62(0.03)
2.50(0.00)
2.58(0.07)

2.63(0.08)
2.70(0.12)
2.61(0.05)
2.57(0.09)

มาก
มาก
มาก
มาก

2.79(0.06) 2.77(0.14)

มาก

2.69(0.08) 2.76(0.12)

มาก

2.66(0.10) 2.70(0.03)

มาก

2.54(0.08) 2.57(0.29)

มาก

2.78(0.05) 2.79(0.08)

มาก

2.59(0.03) 2.76(0.06)

มาก

2.61(0.14) 2.73(0.05)

มาก

2.60(0.07) 2.69(0.04)

มาก
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ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้ประสิท ธิผ ลระบบการควบคุ ม
ภายใน ของอาจารย์โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน แยกตามรายหลักการ
องค์กรมีระบบ
การควบคุมภายใน ระดับค่า
องค์ประกอบ
(SD)
คะแนน
รัฐบาล
เอกชน
การสื่อสารภายในเกีย่ วกับ 2.70(0.06) 2.69(0.19)
สารสนเทศ
มาก
การสื่อสารกับบุคคลภายนอก 2.60(0.04) 2.44(0.19) มาก
กิ จกรรมการติ ดตามผล
พัฒนา และดาเนินการ
2.68(0.05) 2.63(0.09) มาก
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ประเมินผลและสื่อสาร
2.67(0.05) 2.68(0.02) มาก
ข้อบกพร่อง

องค์กรมีการปฏิบตั ติ าม
ระบบการควบคุมภายใน ระดับค่า
(SD)
คะแนน
รัฐบาล
เอกชน
2.69(0.08) 2.61(0.21)
มาก
2.52(0.02) 2.40(0.14) มาก
2.59(0.02) 2.64(0.11)

มาก

2.63(0.03) 2.67(0.05)

มาก

จากตารางที่ 21 พบว่า เมื่อพิจารณาตามรายองค์ประกอบ และตามรายหลักการ 17
หลักการค่าเฉลีย่ คะแนนความคิดเห็นของครูโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน เกีย่ วกับการมีระบบการ
ควบคุ ม ภายในองค์กร และองค์กรมีการปฏิบ ัติตามระบบการควบคุ มภายใน แยกตามราย
หลักการ ทัง้ 2 ประเภทโรงเรียน
ประเด็นองค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
ในประเด็นองค์กรมีระบบการควบคุมภายในแต่ละรายหลักการ พบว่าโรงเรียนรัฐบาล
มีค่าเฉลีย่ การรับรูม้ ากทีส่ ดุ ใน เรื่อง 1. ผูบ้ ริหารทาหน้าทีส่ อดส่องดูแลการพัฒนาและการดาเนิน
การด้านการควบคุมภายในอย่างเป็ นอิสระ 2. ผูบ้ ริหารจัดให้มโี ครงสร้าง สายการรายงาน รวมถึง
การกาหนดอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์โดย
มีค่าเฉลีย่ การรับรู้ เท่ากัน คือ 2.87 (ระดับมาก) และค่าเฉลีย่ การรับรู้ น้อยทีส่ ุดในเรื่อง 1. องค์กร
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และ
2. องค์กรต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การทาหน้าทีข่ องระบบการควบคุมภายใน โดยมีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 2.60 (ระดับมาก)
สาหรับโรงเรียนเอกชน มีค่าเฉลีย่ การรับรู้ มากที่สุด ในเรื่อง 1. องค์กรจัดให้มกี จิ กรรม
ควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิง่ ทีค่ าดหวัง และวิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อ นานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิ) โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 2.79 (ระดับมาก) และน้ อยที่สุดในเรื่อง องค์กรต้อ ง
สื่อสารกับบุคคลภายนอกด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมเกี่ยวกับประเด็นที่มผี ลกระทบต่อการทาหน้าที่
ของระบบการควบคุมภายใน) โดยมีค่าเฉลีย่ การรับรู้ เท่ากับ 2.44 (ระดับมาก)
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ประเด็นองค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
ในประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ ในแต่ละรายหลักการ
พบว่าโรงเรียนรัฐบาล มีค่าคะแนนมากที่สุด เรื่อง ผูบ้ ริหารจัดให้มโี ครงสร้าง สายการรายงาน
โดยมีค่าเฉลีย่ ระดับการรับรู้ เท่ากัน คือ 2.81 (ระดับมาก) และน้อยทีส่ ุดในเรื่อง องค์กรพิจารณา
ถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสีย่ งในการบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย
ระดับการรับรู้ เท่ากัน คือ 2.50 (ระดับมาก)
สาหรับโรงเรียนเอกชน มีค่าเฉลีย่ การรับรู้ มากทีส่ ุด ในเรื่อง 1. องค์กรเลือกและพัฒนา
กิจ กรรมควบคุ ม ที่ล ดความเสี่ย งในการบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ ห้อ ยู่ ใ นระดับ ที่ย อมรับ ได้ และ
2. องค์กรจัดให้มกี จิ กรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิง่ ทีค่ าดหวัง และวิธกี ารปฏิบตั ิ
เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ โดยมีค่าเฉลีย่ การรับรู้ เท่ากับ 2.76 (ระดับมาก) และน้อยทีส่ ุดใน
เรื่อง องค์กรต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับประเด็นทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการทาหน้าทีข่ องระบบการควบคุมภายใน โดยมีค่าเฉลีย่ การรับรู้ เท่ากับ 2.40 (ระดับมาก)

การเปรียบเทียบประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระหว่างโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชน
การวิเคราะห์สมมติฐาน การเปรียบเทียบประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ทัง้ ในประเด็นองค์กรมีระบบการควบคุมภายใน และประเด็น องค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการ
ควบคุมภายในที่มอี ยู่ ในแต่ละรายหลักการ ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชน โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test สรุปผลตามตารางที่ 10
ตารางที่ 22 การหาความแตกต่างประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประเด็น
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน เปรียบเทียบโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
ประเภท
SD
X
โรงเรียน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
รัฐบาล
2.8010
0.09640
เอกชน
2.6495
0.19368
การประเมินความเสีย่ ง
รัฐบาล
2.6812
0.08543
เอกชน
2.6718
0.13772
กิจกรรมการควบคุม
รัฐบาล
2.7635
0.07984
เอกชน
2.7635
0.11068
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
รัฐบาล
2.6330
0.10709
เอกชน
2.6580
0.16599
กิจกรรมการติดตามผล
รัฐบาล
2.670
0.04472
เอกชน
2.6829
0.05090
หมายเหตู : * มีระดับนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (probability value <=.05)
รายองค์ประกอบ

4.123

ระดับ
นัยสาคัญ
0.001 *

0.325

0.750

0.000

1.000

-0.454

0.661

-0.584

0.580

ค่าสถิติ t
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จากตารางที่ 22 หาความแตกต่ า งประสิทธิผ ลการควบคุ มภายในของสถานศึกษา
ประเด็นองค์กรมีระบบการควบคุมภายใน เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ในองค์ประกอบสภาพแวดล้อม
การควบคุม
ตารางที่ 23 การหาความแตกต่างประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประเด็น
องค์กรมีการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เปรียบเทียบโรงเรีย น
รัฐบาลและเอกชน
ประเภท
SD
X
โรงเรียน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
รัฐบาล
2.7195
0.10410
เอกชน
2.5550
0.19549
การประเมินความเสีย่ ง
รัฐบาล
2.5918
0.08056
เอกชน
2.6471
0.10288
กิจกรรมการควบคุม
รัฐบาล
2.6335
0.08895
เอกชน
2.7082
0.18056
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
รัฐบาล
2.6090
0.08530
เอกชน
2.6070
0.16187
กิจกรรมการติดตามผล
รัฐบาล
2.6229
0.02563
เอกชน
2.6900
0.07724
หมายเหตู : * มีระดับนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (probability value <=.05)
รายองค์ประกอบ

4.903

ระดับ
นัยสาคัญ
0.000 *

-1.949

0.069

-1.796

0.091

0.048

0.963

-2.681

0.036 *

ค่าสถิติ t

จากตารางที่ 23 การหาความแตกต่างประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่มอี ยู่ เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ใน
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และองค์ประกอบด้าน กิจกรรมการติดตามผล

ความคิดเห็นครูเกี่ยวกับประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิ ดเห็นอื่นๆ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ขอ้ คิดเห็นว่า ประเด็นทีม่ อี ยู่ในข้อคาถามใน 5 องค์ประกอบ
และ 17 หลักการ นัน้ มีความครบถ้วนของข้อมูลสมบูรณ์ดอี ยู่แล้ว และมีประเด็นทีใ่ ห้ความคิดเห็น
เพิม่ เติม ได้แก่
- สถานศึกษาควรมีขอ้ มูลการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาควรปรับเพิม่ ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนให้ครบถ้วน

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึก ษา
จังหวัดขอนแก่น มีประเด็นสาคัญในการนาเสนอดังนี้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อจากัดในงานวิจยั
4. ข้อเสนอแนะครัง้ ต่อไป

สรุปผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการมีระบบการควบคุมภายในองค์กรของ
สถานศึก ษา และองค์ก รมีก ารปฏิบ ัติต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่มีอ ยู่ ข องสถานศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตาม COSO, 2013 จานวน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของสถานศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาจากกลุ่ม
อาจารย์ท่ปี ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ทัง้ หมดจานวน 60 คน
โดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 41- 50 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50.00
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 81.67 มีระดับ การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 75.00
และมีระยะเวลาในการทางานมากทีส่ ุดอยู่ในช่วง 26 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 33.33
ผลการศึกษา พบว่า ในประเด็นองค์กรมีระบบการควบคุมภายใน รวมทุกองค์ประกอบ
(5องค์ประกอบ) พบว่าทัง้ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก โดย
โรงเรียนรัฐบาล มีค่าคะแนนรวมมากกว่าเอกชน โดยมีค่า ระดับการรับรู้เท่ากับ 2.73 ขณะที่
โรงเรียนเอกชนมีค่าระดับการรับรูร้ วม 2.69 ในประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุม
ภายในทีม่ อี ยู่ รวมทุกองค์ประกอบ (5องค์ประกอบ) พบว่ามีค่าคะแนนใกล้เคียงกัน โดยโรงเรียน
รัฐบาลมีค่าระดับการรับรู้ 2.64 และโรงเรียนเอกชนมีค่าระดับการรับรู้ 2.63
เมื่อแยกตามรายองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ประเด็นที่ 1 องค์กรมีระบบควบคุมภายใน
พบว่าองค์ประกอบที่มคี ่าคะแนนมากที่สุด สาหรับโรงเรียนรัฐบาล คือด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม และน้ อยที่สุดในด้าน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีค่า ระดับการรับรู้ 2.63
สาหรับโรงเรียนเอกชน องค์ประกอบทีม่ คี ่า ระดับการรับรู้มากทีส่ ุด คือด้านกิจกรรมการควบคุม
และน้อยทีส่ ุดในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
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สาหรับประเด็นที่ 2 องค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ โรงเรียนรัฐบาล
มีค่าระดับการรับรู้มากทีส่ ุด ในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม มีค่าระดับการรับรู้ 2.72 และค่า
ระดับคะแนนน้อยทีส่ ุดในด้านการประเมินความเสีย่ ง มีค่าระดับการรับรู้ 2.59 และโรงเรียนเอกชน
องค์ประกอบที่มคี ่าคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านกิจกรรมการควบคุม โดย มีค่า ระดับการรับรู้ 2.71
และค่าระดับการรับรูน้ ้อยทีส่ ุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยมีค่าระดับการรับรู้ 2.40
เมื่อพิจารณาค่าระดับคะแนน แยกตามรายหัวข้อคาถามพบว่า โรงเรียนรัฐบาลมีค่า
คะแนนระดับมาก ทัง้ 2 ประเด็น ทุกหัวข้อ สาหรับโรงเรียนเอกชน ประเด็นที่ 1 องค์กรมีระบบ
ควบคุมภายใน มีหวั ข้อทีม่ คี ่าคะแนนระดับปานกลาง 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. เรื่องผูบ้ ริหารมีแผนการ
และกระบวนการในการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่งทีส่ าคัญ 2. การให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั
บุคลากรและ 3. การมีชอ่ งทางพิเศษทีใ่ ห้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริต โดยประเด็นที่ 2 องค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในที่มอี ยู่ มีห ัวข้อที่มคี ่า
คะแนนระดับปานกลาง 7 เรื่อง ได้แก่ 1. ด้านผูบ้ ริหารอานวยความสะดวกและให้คาแนะนากับ
บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านตามคาสัง่ 2. ผูบ้ ริหารมีแผนการและกระบวนการในการสรรหาผูส้ บื ทอด
ตาแหน่งทีส่ าคัญ 3. การให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากร 4. ผูบ้ ริหารมีการสร้างบรรยากาศ
และทัศนคติให้ 5. ผูบ้ ริหารมีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตั ทิ ย่ี ุตธิ รรมบุคลากรรูจ้ กั หน้าที่
ความรับผิดชอบให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและนโยบาย 6. ผูบ้ ริหารมีแผนการและกระบวนการ
ในการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่งทีส่ าคัญ และ 7. การมีชอ่ งทางพิเศษทีใ่ ห้บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต
จากการหาความแตกต่างประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประเด็น
องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ในองค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อม
การควบคุม สาหรับประเด็นองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ เปรียบเทียบ
ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน พบว่ามีค วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความ
เชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ในองค์ประกอบที่ 1สภาพแวดล้อมการควบคุม และองค์ประกอบที่ 5 กิจกรรม
การติดตามผล

อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาการวิจยั ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น พบว่า โรงเรียนมีการดาเนินการทัง้ ในด้านองค์กรมีระบบการควบคุมภายใน
และองค์กรมีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับการรับรูท้ ม่ี าก ในทุกองค์ประกอบ
และทุกรายหลักการ ทัง้ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน
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ซึ่ง เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ผลงานวิจ ัย ที่มีผู้ศ ึก ษาแล้ว พบว่า มีค วามสอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ วรัชญ์ณฏั ฐ์ ผ่องธรรม นภาภรณ์ ยอดสิน และพิชญาภา ยืนยาว (2561) ศึกษา
การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1. การควบคุมภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากทัง้ ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของการควบคุม กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล และการประเมินความเสี่ยง 2. การบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทัง้ ภาพรวม และรายด้านประกอบด้วยการบริหาร
การเงินและการบัญชี การบริหารงบประมาณการวางแผนงบประมาณ การตรวจสอบและติดตาม
การประเมินผลการบริหารพัสดุและสินทรัพย์และการบริหารทรัพยากร และมีความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ นูรยี ะ สันบากอ (2553) ศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในที่
ส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์การควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 1 ทีพ่ บว่า ระดับการควบคุมตามองค์ประกอบตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี
เขต 1 โดยภาพรวมมีการควบคุมอยู่ในระดับมาก ระดับการบรรลุวตั ถุ ประสงค์การควบคุ ม
ภายใน ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาปั ตตานี เขต 1 โดยภาพรวมมีการ
บรรลุ วัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก
แต่ อ ย่ า งไรก็ตามยัง มีบ างประเด็น ที่ค วรต้อ งมีการให้ค วามสนใจในการดาเนิ นการ
ควบคุมภายใน คือ สาหรับโรงเรียนรัฐบาลจะเป็ นในด้าน บุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวัตถุประสงค์และยอมรับวัตถุประสงค์
สาหรับโรงเรียนเอกชน ควรให้ความสาคัญ ประเด็น ต่อไปนี้
1. ผูบ้ ริหารมีแผนการและกระบวนการในการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่งทีส่ าคัญ
2. ผูบ้ ริหารมีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากร
3. มีชอ่ งทางพิเศษทีใ่ ห้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต
4. ผูบ้ ริหารอานวยความสะดวกและให้คาแนะนากับบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านตามคาสัง่
5. ผูบ้ ริหารมีการสร้างบรรยากาศและทัศนคติให้ บุคลากรรู้จกั หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและนโยบาย
6. ผูบ้ ริหารมีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตั ทิ ย่ี ุตธิ รรม

ข้อจากัดของงานวิจยั
1. การศึกษางานวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือจากแบบสอบถาม
จากอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนเขตอาเภอเมืองเท่านัน้
2. ตัวอย่างในงานวิจยั นี้มนี ้อย ทาให้เกิดการเปรียบเทียบงานวิจยั ไม่มากเท่าทีค่ วร
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ข้อเสนอแนะครัง้ ต่อไป
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ควรมีการศึกษาข้อมูลจากโรงเรี ยนที่อยู่ในเขตศึกษา
ทุกพื้นที่ ทัง้ ในเขตตัวเมืองและนอกตัวเมือง หาความแตกต่าง เพื่อเป็ นข้อมูลในการดาเนินการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาต่อไป
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยนครพนม.
ั น้ ฐาน
อารีรตั น์ รอบคอบ. (2553). การดาเนิ นการควบคุมภายในของสถานศึกษาข้นพื
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครปฐม เขต 2 (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิ สระ
เรื่อง ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ท่านผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ จ ัด ท าขึ้น เพื่อ การศึก ษาค้น คว้า อิส ระเพื่อ การศึก ษาของนัก ศึก ษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาเรื่อง “ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษา”
ซึ่งผูศ้ กึ ษาต้องการ ทดสอบการมีอยู่และการปฏิบตั งิ านได้จริงในระบบการควบคุมภายในของ
สถานศึก ษาระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาในจังหวัด ขอนแก่น และเพื่อ วิเคราะห์ค วามแตกต่างของ
ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ซึ่ งจะ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การน าผลการศึก ษาไปปรับ ปรุ ง และพัฒ นากระบวนการปฏิบ ัติง านและ
กระบวนการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นต่อไป
ผู้ศกึ ษาขอเรียนให้ทราบว่าการเก็บข้อมูลของการตอบแบบสอบถามจะเป็ นความลับ
และการตอบแบบสอบถามจะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผูต้ อบแบบสอบถามและสถาบันของท่าน
ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุ เคราะห์สาหรับการตอบแบบสอบถาม และแสดง
ความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ ซึ่งผูศ้ กึ ษาจะนาไปใช้ในการศึกษาเท่านัน้
รายละเอียดแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอืน่ ๆ
ขอบพระคุณสาหรับความร่วมมือ
นายธนเกียรติ นาถะพินธุ
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิ สระ
เรื่อง ประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน (

) ตามความเป็ นจริง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 ปี ขน้ึ ไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) สูงกว่าปริญญาโท
4. ระยะเวลาการทางานในทีทางานปั จจุบนั
( ) 1 – 5 ปี
( ) 6 – 15 ปี
( ) 16–25 ปี
( ) 26 ปี ขน้ึ ไป
5. สถานะโรงเรียนของผูต้ อบแบบสอบถาม
( ) รัฐบาล
( ) เอกชน
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิ นประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่างทัง้ 2 หัวข้อทีต่ รงกับความเห็นของท่านเกีย่ วกับ การมีระบบ
การควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาจัง หวัดขอนแก่น และการปฏิบ ัติต ามระบบการ
ควบคุมภายในทีม่ อี ยู่
องค์กรมีระบบการควบคุม องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มี มีมาก มี ไม่มีหรือ
หลักการควบคุมภายใน
อย่าง ปาน หรือมี อย่าง ปาน
มี
ชัดเจน กลาง บางส่วน ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
1.1 ผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างให้แก่
บุคลากรเกีย่ วกับความซื่อตรงและจริยธรรม
1.2 ผูบ้ ริหารมีนโยบายชัดเจนในด้านจริยธรรม
และ กาหนดบทลงโทษทีช่ ดั เจนเป็ นลายลักษณ์
อักษร และแจ้งให้บุคลากรทราบอย่างทัวถึ
่ ง
1.3 ผูบ้ ริหารมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามจริยธรรมของบุคลากรทีช่ ดั เจนตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด
1.4 มีนโยบายในการแก้ไขทีท่ นั เวลาและ
เหมาะสมในการปฏิบตั ทิ ไี ม่เป็ นไปตามจริยธรรม
หลักการที่ 2 ผู้บริหารทาหน้ าที่สอดส่องดูแลการพัฒนาและการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
อย่างเป็ นอิ สระ
2.1 มีการกาหนดบทบาทและหน้าทีข่ องบุคลากร
ทุกระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.2 ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามสามารถ ความ
เชีย่ วชาญ และใช้ความรูเ้ พื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กร
2.3 ผูบ้ ริหารมีกระบวนการกากับดูแลให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน
หลักการที่ 3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้าง สายการรายงาน รวมถึงการกาหนดอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบให้เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
3.1 ผูบ้ ริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสม รวมถึงมีการระบุหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบครอบคลุมทัง้ องค์กรอย่างชัดเจน
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หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบการควบคุม
ภายใน
มีมาก
มี
ไม่มี
อย่าง ปาน หรือมี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก มี ไม่มีหรือ
อย่าง ปาน
มี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

3.2 ผูบ้ ริหารมีการกาหนดสายการรายงานที่
ชัดเจนและเหมาะสม
3.3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ตรงกับลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
3.4 ผูบ้ ริหารอานวยความสะดวกและให้
คาแนะนากับบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านตามคาสัง่
หลักการที่ 4 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั ่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
4.1 ผูบ้ ริหารมีการกาหนดกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงานที่ชดั เจน
4.2 ผูบ้ ริหารมีนโยบายในการพัฒนาเพื่อเพิม่
ความสามารถและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูอ้ ย่าง
ชัดเจน
4.3 ผูบ้ ริหารมีการสร้างบรรยากาศและทัศนคติ
ให้บุคลากรรูจ้ กั หน้าที่ความรับผิดชอบให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบและนโยบาย
4.4 ผูบ้ ริหารมีมาตรฐานในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ทิ ย่ี ตุ ธิ รรม
4.5 ผูบ้ ริหารมีแผนการและกระบวนการในการ
สรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่งทีส่ าคัญ
หลักการที่ 5 องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิ งานตามหน้ าที่การ
ควบคุมเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
5.1 องค์กรมีการกาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน
เป็ นลายลักษณ์ อักษร
5.2 ผูบ้ ริหารมีการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
การติดตามผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ี
กาหนด
5.3 มีการสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ านตามความ
รับผิดชอบ
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หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบการควบคุม
ภายใน
มีมาก
มี
ไม่มี
อย่าง ปาน หรือมี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก มี ไม่มีหรือ
อย่าง ปาน
มี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

5.4 ผูบ้ ริหารมีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั บุคลากร
องค์ประกอบที่ 2 การประเมิ นความเสี่ยง
หลักการที่ 6 องค์กรระบุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
6.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายใน
การดาเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจน และ
สามารถประเมินผลได้
6.2 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายมีการชีแ้ จงให้
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน
6.3 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานในระดับกิจกรรมทีส่ อดคล้องและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ ในระดับองค์กร
6.4 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน
สามารถปฏิบตั แิ ละวัดผลได้
6.5 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนด
วัตถุประสงค์และยอมรับวัตถุประสงค์
หลักการที่ 7 องค์กรต้องระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงในทุกระดับโดยครอบคลุมการวิ เคราะห์ที่อาจ
ส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
7.1 ผูบ้ ริหารมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความ เสีย่ ง
7.2 มีการพิจารณาและประเมินความเสีย่ งที่
เกีย่ วข้องกับกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร
7.3 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งจากปัจจัย
ภายในองค์กร เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การ
ขัดข้องของระบบสารสนเทศทีใ่ ช้งาน
7.4 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งจากปัจจัย
ภายนอกองค์กร เช่น ปัญหาโรคโควิด19
สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
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หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบการควบคุม
ภายใน
มีมาก
มี
ไม่มี
อย่าง ปาน หรือมี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก มี ไม่มีหรือ
อย่าง ปาน
มี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

7.5 มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ความสาคัญของความเสีย่ ง
7.6 มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
ความเสีย่ งและความถี่ทจ่ี ะเกิดหรือโอกาสทีจ่ ะ
เกิดความเสีย่ ง
7.7 มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกีย่ วกับวิธกี าร
ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่ ง และมีการ
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารควบคุมที่
กาหนด
หลักการที่ 8 องค์กรพิ จารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริตในการประเมิ นความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์
8.1 องค์กรมีการพิจารณาและประเมินความเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตโดยครอบคลุมการทุจริต
แบบต่างๆ เช่น การทุจริตในการรับเงินค่าเรียน
การทุจริตในการสังซื
่ อ้ อุปกรณ์การเรียน
8.2 ผูบ้ ริหารพิจารณาและสอบถามผูบ้ ริหาร/
บุคลากรเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดการทุจริตและ
มาตรการทีอ่ งค์กรใช้ดาเนินการป้ องกันหรือ
แก้ไขการทุจริต
8.3 องค์กรได้ส่อื สารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ
และปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางตามที่
กาหนดไว้
หลักการที่ 9 องค์กรระบุและประเมิ นการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญของการ
ควบคุมภายใน
9.1 องค์กรมีการประเมินการเปลีย่ นแปลงจาก
ปัจจัยภายนอกทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน
9.2 องค์กรประเมินการเปลีย่ นแปลงของผูน้ าที่
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน และการ
ควบคุมภายใน
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องค์กรมีระบบการควบคุม องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มี มีมาก มี ไม่มีหรือ
หลักการควบคุมภายใน
อย่าง ปาน หรือมี อย่าง ปาน
มี
ชัดเจน กลาง บางส่วน ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการควบคุม
หลักการที่ 10 องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมควบคุมที่ลดความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
ด้านการเงิน
10.1 มีการจัดทาคู่มอื วิธปี ฏิบตั งิ านในการ
ปฏิบตั งิ านด้านการเงิน และมีการตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ
10.2 มีการวางระบบการควบคุมด้านการเงินโดย
คานึงถึงสภาพแวดล้อมความซับซ้อนในขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม เช่น รับชาระด้วย
เงินสด บัตรเครดิต เช็คธนาคาร
10.3 มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกีย่ วกับขัน้ ตอน
การรับเงิน การจ่ายเงิน และบทลงโทษเกีย่ วกับ
การทุจริต
10.4 มีการแบ่งแยกหน้าที่กนั อย่างชัดเจน
ระหว่างผูร้ บั เงิน ผูอ้ นุมตั ิ และผูบ้ นั ทึกบัญชี
10.5 มีการจัดทาประวัตนิ กั เรียน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และข้อมูลเป็ นปัจจุบนั
10.6 มีการติดตามกรณีนกั เรียนค้างชาระค่าเล่า
เรียน
10.7 มีการอนุมตั กิ ารจ่ายเงินจากผูม้ อี านาจอย่าง
ถูกต้องทัง้ การจ่ายเป็ นเงินสด เช็คธนาคารหรือ
เงินโอน
ด้านการควบคุมวัสดุอุปกรณ์
10.8 มีการจัดทาคู่มอื วิธปี ฏิบตั งิ านด้านการเบิก
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนและมีการ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ

82

หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบการควบคุม
ภายใน
มีมาก
มี
ไม่มี
อย่าง ปาน หรือมี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก มี ไม่มีหรือ
อย่าง ปาน
มี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

10.9 มีการแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างผูเ้ บิกวัสดุ
อุปกรณ์การเรียน ผูอ้ นุมตั กิ ารเบิก และผูบ้ นั ทึก
รายการเบิก
หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์
11.1 ผูบ้ ริหารมีความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยง
การควบคุมทัวไปและการควบคุ
่
มด้วยเทคโนโลยี
ในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
11.2 องค์กรมีการกาหนดการควบคุมด้านระบบ
เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม
11.3 มีการกาหนดการเข้าถึงข้อมูลทีส่ าคัญ และ
การควบคุมด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อ
ป้ องกันความเสียหายจากการนาข้อมูลทีส่ าคัญ
ไปใช้
หลักการที่ 12 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวัง และวิ ธีการ
ปฏิ บตั ิ เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ
12.1 องค์กรมีการกาหนดนโยบายและขัน้ ตอน
การควบคุมทีร่ ดั กุม และกากับการปฏิบตั ติ าม
นโยบายและขัน้ ตอน
12.2 องค์กรมีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
อย่างชัดเจนและรายงานผลปฏิบตั ติ ามการ
ควบคุมต่อผูบ้ งั คับบัญชา
12.3 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ ององค์กร
ได้นาไปใช้ในเวลาทีเ่ หมาะสมโดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงครอบคลุมกระบวนการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านด้วย
12.4 มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ
12.5 มีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
นานโยบาย และกระบวนการควบคุมไปปฏิบตั ิ
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องค์กรมีระบบการควบคุม องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มี มีมาก มี ไม่มีหรือ
หลักการควบคุมภายใน
อย่าง ปาน หรือมี อย่าง ปาน
มี
ชัดเจน กลาง บางส่วน ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
องค์ประกอบที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักการที่ 13 องค์กรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์กรทา
หน้ าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้
13.1 มีการกาหนดสารสนเทศทีต่ ้องการเพื่อใช้ใน
การดาเนินงานทีม่ คี ุณภาพและเกีย่ วข้องต่อ
ระบบการ ปฏิบตั งิ าน
13.2 มีการประมวลผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเงินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.3 มีการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.4 มีการดาเนินการในเรื่องการจัดเก็บเอกสาร
สาคัญในการรับชาระค่าเรียนค่าใช้จ่าย และการ
เบิกวัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างครบถ้วน
13.5 องค์กรเก็บรักษาข้อมูลในการปฏิบตั งิ าน
อย่างทันกาลเป็ นปัจจุบนั ครบถ้วนเช่น ข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลรายได้ค่าเล่าเรียน
หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายในที่จาเป็ นเพื่อให้การควบคุมภายในทาหน้ าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่กาหนด
14.1 องค์กรมีช่องทางการสื่อสารของบุคลากร
ทุกระดับผ่านระบบสารสนเทศเพื่อให้เข้าใจและ
ปฏิบตั ิ หน้าทีด่ า้ นการควบคุมภายในให้ประสบ
ความสาเร็จ เช่น ระบบ Intranet, E-mail
ส่วนกลางของโรงเรียน เป็ นต้น
14.2 มีการสื่อสารระหว่างผูบ้ ริหารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้ทงั ้ สองฝ่ ายมีสารสนเทศที่
จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ
14.3 มีช่องทางพิเศษต่างๆ ทีใ่ ห้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
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องค์กรมีระบบการควบคุม องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก
มี
ไม่มี มีมาก มี ไม่มีหรือ
หลักการควบคุมภายใน
อย่าง ปาน หรือมี อย่าง ปาน
มี
ชัดเจน กลาง บางส่วน ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
หลักการที่ 15 องค์กรต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกด้วยวิ ธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อการทาหน้ าที่ของระบบการควบคุมภายใน
15.1 องค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ ี
ส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน
15.2 มีช่องทางพิเศษทีใ่ ห้บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต
องค์ประกอบที่ 5 กิ จกรรมการติ ดตามผล
หลักการที่ 16 องค์กรต้องเลือก พัฒนา และดาเนิ นการประเมิ นผลอย่างต่อเนื่ อง และประเมิ นผลแยก
ต่างหากเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และองค์ประกอบเหล่านัน้ ทาหน้ าที่อยู่
อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
16.1 องค์กรมีการติดตามความคืบหน้าของงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
16.2 องค์กรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
16.3 องค์กรมีการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในโดยผูท้ ม่ี ี
ความรูค้ วามสามารถ
หลักการที่ 17 องค์กรประเมิ นผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผูท้ ี่
ต้องรับผิดชอบในการดาเนิ นการแก้ไขรวมถึงผู้บริหารตามความเหมาะสม
17.1 องค์กรมีการประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและ
ดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
17.2 ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรายงานต่อผูบ้ ริหารโดย
ทันทีในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีการ
ทุจริตอย่างร้ายแรง
17.3 ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรายงานข้อบกพร่องที่
สาคัญ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผูบ้ ริหาร
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หลักการควบคุมภายใน

องค์กรมีระบบการควบคุม
ภายใน
มีมาก
มี
ไม่มี
อย่าง ปาน หรือมี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

องค์กรมีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบการควบคุมภายใน
มีมาก มี ไม่มีหรือ
อย่าง ปาน
มี
ชัดเจน กลาง บางส่วน
(3)
(2)
(1)

17.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่อผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 3
3.1 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.2 หัวข้อหรือประเด็นทีค่ วรปรับลดหรือเพิม่ (ถ้ามี)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

***ขอบพระคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม

ประวัติผ้ศู ึกษา
นายธนเกียรติ นาถะพินธุ เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2537 สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ. 2560 และเข้าศึกษาต่อในระดับโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ในปี การศึกษา 2561 ปั จจุบนั ทางานที่บริษัท สานักงานบัญชี พี.เอส. จากัด
ตาแหน่งผูช้ ว่ ยผูต้ รวจสอบบัญชี

