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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก  

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก
และวิเคราะหแนวทางการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม ประชากร คือ บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 จังหวัดตาก โดยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 74 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปน
รอยละ 74.30 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 48.60 การศึกษาระดับปริญญาตร ีคิดเปนรอยละ 55.40 เปน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและลูกจาง คิดเปนรอยละ 66.20 และมีประสบการณการทํางาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 33.80 
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ต า ก  เ ข ต  2 จั ง ห วั ด ต า ก  
โดยภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานสารสนเทศและการสื่อสาร  

(�̅�𝑥= 4.02) รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม (�̅�𝑥=3.99) ดานการติดตามและประเมินผล (�̅�𝑥= 3.90) ดานกิจกรรม

การควบคุม (�̅�𝑥= 3.89) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการประเมินความเสี่ยง (�̅�𝑥= 3.82) จากการวิเคราะห
การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก ตามแนวคิดของ COSO 
ท้ัง 5 ดาน จะเห็นไดวาในแตละดาน มีระดับความคิดเห็นมากซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงการควบคุมภายในท่ีดีและระบบ
การควบคุมภายในท่ีวางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง ซึ่งเปนแบบอยางท่ีดีตอ
หนวยงานอ่ืนๆ ตอไป  
คําสําคัญ: การควบคุมภายใน / สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา / ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
The objective of internal control of Tak Primary of Educational Service Area Office 2 

research is to study internal control and analyze good control method of the office. A questionnaire 
is a research tool that consisting of 74 office personnel. The statistical methods that used in data 
analysis are mean, standard deviation, and descriptive analysis. 74.30 percent of personnel are 
women, 48.60 percent are 31 - 40 years old, 55.40 percent are bachelor's degree graduates, 66.20 
percent are officers and employees, and 33.80 percent are 1-5 years experienced workers. The 

highest mean is information and communication (�̅�𝑥= 4.02), followed by environment (�̅�𝑥= 3.99), 

progression and evaluation (�̅�𝑥= 3.90), Activity and control (�̅�𝑥= 3.89), and risk evaluation (�̅�𝑥= 3.82). 
From the result, there are various opinions in 5 aspects of COSO which indicate good internal 
control, capable and efficient system that can be the role model for other institutes. 
Keywords: internal control / Primary Educational Service Area Office / efficiency 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การควบคุมภายในมีบทบาทตอการบริหารองคกร ผูบริหารไมสามารถจะมาดูแลการบริหารงานไดอยาง

ท่ัวถึง ถาหากการควบคุมภายในยังไมมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมีการสรางระบบการควบคุมภายในใหครอบคลุม
ไปถึงการควบคุมภายในดานการบริหาร และการควบคุมภายในดานการปฏิบัติงานในทุกๆ หนวยการดําเนินงาน 
เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดาํเนินงานขององคกรจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
ซึ่งอาจจําแนกวัตถุประสงคของการดําเนินงานเพราะเปนสิ่งท่ีผูทําหนาท่ีผูบริหารจะตองปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตางๆ ของหนวยงานเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไวการวางระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดข้ึน ถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากกับหนวยงาน โดยผูบริหารเปนผูรับผิดชอบท่ี
จะตองจัดใหมีการใชแนวทางการปฏิบัติและแนวทางการควบคุมตามแนวคิดของ COSO ซึ่งเปนกระบวนการท่ีไดรับ
การยอมรับจึงสรางความมั่นใจวาองคกรจะประสบความสําเร็จเมื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานทางการเ งินมีความถูกตองและเ ช่ือถือได แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) เกิดข้ึนในป พ.ศ.2535 เปนคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 
สถาบันในสหรัฐอเมริการวมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายในไดใหความหมายของการควบคุม
ภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดรวมกันโดยคณะกรรมการผูบริหารตลอดจนพนักงานขององคกรทุก
ระดับช้ัน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาวิธีการหรือการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวจะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมโดยการสรางระบบการควบคุมภายในเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติมีการประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในซึ่งมีองคประกอบเช่ือมโยงเก่ียวเน่ืองเขาเปนกระบวนการบริหาร 5 องคประกอบ คือ 
สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการ
ควบคุม (Control Activities) ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการ
ติดตามประเมินผล (Monitoring) (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน, 2544) 

การควบคุมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก ใชแนวทางในการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ครบ 5 องคประกอบ มีการประเมินความเสี่ยงซึ่งมีความสําคัญตอองคกรทํา
ใหเกิดการควบคุมท่ีเพียงพอตอการบริหารและการพัฒนาองคกรตอไป แตยังมีปญหาในเรื่องของการแบงแยกหนาท่ี
ในการปฏิบัติงานท่ีไมตรงกับความรูความสามารถและประสบการณทํางานของแตละบุคคล การดําเนินงานในองคกร
ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร จึงจะตองมีปรับปรุงการควบคุมภายใน การดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ
และความรูความสามารถท่ีตรงตามหนาท่ีการปฏิบัติงานใหตรงตามวัตถุประสงคมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
กับการบริหารจัดการพัฒนาในแตละดานและอบรมใหความรูสูโรงเรียนอยางตอเน่ือง เน่ืองจากในหนวยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีบุคลากรผูรับผิดชอบอยูตลอดเวลา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2, 
2553) 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 จังหวัดตาก ตามกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือวิเคราะหแนวทางการควบคุมภายในและเปนแนวทางใน
การพัฒนาองคกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการควบคุมภายในของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก 
2. เพ่ือวิเคราะหแนวทางการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งมีเน้ือหาการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการควบคุมภายในตามระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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ขอบเขตดานประชากร 
การศึกษาบุคลากรในหนวยงานการบริหารการเงินในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 

2 จังหวัดตาก  
ขอบเขตดานระยะเวลา 
ดําเนินการศึกษาวิจัยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก และใชเวลาเก็บ

ขอมูลในชวง เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาคนควาวิจัยเรื่องการศึกษาการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 จังหวัดตาก มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 

 
 

 

 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก 
ครั้งน้ีไดทําการกําหนดแผนการดําเนินงาน ขอบเขต วิธีการศึกษา และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง
ครบถวน มีรายละเอียดตอไปน้ี 

ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

จังหวัดตาก จํานวน 91 คน ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ประชากรท่ีศึกษาจําแนกตามประเภทบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 
2 จังหวัดตาก 

ประเภทของบุคลากร จํานวนบุคลากร 

ผูอํานวยการ   1 

รองผูอํานวยการ      8 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล    17 
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 5 
กลุมบริหารงานบุคคล 8 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 10 
กลุมนโยบายและแผน 6 
กลุมอํานวยการ 6 
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 4 
หนวยตรวจสอบภายใน 1 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
ลูกจางประจํา 5 
อัตราจาง (ลูกจางช่ัวคราว) 19 
รวม 91 

ท่ีมา: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2,2559 

การศึกษาเก่ียวกับการควบคุม
ภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 จังหวัดตาก โดยศึกษา
กระบวนการทํางานของ
องคกรและสภาพท่ัวไปของ
องคกร 

ระบบการควบคุมภายใน
ท่ีดีของการปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
ตาก เขต 2 จังหวัดตาก 

 

วิเคราะหแนวทางการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO  
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามและประเมินผล 
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กลุมตัวอยาง 
ขนาดตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 โดยใช

สูตรจากการคํานวณขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน ดังน้ี 

n =  
N

1+Ne2
 

 เมื่อ N คือ ขนาดของประชากร = 91 คน 
  e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง = 5 % 
  n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 

การคํานวณไดดังน้ี 

n =  
91

1+ (91×0.052)
 

n = 74 คน 
ดังน้ันการคัดเลือกกลุมตัวอยางการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 74 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลใชวิธีการสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนจาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมี 3 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามจํานวน 5 ขอไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด ตําแหนงงานท่ีทําอยูในปจจุบันและอายุการทํางาน โดยใชคําถามแบบเลือกคําตอบ 
สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวของกับการควบคุมภายในของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก ออกแบบสอบถามตามแนวทางการปฏิบัติของ COSO จํานวน 5 องคประกอบ
ไดแก 1) ดานสภาพแวดลอมการควบคุม 2) ดานการประเมินความเสี่ยง 3) ดานกิจกรรมการควบคุม 4) ดาน
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) ดานการติดตามและประเมินผล โดยมีเกณฑในการใหลงคะแนนความคิดเห็น 
ดังน้ี  
 ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
 ความคิดเห็นมากท่ีสดุ 5 
 ความคิดเห็นมาก 4 
 ความคิดเห็นปานกลาง 3 
 ความคิดเห็นนอย 2 
 ความคิดเห็นนอยท่ีสุด 1 

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 

2 จังหวัดตาก แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะกับการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก เปนสวนท่ีใหทางผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องการควบคุมภายใน มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
ข้ันท่ี 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการควบคุมภายในเพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางการพัฒนาองคกร

ใหการควบคุมภายในท่ีดี 
ข้ันท่ี 2 นําขอมูลจากการศึกษาการควบคุมภายในท่ีไดศึกษาคนความาออกแบบสอบถามในการวิจัย 
ข้ันท่ี 3 นําเสนอแบบสอบถามในการวิจัยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
ข้ันท่ี 4 ปรับปรุงการแกไขแบบสอบถามในการวิจัยตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจากผูท่ีมีความรูความ

เช่ียวชาญ 
ข้ันท่ี 5 ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบในการวิจัยท่ีกําหนดข้ึนมาใชกับกลุมตัวอยาง  
ข้ันท่ี 6 นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะหหาขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ    
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ข้ันท่ี 7 สรุปผลวิจัยท่ีไดรับจากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการควบคุมภายในของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก 

ข้ันท่ี 8 นําเสนอขอมูลการควบคุมภายในท่ีดีใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 จังหวัดตาก    

ข้ันท่ี 9 จัดทํารูปเลมวิจัยเรื่องการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 จังหวัดตาก แบบฉบับสมบูรณ 

การวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ  
สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นกับการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 จังหวัดตาก วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีเกณฑในการใหวิเคราะหคาเฉลี่ยใน 
แตละระดบัดังน้ี 

คาเฉลี่ย แปลความหมาย 
4.21 – 5.00 ความคิดเห็นมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 ความคิดเห็นมาก 
2.61 - 3.40 ความคิดเห็นปานกลาง 
1.81 – 2.60 ความคิดเห็นนอย 
1.00 – 1.80 ความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 

2 จังหวัดตาก เปนแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลโดยการแสดงความคิดเห็นปลายเปดเพ่ือใหกลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร เพ่ือจะอธิบายขอมูลลักษณะของกลุมบุคลากรตัวอยางท่ีศึกษาท่ีไดรับกลับมา
ปรับปรุงและใหขอเสนอแนะนํามาปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอการควบคุมภายใน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
จังหวัดตาก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.30 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปน
รอยละ 48.60 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.40 เปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและลูกจาง คิดเปน 
รอยละ 66.20 และมีประสบการณการทํางาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 33.80 

การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 โดยภาพรวมพบวา มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานสารสนเทศและการสื่อสาร (�̅�𝑥 = 4.02) รองลงมาคือ 

ดานสภาพแวดลอม (�̅�𝑥 = 3.99) ดานการติดตามและประเมินผล (�̅�𝑥 = 3.90) ดานกิจกรรมการควบคุม (�̅�𝑥 = 3.89) 

และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการประเมินความเสี่ยง (�̅�𝑥 = 3.82) โดยรายละเอียดในแตละดานมีดังน้ี 

1. ดานสภาพแวดลอม ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.99) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การกําหนดนโยบายแผนงานแผนงบประมาณ และแนวทางหรือวิธีการ

ปฏิบัติงานมีความชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.09) รองลงมาคือ มีการจัดโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน

เหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดําเนินงาน (�̅�𝑥 = 4.05) การใหนโยบายการบริหาร และการพัฒนาดานบุคลากร

มีความชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.05) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การกระจายอํานาจในการปฏิบัติงานสูระดับลาง (�̅�𝑥 = 
3.91) 

2. ดานประเมินความเสี่ยง ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.82) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย การดําเนินงานของหนวยงาน

อยางชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.08) รองลงมาคือ บุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและใหการยอมรับ 

(�̅�𝑥 = 3.92) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง 

(�̅�𝑥 =3.65)  
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3. ดานกิจกรรมการควบคุม ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.89) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และวงเงินอนุมัติของผูบริหารแตละ

ระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร (�̅�𝑥 = 4.00) รองลงมาคือ บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ

วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม (�̅�𝑥 = 3.97) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการสอบทานผลการ

ดําเนินงานโดยฝายบริหาร (�̅�𝑥 = 3.81) 

4. ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.02) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือรองรับงาน สารบรรณในการรับ – 

สงขอมูลขาวสารในหนวยงาน (�̅�𝑥 = 4.19) รองลงมาคือ หนวยงานมีเครื่องมือ เครื่องใชดานคอมพิวเตอรท่ีใช

สนับสนุนการปฏิบัติอยางเพียงพอ (�̅�𝑥 = 4.09) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีชองทางใหพนักงานเสนอ

ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร (�̅�𝑥 = 3.89) 

5. ดานการติดตามและประเมินผล ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.90) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันทีใน
กรณีท่ีมีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี

นัยสําคัญ (�̅�𝑥 = 4.00) รองลงมาคือ การรายงานการติดตามผลการดําเนินงานเสนอใหผูบริหารทราบเปนระยะๆ 

อยางสม่ําเสมอ (�̅�𝑥 = 3.93) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการ

ดําเนินการแกไขอยางทันกาล (�̅�𝑥 = 3.84) 
จากการวิเคราะหแนวทางการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

จังหวัดตาก จะเห็นไดวาในแตละดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางชัดเจน ทําใหบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม สามารถปฏิบัติ
และวัดผลได แสดงใหเห็นถึงการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวเพียงพอ เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง ซึ่งเปนแบบอยางท่ีดีตอหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก โดย
ภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกมลวรรณ พุฒชาต (2553) 
ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment, 
CSA) ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการควบคุม
ภายใน โดยการประเมินตนเอง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในภาพรวมมีความเห็นดวยในระดับมากทุกดาน และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการควบคุมภายในของ
สวนราชการในจังหวัดหนองบัวลําภู การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการควบคุมภายในของสวน
ราชการในจังหวัดหนองบัวลําภู และศึกษาปจจัยเก้ือหนุนและปจจัยผลักดันท่ีสงผลตอการควบคุมภายในของสวน
ราชการในจังหวัดหนองบัวลําภู สวนราชการในจังหวัดหนองบัวลําภูมีการควบคุมภายในโดยรวมอยูในระดับมาก ทุก
ดาน การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก พบวา ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหนวยงานมีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก
อยางเพียงพอ เช่ือถือได และตรงตอเวลา รวมถึงการรายงานขอมลูท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอกใหผูบริหาร
ทุกระดับรับทราบ ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของอภิสิทธ์ิ ศรีใจ (2555) ไดศึกษาเรื่องกระบวนการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา เทศบาลมีการจัดชองทางสื่อสารภายนอก
และภายในเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานของเทศบาลมีขอมูลระบบคอมพิวเตอร เพ่ือประกอบในการ
พิจารณาการดําเนินงาน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. หนวยงานควรจัดทําคูมืออธิบาย แผนงานและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

เพ่ือใหบุคลากรทราบและนําไปปฏิบัติ เพ่ือลด หรือควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกร 
2. หนวยงานควรจัดอบรม เรื่องการควบคุมภายในใหกับพนักงานใหม เพ่ือใหบุคลากรยอมรับและปฏบัิติ

ตามนโยบาย มีความรู ทักษะ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงานมีความรับผิดชอบและเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
ตนเอง  

3. หนวยงานควรมีชองทางการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหกับบุคคลภายนอก เพ่ือให
หนวยงานเกิดการพัฒนายิ่งข้ึนไป เชน ชองทางการแสดงความคิดเห็นผานสื่อออนไลน และกลองแสดงความคิดเห็น 

4. ผูบริหารควรมีการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหผลการดําเนินงาน
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

5. หนวยงานควรพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา เพ่ือใหสะดวกตอการรับ – สง
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องการควบคุมภายในเฉพาะดานไดแก  
1) ดานการประเมินความเสี่ยง 

- ระบบควบคุมภายในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- ระบบควบคุมภายในทางการเงินและบัญชี 

2) ดานกิจกรรมการควบคุม 
ในเรื่องของการสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝายบริหาร เพ่ือใหทราบถึงขอมูลของการควบคุม

ภายในเชิงลึกครอบคลุมท้ังหมด 
2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการควบคุมภายในกับหนวยงานอ่ืนๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก เพ่ือทําใหทราบถึงปจจัยตางๆ หรือขอเสนอแนะของการควบคุม
ภายใน ภาพรวมท้ังหมดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก เพ่ือใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อันจะสงผลใหการดําเนินงานตางๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ควรเพ่ิมเติมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ และการสังเกต เพ่ือเพ่ิมเตมิขอมลูการวิจัยให
สมบูรณ และไดขอมูลท่ีมคีวามชัดเจนยิ่งข้ึน 
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