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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายใน 2) ปัญหาการด าเนินงานการ
ควบคุมภายใน และ 3) แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยก าหนดให้ผู้อ านวยการ/รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ จ านวน 29 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ จ านวน 29 คน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ จ านวน 
29 คน และครูที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน จ านวน 29 คน รวม ท้ังสิ้น จ านวน 116 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายในมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก   
2) ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายใน ภาพรวม มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย และ 3) แนวทางแก้ปัญหา
การด าเนินงานการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีแนวปฏิบัติ 4 รายการ 
องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง มีแนวปฏิบัติ 4 รายการ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม มีแนวปฏิบัติ  
3 รายการ องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวปฏิบัติ 2 รายการ และองค์ประกอบที่ 5 การติดตามและ
ประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 รายการ   
ค าส าคัญ : การด าเนินงานการควบคุมภายใน, โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the state of internal control implementation,            
2) problems of internal control implementation, and 3) solution guidelines of internal control implementation 
of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Secondary Educational Service Area Office 3.  The samples were 29 
secondary schools including 29 directors/acting directors, 29 deputy directors of budget, 29 chiefs of budget, 
and 29 teachers in charge of internal control.  The instruments are a five-rating scale questionnaire The data 
were analyzed by mean, standard deviation. The findings revealed that: 1) as a whole, the internal control 
implementation was at a high level, 2) as a whole, the problems of internal control implementation were at a 
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low level, 3) the solution guidelines of internal control implementation consisted of: elements 1 environment 
of control 4 items,  
elements 2 risk assessment 4 items, elements 3 control activities 3 items,  elements 4 information and 
communication 2 items and elements 5 monitoring and evaluation 3 items.   
Keywords : Internal Control Implementation, Secondary Schools in Phranakhon Si Ayutthaya 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 8 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 62 ได้
ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัด
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 
[1] แนวโน้มการตรวจสอบภายในของภาคราชการได้
ขยายขอบเขตการตรวจสอบจากเดิมที่ให้ความส าคัญกับ
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial audit) 
แล ะก า รป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม กฎ ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ 
(Compliance audit) เป็นการให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance  audit) มาก
ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการและการปฏิรูประบบงบประมาณที่ให้ความส าคัญ
กับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการด า เนินงาน โดยกระจายความ
รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณ ให้แก่ส่วนราชการ
และกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกในทุกระดับการศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา โดยสถานศึกษาต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและต้องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานหลักที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผู้บริหาร
ต้องด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษา ด้วยเหตุนี้ระบบการควบคุมภายใน
จึ งมีความส าคัญกับการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จยิ่งข้ึน [3] 
 ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการด าเนินการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม
ประเมินผล [4] นอกจากนี้ ณรินทร์  ช านาญดู [5] กล่าว
ว่า การบริหารการควบคุมงบประมาณของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานนั้น สถานศึกษาจะต้องจัดท าระบบการควบคุม
ภายในสถานศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ .  2544 ของส านักงานการตรวจเ งินแผ่นดิน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีความเช่ือมโยง ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผล  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน
ในสังกัด ดังจะเห็นได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ ในโครงการตรวจสอบการ
บริหารการเงินและการด าเนินการของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือน
ความเสี่ยงท่ีท าให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุเป้าหมาย การ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีการสอบทานที่ดี จะท าให้
กา ร ใ ช้ทรั พย์ สิ นของทางร าชการ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส ทั้งยัง
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด า เนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น เพื่ อ
สนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ 
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การเงิน บัญชี และพัสดุของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบ
การปฏิบัติงานท่ีดีถูกต้อง โปร่งใส ตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่ เกี่ ยวข้อง แต่อย่ างไรก็ตามยั งพบปัญหาในการ
ด าเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนยัง
ขาดระบบการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เมื่อ
เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถสามารถแก้ปัญหา
ได้ทันเวลา ปัญหาบางอย่างอาจพอกพูนจนแก้ไขยาก [2] 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็น
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดย
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานการ
ควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ว่าเป็นอย่างไร เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงาน 
ควบคุมภายในของโร ง เ รี ยนมั ธยมศึกษาจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการควบคุม
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานการควบคุม
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงาน
การควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้  ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ/รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 29 คน, 
รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ 29 คน,หัวหน้าฝ่าย
งบประมาณ 29 คน และครูที่รับผิดชอบงานควบคุม
ภายใน 29 คน รวม 116  คน  
 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1  สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายใน   
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล  
 3.2.2  ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายใน    
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล  
 3.2.3 แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงาน        
การควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผล 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากร 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 29 โรง 
โดยก าหนดให้ผู้อ านวยการ/รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ จ านวน 29 คน รองผู้อ านวยการฝ่าย
งบประมาณ จ านวน 29 คน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
จ านวน 29 คน และครูที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 
จ านวน 29 คน รวม ทั้งสิ้นจ านวน 116 คน เป็นผู้ให้
ข้อมูล 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ 
ในการท างาน ระดับการศึกษา และ ต าแหน่ง    
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การด า เนินงานการควบคุมภายในของโรง เ รี ยน
มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วย     
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5 องค์ประกอบ จ านวน 49 ข้อ ได้แก่  1) สภาพแวดล้อม
การควบคุม จ านวน 12 ข้อ  2) การประเมินความเสี่ยง 
จ านวน 10 ข้อ 3) กิจกรรมการควบคุม จ านวน 9 ข้อ 4) 
สารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 10 ข้อ และ 4) การ
ติดตามและประเมินผล จ านวน 8 ข้อ ซึ่งมีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
แบบปลายเปิด (Open ended question) 
 ซึ่งแบบสอบถามมีโดยค่า IOC ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.6 - 
1.0 และแบบสอบถามสภาพการด าเนินงานควบคุม
ภายในมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .98 และแบบสอบถาม
ปัญหาการด าเนินงานควบคุมภายในมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .99     
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน 

ระดับการศึกษา และ ต าแหน่ง ด้วยการหาค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ  
 4.3.2 วิเคราะห์สภาพ และปัญหาการด าเนินงาน   
การควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 4.3.3 วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงาน   
การควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content analysis) 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สรุป
ผลการวิจัยแสดงดังตาราง 1  

 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพ และปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม 

การควบคุมภายในของโรงเรยีน 
สภาพการด าเนินงาน ปัญหาการด าเนินงาน 

  S.D. ความหมาย   S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบท่ี 1   
สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

 
3.99 

 
0.57 

 
มาก 

 
2.32 

 
0.89 

 
น้อย 

องค์ประกอบท่ี 2   
การประเมินความเสีย่ง 

 
3.94 

 
0.64 

 
มาก 

 
2.27 

 
0.86 

 
น้อย 

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการควบคุม 

 
3.78 

 
0.70 

 
มาก 

 
2.32 

 
0.83 

 
น้อย  

องค์ประกอบท่ี 4  
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
3.77 

 
0.64 

 
มาก 

 
2.33 

 
0.86 

 
น้อย 

องค์ประกอบท่ี 5   
การติดตามประเมินผล 

 
3.81 

 
0.67 

 
มาก 

 
2.26 

 
0.89 

 
น้อย 

รวมเฉลี่ย  3.86 0.64 มาก 2.30 0.86 น้อย 

 
 
 
 



ARU Research Journal, Vol.4, No.1, January 2017                                                                                          43 
 

จากตาราง 1 สรุปได้ว่า 
 5.1 สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม 
มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับการด าเนินงานจากมากไปน้อย 
ดังนี้ สภาพแวดล้อมของการควบคุม รองลงมา คือ การ
ประเมินความเสี่ยง การติดตามประเมินผล กิจกรรมการ
ควบคุม  และองค์ประกอบที่ มี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุ ด  คื อ 
สารสนเทศและการสื่อสาร  
 5.2 ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม 
มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาแต่
ละองค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีปัญหาการด าเนินงาน
อยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับการด าเนินงานจากมากไป
น้อย ดังนี้ สารสนเทศและการสื่อสาร รองลงมา คือ 
กิจกรรมการควบคุม สภาพแวดล้อมของการควบคุม การ
ประเมินความเสี่ยง และองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ การติดตามประเมินผล 
 5.3 แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุม
ภายใน องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
เ ช่น  โรงเ รี ยนควรวางแผน ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ ชัดเจน องค์ประกอบที่  2 การ
ประเมินความเสี่ยง เช่น โรงเรียนควรมีการก าหนดแผน
ควบคุมภายในให้ชัดเจน ทั้งระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม เช่น โรงเรียนควร
มีการนิเทศและติดตามกิจกรรมการควบคุมให้ เป็น
ปัจจุบัน องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
เช่น โรงเรียนควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
เกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความทันสมัย และ
องค์ประกอบที่  5 การติดตามและประเมินผล เช่น 
โรงเรียนควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
6. อภิปรายผล 
 6.1 สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม 

มีการด า เนินงานอยู่ ในระดับมาก เนื่ องจาก การ
ด าเนินงานการควบคุมภายในนั้นมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่มีกฎเกณฑ์
วางไว้อย่างเป็นระบบ มีการประเมินตามแบบที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนดไว้ตามห้วงระยะเวลา ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในซึ่งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ถ้ามีการควบคุม
ภายในที่ดี มีการแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน การควบคุม
ภายในมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ ก็สามารถทราบ
ความก้าวหน้าของผลงานนั้น ๆ ได้ ท าให้เกิดกระบวนการ 
ก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
การมีระบบควบคุมภายในจะช่วยขจัดงานที่ซ้ าซ้อน ดูแล
ไม่ให้สูญเสียทรัพย์สินโดยไม่จ าเป็น เป็นการส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินงานควบคุม
ภายในของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ  
สุริยนต์ [8] วิจัยเรื่อง การด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของโรงเรียนในเขตอ าเภอธาตพุนม จังหวัด
นครพนม ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของโรงเรียนในเขตอ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ 
ธนวรรณ  สารเศวต [7] วิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและ
แนวทางในการด าเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินการควบคุม
ภายในของสถานศึกษาสั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด มีสภาพโดยรวม
และทุกด้านอยู่ในระดับมาก    
 6.2 ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม 
มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เนื่องจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน
ในสังกัด โดยก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เป็น
เครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยง
ที่ท าให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจสอบ
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ภายในที่เพียงพอ มีการสอบทานที่ดี จะท าให้การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส ทั้งยังช่วยป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดีใหม่  
อินทรพานิชย์ [6] วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการ
ด าเนินการควบคุมภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร   
เขต 2 มีปัญหาการด าเนินการควบคุมภายใน โดยรวม   
อยู่ในระดับน้อย   
 6.3  แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุม
ภายใน  องค์ประกอบที่  1 สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม เช่น โรงเรียนควรวางแผน ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ ชัดเจน องค์ประกอบที่  2 การ
ประเมินความเสี่ยง เช่น โรงเรียนควรมีการก าหนดแผน
ควบคุมภายในให้ชัดเจน ทั้งระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม เช่น โรงเรียนควร
มีการนิเทศและติดตามกิจกรรมการควบคุมให้ เป็น
ปัจจุบัน องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
เช่น โรงเรียนควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
เกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความทันสมัย และ
องค์ประกอบที่  5 การติดตามและประเมินผล เช่น 
โรงเรียนควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ท้ังนี้เนื่องจาก การด าเนินงาน 
ระบบการควบคุมภายในเป็นภาระที่ผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากรต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และ
แนวทางที่ได้ก าหนด ระบบการควบคุมภายในนั้นต้อง
ได้รับการยอมรับในระดบัปฏิบัต ิมีการประเมินความเสี่ยง
และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่
การงาน จึงจะท าให้การด าเนินงานการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   
   
7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1 สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร
โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรเสนอการปรับปรุงงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยให้รางวัล หรือชมเชยบุคลากรที่

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับองค์กร เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมภายในโรงเรียนควรมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงงานตามเกณฑ์คุณภาพ และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควร
จัดท าคู่มือเพื่อก าหนดวิธีการปรับปรุงงานตามเกณฑ์
คุณภาพ  
 7.2 ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียน
ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่สามารถสือ่สารกันไดส้ะดวก
เพื่อให้บุคลากรในโรงเ รียนทราบหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล 
ส่วนผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในโรงเรียนควรมีส่วน
ร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการก าหนดวิธีปฏิบัติในการ
สื่อสารให้บุคลากรในโรงเรียนทราบหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการสื่อสารให้กับโรงเรียน
ในสังกัด  
 7.3 แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุม 
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดประชุมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติงาน ส่วน
ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในโรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ 
สื่อสารให้บุคคลากรทุกคน เข้าใจตรงกัน ก าหนดมาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายใน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินงานควบคุมภายในตาม
มาตรฐาน และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
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