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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน, ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
และสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) การพัฒนารูปแบบ 2) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนชนิดประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเท่ากับ 0.80 ค่าอํานาจจําแนก
0.46 ค่าความเชือ่ มั่น 0.98 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้างานควบคุมภายในของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 200 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) การสร้างคู่มือการใช้
รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การประชุมวางแผน
การดําเนินงานควบคุมภายใน 2) การออกแบบระบบควบคุมภายใน 3) การใช้ระบบควบคุมภายใน และ 4) การประเมินผล
และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่ามีความเหมาะสมในภาพรวมที่ระดับ
มากที่สุด (x) = 4.65 ผลการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) รายละเอียดของรูปแบบ 4) วิธีการใช้รูปแบบ
คําสําคัญ

: การควบคุมภายใน การพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบความเหมาะสม

Abstract
This study aimed to develop an internal control operation model, to assess the appropriateness
of the developed model and to create a manual on the developed internal control operation model
in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3. The study was divided into 3 phases.
Model development was conducted in the first phase. The second phase was the model appropriateness
assessment by the data that was collected by a 5-level rating scale questionnaire with validity at 0.80
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discrimination power 0.46 and reliability value at 0.98. The sample group consisted of 200 school directors
and heads of internal control division in school under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area
Office 3, selected through multi-stage random sampling. SPSS was employed in data analysis to determine
the percentage, mean and standard deviation. The third phase was the development of a manual on the
developed model by studying relevant concepts and theories.
The findings were as follows: The developed Internal control operation model comprised 4 components,
namely 1) meeting on the internal control operation planning, 2) internal control system design,
3) internal control operation, and 4) assessment and report on the operation. The appropriateness assessment
result of the developed model in an overall was at the highest level with mean value of 4.65 and
standard deviation of 0.12. The author’s manual on the developed model comprised 4 components:
1) principles and reasons, 2) objectives, 3) contents on model characteristics, and 4) model application
instruction.
Keywords : Internal Control, Model Development, Appropriateness Assessment
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้มีการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษา ทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรา 35 การบัญญัติให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ดังนั้นสถานศึกษาในฐานะเป็นนิติบุคคลจึงได้รับการกระจายอํานาจ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ได้ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไปที่สนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและชุมชน ภายใต้กรอบนโยบายและแผนที่กระทรวงและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาทําหน้าที่ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ต้องดําเนินงานด้วยความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา และเนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันได้เปลีย่ นแปลงไปจากอดีตมาก มีบุคลากรและทรัพยากร
ที่สลับซับซ้อน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ ปัญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและความผิดพลาดในการบริหารงาน
การควบคุมภายในจึงเป็นกลไกที่สาํ คัญและเป็นเครือ่ งมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้มีการกําหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยงานรับตรวจ (หน่วยงานภาครัฐ) นํามาตรฐานการควบคุมภายใน ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้เป็นแนวทางจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และให้สง่ รายงาน
การควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้เกี่ยวข้องทุกปี (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2552 : 1-4)
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการดําเนินงานควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่สถานศึกษา
จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผล
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การดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ การควบคุมภายในที่ดีควรเป็นการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน และสามารถสะท้อน
ให้เห็นภาพเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่การควบคุม
ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน และการดําเนินงาน
ไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบ ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3,
2554 : 2)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการกําหนดให้สถานศึกษาในสังกัดได้จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ควบคู่ไปกับแนวดําเนินการจัดวางระบบควบคุม
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ
โดยการกําจัดหรือลดความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ปีละ 1 ครั้ง ผูบ้ ริหารซึ่งมีหน้าที่
ในการกําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมของสถานศึกษา จึงควรมีการจัดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยมีบุคลากรทําหน้าที่หลัก
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ต้องประสานการทํางานอย่างใกล้ชิด กับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานต่าง ๆ
มีการดําเนินงานวางแผน และดําเนินงานควบคุมภายในครบมาตรฐานทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามและประเมินผล มีกระบวนการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและทันตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด (สพป.สกลนคร เขต 3, 2554 : 4-11)
อย่างไรก็ตามจากการที่สถานศึกษาได้ดําเนินการควบคุมภายในแล้ว ยังพบปัญหาในการดําเนินงานควบคุมภายใน ได้แก่
1) บุคลากรขาดความเข้าใจถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน 2) สถานศึกษาไม่สามารถจัดระบบควบคุมภายในให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้ 3) การดําเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษายังไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน จึงทําให้ยังพบจุดอ่อน
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ได้แก่ การจัดทําบัญชีการเงินและพัสดุไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบนั นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
ขาดแคลนบุคลากร ครูขาดความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ การใช้งบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลต่อการบริหารและจัดการศึกษา เป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ (สพป.สกลนคร เขต 3, 2554 : 8)
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูสายปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ตระหนักและเห็นความสําคัญของการควบคุมภายใน จึงสนใจที่จะ
ศึกษาและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 3 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่สถานศึกษาในการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษาภายใต้ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
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3. เพื่อพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้างานควบคุมภายใน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 364 คน ประกอบด้วยผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน 182 คน หัวหน้างานควบคุมภายใน
จํานวน 182 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้างานควบคุมภายในของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน
ได้จํานวน 188 คน แต่ผู้วิจัยใช้กลุม่ ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนีจ้ ํานวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 100 คน
หัวหน้างานควบคุมภายใน จํานวน 100 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
ระยะที่ 3 การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญ
ในระยะที่ 1 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
2.1 การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานควบคุมภายใน นํามาศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย
2.1.2 สร้างแบบสอบถามความเหมาะสม ของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา อายุและประสบการณ์การทํางานมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยสร้างข้อคําถาม
ในแต่ละองค์ประกอบตามร่างรูปแบบการดําเนินงานระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
2.1.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
2) นําแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความตรง (validity) พบว่า
แบบสอบถามมีค่าความตรง เท่ากับ 0.80
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3) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้บริหาร หัวหน้างานควบคุมภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน นํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม พบว่า ค่าความเชื่อมั่น อยู่ที่ระดับ 0.98
4) นําผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือมาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดทําเป็นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการโดย
3.1 ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปยังกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน
ควบคุมภายใน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม
3.2 การส่งและเก็บข้อมูล ผู้วิจัยส่งและเก็บข้อมูลในบางส่วนด้วยตนเอง และบางส่วนผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าติดดวงตราไปรษณียากร เพื่อส่งคืนผู้วจิ ยั ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 196 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 98.00
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 162)
4.51-5.00 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมาก
2.51-3.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมน้อย
1.00-1.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ กําหนดความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่พัฒนาขึ้น ที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
สรุปผล
ผลการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประการ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 มีดังนี้
ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และนําร่างรูปแบบการดําเนินงาน
ควบคุมภายในของโรงเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาพบว่าองค์ประกอบของการดําเนินงานควบคุมภายในของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 องค์ประกอบที่ 1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน ประกอบด้วย การศึกษาทําความเข้าใจ
โครงสร้างการควบคุมภายใน การสอบทานการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน
ควบคุมภายใน การชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานควบคุมภายในให้บุคลากร ในโรงเรียนทราบและเข้าใจ
ตรงกัน การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพร้อมทั้งกําหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานพร้อมระบุตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ที่ชัดเจน การใช้ข้อมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจและกําหนดแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่บุคลากรในโรงเรียน
1.2 องค์ประกอบที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ และการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล
1.3 องค์ประกอบที่ 3 การใช้ระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย การกําหนดให้การควบคุมภายในเป็นนโยบาย
สําคัญที่ต้องดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จ การออกคําสั่งมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในภาระงานต่าง ๆ ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร การจัดทําคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน การนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมภายใน ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการดําเนินการควบคุมภายใน
1.4 องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย กระบวนการประเมิน
การควบคุมภายใน การประเมินผลความสําเร็จของการควบคุมภายในด้านความประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่าผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้างานควบคุมภายใน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (x = 4.65, S.D. = 0.115) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3 องค์ประกอบ เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (x = 4.78,
S.D. = 0.049) องค์ประกอบที่ 3 การใช้ระบบควบคุมภายใน (x = 4.67, S.D. = 0.075) องค์ประกอบที่ 2 การออกแบบระบบ
ควบคุมภายใน (x = 4.65, S.D. = 0.053) ส่วนองค์ประกอบที่ 1 ด้านการประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x = 4.50, S.D. = 0.174)
3. ผลการสร้างคูม่ ือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่าคู่มือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 หลักการและเหตุผล เป็นส่วนที่นําเสนอที่มาและความสําคัญ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศการสื่อสาร
การติดตามประเมินผล รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินงานควบคุมภายในในสถานศึกษา
3.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นส่วนที่นําเสนอจุดมุ่งหมายของการสร้างคู่มือ
3.3 รายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นส่วนที่นําเสนอแนวคิดและความเป็นมาของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน
รายละเอียดองค์ประกอบของรูปแบบ และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานควบคุม
ภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ถูกต้องตรงกัน
3.4 วิธีการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 เป็นส่วนที่อธิบายแนวทางการดําเนินงานตามองค์ประกอบ ของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การประชุมวางแผน
การดําเนินงานควบคุมภายใน การออกแบบระบบควบคุมภายใน การใช้ระบบควบคุมภายใน การประเมินผลและจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน
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จากการที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาคู่มือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า มีความความสอดคล้องระหว่าง 0.6–1.0
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต 3 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายใน 2) การออกแบบระบบควบคุมภายใน
3) การใช้ระบบควบคุมภายใน และ 4) การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน โดยแต่ละองค์ประกอบมีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ที่จะทําให้การดําเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ภายใต้
ความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันกําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียน หากโรงเรียนใด
มีรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในที่ดีจะทําให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความมั่นใจ
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน และ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด ลิ้นเปลืองทั้งด้านงบประมาณ เวลา และบุคลากรสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิดาภา
ศรีสงคราม (2553 : 115) เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่าแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ใช้แนวทางในการพัฒนาอยู่ 4 แนวทาง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน การให้คําปรึกษาตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน และจัดประชุมเพื่อสรุปผล
การดําเนินงาน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โสวรรณี แหล่งหล้า (2553 : 182) เรื่องการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้ทําการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อําเภอศรีเมืองใหม่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้วงจรพัฒนาระบบ
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การนําระบบไปใช้ การบํารุงดูแลรักษา
และการทบทวนระบบ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชมาภรณ์ ศรีสุข (2554 : 102-106) เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า การดําเนินการ
ควบคุมภายในประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนและจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การออกแบบ
การควบคุมภายใน การนําระบบควบคุมภายในสู่การปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน
1.1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานควบคุมภายในเป็นขั้นตอนเริ่มต้นก่อนที่จะมีการกําหนดหรือออกแบบ
ระบบควบคุมภายใน เป็นการชี้แจงทําความเข้าใจถึงโครงสร้าง ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมถึงการสอบทาน
การควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่ โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายในการตัดสินใจ
เพื่อกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนแก่คณะกรรมการดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็น
ขั้นตอนที่สําคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนส่งผลให้ผู้บริหาร
ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และขอบเขตของการควบคุมภายใน ทราบข้อดี
ข้อเสียและข้อที่ควรพัฒนาของการดําเนินงานควบคุมภายในที่โรงเรียนได้ดําเนินงานมาในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถ
วางแผนการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชมาภรณ์ ศรีสุข (2554 : 103) เรื่องแนวทาง
การพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
การจัดทบทวนการจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นขัน้ ตอนที่สถานศึกษาทําความเข้าใจกับขอบข่าย และภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน
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เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยการใช้ทรัพยากรที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจัยสําคัญ
ในการทบทวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน คือ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษานั่นเอง
1.2 การออกแบบระบบควบคุมภายใน ในการวิจัยนี้กําหนดการออกแบบระบบควบคุมภายใน 5 ประเด็น คือ
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล
เพราะการออกแบบระบบควบคุมภายใน เป็นขั้นตอนสําคัญในการวางแผนนํามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เนื่องจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมา อันมีผลทําให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
วางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว อันได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า
การบริหารและการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ
มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อม ของการควบคุมเป็นรากฐานที่สําคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น
ที่มีอยู่ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 3 ประการ
คือ การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2552 : 7) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีระยุทธ งามล้วน (2550 : 90);
นฤมล หลักคํา (2554 : 112) ว่าแนวทางการดําเนินงานควบคุมภายในประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ คือ
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
1.3 การใช้ระบบควบคุมภายใน การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดแนวทางในการนําระบบควบคุมภายในไปสู่ปฏิบัติ
โดยการกําหนดให้การควบคุมภายในเป็นนโยบายสําคัญที่ต้องดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จ การออกคําสั่งมอบอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในภาระงานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทําคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน
ควบคุมภายใน และผู้บริหารส่งเสริมให้มีการดําเนินการควบคุมภายใน เพราะเมื่อมีการออกแบบระบบควบคุมภายใน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การนําไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน มีการนิเทศ กํากับติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดําเนินงาน
ควบคุมภายในประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชมาภรณ์ ศรีสุข (2554 : 105) เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่กล่าวว่า การนําระบบ
ควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ คือ การจัดทําเอกสารระบบควบคุมภายในเพื่อสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ
ในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน ผู้บริหารสอบทานการดําเนินงานเฉพาะส่วน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานทุกปี
และติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน หรือระหว่างการนําระบบควบคุมภายในที่กําหนดไปใช้ในการปฏิบัติ
1.4 การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดการประเมินผลและจัดทํา
รายงานการควบคุมภายในเป็น 2 ประเด็น คือ การประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายในและการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ซึ่งการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นการประเมินผลสําเร็จของการควบคุมภายใน 3 ด้าน คือความมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 3 ด้าน คือ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การจัดทํารายงานผลการควบคุมภายใน มีการจัดทําในระดับหน่วยงานย่อยและระดับโรงเรียน เพื่อรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดและสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (2552 : 7) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 6) ที่กล่าวไว้ว่า ให้สถานศึกษา
จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี
2. การตรวจสอบรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต 3 พบว่าผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานควบคุมภายในมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ
การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 3 องค์ประกอบเรียงลําดับ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย เป็นดังนี้ การประเมินผลและจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน การใช้ระบบควบคุมภายใน การออกแบบระบบควบคุมภายใน ส่วนอีก 1 องค์ประกอบ คือ การประชุม
วางแผนการดําเนินงานควบคุมภายในมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชมาภรณ์ ศรีสุข
(2554 : 102) เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้ทําการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาการควบคุมภายใน 6 ขั้นตอน ได้แก่
การทบทวนและจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การออกแบบการควบคุมภายใน การนําระบบควบคุมภายใน
สู่การปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน พบว่ามีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ
3. การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในการวิจัยนี้ได้กําหนดองค์ประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
ของคู่มือ รายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน และวิธีการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของคู่มือกับรูปแบบ
การดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่ามีความสอดคล้อง
ทุกองค์ประกอบ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากหลักการสร้างคู่มือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมภายใน
ในโรงเรียน มีการอธิบายหลักการและเหตุผลความสําคัญของการดําเนินงานควบคุมภายใน บอกวัตถุประสงค์ของคู่มือ
แสดงรายละเอียดของรูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายใน และวิธีการใช้รูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ผู้ใช้สามารถนําไปใช้
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามที่ผู้จัดทําได้กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร
(2549 : 113) ได้ทําการวิจัยการพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP สําหรับเด็กปฐมวัย และจัดทําคู่มือ
ประกอบการใช้รูปแบบ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ ความเป็นมาและความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูจ้ ริยธรรมแบบ MCCP สําหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการเรียนรู้ บทบาทครูผสู้ อนในการจัดการเรียนรู้
การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP สําหรับเด็กปฐมวัยไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550 : 1-31) ได้ดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปฏิรูป
การเรียนรู้ทั้งโรงเรียน และได้จัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูท้ ั้งโรงเรียน
ซึ่งมีองค์ประกอบของคู่มือ 4 องค์ประกอบ คือ คําแนะนําขั้นต้นของการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน สาระสําคัญรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ทั้งโรงเรียน วิธีดําเนินการ และแนวทางการดําเนินการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 โรงเรียนควรมีการออกแบบการควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อันได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
1.2 ระบบการควบคุมภายในที่ดีเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกัน
กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการดําเนินงานควบคุมภายใน ค้นหาความเสี่ยง กําหนดวิธีการควบคุมหรือกําจัด
ความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
1.3 มาตรฐานการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นรากฐานที่สําคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ
เนื่องจากเป็นสิ่งจําเป็นที่มีอยู่ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน อันได้แก่ ด้านจริยธรรมของการทํางาน ความซื่อสัตย์
ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้นําที่ดี รวมทั้งการกําหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
ดังนั้นโรงเรียนต้องให้ความสําคัญในขั้นตอนนี้อย่างยิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3 ประการ คือ การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในกับหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน
สังกัดเอกชน หรือวิทยาลัยในสังกัดของกรมอาชีวศึกษา
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