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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังนว้มววัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านประีากรศาสตร์ ทว่มวผลต่อประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในและประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO กับประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงาน กลุ่มประีากรได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าทว่ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คะะกรรมการการอาีววศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,029 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 334 คน เคร่ืองมือทว่ใี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม โดยสถิติ ทว่ใี้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถว่ ร้อยละ ค่าเฉลว่ย ค่าส่วนเบว่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, 
F-test (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธวการของ LSD และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใี้ Pearson Simple Correlation  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยประีากรศาสตร์ ด้านอายุ ประสบการะ์การท างาน มวผลต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ในด้านการประเมินความเสว่ยง ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร การติดตามและการประเมินผล (2) ปัจจัยประีากรศาสตร์ ด้านอายุ ประสบการะ์การ
ท างานและระดับการศึกษา มวผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยอายุและประสบการะ์การท างานมว
ผลต่อคุะภาพของงาน ปริมาะของงาน เวลา วิธวการและค่าใี้จ่าย ส่วนระดับการศึกษา มวผลต่อคุะภาพ
ของงานและปริมาะของงาน (3) ปัจจัยการบริหาร ด้านความพร้อมของบุคลากรและการฝึกอบรม        
มวความสัมพันธ์ในทิศทางเดวยวกัน กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ในด้าน
การประเมินความเสว่ยงในภาพรวมทว่ระดับปานกลาง (4) ปัจจัยการบริหาร ด้านความพร้อมของบุคลากร
และการฝึกอบรมมวความสัมพันธ์ในทิศทางเดวยวกันกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้านคุะภาพของงาน 
และปริมาะของงานในภาพรวมทว่ระดับต่ า (5) ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
ด้านการประเมินความเสว่ยง มวความสัมพันธ์ ในทิศทางเดวยวกันกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน       
ด้านคุะภาพของงาน และปริมาะของงาน ในภาพรวมทว่ระดับปานกลาง 
ค าส าคัญ :  ประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน COSO   
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research study were to study the demographic factors affecting the 
internal control system efficiency based on the concept of COSO and operating performance, to study 
the relationships among the administrative factors, the internal control system efficiency, and operating 
performance, and to study the relationships between the internal control system efficiency based on 
the concept of COSO and performance efficiency. The population included a total of 2,029 of 
executives, instructors, and staffs from the 20 education institutions under the Office of the Vocational 
Education Commission in Bangkok. As a result, the samples consisted of 334 participants, and the 
questionnaire was used as an instrument for data collection. Statistics used for data analysis included 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, the Independent Samples t-test, F-test (One-way 
ANOVA), Least Significant Difference (LSD), and Pearson Simple Correlation. 
 The results could be concluded into 5 points: (1) the demographic factors including age and 
work experience affected the internal control system efficiency based on the concept of COSO in the 
aspects of risk assessment, information technology and communication, and follow up and evaluation; 
(2) the demographic factors including age, work experience, and level of education affected 
performance where age and work experience affected the quality of work, work quantity, time, 
methods, and expenses while the level of education affected the quality of work and work quantity; (3) 
the administrative factors including readiness of personnel and trainings were positively related to the 
internal control system efficiency based on the concept of COSO in a term of risk assessment at 
medium level as an overall; (4) the administrative factors including readiness of personnel and 
trainings were positively related to performance in terms of the quality of work and work quantity at 
low level as an overall; and (5) the internal control system efficiency based on the concept of COSO in 
the aspect of risk assessment was positively related to performance in terms of the quality of work and 
work quantity at medium level as an overall. 
Keywords:  efficiency, internal control, COSO  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ประเทศจะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และระบบราชการซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักของประเทศ ก็จะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้สามารถ
บริหารประเทศใหเ้จริญก้าวหน้าไปได้  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ท าให้
โลกก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องรับผลกระทบจากกระแสส าคัญ เช่น เศรษฐกิจ
เสรีไร้พรมแดน (Global Market Economy) สังคมบนฐานแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) 
และกระแสประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล (Democratic Governance) ประเทศที่เรียนรู้ปรับตัวได้ทัน 
ประเทศก็จะอยู่รอดและก้าวหน้าไปได้ในโลกของการแข่งขัน ส่วนประเทศที่ไม่สามารถเรียนรู้  และ
ปรับตัวให้ทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์นี้ได้ ก็จะประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย  ดังนั้น หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวและก าหนดกลยุทธ์ในการท างานใหม่  รวมทั้งจัดหาเคร่ืองมือด้าน
การจัดการเข้ามาช่วยในการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือประเภทหนึ่งที่ถูกน ามา
ช่วยในการบริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในองค์กร 
 การพัฒนาการควบคุมภายในคร้ังใหญ่เกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน จากกรณี 
วอเตอร์เกท (Watergate) ในปี  ค.ศ. 1973-1976  ที่พบว่ามีธุรกิจกว่า 400 แห่ง จ่ายเงินสินบนในการ
ประกอบธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ  หลังจากนั้น มีการประกาศใช้กฎหมายที่เรียกว่า The Foreign 
Corrupt Practice Act (FCPA) ในปี ค.ศ.1977  ซึ่งก าหนดว่าการจ่ายเงินสินบนเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย
และห้ามน ารายการดังกล่าวมาบันทึกในบัญชี  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาการควบคุม และการ
ตรวจสอบภายในในภาครัฐและเอกชนตามล าดับ เนื่องมาจากนโยบายการเปิดการค้าเสรี ท าให้ธุรกิจ
ต้องเร่งด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากการขาดวินัยทาง
การเงิน ข้อเรียกร้องจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund : IMF ผสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุงระบบการปฏิบัติการ และการควบคุมภายใน
ขององค์กรนั่นเอง (ศุภชัย  ลีลิตธรรม, 2550) 
 สืบเนื่องมาจาก ปัญหาเร่ืองการด าเนินการการจัดซื้อครุภัณฑ์  ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ตามโครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ไทยเข้มแข็ง SP2 ซึ่งการด าเนินการ



2 

จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหน้าที่ราชการ มีการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ราชการได้รับความเสียหายร้ายแรง (ที่มา : ส านวนคดีพิเศษ
ที่ 142/2555 ดีเอสไอ)  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลให้สถาบันการศึกษาต้องหันมาทบทวนและ ให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปงานในทุกด้านเพื่อรองรับการกระจายอ านาจทางการศึกษา  โดยปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในฐานะที่สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานของภาครัฐ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหา การคอรัปชั่น การทุจริต 
ในหน่วยงานราชการ  ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ  (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2544)  ได้ก าหนด
แนวทางและการจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยงานราชการ ร่วมไปถึงสถาบันการศึกษา 
ในที่นี้คือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ความสูญเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้น และภาวะ
ปัญหาการทุจริต 
 ระบบการควบคุมภายใน  เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และ
บุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การทุจริตในหน่วยงาน ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และส่วนราชการในประเทศไทย 
จ าเป็นต้องมีการบริหารงานระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการของ
ประเทศ ซึ่งได้จัดให้ส่วนราชการในทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็น กระทรวง ทบวง กรม รวมไปถึง ส่วน
ราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อ กระทรวง หรือทบวงใด  
แต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง  จัดท าระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่
ละหน่วยงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของงานสูงสุด และปัจจุบันนี้แนวปฏิบัติระบบการควบคุม
ภายในของภาคราชการ ได้ก าหนดขึ้นโดยประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ The Committee 
of Sponsoring Organization of the Roadway Commission (COSO) เป็นระบบควบคุมภายในที่
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการบริหารงาน และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  องค์ประกอบ
ของระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) 
การประเมินความเสี่ยง (3) กิจกรรมการควบคุม (4) สารสนเทศและการสื่อสาร (5) การติดตามและ
ประเมินผล 



3 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฝ่าย
บริหาร ว่าจะเน้นควบคุมและต้องการที่จะได้ประสิทธิภาพงานด้านไหน บางที่ก็อาจจะเน้น  เร่ืองการ
ระวังการทุจริต การร่ัวไหลของทรัพยากร บางที่อาจจะเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการบริหาร 
หรือบางหน่วยงานเน้นเร่ืองความถูกต้องของรายงาน กล่าวคือ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละหน่วยงาน
นั้น ฉะนั้นระบบการควบคุมภายจึงเป็นส่วนช่วย และเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงานทุกด้านให้
บรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานราชการในประเทศไทย มีหลายกระทรวง แต่ละกระทรวงมีหน้าที่และ
บทบาทแตกต่างกันไป แต่ทุกหน่วยงานต้องยึดหลักการควบคุมภายในในการบริหารงานทุก
หน่วยงาน ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา สัดกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้    
 1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
 2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
 3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
 4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ 
 6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 
 7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพมหานคร 
 8. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
 9. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
 10. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
 11. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
 12. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
 13. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
 14. วิทยาลัยช่างทองหลวง 
 15. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
 16. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
 17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 19. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
 20. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 
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 ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวมาข้างต้น โดยเห็นความส าคัญของ   
การวางระบบการควบคุมภายใน ในหน่วยงานซึ่งปัจจุบันพบว่า หน่วยงานยังไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานตั้งไว้ และไม่เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของระบบ
การควบคุมภายใน (สมาคมคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน, 2554) จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายใน กับผลการด าเนินงานว่าจะเป็นความสัมพันธ์
ในทางบวก หรือมีผลกระทบใด ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในที่วางไว้   
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อประสิทธิภาพการในการด าเนินงาน 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร  ที่มีความสัมพันธ์ กับ ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ตามแนวคดิของ COSO  
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร  ที่มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพการการด าเนินงาน  
 5. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO ที่มีความสัมพันธ์     
กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
1.3  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยเพื่อศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการควบคุม
ภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ตามแนวคิดของ COSO ต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ต่างกัน 
 3.  ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ 
COSO 
 4. ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการการด าเนินงาน 
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 5. ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ขอบเขตด้ำนเป้ำหมำยและประชำกร   เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมภายในของ
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มประชากร
คือ จ านวนครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกส่วนงาน ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 20 แห่งจ านวน  2,029 คน และได้ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 334 คน 
 ขอบเขตด้ำนเวลำ   เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในรอบระยะเวลาด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ  2555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 และเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม
ระหว่างเดือนธันวาคม 2555  ถึงเดือนมกราคม 2556 
 ตัวแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัย ตัวแปรต้น มี 2 ตัวแปร คือ 
    ประชำกรศำสตร์ 
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. ประสบการณ์การท างาน 
 5.  ต าแหน่งในงาน 
 ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร 
 1. การสนับสนุนของผู้บริหาร 
 2. ความพร้อมของบุคลากร 
 3. การจัดการในองค์กร 
 4. นโยบายขององค์กร 
 5. กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
 6. การฝึกอบรม 
 7. การประสานงาน 
 8. งบประมาณ 
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 ตัวแปรตำม  มี  2  ตัวแปร คือ 
 ประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยใน ตำมแนวคิดของ  COSO มี 5 องค์ประกอบมีดังนี ้
 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
 2. การประเมินความเสียง (Risk Assessment) 
 3.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  มี  5  ปัจจัย  ดังนี้ 

1. คุณภาพของงาน (Quality) 
2. ปริมาณของงาน (Quantity) 
3. เวลา (Time) 
4. วิธีการ (Methods) 
5. ค่าใช้จ่าย  (Costs) 

 
1.5   ค ำจ ำกัดควำมในกำรวิจัย 
 กำรควบคุมภำยใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กรโดย คณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้มีระบบการควบคุมภายใน
เกิดขึ้น เช่น ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถ มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหารโครงสร้างการจัด
องค์กร การมอบอ านาจ และความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์  ความ
โปร่งใส รวมทั้งการก าหนดนโยบาย โครงสร้างและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ผู้บริหารจะมีบทบาท
ส าคัญ ในการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบ 
 กำรประเมินควำมเสี่ยง  หมายถึง การประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก
ที่มีผลกระทบกับองค์กรโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย การร่ัวไหล หรืออุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่พบในการปฏิบัติงานอยู่ในขั้นตอนใดและวิเคราะห์ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดรวมทั้งวิธีลดความเสี่ยง 
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 กิจกรรมกำรควบคุม   หมายถึง  กิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบาย มาตรการ และวิธีการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารน ามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าค าสั่งต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นนั้นสามารถลด 
หรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการตอบสนองปฏิบัติตามในเวลาที่เหมาะสม  
 ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลข่าวสารที่ใช้ใน
การบริหารด้านการเงินบัญชี และด้านการด าเนินงานอ่ืน ๆ ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม  เช่นรายงานการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา เข้าใจง่าย หรือนโยบาย
ระเบียบทางราชการที่ชัดเจนการสื่อสารเป็นการสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ รับส่งข้อมูล
แบบสองทางและสามารถเข้าใจชัดเจนถูกต้อง เช่น การรับ-ส่งหนังสือ ประกาศ ค าสั่งหรือการ
ติดต่อกันภายในหน่วยงาน 
 กำรติดตำมและประเมินผล   หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยการติดตาม
ผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่นการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  
 ประสิทธิภำพ  หมายถึง  การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวัง ถึง
ผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการด าเนินการเป็นไปอย่าง
ประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินการ นั้น ๆ 
ให้เป็นผลส าเร็จ และถูกต้องประสิทธิภาพประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 5 ประการคือ  

1. คุณภาพของงาน (Quality) 
2. ปริมาณของงาน (Quantity) 
3. เวลา (Time) 
4. วิธีการ (Methods) 
5. ค่าใช้จ่าย (Costs) 

 กำรสนับสนุนของผู้บริหำร หมายถึง การให้ความส าคัญ และการขยายขอบเขตในโครงการ
หรือกิจกรรมให้ดีมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ บุคลากร ความรู้ โอกาสและกาลังใจ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มีความ
เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองมั่นคง และยั่งยืน  
 ควำมพร้อมของบุคลำกร หมายถึง ความสามารถของบุคลากรที่จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันเวลาที่ก าหนดให้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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 กำรจัดกำรในองค์กร   หมายถึง  การก าหนดโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นทางการ โดย
การจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ ต่าง ๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ไวให้ชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์ของหน่วยงานย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เอ้ือต่อการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 นโยบำยขององค์กร  หมายถึง ทิศทางหรือเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กรซึ่งจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์กร 
 กฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน   หมายถึง กฎระเบียบ ข้อก าหนด และข้อบังคับในการท างาน
ตลอดจนค าสั่งของหน่วยงาน และให้ถือปฏิบัตสิืบไป  
 กำรฝึกอบรม   หมายถึง  กระบวนการในการพัฒนาบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ความช านาญ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งถึงขั้น
สามารถน าความรู้ในเร่ืองนั้นไปปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กำรประสำนงำน  หมายถึง  การที่บุคคลหรือหน่วยงานในองค์กร ท างานร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าต่อเนื่อง
สอดคล้องกันไปเพื่อให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 งบประมำณ  หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงาน
ทั้งหมดในระยะหนึ่งรวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน 
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1.6  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย    
        

            ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม 
                                 
 
 
            
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
              
 

 
 

 
 
                        

 
ภำพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 
 

 
ประสิทธภิำพในกำรด ำเนินงำน 

1. คุณภาพของงาน 
2. ปริมาณของงาน 
3. เวลา 
4. วิธีการ 
5. ค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

ประชำกรศำสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์การท างาน 
5. ต าแหน่งในงาน 

 

ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร 
     1.  การสนับสนุนของผู้บริหาร 
     2.  ความพร้อมของบุคลากร 
     3.  การจัดการในองค์กร 
     4.  นโยบายขององค์กร 
     5.  กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

     6.  การฝึกอบรม 

     7.  การประสานงาน 

     8.  งบประมาณ 

 
ประสิทธภิำพกำรควบคุมภำยใน ตำม
แนวคิดของ COSO มี 5 องค์ประกอบ 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2. การประเมินความเสียง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การตดิตามและประเมินผล 

 
 

H1 

H2 

H3 

H5 

H4 
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1.7  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. น าแนวคิด และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา มาเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ผลจากการศึกษาจะน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 



บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการศึกษา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยในคร้ังนี้ ได้ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี 
ระเบียบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   ดังต่อไปนี้ 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 2.4  ข้อมูลทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร 
                 ปัจจัยด้านการบริหารเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงานในแต่ด้านให้ประสบความส าเร็จ 
เป็นเร่ืองที่ผู้บริหารระดับสูงต้องตระหนักและสนับสนุนเพื่อให้การด าเนินงานในองค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ ท าให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพในงานต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่าง
กันไป ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะให้ความส าคัญและเน้นบริหารงานในด้านไหนการวิจัยคร้ังนี้กล่าวถึงปัจจัย
ในด้านการบริหาร 8 ประการดังนี ้

1) การสนับสนุนของผู้บริหาร 
2) ความพร้อมของบุคลากร 
3) การจัดการในองค์กร 
4) นโยบายขององค์กร 
5) กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
6) การฝึกอบรม 
7) การประสานงาน 
8) งบประมาณ 
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 การสนับสนุนของผู้บริหาร 
 Dewar (อ้างถึงใน ศุภชัย  ลีลิตธรรม, 2550 : 62) ให้ความเห็นว่า การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ในองค์การเป็นแนวความคิดส าคัญที่เขาเห็นว่า ถ้าปราศจากสิ่งนี้แล้ว  ความส าเร็จ ของการท ากิจกรรม
ต่างๆในองค์การจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ และจะต้องเป็นปัจจัยแรกที่ต้องจัดให้มีขึ้นในกระบวนการท า
กิจกรรมนั้น ๆ เดวาร์ได้จ าแนกประเภทของการสนับสนุนจากผู้บริหารไว้ 4 ลักษณะ  
 1. การสนับสนุนจะต้องกระท าให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่
จะต้องให้การสนับสนุนการท ากิจกรรมของ ทุกกลุ่มในองค์การ 
 2. การสนับสนุนจะต้องมาจากระดับสูงสุดขององค์การ หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของ
องค์การจะต้องรับทราบ  และให้การสนับสนุนการท ากิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การด้วย 
 3. การสนับสนุนจะต้องกระท าอย่างกว่างขวางและเจาะลึก ซึ่งนับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งล าพังจะ
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดในองค์การให้ การสนับสนุนอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นในองค์การ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องให้การสนับสนุนการท ากิจกรรมอย่างจริงจัง
และต่อเน่ือง 
 4. การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาจะต้องเด่นชัดหมายถึง การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา
ต้องกระท าทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร เช่นมีหนังสือประกาศสนับสนุนการท ากิจกรรมอย่างเป็นทางการ 
 Robson and  Others (อ้างใน สุพัตรา จุณณะปิยะ, 2533 : 171)  อธิบายเกี่ยวกับการให้การ
สนับสนุนของผู้บริหารที่ควรมี 5  ประการ ดังนี ้
 1. มีเวลาให้กับกิจกรรมอย่างจริงจัง 
 2. จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ 
 3. สละเวลาและสนับสนุนการเงินและข้าร่วมประชุม 
 4. เสนอแนะทางเลือกในการแก้ปัญหาให้ 
 5. ริเร่ิมจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น 
 สรุป  จากการให้ความเห็นจากนักวิชาการที่กล่าวข้างต้น เอามาสรุปได้ดังนี้ การสนับสนุน
ของผู้หาร หมายถึง การที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการน าระบบ
การควบคุมภายในมาใช้กับองค์อย่างจริงจังโดยก าหนดเป็นนโยบายและมีคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ชัดเจน การสนับสนุนของผู้บริหารรวมไปถึงการให้การสนับสนุนในรูปแบบที่จับต้องได้ และ
จับต้องไม่ได้ จับต้องได้ คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจกรรมการควบคุมภายใน จับต้อง
ไม่ได้ เช่น  การสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมภายใน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ
ในกิจกรรมการควบคุมภายใน เป็นต้น ผู้วิจัยได้ตังสมมติฐานว่าการสนับสนุน ของผู้บริหารมีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ของสถาบันการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 
 ความพร้อมบุคลากร 
 อภินันท์  ลอยฟ้า  (2552 :  9)  กล่าวถึง ความพร้อมบุคลากร หมายถึง สภาพที่บุคคลมีภาวะ
สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างสัมฤทธิ์ผลและพร้อมจะท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมีแนวโน้ม  จะประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์   
 ประทวน  กลิ่นพินิจ  (2551 : 41)  กล่าวถึง  ความพร้อมบุคลากรหมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่จะด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ความพร้อมนั้นจะประกอบไปด้วยวุฒิภาวะทางกาย
ของผู้นั้น ซึ่งวุฒิภาวะทางกาย หมายถึง ความเจริญของระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่นความเจริญของระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อม เป็นต้น ผสมผสานกับสภาพการณ์อ่ืน ๆ เช่นความสนใจ 
แรงจูงใจ ประสบการณ์เดิม ความต้องการ สุขภาพจิต ความพร้อมและวุฒิภาวะเป็นเร่ือง ที่เกี่ยวกันกัน
อย่างใกล้ชิด ความพร้อม หมายถึง ระดับวุฒิภาวะของเขาที่สามารถแยกความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของตัวอักษร วุฒิภาวะของคนเรามีอยู่หลายอย่าง เช่น วุฒิภาวะทางเพศ วุฒิภาวะทางอารมณ์  
วุฒิภาวะทางสังคม วุฒิภาวะทางร่างกาย 
 พนิดา  ทีตี้   (2544 :  28)   กล่าวถึง ความพร้อมบุคลากร หมายถึง  สภาพความสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะตอบสนองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทางด้านร่างกาย ได้แก่ วุฒิภาวะซึ่งหมายถึง  
การเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ของอวัยวะร่างกาย ทางด้านจิตใจ ได้แก่ความพอใจที่จะตอบสนองสิ่งเร้า 
หรือพอใจที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ 
 สรุป จากแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น เอามาสรุปได้ดังนี้ความพร้อม
ของบุคลากร หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะด าเนินกิจกรรม และความพร้อมนั้นประกอบไป
ด้วยวุฒิภาวะทางกาย และทางด้านจิตใจสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าความพร้อมบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม
แนวคิด COSO ของสถาบันการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 
 การจัดการในองค์กร 
 เฉลิมพล  ต้นสกุล (2551 : 15) กล่าวถึง การจัดการในองค์กร เป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงานหน้าที่การงานบุคลากรและปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ขององค์การ  
หน้าที่ส าคัญของการจัดองค์การมีดังนี ้
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 1. การก าหนดหน้าที่การงาน หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ หน้าที่การงานจะมีอะไรบ้าง และมีกี่กลุ่มขึ้นอยู่กับเป้าหมายลักษณะ และ
ขนาดขององค์การ 
 2. การแบ่งงาน หมายถึง การแยกงานหรือรวมหน้าที่การงานที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน  
หรือแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะของงานแล้วมอบหมายให้แก้บุคคลที่มีความสามารถหรือความถนัด
ในการท างานนั้น ๆ 
 3. หน่วยงานส าคัญขององค์การได้แก่ 
   3.1  หน่วยงานหลัก (Line) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่โดยตรงกับวัตถุประสงค์ และ
บุคคลที่ปฏิบัติงานที่ตรงต่อสายบังคับบัญชา 
   3.2  หน่วยงานที่ปรึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือเป็นรูป
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   3.3  หน่วยงานธุรการ มักเป็นงานด้านด านวยความสะดวกเป็นส่วนใหญ่ 
 4. สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) หมายถึง ความสัมพันธ์ตามล าดับชั้น  
ระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบว่ามีการติดต่อสื่อสารมีทางเดินอย่างไร มีการควบคุม และ
รับผิดชอบอย่างไร 
 5. ช่วงการควบคุม (Span  of  Control) หมายถึง สิ่งที่แสดงให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชาคน
หนึง่  มีขอบเขตความรับผิดชอบเพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน หรือมีหน่วยงานที่อยู่ใต้ความควบคุม
รับผิดชอบกี่หน่วยงาน 
 สรุป  การจัดการในองค์การ หมายถึง  กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้การใช้
ทรัพยากรในองค์กรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าการจัดการใน
องค์การมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสถาบันการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 
 นโยบายองค์กร 
 ยลจิต  บุตรเวทย์  (2544 : 19-20) นโยบายคือ  แนวทางปฏิบัติซึ่งก าหนดโดยรัฐบาลกลาง 
หรือรัฐบาลท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนาหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หรือแก้ปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีความตั้งใจที่จะน านโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุผล  นโยบายอาจเป็นการตัดสินใจกระท าหรืองดเว้นการกระท าก็ได้ นโยบายจึงเป็นหลัก หรือ
วิธีปฏิบัติที่ชี้แนวทางให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
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ความส าคัญของนโยบายอยู่ที่การน าไปใช้เป็นแนวทางในการแปลงเป็นแผนงาน โครงการ และการ
ปฏิบัติของข้าราชการประจ าหรือผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนช่วยป้องกันการท างานตามอารมณ์ของทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ า  รวมทั้งประชาชนจะได้ทราบและปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
นโยบายยิ่งขึ้น   
 กะกุล  วงษ์ทหาร  (2547 : 17) ได้ให้ความหมายของนโยบาย คือข้อความหรือสิ่งที่ได้
ก าหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือเป็นกรอบก ากับการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายนั้นเป็นสิ่ง
ที่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ หรือผู้ปฏิบัติตามนโยบายนั้นจะต้องน าไปใช้เป็นกรอบของแนวความคิดใน
การพิจารณา  ตัดสินใจจัดท าแผน จัดท าโครงการและก าหนดวิธีการเฉพาะในการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวกับนโยบายของตนโดยตรง 
 สรุป  จากนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุปได้ดังนี้ นโยบายองค์กร หมายถึง 
แนวทางที่ก าหนดขึ้น เพื่อรองรับเป้าหมายและแผนหลักขององค์การ เป็นการก าหนดขอบเขตของ
แนวปฏิบัติภายใต้กรอบของนโยบายเป็นส าคัญ  ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่า นโยบายองค์กรมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ของสถาบันการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 
 กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539  :  88) ให้ความเห็นค าว่า กฎ (Rule) เป็นแผนหลักซึ่งก าหนด
โอกาสที่กิจกรรมสามารถกระท าได้ หรือกระท าไม่ได้  กฎเป็นลักษณะแผนหลักที่แคบที่สุดกฎจะเป็น
ข้อสรุปซึ่งใช้ในการตัดสินใจการจัดการในสถานที่เกิดขึ้นซ้ าซึ่งมีความยืดหยุ่นน้อย 
 เรวดี  วงศ์พรหมเมฆ (2520 :  85 อ้างถึงใน ศุภชัย ลีสิตธรรม, 2551 : 66)  กล่าวว่าส าหรับ   
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ เป็นเคร่ืองก าหนดการประพฤติปฏิบัติของคนในการท างานในองค์การ  
องค์การตามระบบราชการจะถือกฎระเบียบข้อบังคับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งโดยไม่ค านึงถึงว่าเมื่อคนใน
องค์การได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับนั้น ๆ แล้วปัญหาจะหมดไปหรือไม่ 
 สรุป จากนักวิชาการได้อธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า  กฎระเบียบในการปฏิบัติงานเป็น
ตัวก าหนดหรือสิ่งที่องค์กรก าหนดเพื่อให้บุคลากรในองค์กรยึดถือปฏิบัติตามถ้าเป็นหน่วยงานราชการ  
จะถือกฎระเบียบข้อบังคับเป็นสิ่งส าคัญ และมีความยืดหยุ่นน้อย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า  
กฎระเบียบในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของ
สถาบันการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 
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 การฝึกอบรม 
 สุปราณี  เรียบร้อยเจริญ (2544 : 26-27) กล่าวถึง การฝึกอบรมว่า เป็นกระบวนการจัดสรร
ความรู้เทคนิควิชาการในการท างานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดอ่านแลพฤติกรรมใหม่ของ
บุคคลซึ่งเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ขององค์การโดยวิธีการทาวิทยาศาสตร์และศิลปะในการ
ฝึกอบรมที่เป็นภาระหน้าที่ของทุกหน่วยงานต้องท าเป็นประจ าอย่างขาดมิได้เพื่อที่จะท าให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความคิดของ Benjamin Bloom พฤติกรรมในตัวบุคคล ซึ่งอาจแบ่งออกได้  
3 ด้านดังนี ้ 
 1. พฤติกรรมทางด้านพุทธิปัญญาเป็นพฤติกรรมด้านสมรรถภาพทางสมอง 
 2. พฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านจริยธรรมเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางความรู้สึก  
ท่าทาง จิตใจ พฤติกรรมด้านนี้จะเป็นความเจริญงอกงามทางจิตใจ ความรู้สึก ท่าที ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัว เป็นต้น 
 3. พฤติกรรมด้านทักษะพฤติกรรมด้านนี้เรามองในแง่ของการพัฒนาความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการใช้ประสาทกล้ามเนื้อ อวัยวะต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสั่ง
การความสัมพันธ์ประสาทต่าง ๆ 
 บุษกร  ดอนพานเหล็ก (2551 : 8) กล่าวว่า การอบรม หมายถึง การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ 
พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรมและทักษะความช านาญเฉพาะด้านของบุคลากร 
ที่ไม่สามารถจะหาได้โดยกระบวนการเรียนการสอนโดยปกติเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 Good (อ้างถึงใน สุปราณี  เรียบร้อยเจริญ, 2544 : 26)  กล่าวถึงความหมาย การฝึกอบรม คือ
กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลอ่ืนที่มีทักษะและความรู้โดยจัดขึ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ และไม่
ถึงกับท าอะไรใหญ่โตแบบที่นักเรียนเรียนทักษะ และความรู้กันในสถาบันศึกษาทั่วไป 
 สรุป  จากนักวิชาการอธิบายถึงการฝึกอบรม สามารถน ามาสรุปได้ดังนี้  การฝึกอบรม
หมายถึง  กระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความช านาญ และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เป็นเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีการ
ด าเนินการอย่างมีระบบและแบบแผน ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่าการฝึกอบรมมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ของสถาบันการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญ 
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 การประสานงาน 
 จ าเนียร  พรหมบุตร (2551: 12) ได้กล่าวถึง การประสานงาน หมายถึง วิธีการท างาน
ร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นว่า  ความหมายของการ
ประสานงานมีความหมายที่กว้างขวางมาก  ยากที่จะก าหนดขอบเขตได้เพราะการประสานงาน มีอยู่
ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นจนถึงขั้นสุดท้ายและอยู่ในรูปแบบทุกรูปแบบใน
กระบวนการปฏิบัติงาน เร่ิมตั้งแต่การติดต่อสื่อความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันการมีมนุษย์
สมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันซึ่งจะยังผลให้เกิดความร่วมมือที่ดี ในการปฏิบัติงาน การส่ง
ข่าวสารเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหว ห้องกันการซ้ าซ้อน ของงานขจัด ความขัดแย้ง การควบคุม
เพื่อให้งานเสร็จตามก าหนดเวลาจนท าให้การด าเนินงานบรรลุส าเ ร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้ปฏิบัติงานเต็มใจปฏิบัติงาน  ภาคภูมิใจในผลงานที่ตนปฏิบัติจึงสมควรที่ผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ทั้งหลาย  จะต้องหาวิธีการให้เกิดการประสานงานในการปฏิบัติงานกันอย่างดี เพื่อให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เกศนี สิงหฤกษ์  (2548 :  21) ได้กล่าวถึง  การประสานงาน หมายถึง กระบวนการในการ
ด าเนินงานที่มีระเบียบแบบแผน และมีเทคนิคในการที่จะจัดระเบียบการท างานสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
ซึ่งลักษณะการประสานงานจะมีทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป้าหมายหลักของการประสานงาน  
คือ การลดความซ้ าซ้อน  และความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน เน้นให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ สร้าง
ความสมานฉันท์  และความเป็นเอกภาพ  ยึดหลักการที่ส าคัญคือ  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการ
ขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคทางด้านการบริหารให้หมดไปได้แก่การสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นในการ
บริหาร  เช่น  คน  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุป ตามที่นักวิชาการกล่าวถึงการประสานงานไว้ข้างต้น สามารถน ามาสรุปได้ดังนี้การ
ประสานงาน หมายถึง กระบวนการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม หน่วยงานภายใน  และภายนอก 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน ซึ่งท าให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่า การประสานงานเป็นปัจจัยที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสถาบันการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 
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 งบประมาณ 
 จุฑามาศ  จักรแก้ว (2549 : 16) ได้กล่าวถึง งบประมาณ  หมายถึง  แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปของตัวเงินและแสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่งแผนนี้จะรวมถึงการ
ประมาณการในการบริหารงบประมาณตามกิจกรรม โครงการ และการใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่
จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้แผนนี้ประกอบด้วย 3  
ขั้นตอน คือ การจัดท างบประมาณตามโครงการ การจัดเตรียมการอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ 
 สมศักดิ์  กรอบสูงเนิน (2552 : 13-14) ให้ความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนงาน
ของผู้บริหารที่จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับงวดเวลาใด  เวลาหนึ่งในอนาคต โดยการจัดท า
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นตัวเงินให้กับงาน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานตาม ที่ก าหนดไว้  
 Gulick (1977:13) อธิบายความหมาย ของงบประมาณไว้ว่าเป็นการจัดท างบประมาณ
การเงิน การวางแผน หรือโครงการใช้จ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลใช้จ่ายเงินหรือตรวจสอบ
บัญชีโดย รอบคอบ และรัดกุม 
 จักรเพชร  เทียนไชย  (2552 : 12) อธิบายความหมายของงบประมาณ คือ งบประมาณเป็น
แผนงานอย่างหนึ่งที่แสดงตัวเลขเป็นจ านวนเงินเป้าหมายที่ส าคัญของการจัดท างบประมาณ  คือ 
ต้องการใช้งบประมาณเป็นมาตรฐานทางด้านการเงินอย่างหนึ่ง ทั้งส าหรับรายได้และค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การเมื่อผู้ปฏิบัติงานแตกต่างไปจากงบประมาณที่ก าหนดไว้จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 สรุป  จากนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณไว้หลายท่าน พอที่จะ
สรุปได้ดังนี้  งบประมาณหมายถึง  การจัดสรรทรัพยากรส าหรับหน่วยงาน หรือโครงการ เป็นแผนซึ่ง
ได้ก าหนดโดยการคาดหมายผลไว้ก่อนล่วงหน้า  และแสดงออกมาเป็นในรูปแบบของตัวเงิน เวลา  
หรือที่วัดได้ด้วยสิ่งอื่น ๆ  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยด้านงบประมาณจะมีผล ต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสถาบันการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 ความหมายของการควบคุมภายใน  จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มี
องค์กร นักวิชาการ และผู้วิจัยได้ให้ความหมายค าจ ากัดความของการควบคุมภายในไว้ดังนี้  
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 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (2554 : 1) ได้ให้ความหมายของ การควบคุมภายในคือ 
กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ ก าหนดให้  มีขึ้น
เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
ดังต่อไปนี้ 
 1.  การด าเนินงาน (Operation : O) หมายถึง  การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน  หรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 
 2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้น เพื่อใช้
ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ และทันเวลา 
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance :  C) ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ของหน่วย
รับตรวจรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
 กรมบัญชีกลาง  (ออนไลน์) ให้ความหมายการควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่
คณะผู้บรหิารและบุคลากรในองค์กรก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผล เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเร่ือง ดังต่อไปนี้ 

1. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
2.  ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
3.  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (2540 : 1) ให้ความหมายการควบคุมภายใน หมายถึง  
กระบวนการ แผนการจัดองค์กร ระบบงาน และวิธีการ ที่มีอยู่ภายในองค์กร โดยที่ผู้บริหารก าหนด
วัตถุประสงค์หลัก  เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

1. ความเชื่อถือได้ และความมีคุณภาพสมบูรณ์ของข้อสนเทศ 
2. การปฏิบัติตามนโยบาย 
3. การป้องกันระวังรักษาทรัพย์สิน  
4. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จ 

 กุสุมา  โสเขียว  (2549 : 16) ให้ความหมายการควบคุมภายใน คือแผนจัดแบ่งส่วนงาน
วิธีการปฏิบัติงานที่ประสานกัน และมาตรการต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติในกิจการเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน 
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ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน และส่งเสริมให้
มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ผู้บริหารวางไว้ 
 ประเสริฐ  กายาไชย  (2551 : 7) ให้ความหมายการควบคุมภายในไว้ว่า การบริหาร จะครบ
วงจร หรือสมบูรณ์ที่สุดหากมีการควบคุมดูแลและปฏิบัติงานตามแผนงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ เนื่องจากการควบคุมดูแลเป็นการตรวจสอบ ติดตาม การรายงาน การวัด  และประเมินผล  
ซึ่งจะน าเข้าสู่วงจรของแผนในลักษณะการปรับปรุง 
 ดีใหม่ อินทรพานิชย์ (2551: 10-11) ให้ความหมายการควบคุมภายใน หมายถึง การ
ด าเนินการซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดองค์กร วิธีการ และมาตรการต่าง ๆ  ที่ฝ่ายจัดการก าหนดขึ้น
เพื่อ 

1. ป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต ผิดพลาดและภัยพิบัติทั้งปวง 
2. ให้ข้อมูลทางการบัญชีถูกต้องเชื่อถือได้ 
3. การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ 

 สรุป  การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการวิธีการปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร และบุคลากร  
ทุกคนในองค์กรจัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยให้การด าเนินงานในหน่วยงาน มีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ     
 ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนของ
ภาคราชการ หรือภาคเอกชนเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงาน เป็นกลไกลส าคัญในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 กรมบัญชีกลาง (ออนไลน์) กล่าวถึงประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ จากการมีการวางระบบ
การควบคุมภายในที่ดี มีดังนี้ 

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

 3. มีข้อมูลและรางานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเคร่ืองมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
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 องค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (2554 : 7-19) มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 
 1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
 2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 3.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 4.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
 5.  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืน ๆ  องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจ าเป็นที่มีอยู่ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยรับตรวจ 3 ประการคือ 
 - การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 - รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ 
 - มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการ
ควบคุมภายในอื่น ๆ มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจหรือท าให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
หรือท าให้บุคลากรให้ความส าคัญกับการควบคุมมากขึ้นในกรณีตรงข้ามสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจท าให้องค์ประกอบการควบคุมอื่น ๆ มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดล้อม
ของการควบคุมภายในสะท้อนให้เห็นทัศนคติ และการรับรู้ถึงความส าคัญ ของการควบคุมภายในของ
บุคลากรระดับต่าง ๆ ในหน่วยรับตรวจ 
 สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก  (Control 
Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่
ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง  (Tone at 
the top) 
 สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ท าให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจ
ยึดถือและปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ตนเอง มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
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เพียงพอยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมของการควบคุมมี
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

1.1  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม   
 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดคุณธรรมในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงานเป็นที่ยอมรับว่าหน่วยรับตรวจที่มีบุคลากรที่ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสูง
จ านวนมากสามารถน าพาหน่วยงานของตนให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไป ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ ทั้งโดยค าพูด และการกระท า
รวมทั้งสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบถึงการปฏิบัติของผู้บริหาร  และควรจัดท าข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมรวมถึงข้อห้ามบุคลากรในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) อย่าง
ชัดเจน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง  สถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งมีบทบาทหน้าที่ และ/หรือ
ความสัมพันธ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้องที่ทับซ้อนกับบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงาน ท าให้การปฏิบัติงานของบุคคลนั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง  ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของหน่วยงานท าให้บุคคลนั้น  ต้องอยู่ใน
สภาวการณ์ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน  และอาจ
น าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น บุคลากรของหน่วยรับตรวจเข้าไปเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วน
ได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยรับตรวจ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้า
เป็นคู่สัญญากับหน่วยรับตรวจ เป็นต้น ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดข้อห้ามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนดังกล่าวไว้ในข้อก าหนดด้านจริยธรรม ทั้งฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้อง
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย 
  1.2  การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
  ความรู้ความสามารถของบุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดระดับความรู้ความสามารถทักษะรวมทั้งความช านาญ และประสบการณ์
ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ว่าควรอยู่ในระดับใดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เคร่ืองมือส าคัญก็คือการจัดท าเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
  
 
 



 
 

 

23 

 1.3  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริหารมีส่วนส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งหากหน่วยงานมีการก ากับ
ดูแลที่ดีจะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลด้วย ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกที่ช่วย
ในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
รวมถึงผลส าเร็จตามแผนงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารด าเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมี ความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีความรู ้ความสามารถซึ่งจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 1.4  ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร 
 ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร
น ามาใช้ในการบริหารหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารแต่ละคนมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน จะท าให้เกิดจุดอ่อน
การควบคุมภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผล การควบคุม
ภายใน 
 1.5  โครงสร้างองค์กร 

 โครงสร้างองค์กร เป็นการก าหนดล าดับการบริหาร การควบคุม ความรับผิดชอบกิจกรรม 
รวมถึงเส้นทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วย  โครงสร้างองค์กรที่ได้รับการจัดไว้อย่างดีย่อม
เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารสามารถวางแผน  สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมทั้งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงกรอบการท างานของแต่ละ
กิจกรรมที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
แต่ละแห่ง อาจแตกต่างกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแต่ละหน่วยรับตรวจ 
 1.6  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การมอบอ านาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในส่วนที่ผู้บริหารต้องดูแลไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และตามความจ าเป็นในการด าเนินกิจการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การกระจายอ านาจ ควรพิจารณาถึง ลักษณะกิจกรรม ความซับซ้อน ขนาด
พื้นที่และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเสี่ยงต่ าสุดที่อาจเกิดจาก
การตัดสินใจของบุคลากรผู้ได้รับมอบอ านาจ ดังนั้น เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี 
ผู้บริหารจึงควรมอบอ านาจให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง  จัดท าเอกสารค า
บรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุกระดับ เอกสารคู่มือระบบงานโดยเฉพาะงานที่มี ความซับซ้อน
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ลงทุนสูง ระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและทัน
กาลไว้อย่างชัดเจนให้เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือละ
เว้นการปฏิบัติงานรวมทั้งการด าเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน 
  1.7  นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล 
  บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลที่สุดต่อการปฏิบัติงานทุกด้านรวมทั้งต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่
แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรรับทราบโดยละเอียด รวมถึง ควรพัฒนาให้
ความรู้ความสามารถแก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
 2.   การประเมินความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้น และมี
ผลท าให้หน่วยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่าไม่สามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งการค้นหาและน าเอาวิธีการ
ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ 
 ตามมาตรฐานฯ ก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงที่ส าคัญในเร่ืองใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน  มีระดับ
ความส าคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การที่หน่วยรับตรวจได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญจะเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้เกิดความ
มั่นใจตามสมควรว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 
 2.1) ระบุปัจจัยเสี่ยง 
 2.2) วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 2.3) การจัดการความเสี่ยง 

 2.1) ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายใน และ
ภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยรับตรวจหรือ  ผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด ความผิดพลาด ความ
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เสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแล
ป้องกันรักษา เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างในราคาแพง ความเสี่ยง จากการจัดซื้อพัสดุที่มี
คุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนดเป็นต้น 
 2.2) วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)   หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข ว่ามี
ผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ยากโดยทั่วไปจะวิ เคราะห์ความเสี่ยง
โดยประมาณโอกาสและความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด  เพื่อพิจารณาผลกระทบ
จากความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยรับตรวจ  โดยการใช้วิธีการให้
คะแนน ดังนี ้
 2.3) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นขั้นตอนการก าหนดวิธีการจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วควรวิเคราะห์สาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความเสี่ยง และพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร ในการพิจารณาเลือก
ด าเนินการ ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น  เปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ทั้งนี้ฝ่ายบริหารควรพิจารณาว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
นั้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่นระบบการท างานไม่เหมาะสม คุณภาพและความสามารถ
ของบุคลากร ขนาดและโครงสร้างขององค์กร เป็นต้นหรือปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายใหม่ที่มีผลใช้บังคับ เป็นต้น รวมทั้งจะต้องพิจารณาว่า
เป็นความเสี่ยงในด้านใดกรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจโดยรวมมักเกิดจากปัจจัยภายนอก
ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือ ลดความเสี่ยงกระท าได้โดยการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี ้
 (1) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การด าเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง         
เช่น หลีกเลี่ยงหรือหยุดท าธุรกิจและสินค้าหรือบริการที่ไม่ถนัด 
 (2) การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนร่วมรับความเสี่ยง เช่น การ
ท าประกัน การใช้บริการภายนอก (Outsource) เป็นต้น 
 (3) การลด (Reducing) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการ ควบคุม
ภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง 
 (4) การยอมรับ (Accepting) หน่วยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่หน่วยรับตรวจ
อาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมี
ความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่า
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ต้นทุนที่ต้องเสียไปกรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้
การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มีกิจกรรม การควบคุม
อย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพต่ าอาจจัดให้มี
กิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่นการก าหนดนโยบาย การคัดเลือกผู้ขายที่ดี
ที่สุดทั้งในเร่ืองคุณภาพและราคา การก าหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให้เหมาะสม การจัดท าทะเบียน
ประวัติผู้ขาย รวมทั้งสถิติราคาและปริมาณการจัดซื้อ การแบ่งแยกหน้าที่ ตามหลักการควบคุมภายใน
ที่ด ีการก าหนดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อเป็นต้น 
 3.  กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุม   หมายถึง  นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่
ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพื่อให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง  และได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม  เช่นการสอบทานงาน การดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น 
 กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่  และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุม
งาน การให้ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การ
รักษาความปลอดภัยการแบ่งแยกหน้าที่ การจดบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรวบรวม และจัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกด้าน 
ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 กิจกรรมการควบคุมมีอยู่หลายประเภท การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมมากน้อยเพียงใด 
ประเภทกิจกรรมใดขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจนั้น ซึ่งแต่ละหน่วยรับตรวจอาจมี
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบถึงลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงด้าน ต่าง ๆ 
และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมที่มีความสัมพันธ์ และเหมาะสมกับ
ความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป  ผู้บริหารอาจพิจารณา
น าไปใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดังนี้ 
 3.1) การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และแผนงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางของ
หน่วยงานส่วนผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้ก าหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการด าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้นจะต้องสอดคล้อง และรองรับตามนโยบายหรือ
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แผนงาน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพื่อวัดผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และน ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 3.2) การสอบทานโดยผู้บริหาร 
 การสอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผู้บริหารเป็นกิจกรรมการควบคุมที่
ส าคัญที่ควรกระท าอย่างต่อเนื่องโดยสม่ าเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงาน และ
สถานการณ์ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องติดตามแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารในแต่ละระดับอาจมุ่งเน้นให้ความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกัน 
 -  การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด  ผู้บริหารสูงสุดควรมุ่งเน้นให้ความสนใจกับการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจในภาพรวมและวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของหน่วย
รับตรวจ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณ  เป้าหมาย
ตามแผนงาน ประมาณการรวมทั้งเปรียบเทียบกับข้อมูลในงวดที่ผ่านมา  หรือเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมของ
การด าเนินงานว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง รวมทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแนว
ทางการแก้ไขที่จ าเป็น 
 -  การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา   ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้บริหาร
ระดับกลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่งภายในหน่วยรับตรวจ  ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด จึงควรมุ่งเน้นสอบทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานหรือ
กิจกรรมที่ตนรับผิดชอบเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ และวิเคราะห์ หาสาเหตุ
ของความแตกต่างที่มีสาระส าคัญที่เกิดขึ้นรวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติต่าง ๆ การสอบทานควรเข้มงวดหรือกระท าบ่อยคร้ังมากน้อยเพียงใดขึ้นกับลักษณะและระดับ
ความเสี่ยงของงานนั้น ๆ 
 3.3) การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
 ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยรับตรวจประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการทั้งข้อมูลทางบัญชีการเงินและข้อมูลอ่ืนที่ส าคัญ ดังนั้นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งในรูปของ
สารสนเทศหรือรายงาน จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และให้เน้ือหาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ กิจกรรมการควบคุมที่ควรมีเพื่อให้ได้สารสนเทศ และรายงานที่มีความสมบูรณ์ ได้แก่ มีการ
อนุมัติรายการทุกคร้ังก่อนท าการบันทึกบัญชี ทะเบียนหรือแฟ้มหลักฐานอ่ืน การสอบทานหรือ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการนั้นการสอบทานหรือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกัน การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูลทั้งอุปกรณ์ รายงานและบุคลากร 
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 3.4) การอนุมัติ 
 ในการด าเนินงานของทุกหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่ได้ก าหนดไว้โดยล าพัง  จึงจ าเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรระดับ
รองลงมาปฏิบัติแทนโดยการมอบอ านาจ ในการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรในระดับต่าง ๆ นั้นควร
ก าหนดขอบเขตของอ านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและควรสื่อสารให้บุคลากร
ทราบทั่วกัน ผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติควรสอบทานความเพียงพอ ของเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติว่า ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทาง
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีวงเงินที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ตนสามารถอนุมัติได้ รวมทั้ง
ควรสอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามอนุมัติให้ด าเนินการ นอกจากนี้ผู้ที่
มีอ านาจอนุมัติไม่ควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มที่ไม่มีข้อมูลรายการที่ขออนุมัติ
อย่างเพียงพอ 
 3.5) การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 

 การดูแลป้องกันทรัพย์สินเป็นการจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง  เช่น เงินสด 
ทรัพย์สินที่มีค่า เอกสารหลักฐานและระบบงานที่ส าคัญ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับขององค์กร
เป็นต้น เพื่อป้องกันการสูญหาย การทุจริต และการน าไปใช้ประโยชน์โดยผู้ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ  การดูแลป้องกันรักษา
ทรัพย์สินที่ดี คือ การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินนั้น เช่น การเก็บเงินสดและของมีค่าในเซฟที่
ปลอดภัย การใส่กุญแจห้องเก็บพัสดุหรือตู้เก็บเอกสารหลักฐานที่ส าคัญ  การใช้ระบบรักษาความ
ปลอดภัยโดยใช้การ์ดหรือแผงสัญญาณ การใช้รหัสผ่าน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารควรก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและมีการตรวจนับทรัพย์สินเป็น
ระยะ ๆ โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาและดูแลรักษาทรัพย์สินนั้น ๆ และเปรียบเทียบผล
ที่ได้จากการตรวจนับกับทะเบียนทรัพย์สิน หากมีผลต่างเกิดขึ้น ควรติดตาม หาสาเหตุแล้วด าเนินการตาม
ควรแก่กรณี และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง 
 3.6)   การแบ่งแยกหน้าที่ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายจ าเป็นต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตตัวอย่าง เช่น 

 (1) การอนุมัติรายการ หรือ การให้ความเห็นชอบ 
 (2) การประมวลผล หรือการบันทึกรายการ 
 (3) การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 
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 ไม่ควรให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบในกรณีที่หน่วยรับตรวจมีข้อจ ากัด
ด้านบุคลากรท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่งานดังกล่าวได้  ควรก าหนดกิจกรรมอ่ืนทดแทน เช่น 
ก าหนดให้มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น หรือก าหนดให้มีการควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้อาจก าหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยรับตรวจ
เป็นคร้ังคราว โดยเฉพาะหน้าที่งานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายแก่  หน่วย
รับตรวจ เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าการอันไม่เหมาะสม หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่
ท างานต่อเน่ืองในหน้าที่งานเดิมเป็นเวลานาน 
 3.7) การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
 การด าเนินงาน หรือระบบงานใดที่มีความส าคัญควรมีการจัดท าหลักฐานที่เป็นเอกสาร 
หรือหนังสือไว้ เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถค้นคว้า
หรืออ้างอิงได้รวมทั้งสามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง พิจารณาอนุมัติรายงานอย่าง
รัดกุม ตัวอย่างเช่นระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน 
 4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 สารสนเทศ  หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 

 การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศโดย
ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองชี้น าใน การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยข้อมูลข่าวสารที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และ
มีความน่าเชื่อถือ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กร เพื่อพิจารณาว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น ข้อมูลด้านการด าเนินงานซึ่งต้องน ามาใช้
จัดท ารายงานการเงินจะรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ด้านการจัดซื้อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รายการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินถาวร สินค้าคงคลังหรือพัสดุคงคลัง และลูกหนี้ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีข้อมูลการ
ปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย และข้อบังคับ ต่าง ๆ 
หรือไม่ ข้อมูลด้านการเงินเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ จึงควรจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและแจกจ่ายข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและ
ทันเวลาให้ฝ่ายบริหารและบุคลากร ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นเพื่อช่วยให้ผู้รับสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 การสื่อสาร  หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ที่ต้องการ
การสื่อสารที่ดีควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง จากระดับล่างขึ้น
บน และในระดับเดียวกันภายในหน่วยรับตรวจ นอกจากการสื่อสารภายใน  หน่วยรับตรวจแล้ว ควรมี
การสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกด้วยเพื่อให้สามารถรับข้อมูลจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ 
 5.  การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุม
ภายในจริงข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  การติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายคร้ัง มีดังต่อไปนี้ 
 5.1)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปการควบคุมภายในจะได้รับ การ
ออกแบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง รวมเป็นส่วนเดียวกันและอยู่ในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยรับตรวจ การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรม และต่อเน่ือง
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้อง และการ
เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ และกิจกรรมอ่ืนซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจ าของบุคลากรในหน่วย
รับตรวจ 
  5.2)  การประเมินผลเป็นรายคร้ัง   คือ การประเมินเป็นคร้ังคราวตามงวดเวลาที่ก าหนด   
หรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล 
การประเมินผลเป็นรายคร้ังสามารถท าได้ดังนี้ 
 (1) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้วยการให้ผู้มีความช านาญในกิจกรรมนั้นเข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมิน โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้น ๆ ร่วมกันพิจารณา
ถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และค้นหาความเสี่ยงของงาน
ในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองทุก
ส่วนงานย่อยภายในองค์กร 
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 (2) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ   เป็นการประเมินผลที่กระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอิสระอาจกระท าโดยผู้ตรวจสอบภายในและ         
ผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ผลการประเมินเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และ 
มีความเที่ยงธรรมมากขึ้น การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมและ 
สนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  
 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล  
 ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหน่ึง 
ของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามการประเมินผลควร 
ด าเนินการดังนี ้
  - พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 
  - ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
  - สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  - ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ 
 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่ง
มุ่งหวังถึงผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการด าเนินการเป็นไป
อย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงานรวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินการ
นั้น ๆ ให้เป็นผลส าเร็จ และถูกต้อง 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 667) ให้ความหมายค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง  ความสามารถ
ที่ท าให้เกิดผลในการท างาน 
 Herbert A. Simon (1960  : 180-181) กล่าวว่า ประสิทธิภาพถ้าพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้น ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input)  กับผลผลิต  (Output)  ที่ได้รับเท่ากับ
ผลผลิตหักออกด้วยปัจจัยน าเข้าในกรณีเป็นการบริหารราชการและองค์กรของภาครัฐ บวกความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ (Satisfaction) เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้               
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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   E =          (O – I ) + S 
  ในเมื่อ      E =          Efficiency       =            ประสิทธิภาพ 
   O =   Output  =  ผลงานที่ผลิตได้ 
   I =   Input  =   ทรัพยากรบริหารที่ใช้ไป 
   S =   Satisfaction =   ความพึงพอใจที่ได้รับ  
 Peterson & Plowman (อ้างถึงใน อรษา  โพธิ์ทอง 25.. : 10-11)  ประสิทธิภาพทางการจัดการ   
หมายถึง  ความสามารถที่จะวางหลักและวิธีการท างานให้ได้ผลงานออกมาสูงที่สุด เป็นที่พอใจแก่
ผู้รับบริการ องค์การ และผู้ปฏิบัติงานในองค์การนั้น ๆ ด้วยกล่าวคือ นอกจากผลงานที่ได้ต้องมีปริมาณและ
คุณภาพสูงแล้วยังต้องค านึงถึงความพอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้า  หรือบริการนั้น ๆ กล่าวว่า   
ประสิทธิภาพประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 5  ประการคือ 
  1. คุณภาพของงาน (Quality)   
 2. ปริมาณของงาน (Quantity) 
 3. เวลา (Time) 
 4. วิธีการ (Methods) 
               5. ค่าใช้จ่าย (Costs) 
 จากปัจจัย  5  ประการดังกล่าว  ได้น าแนวคิด และทฤษฎีจากนักวิชาการ  นักวิจัยหลายท่าน  
พอที่จะสามารถน ามาอธิบาย และกล่าวถึงในวิจัยคร้ังนี้  ได้ดังต่อไปนี้ 
 คุณภาพของงาน  (Quality)   
 กัลยา   ธนกรอังกูล  (2551 : 14) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรไว้ในด้านของคุณภาพของงานดังนี้ คุณภาพ 
(Quality) ระดับของคุณภาพว่าดีหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรซึ่งอาจตัดสินใจจาก ความถูกต้อง  
ความต่อเนื่องของงาน  ความมีประสิทธิภาพในการท างาน ความละเอียดลออ และความประณีตหรือ
อาจจะวัดจากความถูกต้องของงานต่อความผิดพลาดหรืออาจจะวัดจากความถูกต้องของงานต่อความ
ผิดพลาด จ านวนของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
 Millet (1954 : 4) ให้ความหมายค าว่า  ประสิทธิภาพ  หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจ และได้รับผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ  หมายถึง  ความพึงพอใจ
ในการบริการให้แก่ประชาชน โดยพิจารณาจาก 

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  (Equitable  Service) 
2. การบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา  (Timely Service) 
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3. การให้บริการอย่างทันเวลา (Ample  Service) 
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง  (Continuous Service) 

 5.  การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression Service) 
 ปริมาณของงาน (Quantity) 
 กัลยา   ธนกรอังกูล (2554 : 14) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรไว้ในด้านของ ปริมาณของงาน (Quantity)  จะ
เป็นจ านวนผลงาน / ชิ้นงาน ที่เป็นผลจากการปฏิบัติงานระดับของผลงานที่ออกมา  จะขึ้นอยู่กับวิธีการ
วัดอาจพิจารณาในส่วนของเวลาที่ใช้  ความเร็วต่อเวลาที่ก าหนดไว้ 
 เวลา  (Time) 
 เกษม    แก้วยาศรี  (2548 : 12-13)  ได้กล่าวถึงระบบการบริหารเวลาไว้  3  ประการหลักดังนี้ 
 1.  ก าหนดความส าคัญ (Set  Priorities)  ผู้บริหารต้องพิจารณาภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องท าว่ามี
ความส าคัญมากน้อยอย่างไร  มีวัตถุประสงค์อะไร  จากนั้นจึงตัดสินใจว่างานใดควรท าก่อนและงานใด
ควรท าทีหลัง   โดยใช้วิธี A-B-C (A-B-C  Strategy)  ผู้บริหารจะต้องระบุงาน  ที่จะต้องท า ทั้งหมดในช่วง
ระยะเวลา  หนึ่ง ๆ และก็พิจารณาความส าคัญของกิจกรรมนั้นเป็น A B หรือ C  โดยมีความหมายดังนี้ 
 A    มีความหมายว่า  มีความส าคัญมากต้องท าก่อน 
 B    มีความหมายว่า มีความส าคัญเช่น ถ้ามีเวลาก็ควรท า 
 C    มีความหมายว่า ถ้าไม่ท าขณะนี้คงไม่เป็นไร เมื่อท าอย่างอ่ืนเสร็จก่อนจึงค่อยท าก็ได้ 
 2.  การวางแผน  (Planning)  ภายหลังจากการพิจารณาความส าคัญของงานหรือกิจกรรมที่ต้อง
ท าก่อนหลังตามข้อ 1 แล้ว ผู้บริหารจะต้องวางแผนที่จะปฏิบัติตามงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  2.1  ล าดับงานที่ท า  (The  Sequence)  หมายถึง  การพิจารณางานที่มีความส าคัญทั้งหมด
ก่อนว่า จะท างานใดก่อนและหลัง 
  2.2  ยึดหลัก  4  W  (Who, What, Where, and  When)  หมายถึง  การระบุล าดับงานที่จะท า
ให้ชัดเจน เช่น ถ้าจะต้องพบลูกค้าก่อน ก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าพบใคร เร่ืองอะไร ที่ไหน เวลาใด 
  2.3  ทรัพยากรทางการบริหารที่ต้องการ (Resources  Needed)  หมายถึงการระบุทรัพยากร
ทางการบริหาร อันได้แก่  คน เงิน วัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือที่ต้องการในการท างาน ตามแผน เช่น ใช้คนกี่
คน  ใช้เงินกี่บาท ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมืออะไรบ้าง 
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  2.4  การติดตามผล  (Follow - Up Required) หมายถึง การพิจารณาวิธีการติดตามผลเพื่อจะ
ได้ทราบว่างานที่ก าหนดไว้ตามแผนนั้น งานใดมีปัญหาหรือมีความก้าวหน้าอย่างไร วิธีการติดตามผล 
ได้แก่ การดูรายงานการประชุม การสังเกตและการสัมภาษณ์ วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ 
  2.5  แผนส ารอง (Contingency Plan) หมายถึง การพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆที่อาจจะเกิด 
ขึ้นได้ในระหว่างการด าเนินงานตามแผนแล้วก าหนดเป็นแผนส ารองไว้  การวางแผนนั้นจะต้องเขียนใส่
ตารางแผนงาน หรือแผนการปฏิบัติ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนการเตือนความจ า หรือจนกระทั่งการ
ปรับปรุงแผนและการมอบหมายงานที่ให้คนอ่ืนท า 
 3.  การปฏิบัติตามตารางเวลาที่ก าหนด (Protection  Schedule Times) หมายถึง  การปฏิบัติตาม
ตารางการท างานที่ก าหนดไว้ในแผนซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้จักใช้ค าว่า “ไม่” หรือรู้จักการปฏิเสธงานเฉพาะ
หน้าที่ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน     
 วิธีการ  (Methods) 
 นารินทร์  จันทร์สุวรรณ (2551 : 37-38) กล่าวว่า การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพนั้นท า
ได้เพียงใดจะอยู่ที่วิธีการส าคัญ 3 ประการที่ผสมผสานอยู่ด้วยกันดังนี ้
 1) ความพยายาม คือ ขนาดของก าลังความพยายามของผู้ท างานที่ทุมเทให้กับงานของกลุ่มจะ
มีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ออกแบบว่าจะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถหรือไม่ให้อิสระ
ในการตัดสินใจหรือไม่ เป็นต้น 
 2) ทักษะความรู้ หมายถึง ทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานและความรู้ที่จะเอาไว้พิชิตงาน
และรวมไปถึงการมีทักษะ และความรู้ที่เกี่ยวกับการเข้ากับคนเพื่อการท างานด้วย ทักษะและความรู้ นี้เอง
ที่จะท าให้กลุ่มมีประสิทธิภาพเข้ากันกันได้ และรวมพลังกันเพื่อการท างานได้ 
 3) กลยุทธ์ที่ใช้แก้ปัญหาหรือ ประยุกต์ใช้ท างาน ถ้ากลุ่มมีกลไกในการร่วมกัน และช่วยกัน
คิดค้น หากลยุทธ์ที่จะใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดีขึ้นตลอดเวลาแล้วประสิทธิภาพของกลุ่มจะ
เกิดขึ้นได้เสมอ 
 Becker and Neuhauser (อ้างถึงใน อนัญญา  ผมทอง, 2553 : 21-22) ได้เสนอแบบจ าลอง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรไว้ว่า ประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยน าเข้า และผลผลิตขององค์กร คือ การบรรลุเป้าหมายแล้ว องค์กรใน
ฐานะที่เป็นองค์กร ระบบเปิดยังมีปัจจัยประกอบและสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1.  สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรที่มีความแน่นอนมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติ
ในการท างานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วน แน่ชัด จะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์กร
มากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความไม่แน่นอน 
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 2. การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจน เพื่อเพิ่มผลการท างาน ที่มองเห็นได้มีผลท าให้
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย 

 3.  ผลการท างานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
 4. หากพิจารณาควบคู่กัน  จะปรากฏว่าการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและผลการ
ท างานที่มองเห็นได้  มีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพ มากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามล าพัง 
 ค่าใช้จ่าย   (Costs) 
 ภรณี  กีรติบุตร  (2529 : 110 -116) ได้กล่าวเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรในด้านของ  
ค่าใช้จ่าย  ว่าเป็นการแสดงถึงอัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นในการท างาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยค านึงว่าจะต้องใช้ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ เป็น วัตถุดิบ แรงงาน 
เท่าใดจึงจะบรรลุเป้าตามระดับของผลผลิตที่ต้องการ 
 ไพลิน  นาพันธุ์  (2551 : 22)  ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการท างานในระบบ
ราชการรวมถึงผลิตภาพ และประสิทธิภาพซึ่งประสิทธิภาพนี้สามารถวัดได้หลายมิติตามแต่
วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณาดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพในมิติ  ของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต  (Input) ซึ่งได้แก่การใช้
ทรัพยากรประกอบด้วย  คน  เงิน  วัสดุ  เทคโนโลยี  และทรัพยากรอ่ืน ๆ  ที่มีการใช้อย่างคุ้มค่า  และ
ประหยัดท าให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 
 2.  ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ถูกต้องได้
มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 
  3.  ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต และผลลัพธ์  (Outcome) ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพ
เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไรทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีกับการปฏิบัติงานและบริการ
เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
 อนงเยา  พูลเพิ่ม  (2552 :  18)  กล่าวถึง ประสิทธิภาพว่า เป็นเร่ืองของการใช้ปัจจัย และ
กระบวนการในการด าเนินงานโดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานใด ๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุน
กับก าไรที่ได้รับ  ซึ่งถ้าก าไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น  ประสิทธิภาพอาจ
ไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข  แต่แสดงด้วยการบันทึกลักษณะการใช้เงิน วัสดุ  คน และ เวลา
ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด  ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น 
 สรุป  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานนั้น คือ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประสิทธิผลใน
การใช้ทรัพยากรในการบริหารน้อยที่สุด  และผลที่ได้รับนั้นจะต้อง  เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด  ปริมาณ
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งาน และคุณภาพของงานจะต้องได้ครบตามวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพจะมีความสมบูรณ์มากน้อย
เพียงใด  ขึ้นอยู่กับการท างานอย่างเป็นระบบ  ถูกต้อง และครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามกระบวนการบริหาร 

  
2.4  ข้อมูลทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ประวัติความเป็นมา 
 วิวัฒนาการระยะแรก 
 แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศไทยเร่ิมมีอาชีพหัตกรรมมาก
ขึ้นนอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรมการ อาชีวศึกษา เร่ิมอย่างเป็นระบบเมื่อได้รับการบรรจุในโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษซึ่ง หมายถึง การเรียนวิชาเฉพาะเพื่อให้เกิดความช านาญ โดยในปี 
พ.ศ. 2452 การจัดการศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โรงเรียนสามัญศึกษา สอนวิชา สามัญและ
โรงเรียนวิสามัญศึกษาสอนวิชาเพื่อออกไปประกอบอาชีพ เช่น แพทย์  ผดุงครรภ์ ภาษาอังกฤษ 
พาณิชยการ ครู เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2453 ได้จัดต้ังโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการ
ที่วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดต้ังโรงเรียน เพาะช่าง และปี พ.ศ. 2460 จัดต้ัง
โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้มีผลต่อการก าหนดการศึกษาอาชีพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ได้ก าหนดว่าวิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพซึ่งจัดให้
เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ  เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ส าหรับ
ประกอบการเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม ต่าง ๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 ได้ 
ปรากฏค าว่า “อาชีวศึกษา” เป็นคร้ังแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ 
อาชีวศึกษา ชั้นต้น กลาง และสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับประโยค 
 ปี พ.ศ. 2481 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ หรือ
(กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน) ให้จัดต้ังกรมใหม่ขึ้น 2 กรม คือ  
 1. กรมสามัญศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาสายสามัญ 
 2. กรมวิชาการ มีหน้าที่จัดการศึกษาสายอาชีพ 
 โดยแบ่งออกเป็น 4 กอง :  

 1. ส านักงานเลขานุการกรม 
 2. กองต ารา 

 3. กองสอบไล่ 
 4. กองอาชีวศึกษา 
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 ซึ่งกองอาชีวศึกษามีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดโรงเรียนอาชีวศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2484 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 ซึ่งตรา
ขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2484 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 19 
สิงหาคม 2484 กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงศึกษาธิการ และตั้งกรมอาชีวศึกษาขึ้น
แทนกรมวิชาการ ส่วนกองวิชาการเป็นกอง ๆ  หนึ่งในกรมอาชีวศึกษา ดังนั้น กรมอาชีวศึกษา จึงได้
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2484 
 การแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  กอง  คือ  1.ส านักงานเลขานุการกรม  2.กองโรงเรียน ท า
หน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา 3. กองวิชาการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร
แบบเรียน ทะเบียน การสอบไล่ และการออกประกาศนียบัตร  ช่วงระหว่างมหาสงครามเอเซียบูรพา 
การอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม  ก่อให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ การสอน นักเรียน
ต้องหลบภัย จ านวนครูและนักเรียนน้อยลง  จนกระทั่งภาวะสงครามสงบลง รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้น โดยในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2494 การอาชีวศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา ตอนปลาย และมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยในแต่ละระดับ
ก าหนดเวลา เรียนไม่เกิน 3 ปี  
 ปี พ.ศ. 2495 ได้มีพระราชกฤษฎีการจัดวางระเบียบราชการในกรมอาชีวศึกษา แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 7 กอง คือ  

1. ส านักงานเลขานุการกรม 
2. กองโรงเรียนการช่าง 
3. กองโรงเรียนพาณิชย์และอุสาหกรรม 
4. กองโรงเรียนเกษตรกรรม  
5. กองวิทยาลัยเทคนิค  
6. กองส่งเสริมอาชีพ และ  
7. กองออกแบบและก่อสร้าง  

 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.ดังกล่าวได้ริเร่ิมจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหลัก 4 แห่งทั่วประเทศ คือ 
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (2495) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ - สงขลา (2497) วิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา (2499) และวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ-เชียงใหม่ (2500) 
 ปี พ.ศ. 2499 การอาชีวศึกษาได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ  โดยโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมอาชีวศึกษา ตอนปลาย หลายแห่ง ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  และ
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โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแห่ง ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อรับนักเรียน ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สายสามัญเข้าศึกษาต่อ  
 ปี พ.ศ. 2501 กรมอาชีวศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ SEATO โดยมหาวิทยาลัย
ฮาวาย ในการปรับปรุง หลักสูตรตามโครงการฝึกช่างฝีมือ และฝึกกอบรมครูวิชาช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ 
ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ และช่างเชื่อมโลหะ โดยมีโรงเรียน การช่าง 18 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ในระยะแรก
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 จ านวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 มี
จ านวนลดลง แต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 จ านวนนักเรียนในประเภทช่างอุตสาหกรรมมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งต้องเปิด การเรียนการสอนใน 2 ผลัด  
 ปี พ.ศ. 2508 กรมอาชีวศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  
ในการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น  
 ปี พ.ศ. 2509 ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟในการปรับปรุงโรงเรียนการช่างสตรี 
จ านวน 35 แห่ง ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและครุภัณฑ์ โดยเฉพาะ  
 ปี พ.ศ. 2510 กรมอาชีวศึกษาได้มีหน่วยงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา 
มีหน้าที่ประ สานงานระหว่างโรงเรียนในโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวม 
25 แห่งกับกรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปี พ.ศ. 2512 ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรียในการจัดต้ังโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี สถานศึกษาหลายแห่งได้รับการพัฒนาและเปิดสอนจนถึงระดับ ปวส.โดยในปี พ.ศ.2512 
ได้รับการยกฐานะจาก โรงเรียนเป็น วิทยาลัย ซึ่งแห่งแรกคือวิทยาลัยพณิชยการพระนคร จนถึงปี พ.ศ.
2522 กรมอาชีวศึกษามีวิทยาลัยอยู่ในสังกัด จ านวน 90 แห่ง ในจ านวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 159 แห่ง  
 ปี พ.ศ. 2513 รวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่าง 4 จังหวัด คือ อ่างทอง ราชบุรี 
บุรีรัมย์ และพัทลุง ปี พ.ศ.2514 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยรวม
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัย เทคนิค พระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคม และวิทยาลัยช่างก่อสร้าง
ในสังกัดกรมอาชีวศึกษาไปรวมเป็นสถาบัน และเปิดสอน ถึงระดับ  ปริญญาตรี ประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 217 พ.ศ. 2515 ให้โอนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 36 แห่งของกรมอาชีวศึกษาไป               
กรมสามัญ  
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ 
 ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 172 พ.ศ. 2515 ได้แบ่งส่วนราชการในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ออกเป็น 9 กอง  คือ 
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1. ส านักงานเลขานุการกรม 
2. กองวิทยาลัย 
3. กองโรงเรียน 
4. กองแผนงาน 
5. กองการเจ้าหน้าที่ 
6. กองคลัง 
7. กองออกแบบและก่อสร้าง 
8. กองบริการเคร่ืองจักรกล 
9. หน่วยศึกษานิเทศก์  

 ปี พ.ศ. 2516-2520 มีโครงการเงินกู้ ADB เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค 4 แห่ง (กรุงเทพ 
สงขลา เชียงใหม่ และ นครราชสีมา) ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ พัฒนาครู  และอาคารสถานที่ใน 6 
สาขาวิชา คือ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ก่อสร้าง เคร่ืองกล เทคนิคโลหะ และช่างยนต์  
 ปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้นโดยแยก
วิทยาลัย 28 แห่งออกจาก กรมอาชีวศึกษา เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี  และได้โอนศูนย์ฝึกต่อเรือ
หนองคายของส านักงานพลังงานแห่งชาติมาอยู่ในสังกัด กรมอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
อุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย  
 ปี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการช่างใน 65 วิทยาเขต 
และ ยกฐานะโรงเรียน เกษตรกรรม 12 แห่งเป็นวิทยาลัย  
 ปี พ.ศ. 2520 จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม 10 แห่ง ปี พ.ศ.2521-2527 มีโครงการเงินกู้
ธนาคารโลก จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ 12 แห่งในแต่ละเขตการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2522-2523 พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการด าเนินการแยกวิทยาเขต
ต่าง ๆ ออกเป็นอิสระ  
 ปี พ.ศ. 2522 ได้มีการโอนวิทยาลัยเกษตรเจ้าคุณทหารไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า ประกาศใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีวศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)  
รับนักเรียนผู้จบมัธยมศึกษา ตอนปลาย โปรแกรมวิชาสามัญเข้าเรียนวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ป ี
 ปี พ.ศ.2523 ได้มี “พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2523” ก าหนดให้มี 10 หน่วยงาน ให้เกิดหน่วยงานใหม่จากเดิม คือ กองวิทยาลัย และกองโรงเรียน
เป็นกองใหม่ คือ 
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1. กองวิทยาลัยเกษตรกรรม 
2. กองวิทยาลัยเทคนิค 
3. กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

 ปี พ.ศ. 2524 ได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 ปี พ.ศ. 2527 ได้ใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2527 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พ.ศ.
2527  
 ปี พ.ศ. 2528 ส่งเสริมแนวคิด “การอาชีวศึกษา ครบวงจร” และได้มีการจัดตั้ง “ส านักงาน
โครงการพิเศษ” เป็นหน่วยงานภายในมีหน้าที่ประสานงานกับส านักงานโครงการพิเศษและ รับผิดชอบ 
งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและงานพัฒนาชนบท และปี พ.ศ.  2530 ได้มีการจัดตั้ง “วิทยาลัยการ
อาชีพ” ในพื้นที่จังหวัด มุกดาหารและแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพ
และทุกหลักสูตร ทั้งในและนอกระบบการศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2531 รับความช่วยเหลือจากเยอรมันเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคี  
 ปี พ.ศ. 2532-2533 UNDP ให้ความช่วยเหลือจัดตั้ง สถาบันพัฒนา ครูอาชีวศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้ความช่วยเหลือเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตร 
ตลอดจนประเทศอ่ืนในแถบทวีปยุโรป เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย อังกฤษและอิตาลี 
ในการช่วยเหลือสถานศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม นอกจากนี้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนต่างประเทศ
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น The United Nation Development Programmed (UNDP) International Labor 
Organization (ILO), UNESCO เป็นต้น รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรเลียญ่ีปุ่น 
คานาดา องค์กร CIDA และการได้รับอาสาสมัครจากออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุ่นและอังกฤษในการให้
ความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีวศึกษาและในปี 
2533 ได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร ครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  
 ปี พ.ศ. 2533-2535 นี้มีผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษามาก จึงจัดตั้งสถานศึกษาเพิ่ม 20 แห่ง พระราช-
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2535 ได้ถูกประกาศและก าหนด 
ใช้จนถึง ปัจจุบัน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 หน่วยงาน โดยเพิ่มสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็น
หน่วยงานอิสระระดับกอง  
 ปี พ.ศ. 2535-2539 ได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 93 แห่ง เฉพาะโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ ระดับ อ าเภอ 60 แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่าง 25 แห่ง และอีก 8 แห่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ท้องถิ่น สนับสนุน การพัฒนาชนบทเพื่อผลิตก าลังคนด้าน
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วิชาชีพในระดับช่างกึ่งฝีมือ และช่างเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานและสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
 ปี พ.ศ. 2536-2543 ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญ่ีปุ่น พัฒนาการผลิตก าลังคนสาขาวิชา
แมคคาทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ปี พ.ศ. 2537 มีโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญ่ีปุ่น (Overseas Economic Cooperation Fund, JAPAN) โดยได้รับอนุมัติให้
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 เพื่อพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ์ และ บุคลากร ในสถานศึกษา 
20 แห่ง  
 ปี พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
อาชีวศึกษาและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทางไกล  
 ปี พ.ศ. 2537-2539 ได้รับความ ช่วยเหลือ จากรัฐบาลเบลเยี่ยม พัฒนาการผลิตก าลังคน 
สาขาวิชาเทคนิค การผลิตและพัฒนาสื่อการสอน  
 ปี พ.ศ. 2540 การอาชีวศึกษา ได้รับความสนใจอย่างมากโดยรัฐบาลให้การสนับสนุน จัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 19 แห่ง และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 2 แห่ง 
ในปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) 
ก าหนดให้ สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวันเป็นส่วนราชการของกรมอาชีวศึกษา และก าหนดอ านาจหน้าที่
ให้กรมอาชีวศึกษาจัดและส่งเสริม การศึกษาวิชาชีพ ในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
หลักสูรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน  
 ปี พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีอ านาจจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่า ได้แก่
หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูวิชาชีพชั้นสูง (ปทส.) และ ปริญญาตรี ในการเปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้รับโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์กเพื่อพัฒนาอาชีวเกษตรตามโครงการ
ปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้างสถานศึกษาเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ
ปฏิบัตแิละจัดหาเคร่ืองมือ-อุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ใน
การผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการ ขยายผลให้แก่ เกษตรกรท้องถิ่น  ตลอดจน
พัฒนาบุคลากร หลักสูตรการจัดอาชีวศึกษาเกษตร การพัฒนาอาชีวศึกษาได้พัฒนา เป็นล าดับ โดย
พิจารณาถึงระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การเทียบโอน
หน่วยกิตสะสม การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนและการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์
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อาชีวศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่างประเทศวันที่ 7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนองตอบความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี  2551 ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
การอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้
ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงาน
วิชาชีพและปลูกฝังส านึกการบริการสังคม นอกจากนี้ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้
เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากขึ้น ผลการด าเนินการดังกล่าว
ในปี 2551 ช่วยท าให้การอาชีวศึกษาเป็นที่รู้จักกับสังคมมากขึ้น และกลุ่มเป้าหมายต่างต้องการเข้าสู่
ระบบอาชีวศึกษา ดังนั้นในปี 2552 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องการที่จะพัฒนา
ด้านคุณภาพให้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับปริมาณผู้เรียน และขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่เป็นผู้มีงานท าแล้ว ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และผู้ที่ก าลังหางานท าให้มากขึ้น  และให้
ความส าคัญกับการค้นหา พัฒนา เผยแพร่ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อสร้าง  และพัฒนาอาชีพให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2552 ไว้ดังนี ้
 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 พันธกิจ 
 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
 ภารกิจและนโยบาย 
 ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น  ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี ้
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
3. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดแประเมินผล 
4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
7. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม 

 8. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนเสริมสร้าง
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 9. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ  ต้องได้รับร่วมมือกับ
องค์กรที่ต้องการใช้ก าลังคน ตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน  รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  น าไปสู่การก าหนดหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกก าลังคนได้ตรงกับความต้องการภาคการผลิตและความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่น และมีกลยุทธ์ คือ  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งใน
และต่างประเทศ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ 
 4. พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
 5. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ
สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศ ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  ซึ่งต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย  อีกทั้งจากการ
ประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีผลให้ต้องสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
 1. จัดและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม ก.ม. การอาชีวศึกษาและก.ม.อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และ         
ธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 4. กระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบัน 
 5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
 6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 8. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ 
 9. เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย และกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสคนพิการ ผู้ห่างไกลทุรกันดาร
และชนกลุ่มน้อย มีกลยุทธ์ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 
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 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ 
 3. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉันท์ สันติ
วิธี วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละ
พื้นที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียม
ความพร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้าในอนาคต โดยหวังผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
วิชาชีพในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพร้อม ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชด าริ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ 
 ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
 เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 
 2. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน 
 3. ส่งเสริมให้น าความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาอาชีพ จด
สิทธิบัตร และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายงานวิจัยและการจัดการความรู้อาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาต ิ
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ภาพท่ี 2.1  ตราสัญลักษณ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) 
 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีจ านวน 415 แห่ง ประกอบด้วย 

1. วิทยาลัยเทคนิค 110 แห่ง 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 36 แห่ง 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง 
4. วิทยาลัยสารพัดช่าง 53 แห่ง 
5. วิทยาลัยการอาชีพ 142 แห่ง 
6. วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง 
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง 
8. วิทยาลัยศิลปหัตกรรม 2 แห่ง 
9. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 3 แห่ง 
10. วิทยาลัยประมง 4 แห่ง 
11. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง 
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 11 แห่ง 
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง 
14. ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร 1 แห่ง 

 หน่วยงานในสังกัด สอศ.  มีจ านวน  14  หน่วยงาน 
1. ส านักความร่วมมือ  
2. ส านักอ านวยการ  
3. กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ  
4. ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา  

http://boc2.vec.go.th/
http://www.boga.go.th/boga/
http://cert.vec.go.th/
http://bme.vec.go.th/
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5. ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  
6. ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
7. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  
8. ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  
9. หน่วยตรวจสอบภายใน  
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
11. ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
12. ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  
13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา  
14. หน่วยศึกษานิเทศก์  

  
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กมลวรรณ  พุฒชาต (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมภายในโดย
ประเมินตนเอง (Control Self-Assessment CSA) ของส านักงานทรัพย์สนส่วนพระมหากษัตริย์ 
ผลการวิจัยพบว่า  (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งบริหารระดับ 1-2 ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง 1-5 ปี  
(2) ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมมากที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรมควบคุม ด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร และเห็นด้วยปานกลางในด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการ
ประเมินความเสี่ยง ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ในด้านการประเมินความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ศุภชัย  ลีลิตธรรม (2550) ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทาง COSO มาใช้กับการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย
พบว่า (1) ความเป็นไปได้ในการน าระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO มาใช้กับการ
บริหารงานของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับระดับ
ปานกลาง (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของพนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับระดับน้อย (3) ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของพนักงานกับความเป็นไปได้ใน

http://bpp2.vec.go.th/
http://bpcd.vec.go.th/
http://www.vec.go.th/bsq
http://ver.vec.go.th/
http://iau.vec.go.th/
http://www.southborder.go.th/
http://pdo.vec.go.th/
http://techno.vec.go.th/
http://new.vec.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%94.aspx
http://psdg.vec.go.th/
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การน าระบบควบคุมภายในมาใช้กับการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัด
เพชรบุรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ ามาก (4) ปัจจัยด้านการบริหารกับความเป็นไปได้ในการน า
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO มาใช้กับการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาก 
 กุสุมา  โสเขียว (2549) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
สภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีบริษัทจดทะเบียน มี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม และด้านการติดตามและการประเมินผล จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในพบว่า (1) ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ยง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชี ด้านความเข้าใจได้ และด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (2) ประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุม มีความสัมพันธ์และผลกระทบ เชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (3)ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีโดยรวม ด้านความเชื่อถือได้ ด้าน
การเปรียบเทียบกันได้ 
 เนตรดาว  ทองประกอบ  (2550) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของมาตรการควบคุมภายใน
เทศบาลขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก กรณีศึกษาเทศบาลนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้บริหาร
ระดับสูงของเทศบาล และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล ยังไม่ให้ความส าคัญในระบบการควบคุม
ภายใน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ (2) ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ เนื่องจากไม่เคยได้รับ
การฝึกอบรม และไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน (3) กฎหมายมาตรการควบคุมภายในตามระเบียบคณะ
กรรมการฯ มีขั้นตอนยุ่งยาก และยากที่จะท าความเข้าใจ (4) ผู้ปฏิบัติงาน มีจ านวนมาก และมีกิจกรรม
วันส าคัญต่าง ๆ อยู่เสมอ จึงท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบฯ 
 ปาริชาติ  อุ่นเรือน (2551) ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการ
ควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานและระบบนิเทศ ตรวจสอบติดตามไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง มีข้อเสนอแนะว่าควรมี การจัดอบรม
สัมมนาหรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้มาก
ขึน้ เพื่อช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง 
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 พร้ิมเพรา  ธงไชย  (2549) ศึกษาสภาพการด าเนินการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี 
ของสถานศึกษาในสังกัดสักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ผลการวิจัย พบว่า สภาพ
การด าเนินงานการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคารโดยภาพรวม มีการปฏิบัติ
แตกต่างกันตามขนาดของสถานศึกษา  สภาพการด าเนินงานควบคุมภายในเกี่ยวกับรายได้และการรับ
เงินรายได้  สภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับทรัพย์สินสภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดหาและการจ่ายเงินค่าพัสดุ สภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน สถานศึกษาขนาดกลาง
ปฏิบัติงานได้มากว่าสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่    
 ธนัชชา  โยธาทัย  (2549)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายในกับ
ผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรใน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลการควบคุมภายในเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ ช่ วยให้สหกรณ์การเกษตรในเขต ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถด าเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สหกรณ์การเกษตรควรให้ความส าคัญการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการด าเนินงานและการบริการที่ดี ซึ่งจะน าไปสู่ความ           
พึงพอใจของลูกค้าและผลการด าเนินงานที่ดีตลอดจนการด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนของสหกรณ์
การเกษตร 
 นัยนา   แสวงผล  (2554)  ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ตามความคิดเห็นประธานกองทุนในเขตอ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัย พบว่า  ปัญหาในเร่ืองการจัดแบ่งส่วนงาน และการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีปัญหาในเร่ืองข้อก าหนดเกี่ยวกับ
รายรับ รายจ่าย และการเก็บรักษาเงินขึ้นถือใช้อันดับที่ 3 คือ ด้านการให้เงินกู้มีปัญหาในเร่ืองการ
ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก ขึ้นถือใช้ และต่ าสุด คือด้านสินทรัพย์ มีปัญหาในเร่ือง
การก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 
 Ramon (1989 : 208) ท าการวิจัยเร่ืองระบบการควบคุมภายในของธุรกิจต่าง ๆ ผลการวิจัย 
พบว่า การควบคุมภายใน คือ การผสมผสานของการประสานอย่างมีระบบของระบบบัญชีซึ่งเป็น
เคร่ืองมือในการตัดสินใจของผู้บริหารภายใต้ความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลข่าวสารการปกป้อง
ทรัพย์สินขององค์การ  
 Steers (1977 : 8)  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถบรรลุผลถึง
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายการบริหาร เช่น การก าหนดเป้าหมาย ที่ชัดเจน การจัดหา 
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และการใช้ทรัพยากร การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การปรับตัวขององค์กร ตลอดจนการริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 Prott (1993 : 115)  ผลวิจัยพบว่า ปัญหาที่ส าคัญเกิดจากบุคคลที่ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ขาดความละเอียดรอบครอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เวลาไม่เพียงพอท าให้การ
ควบคุมและการตรวจสอบไม่ทั่วถึง การวางระบบการควบคุมภายใน จึงเป็นส่วนช่วย แก้ไขปัญหา 
หรือสร้างระบบงานให้สอดคล้องกัน 
 
 
 
 



 

 

บทที ่3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ            
การควบคุมภายใน ในสถานศึกษาต่าง ๆ ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็น ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 2,029 คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยค านึงถึงโอกาสและความ น่าจะ
เป็น (Probability Sampling)  การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างวิธีการค านวณจากสูตรของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสินจ านวน 334 คน รายละเอียดใน
การค านวณการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นดังนี้ 
 n คือ ขนาดของประชากร 
 N คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดจากการสุ่มตัวอย่างซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ ก าหนดค่า
เท่ากับ 0.05 

 สูตร   n = 2N(e)1
N


 

 แทนค่าในสูตร n = 2)2,029(0.051
2,029


 

     n = 334    คน 
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 เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยคิดตามสัดส่วนของ
ประชากรผลการค านวณได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 3.1 ดังนี ้
 
ตำรำงท่ี 3.1  จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนรำชกำร จ ำนวนประชำกร จ ำนวนตัวอย่ำง 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 144 24     คน 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 120 20     คน 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 144 24     คน 
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 103 17     คน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ 79 13     คน 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 79 13     คน 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพมหานคร 79 13     คน 
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 91 15     คน 
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 61 10     คน 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 79 13     คน 

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 61 10     คน 

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 114 19     คน 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 180 30     คน 

วิทยาลัยช่างทองหลวง 61 10     คน 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 108 18     คน 

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 180 30     คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 103 17     คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 91 15     คน 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 73 12     คน 

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 79 13     คน 

รวมทั้งสิ้น 2,029     คน 334     คน 
ที่มา : ระบบบริหารจัดการบุคลากร RPMS2007 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธ.ค 55    
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3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ             
การควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบ Check list จ านวน 6 ข้อ 
ประกอบไปด้วย ค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน และ
วิทยาลัยที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน 
ตามแนวคิดของ COSO ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอนที่ 4 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Type)โดยแบ่งเป็น        
5 ระดับความคิดเห็น คือเห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยอย่างมาก เห็นด้วย ปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วย
น้อยที่สุด โดยก าหนดค่าของล าดับคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วยมากที่สุด  ก าหนดให้ 5     คะแนน 
 เห็นด้วยอย่างมาก  ก าหนดให้ 4     คะแนน 
 เห็นด้วยปานกลาง  ก าหนดให้ 3     คะแนน 
 เห็นด้วยน้อย   ก าหนดให้ 2     คะแนน 
 เห็นด้วยน้อยที่สุด  ก าหนดให้ 1      คะแนน 
 ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended) ถามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในเร่ืองการวิเคราะห์ประสิทธิภาพควบคุมภายใน ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวิจัย  
 1. ศึกษาทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน  
 2. ก าหนดขอบข่ายของตัวแปร และนิยามของตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร 
 3. พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมขอบข่ายของนิยามที่ก าหนดไว้โดย
ประยุกต์และปรับปรุงจากมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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 4. ตรวจสอบข้อความในแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเร่ืองระบบ
การควบคุมภายในเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นว่ามีเน้ือหาครอบคลุมน่าเชื่อถือในการศึกษา ภาษาที่ใช้มี
ความหมายรัดกุมและตรงกับเร่ืองที่ต้องการศึกษาหรือไม่  
 5. ปรับปรุงข้อความตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ 
 6. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการทดลอง (Try Out) กับกลุ่มประชากรของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธี ของครอนบาค (Cornbrash) 
 7. ปรับปรุงให้สมบูรณ์และจัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อน าเอาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือรับรองจากส านักงานโครงการปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์น าหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยยื่นต่อหน่วยงานที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดส่งหนังสือรับรองและจดหมายน าไปยังสถานที่แต่ละแห่งที่จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
และนัดหมายวันเวลาที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล น าแบบสอบถามไปแจกด้วยตัวเองใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามประมาณ 15 วัน 
 3. น าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป 

3.4  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง  มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยด าเนินการตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยมี
การด าเนินงานเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยน า
ข้อมูลมาแจกแจงความถี่ และค านวณค่าร้อยละ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน ต าแหน่งงาน และวิทยาลัยที่สังกัด 
 2. แบบสอบถาม ตอนที่ 2, 3, 4  ค าถามความคิดเห็น ตรวจให้คะแนนรายข้อ น าคะแนน         
ทุกข้อมาค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
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 เกณฑ์คะแนนที่ใช้ส าหรับแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ตามแนวทาง ของเบสท์ 
(Best, 1978 : 174) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00     หมายความว่า     มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49     หมายความว่า     มีระดับความคดิเห็นมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49     หมายความว่า     มีระดับความคดิเห็นปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49     หมายความว่า     มีระดับความคิดเห็นน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49     หมายความว่า     มีระดับความคดิเห็นนอ้ยที่สุด 
 เกณฑ์คะแนนการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ค่า r จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ถ้า r เข้า
ใกล้ -1 และ +1 แสดงถึงความสัมพันธ์สูง และถ้า r เข้าใกล้ 0  แสดงว่าความสัมพันธ์ต่ าโดยก าหนดค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีดังนี ้
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า +1 ถึง -1 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 ค่า r อยู่ในช่วง 0.81-1.00 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน ในระดับสูง 
 ค่า r อยู่ในช่วง 0.61-0.80 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน ในระดับค่อนข้างสูง 
 ค่า r อยู่ในช่วง 0.41-0.60 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน ในระดับปานกลาง 
 ค่า r อยู่ในช่วง 0.21-0.40 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน ในระดับค่อนข้างต่ า 
 ค่า r มีค่าไม่เกิน 0.20 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน ในระดับต่ า 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0  ถือว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง 
 หากค่า r มีค่าเป็น บวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน 
 หากค่า r มีค่าเป็น บวก (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม 
 สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

1. ค่าร้อยละ (%) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ค่าเฉลี่ย (X ) ใช้วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ใช้คู่กับค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงลักษณะการกระจายข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 4. การหาค่า t-test ใช้เปรียบเทียบตัวแปร ซึ่งจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม 
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 5. การหาค่า F-test ใช้เปรียบเทียบตัวแปร ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไปและเมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ (LSD)  
ต่อไป 
 6. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) ใช้
ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 
 
 
   
 
 
 



บทที ่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 

 ในการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับดังนี ้
 4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
  X แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  F แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบใน F-distribution 
  SS แทน ผลรวมก าลังสอง (Sum of Square) 
  MS แทน ค่าก าลังสองเฉลี่ย (Mean Square) 
  df     แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedoms) 
  Sig. แทน ระดับนัยส าคัญ (Significance) 
  r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 
4.1  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปรผลการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยยึดตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงานและหน่วยงานที่สังกัด 
 ตอนที่ 2 ปัจจยัด้านการบริหารในการควบคุมภายใน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
 2.1 การสนับสนุนของผู้บริหาร/และการจัดการในองค์กร 
 2.2  ความพร้อมของบุคลากร/การฝึกอบรม 
 2.3 นโยบายขององค์กร/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
 2.4  การประสานงาน/และงบประมาณ 
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 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
 3.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุม 
 3.2  การประเมินความเสี่ยง 
 3.3  สารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี ้
 4.1 คุณภาพงาน/ปริมาณงาน 
 4.2 เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย 
 ตอนที่ 5 ทดสอบสมมุติฐาน 
 5.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการใน
การด าเนินงานต่างกัน 
 5.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ต่างกัน 
 5.3 ปัจจัยด้านการบริหาร  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ตามแนวคิดของ COSO 
 5.4  ปัจจัยด้านการบริหาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการการด าเนินงาน 
 5.5 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ  COSO มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   
 การศึกษาข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งงาน  
 
ตารางท่ี  4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N=334) ร้อยละ 
        เพศ   
ชาย 
หญิง 

 
117 
217 

 
 
 

 
35.0 
65.0 

 
 

 

รวม 334  100.0  
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 จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
เพศหญิงมีร้อยละ 65.0 และเพศชายร้อย 35.0 แสดงเป็นกราฟได้ดังนี้ 
 

 
             

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 กราฟแสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี  4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N=334) ร้อยละ 

อายุ 
น้อยกว่า 25  ปี 
25 – 30  ปี 
31 – 35  ปี 
มากกว่า 35 ปี 

 
13 
87 

148 
86 

 
 
 
 
 

 
3.9 

26.0 
44.3 
25.7 

 
 
 
 

 
รวม 334  100.0  

 จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอายุที่มีจ านวนมากที่สุดคือ อายุ 31-35 ปี มีมากถึง
ร้อยละ 44.3 รองลงมา คือกลุ่มอายุ 25-30 ปี และอายุมากกว่า 35 ปี มีจ านวนร้อยละ 26 และร้อยละ 
25.7 ตามล าดับ ส่วนอายุน้อยกว่า 25 ปีมีจ านวนน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 3.9  แสดงเป็นกราฟได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.2 กราฟแสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี  4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N=334) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

 
3 

44 
235 

46 
6 

 
 
 
 
 
 

 
0.9 

13.2 
70.4 
13.8 

1.8 

 
 
 
 
 

 
รวม 334  100.0  

 จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือ กลุ่ม
ปริญญาตรี มีมากถึงร้อยละ 70.4 รองมาคือ กลุ่มปริญญาโทร้อยละ 13.8 กลุ่มอนุปริญญา ร้อยละ 13.2 
กลุ่มปริญญาเอก ร้อยละ 1.8 และกลุ่มน้อยสุดคือ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ  0.9  แสดงเป็น
กราฟได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.3  กราฟแสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
                                      

ตารางท่ี 4.4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N=334) ร้อยละ 

ประสบการณ์การท างาน 
ไม่เกิน 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

 
69 
84 

129 
28 
24 

 
 

 
20.7 
25.1 
38.6 

8.4 
7.2 

 

รวม 334  100.0  
 จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดคือ กลุ่มที่มีประสบการณ์การ
ท างาน 11-15 ปี ร้อยละ 38.6 รองลงมาคือกลุ่ม 6-10 ปี ร้อยละ 25.1 กลุ่มไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 20.7 กลุ่ม 
16-20 ปี ร้อยละ 8.4 และกลุ่มที่น้อยสุดคือกลุ่มมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 7.2  แสดงเป็นกราฟได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.4  กราฟแสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบ 
 แบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N=334) ร้อยละ 

ต าแหน่งงาน 
ผู้บริหาร 
อาจารย์ผู้สอน 
เจ้าหน้าที่ 

 
25 

207 
102 

 
 
 
 

 
7.5 

62.0 
30.5 

 
 
 

 
รวม 334  100.0  

 จากตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ผู้สอนมีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 
62 รองลงมาคือกลุ่มเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 30.5 และกลุ่มน้อยสุดคือกลุ่มผู้บริหาร ร้อยละ 7.5 แสดงเป็นกราฟ
ได้ดังนี ้
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ภาพท่ี 4.5  กราฟแสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 ตอนท่ี  2  ปัจจัยด้านการบริหารในการควบคุมภายใน 
 2.1 การสนับสนุนของผู้บริหาร/และการจัดการในองค์กร 
  
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการบริหารในการควบคุมภายใน  
 ส่วนของการสนับสนุนของผู้บริหาร/และการจัดการในองค์กร 

การสนับสนุน 
ของผู้บริหาร/และ 
การจัดการในองค์กร 

เห
็นด้

วย
มา
กท

ี่สุด
 

เห
็นด้

วย
มา
ก 

เห
็นด้

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ผู้บริหารมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

33 
(9.9) 

153 
(45.8) 

135 
(40.4) 

12 
(3.6) 

1 
(0.3) 

3.61 0.725 มาก 4 

2. ผู้บริหารสนับสนุน
อย่างเป็นทางการ 

26 
(7.8) 

208 
(62.3) 

93 
(27.8) 

6 
(1.8) 

1 
(0.3) 

3.75 0.629 มาก 2 

3. ก าหนดบทบาท 
หน้าที่งานชัดเจน 

192 
(57.5) 

118 
(35.3) 

20 
(6.0) 

4 
(1.2) 

0 4.49 0.665 
มาก
ที่สุด 

1 

4. จัดบุคลากรตาม
ความรู้ความสามารถ 

38 
(11.4) 

135 
(40.4) 

159 
(47.6) 

2 
(0.6) 

0 3.63 0.689 มาก 3 

รวม      3.87 0.374 มาก  
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 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารในการควบคุมภายใน ส่วนของการสนับสนุน
ของผู้บริหาร/และการจัดการในองค์กรมีค่าเฉลี่ย 3.87 ถือว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจัดอันดับใน
แต่ละด้านพบว่าอันดับที่ 1 คือการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อันดับที่ 2 คือ ผู้บริหารสนับสนุนอย่างเป็นทางการ มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  
 2.2  ความพร้อมของบุคลากร/และการฝึกอบรม 
  
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการบริหารในการควบคุมภายใน  
 ส่วนของความพร้อมของบุคลากร/และการฝึกอบรม 

ความพร้อมของ
บุคลากร/และการ

ฝึกอบรม 

เห
็นด้

วย
มา
กท

ี่สุด
 

เห
็นด้

วย
มา
ก 

เห
็นด้

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. บุคลากรมีความ
พร้อมท ากิจกรรม 

6 
(1.8) 

52 
(15.6) 

265 
(79.5) 

11 
(3.3) 

0 3.17 0.471 
ปาน
กลาง 

2 

2. บุคลากรมี
ความสามารถและถนัด 

50 
(15.0) 

162 
(48.5) 

121 
(36.2) 

1 
(0.3) 

0 3.78 0.701 มาก 1 

3. จัดอบรมสัมมนา
พัฒนาคุณธรรม 

10 
(3.0) 

59 
(17.7) 

111 
(33.2) 

154 
(46.1) 

0 2.78 0.842 น้อย 4 

4. จัดอบรมพัฒนา
ทักษะ 

6 
(1.8) 

87 
(26.0) 

126 
(37.7) 

115 
(34.4) 

0 2.95 0.822 น้อย 3 

รวม 
     

3.17 0.473 
ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ 4.7 จะพบว่าปัจจัยด้านการบริหารในการควบคุมภายใน เกี่ยวกับความพร้อม
ของบุคลากร/และการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 3.17 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาจัดอันดับในแต่ละ
ด้านพบว่าอันดับที่ 1 คือ บุคลากรมีความสามารถและความถนัดโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อันดับที่ 2 คือ บุคลากรมีความพร้อมในการท ากิจกรรม มีระดับความคิดเห็น   
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 
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 2.3  นโยบายขององค์กร/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
  
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการบริหารในการควบคุมภายใน  
 ส่วนของนโยบายขององค์กร/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

นโยบายขององค์กร/
กฎระเบียบ 

ในการปฏิบัติงาน 

เห
็นด้

วย
มา
กท

ี่สุด
 

เห
็นด้

วย
มา
ก 

เห
็นด้

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ก าหนดแนวทาง 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

109 
(32.6) 

113 
(33.8) 

111 
(33.2) 

1 
(0.3) 

0 
 

3.99 0.820 มาก 3 

2. ก าหนดนโยบาย 
ที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ 

163 
(48.8) 

98 
(29.3) 

72 
(21.6) 

1 
(0.3) 

0 
 

4.27 0.804 
มาก
ที่สุด 

1 

3. ก าหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับ 

166 
(49.7) 

89 
(26.6) 

78 
(23.4) 

1 
(0.3) 

0 4.26 0.824 
มาก
ที่สุด 

2 

4. ก าหนดบทลงโทษ 
ผู้ไม่ปฏิบัติตาม 

15 
(4.4) 

206 
(61.7) 

108 
(32.3) 

5 
(1.5) 

0 3.69 0.578 มาก 4 

รวม      4.05 0.465 มาก  
 จากตารางที่ 4.8 จะพบว่าปัจจัยด้านการบริหารในการควบคุมภายใน เกี่ยวกับนโยบายของ
องค์กร/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจัดอันดับในแต่ละ
ด้านพบว่าอันดับที่ 1 คือ วิทยาลัยก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อันดับที่ 2 คือ วิทยาลัยก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
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 2.4  การประสานงาน/งบประมาณ 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการบริหารในการควบคุมภายใน  
 ส่วนของการประสานงาน/งบประมาณ 

การประสานงาน/
งบประมาณ 

เห
็นด้

วย
มา
กท

ี่สุด
 

เห
็นด้

วย
มา
ก 

เห
็นด้

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการประสานงาน 

42 
(12.6) 

211 
(63.2) 

79 
(23.7) 

2 
(0.6) 

0 3.88 0.610 มาก 2 

2. การประสานงาน
เป็นปัจจัยส าคัญ 
ของประสิทธิภาพ 

118 
(35.3) 

172 
(51.5) 

43 
(12.9) 

1 
(0.3) 

0 4.22 0.669 
มาก
ที่สุด 

1 

3. จัดสรรงบประมาณ
ชัดเจน 

13 
(3.9) 

251 
(75.1) 

67 
(20.1) 

3 
(0.9) 

0 3.82 0.494 มาก 3 

4. วางแผนการใช้
จ่ายเงนิอย่างรอบคอบ 

17 
(5.1) 

201 
(60.2) 

114 
(34.1) 

2 
(0.6) 

0 3.70 0.571 มาก 4 

รวม      3.90 0.349 มาก  
 จากตารางที่ 4.9 จะพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารในการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการประสานงาน/
งบประมาณ มีค่าเฉลี่ย 3.90 ถือว่าอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาจัดอันดับในแต่ละด้านพบว่าอันดับที่ 1 
คือ การประสานงานเป็นปัจจัยส าคัญก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานโดยมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อันดับที่ 2 คือ วิทยาลัยก าหนดขั้นตอนและวิธีการประสานงาน
ระหว่างองค์กรที่ชัดเจน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  
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 ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 
 3.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุม 
  
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO  
 ส่วนของการสภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุม 

สภาพแวดล้อม 
ของการควบคุมและ
กิจกรรมการควบคุม 

เห
็นด้

วย
มา
กท

ี่สุด
 

เห
็นด้

วย
มา
ก 

เห
็นด้

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. บุคลากรมีความ
รับผิดชอบและเข้าใจหน้าที่ 

24 
(7.2) 

151 
(45.2) 

141 
(42.2) 

18 
(5.4) 

0 3.54 0.708 มาก 3 

2. มีสายงานบังคับบัญชา 
ที่ชัดเจน 

52 
(15.6) 

160 
(47.9) 

120 
(35.9) 

2 
(0.6) 

0 3.78 0.703 มาก 2 

3. มีกิจกรรมควบคุม 
ความเสี่ยง 

160 
(47.9) 

137 
(41.0) 

32 
(9.6) 

5 
(1.5) 

0 4.35 0.715 
มาก
ที่สุด 

1 

4. ตั้งคณะกรรมการ 
ดูแลทรัพย์สิน 

15 
(4.5) 

150 
(44.9) 

167 
(50.0) 

2 
(0.6) 

 
0 

 
3.53 

 
0.593 

 
มาก 

 
4 

รวม      3.80 0.361 มาก  
 จากตารางที่ 4.10 จะพบว่า ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ส่วนของ
สภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุม มีค่าเฉลี่ย 3.80 ถือว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาจัดอันดับในแต่ละด้านพบว่าอันดับที่ 1 คือ วิทยาลัยมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงโดยมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อันดับที่ 2 คือ วิทยาลัยมีการจัดสายงานบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
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 3.2 การประเมินความเสี่ยง 
  
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO  
 ส่วนของการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเส่ียง 
เห
็นด้

วย
มา
กท

ี่สุด
 

เห
็นด้

วย
มา
ก 

เห
็นด้

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ประชุมเพื่อระบ ุ
ปัจจัยความเสี่ยง 

11 
(3.3) 

127 
(38.0) 

136 
(40.7) 

60 
(18.0) 

11 
(3.3) 

3.27 0.789 
ปาน
กลาง 

2 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
15 

(4.5) 
109 

(32.6) 
208 

(62.3) 
2 

(0.6) 
15 

(4.5) 
3.41 0.587 

ปาน
กลาง 

1 

3. จัดการความเสี่ยง 
7 

(2.1) 
119 

(35.6) 
152 

(45.5) 
56 

(16.8) 
7 

(2.1) 
3.23 0.746 

ปาน
กลาง 

3 

รวม      3.30 0.409 
ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ 4.11 จะพบว่า ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ส่วนของ
การประเมินความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ย 3.30 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจัดอันดับในแต่ละด้าน
พบว่าอันดับที่ 1 คือ วิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 อันดับที่ 2 คือ วิทยาลัยมีการประชุมเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยง มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 
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 3.3  สารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล 
  
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO  
 ส่วนของสารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล 

สารสนเทศ 
และการส่ือสาร/ 
การติดตาม 

และประเมินผล เห
็นด้

วย
มา
กท

ี่สุด
 

เห
็นด้

วย
มา
ก 

เห
็นด้

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. มีระบบการติดต่อ 
สื่อสารทั้งภายในภายนอก 

10 
(3.0) 

83 
(424.9) 

91 
(27.2) 

150 
(44.9) 

0 2.86 0.894 น้อย 4 

2. มีช่องทางให้บุคลากร
เสนอความเห็น 

75 
(22.5) 

221 
(66.2) 

34 
(10.2) 

3 
(0.9) 

1 
(0.3) 

4.10 0.617 มาก 1 

3. มีการติดตามและ
ประเมินผลระบบ 
ควบคุมภายใน 

41 
(12.3) 

131 
(39.2) 

162 
(48.5) 

0 0 3.64 0.691 
ปาน
กลาง 

2 

4. การประเมินผลมีอิสระ 
12 

(3.6) 
50 

(15.0) 
272 

(81.4) 
0 0 3.22 0.495 

ปาน
กลาง 

3 

รวม      3.45 0.465 
ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ 4.12 จะพบว่า ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ส่วนของ
สารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.45 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาจัดอันดับในแต่ละด้านพบว่าอันดับที่ 1 คือ วิทยาลัยมีช่องทางให้บุคลากรเสนอความเห็นโดย
มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อันดับที่ 2 คือ วิทยาลัยมีการติดตามและ
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
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 ตอนท่ี  4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 4.1 คุณภาพงาน/และปริมาณของงาน 
  
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
 ส่วนของคุณภาพงาน/และปริมาณของงาน 

คุณภาพงาน/ 
และปริมาณของงาน 

เห
็นด้

วย
มา
กท

ี่สุด
 

เห
็นด้

วย
มา
ก 

เห
็นด้

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ผลงานถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

8 
(2.4) 

90 
(26.9) 

165 
(49.4) 

71 
(21.4) 

0 3.10 0.754 
ปาน
กลาง 

3 

2. ผลงานผิดพลาดน้อย 
6 

(1.8) 
106 

(31.7) 
172 

(51.5) 
50 

(15.0) 
0 3.20 0.706 

ปาน
กลาง 

2 

3. ปริมาณงานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

10 
(3.0) 

132 
(39.5) 

142 
(42.5) 

50 
(15.0) 

0 3.31 0.757 
ปาน
กลาง 

1 

4. ปริมาณงานเป็นที่ 
น่าพอใจ 

7 
(2.1) 

120 
(35.9) 

178 
(53.5) 

29 
(8.7) 

0 3.31 0.658 
ปาน
กลาง 

1 

รวม      3.23 0.458 
ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ 4.13 จะพบว่า ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ส่วนของคุณภาพงาน/และ
ปริมาณของงาน มีค่าเฉลี่ย 3.23 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจัดอันดับในแต่ละด้านพบว่า
อันดับที่ 1 มี 2 หัวข้อ คือ ปริมาณงานเป็นไปตามเป้าหมาย และ ปริมาณงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมี
ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อันดับที่ 2 คือ ผลงานมีความผิดพลาด
น้อย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 
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 4.2 เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย 
  
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
 ส่วนของเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย 

เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย 
เห
็นด้

วย
มา
กท

ี่สุด
 

เห
็นด้

วย
มา
ก 

เห
็นด้

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ก าหนดความส าคัญงาน
เพื่อบริหารเวลา 

42 
(12.6) 

162 
(48.5) 

101 
(30.2) 

29 
(8.7) 

0 3.65 0.809 มาก 2 

2. ล าดับงานก่อนหลัง 
7 

(2.1) 
198 

(59.3) 
108 

(32.3) 
32 

(6.3) 
0 
 

3.57 0.643 
 

มาก 
 
3 

3. บุคลากรทุ่มเท 
ให้กับงาน 

87 
(26.0) 

175 
(52.4) 

49 
(14.7) 

22 
(6.6) 

1 
(0.3) 

3.97 0.836 มาก 1 

4. จัดการคนเข้างาน 
ตามความรู้ความสามารถ 

6 
(1.8) 

147 
(44.0) 

178 
(53.5) 

3 
(0.9) 

0 3.47 0.551 มาก 4 

5. ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 
และประหยัด 

4 
(1.2) 

145 
(43.5) 

185 
(55.5) 

0 0 3.45 0.380 มาก 5 

6. บริหารค่าใช้จ่าย 
12 

(3.6) 
125 

(37.4) 
195 

(58.4) 
2 

(0.6) 
0 3.44 0.576 มาก 6 

รวม      3.59 0.448 มาก  
 จากตารางที่ 4.14 จะพบว่า ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ส่วนของเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย
มีค่าเฉลี่ย 3.59 ถือว่าอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาจัดอันดับในแต่ละด้านพบว่าอันดับที่ 1 คือ บุคลากร
ทุ่มเทให้กับงานโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อันดับที่ 2 คือ ก าหนด
ความส าคัญของงานเพื่อบริหารเวลา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
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 ตอนท่ี  5  การทดสอบสมมติฐาน 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม สถิติที่น ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ได้แก่ 
 1. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 
กลุ่ม (t-test) และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม (ANOVA) 
ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 
 2. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 
กลุ่ม (t-test) และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม (ANOVA)  
ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 3. การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ใช้การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ในการด าเนินงานโดยใช้ 
Pearson correlation เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ในแต่ละด้าน 
 4. การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ใช้การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร
และประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ Pearson correlation เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของแต่ละ 
ปัจจัยด้านการบริหารและประสิทธิภาพในการด าเนินงานในแต่ละด้าน 
 5. การทดสอบสมมติฐานที่ 5 ใช้การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ในการ
ด าเนินงานโดยใช้ Pearson correlation เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของแต่ละประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ในแต่ละด้าน 
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 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ต่างกัน 
 1.1 เพศที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่ต่างกัน  

 
ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์ตัวแปรด้านเพศต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  
 ต่างกัน 

ด้านเพศต่อประสิทธิภาพ 
การควบคุมภายใน 

ตามแนวคิดของ COSO 
เพศ x  S.D. df t Sig. 

สภาพแวดล้อมการควบคุม  
และกิจกรรมการควบคุม 

ชาย 
หญิง 

3.8077 
3.8007 

0.33858 
0.37387 

332 0.169 0.866 

การประเมินความเสี่ยง ชาย 
หญิง 

3.2593 
3.3257 

0.38683 
0.41998 

332 -1.416 0.158 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
การติดตามและประเมินผล 

ชาย 
หญิง 

3.3932 
3.4862 

0.44202 
0.47609 

332 -1.746 0.082 

 สมมุติฐานได้แก่  
 H0  = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของทั้งสอง
เพศไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1  = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของทั้งสอง
เพศมีความแตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่าเพศที่
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSOที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ นั้นหมายถึงเพศไม่มีผลต่อความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO 
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 1.2 อายุที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์ตัวแปรด้านอายุต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  
 ต่างกัน 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO 

จ าแนกตามอายุ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F-test Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.534 
36.934 
38.467 

3 
330 
333 

0.511 
0.112 

 

4.568 
 
 

0.004* 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานได้แก่  
 H0  =  ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของกลุ่มอายุ
ไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1 =  ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของกลุ่มอายุ
มีความแตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่ากลุ่มอายุที่
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่แตกต่างกัน ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์หัวข้อย่อยของประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด
ของ COSO ที่แบ่งเป็นสามหัวข้อย่อย คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุม      
การประเมินความเสี่ยงและสารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล ได้ผลดังตารางที่ 4.17  
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ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะห์ปัจจัยกลุ่มอายุตามหัวข้อย่อยของประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ตามแนวคิดของ COSO 
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ตามแนวคิดของ COSO 
จ าแนกตามอายุ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS 
 
 

df MS F-test Sig. 

สภาพแวดล้อมการควบคุม  
และกิจกรรมการควบคุม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.436 
43.058 
43.494 

3 
330 
333 

0.145 
0.130 

 

1.113 
 
 

0.344 
 
 

การประเมินความเสี่ยง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.852 
52.939 

3 
330 

0.951 
0.160 

5.926 0.001* 

 รวม 55.791 333    
สารสนเทศและการสื่อสาร 
การติดตามแลประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.318 
69.962 
72.281 

3 
330 
333 

0.773 
0.212 

3.645 0.013* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.17 จะพบว่าค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่า กลุ่ม
อายุที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ในด้าน
ของการประเมินความเสี่ยงและด้านของสารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล
แตกต่างกัน แต่ในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุมนั้นไม่มีความแตกต่าง 
 จากนั้นท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO ด้วย LSD เพื่อดูความแตกต่างของแต่ละคู่ตัวแปรด้านอายุ โดยจะน าเสนอเฉพาะ
ตารางของคู่ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยน าเสนอเฉพาะตารางที่มีความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 4.18-4.19 
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ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรด้านอายุของประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ตามแนวคิดของ COSO ส่วนของการประเมินความเสี่ยง 

 ผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
อายุ กลุ่ม J 

  น้อยกว่า 25 ปี 25-30 ปี 31-35 ปี มากกว่า 35 ปี 
กลุ่ม I Mean 3.7436 3.2912    3.2590                   3.3217 

น้อยกว่า  25 ปี 3.7436 - 0.4524 
(0.000*) 

0.4846 
(0.000*) 

0.4219 
(0.000*) 

25-30 ปี 3.2912 - - 0.0322 -0.0305 
    (0.552) (0.617) 
31-35 ปี 3.2590 - - - -0.0627 
     (0.249) 
มากกว่า  35 ปี 3.3217 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.18 เมื่อแยกหัวข้อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
แยกออกเป็นสามชุด ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุม การประเมินความ
เสี่ยงและด้านสารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล จะพบว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี 
มคี่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ 25-30 ปี 31-35 ปี และมากกว่า 35 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.000 ทุกตัว 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4524, 0.4846 และ 0.4219 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรด้านอายุของประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม 
 แนวคิดของ COSO ส่วนของสารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล 

 ผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
อายุ กลุ่ม J 

  น้อยกว่า 25 ปี 25-30 ปี 31-35 ปี มากกว่า 35 ปี 
กลุ่ม I Mean 3.8654 3.4483 3.4375 3.4244 

น้อยกว่า  25 ปี 3.8654 - 0.4171 0.4279 0.4410 
   (0.003*) (0.001*) (0.001*) 
25-30 ปี 3.4483 - - 0.0108 0.0239 
    (0.863) (0.734) 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 
 ผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 

อายุ กลุ่ม J 
  น้อยกว่า 25 ปี 25-30 ปี 31-35 ปี มากกว่า 35 ปี 

31-35 ปี 3.4375 - - - 0.0131 
     (0.0834) 
มากกว่า  35 ปี 3.4244 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.19 จะพบว่า ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผลที่กลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่
มีอายุ 25-30 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.003 กลุ่มอายุ 31-35 ปี และมากกว่า 35 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.001 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4171, 0.4279 และ 0.4410 ตามล าดับ 
 1.3 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่
ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.20  การวิเคราะห์ตัวแปรด้านระดับการศึกษาต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ตามแนวคิดของ COSO ต่างกัน 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F-test Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.005 
37.463 
38.467 

4 
329 
333 

0.251 
0.114 

 

2.206 
 
 

0.068 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานได้แก่  
 H0 =  ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของระดับ
การศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1 =  ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของระดับ
การศึกษามีความแตกต่างกัน 
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 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นั้นหมายถึงระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
 1.4 ประสบการณ์การท างานที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
COSO ที่ต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.21 การวิเคราะห์ตัวแปรด้านประสบการณ์การท างานต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ตามแนวคิดของ COSO ต่างกัน 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO 
จ าแนกตามประสบการณ์ 

การท างาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F-test Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.642 
35.826 
38.467 

4 
329 
333 

0.660 
0.109 

 

6.065 
 
 

0.000* 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานได้แก่  
 H0 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของ
ประสบการณ์การท างานไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของ
ประสบการณ์การท างานมีความแตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่าประสบการณ์
การท างานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์หัวข้อย่อยของประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO ที่แบ่งเป็นสามหัวข้อย่อย คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุม 
การประเมินความเสี่ยงและสารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล ได้ผลดังตารางที่ 4.22 
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ตารางท่ี 4.22 การวิเคราะห์หัวข้อย่อยประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
 ของประสบการณ์การท างานที่ต่างกัน 

จ าแนกตามประสบการณ์ 
การท างาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F-test Sig. 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
และกิจกรรมการควบคุม 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.422 
43.072 
43.494 

4 
329 
333 

0.106 
0.131 

 
0.806 0.522 

การประเมินความเสี่ยง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.637 
52.155 
55.791 

    4 
   329 

333 

0.909 
0.159 5.735 0.000* 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
การติดตามแลประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.985 
65.296 
72.281 

   4 
   329 
   333 

1.746 
0.198 

8.798 
 

0.000* 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.22 จะพบว่า ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSOในด้านของการประเมินความเสี่ยงและด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน แต่ในด้านสภาพแวดล้อมของ   
การควบคุมและกิจกรรมการควบคุมนั้นไม่มีความแตกต่าง จากนั้นท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ปัจจัยประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ด้วย Scheffe เพื่อดูความแตกต่างของแต่ละ
คู่ตัวแปรด้านอายุ โดยจะน าเสนอเฉพาะตารางของคู่ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 4.23-4.24 
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ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรประสบการณ์การท างานของประสิทธิภาพ 
 การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ส่วนของการประเมินความเสี่ยง 

อายุ 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
กลุ่ม J 

 ไม่เกิน 5 ปี 6-10  ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า 20 ปี 
กลุม่ I Mean 3.4783 3.2778 3.2403 3.1429 3.4028 

ไม่เกิน 5 ปี 3.4783 - 0.2005 0.2380 0.3554 0.0755 
   (0.002*) (0.000*) (0.000*) (0.424) 
6-10  ปี 3.2778 - - 0.0375 0.1349 -0.1250 
    (0.503) (0.121) (0.176) 
11-15 ปี 3.2403 - - - 0.0975 -0.1625 
     (0.241) (0.067) 
16-20 ปี 3.1429 - - - - -0.2599 
      (0.020*) 
มากกว่า 20 ปี 3.4028 - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.23 เมื่อวิเคราะห์แยกหัวข้อย่อยปัจจัยด้านประสบการณ์การท างานในส่วนของ
การประเมินความเสี่ยง จะพบว่า  
 กลุ่มประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน 6-10 
ปี 11-15 ปี และ 16-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.002, 0.000 และ 0.000 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.2005, 0.2380 และ 0.3554 ตามล าดับ 
 กลุ่มประสบการณ์การท างาน 16-20 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน มากกว่า 
20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.020 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.2599 
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ตารางท่ี 4.24 การวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรประสบการณ์การท างานของประสิทธิภาพ 
 การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ส่วนด้านสารสนเทศและการสื่อสาร/ 
 การติดตามและประเมินผล 
ประการณ์การท างาน ผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 

กลุ่ม J 

 ไม่เกิน 5 ปี 6-10  ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า 20 ปี 
กลุ่ม I Mean 3.6268 3.5625 3.3566 3.1429 3.4583 

ไม่เกิน 5 ปี 3.6268 - 0.0643 0.2702 0.4840 0.1685 
   (0.375) (0.000*) (0.000*) (0.111) 
6-10  ปี 3.5625 - - 0.2059 0.4196 0.1042 
    (0.001*) (0.000*) (0.313) 
11-15 ปี 3.3566 - - - 0.2137 -0.1017 
     (0.022*) (0.305) 
16-20 ปี 3.1429 - - - - -0.3155 
      (0.011) 
มากกว่า 20 ปี    

3.4583 
- - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.24 เมื่อวิเคราะห์แยกหัวข้อย่อยปัจจัยด้านประสบการณ์การท างานในส่วนของ
สารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล จะพบว่า   
 กลุ่มประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน   
11-15 ปี และ 16-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.000 ทุกตัว โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2702 และ 
0.4840ตามล าดับ 
 กลุ่มประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน 11 -15 
ปี และ 16-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 และ 0.000 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2059 และ 
0.4196 ตามล าดับ 
 กลุ่มประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน 16-20  ปี 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.022 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2137 
 
 



82 

 1.5 ต าแหน่งงานที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่ต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.25 การวิเคราะห์ตัวแปรด้านต าแหน่งงานต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด 
 ของ COSO ต่างกัน 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F-test Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.018 
38.450 
38.467 

2 
331 
333 

0.009 
0.116 

 

0.076 
 
 

0.927 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานได้แก่  
 H0 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของต าแหน่ง
งานไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ของต าแหน่ง
งานมีความแตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ต าแหน่ง
งานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ นั้นหมายถึงต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่าง
กัน 
 2.1 เพศที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.26 การวิเคราะห์ตัวแปรด้านเพศต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
จ าแนกตามเพศ 

เพศ x  S.D. df t Sig. 

คุณภาพงานและปริมาณของงาน ชาย 
หญิง 

3.2308 
3.2327 

0.42946 
0.47384 

332 -0.037 0.132 

เวลา/วิธี/และค่าใช้จ่าย ชาย 
หญิง 

3.6286 
3.5730 

0.44879 
0.44830 

332 1.082 0.792 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานได้แก่  
 H0 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของทั้งสองเพศไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของทั้งสองเพศมีความแตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่าเพศที่
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นั้นหมายถึง
เพศ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 2.2 อายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.27 การวิเคราะห์ตัวแปรด้านอายุต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน

จ าแนกตามอายุ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F-test Sig. 

คุณภาพงานและปริมาณ 
ของงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.146 
62.746 
69.892 

3 
330 
333 

2.382 
0.190 

 

12.528 
 
 

0.000* 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมุติฐานได้แก่  
 H0 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มอายุไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มอายุมีความแตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่าอายุที่
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ดังนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์แยกหัวข้อปัจจัยประสิทธิภาพการด าเนินงาน ได้ผลดังตารางที่ 4.28 
 
ตารางท่ี 4.28 การวิเคราะห์ตัวแปรด้านอายุแยกหัวข้อปัจจัยประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน

จ าแนกตามอายุ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F-test Sig. 

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.146 
62.746 
69.892 

3 
330 
333 

2.382 
0.190 

 

12.528 
 
 

0.000* 
 
 

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.535 
64.474 

3 
330 

0.845 
0.195 

4.325 0.005* 

 รวม 67.010 333    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.28 จะพบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่าอายุที่
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานทั้งในด้านคุณภาพงาน/ปริมาณงานและด้านเวลา/วิธีการ/
ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน จากนั้นท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้วย LSD เพื่อดูความแตกต่างของแต่ละคู่ตัวแปรด้านอายุ โดยจะน าเสนอเฉพาะตารางของคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กัน โดยน าเสนอเฉพาะตารางที่มีความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 4.29-4.30 
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ตารางท่ี 4.29 การวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรด้านอายุของประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ด้านคุณภาพงาน/ปริมาณงานด้วย LSD 

 ผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
อายุ กลุ่ม J 

  น้อยกว่า 25 ปี 25-30 ปี 31-35 ปี มากกว่า 35 ปี 
กลุ่ม I Mean 3.9038 3.2155 3.1503 3.2878 

น้อยกว่า 25 ปี 3.9038 - 0.6883 
(0.000*) 

0.7535 
(0.000*) 

0.6161 
(0.000*) 

25-30 ปี 3.2155 - - 0.0652 
(0.269) 

-0.0723 
(0.277) 

31-35 ปี 3.1503 - - - -0.1375 
     (0.021*) 
มากกว่า 35 ปี 3.2878 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.29 เมื่อวิเคราะห์แยกหัวข้อย่อยปัจจัยด้านอายุ ในส่วนของ คุณภาพงาน/
ปริมาณงานจะพบว่า  
 กลุ่มอายุที่น้อยกว่า 25 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุ 25-30 ปี 31-35 ปี และ มากกว่า 35 ปี อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.000 ทุกตัว โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6883, 0.7535 และ 0.6161 ตามล าดับ 
 กลุ่มอายุที่ 31-35 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุมากกว่า 35 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.021  
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.1375 
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ตารางท่ี 4.30 การวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรด้านอายุของประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเวลา/ 
 วิธีการ/ค่าใช้จ่ายด้วย LSD 

 ผลต่างค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
อายุ กลุ่ม J 

  น้อยกว่า 25 ปี 25-30 ปี 31-35 ปี มากกว่า 35 ปี 
กลุ่ม I Mean 3.8821 3.6619 3.5115 3.6178 

น้อยกว่า 25 ปี 3.8821 - 0.2202 0.3706 0.2642 
   (0.095) (0.004*) (0.045*) 
25-30 ปี 3.6619 - - 0.1504 0.0440 
    (0.012*) (0.513) 
31-35 ปี 3.5115 - - - -0.1063 
     (0.077) 
มากกว่า 35 ปี 3.6178 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.30 เมื่อวิเคราะห์แยกหัวข้อย่อยปัจจัยด้านอายุ ในส่วนของเวลา/วิธีการ/
ค่าใช้จ่ายจะพบว่า  
 กลุ่มอายุที่ น้อยกว่า 25 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุ  31-35 ปี และ มากกว่า 35 ปี อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.004 และ 0.045 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3706  และ 0.2642 ตามล าดับ 
 กลุ่มอายุที่ 25-30 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุ  31-35  ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.012  โดย
มผีลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1504 
 2.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.31  การวิเคราะห์ตัวแปรด้านระดับการศึกษาต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F-test Sig. 

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.658 
47.596 
49.255 

4 
329 
333 

0.415 
0.145 

 

2.866 
 
 

0.023* 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมุติฐานได้แก่  
 H0 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มระดับการศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกัน 
 H1 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มระดับการศึกษามีความ
แตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้น
จึงท าการวิเคราะห์ในหัวข้อย่อยของประสิทธิภาพการด าเนินงานดังตารางที่ 4.32 
 
ตารางท่ี 4.32 การวิเคราะห์ตัวแปรระดับการศึกษาต่อหัวข้อย่อยของประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F-test Sig. 

คุณภาพงานและปริมาณของงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.955 
66.937 
69.892 

4 
329 
333 

0.739 
0.203 

 

3.631 
 
 

0.007* 
 
 

เวลา/วิธี/และค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.160 
65.850 

4 
329 

0.290 
0.200 

1.448 0.218 

 รวม 67.010 333    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.32 จะพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉพาะด้านคุณภาพงาน/ปริมาณงานเท่านั้น เนื่องจากระดับนัยส าคัญทาง
สถิติมีน้อยกว่า 0.05 จากนั้นท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วย 
LSD เพื่อดูความแตกต่างของแต่ละคู่ตัวแปรของระดับการศึกษา โดยจะน าเสนอเฉพาะตารางของคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 4.33 
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ตารางท่ี 4.33 การวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรด้านระดับการศึกษาต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
 ด้านคุณภาพงาน/ปริมาณงาน 

ระดับการศึกษา 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
กลุ่ม J 

 มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่ม I Mean 4.0000 3.3239 3.1894 3.3207 3.1667 
มัธยมศึกษา 4.0000 - 0.6761 .8106 0.6793 0.8333 
ตอนปลาย   (0.012*) (0.002*) (0.012*) (0.009*) 
อนุปริญญา 3.3239 - - 0.1345 0.0032 0.1572 
    (0.070) (0.973) (0.424) 
ปริญญาตร ี 3.1894 - - - -0.1313 0.0227 
     (0.072) (0.903) 
ปริญญาโท 3.3207 - - - - 0.1540 
      (0.432) 
ปริญญาเอก 3.1667 - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

 จากตารางที่ 4.33 เมื่อวิเคราะห์แยกหัวข้อย่อยปัจจัยด้านระดับการศึกษา ในส่วนของ 
คุณภาพงาน/ปริมาณงาน จะพบว่า  
 กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มระดับการศึกษา ระดับ
อนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.012, 
0.002, 0.012 และ 0.009 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6761, 0.8106, 0.6793 และ 0.8333 ตามล าดับ 
 2.4  ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.34  การวิเคราะห์ตัวแปรด้านประสบการณ์การท างานต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F-test Sig. 

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.392 
43.862 
49.255 

4 
329 
333 

1.348 
0.133 

 

10.111 
 
 

0.000* 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมุติฐานได้แก่  
 H0 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มประสบการณ์การท างานไม่มี
ความแตกต่างกัน 
 H1 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มประสบการณ์การท างานมีความ
แตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่าประสบการณ์
การท างานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ แตกต่างกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์หัวข้อย่อยต่อไป ได้ผลดังตารางที่ 4.35 
 
ตารางท่ี 4.35 การวิเคราะห์ตัวแปรด้านประสบการณ์การท างานต่อหัวข้อย่อยของประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F-test Sig. 

คุณภาพงานและปริมาณของงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.641 
63.252 
69.892 

4 
329 
333 

1.660 
0.192 

 

8.635 
 
 

0.000* 
 
 

เวลา/วิธี/และค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.800 
62.210 

4 
329 

1.200 
0.189 

6.346 0.000* 

 รวม 67.010 333    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.35 อ่านค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 จะพบว่าประสบการณ์การ
ท างานที่แตกต่างกันล้วนแล้วแต่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานทั้งสิ้น ทั้งในส่วนของคุณภาพงาน/
ปริมาณงานและส่วนของเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย จากนั้นท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยด้วย 
LSD เพื่อดูความแตกต่างของแต่ละคู่ตัวแปรด้านประสบการณ์การท างาน โดยจะน าเสนอเฉพาะตาราง
ของคู่ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 4.36-4.37 
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ตารางท่ี 4.36 การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรด้านประสบการณ์การท างานต่อประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงานส่วนคุณภาพงาน/ปริมาณงาน 

 ผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
ประการณ์การท างาน กลุ่ม J 

  ไม่เกิน 5 ป ี 6-10  ป ี 11-15 ป ี 16-20 ป ี มากกว่า 20 ป ี
กลุ่ม I Mean 3.4710 3.1845 3.1221 3.1429 3.4063 

ไม่เกิน 5 ป ี 3.4710 - 0.2865 0.3489 0.3282 0.0648 
   (0.000*) (0.000*) (0.001*) (0.534) 
6-10  ป ี 3.1845 - - 0.0624 0.0417 -0.2217 
    (0.311) (0.664) (0.030*) 
11-15 ป ี 3.1221 - - - -0.0208 -0.2842 
     (0.820) (0.004*) 
16-20 ป ี 3.1429 - - - - -0.2634 
      (0.032*) 
มากกว่า 20 ป ี 3.4063 - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 จากตารางที่ 4.36 เมื่อวิเคราะห์แยกหัวข้อย่อยปัจจัยด้าน ประสบการณ์การท างานในส่วน
ของคุณภาพงาน/ปริมาณงาน จะพบว่า  
 กลุ่มประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน    
6-10 ปี 11-15 ปี และ 16-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.000, 0.000 และ 0.001 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.2865, 0.3489 และ 0.3282 ตามล าดับ 
 กลุ่มประสบการณ์การท างาน 6-10  ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน มากกว่า 
20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.030 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.2217  
 กลุ่มประสบการณ์การท างาน 11-15  ปี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน มากกว่า 
20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.004 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.2842 
 กลุ่มประสบการณ์การท างาน 16-20 ปี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน มากกว่า 
20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.032 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.2634 
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ตารางท่ี 4.37 การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรด้านประสบการณ์การท างานต่อประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงาน ส่วนเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย 

 ผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
ประการณ์การท างาน กลุ่ม J 

  ไม่เกิน 5 ป ี 6-10  ป ี 11-15 ป ี 16-20 ป ี มากกว่า 20 ป ี
กลุ่ม I Mean 3.7710 3.5978 3.4702 3.5601 3.7556 

ไม่เกิน 5 ป ี 3.7710 - 0.1732 0.3009 0.2109 0.0155 
   (0.015*) (0.000*) (0.031*) (0.881) 
6-10  ป ี 3.5978 - - 0.1277 0.0377 -0.1577 
    (0.037*) (0.691) (0.118) 
11-15 ป ี 3.4702 - - - -0.0900 -0.2854 
     (0.322) (0.003*) 
16-20 ป ี 3.5601 - - - - -0.1954 
      (0.107) 
มากกว่า 20 ปี  3.7556  - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 จากตารางที่ 4.37 เมื่อวิเคราะห์แยกหัวข้อย่อยปัจจัยด้านประสบการณ์การท างานในส่วนของ
เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย จะพบว่า    
 กลุ่มประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน    
6-10 ปี 11-15 ปี และ 16-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.015, 0.000 และ 0.031 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.1732, 0.3009 และ 0.2109 ตามล าดับ   
 กลุ่มประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.037 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1277 
 กลุ่มประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การท างาน มากกว่า 
20 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.003 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.2854 
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 2.5 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.38  การวิเคราะห์ตัวแปรด้านต าแหน่งงานต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F-test Sig. 

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.112 
49.143 
49.255 

2 
331 
333 

0.056 
0.148 

 

0.377 
 
 

0.687 
 
 

 สมมุติฐานได้แก่  
 H0 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของต าแหน่งงานไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1 = ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของต าแหน่งงานมีความแตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่าต าแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานที่ ตั้งไว้นั้น
หมายถึง ต าแหน่งงานไม่มีผลต่อความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO 
 
ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ 
 กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  

ปัจจัยด้านการบริหาร ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
ค่าความสัมพันธ์ 
Sig. 
จ านวน 

0.485 
0.000* 

334 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานได้แก่ 
 H0 =  ปัจจัยด้านการบริหารไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO 
 H1 =  ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด
ของ COSO 
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 จากตารางที่ 4.39 อ่านค่าได้ดังนี้ ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ H1 

หมายความว่า ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
COSO เมื่อท าการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของหัวข้อย่อยของทั้งสองปัจจัยต่อไป จะได้ค่าดัง
ตารางที่ 4.40 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงค่าระหว่างหัวข้อย่อยปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับหัวข้อย่อย 
 ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO โดยให้แทนค่าดังนี้ 

การค่าความสัมพันธ ์

สภาพแวดล้อม 
ของการควบคุม 
และกิจกรรม 
การควบคุม 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

  

สารสนเทศ 
และการสือ่สาร 
การติดตามและ
ประเมินผล 

การสนับสนุนของผู้บรหิาร ค่าความสัมพันธ ์ 0.324 0.255 0.191 
และการจัดการในองค์กร Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 
  จ านวน 334 334 334 
ความพร้อมของบคุลากร ค่าความสัมพันธ ์ 0.295 0.550 0.360 
และการฝึกอบรม Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 
  จ านวน 334 334 334 
นโยบายขององค์กร และ ค่าความสัมพันธ ์ 0.238 0.137 0.200 
กฎ ระเบียบในการปฏบิัติงาน Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 
  จ านวน 334 334 334 
การประสานงานและงบประมาณ ค่าความสัมพันธ ์ 0.359 0.383 0.241 

 
Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 

  จ านวน 334 334 334 
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

 จากตารางที่ 4.40 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริหาร ซึ่งได้แก่ การสนับสนุนของ
ผู้บริหาร/การจัดการในองค์การ  ความพร้อมของบุคลากร/การฝึกอบรม นโยบายขององค์กร/กฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงาน การประสานงาน/งบประมาณ มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม/กิจกรรมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
และสารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล มีค่าความสัมพันธ์ในภาพรวมที่ระดับ 
ปานกลาง (r = 0.485) โดยผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมของบุคลากรและการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับการประเมินความเสี่ยง เป็นอันดับมากสุด มีนัยส าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.000โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r = 0.550) รองลงมา คือ การประสานงานและงบประมาณมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ากับการประเมินความเสี่ยง นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r = 0.383)   
 สมมุติฐานท่ี 4  ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
ตารางท่ี 4.41  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ 
 กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ปัจจัยด้านการบริหาร      ประสิทธิภาพการการด าเนินงาน 
ค่าความสัมพันธ์ 
Sig. 
จ านวน 

0.395 
0.000* 

334 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานได้แก่ 
 H0 =  ปัจจัยด้านการบริหารไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 H1 =  ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 จากตารางที่ 4.41 อ่านค่าได้ดังนี้ ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 หมายความว่า
ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในระดับหัวข้อย่อยของปัจจัยทั้งสอง ดังตารางที่ 4.42 
 
ตารางท่ี 4.42  แสดงค่าระหว่างหัวข้อย่อยปัจจัยปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับหัวข้อย่อย 
 ของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

การค่าความสัมพันธ์ คุณภาพงานและปริมาณงาน เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย 

การสนับสนุนของผู้บรหิาร ค่าความสัมพันธ ์ 0.215 0.207 
และการจัดการในองค์กร Sig. 0.000* 0.000* 
  จ านวน 334 334 
ความพร้อมของบคุลากร ค่าความสัมพันธ ์ 0.397 0.316 
และการฝึกอบรม Sig. 0.000* 0.000* 
  จ านวน 334 334 
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ตารางท่ี 4.42  (ต่อ) 

การค่าความสัมพันธ ์ คุณภาพงานและปริมาณงาน เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย 

นโยบายขององค์กร และ ค่าความสัมพันธ ์ 0.111 0.187 
กฎ ระเบียบในการปฏบิัติงาน Sig. 0.043* 0.001* 
  จ านวน 334 334 
การประสานงานและงบประมาณ ค่าความสัมพันธ ์ 0.291 0.266 

 
Sig. 0.000* 0.000* 

  จ านวน  334 334 
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

 จากตารางที่ 4.42 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริหาร ซึ่งได้แก่ การสนับสนุนของ
ผู้บริหาร/การจัดการในองค์การ ความพร้อมของบุคลากร/การฝึกอบรม นโยบายขององค์กร/กฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงาน การประสานงาน/งบประมาณ  มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการการด าเนินงาน 
ซึ่งได้แก่ คุณภาพงาน/ปริมาณงานและ เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย มีค่าความสัมพันธ์ในภาพรวมที่ระดับ     
(r = 0.395) โดยผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมของบุคลากรและการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ า กับ คุณภาพงานและปริมาณงาน เป็นอันดับมากสุด มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.000 โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r = 0.397) รองลงมา คือ ความพร้อมของบุคลากรและการฝึกอบรมมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ากับเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r = 0.316)   
 สมมุติฐานท่ี 5 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO 
 
ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด 
 ของ COSO มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ค่าความสัมพันธ์ 
Sig. 
จ านวน 

0.456 
0.000* 

334 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 



96 

 สมมุติฐานได้แก่ 
 H0 = ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 H1 = ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 จากตารางที่ 4.43 อ่านค่าได้ดังนี้ ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ H1  
หมายความว่า ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
การบริหาร ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในระดับหัวข้อย่อยของปัจจัยทั้งสอง ดังตารางที่ 4.44 
 
ตารางท่ี 4.44  แสดงค่าระหว่างหัวข้อย่อยปัจจัยประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด 
 ของ COSO มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

การค่าความสัมพันธ ์ คุณภาพงานและปริมาณงาน เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม ค่าความสัมพันธ ์ 0.321 0.294 
และกิจกรรมการควบคุม Sig. 0.000* 0.000* 
  จ านวน 334 334 
การประเมินความเสี่ยง ค่าความสัมพันธ ์ 0.464 0.358 
 Sig. 0.000* 0.000* 
  จ านวน 334 334 
สารสนเทศและการส่ือสาร ค่าความสัมพันธ ์ 0.343 0.233 
การติดตามและประเมินผล Sig. 0.000* 0.000* 
 จ านวน 334 334 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

 จากตารางที่ 4.44 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  
ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม/กิจกรรมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงและสารสนเทศและ
การสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล  มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการการด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ 
คุณภาพงาน/ปริมาณงาน และเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย  มีค่าความสัมพันธ์ในภาพรวมที่ระดับปานกลาง 
(r = 0.456) โดยผลการวิจัยพบว่า การประเมินความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง กับ คุณภาพงานและปริมาณงานเป็นอันดับมากสุด มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยมี
ค่าความสัมพันธ์ (r = 0.464) รองลงมา คือ การประเมินความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่ ากับเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r = 0.358)   
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ตารางท่ี 4.45 ผลสรุปข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อประประสิทธิภาพ 
 การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO แตกต่างกัน 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ตามแนวคิดของ COSO 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
ประสบการณ์ 
การท างาน 

ต าแหน่งงาน 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม - - - - - 

และกิจกรรมการควบคุม           

การประเมินความเสี่ยง - / - / - 

สารสนเทศและการสื่อสาร/ - / - / - 
การติดตามและประเมินผล           

 
ตารางท่ี 4.46 ผลสรุปข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อประประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงาน แตกต่างกัน 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
ประสบการณ์ 
การท างาน 

ต าแหนง่งาน 

คุณภาพของงาน และปริมาณ - / / / - 

ของงาน           

เวลา/วิธีการ/และค่าใช้จ่าย - / - / - 
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ตารางท่ี 4.47 ผลสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารกับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ตามแนวคิดของ COSO 

ปัจจัยด้านการบริหาร 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน สารสนเทศและการสื่อสาร 

และกิจกรรมการควบคุม ความเสี่ยง การติดตามและการประเมินผล 

การสนับสนุนของผู้บรหิาร / / / 

และการจัดการในองค์กร       

ความพร้อมของบคุลากร / / / 

และการฝึกอบรม       

นโยบายขององค์กรและ / / / 

กฎระเบียบในการปฏิบัตงิาน       

การประสานงาน และ / / / 

งบประมาณ       

 
ตารางท่ี 4.48 ผลสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ปัจจัยด้านการบริหาร 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

คุณภาพของงาน/  เวลา/วิธีการ   

และปริมาณของงาน /และค่าใช้จ่าย 

การสนับสนุนของผู้บริหาร / / 

และการจัดการในองค์กร     

ความพร้อมของบุคลากร / / 

และการฝึกอบรม     

นโยบายขององค์กร / / 

และกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน     

การประสานงานและงบประมาณ / / 
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ตารางท่ี 4.49 ผลสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
 กับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ตามแนวคิดของ  COSO 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

คุณภาพของงาน  เวลา /วิธีการ   

/และปริมาณของงาน /และค่าใช้จ่าย 

สภาพแวดล้อมการควบคุม / / 

และกิจกรรมการควบคุม     

การประเมินความเสี่ยง / / 

สารสนเทศและการสื่อสาร / / 

การติดตามและการประเมินผล     
 



 

 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการในการด าเนินงาน ศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการการด าเนินงาน ศึกษา
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ  COSO ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
 การวิจัยในคร้ังนี้ได้ใช้กลุ่มประชากรซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 20 แห่ง 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 2,029 คนและค านวณหากลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 334  คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2    
เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารการควบคุมภายในจ านวน 16 ข้อ ตอนที่
3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO  
จ านวน 11 ข้อ ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ านวน  
10 ข้อ ตอนที่ 5 เป็นค าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ  
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่การหาค่า t-test ใช้
เปรียบเทียบตัวแปร ซึ่งจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม การหาค่า F-test ใช้เปรียบเทียบตัวแปร ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม
ขึ้นไปและเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของ (LSD) ต่อไป และการหาค่าสัมมนาประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficients) ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ประสบการณ์การท างานอยู่ในช่วง 11-15 ปี ต าแหน่งงานคือ อาจารย์ผู้สอน ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นปัจจัยด้านการบริหารในการควบคุมภายใน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านนโยบายขององค์กร/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานมีความเห็นด้วยอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด้านการประสานงาน/งบประมาณ ด้านการ
สนับสนุนของผู้บริหาร/และการจัดการในองค์กร และด้านความพร้อมของบุคลากร/และการฝึกอบรม 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ของกลุ่ม
ตัวอย่ าง พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุม มีความเห็นด้วยอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ 
สารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล อันดับสุดท้าย คือ การประเมินความเสี่ยงผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย มีความเห็นด้วยอันดับที่
หนึ่ง รองลงมา คือ คุณภาพงาน/และปริมาณของงาน  
 ในการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ต่างกัน มีผลทดสอบดังนี้ ด้านอายุมีนัยส าคัญ 
กับด้านการประเมินความเสี่ยง และสารสนเทศและการสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล  ด้าน
ประสบการณ์การท างานมีนัยส าคัญ กับด้านการประเมินความเสี่ยงและสารสนเทศ และการสื่อสาร/
การติดตามและประเมินผล 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ต่ างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่แตกต่างกันมี
ผลทดสอบดังนี้ ด้านอายุ มีนัยส าคัญ กับด้านคุณภาพงาน/ปริมาณงาน  และเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย ด้าน
ระดับการศึกษา มีนัยส าคัญ กับด้านคุณภาพงาน/ปริมาณงาน ด้านประสบการณ์การท างานมีนัยส าคัญ 
กบัด้าน คุณภาพงาน/ปริมาณงาน  และเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย 
   ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
COSO มีผลทดสอบดังนี้ ปัจจัยด้านการบริหาร ซึ่งได้แก่การสนับสนุนของผู้บริหาร/การจัดการในองค์การ 
ความพร้อมของบุคลากร/การฝึกอบรม นโยบายขององค์กร/กฎระเบียบในการปฏิบัติงานการประสานงาน/
งบประมาณ  มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ซึ่งได้แก่
สภาพแวดล้อมการควบคุม/กิจกรรมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงและสารสนเทศ และการ
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สื่อสาร/การติดตามและประเมินผล มีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในภาพรวมที่ระดับปานกลาง 
มีค่าความสัมพันธ์ (r = 0.485)  
   ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีผลทดสอบดังนี้ 
ปัจจัยด้านการบริหารในการควบคุมภายใน ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร/และการจัดการใน
องค์กร ความพร้อมของบุคลากร/การฝึกอบรม นโยบายขององค์กร/กฎระเบียบในการปฏิบัติงานและ
การประสานงาน/และงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับหัวข้อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ได้แก่ 
คุณภาพงาน/ปริมาณงานและเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย มีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในภาพรวมที่
ระดับต่ า มีค่าความสัมพันธ์ (r = 0.395) 
  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO มีผลทดสอบดังนี้ ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมและกิจกรรมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และสารสนเทศและ
การสื่อสาร/การติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์กับหัวข้อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ได้แก่ คุณภาพงาน/ปริมาณงานและเวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย มีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ภาพรวมที่ระดับปานกลาง มีค่าความสัมพันธ์ (r = 0.456) 
 
5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุ และประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ต่างกันในด้านการประเมินความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ 
พุฒชาต (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(Control Self-Assessment: CSA) ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  พบว่าพักงานที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO แตกต่างกันในด้านการประเมิน
ความเสี่ยง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ ประสบการณ์การท างาน และระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานต่างกัน โดยอายุและประสบการณ์การ
ท างาน ต่างกันในด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา วิธีการ และค่าใช้จ่าย ส่วนระดับการศึกษาต่างกัน 
ในด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิญญาพัชญ์ พูลสวัสดิ์ (2552) ศึกษา
เร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ 
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บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่าอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการต่างกัน 
 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
COSO  ผลจากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารกับประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก  ปัจจัยด้านการบริหาร คือ การสนับสนุนของผู้บริหาร/และการจัดการ
ในองค์กร ความพร้อมของบุคลากร/และการฝึกอบรม นโยบายขององค์กร/และกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน การประสานงานและงบประมาณ  ต่างก็เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้การบริหารงานและการ
ด าเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO เช่นมีการจัดโครงสร้างสายงาน  การบังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของงาน ผู้บริหารมีการพิจารณากิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอกับระดับความ
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายมีการประชุมร่วมกันเพื่อการระบุปัจจัยเสี่ยงและโอกาสของความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยล าดับความส าคัญของความเสี่ยง มีการจัดการกับ
ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน ภายนอกอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม และทันเวลามีช่องทางให้กับบุคลากรได้เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย  ลีลิตธรรม (2550) ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน าระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO มาใช้กับการบริหารการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ความเป็นไปได้ในการน าระบบการ
ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO มาใช้กับการบริหารงานของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 1  
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของพนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค  เขต 1  (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง 
COSO  ของพนักงานกับความเป็นไปได้ในการน าระบบควบคุมภายในตามแนวทาง COSO มาใช้กับ
การบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับต่ ามาก 4. ปัจจัยด้านการบริหารกับความเป็นไปได้ในการน าระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทาง COSO มาใช้กับการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี   
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาก 
 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ผลจากการวิจัยพบว่า  
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการบริหารกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์กันใน
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ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจัยด้านการบริหารคือ 
การสนับสนุนของผู้บริหาร/และการจัดการในองค์กร ความพร้อมของบุคลากร/และการฝึกอบรม  
นโยบายขององค์กร/และกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน การประสานงานและงบประมาณ ต่างก็เป็น
เคร่ืองมือที่ช่วยให้การบริหารงานและการด าเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์
กับ ประสิทธิภาพการด าเนินงาน เช่นผลงานที่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด และท าได้อย่าง
ต่อเน่ืองผลงานที่ได้มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของงานปริมาณงานที่
ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ที่ก าหนดไว้ รวดเร็วและทันเวลา ปริมาณงานที่ได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานแล้ว ได้ปริมาณงานเป็นที่พึงพอใจ มีการก าหนด
ความส าคัญของงานเพื่อบริหารเวลาในการจัดการงาน มีการล าดับงานที่จะท าก่อนหลังตาม
ความส าคัญและเร่งด่วนเพื่อประสิทธิผลของงาน บุคลากรมีความพยายาม และทุ่มเทให้กับงานของ
องค์กร มีการจัดการคนเข้าท างานตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับงานนั้น การใช้
ทรัพยากรที่คุ้มค่า และประหยัดท าให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด มีการบริหารค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุ คน 
และเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สเตียร์ส (1977 : 8  อ้างในทวีศักดิ์  ไทยประดิษฐ์, 2545 : 100-101) เร่ืองประสิทธิภาพขององค์การ 
พบว่าปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถบรรลุผลถึงเป้าหมายที่ว่างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ  
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ เช่น การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  การจัดหาและ
ใช้ทรัพยากรการสร้างบรรยากาศละสภาพแวดล้อมในการท างาน กระบวนการติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น า 
และการตัดสินใจการปรับตัวขององค์การและการริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 ประสิทธิการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ผลจากการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
โดยการประเมินความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานและปริมาณงานและการประเมินความเสี่ยง 
มีความสัมพันธ์ กับ เวลา/วิธีการ/ค่าใช้จ่าย เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่
สามารถช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์และคาดเดาความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้
หน่วยงานอาจเกิดความเสียหายได้ การประเมินความเสี่ยงจึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัชชา โยธาทัย 
(2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายในกับผลการด าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการควบคุมภายในเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ช่วยให้สหกรณ์การเกษตรในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถด าเนินธุรกิจบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรควรให้ความส าคัญการพัฒนา
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ทักษะบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ด าเนินงานและการบริการที่ดี ซึ่งจะน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและผลการด าเนินงานที่ดี
ตลอดจนการด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนของสหกรณ์การเกษตรและสอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมา โสเขียว 
(2549) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชี ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีบริษัทจดทะเบียน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม
ของการควบคุม และด้านการติดตามและประเมินผล จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของประสิทธิภาพการควบคุมภายใน พบว่า (1) ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านการประเมิน
ความเสี่ยง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  ด้านความเข้าใจได้
และด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (2) ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุม 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  ด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ และ (3) ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีโดยรวม ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการเปรียบเทียบ
กันได ้
 
5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1.  การสนับสนุนของผู้บริหารและการจัดการในองค์กรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อการท ากิจกรรม
การควบคุมภายในในระดับที่น้อย  จึงควรมีนโนบายให้ผู้บริหารทุกระดับชั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมการควบคุมภายในอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจนและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังไม่ ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
ควบคุมภายใน จึงควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะความช านาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ระบบการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO เพื่อให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถรองรับมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
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 3. สถานศึกษาทุกแห่งควรมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบความเสี่ยงจะได้ท า
การแก้ไขได้ทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษาต่อไป 
 4.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ควรมีการเผยแพร่ในหลาย ๆ ช่องทาง เช่นผ่านทางเว็บไซต์
ของสถานศึกษา ทางระบบเอกสาร รวมถึงการแจ้งเวียนระเบียบต่าง  ๆ ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินให้รับทราบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดท าระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 
5.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองในอนาคต 
 1. การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาใน
สังกัดในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายใน ในภาพรวมของหน่วยงาน ไม่ได้ท าการวิเคราะห์ในระดับแผนกหรือส่วนงาน ดังนั้นการศึกษา
ในคร้ังต่อไป ควรจะท าการศึกษาในระดับแผนกหรือส่วนงานด้วย เช่น แผนกการเงิน แผนกบัญชี 
และแผนกพัสดุ  เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ในแต่ละด้าน โดยจ าแนกตาม
แผนกงานและส่วนงานย่อย ๆ ของสถานศึกษาต่อไป 
 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเปรียบเทียบความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อความ
คิดเห็น เพื่อจะได้ผลการวิจัยที่กว้างขึ้น ครอบคลุมในหลายด้าน น าไปสู่การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในของสถานศึกษาต่อไป 
 3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางและแบบอย่างการ
ปฏิบัติงาน เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในตามแนวคิด
ของ COSO เป็นการช่วยพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกัน กับหน่วยงานอ่ืน เช่น 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อให้ได้ข้อสนเทศเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ครอบคลุมทุกด้านตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2. ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. 

http://www2.cgd.go.th/
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.2540.  แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน.  กรุงเทพมหานคร  
 : บุญศิริการพิมพ์. 
ธนัชชา โยธาทัย. 2549. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายในกับผลการด าเนินงาน 
 ของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
นัยนา  แสวงผล. 2554.  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาหารปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง :  ตามความคิดเห็นประธานกองทุนในเขตอ าเภอพาน  
 จังหวัดเชียงราย.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เชียงราย. 
เนตรดาว  ทองประกอบ. 2555. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของมาตรการควบคุมภายในระหว่าง 
 เทศบาลขนาดใหญ่และขนาดเล็ก : กรณีศึกษาเทศบาลนครราชสีมากับเทศบาลต าบลโคก 
 กรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 นารินทร์  จันทร์สุวรรณ. 2551.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
 ของพนักงานเทศบาลต าบลสามโก้  และเทศบาลต าบลศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง.   
 ปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา. 
บุษกร  ดอนพานเหล็ก. 2551.  การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเร่ือง “การอนุรักษ์พลังงานแบบมี 
 ส่วนร่วม”  ของพนักงาน  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด  (มหาชน)  สาขาโคราช.   
 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. 
ประเสริฐ   กายาไชย. 2551. การควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่งฮึ้ง หมู่ 2 และ 
 หมู่ 17 ต าบลห้วยสัก อ าเมืองเมือง จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจหมาบัณฑิต   
 สาขาการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 
ประทวน   กลิ่นพินิจ. 2551. ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลต าบลในจังหวัด 
 อุตรดิตถ์.  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ปาริชาติ   อุ่นเรือน. 2551. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในด้าน 
 การเงิน  การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย  
 เขต 4. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
พนิดา  ทีตี้. 2544. ความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอ านาจการบริหาร 
 การศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติพ.ศ. 2542. กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  
 สังกัดส านักงานการประถมจังหวัดราชบุรี. ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
 บริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
พริ้มเพรา   ธงไชย. 2549. ศึกษาสภาพการด าเนินงานการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของ 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจ าปี 2547.   
 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
ไพลิน   นาพันธุ์. 2550.  ประสิทธิภาพและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
 เจ้าหน้าท่ีปกครองตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีปกครอง และผู้บังคับบัญชาในจังหวัด 
 อุตรดิตถ์. ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองชนบท.  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์. 
ยลจิต  บุตรเวทย์.  2544.  การน านโยบายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
 ประถมศึกษาจังหวัดเลย.  ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ 
 พัฒนา.  สถาบันราชภัฏเลย. 
ราชบัณทิตยสถาน. 2546. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงทพฯ :   
 นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 
วีระศักดิ์   ประพันธ์วิทย์ . 2551.  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ   

 ต ารวจรถไฟกองก ากับการ 1  กองบังคับการต ารวจรถไฟ   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. รัฐ 
 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
ศุภชัย  ลีลิตธรรม. 2554.  ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO  
 มาใช้กับการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี.  บริหารธุรกิจ 
 มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมศักดิ์  กรอบสูงเนิน. 2552.  การศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานงบประมาณ  
 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1. ครุ 
 ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
สุปราณี   เรียบร้อยเจริญ. 2544.  การประเมินผลโครงการพัฒนานักบริหารในภาคราชการ : ศึกษา 
 กรณีกระทรวงการคลัง. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์.  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.”แนวทาง :  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผล 
 การควบคุมภายในม.”  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก  :  http://www.dopa.go.th, [สืบค้นเมื่อ           
 5  พฤศจิกายน  2555] 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 2554. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการ 
 ประเมินผลการควบคุมภายใน.  กรุงเทพฯ : บริษัท  ซิสเต็มโฟร์ กราฟฟิคส์  จ ากัด. 
ส านักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง. “แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ,”  
 [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :  http://www2.cgd.go.th/uploadifile/doc/159_doc.doc, 
 [สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555]. 
อนงเยา  พูลเพิ่ม.  2552.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน   
 บริษัทแอ็ดวานซ์  แพคเกจจิ้ง จ ากัด.  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ.   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
อภินันท์  ลอยฟ้า. 2552.  ความพร้อมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดส านักงาน 
 คุมประพฤติ จังหวัดอุตรดิตถ์.  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 
 และพัฒนาประชมคมเมืองและชนบท.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
Boyne,G.A. 2003.  What is Public  Service ImPnovenent? Public Admibistration  81(2),   
 PP.211-227 
Luther Gulick.  1973.  Paper on the Science of Administration (New York : Institute of Public  
 Administration). 13. 
Ramon, Poch Y. Tories.  “The System of Internal Control of Business Firm,” Dissertation  
 Abstracts Interactional. 50(2) : 208; Summer, 1989. 

 

http://www.dopa.go.th/
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

        
               แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาการ
บัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริงและครบทุกข้อขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
ตอนท่ี  1  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √  ในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่าน  
1.    เพศ        
 1.  (     )    ชาย     2.  (     )   หญิง   
        
2.  อายุ        
 1.  (     )   น้อยกว่า 25 ปี    2.  (     )    25 -30  ปี   
 3.  (     )   31 - 35  ป ี    4.  (     )   มากกว่า  35  ปี  
       
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด        
 1.  (     )   มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ  เทียบเท่า 2.  (     )   อนุปริญญา  หรือ เทียบเท่า
 3.  (     )   ปริญญาตรี  หรือ  เทียบเท่า  4.  (     )   ปริญญาโท  หรือ เทียบเท่า
 5.  (     )   ปริญญาเอก หรือ  เทียบเท่า       
        
4.  ประสบการณ์การท างาน  ณ หน่วยงานปัจจุบัน      
 1.  (     )   ไม่เกิน  5  ปี    2.  (     )   6 - 10  ปี   
 3.  (     )   11 -  15  ป ี    4.  (     )   16 -  20  ปี   
 5.  (     )   มากกว่า 20 ปีขึ้นไป       
   
5.  ต าแหน่งในปัจจุบัน        
 1.  (     )   ผู้บริหาร    2.  (     )   อาจารย์ผู้สอน   
 3.  (     )   เจ้าหน้าที่  
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ตอนท่ี 2    ปัจจัยด้านการบริหารในการควบคุมภายใน 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าเป็นค าตอบที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 

ข้อ ปัจจัยด้านการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

การสนับสนุนของผู้บริหาร/ และการจัดการในองค์กร   

1 
ผู้บริหารทุกระดับชั้นในองค์กรมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อการท ากิจกรรมการควบคุมภายในอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง           

2 
การสนับสนุนจากผู้บริหารกระท าอย่างเด่นชัด จัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นทางการ           

3 
วิทยาลัยมีการก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่งานชัดเจน           

4 
วิทยาลัยมีการจัดบุคลากรเข้าท างานตามความรู้
ความสามารถและความถนัดในการท างานนั้น ๆ           

ความพร้อมของบุคลากร /และการฝึกอบรม   

5 
บุคลากรมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจใน
การท ากิจกรรมการควบคุมภายในขององค์กร           

6 
บุคลากรมีความสามารถและความถนัดในการท า
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ           

7 
วิทยาลัยมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร           

8 
วิทยาลัยมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ทักษะ
ความช านาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ให้กับบุคลากรภายในองค์กร           
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ข้อ ปัจจัยด้านการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

นโยบายขององค์กร/และกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน           

9 
วิทยาลัยมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร           

10 
วิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายขององค์กรที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร           

11 
วิทยาลัยมีการก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
ปฏิบัติงานภายในสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของส่วนราชการ           

12 
วิทยาลัยจะก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีที่
บุคลากรไม่ถือปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน           

การประสานงาน /และงบประมาณ   

13 
วิทยาลัยมีการก าหนดขั้นตอนและวิธีการ
ประสานงานระหว่างองค์กรที่ชัดเจน จัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร           

14 
ท่านคิดว่าการประสานงานเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน           

15 
วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับแผนกงาน 
โครงการที่ชัดเจน           

16 
วิทยาลัยมีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านการใช้
จ่ายเงิน โดยรอบคอบและรัดกุม เป็นไปตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ           
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  √   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าเป็นค าตอบที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 

ข้อ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแนวคิด COSO 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุม และกิจกรรมการควบคุม           

1 บุคลากรมีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของตนเอง           

2 
วิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างสายงาน การบังคับ
บัญชาชัดเจน เหมาะสมกับขนาดและลักษณะ 
ของงาน           

3 
ผู้บริหารมีการพิจารณากิจกรรมการควบคุมที่
เหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย           

4 วิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการในการควบคุมดูแล
ทรัพย์สินโดยมีการตรวจนับเป็นระยะ           

การประเมินความเสี่ยง           

5 วิทยาลัยมีการประชุมร่วมกันเพื่อการระบุปัจจัย
เสี่ยง และโอกาสของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น           

6 วิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง           

7 วิทยาลัยมีการจัดการกับความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม           

8 วิทยาลัยมีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน 
ภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา           
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ข้อ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแนวคิด COSO 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

สารสนเทศและการสื่อสาร /การติดตามและประเมินผล   

9 
วิทยาลัยมีช่องทางให้กับบุคลากรได้เสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กร           

10 
มีการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในที่ได้ก าหนดไว้อย่างน้อยปีละ สองครั้ง           

11 
วิทยาลัยมีการประเมินเป็นไปอย่างเป็นอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้ผลประเมินมีความเที่ยง
ธรรมมากยิ่งขึ้น 

          

 
ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนิน 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  √   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าเป็นค าตอบที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 

ข้อ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

คุณภาพของงาน /และปริมาณของงาน   

1 
ผลงานที่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 และท าได้อย่างต่อเนื่อง            

2 
ผลงานที่ได้มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน้อย 
  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของงาน            

3 
ปริมาณงานที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
   ที่ก าหนดไว้  รวดเร็วและทันเวลา           
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ข้อ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

4 
ปริมาณงานที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ใช้ใน
การด าเนินงานแล้ว ได้ปริมาณงานเป็นที่พึงพอใจ 

          

เวลา  /วิธีการ  /และค่าใช้จ่าย  

5 
มีการก าหนดความส าคัญของงานเพื่อบริหารเวลา
ในการจัดการงาน 

     

6 
มีการล าดับงานที่จะท าก่อนหลังตามความส าคัญ 
และเร่งด่วนเพื่อประสิทธิผลของงาน 

     

7 
บุคลากรมีความพยายามและทุมเทให้ 
กับงานขององค์กร 

     

8 
มีการจัดการคนเข้าท างานตามความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่ตรงกับงานนั้น 

     

9 
การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และประหยัดท าให้เกิด 
การสูญเสียน้อยที่สุด  

     

10 
วิทยาลัยมีการบริหารค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุ คน และ
เวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่า 

     

 
ตอนท่ี  5  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอ่ืน 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ใช้ในการขอความอนุเคราะห์ 
 

 1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
 2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
 3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
 4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ 
 6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 
 7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพมหานคร 
 8. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
 9. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
 10. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
 11. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
 12. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
 13. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
 14.  วิทยาลัยช่างทองหลวง 
 15.  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
 16.  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
 17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 19. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
 20. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

การหาค่า Reliability 
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การทดสอบหาค่า Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                              Mean        Std. Dev       Cases 

 

   1.     A1                4.0667          .4498        30.0 

   2.     A2                3.8333          .6477        30.0 

   3.     A3                3.8333          .7466        30.0 

   4.     A4                3.9000          .5477        30.0 

   5.     A5                3.7000          .5960        30.0 

 6.     A6                3.8000          .4842        30.0 

   7.     A7                3.7667          .7279        30.0 

   8.     A8                3.7333          .7849        30.0 

   9.     A9                3.8000          .6103        30.0 

  10.     A10               3.8667          .6288        30.0 

  11.     A11               3.7667          .6261        30.0 

  12.     A12               3.8333          .6477        30.0 

  13.     A13               3.7667          .7739        30.0 

  14.     A14               4.0000          .6948        30.0 

  15.     A15               3.7667          .7279        30.0 

  16.     A16               3.7000          .7022        30.0 

  27.     B1                3.9333          .5833        30.0 

  28.     B2                3.9333          .4498        30.0 

  29.     B3                3.8667          .5713        30.0 

  30.     B4                3.6333          .6149        30.0 

  31.     B5                3.6667          .6065        30.0 

  32.     B6                3.7000          .5350        30.0 

  33.     B7                3.7667          .5683        30.0 

  34.     B8                3.7333          .5833        30.0 

  35.     B9                3.7333          .5833        30.0 

  36.     B10               3.9000          .4807        30.0 

  37.     B11               3.8667          .5713        30.0 

  17.     C1                3.9333          .4498        30.0 

  18.     C2                3.8667          .4342        30.0 

  19.     C3                3.9667          .5561        30.0 

  20.     C4                3.7333          .5833        30.0 

  21.     C5                3.8667          .5713        30.0 

  22.     C6                3.9333          .4498        30.0 

  23.     C7                3.8000          .4842        30.0 

  24.     C8                3.8333          .5307        30.0 

  25.     C9                3.8667          .5074        30.0 

  26.     C10               3.9333          .4498        30.0 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 Item-total Statistics 

 

                 Scale          Scale      Corrected 

                 Mean         Variance       Item-            Alpha 

                if Item        if Item       Total           if Item 

                Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A1           137.5333       156.5333        .3734           .9451 

A2           137.7667       153.7023        .4244           .9450 

A3           137.7667       149.5644        .5923           .9437 

A4           137.7000       153.9414        .4927           .9443 

A5           137.9000       155.8862        .3156           .9458 

A6           137.8000       157.8897        .2312           .9460 

A7           137.8333       149.7989        .5954           .9436 

A8           137.8667       150.1195        .5304           .9444 

A9           137.8000       154.9241        .3713           .9454 

A10          137.7333       153.0299        .4829           .9445 

A11          137.8333       153.3161        .4663           .9446 

A12          137.7667       151.3575        .5748           .9437 

A13          137.8333       147.1782        .7009           .9426 

A14          137.6000       149.4207        .6496           .9431 

A15          137.8333       147.8678        .7083           .9425 

A16          137.9000       147.2655        .7733           .9419 

B1           137.6667       154.7126        .4056           .9450 

B2           137.6667       153.9540        .6076           .9437 

B3           137.7333       152.1333        .6015           .9435 

B4           137.9667       150.1713        .6893           .9428 

B5           137.9333       149.7885        .7263           .9425 

B6           137.9000       151.1966        .7187           .9427 

B7           137.8333       149.9368        .7672           .9423 

B8           137.8667       150.8782        .6783           .9429 

B9           137.8667       151.6368        .6238           .9433 

B10          137.7000       156.4931        .3504           .9453 

B11          137.7333       154.9609        .3972           .9451 

C1           137.6667       154.0230        .6013           .9437 

C2           137.7333       154.0644        .6202           .9437 

C3           137.6333       151.1368        .6943           .9428 

C4           137.8667       151.2230        .6535           .9431 

C5           137.7333       155.4437        .3627           .9453 

C6           137.6667       153.8851        .6139           .9437 

C7           137.8000       155.3379        .4445           .9447 

C8           137.7667       153.4264        .5500           .9439 

C9           137.7333       153.1678        .5982           .9436 

C10          137.6667       156.3678        .3883           .9450 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 37 

 

Alpha =    .9454 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

1. ค่าร้อยละ (%)  ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ค่าเฉลี่ย (X)  ใช้วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงลักษณะการกระจายข้อมูล

ของกลุ่มตัวอย่าง 

 4. การหาค่า t-Test ใช้เปรียบเทียบตัวแปร ซึ่งจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม 

 5. การหาค่า F-Test ใช้เปรียบเทียบตัวแปร ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไปและเมื่อพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ (LSD)  

ต่อไป 

 6. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) 

ใช้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุม

ภายในตามแนวคิดของ COSO ต่างกัน   

1.1 เพศ 
 

T-Test 
Group Statistics 

 

  เพศ N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
สภาพ ชาย 117 3.8077 .33858 .03130 

หญงิ 217 3.8007 .37387 .02538 

ประเมนิ ชาย 117 3.2593 .38683 .03576 

หญงิ 217 3.3257 .41998 .02851 

สารสนเทศ ชาย 117 3.3932 .44202 .04086 

หญงิ 217 3.4862 .47609 .03232 
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Independent Samples Test 
 

 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
                  Lower Upper 
สภาพ Equal 

variances 
assumed 

.747 .388 .169 332 .866 .0070 .04151 -.07466 .08866 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    .174 258.626 .862 .0070 .04030 -.07235 .08636 

ประเมนิ Equal 
variances 
assumed 

.771 .381 -1.416 332 .158 -.0664 .04688 -.15861 .02582 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.452 254.986 .148 -.0664 .04574 -.15646 .02367 

สารสน 
เทศ 

Equal 
variances 
assumed 

3.392 .066 -1.746 332 .082 -.0930 .05327 -.19781 .01178 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.785 253.279 .075 -.0930 .05210 -.19562 .00959 
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1.2  อายุ 
 

One-way 
Descriptive 

 

    N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxi
mum 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

สภาพ น้อยกวา่ 
25 ปี 13 3.9808 .71050 .19706 3.5514 4.4101 2.50 5.00 

  25-30  ปี 
87 3.8046 .34190 .03666 3.7317 3.8775 2.75 5.00 

  31-35 ปี 
148 3.7922 .31729 .02608 3.7407 3.8438 2.75 4.50 

  มากกวา่ 
35 ปี 86 3.7936 .37806 .04077 3.7125 3.8747 3.00 5.00 

  Total 
334 3.8031 .36140 .01978 3.7642 3.8420 2.50 5.00 

ประเมนิ น้อยกวา่ 
25 ปี 13 3.7436 .77165 .21402 3.2773 4.2099 2.67 5.00 

  25-30  ปี 
87 3.2912 .38981 .04179 3.2081 3.3743 3.00 5.00 

  31-35 ปี 
148 3.2590 .34078 .02801 3.2037 3.3144 2.33 5.00 

  มากกวา่ 
35 ปี 86 3.3217 .42916 .04628 3.2297 3.4137 3.00 5.00 

  Total 
334 3.3024 .40932 .02240 3.2583 3.3465 2.33 5.00 

สารสนเทศ น้อยกวา่ 
25 ปี 13 3.8654 .50637 .14044 3.5594 4.1714 3.00 4.75 

  25-30  ปี 
87 3.4483 .49582 .05316 3.3426 3.5539 3.00 5.00 

  31-35 ปี 
148 3.4375 .43043 .03538 3.3676 3.5074 2.50 4.75 

  มากกวา่ 
35 ปี 86 3.4244 .46664 .05032 3.3244 3.5245 2.75 5.00 

  Total 
334 3.4536 .46590 .02549 3.4034 3.5037 2.50 5.00 
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ANOVA 
 

 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

สภาพ Between 
Groups 

.436 3 .145 1.113 .344 

  Within Groups 43.058 330 .130     

  Total 43.494 333       

ประเมนิ Between 
Groups 

2.852 3 .951 5.926 .001 

  Within Groups 52.939 330 .160     

  Total 55.791 333       

สารสนเทศ Between 
Groups 

2.318 3 .773 3.645 .013 

  Within Groups 69.962 330 .212     

  Total 72.281 333       

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 
 
LSD  

Dependent 
Variable (I) อายุ (J) อายุ 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 

Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

สภาพ น้อยกวา่ 25 
ปี 

25-30  ปี 
.1762 .10741 .102 -.0351 .3875 

    31-35 ปี 
.1885 .10449 .072 -.0170 .3941 

    มากกวา่ 35 ปี 
.1872 .10749 .083 -.0243 .3986 

  25-30  ปี น้อยกวา่ 25 ปี 
-.1762 .10741 .102 -.3875 .0351 

    31-35 ปี 
.0124 .04880 .800 -.0836 .1084 

    มากกวา่ 35 ปี .0110 .05493 .841 -.0971 .1190 
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  31-35 ปี น้อยกวา่ 25 ปี 
-.1885 .10449 .072 -.3941 .0170 

    25-30  ปี 
-.0124 .04880 .800 -.1084 .0836 

    มากกวา่ 35 ปี 
-.0014 .04898 .978 -.0977 .0950 

  มากกวา่ 35 
ปี 

น้อยกวา่ 25 ปี 
-.1872 .10749 .083 -.3986 .0243 

    25-30  ปี -.0110 .05493 .841 -.1190 .0971 
    31-35 ปี 

.0014 .04898 .978 -.0950 .0977 

ประเมนิ น้อยกวา่ 25 
ปี 

25-30  ปี 
.4524(*) .11910 .000 .2181 .6867 

    31-35 ปี 
.4846(*) .11586 .000 .2567 .7125 

    มากกวา่ 35 ปี 
.4219(*) .11919 .000 .1874 .6563 

  25-30  ปี น้อยกวา่ 25 ปี -.4524(*) .11910 .000 -.6867 -.2181 
    31-35 ปี .0322 .05411 .552 -.0743 .1386 
    มากกวา่ 35 ปี 

-.0305 .06090 .617 -.1503 .0893 

  31-35 ปี น้อยกวา่ 25 ปี 
-.4846(*) .11586 .000 -.7125 -.2567 

    25-30  ปี 
-.0322 .05411 .552 -.1386 .0743 

    มากกวา่ 35 ปี 
-.0627 .05431 .249 -.1695 .0441 

  มากกวา่ 35 
ปี 

น้อยกวา่ 25 ปี 
-.4219(*) .11919 .000 -.6563 -.1874 

    25-30  ปี 
.0305 .06090 .617 -.0893 .1503 

    31-35 ปี 
.0627 .05431 .249 -.0441 .1695 

สารสนเทศ น้อยกวา่ 25 
ปี 

25-30  ปี 
.4171(*) .13691 .003 .1478 .6864 

    31-35 ปี 
.4279(*) .13319 .001 .1659 .6899 

    มากกวา่ 35 ปี .4410(*) .13702 .001 .1714 .7105 
  25-30  ปี น้อยกวา่ 25 ปี 

-.4171(*) .13691 .003 -.6864 -.1478 
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    31-35 ปี 
.0108 .06220 .863 -.1116 .1331 

    มากกวา่ 35 ปี 
.0239 .07001 .734 -.1139 .1616 

  31-35 ปี น้อยกวา่ 25 ปี 
-.4279(*) .13319 .001 -.6899 -.1659 

    25-30  ปี -.0108 .06220 .863 -.1331 .1116 
    มากกวา่ 35 ปี .0131 .06243 .834 -.1097 .1359 
  มากกวา่ 35 

ปี 
น้อยกวา่ 25 ปี 

-.4410(*) .13702 .001 -.7105 -.1714 

    25-30  ปี 
-.0239 .07001 .734 -.1616 .1139 

    31-35 ปี 
-.0131 .06243 .834 -.1359 .1097 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

1.3  ระดับการศึกษา 

One-way 
Descriptive 

 

    N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxi
mum 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

สภาพ มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรอื
เทยีบเทา่ 3 4.0000 .90139 .52042 1.7608 6.2392 3.25 5.00 

  อนุปรญิญา
หรอืเทยีบเทา่ 44 3.8807 .35556 .05360 3.7726 3.9888 3.25 5.00 

  ปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทา่ 235 3.7926 .35925 .02343 3.7464 3.8387 2.50 5.00 

  ปรญิญาโท
หรอืเทยีบเทา่ 46 3.7717 .34086 .05026 3.6705 3.8730 3.00 4.75 

  ปรญิญาเอก
หรอืเทยีบเทา่ 6 3.7917 .33229 .13566 3.4429 4.1404 3.25 4.25 

  Total 
334 3.8031 .36140 .01978 3.7642 3.8420 2.50 5.00 
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ประเมิ
น 

มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรอื
เทยีบเทา่ 3 4.1111 .83887 .48432 2.0272 6.1950 3.33 5.00 

  อนุปรญิญา
หรอืเทยีบเทา่ 44 3.2803 .43694 .06587 3.1475 3.4131 2.33 4.67 

  ปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทา่ 235 3.2794 .36453 .02378 3.2326 3.3263 2.67 5.00 

  ปรญิญาโท
หรอืเทยีบเทา่ 46 3.4058 .52075 .07678 3.2512 3.5604 3.00 5.00 

  ปรญิญาเอก
หรอืเทยีบเทา่ 6 3.1667 .18257 .07454 2.9751 3.3583 3.00 3.33 

  Total 
334 3.3024 .40932 .02240 3.2583 3.3465 2.33 5.00 

สารสน
เทศ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรอื
เทยีบเทา่ 3 4.1667 .76376 .44096 2.2694 6.0640 3.50 5.00 

  อนุปรญิญา
หรอืเทยีบเทา่ 44 3.4773 .51664 .07789 3.3202 3.6343 2.50 4.75 

  ปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทา่ 235 3.4436 .44188 .02883 3.3868 3.5004 2.75 5.00 

  ปรญิญาโท
หรอืเทยีบเทา่ 46 3.4293 .50184 .07399 3.2803 3.5784 3.00 4.75 

  ปรญิญาเอก
หรอืเทยีบเทา่ 6 3.5000 .44721 .18257 3.0307 3.9693 3.00 4.00 

  Total 
334 3.4536 .46590 .02549 3.4034 3.5037 2.50 5.00 
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 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

สภาพ Between 
Groups 

.453 4 .113 .866 .484 

Within 
Groups 

43.041 329 .131     

Total 43.494 333       

ประเมนิ Between 
Groups 

2.710 4 .677 4.199 .002 

Within 
Groups 

53.082 329 .161     

Total 55.791 333       

สารสนเทศ Between 
Groups 

1.613 4 .403 1.878 .114 

Within 
Groups 

70.667 329 .215     

Total 72.281 333       

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 
 
LSD  

Dependent 
Variable (I) การศึกษา (J) การศึกษา 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 

Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

สภาพ มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรอื
เทยีบเทา่ 

อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ .1193 .21583 .581 -.3053 .5439 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.2074 .21015 .324 -.2060 .6209 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.2283 .21553 .290 -.1957 .6522 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.2083 .25576 .416 -.2948 .7115 

  อนุปรญิญา
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.1193 .21583 .581 -.5439 .3053 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ .0881 .05941 .139 -.0287 .2050 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.1089 .07627 .154 -.0411 .2590 
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   ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.0890 .15741 .572 -.2206 .3987 

  ปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.2074 .21015 .324 -.6209 .2060 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.0881 .05941 .139 -.2050 .0287 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ .0208 .05832 .721 -.0939 .1355 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.0009 .14953 .995 -.2933 .2951 

  ปรญิญาโท
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.2283 .21553 .290 -.6522 .1957 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.1089 .07627 .154 -.2590 .0411 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

-.0208 .05832 .721 -.1355 .0939 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ -.0199 .15700 .899 -.3288 .2889 

  ปรญิญาเอก
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.2083 .25576 .416 -.7115 .2948 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.0890 .15741 .572 -.3987 .2206 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

-.0009 .14953 .995 -.2951 .2933 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.0199 .15700 .899 -.2889 .3288 

ประเมนิ มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรอื
เทยีบเทา่ 

อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ .8308(*) .23968 .001 .3593 1.3023 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.8317(*) .23338 .000 .3726 1.2908 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.7053(*) .23935 .003 .2345 1.1762 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.9444(*) .28403 .001 .3857 1.5032 

  อนุปรญิญา
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.8308(*) .23968 .001 -1.3023 -.3593 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.0009 .06598 .989 -.1289 .1307 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

-.1255 .08470 .139 -.2921 .0411 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.1136 .17481 .516 -.2302 .4575 

  ปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.8317(*) .23338 .000 -1.2908 -.3726 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.0009 .06598 .989 -.1307 .1289 
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   ปรญิญาโทหรอื

เทยีบเทา่ 
-.1264 .06476 .052 -.2538 .0010 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.1128 .16606 .498 -.2139 .4394 

  ปรญิญาโท
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.7053(*) .23935 .003 -1.1762 -.2345 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

.1255 .08470 .139 -.0411 .2921 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.1264 .06476 .052 -.0010 .2538 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ .2391 .17435 .171 -.1039 .5821 

  ปรญิญาเอก
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.9444(*) .28403 .001 -1.5032 -.3857 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.1136 .17481 .516 -.4575 .2302 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

-.1128 .16606 .498 -.4394 .2139 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

-.2391 .17435 .171 -.5821 .1039 

สารสนเทศ มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรอื
เทยีบเทา่ 

อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ .6894(*) .27655 .013 .1454 1.2334 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.7230(*) .26928 .008 .1933 1.2528 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.7373(*) .27617 .008 .1940 1.2806 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.6667(*) .32771 .043 .0220 1.3113 

  อนุปรญิญา
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.6894(*) .27655 .013 -1.2334 -.1454 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ .0337 .07613 .659 -.1161 .1834 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.0479 .09773 .624 -.1443 .2402 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

-.0227 .20169 .910 -.4195 .3740 

  ปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.7230(*) .26928 .008 -1.2528 -.1933 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.0337 .07613 .659 -.1834 .1161 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.0143 .07472 .849 -.1327 .1613 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

-.0564 .19161 .769 -.4333 .3205 

  ปรญิญาโท
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.7373(*) .27617 .008 -1.2806 -.1940 
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   อนุปรญิญาหรอื

เทยีบเทา่ 
-.0479 .09773 .624 -.2402 .1443 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

-.0143 .07472 .849 -.1613 .1327 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ -.0707 .20117 .726 -.4664 .3251 

  ปรญิญาเอก
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.6667(*) .32771 .043 -1.3113 -.0220 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

.0227 .20169 .910 -.3740 .4195 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.0564 .19161 .769 -.3205 .4333 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.0707 .20117 .726 -.3251 .4664 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

1.4  ประสบการณ์การท างาน 

One-way 
Descriptive 

 
 

   N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maxi
mu
m 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

สภาพ ไมเ่กนิ 5 ปี 
69 3.8659 .44676 .05378 3.7586 3.9733 2.50 5.00 

  6-10 ปี 
84 3.7946 .37255 .04065 3.7138 3.8755 2.75 5.00 

  11-15 ปี 
129 3.7771 .31906 .02809 3.7215 3.8327 2.75 4.75 

  16-20 ปี 
28 3.7679 .21440 .04052 3.6847 3.8510 3.25 4.00 

  มากกวา่ 
20 ปีขึน้ไป 24 3.8333 .40154 .08196 3.6638 4.0029 3.00 4.75 
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  Total 
334 3.8031 .36140 .01978 3.7642 3.8420 2.50 5.00 

ประเมนิ ไมเ่กนิ 5 ปี 
69 3.4783 .56730 .06829 3.3420 3.6145 2.67 5.00 

  6-10 ปี 
84 3.2778 .40025 .04367 3.1909 3.3646 2.33 5.00 

  11-15 ปี 
129 3.2403 .26345 .02320 3.1944 3.2862 2.67 4.67 

  16-20 ปี 
28 3.1429 .19092 .03608 3.0688 3.2169 3.00 3.67 

  มากกวา่ 
20 ปีขึน้ไป 24 3.4028 .55586 .11346 3.1681 3.6375 3.00 5.00 

  Total 
334 3.3024 .40932 .02240 3.2583 3.3465 2.33 5.00 

สารสน 
เทศ 

ไมเ่กนิ 5 ปี 
69 3.6268 .50297 .06055 3.5060 3.7476 2.75 5.00 

  6-10 ปี 
84 3.5625 .47668 .05201 3.4591 3.6659 2.50 5.00 

  11-15 ปี 
129 3.3566 .42594 .03750 3.2824 3.4308 3.00 5.00 

  16-20 ปี 
28 3.1429 .23002 .04347 3.0537 3.2321 3.00 4.00 

  มากกวา่ 
20 ปีขึน้ไป 24 3.4583 .44640 .09112 3.2698 3.6468 3.00 4.50 

  Total 
334 3.4536 .46590 .02549 3.4034 3.5037 2.50 5.00 
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ANOVA 
 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

สภาพ Between Groups .422 4 .106 .806 .522 

  Within Groups 43.072 329 .131     

  Total 43.494 333       

ประเมนิ Between Groups 3.637 4 .909 5.735 .000 

  Within Groups 52.155 329 .159     

  Total 55.791 333       

สารสนเทศ Between Groups 6.985 4 1.746 8.798 .000 

  Within Groups 65.296 329 .198     

  Total 72.281 333       

 
 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 
 
                LSD  

Dependent 
Variable 

(I) 
ประสบการณ ์

(J) 
ประสบการณ ์

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

สภาพ ไมเ่กนิ 5 ปี 6-10 ปี .0713 .05879 .226 -.0443 .1869 
    11-15 ปี .0888 .05397 .101 -.0173 .1950 

    16-20 ปี .0981 .08107 .227 -.0614 .2576 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

.0326 .08575 .704 -.1361 .2013 

  6-10 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.0713 .05879 .226 -.1869 .0443 

    11-15 ปี .0175 .05073 .730 -.0823 .1173 

    16-20 ปี .0268 .07896 .735 -.1285 .1821 
    มากกวา่ 20 ปี

ขึน้ไป 
-.0387 .08375 .644 -.2034 .1261 

  11-15 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.0888 .05397 .101 -.1950 .0173 

    6-10 ปี -.0175 .05073 .730 -.1173 .0823 
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   16-20 ปี .0093 .07544 .902 -.1391 .1577 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

-.0562 .08043 .485 -.2144 .1020 

  16-20 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.0981 .08107 .227 -.2576 .0614 
    6-10 ปี -.0268 .07896 .735 -.1821 .1285 

    11-15 ปี -.0093 .07544 .902 -.1577 .1391 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

-.0655 .10065 .516 -.2635 .1325 

  มากกวา่ 20 
ปีขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5 ปี 
-.0326 .08575 .704 -.2013 .1361 

    6-10 ปี .0387 .08375 .644 -.1261 .2034 

    11-15 ปี .0562 .08043 .485 -.1020 .2144 
    16-20 ปี .0655 .10065 .516 -.1325 .2635 

ประเมนิ ไมเ่กนิ 5 ปี 6-10 ปี .2005(*) .06469 .002 .0732 .3277 

    11-15 ปี .2380(*) .05938 .000 .1211 .3548 

    16-20 ปี .3354(*) .08921 .000 .1599 .5109 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

.0755 .09435 .424 -.1101 .2611 

  6-10 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.2005(*) .06469 .002 -.3277 -.0732 
    11-15 ปี .0375 .05582 .503 -.0723 .1473 
    16-20 ปี .1349 .08688 .121 -.0360 .3058 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

-.1250 .09215 .176 -.3063 .0563 

  11-15 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.2380(*) .05938 .000 -.3548 -.1211 

    6-10 ปี -.0375 .05582 .503 -.1473 .0723 

    16-20 ปี .0975 .08301 .241 -.0658 .2607 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

-.1625 .08851 .067 -.3366 .0116 

  16-20 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.3354(*) .08921 .000 -.5109 -.1599 

    6-10 ปี -.1349 .08688 .121 -.3058 .0360 

    11-15 ปี -.0975 .08301 .241 -.2607 .0658 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

-.2599(*) .11076 .020 -.4778 -.0420 

  มากกวา่ 20 
ปีขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5 ปี 
-.0755 .09435 .424 -.2611 .1101 

    6-10 ปี .1250 .09215 .176 -.0563 .3063 
    11-15 ปี .1625 .08851 .067 -.0116 .3366 

    16-20 ปี .2599(*) .11076 .020 .0420 .4778 
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สารสนเทศ ไมเ่กนิ 5 ปี 6-10 ปี .0643 .07238 .375 -.0781 .2067 

    11-15 ปี .2702(*) .06644 .000 .1395 .4009 

    16-20 ปี .4840(*) .09982 .000 .2876 .6803 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

.1685 .10557 .111 -.0392 .3762 

  6-10 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.0643 .07238 .375 -.2067 .0781 

    11-15 ปี .2059(*) .06246 .001 .0830 .3288 

    16-20 ปี .4196(*) .09722 .000 .2284 .6109 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

.1042 .10311 .313 -.0987 .3070 

  11-15 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.2702(*) .06644 .000 -.4009 -.1395 

    6-10 ปี -.2059(*) .06246 .001 -.3288 -.0830 
    16-20 ปี .2137(*) .09288 .022 .0310 .3964 
    มากกวา่ 20 ปี

ขึน้ไป 
-.1017 .09904 .305 -.2966 .0931 

  16-20 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.4840(*) .09982 .000 -.6803 -.2876 

    6-10 ปี -.4196(*) .09722 .000 -.6109 -.2284 

    11-15 ปี -.2137(*) .09288 .022 -.3964 -.0310 

    มากกวา่ 20 ปี
ขึน้ไป 

-.3155(*) .12393 .011 -.5593 -.0717 

  มากกวา่ 20 
ปีขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5 ปี 
-.1685 .10557 .111 -.3762 .0392 

    6-10 ปี -.1042 .10311 .313 -.3070 .0987 

    11-15 ปี .1017 .09904 .305 -.0931 .2966 

    16-20 ปี .3155(*) .12393 .011 .0717 .5593 

                *  The mean difference is significant at the .05 level. 
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1.5  ต าแหน่งงาน 

One-way 
Descriptive 

 

    N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxi
mu
m 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

สภาพ ผู้บรหิาร 25 3.8600 .35414 .07083 3.7138 4.0062 3.25 4.75 

  อาจารยผู้์สอน 207 3.8019 .34225 .02379 3.7550 3.8488 2.75 5.00 

  เจ้าหน้าที ่ 102 3.7917 .40124 .03973 3.7129 3.8705 2.50 5.00 

  Total 334 3.8031 .36140 .01978 3.7642 3.8420 2.50 5.00 

ประเมนิ ผู้บรหิาร 25 3.3600 .51747 .10349 3.1464 3.5736 3.00 5.00 

  อาจารยผู้์สอน 207 3.2979 .39390 .02738 3.2439 3.3519 2.67 5.00 

  เจ้าหน้าที ่ 102 3.2974 .41402 .04099 3.2161 3.3787 2.33 5.00 

  Total 334 3.3024 .40932 .02240 3.2583 3.3465 2.33 5.00 

สารสนเ
ทศ 

ผู้บรหิาร 
25 3.4200 .44324 .08865 3.2370 3.6030 3.00 4.50 

  อาจารยผู้์สอน 207 3.4481 .46610 .03240 3.3842 3.5119 3.00 5.00 

  เจ้าหน้าที ่ 102 3.4730 .47448 .04698 3.3798 3.5662 2.50 4.75 

  Total 334 3.4536 .46590 .02549 3.4034 3.5037 2.50 5.00 
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ANOVA 
 

 

  
 Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 
 
      LSD  

Dependent 
Variable (I) ต าแหน่งงาน 

(J) ต าแหน่ง
งาน 

Mean 
Differenc

e (I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

สภาพ ผู้บรหิาร อาจารยผู้์สอน .0581 .07667 .449 -.0928 .2089 
    เจ้าหน้าที ่ .0683 .08081 .398 -.0906 .2273 

  อาจารยผู้์สอน ผู้บรหิาร -.0581 .07667 .449 -.2089 .0928 

    เจ้าหน้าที ่ .0103 .04380 .815 -.0759 .0964 

  เจ้าหน้าที ่ ผู้บรหิาร -.0683 .08081 .398 -.2273 .0906 
    อาจารยผู้์สอน -.0103 .04380 .815 -.0964 .0759 

ประเมนิ ผู้บรหิาร อาจารยผู้์สอน .0621 .08686 .475 -.1088 .2330 

    เจ้าหน้าที ่ .0626 .09155 .494 -.1175 .2427 

  อาจารยผู้์สอน ผู้บรหิาร -.0621 .08686 .475 -.2330 .1088 
    เจ้าหน้าที ่ .0005 .04963 .992 -.0971 .0981 

 
 

   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
สภาพ Between 

Groups 
.095 2 .047 .361 .698 

  Within Groups 43.400 331 .131     

  Total 43.494 333       

ประเมนิ Between 
Groups 

.090 2 .045 .266 .766 

  Within Groups 55.702 331 .168     

  Total 55.791 333       

สารสนเทศ Between 
Groups 

.073 2 .037 .168 .846 

  Within Groups 72.208 331 .218     

  Total 72.281 333       
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 เจ้าหน้าที ่ ผู้บรหิาร -.0626 .09155 .494 -.2427 .1175 

    อาจารยผู้์สอน -.0005 .04963 .992 -.0981 .0971 

สารสนเทศ ผู้บรหิาร อาจารยผู้์สอน -.0281 .09889 .777 -.2226 .1665 

    เจ้าหน้าที ่ -.0530 .10423 .611 -.2581 .1520 
  อาจารยผู้์สอน ผู้บรหิาร .0281 .09889 .777 -.1665 .2226 

    เจ้าหน้าที ่ -.0250 .05650 .659 -.1361 .0862 

  เจ้าหน้าที ่ ผู้บรหิาร .0530 .10423 .611 -.1520 .2581 

    อาจารยผู้์สอน .0250 .05650 .659 -.0862 .1361 
        

 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานที่แตกต่างกัน 

 2.1  เพศ 

T-Test 
Group Statistics 

 

  เพศ N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
คุณภาพงา ชาย 117 3.2308 .42946 .03970 

  หญงิ 217 3.2327 .47384 .03217 

เวลา ชาย 117 3.6286 .44879 .04149 

  หญงิ 217 3.5730 .44830 .03043 
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Independent Samples Test 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
                  Lower Upper 
คุณภาพ
งาน 

Equal 
variances 
assumed 

2.274 .132 -.037 332 .970 -.0019 .05263 -.10547 .10157 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.038 258.457 .970 -.0019 .05110 -.10257 .09867 

เวลา Equal 
variances 
assumed 

.070 .792 1.082 332 .280 .0557 .05144 -.04552 .15685 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.082 237.473 .280 .0557 .05146 -.04570 .15703 

2.2  อายุ 

One-way 
Descriptive 

    N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maximu
m 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

คุณภาพ
งาน 

น้อยกวา่ 
25 ปี 

13 3.9038 .37553 .10415 3.6769 4.1308 3.25 4.75 

  25-30  ปี 87 3.2155 .44325 .04752 3.1210 3.3100 2.50 4.50 

  31-35 ปี 148 3.1503 .41212 .03388 3.0834 3.2173 2.50 4.75 

  มากกวา่ 35 
ปี 

86 3.2878 .47514 .05124 3.1859 3.3897 2.50 4.75 

  Total 334 3.2320 .45813 .02507 3.1827 3.2813 2.50 4.75 
เวลา น้อยกวา่ 

25 ปี 
13 3.8821 .73653 .20428 3.4370 4.3271 2.12 4.80 

 25-30  ปี 87 3.6619 .43642 .04679 3.5689 3.7549 2.80 4.78 

  31-35 ปี 148 3.5115 .42931 .03529 3.4417 3.5812 2.27 4.58 

  มากกวา่ 35 
ปี 

86 3.6178 .41292 .04453 3.5293 3.7064 2.80 4.60 

  Total 334 3.5925 .44859 .02455 3.5442 3.6407 2.12 4.80 
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 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

คุณภาพงาน Between 
Groups 

7.146 3 2.382 12.528 .000 

Within 
Groups 

62.746 330 .190     

Total 69.892 333       

เวลา Between 
Groups 

2.535 3 .845 4.325 .005 

Within 
Groups 

64.474 330 .195     

Total 67.010 333       

 

 
Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
 
LSD  

Dependent 
Variable (I) อายุ (J) อายุ 

Mean 
Differenc

e (I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

คุณภาพงาน น้อยกวา่ 25 ปี 25-30  ปี .6883(*) .12966 .000 .4333 .9434 
    31-35 ปี .7535(*) .12614 .000 .5054 1.0016 

    มากกวา่ 35 ปี .6161(*) .12976 .000 .3608 .8713 

  25-30  ปี น้อยกวา่ 25 ปี -.6883(*) .12966 .000 -.9434 -.4333 

    31-35 ปี .0652 .05891 .269 -.0507 .1811 

    มากกวา่ 35 ปี -.0723 .06631 .277 -.2027 .0582 
  31-35 ปี น้อยกวา่ 25 ปี -.7535(*) .12614 .000 -1.0016 -.5054 

   25-30  ปี -.0652 .05891 .269 -.1811 .0507 

    มากกวา่ 35 ปี -.1375(*) .05912 .021 -.2538 -.0211 

  มากกวา่ 35 ปี น้อยกวา่ 25 ปี -.6161(*) .12976 .000 -.8713 -.3608 

    25-30  ปี .0723 .06631 .277 -.0582 .2027 
    31-35 ปี .1375(*) .05912 .021 .0211 .2538 

เวลา น้อยกวา่ 25 ปี 25-30  ปี .2202 .13143 .095 -.0384 .4787 
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    31-35 ปี .3706(*) .12786 .004 .1190 .6221 

    มากกวา่ 35 ปี .2642(*) .13153 .045 .0055 .5230 

  25-30  ปี น้อยกวา่ 25 ปี -.2202 .13143 .095 -.4787 .0384 
    31-35 ปี .1504(*) .05971 .012 .0329 .2679 
    มากกวา่ 35 ปี .0440 .06721 .513 -.0882 .1763 

  31-35 ปี น้อยกวา่ 25 ปี -.3706(*) .12786 .004 -.6221 -.1190 

    25-30  ปี -.1504(*) .05971 .012 -.2679 -.0329 

    มากกวา่ 35 ปี -.1063 .05993 .077 -.2242 .0116 

  มากกวา่ 35 ปี น้อยกวา่ 25 ปี -.2642(*) .13153 .045 -.5230 -.0055 
    25-30  ปี -.0440 .06721 .513 -.1763 .0882 

    31-35 ปี .1063 .05993 .077 -.0116 .2242 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 

2.3 ระดับการศึกษา 

One-way 
Descriptive 

 

    N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Mini
mum 

Maxi
mu
m 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

คุณภาพ
งาน 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอื
เทยีบเทา่ 

3 4.0000 .50000 .28868 2.7579 5.2421 3.50 4.50 

  อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

44 3.3239 .47794 .07205 3.1786 3.4692 2.50 4.75 

  ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

235 3.1894 .44733 .02918 3.1319 3.2469 2.50 4.75 

 ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

46 3.3207 .44927 .06624 3.1872 3.4541 2.50 4.50 

  ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

6 3.1667 .37639 .15366 2.7717 3.5617 2.50 3.50 

  Total 334 3.2320 .45813 .02507 3.1827 3.2813 2.50 4.75 

เวลา มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอื
เทยีบเทา่ 

3 3.8167 .34681 .20023 2.9551 4.6782 3.42 4.03 

  อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

44 3.6720 .48245 .07273 3.5253 3.8186 2.27 4.80 

 



148 
 

 ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

235 3.5583 .43741 .02853 3.5021 3.6145 2.12 4.78 

  ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

46 3.6873 .47778 .07044 3.5454 3.8292 2.80 4.60 

  ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

6 3.5083 .33379 .13627 3.1580 3.8586 2.85 3.77 

  Total 334 3.5925 .44859 .02455 3.5442 3.6407 2.12 4.80 

 
 

 ANOVA 
 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

คุณภาพงาน Between 
Groups 

2.955 4 .739 3.631 .007 

Within 
Groups 

66.937 329 .203     

Total 69.892 333       

เวลา Between 
Groups 

1.160 4 .290 1.448 .218 

Within 
Groups 

65.850 329 .200     

Total 67.010 333       
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

 
LSD  

Dependent 
Variable (I) การศึกษา (J) การศึกษา 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

คุณภาพงา มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรอื
เทยีบเทา่ 

อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ .6761(*) .26915 .012 .1467 1.2056 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.8106(*) .26208 .002 .2951 1.3262 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.6793(*) .26878 .012 .1506 1.2081 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.8333(*) .31895 .009 .2059 1.4608 

  อนุปรญิญา
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.6761(*) .26915 .012 -1.2056 -.1467 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ .1345 .07409 .070 -.0113 .2803 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.0032 .09512 .973 -.1839 .1903 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.1572 .19630 .424 -.2290 .5434 

  ปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.8106(*) .26208 .002 -1.3262 -.2951 

   อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.1345 .07409 .070 -.2803 .0113 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ -.1313 .07272 .072 -.2744 .0118 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.0227 .18648 .903 -.3442 .3895 

  ปรญิญาโท
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.6793(*) .26878 .012 -1.2081 -.1506 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.0032 .09512 .973 -.1903 .1839 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.1313 .07272 .072 -.0118 .2744 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ .1540 .19579 .432 -.2312 .5391 

  ปรญิญาเอก
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.8333(*) .31895 .009 -1.4608 -.2059 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.1572 .19630 .424 -.5434 .2290 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

-.0227 .18648 .903 -.3895 .3442 
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   ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

-.1540 .19579 .432 -.5391 .2312 

เวลา มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรอื
เทยีบเทา่ 

อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ .1447 .26696 .588 -.3805 .6699 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.2584 .25994 .321 -.2530 .7697 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

.1293 .26659 .628 -.3951 .6538 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.3083 .31635 .330 -.3140 .9307 

  อนุปรญิญา
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.1447 .26696 .588 -.6699 .3805 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.1137 .07349 .123 -.0309 .2582 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

-.0153 .09434 .871 -.2009 .1702 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.1636 .19470 .401 -.2194 .5466 

  ปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.2584 .25994 .321 -.7697 .2530 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.1137 .07349 .123 -.2582 .0309 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ -.1290 .07213 .075 -.2709 .0129 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

.0500 .18496 .787 -.3139 .4138 

  ปรญิญาโท
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.1293 .26659 .628 -.6538 .3951 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

.0153 .09434 .871 -.1702 .2009 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

.1290 .07213 .075 -.0129 .2709 

    ปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ .1790 .19419 .357 -.2030 .5610 

  ปรญิญาเอก
หรอืเทยีบเทา่ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ 

-.3083 .31635 .330 -.9307 .3140 

    อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

-.1636 .19470 .401 -.5466 .2194 

    ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

-.0500 .18496 .787 -.4138 .3139 

    ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

-.1790 .19419 .357 -.5610 .2030 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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2.4  ประสบการณ์การท างาน 

 

One-way 

Descriptive 
 

    N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxi
mum 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

คุณภาพงา ไมเ่กนิ 5 ปี 69 3.4710 .50282 .06053 3.3502 3.5918 2.50 4.75 

  6-10 ปี 84 3.1845 .41275 .04503 3.0950 3.2741 2.50 4.50 

  11-15 ปี 129 3.1221 .41354 .03641 3.0500 3.1941 2.50 4.75 

  16-20 ปี 28 3.1429 .26726 .05051 3.0392 3.2465 2.75 3.75 

  มากกวา่ 
20 ปีขึน้ไป 

24 3.4063 .59350 .12115 3.1556 3.6569 2.50 4.75 

  Total 334 3.2320 .45813 .02507 3.1827 3.2813 2.50 4.75 

เวลา ไมเ่กนิ 5 ปี 69 3.7710 .50345 .06061 3.6501 3.8920 2.12 4.80 

  6-10 ปี 84 3.5978 .40549 .04424 3.5098 3.6858 2.27 4.58 

  11-15 ปี 129 3.4702 .42737 .03763 3.3957 3.5446 2.80 4.35 

  16-20 ปี 28 3.5601 .39470 .07459 3.4071 3.7132 2.80 4.35 

  มากกวา่ 
20 ปีขึน้ไป 

24 3.7556 .40342 .08235 3.5852 3.9259 2.85 4.60 

  Total 334 3.5925 .44859 .02455 3.5442 3.6407 2.12 4.80 

 
 

 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

คุณภาพงาน Between 
Groups 

6.641 4 1.660 8.635 .000 

Within 
Groups 

63.252 329 .192     

Total 69.892 333       

เวลา Between 
Groups 

4.800 4 1.200 6.346 .000 

Within 
Groups 

62.210 329 .189     

Total 67.010 333       
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

LSD  

Dependent 
Variable 

(I) 
ประสบการ
ณ ์ (J) ประสบการณ ์

Mean 
Differenc

e (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 

Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

คุณภาพงาน ไมเ่กนิ 5 ปี 6-10 ปี .2865(*) .07124 .000 .1463 .4266 
    11-15 ปี .3489(*) .06540 .000 .2203 .4776 
    16-20 ปี .3282(*) .09825 .001 .1349 .5214 
    มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป .0648 .10391 .534 -.1396 .2692 
  6-10 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.2865(*) .07124 .000 -.4266 -.1463 
    11-15 ปี .0624 .06147 .311 -.0585 .1834 
    16-20 ปี .0417 .09568 .664 -.1466 .2299 
    มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป -.2217(*) .10149 .030 -.4214 -.0221 
  11-15 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.3489(*) .06540 .000 -.4776 -.2203 
    6-10 ปี -.0624 .06147 .311 -.1834 .0585 
    16-20 ปี -.0208 .09141 .820 -.2006 .1591 
    มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป -.2842(*) .09747 .004 -.4759 -.0924 
  16-20 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.3282(*) .09825 .001 -.5214 -.1349 
    6-10 ปี -.0417 .09568 .664 -.2299 .1466 
    11-15 ปี .0208 .09141 .820 -.1591 .2006 
    มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป -.2634(*) .12197 .032 -.5033 -.0235 
  มากกวา่ 

20 ปีขึน้ไป 
ไมเ่กนิ 5 ปี 

-.0648 .10391 .534 -.2692 .1396 

    6-10 ปี .2217(*) .10149 .030 .0221 .4214 
    11-15 ปี .2842(*) .09747 .004 .0924 .4759 
    16-20 ปี .2634(*) .12197 .032 .0235 .5033 
เวลา ไมเ่กนิ 5 ปี 6-10 ปี .1732(*) .07065 .015 .0342 .3122 
    11-15 ปี .3009(*) .06486 .000 .1733 .4284 
    16-20 ปี .2109(*) .09743 .031 .0192 .4026 
    มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป .0155 .10305 .881 -.1873 .2182 
  6-10 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.1732(*) .07065 .015 -.3122 -.0342 
    11-15 ปี .1277(*) .06097 .037 .0077 .2476 
    16-20 ปี .0377 .09489 .691 -.1490 .2244 
    มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป -.1577 .10065 .118 -.3557 .0403 
  11-15 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.3009(*) .06486 .000 -.4284 -.1733 
    6-10 ปี -.1277(*) .06097 .037 -.2476 -.0077 
    16-20 ปี -.0900 .09066 .322 -.2683 .0884 
    มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป -.2854(*) .09667 .003 -.4756 -.0952 
  16-20 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี -.2109(*) .09743 .031 -.4026 -.0192 
    6-10 ปี -.0377 .09489 .691 -.2244 .1490 
    11-15 ปี .0900 .09066 .322 -.0884 .2683 
    มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป -.1954 .12096 .107 -.4334 .0425 
  มากกวา่ 

20 ปีขึน้ไป 
ไมเ่กนิ 5 ปี 

-.0155 .10305 .881 -.2182 .1873 

    6-10 ปี .1577 .10065 .118 -.0403 .3557 
    11-15 ปี .2854(*) .09667 .003 .0952 .4756 
    16-20 ปี .1954 .12096 .107 -.0425 .4334 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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2.5  ต าแหน่งงาน 

One-way 
Descriptive 

 

    N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxi
mu
m 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

คุณภา
พงาน 

ผู้บรหิาร 
25 3.2900 .44884 .08977 3.1047 3.4753 2.50 4.50 

  อาจารยผู้์สอน 207 3.2150 .46312 .03219 3.1515 3.2784 2.50 4.75 

  เจ้าหน้าที ่ 102 3.2525 .45257 .04481 3.1636 3.3413 2.50 4.75 

  Total 334 3.2320 .45813 .02507 3.1827 3.2813 2.50 4.75 

เวลา ผู้บรหิาร 25 3.6367 .48603 .09721 3.4360 3.8373 2.80 4.60 

  อาจารยผู้์สอน 207 3.5830 .44417 .03087 3.5221 3.6439 2.80 4.78 

  เจ้าหน้าที ่ 102 3.6008 .45189 .04474 3.5121 3.6896 2.12 4.80 

  Total 334 3.5925 .44859 .02455 3.5442 3.6407 2.12 4.80 

 
  

ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

คุณภาพงาน Between 
Groups 

.187 2 .093 .443 .642 

Within 
Groups 

69.705 331 .211     

Total 69.892 333       

เวลา Between 
Groups 

.074 2 .037 .184 .832 

Within 
Groups 

66.935 331 .202     

Total 67.010 333       
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

 
LSD  

Dependent 
Variable 

(I) ต าแหน่ง
งาน 

(J) ต าแหน่ง
งาน 

Mean 
Differenc

e (I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

คุณภาพงา ผู้บรหิาร อาจารยผู้์สอน .0750 .09716 .441 -.1161 .2662 
    เจ้าหน้าที ่

.0375 .10241 .714 -.1639 .2390 

  อาจารยผู้์สอน ผู้บรหิาร 
-.0750 .09716 .441 -.2662 .1161 

    เจ้าหน้าที ่
-.0375 .05552 .500 -.1467 .0717 

  เจ้าหน้าที ่ ผู้บรหิาร -.0375 .10241 .714 -.2390 .1639 
    อาจารยผู้์สอน 

.0375 .05552 .500 -.0717 .1467 

เวลา ผู้บรหิาร อาจารยผู้์สอน 
.0537 .09521 .573 -.1336 .2410 

    เจ้าหน้าที ่
.0358 .10036 .721 -.1616 .2333 

  อาจารยผู้์สอน ผู้บรหิาร -.0537 .09521 .573 -.2410 .1336 
    เจ้าหน้าที ่ -.0178 .05440 .744 -.1248 .0892 
  เจ้าหน้าที ่ ผู้บรหิาร 

-.0358 .10036 .721 -.2333 .1616 

    อาจารยผู้์สอน 
.0178 .05440 .744 -.0892 .1248 

 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด        

ของ COSO  

Correlations 
 

    EXECUTIV COSO 
EXECUTIV Pearson 

Correlation 
1 .485(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 334 334 

COSO Pearson 
Correlation 

.485(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 334 334 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 

    สนบัสนุน 
ความ
พร้อม นโยบาย งบประมาณ สภาพ ประเมนิ 

สารสน 
เทศ 

สนบัสนุน Pearson 
Correlation 

1 .205(**) .408(**) .341(**) .324(**) .255(**) .197(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 334 334 
ความ
พร้อม 

Pearson 
Correlation 

.205(**) 1 .336(**) .488(**) .295(**) .550(**) .360(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 . .000 .000 .000 .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 334 334 
นโยบาย Pearson 

Correlation 
.408(**) .336(**) 1 .501(**) .238(**) .137(*) .200(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 . .000 .000 .012 .000 

  N 334 334 334 334 334 334 334 
งบประมา
ณ 

Pearson 
Correlation 

.341(**) .488(**) .501(**) 1 .359(**) .383(**) .241(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 . .000 .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 334 334 
สภาพ Pearson 

Correlation 
.324(**) .295(**) .238(**) .359(**) 1 .483(**) .413(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 . .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 334 334 
ประเมนิ Pearson 

Correlation 
.255(**) .550(**) .137(*) .383(**) .483(**) 1 .649(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .012 .000 .000 . .000 

  N 334 334 334 334 334 334 334 
สารสนเทศ Pearson 

Correlation 
.197(**) .360(**) .200(**) .241(**) .413(**) .649(**) 1 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

  N 334 334 334 334 334 334 334 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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สมมุติฐานท่ี  4 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   

Correlations 
     EXECUTIV EFFIENCY 
EXECUTIV Pearson 

Correlation 
1 .395(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 334 334 

EFFIENCY Pearson 
Correlation 

.395(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 334 334 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

    สนบัสนุน 
ความ
พร้อม นโยบาย งบประมาณ 

คุณภาพ
งาน เวลา 

การ
สนบัสนุน 

Pearson 
Correlation 

1 .205(**) .408(**) .341(**) .215(**) .207(**) 

  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 334 

ความพร้อม Pearson 
Correlation 

.205(**) 1 .336(**) .488(**) .397(**) .316(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 334 

นโยบาย Pearson 
Correlation 

.408(**) .336(**) 1 .501(**) .111(*) .187(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .043 .001 

  N 334 334 334 334 334 334 

งบประมาณ Pearson 
Correlation 

.341(**) .488(**) .501(**) 1 .291(**) .266(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 334 

คุณภาพงาน Pearson 
Correlation 

.215(**) .397(**) .111(*) .291(**) 1 .425(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .043 .000 . .000 

  N 334 334 334 334 334 334 

เวลา Pearson 
Correlation 

.207(**) .316(**) .187(**) .266(**) .425(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 . 

  N 334 334 334 334 334 334 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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สมมุติฐานท่ี  5 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ตามแนวคิดของ COSO   

Correlations 
  
 

    COSO EFFIENCY 
COSO Pearson 

Correlation 
1 .456(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 334 334 

EFFIENCY Pearson 
Correlation 

.456(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 334 334 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

 Correlations 

    สภาพ ประเมนิ สารสนเทศ คุณภาพงา เวลา 
สภาพแวดล้อม Pearson Correlation 1 .483(**) .413(**) .321(**) .294(**) 

  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 

ประเมนิ Pearson Correlation .483(**) 1 .649(**) .464(**) .358(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 

สารสนเทศ Pearson Correlation .413(**) .649(**) 1 .343(**) .233(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 

  N 334 334 334 334 334 

คุณภาพงา Pearson Correlation .321(**) .464(**) .343(**) 1 .425(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

  N 334 334 334 334 334 

เวลา Pearson Correlation .294(**) .358(**) .233(**) .425(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

  N 334 334 334 334 334 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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