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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการควบคุม
ภายในตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบการประเมินการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ๓) เพ่ือเสนอการประเมินการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล  ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research Design) ระหว่าง
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) เก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
หลักที่เป็นผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ รูป/คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้พิจารณาถึงการได้ข้อมูลที่ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก(In-depth Interview) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรร
มาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูล
ด้วยวิธีการพรรณนา  เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) แล้วน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ 
(Systematic Synthesis)  



(๒) 

 ข้อมูลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๒๕ ชุด เก็บคืนได้ ๒๑๕ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๖  วิเคราะห์
ข้อมูล เกี่ ยวกับสถานภาพผู้ ให้ข้อมูล วิ เคราะห์ โดยการหาค่าความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) การวิเคราะห์สภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวิจัยพบว่า  
๑. ผลการวิจัยสภาพการควบคุมภายในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  ตามเกณฑ์องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  คือ ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
(Control  Environment)  ๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  ๓) กิจกรรมการ
ค ว บ คุ ม  (Control Activities) ๔ )  ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร (Information and 
Communications) และ ๕) การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

พบว่า สภาพการควบคุมภายในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
โดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (๒.๙๗๒)   ผลการวิเคราะห์เป็นรายองค์ประกอบ  คือ  
๑)ด้านสภาพแวดล้อม (Control  Environment) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (๓.๐๐๖)   ๒)ด้าน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (๒.๙๐๗) ๓)ด้านกิจกรรม
การควบคุม (Control Activities) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (๒.๕๗๐) ๔)ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communications)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (๒.๙๖๘) ๕)ด้านการ
ติดตามประเมินผล(Monitoring) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (๓.๔๑๑) 

๒. ผลการวิจัยองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยภาพรวม พบว่า องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม (Control Environment) มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (๒.๒๕) องค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง (๒.๖๔) องค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (๒.๕๐) องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communications) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง (๒.๖๔) และ 
องค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผล (Monitoring) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 
(๒.๖๙) และค่าเฉลี่ยทุกด้าน อยู่ในระดับมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง (๒.๕๔) 

๓. แนวทางการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรน ามาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และหลักธรรมาภิบาล มาสนับสนุนการ



(๓) 

บริหารงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัย
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ABSTRACT 
This research aims 1) to study internal control environment, 2) to study the 
component of assessment, and 3) to present assessment in accordance with good 
governance of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 
The research methodology is mixed-method research design combining qualitative 
research and quantitative research in which researcher collect qualitative data. 
 
Data were analyzed using In-depth Interview conducted with the executives and 
experts who have extensive skill and experiences.  The purposive samples consisted 
of 30 persons which were selected based on consideration of comprehensive 
information of the core internal control development according to good governance 
in the Northeastern campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  The 
results from in-depth interview research technique were to achieve clarity of the 
internal control development according to good governance in the Northeastern 
campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.   Moreover, data from 
interview research were analyzed by content analysis and were presented by the 



(๔) 

way of descriptive writing in order to classify into category and then to do systematic 
synthesis. 
 

Tools used in quantitative research were questionnaires in which were selected from 

225 samples, but receipt of 215 questionnaires could be 75.56 %.    Status of 

respondents was analyzed using frequency and percentage. And also internal control 

environment of Mahachulalongkornrajavidyalaya University was analyzed using mean 

and standard deviation. 

The study revealed that 

Internal control environment of Mahachulalongkornrajavidyalaya University according 
to the components of internal control were to 1) control environment, 2) risk 
assessment, 3) control activities, 4) information and communications, and 5) 
monitoring. 
It found that 
1. internal control environment of Mahachulalongkornrajavidyalaya University was 
average total at medium level (2.972) and the mean of each component was 1) 
control environment was at medium level (3.006), 2) risk assessment was at medium 
level (2.907), 3) control activities was at medium level (2.570), 4) information and 
communications was at medium level (2.968), and 5) monitoring was at medium 
level (3.411). 
 
2.  Components of  internal control of Mahachulalongkornrajavidyalaya University on 
the whole was found that the average of control environment should be improved 
(2.25), risk assessment was little defective (2.64), control activities must be improved 
(2.50), information and communications was little defective (2.64), monitoring was 
little defective (2.66), (3.411), and average of all components was little defective 
(2.54). 
 



(๕) 

3.  The way of internal control development in accordance with good governance in 
the northeastern campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya University should apply 
the assessment standards issued by the State Audit Commission and good 
governance principles to support the organizational administration in university so 
that Mahachulalongkornrajavidyalaya University should be developed appropriately 
and effectively.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อันประกอบด้วย ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช ประธานที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรพล   
สุยะพรหม กรรมการที่ปรึกษา ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา  
เนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิธีวิจัย ที่ผู้มีข้อติดขัดให้กระจ่างจน
สามารถท างานลุล่วงเป้าหมาย 
 ขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย  
๑) พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร., ๒) พระราชวรเมธี ดร., ๓) พระมหาสุทิตย์  อาภากโร ดร.,  
๔) ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ๕) ดร.บุษกร  วัฒนบุตร ขอขอบคุณผู้บริหาร วิทยาเขต ประกอบด้วย 
วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตขอนแก่น  วิทยาเขตอุบลราชธานี  วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขต
นครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้บริหารจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑) อาจารย์อุไร  ปั้น
ตระกูล อดีตผู้อ านวยการส านักตรวจการเงินที่ ๙ ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) อาจารย์บงกช บุญประมุข อดีตผู้อ านวยการส านักการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคจ.นครปฐม  ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขต และขอขอบคุณผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยา
เขตนครสวรรค์  ที่ช่วยอนุเคราะห์ทดสอบเครื่องมือ (Try out)  รวมทั้งนักวิชาการท่านอ่ืนๆ  ที่
อนุเคราะห์ สละความรู้ สละเวลา  ให้สัมภาษณ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การท าดุษฎีนิพนธ์จนส าเร็จ
ด้วยดี 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบ  รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม   ประธานกรรมการ,ผศ.ว่า
ที่พ.ต.ดร.สวัสดิ์  จิรัฏฐิติกาล กรรมการ   พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ,ผศ.ดร.กรรมการ
,อ.ดร.ยุทธนา  ประณีต,ผศ.ดร.อนุวัติ  กระสังข์  ที่อนุเคราะห์แนะน าเพ่ือปรับแก้ดุษฎีนิพนธ์ให้
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน พ่ีน้อง
ครอบครัว และเพ่ือนนิสิตทุกท่าน ที่ให้ก าลังใจและค าปรึกษาดีๆ ที่มอบให้ผู้วิจัยตลอดมา 
 คุณงามความดีของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้    ผู้ วิจัยขอมอบให้กับผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู อาจารย์ พี่ น้อง และผองเพ่ือน กัลยาณมิตร  ทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจสนับสนุน
ในทุกด้าน ที่ท าให้ดุษฏีนิพนธ์ฉบับนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

นางสาวธีรพันธ์   ดีมาก 
ธันวาคม  ๒๕๕๙ 



(๗) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรชื่อคัมภีร์ เช่น ขุ.ชา.(บาลี) 
๒๗/๒๕๓/๗๖. หมายความว่า ระบุถึง พระสุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ ฉบับภาษาบาลี  
เล่มที่ ๒๗ ข้อที่ ๒๓๕ หน้าที่ ๗๖ หรือ ขุ.ข. (ไทย) ๒๕/๙๑/๕๗. หมายความว่า ระบุถึง พระ
สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ  ฉบับภาษาไทย  เล่มที่  ๒๕  ข้อที่ ๙๑ หน้าที่ ๕๗  เป็นต้น  
ทั้งนี้  โดยใช้ระบบค าย่อ  ดังต่อไปนี้ 

 

พระวินัยปิฎก 
 

วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.มหา (ไทย) = วินัยปิฎก ภิกขุวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (ไทย) = วินัยปิฎก ปริวาวรรค  (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ขุ.ธ. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย ปฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
อง.จตุกก. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก  อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.ปณจก. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.นวก. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 
 
 
 
 



(๘) 

สารบัญ 
  
เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑-๒) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓-๕) 
กิตติกรรมประกาศ (๖) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (๗) 
สารบัญ (๘-๑๐) 
สารบัญตาราง (๑๑-๑๓) 
สารบัญแผนภาพ (๑๔) 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑๑ 
  ๒.๑.๑  การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ๑๑ 
  ๒.๑.๒  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๘ 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล  
  

 
๒.๒.๑  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
-  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖                                                          

๒๑ 
 

  
 

-   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ  
บ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๒                                                        

 
 

 ๒.๓ พ้ืนที่เพ่ือการวิจัย  
  ๒.๓.๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  ๕  วิทยาเขต ๔๒ 

 



(๙) 

  สารบัญ (ต่อ) 

  
เรื่อง หน้า 
 ๒.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๓ 
  ๒.๓.๑  งานวิจัยในประเทศ ๕๓ 
 ๒.๔ กรอบแนวคิดงานวิจัย ๕๘ 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย   ๖๐ 
 ๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ๖๐ 
 ๓.๒ รูปแบบการวิจัย ๖๓ 
  ๓.๒.๑  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ๖๓ 
  ๓.๒.๒  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ๖๓ 
 ๓.๓ กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ๖๔ 
 ๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๗ 
  ๓.๔.๑  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ๖๗ 
  ๓.๔.๒  แบบสอบถาม (Questionnaire) ๖๘ 
  ๓.๔.๓  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ๖๙ 
  ๓.๔.๔  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ๖๙ 
  ๓.๔.๕  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ๗๑ 
 ๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล ๗๔ 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๗๗ 
 ๔.๑ สภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๘ 
 ๔.๒ องค์ประกอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมของวิทยาเขตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙๕ 
 ๔.๓ การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
เหมาะสม ๑๒๔ 

 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๕๘ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๖๙ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๑ 
  ๕.๑.๑  สรุปผลการวิจัยเชิงคณุภาพ ๑๗๑ 
  ๕.๑.๒  สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๗๑ 
    



(๑๐) 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 

 

เรื่อง หน้า 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๖ 
  ๕.๒.๑ สภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ๑๗๖ 
  ๕.๒.๒  องค์ประกอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมของวิทยาเขตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗๗ 
  ๕.๒.๓  การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขต

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่เหมาะสม ๑๗๙ 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๗๙ 
  ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะทั่วไป ๑๗๙ 
  ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๘๐ 
  ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ๑๘๐ 
  ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ๑๘๐ 
บรรณานุกรม ๑๘๑ 
ภาคผนวก  
ประวัติผู้วิจัย  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๑) 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 

๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลัก ๖๕ 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ๖๗ 
๓.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ๖๙ 
๓.๔ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ๗๐ 
๓.๕ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ๗๐ 
๔.๑ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านสภาพแการควบคุมภายในภาพรวม ๗๘ 
๔.๒ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านสภาพแวดล้อมภาพรวม ๗๙ 
๔.๓ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการประเมินความเสี่ยง ๗๙ 
๔.๔ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านกิจกรรมการควบคุม ๘๐ 
๔.๕ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๑ 
๔.๖ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการติดตามประเมินผล ๘๒ 
๔.๗ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๙๔ 
๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation: S.D.)สภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและ
รายด้าน ๙๖ 

๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)สภาพการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมโดย
ภาพรวมและรายข้อ ๙๗ 

๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)สภาพการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยงโดย
ภาพรวมและรายข้อ ๙๙ 

๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)สภาพการควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุมโดยภาพรวม
และรายข้อ ๑๐๑ 

๔.๑๒ แสดงคา่เฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)สภาพการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสารโดย
ภาพรวมและรายข้อ ๑๐๓ 

 



(๑๒) 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
  

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๓ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation: S.D.)สภาพการควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผลโดย
ภาพรวมและรายข้อ ๑๐๕ 

๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)สภาพการควบคุมภายในโดยภาพรวมและรายข้อ ๑๐๗ 

๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)องค์ประกอบการควบคุมภายในโดยภาพรวมและรายด้าน ๑๑๑ 

๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในโดยภาพรวมและรายด้าน ๑๑๒ 

๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)ด้านการประเมินความเสี่ยงโดยภาพรวมและรายด้าน ๑๑๕ 

๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)กิจกรรมการควบคุมโดยภาพรวมและรายด้าน ๑๑๗ 

๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)องค์ประกอบการควบคุมภายในโดยภาพรวมและรายด้าน ๑๑๑ 

๔.๑๙ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)ด้านสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้าน ๑๑๙ 

๔.๒๐ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)ด้านการติดตามประเมินผลโดยภาพรวมและรายด้าน ๑๒๐ 

๔.๒๑ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation: S.D.)การควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและราย
ข้อ ๑๓๕ 

๔.๒๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล
โดยภาพรวมและรายข้อ ๑๓๗ 

   
 

 

 



(๑๓) 

สารบัญแผนภาพ 

 
แผนภาพที่ หน้า 

๒.๑ องค์ประกอบพื้นฐานธรรมาภิบาล ๓๕ 
๒.๒ โครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๕ 
๒.๓ โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๖ 
๒๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๙ 
๓.๑ แสดงขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย ๗๖ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๕๘ 

   
 
   
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 นับจากปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมือง  ปัญหาและผลกระทบหลักที่ประเทศไทยได้รับมากที่สุด นั่นคือ ภาพลักษณ์หรือ
มุมมองของชาวต่างชาติ (นายทุนต่างชาติ) ที่มององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไร้
ประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดหลักธรรมาภิบาล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในภาค
ราชการ ที่มีปัญหาด้านการหย่อนประสิทธิภาพ และปัญหาด้านการเมืองในประเทศ รัฐบาลในแต่ละ
สมัย จึงมีนโยบายในการพัฒนาประเทศเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ด้าน และมีความจ าเป็นต้องไปกู้ยืม
เงินตราจากต่างประเทศ เพ่ือน ามาลงทุน และพัฒนาประเทศ ทั้งในระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สาธารณะต่างๆ ที่มองว่าเป็นการน าไปเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับประชาชนในประเทศ และในการกู้เงินมาลงทุนนั้น ทั้งรัฐบาลหรือเอกชน ต้องท าข้อตกลง
ร่วมกันกับต่างชาติ โดยในข้อสัญญาความร่วมมือต่างๆ ล้วนต้องให้มีเรื่องของการน า “หลักธรรมาภิ
บาล” มาอยู่ในข้อประกันสัญญา ในข้อตกลงด้วยทั้งสิ้น    
 จึงท าให้เกิดความตื่นตัวในทั่วทุกองค์กรทุกภาคส่วน ในการพยายามหาวิธีการ แนวทาง  
รูปแบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายามในการสร้าง “หลักธรรมาภิบาล” ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของ
องค์กร และการน า “หลักธรรมาภิบาล” มาประยุกต์ให้เกิด “ธรรมาภิบาล” ใช้ในภาคราชการ ซึ่งเป็น
องค์กรหลักในการบริหารประเทศ ที่มีปัญหาในการบริหารจัดการทั้งในเชิงระบบ และในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด ที่ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน๑  ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก
ของส่วนราชการ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าแนวทางวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ เป็น
แนวทางหลักในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ  ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความ

                                                        
 ๑  มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๒ 
 
เหมาะสมของภารกิจ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกา๒ ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานราชการ และการสั่งการ  ให้ส่วนราชการและข้าราชการ  
ได้ปฏิบัติในการก าหนดหลักการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  มีความประสงค์จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการ ในทุกกระทรวง  ทบวง  กรม ทั้งที่เป็น
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร
ที่มีการจัดตั้งขึ้น และมีการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับกระทรวง  ทบวง   กรม 

กระทรวงการคลัง ก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และที่เทียบเท่า  
จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงาน  ยึดตามแนวทาง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในนั้น นับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง ในการควบคุม การติดตามและประเมินผล ด้านการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย    
โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ ๓ การตรวจสอบ
ภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
และปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การ การตรวจสอบภายใน ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล
อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ๔ การตรวจสอบภายใน นับได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะช่วยในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด ของการ
ด าเนินงาน และส าหรับ ระบบการควบคุมภายใน เป็นที่ยอมรับและน ามาประยุกต์ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน ได้ถูกก าหนดขึ้น โดยคณะกรรมการจากสถาบันวิชาชีพ ๕ สถาบัน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute of 
Certified Public Accountants หรือ  AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล  (Institute of 
Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน(Financial Executives Institute หรือ FEI)   
สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนัก
บัญชีเพ่ือการบริหาร (Institute of Management Accountantsหรือ IMA) ซึ่งทั้งหมดรู้จักในนาม

                                                        
 ๒  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๓ ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ 
๔ มาตาฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย 



๓ 
 
ของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ห รื อ 
COSO ได้ร่วมกันศึกษาพัฒนาความหมายและแนวคิดของการควบคุมภายใน  
 แนวคิดการควบคุมภายในของ COSO มีองค์ประกอบ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. สภาพแวดล้อม
การควบคุม (Control Environment) ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๓. กิจกรรม
การควบคุม  (Control Activities) ๔ . ข้อมูลสารสน เทศและการสื่ อสาร (Information and 
Communication) ๕ . การติดตามประเมินผล (Monitoring) ระบบการควบคุมภายใน จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งรวมของข้อมูลองค์กรแล้ว ข้อมูลดังกล่าวยัง
น าไปใช้เพ่ือการวางแผน การพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคต ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 
 การควบคุมภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กร  
โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคน มีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุ สมผล ว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน การควบคุมภายในจึงเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้ท า
หน้าที่ก ากับการควบคุมภายใน ให้ความส าคัญและพยายามท่ีจะวางกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน ให้เข้มแข็ง เพียงพอ ที่จะรองรับการปฏิบัติงาน ในภาวะปกติ และงานประจ าวัน  
อย่างเพียงพอและเหมาะสม หรืออีกนัยหนึ่งคือ ระบบการควบคุมภายในเป็นองค์ประกอบส าคัญ  
ของการบริหารจัดการ และเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของความมั่นคงและความปลอดภัย  ของการ
ด าเนินงาน หน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน จะมีความเชื่อมั่นใน
ระบบการควบคุมภายในที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีส่วนเพ่ิมความมั่นใจว่าการด าเนิ นงานจะบรรลุตาม
เป้าประสงค์ และพันธกิจ ของหน่วยงานโดยรวม ทั้งเป้าหมายในระยะยาว รวมทั้ง ธ ารงรักษาสถานะ
ทางการเงิน และความสามารถในการบริหารงบประมาณที่คุ้มค่าได้ควบคู่  กับการก ากับการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้วย ในขณะเดียวกันหน่วยงานมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยง หรือป้องกันความเสียหาย  
หรือความสูญเสียทางการเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยได้ผ่านระบบการควบคุมภายในที่ดี  และมี
ประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาการควบคุมภายใน ยังก่อให้ เกิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิผล และ
ประสิ ท ธิ ภ าพ  ใน การป ฏิ บั ติ งาน ของบุ คล ากรในทุ กภ าคส่ วน ใน องค์ ก ร  อั น จะ ส่ งผ ล 
ท าให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ทั้งในด้านกลยุทธ์และด้านการปฏิบัติงาน จากการ
ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ  
การติดตาม การประเมินผล และการควบคุมภายใน การน าระบบการควบคุมภายในมาใช้เป็น
เครื่องมือของฝ่ายบริหาร จะท าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนด และน าระบบการควบคุมภายใน มาวางเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติต่อไป 



๔ 
 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางตั้งอยู่ที่ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีส่วนงานในก ากับอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ  ได้แก่ วิทยาเขต ๑๑ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 
๑๖ แห่ง  โครงการขยายห้องเรียน ๓ แห่ง และหน่วยวิทยบริการ ๑๘ แห่ง และได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็นของปัญหา ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง  
ให้ดีขึ้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ให้มีหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั่วทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค และให้ได้นวัตกรรมใหม่ในการบริหารงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วหมดไป หรือยอมรับ
ได้ โดยที่มีการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองต่อสภาวะปัจจุบัน 
 วิทยาเขตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นวิทยาเขตที่ได้มีการด าเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี  และวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้มีการบริหารงานโดยมีการวางระบบการควบคุมภายในอยู่บ้าง  ท าให้ผู้วิจัย
เลือกเป็นพ้ืนที่ที่จะศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยโดยภาพรวม 
 ก า ร ห า แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ก า ร ติ ด ต า ม  
การตรวจสอบ และการประเมินผล จึงต้องมีประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  จะท าให้ลด
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งในทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และในการควบคุมการเงิน ฉะนั้น องค์กร
ที่มีการบริหารจัดการภายในที่ดี จึงพยายามที่จะคิดค้นหาวิธีการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน โดยให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้ได้ โดยหาทางลดปัจจัยที่จะท าให้โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด และในยุคปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ นโยบาย 
ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน โดยวิธีการควบคุม บังคับใช้ ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้     การพัฒนาการควบคุมภายใน  ยังก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกภาคส่วนในองค์กร  อันจะส่งผล  ท าให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   ทั้งในด้านกลยุทธ์และด้านการปฏิบัติงาน   
 ส าหรับผลลัพธ์ของการควบคุมภายในนั้น  มีความจ าเป็นต่อทุกส่วนงาน  เพ่ือการวางแผน
และวางแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยง  ให้กับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต่อไป 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของ
วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 



๕ 
 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 

๑.๓  ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
๑.๓.๑ สภ าพปั จจุ บั น การควบคุ มภ าย ใน ของมห าวิท ยาลั ยมห าจุ ฬ าล งกรณ 

ราชวิทยาลัย  เป็นอย่างไร 
๑.๓.๒  องค์ประกอบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่

เหมาะสมและมีความเป็นไปได้  ควรเป็นอย่างไร 
๑.๓.๓ แนวทางการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๔  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้  คือ 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหาที่จะท าการศึกษาวิจัยไว้  
โดยก าหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ดังนี้   

๑. ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรร
มาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล
ของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๕ 

๒. ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงิน

                                                        
๕ พูนสุข  หิงคานนท์ , การพัฒนาการจัดรูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข, วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐). 



๖ 
 
แผ่นดิน (คตง.)๖  และแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) ๗ โดยศึกษามาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ดังนี้  
 ๑)  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน   
 ๒)  ด้านการประเมินความเสี่ยง 
 ๓)  ด้านกิจกรรมการควบคุม    
 ๔)  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  ด้านการติดตามและประเมินผล   

๓. ขอบเขตเนื้อหาพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล (พ.ร.บ.หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) ๘ 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษา “การพัฒนาการควบคุมภายใน

ตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราช วิ ท ย าลั ย ”   โด ย ใช้ วิ ธี เลื อ กแบ บ เจ าะจ ง พ้ื น ที่ ( Criterion  based  Selection) ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ทีเ่ป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน  
๕  วิทยาเขต  คือ 

๑. วิทยาเขตหนองคาย 
๒. วิทยาเขตขอนแก่น 
๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี 
๔. วิทยาเขตนคราชสีมา 
๕. วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ในการวิจัยเรื่องนี้  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods  Research Design) 

ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research) ได้ก าหนดขอบเขตของหลักการไว้  ดังนี้ 

๑. วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ไดก้ าหนดขอบเขตไว้ คือ 

                                                        
๖ ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน “ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔. 
๗  มาตาฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย. 
๘  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖. 

 



๗ 
 

๑.๑ รวบรวมข้อมู ลจากเอกสาร  (Documentary Research) ผู้ วิ จั ย ได้
ด าเนินการศึกษา โดยการศึกษาจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ สัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์
เชิงลึก จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ รูป/คน คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕ วิทยาเขต 
จ านวน ๒๘ รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ จ านวน ๒ ท่าน 
ดังนี้ 

๑. วิทยาเขตหนองคาย   จ านวน  ๖  รูป/คน 
๒. วิทยาเขตขอนแก่น    จ านวน  ๕  รูป/คน 
๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี   จ านวน  ๖  รูป/คน 
๔. วิทยาเขตนครราชสีมา   จ านวน  ๕  รูป/คน 
๕. วิทยาเขตสุรินทร์     จ านวน  ๖  รปู/คน 
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ    จ านวน  ๒  ท่าน  

๒. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตใน
การศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ ไว้ดังนี้ 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนี้  คือ บุคลากร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๕ วิทยาเขต ประกอบด้วย บุคลากร สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จ านวน ๔๓๗ รูป/คน๙ เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน ๒๒๕ รูป/คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ค านวณได้ตาม
ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan๑๐  

 
๑.๕  นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
    กำรพัฒนำ  หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แนวทางการด าเนินงานการควบคุม
ภายในให้ทันสมัย  เพิ่มพูนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตลอดจนความร่วมมือ  ร่วมใจ  
อย่างเต็มที่  ของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

                                                        
๙ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธันวาคม ๒๕๕๖. 
๑๐ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบูรณาการ, ๒๕๒๙. 

ป รั บ ม า จ า ก  Krejcie,R.V.,and Morgan D.W. "Determining Sample Size for Research Activities."    
Psycholological  measurement (๑๙๗๐) : ๖๐๗-๖๑๐, อ้างถึงใน สุจิตรา บณยรัตพันธุ์, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์, ๒๕๓๔ : ๑๗๖-๑๗๗. 



๘ 
 
วิทยาลัย  โดยอาศัยสัมพัทธภาพของส่วนต่างๆท างานร่วมกัน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้ง
ไว้ 
 กำรควบคุมภำยใน  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงาน  ที่ผู้ก ากับดูแล  ฝ่ายบริหารและ
บุคลากร  จัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุ  สมผล  ว่าการด าเนินงาน จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ของการด าเนินงาน   ของ
วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน  หมายถึง  สภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมิน
ความเสี่ยง  กิจกรรมการควบคุม  สารสนเทศและการสื่อสาร  การติดตามประเมินผล 

สภำพกำรควบคุมภำยใน   หมายถึง สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานการควบคุมภายใน
ของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   หลักธรรมำภิบำล หมายถึง  ๖หลักธรรมาภิบาล    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมมีที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๒หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม  หลักความโปร่งใส   หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  และ หลักความคุ้มค่า   
 หลักนิติธรรม  หมายถึง  การปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตามกฎหมาย  กฎข้อบังคับต่างๆที่ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับ
ไม่เลือกปฏิบัติและยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรือตามอ านาจของตัวบุคคล 
     หลักคุณธรรม หมายถึง  การปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงามส านึกในหน้าที่ของตนเอง  มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
 หลักควำมโปร่งใส หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีกฏเกณฑ์  เปิดเผยตรงไปตรงมา  การสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน    มีการเปิดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ทุกคนเข้าถึงและรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร  มีกระบวนการตรวจสอบความถูกได้อย่างต้องชัดเจน 
  หลักกำรมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาส าคัญในด้านต่างๆ เช่นการวางแผนการปฏิบัติงาน  การประเมินผลงานและเสนอความคิดเห็น 
ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น 
  หลักควำมรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  มีการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบตระหนักในหน้าที่ 



๙ 
 
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา เคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 หลักควำมคุ้มค่ำ หมายถึง การด าเนินงานผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์คุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวมการปฏิบัติงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๑.๖  ประโยชน์ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ไดท้ราบสภาพการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.๖.๒ ผลของการวิจัยที่ได้  สามารถน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ 

ต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑.๖.๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้  
ไปก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๑.๖.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ต่อไป 
 



    

 

บทท่ี  ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด/ทฤษฎี
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน  แนวคิด / ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ
น าเสนอตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 

๒.๑   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
๒.๑.๑  การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring 

Organization of the Tread  way Commission) 
๒.๑.๒  การควบคุมภายในตามแนวคิดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ตาม

ระเบียบฯว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔) 
 ๒.๒  หลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๒.๑  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

-  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.
๒๕๔๖ 

-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๓  พื้นที่เพื่อการวิจัย 

๒.๓ .๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  ๕ วิทยาเขต   

๒.๔  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๔.๑  งานวิจัยในประเทศ 

๒.๔.๑.๑  งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
๒.๔.๑.๒  งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

  ๒.๔.๒  งานวิจัยต่างประเทศ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 



๑๑ 
 

๒.๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 ๒.๑.๑ การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (Committee  of  Sponsoring 
Organization of  the Tread  way  Commission) 
 ๒.๑.๒ การควบคุมภายในตามแนวคิดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒.๑.๑  การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO๑ 
ความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของ COSO 

 ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ คณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 
๕ สถาบันในสหรัฐอเมริกา อันได้แก่  สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The 
American Institute of Certified Public Accountants หรือ AICPA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
(The Institute of Internal Auditor หรือ IIA) สมาคมผู้บริหารการเงิน (The Financial Executives 
Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Accounting Association 
หรือ AAA) และสมาคมนักบัญชีเพ่ือการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ 
IMA) ทั้ง ๕ สถาบันนี้ ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายใน  
 ความหมายของการควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าวิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 การควบคุมภายในตามแนวคิด CUSO  เป็นอีกหนึ่งแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับและมีการน าไป
ปฏิบัติในระดับสากล  และรวมถึงประเทศไทยด้วย   CUSO  ได้ให้ความหมายและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน  ดังนี้  การควบคุมภายในที่ส าคัญ  คือ  กระบวนการซึ่งร่วมกันท าให้บังเกิดผลโดย
คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และบุคลากรส่วนอ่ืนๆขององค์การ  ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ความเชื่อมั่น  
อย่างสมเหตุสมผล  เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์  ๓  ประการ  ดังนี้ 

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Effectiveness   and  
Efficiency  of  Operations) 

๒. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ( Reliability  of Financial Reporting) 
๓. การปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ  ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with 

Application Laws and Regulations) 

                                                        
๑ จันทนา สาขากร, นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพร  ศรีจั่นเพชร, การควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็น เพรส, ๒๕๕๐), ๒-๑ – ๒ – ๒๑. 



๑๒ 
 

ตามแนวคิด CUSO  การควบคุมภายใน  ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๕  
ประการ  ที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน  องค์ประกอบเหล่านี้ได้มาจากแนวทางการบริหารและมี
การเชื่อมโยงกับกระบวนการบริหาร  ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม  ถือว่าเป็นองค์ประกอบแรกที่มีความส าคัญมากที่สุด  เป็น

เสมือนรากฐานให้องค์ประกอบอ่ืนเกิดขึ้น   หรือด ารงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิผล  
สภาพแวดล้อมของการควบคุม  องค์ประกอบที่สร้างจิตส านึกและบรรยากาศของการควบคุมภายใน
ซ่ึงหมายถึงปัจจัยต่างๆ  ประกอบด้วย 

๑.๑ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Integrity  and Ethical  Values)   ผู้บริหารควร
จัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่เปรียบเสมือน
กฎระเบียบขององค์กร  

๑.๒ ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร องค์กรควรมีการก าหนดระดับความรู้
และความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านพ้ืนความรู้ทางการศึกษา และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานประเมินองค์ประกอบลักษณะงาน (Job Description) เพ่ือให้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาบรรจุพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑.๓ การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เนื่องจากมีบทบาทส าคัญในการวางนโยบายและการสร้างบรรยากาศการควบคุม และ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

๑.๔ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ ระมัดระวัง ความถี่ในการติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับระดับปฏิบัติการ 
เป็นสิ่งที่ท าให้สามารถทราบทิศทางองค์กรได้ว่าจะถูกวางอยู่ในจุดใดหรือมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง 

๑.๕  โครงสร้างการจัดองค์กร  ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะงานและขนาดขององค์กร  
และก าหนดไว้อย่างชัดเจน  ไม่ซ้ าซ้อน   

๑.๖ การมอบอ านาจและความรับผิดชอบ (Assignment of Authority and responsibility) 
เป็นไปอย่างเหมาะสมและชัดเจน 

- ความชัดเจนในการระบุความรับผิดชอบ และอ านาจในการอนุมัติ ให้ผู้
ปฏิบัติการฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 

- ความเหมาะสมของมาตรฐานการควบคุมและวิธีการควบคุมที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
เอกสารที่ระบุลักษณะความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน 

- ความเหมาะสมของจ านวนพนักงาน ซึ่งจะต้องมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม
กับปริมาณงานและความซับซ้อนของกิจกรรม รวมทั้งระบบงานที่เก่ียวข้อง 
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๑.๗ นโยบายและวิธีบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์  เกี่ยวกับการสรรหา  พัฒนา  
และประเมินผลงาน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการต่างๆของบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับอย่าง
เหมาะสม 

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ความเสี่ยง หมายถึง  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการกระท าการใดๆ  อันก่อให้เกิด

ผลลัพธ์ในด้านลพ  หรือผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ  ความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการประเมิน
ความเสี่ยงนั้น เป็นกระบวนการที่ท าให้องค์กรทราบถึงความเสี่ยงที่ก าลังจะเผชิญล่วงหน้า  เพ่ือเปลี่ยน
วิกฤติให้เป็นโอกาส  

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 
๑. การระบุปัจจัยเสี่ยง  ( Risk  Idetification)  อาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยง ทั้งภายนอกและ

ภายใน    โดยปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  หรือผลการด าเนินงาน
ในหน่วยงาน  เช่น  การเปลี่ยนตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส าคัญๆบ่อยครั้ง  การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk  Analysis)  การวิเคราะห์ความเสี่ยงควรวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบของปัจจัยที่มีต่อหน่วยงาน   ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่
เท่ากัน  การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธี  แตกต่างกัน  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับความ
เสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆ  จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือ เทคนิคที่ใช้
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด  ลักษณะการด าเนินงาน  เพ่ือให้สามารถประเมินระดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งผลเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น 

๓. การบริหารความเสี่ยง (Risk  Management)  เป็นการก าหนดแนวทางความเสี่ยงที่มี
สาระส าคัญ  ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงอย่างเหมาะสม  โดยทั่วไป  ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน  
จะใช้วิธีบริหารด้วยการจัดระบบการควบคุมภายใน  ถ้าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกใช้การ
บริหารความเสี่ยง 
 ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และค าสั่งต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ที่จะมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน   ประเภทของการควบคุมดังต่อไปนี้ 

๓.๑ การควบคุมแบบป้องกัน(Preventive  Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนด
ขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

๓.๒ การควบคุมแบบค้นพบ(Detective  Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือท าการค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนมาแล้ว 
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๓.๓ การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective  Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

๓.๔ การควบคุมแบบส่งเสริม(Directive  Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

๔. สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication) 
 สารสนเทศ (Information)   หมายถึง  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหารที่มีความ
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ข้อมูลสารสนเทศที่ดีที่
ควรจัดให้มีในทุกๆ องค์กรควรมีลักษณะดังนี้คือ 

๑. ความเหมาะสมกับการใช้ หมายถึง สารสนเทศมีเนื้อหาสาระที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ
ของผู้ใช้ 

๒. ความถูกต้องสมบูรณ์ หมายถึง สารสนเทศที่สามารถสะท้อนผลตามความจ าเป็นและ
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีรายละเอียดที่จ าเป็นครบถ้วน 

๓. ความเป็นปัจจุบัน หมายถึง การให้ตัวเลขและข้อเท็จจริงล่าสุดที่เป็นปัจจุบันสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ส าหรับประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา 

๔. สะดวกในการเข้าถึง หมายถึง ความยากง่ายส าหรับผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มี
ความส าคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับได้ 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง   การจัดระบบการสื่อสารให้ข้อมูลส่งไปถึงผู้ที่
ควรได้รับ และระบบการสื่อสารที่ดีประกอบด้วย  ระบบการสื่อสารกันภายในองค์กรหรือการสื่อสารที่
เกิดขึ้นภายในองค์กรเดียวกัน  ซึ่งควรจัดให้เป็นรูปแบบการสื่อสารสองทาง และอีกระบบคือการ
สื่อสารภายนอก  ซึ่งเป็นการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ นอกองค์กร 
 ๕.  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

การติดตาม  หมายถึง  การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่า  การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 

การประเมินผล หมายถึง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ  กับระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด  และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่า  ยังมี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือไม่  พร้อมทั้งวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่าง
ระหว่างแผนงานกับผลการด าเนินงาน   สรุปผลและเสนอข้อแนะน าเพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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- การติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน (On Going Monitoring) หมายถึง การสังเกต 
การติดตาม ระบบรายงานความคืบหน้าของงาน รวมทั้งการสอบทานหรือการยืนยันผลงานระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลอิสระ (Independent Evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาที่แล้วแต่จะก าหนด หรือการประเมินอิสระ  อาจหมายถึง การประเมินโดยผู้ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการก าหนดระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น 
การประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

- การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เป็นการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีความรู้ด้านการควบคุม และผู้อ่ืนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกิจกรรมควบคุมและประเมินผลร่วมกัน ในด้านที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินงานนั้น 
 ควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรก าหนดขึ้น  
ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผล เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ประกอบด้วย ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการด าเนินงาน ความเชื่อถือได้ของข้อมู ล  
และรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ๒  
 การควบคุมภายใน ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆขององค์กรรวมกัน (รวมทั้งทรัพยากร  
ระบบ วัฒนธรรม โครงสร้าง และงานต่างๆ) ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้๓ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย๔ ได้ให้นิยามของระบบการควบคุมภายในไว้ว่า ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๔๐๐ ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบัติ การควบคุมภายใน  ซึ่งผู้บริหารของ
กิจการก าหนดขึ้นเพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะให้เกิดความมั่นใจ  เท่าที่จะสามารถ
ท า ได้ ว่ า ก า รด า เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไป อ ย่ า งมี ร ะ เบี ย บ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง 
การปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การตรวจพบทุจริตและข้อผิดพลาด
ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่าง

                                                        
๒ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,แนวทางการควบคุมภายในที่ดี.กรุงเทพฯ, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย,๒๕๔๘ หน้า ๓. 
๓ ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง,แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาค

ราชการ,กรุงเทพฯ :  ๒๕๕๐, หน้า ๔.   
๔ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,แนวทางการควบคุมภายในที่ดี.กรุงเทพฯ, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย,๒๕๔๘ หน้า ๒๘. 



๑๖ 
 
ทันเวลา นอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายยัง
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุม และวิธีการควบคุม 
 ประโยชน์ที่ได้จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มค่า 
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้

ตัดสินใจได้ 
๔. การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
กรมบัญชีกลาง๕  ได้ให้นิยามการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  ไว้ว่า  หมายถึง

ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกัน
ก าหนดขึ้น  เพื่อสร้างความม่ันใจในระดับที่สมเหตุสมผล  ว่าการบริหารและการปฏิบัติงานจะสามารถ
บรรลุเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  และก่อให้เกิดผลลัพธ์  การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ  วิธีการ  หรือเครื่องมือต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดองค์กร  โดยปัจจุบัน  COSO  ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ  
เพ่ือให้องค์กรธุรกิจ  และองค์กรอ่ืนๆน าไปใช้ในการประเมินและยกระดับระบบการควบคุมภายในให้
สูงขึ้น  เพราะทุกองค์กรเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องมีแนวทางการควบคุมภายในที่ให้ทั้งหลักการและ
แนวคิดที่เป็นส าคัญ  สามารถปฏิบัติได้จริง  และสามารถติดตามผลเพ่ือบริหารความเสี่ยง  อีกทั้งเป็น
ที่ยอมรับตามหลักสากล 
  กรมบัญชีกลาง๖  ได้กล่าวว่า  องค์ประกอบการควบคุมภายใน     มีองค์ประกอบ  
ส่วน     ดังนี้  สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control  Environment )การประเมินความเสี่ยง (Risk  
Assessment )กิจกรรมการควบคุม (Control  Activities )สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information  
and  Communication )  การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring and Evaluation) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control  Environment ) 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม    หมายถึง  สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบ
การควบคุมในหน่วยงาน   ในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุม

                                                        
 ๕  ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง,๒๕๕๐,หน้า๔. 
 ๖ ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง,๒๕๕๐,หน้า๗. 
 



๑๗ 
 
ภายในขึ้นในหน่วยงาน    ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในในหน่วยงาน     เช่น    จริยธรรมของการท างาน    ความซื่อสัตย์  ความไว้ใจได้  
ความโปร่งใส  และการมีภาวะผู้น าที่ดี   ซึ่งรวมทั้งการก าหนดนโยบาย  โครงสร้าง  และระเบียบวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสม    

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment ) 
 ความเสี่ยง   หมายถึง   เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อันจะก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ในด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ   ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน  การควบคุมภายใน  การที่
หน่วยงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด  ฯลฯ 
 การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง   การวิเคราะห์
ความเสี่ยง   และการก าหนดแนวทางการควบคุม  เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน    
เพ่ือให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิด
ความเสียหายน้อยที่สุด    

๓. กิจกรรมการควบคุม (Control  Activities ) 
 กิจกรรมการควบคุม     เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงาน
ต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้เกิดความคุ้มค่า  ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจใน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information  and  Communication ) 
 สารสนเทศ    หมายถึง   ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร   ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
 การสื่อสาร    หมายถึง   การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน  การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน   ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ    ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง     
และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างท่ัวถึงครบถ้วน 

๕. การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring and Evaluation) 
  การติดตามผล   หมายถึง  การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   เพ่ือให้
เกิดความม่ันใจว่า    การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 การประเมินผล     หมายถึง    การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่  เพียงใด   และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่า
ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์  การหาสาเหตุของความ



๑๘ 
 
แตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการด าเนินงาน  สรุปผลและเสนอ   ข้อแนะน า     เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

๒.๑.๒  แนวคิดการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน๗ 
มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนี้  ได้จัดท า

ขึ้นผลการตรวจสอบและประสบการณ์การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  รวมทั้งอนุ
วัติตามมาตรฐานสากล  คือรายงานของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ  ๕  แห่ง  และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างปร ะเทศ           
( International  Organization  Of  Supreme  Audit  Institutions-INTOSAI)  มาปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย   

๑.  กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน 
 ๑.๑ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ตามปกติที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจ าวัน
ตามปกติของหน่วยงาน ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามผล 

๑.๒ การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้  โดยบุคลากรของหน่วยงาน   บุคลากรทุกระดับ
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ  ในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน   ให้มี
ประสิทธิผล   ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนด   ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยงาน  มีหน้าที่
รับผิดชอบ  โดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น 

๑.๓ การควบคุมภายใน  ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะ
บรรลุผลส าเร็จ  ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   ถึงแม้ว่าการควบคุมภายใน  จะออกแบบไว้ให้มี
ประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม  ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่า  จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้   ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายในมีข้อจ ากัด เช่น โอกาสที่
จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร   เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง   ไม่เข้าใจค าสั่ง   หรือการใช้ดุลยพินิจ
ผิดพลาด   การสมรู้ร่วมคิดกัน   การปฏิบัติผิด  กฎหมาย  ระเบียบ  และกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ที่
ส าคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยง  ขั้นตอนของระบบการควบคุมภายใน  หรือใช้อ านาจในทาง

                                                        
 ๗ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘  ตอนที่  ๔๔ ก วันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๔๔. 



๑๙ 
 
ที่ผิด   นอกจากนี้  การวางระบบการควบคุมภายใน  จะต้องค านึงถึงต้นทุน  และผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกันว่า  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายใน  จะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น 
 ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ  ๓  ประการ  คือ 

๑. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation  Objectives : O) 
หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตของหน่วยงาน 

๒. เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting  
Objective  : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

๓. เพ่ื อให้ เกิดการปฏิบั ติ ตามกฎหมายและระเบี ยบข้อบั งคับที่ เกี่ ยวข้อง 
(Compliance Objectives  : C) ได้แก่การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบั งคับ  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน  จะแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับ
ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ใดมากกว่ากัน  กล่าวคือ  บางหน่วยงานอาจเน้นเรื่องระวัง
ป้องกันการทุจริต  การรั่วไหล  บางหน่วยงาน  เน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการบริหาร  บาง
หน่วยงาน  เน้นเรื่องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร  บางหน่วยงานเน้นเรื่องการรายงานความ
ถูกต้อง  ซึ่งเป็นเรื่องนโยบาย  ทัศนคติ ลักษณะของหน่วยงาน  หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน  การ
ควบคุมภายในจึงควรให้ความส าคัญกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมท่ีก าหนดและปรับปรุง
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
มาตรฐานการการควบคุมภายใน  ประกอบด้วยองค์ประกอบ  ๕  ประการ ซึ่งผู้ก ากับ

ดูแลและฝ่ายบริหาร  จะต้องจัดให้มีในการการด าเนินงาน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน  คือ 

๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ( Control  Environment) 
๒) การประเมินความเสี่ยง ( Risk  Assessment) 
๓) กิจกรรมการควบคุม ( Control  Activities) 
๔) สารสนเทศ  และการสื่อสาร ( Information and Communications) 
๕) การติดตามประเมินผล ( Monitoring) 
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สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ( Control  Environment) 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกและ

บรรยากาศของการควบคุมภายในซึ่งปัจจัยหลายๆ ปัจจัยที่น ามาพิจารณารวมกันส่งผลให้เกิดความมี
ประสิทธิผลของมาตรการหรือวิธีการควบคุมในองค์กร หรือท าให้มาตรการและวิธีการควบคุมที่ดีขึ้น 
โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุมภายในและเน้นการสร้าง
บรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้คนขององค์กรเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบ ดังนั้น สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีจะช่วยให้บุคลากรเข้าใจถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการควบคุมภายใน   

การประเมินความเสี่ยง ( Risk  Assessment) 
   การประเมินความเสี่ยง  เป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารนิยมใช้ใน
ปัจจุบัน   เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันอย่างเสรี ซึ่งมีคู่แข่งมากมายที่ก าลังต่อสู้กับ
องค์กร ดังนั้น ความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้   ซึ่งการประเมินความเสี่ยงนั้น   เป็น
กระบวนการที่ท าให้องค์กร  ทราบถึงความเสี่ยงที่ก าลังจะเผชิญล่วงหน้าได้  เมื่อทราบถึงความเสี่ยง
แล้วก็สามารถที่จะบริหารความเสี่ยง  เพ่ือเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส   และเพ่ือลดผลกระทบความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ต้องเตรียมความพร้อมในทุกสภาวการณ์ การประเมินความเสี่ยงจะท าให้
ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง  ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  ที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

กิจกรรมการควบคุม ( Control  Activities) 
   กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง  การกระท าที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และค าสั่งต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดซึ่ง
จะต้องเป็นการกระท าที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม จะเพ่ิมความมั่นใจในความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

สารสนเทศ  และการสื่อสาร ( Information and Communications) 
     ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศ  แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น อ ง ค์ ก ร  (Information and 
Communication) การสื่อสารและสารสนเทศนี้ ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการควบคุมภายในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และถ้าข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัยก็จะท าให้องค์กร
รับรู้ข้อมูลได้ทันท่วงที มีความได้เปรียบ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการบริหารองค์กรได้ดีอีก
ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก็ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งไม่แพ้กัน ดังนั้น ควรให้
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  ได้เข้าถึงหรือรับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องผ่านเครื่องมือต่างๆ 
 ข้อมูลสารสนเทศ (Information)  เป็นข้อมูลที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับโดยผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาสั่ง
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การ ส่วนผู้ปฏิบัติงานมักใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องชี้น าทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ด ี
  การสื่อสาร (Communication)  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การ
จัดระบบการสื่อสารให้ข้อมูลส่งไปถึงผู้ที่ควรได้รับและระบบการสื่อสารที่ดีนั้น จะต้องประกอบด้วยทั้ง
ระบบการสื่อสารกันภายในองค์กร  หรือการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเดียวกัน  ซึ่งควรจัดให้เป็น
รูปแบบการสื่อสารสองทาง   และอีกระบบคือ  การสื่อสารภายนอก  ซึ่งเป็นการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ 
นอกองคก์ร 

การติดตามประเมินผล ( Monitoring) 
   การควบคุมภายในขององค์กรจะสมบูรณ์ไม่ได้   หากขาดการติดตามและประเมินผล 
เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลและได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 

๒.๒  หลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๒.๑  แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล  คือการปกครอง  การบริหารจัดการ  การควบคุม  ดูแลกิจการต่างๆให้
เป็นไปตามครรลองธรรม  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ และ  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๒ ๘  
 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคม
ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  เอกชนและภาคประชาชน  ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่าย
ราชการ  และฝ่ายธุรกิจ  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความยุติธรรม  ความโปร่งใส  และความ
มีส่วนร่วม  ความรู้รักสามัคคี  และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกัน  หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ  
ภยันตราย  ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักส าคัญอย่างน้อย  ๖  ประการ  ดังนี้  ๑)  หลักนิติธรรม  ได้แก่  การตรากฎหมาย กฎ  
ข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคมา  และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับเหล่านั้น  โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย  มิใช่ตามอ าเภอใจ
หรืออ านาจของตัวบุคคล  ๒)  หลักคุณธรรม  ได้แก่  การยึดมั่นในทางถูกต้องดีงาม  โดยรณรงค์ให้

                                                        
 ๘  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒.  
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เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม  และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน  เพ่ือให้คนไทยมีวามซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบ
วินัย  ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  ๓)  หลักความโปร่งใส  ได้แก่การสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  โดยปรับปรุงกลไกการท างานของทุกองค์การ  ทุกวงการ  ให้มี
ความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูล  ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา  ด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน  ตรวจสอบความถูก
ต้องชัดเจนได้  ๔)หลักการมีส่วนร่วม  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจต่อปัญหาส าคัญของประเทศ  ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  การไต่
สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ  ๕)  หลักความรับผิดชอบ  ได้แก่  
การตระหนักในสิทธิหน้าที่  ความส านึกในความรับผิดชอบ  ต่อสังคม  การใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ
ของบ้านเมืองและสังคม  กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  ๖)หลักความคุ้มค่า  ได้แก่  การบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้คนไทย  มีความ
ประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า 
  ๒.๒.๒  การใช้หลักธรรมาภิบาล ( The  Practive  of Good Governance)  หมายถึง
การกระท าหรือวิธีปฏิบัติในการปกครองหรือบริหารจัดการที่ดี  เช่น  การใช้ธรรมาภิบาลในภาครัฐคือ
กระบวนการจัดโครงสร้าง  ระบบการบริหารงาน  ขั้นตอนกระบวนการท างานตามมาตรฐานการ
บริหารภาครัฐ  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องส าคัญๆ  ในการบริหารจัดการ  และ
ด าเนินงานขององค์กรในภาครัฐยุคใหม่  สร้างความมั่นคงในสังคมและเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมี
เสถียรภาพ  มีคุณค่าเป็นกลไกที่น่าเชื่อถือ๙ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการให้แก่หน่วยงานต่างๆ  เมื่อส่วนราชการได้มีการน าแนว
ทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ  มาปรับใช้  ย่อมเป็นพ้ืนฐานอันดีที่จะช่วยน ามาซึ่งการ
ปฏิบัติงานในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และจะช่วยแก้ปัญหาที่สั่งสมในระบบราชการ  
รวมทั้งปัญหาการคอรัปชั่นในภาครัฐที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน  มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๔๖  แบ่งเป็น  ๘ หมวด  มีสาระส าคัญในหมวดและมาตราต่างๆ  ได้แก่ 
 หมวด  ๑  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ได้  ได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้  (มาตรา ๖)  ๑)เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน  ๒)เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขอรัฐ  ๓)มี

                                                        
๙ สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์ , “รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางพัฒนาการประกอบธุรกิจตามแนว

พระราชด าริด้านสังคมตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาล”,(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,๒๕๔๙). 



๒๓ 
 
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มในเชิงภารกิจของรัฐ  ๔)ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
๕)มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  ๖)ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  ๗)มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 หมวด  ๒  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  หมายถึง  การปฏิบัติ
ราชการที่มีเป้าหมายเพ่ือเกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความสงบและความ
ปลอดภัยของสังคม  ส่วนรวม  ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  (มาตรา๗)  โดยส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการ  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ(มาตรา๘) 
 หมวด  ๓  การบริหารราชการ  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติโดยก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด  ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า  ระบุขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจ  
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  และจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนฯ  โดยในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ  หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  เกิดผล
กระทบต่อประชาชน  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น  หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม(มาตรา๙) 
 หมวด  ๔  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ  โดยส่วนราชการต้องก าหนดเป้าหมาย  แผนการท างาน  ระยะเวลาแล้วเสร็จ  และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ  และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย
(มาตรา ๒๐)และในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม (มาตรา 
๒๓) 
 หมวด  ๕  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชน  หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท า
แผนภูมิ  ขั้นตอน  และระยะเวลาการด าเนินการ  รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน  เปิดเผยไว้  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่าย  สารสนเทศ  ของส่วนราชการ  เพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ (มาตรา ๒๙) 
 หมวด  ๖  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  ส่วนราชการมีหน้าที่ส ารวจ  ตรวจสอบ
และทบทวน  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบ  เพ่ือ
ด าเนินการ  ยกเลิก  ปรับปรุง  หรือจัดให้มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศขึ้นใหม่  
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์  หรือสอดคล้องกับความจ าเป็น  โดยจ าเป็นต้องค านึงถึง
ความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ (มาตรา๓๕) 
 หมวด  ๗  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เมื่อ
ราชการใด  ได้รับการติดต่อสอบถาม  เป็นหนังสือจากประชาชน  หรือจากส่วนราชการด้วยกัน  



๒๔ 
 
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้
ทราบภายในสิบห้าวัน  หรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ (มาตรา๓๘)  โดยการปฏิบัติราชการใน
เรื่องใดๆ  โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็น (มาตรา ๔๓) และต้องจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี  ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้
(มาตรา ๔๗) 
 หมวด  ๘  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เมื่อส่วนราชการได้ด าเนินงานไปตาม
เป้าหมาย  สามารถเพ่ิมผลงานและผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  
หรือสามารถด าเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย  ตามหลักเกณฑ์ให้ ก.พ.ร. เสนอ
คณะรัฐมนตรี  จัดสรรเงินรางวัล  การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น  หรือให้ส่วนราชการใช้
เงินงบประมาณเหลือจ่าย  ของส่วนราชการนั้น  เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ  หรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด(มาตรา๔๙) 
 ๒.๒.๓  ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล  
 จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น  ตั้งแต่ปีพ.ศ.  ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด นั่นคือ ภาพลักษณ์หรือมุมมองของชาวต่างชาติ (นายทุนต่างชาติ) ที่มององค์กร
ต่างๆ ในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไร้ประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดหลักธรรมาภิบาล และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในภาคราชการ ที่มีปัญหาด้านการหย่อนประสิทธิภาพ และปัญหาด้าน
การเมืองในประเทศ มีการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศ เพ่ือน ามาลงทุน และพัฒนาประเทศ ทั้งใน
ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณะต่างๆ เพ่ือแก้ ไขปัญหาด้านความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานให้กับ
ประชาชนในประเทศ และในการกู้เงินมาลงทุนนั้น ทั้งรัฐบาลหรือเอกชน ต้องท าข้อตกลงร่วมกันกับ
ต่างชาติ โดยในข้อสัญญาความร่วมมือต่างๆ ล้วนต้องให้มีเรื่องของการน า “หลักธรรมาภิบาล” มาอยู่
ในข้อประกันสัญญา ในข้อตกลงด้วยทั้งสิ้น    
 จึงท าให้เกิดความตื่นตัวในทั่วทุกองค์กรทุกภาคส่วน ในการพยายามหาวิธีการ แนวทาง  
รูปแบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายามในการสร้าง “หลักธรรมาภิบาล” ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของ
องค์กร และการน า “หลักธรรมาภิบาล” มาประยุกต์ให้เกิด “ธรรมาภิบาล” ใช้ในภาคราชการ ซึ่งเป็น
องค์กรหลักในการบริหารประเทศ ที่มีปัญหาในการบริหารจัดการทั้งในเชิงระบบ และในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด ที่ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 



๒๕ 
 
 สาเหตุส าคัญประการหนึ่ งเกิดขึ้นจากความบกพร่อง  ความอ่อนแอ และหย่อน
ประสิทธิภาพของกลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติ  และระดับองค์กร  ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน  รวมไปถึงการทุจริตและการกระท าผิดจริยธรรมในวิชาชีพ  ซึ่งแยกพิจารณา  ได้ดังนี้ ๑๐  ๑)
การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ที่ดีพอในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม  ขณะที่กลไกที่มีอยู่
บกพร่องไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลไกและฟันเฟืองการบริหารจัดการต่างๆ  ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ทันต่อสถานการณ์ได้  ๒)ความอ่อนด้อยและถดถอยของกลุ่มข้าราชการ  นักวิชาการ  
หรือเทคโนแครต ( Technocrats) ซ่ึงคนกลุ่มนี้  ต้องมีบทบาทส าคัญในการศึกษา  ๓)ระบบการ
ตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  มีลักษณะที่ขาดความโปร่งใส  
บริสุทธิ์และยุติธรรม  ส่งผลให้องค์กรไม่มีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิด
ความฉ้อฉลผิดจริยธรรมในวิชาชีพขึ้นได้  ๔)ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสาร  ขาดความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างชัดเจน  จึงท าให้ไม่มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไข
ปัญหา ๕)ปัญหาการทุจริต  ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน  ซึ่งเกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง 
 จากสาเหตุดังกล่าว  หากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขและป้องกัน  โอกาสการฟ้ืนตัวจากวิกฤติ
เศรษฐกิจของไทย  อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ควร  ดังนั้น  การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือ  การขจัด
สาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น  และสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดี  ให้ปรากฏเป็นจริงทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 
 ๒.๒.๔  ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 ค าว่า  ธรรมาภิบาล  หรือ Good  Governance   ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.๑๙๘๙  
และได้เข้ามาในประเทศไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ  ๒๕๔๐  และไทยได้ขอความช่วยเหลือจาก IMF 
(International  Monetary Fund)  ซึ่ งรัฐบาลไทยในขณะนั้น  ได้ให้ค ามั่นสัญญากับ IMF ว่า  
จะต้องสร้าง  Good  Governance   ขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐ   ความหมายของค าว่า Good  
Governance   มีนักวิชาการหลายคนได้แปลความหมายของธรรมาภิบาล  ไว้ดังนี้ 
 เกษม  วัฒนชัย๑๑  ได้สรุปว่า  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การก ากับที่ดี  การดูแลอย่างดี  
เพ่ือประกันว่าองค์กรจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง  ไม่ด้อยประสิทธิภาพ 

                                                        
 ๑๐  สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์, รายงานการวิจัย “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการประกอบธุรกิจตามแนว
พระราชด าริ  ด้านสังคมตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมภิบาล,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(๒๕๔๙),หน้า ๕. 

๑๑ เกษม  วัฒนชัย,ธรรมาภิบาลกับคอรัปช่ันในสังคมไทย,(กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับ
ลิสช่ิง,๒๕๔๖),หน้า ๒๓. 



๒๖ 
 
 เจริญพงษ์  วิญญูนุรักษ์๑๒  ได้สรุปว่า  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  กฎเกณฑ์การปกครอง
บ ารุงรักษาบ้านเมืองที่ดี  หรือกฎเกณฑ์ที่ดีของบ้านเมืองและสังคม  โดยมีขอบเขตของความหมาย  
รวมถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม 
 เจริญ  เจษฏาวัลย์๑๓  ได้สรุปว่า  Good  Governance   คือระบบความเชื่อมั่นที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ 
 ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ๑๔ ได้สรุปว่า ธรรมรัฐ (Good  Governance)คือใช้หลักนิติ
ธรรม  ใช้หลักกฎหมาย  ใช้หลักคุณธรรม  โดยไม่เลือกปฏิบัติ   
 ไชยวัฒน์  ค้ าชู ๑๕  ได้สรุปว่า  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  เป็นลักษณะความสัมพันธ์  วิธีการ  
และเครื่องมือ  ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  ทั้งในส่วนที่เป็นการด าเนินการ  
ในฐานะปัจเจกบุคคล  และที่เป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นสถาบันรวมถึงคุณภาพ  และประ
สนิทธิภาพของการจัดการปกครอง  และการบริหารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา  และความ
เจริญของชาติ 
 ทิพาวดี  เมฆสวรรค์๑๖  ได้สรุปว่า  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  กรอบในการบริหารจัดการ
องค์กรต่างๆ  ซึ่งกรอบการบริหารจัดการนี้มีทั้งดีและไม่ดี  ที่ดีเรียกว่า  Good  Governance  ที่ไม่ดี
ก็เรียกว่า Bad  Governance 
 บวรศักดิ์  สุวรรณโณ๑๗   ได้สรุปว่า  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  เป็นระบบโครงสร้าง
กระบวนการและความสัมพันธ์ของภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาสังคมในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมของรัฐ  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดี 
 บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ๑๘  ได้สรุปว่า  ธรรมาภิบาล  ท าหน้าที่เป็นกลไก  เครื่องมือและ
แนวทางการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  โดยเน้นความจ าเป็น

                                                        
๑๒ เจริญพงษ์  วิญญูนุรักษ์,ธรรมาภิบาลกับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ,วารสาร

เพิ่มผลผลิต,ปีที่ ๓๙(๒๕๓๓),หน้า ๓-๗. 
๑๓ เจริญ  เจษฏาวัลย์,การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พอดี จ ากัด,๒๕๔๕),หน้า 

๗๓. 
๑๔ ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ,จตุรงค์ บุญยรัตน์สุนทรลพระมหาจรูญโรจน์  ภวิว โส, เศรษฐกิจพอเพียงและ

ประชาสังคม  ผลการเสวนาสหสาขาวิชาระหว่างสถาบันแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑,(กรุงเทพมหานคร : ฟ้าอภัย จ ากัด, 
๒๕๔๕),(เล่มที่ ๓),หน้า ๗๖. 

๑๕ ไชยวัฒน์  ค้ าชู,ธรรมาภิบาลในองค์กร,วารสารวงการครู,ปีที่ ๔๗,ฉบับท่ี๒ (สิงหาคม ๒๕๔๗),หน้า ๗. 
๑๖ ทิพาวดี  เมฆสวรรค์,ธรรมาภิบาล,วารสารเพิ่มผลผลิต,ปีที่ ๓๙ (๒๕๔๓), หน้า ๖๓. 
๑๗ บวรศักดิ์  สุวรรณโณ,การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน

,๒๕๔๔),หน้า ๑๐. 



๒๗ 
 
ของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างจริงจัง  และต่อเนื่อง  
เพ่ือให้ประเทศมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง  มีวามชอบธรรมของกฎหมาย  มีเสถียรภาพ  
มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
 ปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์  และรัชนี  ภู่ตระกูล ๑๙ ได้สรุปว่า  ธรรมาภิบาล  (Good  
Governance)  หมายถึง  การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือการพัฒนาของ
ประเทศ  โดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง  ๓  ส่วนของสังคม  คือ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาสังคม  และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม  การเมืองอย่างสมดุล  ส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ตลอดจนมีการใช้
อ านาจในการพัฒนาประเทศ  ให้เป็นไปอย่างมั่นคง  ยั่งยืน  และมีเสถียรภาพ 
 สมหมาย  ปฐมวิชัยวัฒน์๒๐ ได้สรุปว่า  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การแสดงถึงนัยของความ
เป็นธรรม  ทั้งในเชิงของความคิดและการกระท าของคน  ที่สามารถสื่อถึงกันและเข้าใจกันได้  ภายใต้
การปฏิบัติและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  คือ  ความร่วมมือเสมอภาค  รับผิดชอบ  โปร่งใส  ถูกต้องชอบ
ธรรม  ยุติธรรม  ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ  ความเจริญ  พัฒนาที่ยั่งยืนของครอบครัว  กลุ่ม  
ชุมชน  องค์กร  หน่วยธุรกิจ  สถาบันรัฐและเอกชน  จนถึงระดับสังคมโดยรวม   

จากความหมายข้างต้น  ธรรมาภิบาล  หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
มีประสิทธิภาพ  เน้นการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ  ของสังคม  ให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  มีความเป็น
ธรรมทั้งในความคิดและการปฏิบัติ  มีจุดหมายเดียวกัน  มีความเสมอภาค  รับผิดชอบ  โปร่งใส  
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  เป็นหลัก เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมี
ส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญ  ของศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์  และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปัจจุบัน ๒๑ 

 
 

                                                                                                                                                               
๑๘ บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ,ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล,พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๔๖),หน้า ๑๐. 
๑๙ ปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี  ภู่ตระกูล, ธรรมาภิบาล (Good  Governance)กับสังคมไทย,

(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
๒๐ สมหมาย  ปฐมวิชัยวัฒน์,หลักการปกครองที่ดีกับสภาวะแวดล้อมของระบบการควบคุมภายใน,วารสาร

นักบริหาร,ปีที่ ๒๑,(๒๕๔๓),หน้า ๕๑. 
๒๑  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒. 



๒๘ 
 

๒.๒.๕  หลักการสร้างธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล  เป็นเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนา  พิจารณาจากวิธีการอันน าไปสู่

เป้าหมาย  จะหมายถึง  เครื่องมือหรือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนา  เช่น  การเสริมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา  หมายถึง  
ระบบบริหารจัดการที่มีองค์ประกอบส าคัญ  คือ  มีความเป็นประชาธิปไตย  ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจให้บริการสาธารณะ  ที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน  และ
ยึดมั่นในความสุจริต  ความถูกต้อง  และโปร่งใส 

ส านักนายกรัฐมนตรี๒๒ 

  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เพ่ือความชัดเจน  
ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบด้วยหลักต่างๆ  ๖  หลัก  
คือ  

๑) หลักนิติธรรม 
๒) หลักคุณธรรม 
๓) หลักความโปร่งใส 
๔) หลักการมีส่วนร่วม 
๕) หลักความรับผิดชอบ 
๖) หลักความคุ้มค่า 
ซ่ึงแต่ละหลกั  มีนกัวิชาการและหนว่ยงานต่างๆได้แสดงทัศนะในแต่ละหลักไวดั้งนี ้ คือ 

๑. หลักนิติธรรม  (Rule  of  Low) 
หลักธรรมาภิบาลนั้น  ต้องการความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย  ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่

ล าเอียง  มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมกับทุกคน  โดยเท่าเทียมกัน  ทุกคนในสังคมอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายเดียวกัน  ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ  ได้กล่าวถึง
หลักนิติธรรม  ไว้ดังนี้ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี๒๓  ได้สรุปว่า  หลักนิติธรรม  เป็นตรากฎหมายและกฎ
ข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติ

                                                        
๒๒  ส านักนายกรัฐมนตรี,ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖.(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานข้าราชการพลเรือน,๒๕๔๖),หน้า ๑๓. 
๒๓ เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๓. 



๒๙ 
 
ตามกฎหมาย  และกฎข้อบังคับเหล่านั้น  โดยถือว่า  เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย  มิใช่ตาม
อ าเภอใจหรืออ านาจตัวบุคคล   

ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ์๒๔  ได้สรุปว่า  ด้านหลักนิติธรรม ( Rule of law )  เป็นการตรา
กฎหมายและกฎของบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม  อันจะท าให้สังคมยินยอม
พร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย  และกฎข้อบังคับเหล่านั้น  โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมาย  มิใช่ตามอ าเภอใจ  หรืออ านาจของตัวบุคคล 

ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง๒๕  ได้สรุปว่า  ด้านหลักนิติธรรม ( Rule of low) หมายถึง  การใช้
กฎหมายต่างๆอย่างเที่ยงตรง  ยุติธรรม  สามารถบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนได้เสมอกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

วนิดา  แสงสารพันธ์๒๖  กล่าวว่า  การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  ต้องมีกฎเกณฑ์
ตัวก าหนดความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนในสังคม  ซึ่งกฎเกณฑ์นี้   อาจหมายถึง  รัฐธรรมนูญ  
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีมิได้เป็นลายลักษณ์อักษร  เช่น  กฎเกณฑ์ทางธรรม
เนียมประเพณี  ศาสนา  และศีลธรรมด้วย 

สุดจิต  นิมิตกุล๒๗  ได้สรุปว่า  ด้านหลักนิติธรรม  ( Rule  of low)  ว่าเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน๒๘  ได้สรุปว่า  ด้านหลักนิติธรรม (Rule of 
low)  หมายถึง  กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  มีความเป็นธรรม  สามารถปกป้องคนดีหรือจงใจ
หลีกเลี่ยง  หรือไม่ตั้งใจ  เพราะไม่รู้  ฉะนั้น  ถ้าไม่แน่ต้องศึกษาก่อนว่า  จะผิดหลักนิติธรรมหรือไม่  
ก่อนที่จะท าลงไป 

                                                        
๒๔ ชนะศักดิ์   ยุวบูรณ์ ,กระทรวงมหาดไทย กับการบริหารจัดการที่ดี   ในการปกครองที่ดี (Good 

Governance),(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์) ๒๕๕๓,หน้า ๓ – ๑๒. 
๒๕ ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง, ธรรมาภิบาล (Good  Governance) ในสังคม,(กรุงเทพมหานคร) : บพิธการพิมพ์ 

๒๕๕๖),หน้า ๑๓. 
๒๖ วนิดา  แสงสารพันธ์, การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล,วารสารนักบริหาร,ปีที่  ๔๔  ฉบับที่  ๒  

(กันยายน ๒๕๔๔) : หน้า ๓๙ - ๔๓. 
๒๗  สุดจิต  นิมิตกุล, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี,(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์

,๒๕๔๓), หน้า ๓๕. 
 ๒๘ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ( Good  
Governace),(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ,๒๕๕๓),หน้า ๒๒. 



๓๐ 
 

สถาบันพระปกเกล้า ๒๙  ได้สรุปว่า  หลักนิติรัฐ  หรือหลักนิติธรรม  เป็นหลักที่มีความมุ่ง
หมายที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  จากการใช้อ านาจของรัฐ  ในการพิจารณาหลัก
นิติรัฐหรือหลักนิติธรรม  จึงพิจารณาถึงสาระส าคัญของแต่ละหลักการข้างต้น  ดังนี้ 

๑) หลักการแบ่งแยกอ านาจ 
หลักการแบ่งแยกอ านาจ  เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม  เพราะหลักการนิติธรรม  

ไม่สามารถจะสถาปนาขึ้นมาได้  ในระบบการปกครองที่ไม่มีการแบ่งแยกอ านาจ  ไม่มีการควบ คุม
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน  ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ  อ านาจทั้งสามมิได้
แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด  หากแต่มีการถ่วงดุลกัน (Check  and balance)  เพ่ือให้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง  เกิดการแบ่งแยกองค์กรตามขอบเขตอ านาจหน้ าที่ที่
แตกต่างกัน  วิธีการแบ่งแยกอ านาจของรัฐ  รวมทั้งการก าหนดให้องค์กรอ่ืนๆ  เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่อ านาจใดอ านาจหนึ่ง  หรือการให้มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านอ านาจอ่ืน  หรือ
สิทธิในการควบคุมตรวจสอบ  ทั้งในการท าภารกิจขององค์การนั้น  และการตรวจสอบของตัวบุคคล  
ความสัมพันธ์ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจในการยับยั้งซึ่งกันและกัน  ท าให้เกิด
ความสมดุลระหว่างอ านาจ  ไม่ท าให้อ านาจใดอ านาจหนึ่งมีอ านาจโดยเบ็ดเสร็จ  ในขณะเดียวกัน  ก็
จะท าให้อ านาจใดอ านาจหนึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอ่ืนโดยสิ้นเชิง  ด้วยสภาพการณ์เช่นนี้  จะท าให้สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง  อันเป็นความมุ่งหมายประการส าคัญของหลักนิติ
ธรรม 

๒) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
สิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาค  ทั้งสองประการนี้  ถือว่าเป็นพื้นฐาน

ของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”  การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  โดยอ านาจรัฐ
จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย  ซึ่งผ่านเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน  หรือรัฐสภาเท่านั้น  โดย
กฎหมายที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น  จะต้องไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณี
หนึ่ง  หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง  กฎหมายนั้นจะต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพมิได้  และหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจะต้องมีการบัญญัติหลักประกันการใช้สิทธิในทางศาล  

๓) หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง  หรือที่เรียกว่า “หลักความ

ผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง”  ซึ่งหมายความว่า  การใช้กฎหมายของฝ่าย

                                                        
 ๒๙ สถาบันพระปกเกล้า, โครงการขยายผลเพื่อน าตัวช้ีวัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่
การปฏิบัติ,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศาลาแดง,๒๕๔๘),หน้า ๒ – ๒๑. 



๓๑ 
 
ตุลาการก็ดีหรือฝ่ายปกครองก็ดี  จะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยองค์กร  นิติ
บัญญัติ  อันเป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐานมาจากตัวแทนของประชาชนนั้น  จะกระท าได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไข
ของรัฐธรรมนูญ  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

๔) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา 
เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมายล าดับรอง  ก าหนด

หลักเกณฑ์ในทางกฎหมาย  ให้เป็นไปตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย  หลักห้ามมิให้กฎหมายมี
ผลย้อนหลังและหลักความพอสมควรแก่เหตุ 

๕) หลักความอิสระของผู้พิพากษา 
หลักนี้  เป็นข้อเรียกร้อง  เพ่ือให้ผู้พิพากษา  สามารถท าภาระหน้าที่ตุลาการได้  โดย

ปราศจากการแทรกแซงใดๆ  โดยมุ่งหมายให้ผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมาย  และ
พิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น 

๖) หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย 
หลักนี้  เป็นหลักประกันในทางกฎหมายอาญา  และยังมีผลใช้กับเรื่องโทษปรับทาง

ปกครอง  เรื่องโทษทางวินัย  และโทษในทางวิชาชีพด้วย  หลักนี้วางอยู่บนพื้นฐาน  ๔  ประการ  คือ 
(๑) หลักการกระท า  (๒) หลักการก าหนดโทษโดยกฎหมาย  (๓) หลักความแน่นอนชัดเจน  และ(๔) 
หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง 

๗) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
เป็นส่วนยอดสุดของหลักนิติธรรม  หมายความว่า  หากกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่ต่ ากว่า  ขัด

หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ  กฎหมายดังกล่าว  ย่อมไม่มีผลบังคับใช้  หลักนี้เป็นข้อเรียกร้องให้อ านาจ
ทั้งหลายนั้น  ผูกพันกับรัฐธรรมนูญ  ซึ่งย่อมหมายความว่า  การท าให้หลักที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด
นี้  มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น 

จากการให้ความหมายของหลักนิติธรรมดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  หลักนิติธรรมเป็นการ
ตรากฎหมาย  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์ต่างๆ  มีความเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม  ผู้บริหารต้องให้
บุคลากรของตนปฏิบัติงานอยู่ในระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือนโยบาย  ทั้งยังต้องสร้างตัวอย่างที่ดีให้เกิด
ในองค์การ  ซึ่งจะท าให้การก ากับดูแลง่ายยิ่งขึ้น 

๒. หลักคุณธรรม  (Morality) 
การที่องค์การภาครัฐใช้อ านาจหน้าที่  หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัวเหล่านี้  

ถือเป็นการทุจริต  และการประพฤติมิชอบ  ทั้งต่อองค์การภาครัฐเอง  และองค์การในภาคเอกชน  
ดังนั้น  ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  นั้น  หลักคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนา  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองและสังคม  ตลอดทั้งหน่วยงาน  สถาบัน  



๓๒ 
 
และประเทศชาติ  โดยสังคมของไทยได้ก าหนดหลักทศพิธราชธรรม๓๐ ๑๐  ประการ  ของพระราชใน
การบริหารงานแผ่นดิน  ได้แก่  (๑)ทาน  การให้ทรัพย์สิ่งของ  (๒)  ศีล  ประพฤติดีงาม   (๓)  ปริจ
จาคะ  ความเสียสละ  (๔)  อาชชวะ  ความซื่อตรง  (๕)  มัททวะ  ความอ่อนโยน  (๖) ตบะ  ความ
ทรงเดช  เผากิเลสตัณหา  (๗) อักโกธะ  ความไม่กริ้วโกรธ  (๘)อวิหิงสา  ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน  
(๙)  ขันติ  ความอดทนเข้มแข็งไม่ท้อถอย  และ  (๑๐)  อวิโรธนะ  ความไม่คลาดธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน๓๑  ให้ความหมายของหลักคุณธรรมว่า  เป็น
การท าให้การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ  ทั้งในและนอกองค์กรลดลง  
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น  มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด  สังคมมีเสถียรภาพ  อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความมีระเบียบวินัย 

สถาบันพระปกเกล้า ๓๒  ได้กล่าวถึงหลักคุณธรรมว่า  มีองค์ประกอบเกี่ยวกับวิชาชีพนิยม
และจรรยาบรรณ  ดังนี้ 

(๑)วิชาชีพนิยม 
ความหมายของวิชาชีพนิยม (Professionalism) หรือคตินิยมวิชาชีพ  มาจากภาษาลาติน 

Profiteria (Pro +fateri)  ซึ่งหมายถึงสิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ถือว่าองค์ความรู้  ความรอบรู้  
และวิธีปฏิบัติของพวกตนมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อสังคม  และพยายามผลักดันให้สาธารณชน
ยอมรับสถานภาพอาชีพของตน  กลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้  ได้ชื่อว่าเป็นมืออาชีพ (Professional)  ซึ่งมี
ความรอบรู้(expertise) หรือ ปฏิเวธ  ที่รู้แจ้งเกี่ยวกับวิชาชีพของตน  มืออาชีพจึงมีความแตกต่างจาก
ผู้ที่ไม่ใช่  หรือที่รู้จักกันในนามของ Dilettante(i) หรือ minion  เป็นผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพ  ไม่มีความ
รอบรู้ในศาสตร์  และมักจะให้สามัญส านึกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมากกว่าที่จะใช้ทฤษฎีหรือ
มาตรฐานวิชาชีพ 

(๒)จรรยาบรรณ   
มีผู้ให้ความหมายต่างๆไป  เช่น  มาตรฐานของความประพฤติและการใช้ดุลยพินิจทาง

ศีลธรรมว่าถูกหรือผิด  สมควรหรือไม่สมควร  หมายถึง  การศึกษาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม  หรือการศึกษาดูว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้าง  ที่ ถูก  หรือ  ดี  

                                                        
 ๓๐ องฺ ทสก.(ไทย)๒๔/๒๗ 
 ๓๑ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good 
Governance),หน้า ๑๔. 
 ๓๒  สถาบันพระปกเกล้า, โครงการขยายผลเพื่อน าตัวช้ีวัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่
การปฏิบัติ,หน้า ๒ – ๒๑. 



๓๓ 
 
สมควรหรือไม่สมควร  เมื่อมองจากมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  หมายถึง  ศาสตร์และหลักการ
เกี่ยวศีลธรรม 

จากนักวิชาการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นสรุปได้ว่า  หลักคุณธรรม  หมายถึง  ความยึดมั่นใน
ศีลธรรม  จริยธรรม  ความถูกต้องอันดีงาม  และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความซื่อสัตย์  จริงใจ  
ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจ  เสียสละ  มีความกตัญญูกตเวที  ความละอายและกลัวบาป  
ความเคารพนบนอบ  และความสุภาพอ่อนโยน 

๓. หลักความโปร่งใส ( Transparency) 
ในการด าเนินงานของรัฐบาล  ต้องอยู่บนกฎ  ระเบียบ  อย่างชัดเจน  ทันเหตุการณ์  

ตรงไปตรงมา  มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน  และเท่าเทียม  มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ในหลักธรรมาภิบาล  ด้านหลักความโปร่งใส  มีหน่วยงานและนักวิชาการ
หลายๆท่าน  ได้สรุปความโปร่งใส  ดังนี้ 

เกษม  วัฒนชัย๓๓  สรุปว่า  หลักความโปร่งใส  ในการออกแบบระบบและกระบวนการ
บริหารทุกข้ันตอนจะต้องยึดหลักความโปร่งใส  อธิบายได้ด้วยเหตุผล  และมีหลักฐานก ากับ 

บุษบง  วัยเจริญวัฒนะ๓๔  ได้กล่าวว่า  หลักความโปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตรงไปตรงมา  สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  ช่วยให้การท างานภาครัฐและภาคเอกชน  ปลอด
จากฉ้อราษฎร์บังหลวง 

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๓๕ สรุปว่า  ความโปร่งใส  
หมายถึง  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและมีส่วนร่วม  
ตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินงาน 

วุฒิพงษ์  เพรียบจริยวัฒน์๓๖  ได้กล่าวว่า  การทุจริตเป็นเสมือนปฏิกูลกองใหญ่ของ
สังคมไทย  สาเหตุหลักที่ท าให้การฉ้อราษฎร์บังหลวงในประเทศไทย  เป็นไปอย่างกว้างขวางและ
สะดวกง่ายดาย  มาจากโครงสร้างอ านาจทางการเมืองบิดเบี้ยว  เพราะให้อ านาจกับรัฐบาลและ

                                                        
 ๓๓ เกษม  วัฒนชัย, สถาบันที่เข้มแข็งมั่นคง  วารสาร มฉก.วิชาการ.  ปีที่  ๔๓  ฉบับที่  ๔  (กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๔๓),หน้า ๔. 
 ๓๔ บุษบง  วัยเจริญวัฒนะ,ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล,(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖),หน้า ๔๒. 
 ๓๕ ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,๒๕๔๔), หน้า ๒๖. 
 ๓๖ วุฒิพงษ์  เพรียบจริยวัฒน์,คู่มือกู้ชาติทางออกวิกฤติ,(กรุงเทพมหานคร : สถาบันสหัสวรรษ, ๒๕๔๔), 
หน้า ๕๔. 



๓๔ 
 
การเมืองมากเกินไป  โดยปราศจากการตรวจสอบจากภายนอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาค
ประชาชน 

สุดจิต  นิมิตกุล๓๗  ได้สรุปว่า  ข้อมูลต่างๆ  ต้องตรงกับข้อเท็จจริงและสามารถตรวจสอบได้  
มีการด าเนินการที่เปิดเผย  ชัดเจน  และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

สมหมาย  ปฐมวิชัยวัฒน์๓๘  กล่าวถึง  ความหมายและแนวปฏิบัติตามหลักความโปร่งใสว่า  
โปร่งใสมุ่งถึงความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายที่พึงมีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อ
ตนเอง  และต่อผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง  ผู้บริหารต้องสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เข้าใจนโยบาย  เป้าหมาย  และ
ทิศทางการด าเนินงานได้ตรงกันกับที่คาดหวังอย่างทั่วถึง 

สมหมาย  ปฐมวิชัยวัฒน์๓๙  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้ดังนี้  คือ  ความ
สมเหตุสมผลและสามารถอธิบายได้  หรือ (Accountability)  ความโปร่งใส  และเข้าใจตรงกัน  หรือ 
(Transparency) ความส านึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบหรือ (Responsibility)  ความเสมอภาค
และเป็นธรรม ( Equitable  Treatment)  ซึ่งได้น ามาแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยและองค์กรต่างๆดังแผนภาพกระบวนการทางประชาธิปไตยและองค์กรต่างๆแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
 ๓๗ สุดจิต  นิมิตกุล,กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดีในการปกครองที่ดี(Good Governance),
หน้า ๑๓ – ๒๔. 
 ๓๘ สมหมาย  ปฐมวิชัยวัฒน์, หลักการปกครองที่ดี Good  Governance กับสภาพแวดล้อมของระบบการ
ควบคุมภายใน,วารสารนักบริหาร,ปีที่ ๔๔ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๔),หน้า ๕๒ - ๒๓. 
 ๓๙ สมหมาย  ปฐมวิชัยวัฒน์, หลักการปกครองที่ดี Good  Governance กับสภาพแวดล้อมของระบบการ
ควบคุมภายใน,วารสารนักบริหาร,ปีที่ ๔๔ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๔),หน้า ๕๑ – ๕๒. 
 



๓๕ 
 

กรอบธรรมรัฐ 
(คุณธรรมโปร่งใส  ร่วมมือ  ประสิทธิภาพ) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                  
 
                                    
 

แผนภาพที่  ๒.๑   องค์ประกอบพื้นฐานในการก่อเกิดและพัฒนาธรรมรัฐ(ธรรมาภิบาล) 
ที่มา : สมหมาย  ปฐมวิชัยวัฒน์,หลักปกครองที่ดีกับสภาวะแวดล้อมของระบบการควบคุมภายใ 

สื่อ  อิสระ  เสรี โปร่งใส 
รับผิดชอบต่อสังคม 

ธุรกิจ  มีการแข่งขันเสรี โปร่งใส 
เป็นธรรม  ถูกตรวจสอบได้ 

รับผิดชอบต่อสังคม 

อ านาจการเมือง  โปร่งใส ชอบธรรม  
ถูกตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 

คาดการณ์ได้และรับผิดชอบ 

คน มีจิตใจสาธารณะ รักความถูกต้อง ชอบธรรมใฝ่เรียน 
กลุ่ม  ใฝ่รู้ อยู่ในกรอบ กฎหมาย กระตือรือร้นในการมี 
องค์กร  ส่วนร่วม อิสระ ส่วนร่วม เสมอภาค 
 

ระบบกฎหมาย ถูกต้อง ดี
งาม ยุติธรรม ส่งเสริมสิทธิ 

กระบวนการ 

ประชาธิปไตย 
ระดับชาติ 

 
มีการพัฒนาการ

ก้าวหน้า 
สนองตอบต่อ 
ปัญหาของ 
คนส่วนใหญ่ 

ได้ดีมีความชอบ
ธรรม โปร่งใส  
คาดการณ์ได้

และรับผิดชอบ 

ประชาธิปไตย 
ระดับท้องถิ่น 
 
มีการพัฒนาการ
ก้าวหน้า
สนองตอบต่อ 
ปัญหาของ 
คนส่วนใหญ่ 
ได้ดีมีความชอบ
ธรรม โปร่งใส  
คาดการณ์ได้
และรับผิดชอบ 



๓๖ 
 

สมาน  รังสิโยกฤษฎ์๔๐  ได้สรุปว่า  ความสุจริตและโปร่งใส  การบริหารราชการที่มี
ความสุจริตและโปร่งใส  รวมถึงการมีระเบียบและการด าเนินงานที่เปิดเผย  ตรงไปตรงมา  ประชาชน
สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี  เป็นธรรม  ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหมายถึง
การที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่า  จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล  หรือประชาชน  สามารถเข้า
ตรวจสอบและติดตามผลได้ 

โสมนัส  ณ  บางช้าง ๔๑  กล่าวว่า  ผู้บริหารต้องมีความโปร่งใสในการบริหาร  ไม่ซ่อน
เร้นหรือปิดบัง  รวมทั้งต้องเต็มใจและอ านวยความสะดวกให้มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของทุกภาคส่วน 

อัจฉรา  โยมสิทธุ์๔๒  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส          
( Transparency) ความโปร่งใสถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล  ข้อมูล
ข่าวสารทางธุรกิจต่างๆ  โดยเฉพาะผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินที่บริษัทเปิดเผยจะต้อง
โปร่งใส  เชื่อถือได้  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น  นักลงทุนและตลาดทุนโดยข้อมูลที่โปร่งใส  
จะต้องมีองค์ประกอบหลัก  3Cs  ดังนี้ 

๑) Clear  คือ  มีความชัดเจน  ถูกต้องไม่คลุมเครือ 
๒) Consistent  คือ  มีความสม่ าเสมอในการใช้หลักเกณฑ์การจัดท า  หากมีการ

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดท า  ต้องมีการเปิดเผย  รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนด้วย 
๓) Comparable  คือ  สามารถเปรียบเทียบได้  ข้อมูลจะต้องถูกจัดท าตามมาตรฐานที่

เป็นที่ยอมรับ  เพ่ือให้สามารถน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลอ่ืนได้  นอกจากความโปร่งใสของ
ข้อมูลแล้ว  การบริหารงานก็ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  มีกระบวนการส าหรับตรวจสอบ  การ
บริหารงานที่ชัดเจน 

นักวิชาการที่กล่าวข้างต้น  ได้สรุปว่า  ความโปร่งใส (Transparency) เป็นกระบวนการ
ในการด าเนินงานใดๆ  ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  
สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได้  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  สื่อจะเข้ามามีบทบาทอย่าง
มาก  ในการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยการน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคม
ได้รับทราบ 

                                                        
 ๔๐ สมาน  รังสิโยกฤษฎ์,การบริหารราชการไทย : อดีตปัจจุบันและอนาคต,(กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 
๒๕๔๓),หน้า ๑๐. 
 ๔๑ โสมนัส  ณ  บางช้าง,Good  Governance : ก ากับดูแลที่ดี,วารสารนักบริหาร, ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๓ 
(กรกฏาคม – กันยายน ๒๕๔๔),หน้า ๔๘ - ๕๐. 
 ๔๒ อัจฉรา  โยมสินธุ์,บริษัทภิบาลกลยุทธ์ธุรกิจแบบยั่งยืน,วารสารนักบริหาร,ปีท่ี ๒๑,(๒๕๔๓),หน้า ๓๔ – 
๓๕. 



๓๗ 
 

๔. หลักการมีส่วนร่วม  ( Participation) 
การมีส่วนร่วม  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท

ในการตัดสินใจ  ด าเนินนโยบาย  มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กร  การมีส่วนร่วม  
จะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบและเรียกร้องในกรณีท่ีเกิดความสงสัยในกระบวนการที่ด าเนินการ
ของรัฐ  ได้เป็นอย่างดี  ในหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม  มีหน่วยงาน  และนักวิชาการ
ต่างๆ  ได้สรุปการมีส่วนในองค์การ  ดังนี้ 

ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ์๔๓  ได้สรุปไว้ว่า  องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลด้านหลักความมี
ส่วนร่วม (Participation)  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจ  ปัญหาส าคัญของประเทศ  ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็นการไต่สวนสาธารณะ  ประชา
พิจารณ์  และการแสดงประชามติ 

วันชัย  วัฒนศัพท์๔๔  ได้สรุปไว้ว่า  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็น
กระบวนการสื่อสารสองทาง  ที่มีเป้าหมายโดยรวม  เพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น  และได้รับ
การสนับสนุนจากสาธารณชน  และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่น าเสนอ  หรือ
นโยบายรัฐ  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  เพื่อหาทางออกท่ีดีที่สุดส าหรับทุกๆคน 

บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  และบุญมี  ลี้๔๕  ได้สรุปไว้ว่า  หลักธรรมาภิบาลข้อนี้  อยู่บน
พ้ืนฐานการมีส่วนของประชาชน  ประชาชน  หมายถึง  คนไทยทุกคน  ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด  
ต้องรู้จักสิทธิและการใช้สิทธิ  ต้องตื่นตัวกระตือรือร้นที่จะรับรู้   ตรวจสอบกระบวนการ  ตัดสินใจ
ของภาครัฐ  ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนอ่ืน  สร้างภาค
ประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง  มีทัศนคติต่อส่วนรวมที่ถูกต้อง  และมีคุณธรรม 

ปาริชาติ  เทพอารักษ์๔๖  ได้สรุปไว้ว่า  องค์ประกอบของธรรมาภิบาล  ด้านการมีส่วน
ร่วม (Participation)  เป็นปัจจัยที่ทวีความส าคัญต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้นทุกขณะ  
เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้  มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการด าเนินการของโครงการ  รวมถึงได้รับการเสริมสร้างขัด
ความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม 

                                                        
 ๔๓ ชนะศักดิ์   ยุวบูรณ์ ,กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี   ในการปกครองที่ดี  (Good  
Governace),หน้า ๓ – ๑๒. 
 ๔๔ วันชัย  วัฒนศัพท์, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน,(กรุงเทพมหานคร : 
ศูนย์สันติวิธีเพื่อพฒันาประชาธิปไตย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๘. 
 ๔๕ บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  และบุญมี ลี้,ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล,หน้า ๔๙. 
 ๔๖ ปาริชาติ  เทพอารักษ์,กฎทองแห่งผู้น า,หน้า ๕๐-๕๑. 



๓๘ 
 

ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง๔๗  ได้สรุปไว้ว่า  การมีส่วนร่วม (Participation)  คือ  ประชาชนและ
บุคลากรในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการท างาน  โดยมุ่งผลแห่งการประสบความส าเร็จร่วมกัน 

ประกอบ กุลเกลี้ยง และคณะ๔๘  ได้สรุปไว้ว่า  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
(participative  management)  คือวิธีการบริหารหรือรูปแบบการตัดสินใจ  ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหรือการบริหาร  มีส่วนแสดงความคิดเห็น  และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  ทั้งนี้เนื่องจากการท างานในองค์การนั้น  สิ่งส าคัญที่สุดของการบริหาร  เชื่อว่าถ้าเอาวิธีการ
นี้มาใช้กั้บการบริหารแล้วจะช่วยเพิ่มความพอใจ  และแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานทั่วๆไป  ๔  ระดับ  คือ 

๑)  ตัดสินใจโดยผู้บริหารเอง 
๒) ปรึกษาผู้ร่วมงาน  ในที่สุดผู้บริหารตัดสินใจ 
๓) ตัดสินใจร่วมกัน 
๔) ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปตัดสินใจ 
เมธา  สุวรรณสาร๔๙  ได้สรุปไว้ว่า  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการทีเปิดโอกาส

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในการตัดสินใจด าเนินนโยบาย  และมีส่วนในการ
ควบคุมสถาบัน  ตลอดจนการจัดการ  การใช้และการรักษาทรัพยากรต่างๆที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของตน  อันจะเกิดการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐเมื่อพิจารณาในบริบทของการจัดการปกครอง  
และการบริหารการมีส่วนร่วม  จะเน้นที่การอุดหนุนให้ประชาชนพลเมือง  ซึ่งรวมถึงผู้หญิงอยู่ด้วย  มี
อ านาจมากขึ้น  และเน้นความส าคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงและกิจกรรมต่างๆในภาค
ประชาสังคม  การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกรอบของกฏเกณฑ์  และสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ  ซึ่งจะช่วยสร้างข้อเรียกร้องที่ชอบธรรม  และก่อให้เกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบ
นโยบายและการด าเนินการของรัฐ  และการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้ในหลายระดับด้วยกัน  นับตั้งแต่
ระดับรากหญ้า  โดยผ่านสถาบันในระดับท้องถิ่นและเทศบาล  ไปจนถึงระดับภูมิภาค  และระดับชาติ  
ภายใต้รูปแบบการปกครองที่ดี  การกระจายอ านาจและยืดหยุ่นตลอดจนการมีส่วนร่วมในภาคเอกชน 

                                                        
 ๔๗ ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง,ธรรมาภิบาล (Good  Governance)ในสังคม,(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์ 
๒๕๕๖), หน้า ๑๓. 
 ๔๘ ประกอบ  กุลเกลี้ยง และคณะ, การบริหารโดยองค์คณะบุคคล,(กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์,๒๕๔๕), 
หน้า ๒๗.  
 ๔๙ เมธา  สุวรรณสาร, การก ากับกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงขององค์การ,วารสารนักบริหาร,ปีที่ 
๒๑ (๒๕๔๓),หน้า ๘๘. 



๓๙ 
 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน๕๐  ได้สรุปไว้ว่า  องค์ประกอบของธรรมาภิ
บาลด้านการมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย  ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการต่างๆ  รวมถึงการประหยัด
งบประมาณ  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ  จ านวนผู้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น  หรือจ านวนข้อเสนอแนะ  หรือข้อคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินงานเรื่องต่างๆ  
รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม 

ตามนั กวิชาการข้ างต้น ได้กล่ าวไว้   ได้น ามาสรุป ได้ ว่ า  หลักก ารมีส่ วนร่วม 
(Participation)  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการ  ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการบริหารงาน  หรือการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน  ได้ร่วม
รับรู้  ร่วมแสดงความคิดเห็น  ร่วมตัดสินใจ  รวมทั้งร่วมสนับสนุนติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ตนเองได้ร่วมตัดสินใจ 

๕. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ความรับผิดชอบนั้น  เป็นการพยายามให้คนทุกฝ่ายท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในการ

ปฏิบัติงาน  กล้าที่จะคิด  กล้าที่จะตัดสินใจ  และรับผิดชอบต่อผลการคิดและการตัดสินใจนั้นๆ  ซึ่ง
สอดคล้องกับหน่วยงาน  และนักวิชาการ  ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบในองค์การ  ดังนี้ 

สุดจิต  นิมิตกุล๕๑  กล่าวว่า  เจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน  ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน  จะเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินความส าเร็จของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที ่

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐหกิจและสังคมแห่งชาติ๕๒  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙  กล่าวไว้ว่า  หลักความรับผิดชอบคือความตระหนักถึงสิทธิ
หน้าที่  การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจในปัญหาของบ้านเมือง  มีความกล้าหาญที่จะ
รับผิดชอบจากการกระท าของตน 

อัจฉรา  โยมสิทธิ์๕๓ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบ 
Responsibility)  ดังนี้ 

                                                        
 ๕๐ คณะกรรมการข้าราชการพลเรียน,ส านักงาน,การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good  
Governance),หน้า ๒. 
 ๕๑ สุดจิต  นิมิตกุล,กระทรวงมหาดไทยกับการบรหิารจดัการที่ดใีนการปกครองที่ดี (Good Governance),
หน้า ๑๖. 
 ๕๒  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๙  พ.ศ. ๒๕๔๙,หน้า ๓๒.  
 ๕๓ อัจฉรา  โยมสิทธ์ุ,บริษัทภิบาลกลยุทธ์ุธุรกิจแบบยั่งยืน,หน้า ๓๔-๓๕. 



๔๐ 
 

๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility)  องค์กรจะต้องก าหนดภารกิจของแต่
ละฝ่ายอย่างชัดเจน  ทุกคนรู้หน้าที่ของตนว่าจะต้องท าอย่างไร  และเข้าใจในหน้าที่ของตนเองอย่าง
ชัดเจน  ยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน  เช่น  มีการ
ก าหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าจะต้องพิจารณากลั่นกรองอะไรบ้าง  มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอย่างไร  เป็นต้น  การก าหนดภารกิจที่ชัดเจน  จะท าให้การด าเนินงานโดยรวมเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  ไม่ซ้ าซ้อน  โปร่งใส 

๒) ความรับผิดชอบต่อการประท าใจและกระท าตน ( Accountability) ทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตน  ด้วยส านึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง  มีความเข้าใจว่าจะต้องรับผิดชอบ
ต่อใครบ้าง  ในลักษณะใด  แค่ไหน  และอย่างไร  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องส านัก
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคกัน  
และพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ  ต้องมีส านึกรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ  ต่อองค์กรและต่อลูกค้า  โดย
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ  เป็นต้น 

จากที่นักวิชาการข้างต้นได้กล่าวไว้  มาสรุปได้ว่า  ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
นั้น  การบริหารต้องรู้กฎหมาย  รู้กฎระเบียบ และแบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  ด้วยความขยันขันแข็ง  กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตรงต่อเวลา  และที่ส าคัญต้อง
ยอมรับผลที่ได้กระท าลงไป  รวมถึงการไม่ละทิ้งหน้าที่และปรับปรุงงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

๖. หลักความคุ้มค่า (Effectiveness) 
การบริหารจัดการ  จ าเป็นจะต้องยึกหลักความประหยัดและความคุ้มค่า  ซึ่งจ าเป็น

จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริหารหรือประชาชนโดยส่วนรวมและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมต้องตระหนักว่า  มีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด  
ดังนั้น  ในการบริหารจัดการด้านหลักธรรมาภิบาล  ด้านหลักความคุ้มค่า  ได้มีหน่วยงานและ
นักวิชาการ  ได้สรุปถึงหลักความคุ้มค่าในองค์การ  ไว้ดังนี้ 

เกษม  วัฒนชัย๕๔  ได้สรุปไว้ว่า  หลักความคุ้มค่า  มีดังนี้  ๑)การท ากิจกรรมใด  ต้อง
สร้างระบบคุณภาพมาตรฐาน  ควบคู่กันไป  ให้มีการก าหนดระดับมาตรฐานที่จะไปถึง  ก าหนดวิธี
ปฏิบัติและสร้างคู่มือปฏิบัติ  แล้ววัดผลประเมินเป็นระยะ  ๒)  การบริหารจัดการทุกด้าน  ต้องยึด
หลักประหยัดและหลักประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีค่าท่ีสุด 

                                                        
 ๕๔ เกษม  วัฒนชัย,ธรรมาภิบาลกับคอร์รัปช่ันในสังคมไทย,หน้า ๖. 



๔๑ 
 

ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ์๕๕  ได้สรุปไว้ว่า  องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลด้านหลักความ
คุ้มค่า (Effectiveness) เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า  สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ  สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

ปาริชาติ  เทพอารักษ์๕๖  ได้สรุปไว้ว่า  องค์ประกอบของธรรมาภิบาลด้านหลักความ
คุ้มค่า  (Effectiveness) คือ  การพัฒนาที่ยั่งยืน  จะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  ค านึงถึงความประหยัดพ  ความคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ 

ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง๕๗  ได้กล่าวสรุปไว้ว่า  หลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า  ต้อง
มองประโยชน์สูงสุดแห่งองค์กรเป็นที่ตั้ง  ในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จ 

สมาน  รังสิโยกฤษฎ์๕๘  ได้สรุปว่า  หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  เป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัด
กระบวนการท างาน  การจัดองค์การ  การจัดสรรบุคคล  และมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างคุ้มค่า
และเหมาะสม  มีการด าเนินการและการให้บริหารประชาชน  ที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและกระตุ้น
การพัฒนาของสังคมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง  สังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ 

จากที่กล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  หลักความคุ้มค่า (Effectiveness)  นั้น  คือการท าให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่รู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและบริหารงานด้วยความประหยัด  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ภาครัฐต้องให้บริการ
ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติได้ว่า  การน าธรรมาภิบาลมา
เป็นหลักการและแนวคิด ในการจัดระบบการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นการสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ  เป็นแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
ให้ต่อเนื่อง  และการน าความรู้ต่างๆมาใช้อย่างรอบคอบ  และเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของผู้บริหาร
และบุคลากรให้เกิดมโนส านึกในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  พร้อมทั้งน าหลักบริหารจัดการที่ดี  

                                                        
 ๕๕ ชนะศักดิ์   ยุวบูรณ์ , กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี   ในการปกครองที่ดี  (Good 
Governance),หน้า ๓ – ๑๒. 
 ๕๖ ปาริชาติ  เทพอารักษ์, วารสารเศรษฐกิจและสังคม,หน้า ๕๐-๕๑. 
 ๕๗ ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง, ธรรมาภิบาล (Good  Governance) ในสังคม,หน้า ๑๓. 
 ๕๘ สมาน  รังสิโยกฤษฎ์,การบริหารราชการไทย : อดีตปัจจุบันและอนาคต.,หน้า ๒๑. 



๔๒ 
 
มาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้  อีกท้ังยังเป็นกลไก
ในการควบคุม  ติดตาม  และตรวจสอบ  โดยมีประชาชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส านึกที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ไม่สิ้นเปลือง  การติดตามการทุจริต  ความโปร่งใส  โดยค านึงถึงผู้ที่เก่ียวข้องที่จะได้รับ
ผลกระทบ  และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์กร   
 

๒.๓  ข้อมูลพื้นที่เพื่อการวิจัย 
๒.๓.๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๕๙ 
ความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนา
ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๐ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระปริยัติธรรมจาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
(วัดพระแก้ว) ไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพ่ือเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และ
โปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๒ มหาธาตุวิทยาลัยได้เปิด
การศึกษาอย่างเป็นทางการ 

วันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ได้
พระราชทานเปลี่ยนนาน “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เพ่ือเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๐ พระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย ๕๗ รูป น าโดยพระพิมลธรรม 
อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ประชุมกันที่ต าหนักสมเด็จฯวัดมหาธาตุ ได้ข้อยุติร่วมกันให้เปิดการศึกษาใน
รูปแบบมหาวิทยาลัย จึงได้ประกาศใช้ระเบียบ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๙๐ 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐ เปิดการศึกษาชั้นอบรมพ้ืนฐานและเตรียมอุดมศึกษา ใน
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ ต่อมาได้ตั้งคณะพุทธศาสนาโดยเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๔๙๔ 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๒ มหาเถระสมาคมได้ออกค าสั่ง เรื่อง การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๑๒ ให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ณ วัดมหาธาตุ เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ 

                                                        
 ๕๙ แผนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในช่วงแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี  ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙). มกราคม ๒๕๕๖,หน้า ๔.  



๔๓ 
 

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เริ่ม
ขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคโดยตั้งวิทยาเขตหนองคายขึ้นเป็นแห่งแรกท่ีจังหวัดหนองคาย 

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗ ได้มีการตราพระราชก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา ก าหนดให้ผู้ส าเร็จหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี 

วันที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 

วันที่  ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ คณะผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับพระราชทานโฉนดที่ดินจ านวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน  
๓๗ ตารางวา ณ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนายแพทย์รัศมี คุณหญิง
สมปอง วรรณณิสสร ถวายแก่มหาวิทยาลัย 

วันที่ ๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราช
ด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดที่ท าการใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรอียุธยา อย่างเป็นทางการ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและ
เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) 
ที่ เพียงพอที่จ าเป็นต่อการประกันคุณภาพ การศึกษา การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ต้องมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
กลไกของสภามหาวิทยาลัย ที่จะก าหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการในเ รื่องต่างๆ 
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจที่ส าคัญหลาย
ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมที่ต้องการ
นักวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่สังคม การให้บริการทาง
วิชาการเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
ความด ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตก าลังคนและเป็นที่รวม
ของก าลังคนที่ความรู้และทักษะให้กับที่จะเป็นก าลังส าคัญ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีส่วนงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ 
ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต ๑๑ แห่ง ได้แก่ ๑.วิทยาเขต
หนองคาย ๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓. วิทยาเขตเชียงใหม่ ๔. วิทยาเขตขอนแก่น ๕. วิทยาเขต
อุบลราชธานี๖.วิทยาเขตนครราชสีมา ๗. วิทยาเขตแพร่ ๘. วิทยาเขตสุรินทร์ ๙. วิทยาเขตพะเยา  
๑๐.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๑๑.วิทยาเขตนครสวรรค์ 



๔๔ 
 

วิทยาลัยสงฆ์ ๑๖ แห่ง ได้แก่ ๑. วิทยาลัยสงฆ์เลย ๒. วิทยาลัยสงฆฺนครพนม ๓. วิทยาลัยสงฆ์
ล าพูน ๔.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๕. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๖. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๗. วิทยาลัยสงฆ์
นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ๘. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๙. วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๑๐. วิทยาลัยสงฆ์
พุทธโสธร ๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ๑๒.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ  ๑๓.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  ๑๔.
วิทยาลัยสงฆพ่์อขุนผาเมือง  ๑๕. วิทยาลัยสงฆร์้อยเอ็ด และ วิทยาลัยสงฆร์าชบุรี 

โครงการขยายห้องเรียน ๓ แห่ง ,หน่วยวิทยบริการ ๑๔ แห่ง  สถาบันสมทบ ๗ แห่ง และ
เริ่มได้รับเงินจากรัฐบาลในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ 

โครงสร้างมหาวิทยาลัย และโครงสร้างการบริหาร เพ่ือแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้กับหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในแต่ละด้าน รวมทั้งก าหนดอ านาจให้หน่วยงานต่างๆ โดยให้สมดุลกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น โดยมีโครงสร้างมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 



๔๕ 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๓  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณะ 

สภาวิชาการ 

กรรมการบริหารงานบุคคล 

ก รรม ก าร  ป ระกั น คุณ ภ าพ
การศึกษา 

ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ  ดู แ ล
นโยบายและแผนพัฒนา 

กรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

กรรมการตรวจสอบภายใน 

 บัณฑิตวิทยาลัย 

 คณะพุทธศาสตร์ 

 คณะคุรุศาสตร์ 

 คณะมนุษยศาสตร์ 

 คณะสังคมศาสตร์ 

รองอธิการบดี 

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 

 ส านักงานอธิการบดี 

 ส านักส่งเสริมฯ 

 ส านักทะเบียนฯ 

 ส านักหอสมุดฯ 

 สถาบันวิจัยฯ 

 สถาบันภาษา 

 สถาบันวิปัสสนาธุระ 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา 

 หนองคาย 

 นครศรีฯ 

 เชียงใหม่ 

 อุบลราชธาน ี

 นครราชสีมา 

 แพร ่

 สุรินทร์ 

 พะเยา 

 บาฬีศึกษาพุทธโฆส 

 นครสวรรค์ 

 เลย 

 นครพนม 

 ล าพูน 

 พุทธชินราช 

 บุรีรัมย์ 

 ปัตตานี 

 นครน่านฯ 

 เชียงราย 

 นครล าปาง 

 พุทธโสธร 

 ศรีสะเกษ 

 พุทธปัญญาฯ 

 ชัยภูม ิ

 พ่อขุนผาเมือง 

 ร้อยเอ็ด 

 ราชบุร ี
 

สถาบันสมทบ 

ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ
บริการ 



๔๗ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีวิทยาเขตในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ดังนี้  คือ  ๑) วิทยาเขตหนองคาย  ๒)วิทยาเขตขอนแก่น ๓)วิทยาเขตนครราชสีมา  ๔) วิทยาเขต
อุบลราชธานี  ๕)วิทยาเขตสุรินทร์  มีประวัติความเป็นมา  ดังนี้ 

วิทยาเขตหนองคาย  ก่อตั้งเมื่อ  ๗  มิถุนายน  ๒๕๒๑  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๒๑๙  หมู่ที่  
๓  ต าบลค่ายบกหวาน  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย   

  วิทยาเขตขอนแก่น  ก่อตั้งเมื่อ  ๓  ตุลาคม  ๒๕๒๘  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๓๐  หมู่ที่  ๑  
ต าบลโคกสี  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

  วิทยาเขตนครราชสีมา  ก่อตั้งเมื่อ    ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๒๙  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๔๑๙  
หมู่ที่   ๗  ถนนชาติพัฒนา  บ้านหัวถนน  ต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา 

  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ก่อตั้งเมื่อ  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๒๙  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๑  
ต าบลกระโสบ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ส่วนตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ความเป็นมา 

 มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขยายไปทั่วประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีตรวจสอบและ
การควบคุมภายในที่ดี เป็นเครื่องมือให้ของฝ่ายบริหารให้น าพามหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยได้วางไว้การตรวจสอบและการควบคุมภายในนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลยังน าไปใช้เพ่ือการวางแผนในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในจึงต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี จะท าให้
ลดความเสี่ยงในด้านต่างๆทั้งในทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และในทางการควบคุมการเงิน ดังนั้น
จะน าเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมและการก ากับดูแล อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ (มาตาฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย) 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายในจะกระท าในลักษณะเป็นที่
ปรึกษาของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือในด้าน การให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน 
และเสนอแนะให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขจุดอ่อน ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 



๔๘ 
 

ความส าคัญของการตรวจสอบภายใน ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแล อย่างเป็น
ระบบ และเป็นระเบียบ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
๑. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร  

การจัดการหรือด้านอ่ืนๆ เกี่ยวข้อง 
๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานที่รับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานที่รับตรวจให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 
๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน งานโครงการและกิจกรรม 

ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายก าหนด 
๕. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนงานได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ

สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
๖. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
๗. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ระเบียบมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการตรวจสอบ) 
อ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงานและการเสนอแนะความเห็นในการ

ตรวจสอบและมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัตงิานและการเสนอความเห็น 

๒. มีอ านาจในการเข้าตรวจสอบข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งการสอบถาม ขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องในเรื่องที่ตรวจสอบ 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผล และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ส่วนงานที่รับตรวจ 

ส่วนตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบดังนี้ 
๑. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป 



๔๙ 
 

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

๓. ตรวจสอบด าเนินงานตามแผนงาน งานหรือโครงการต่างๆ ว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๔. ติดตามผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม (๑-๓) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ 

๕. ติดตามผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของส่วนงานที่รับ
ตรวจเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของส่วนงานที่รับตรวจให้ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน
เสนอแนะ 

๖. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายอย่างมราประสิทธิภาพ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เป็นงานนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้  งานดังกล่าวต้องเป็น
งานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 
 ๑.  ขั้นตอนการวางแผน 
 ๑.๑   การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
 ๑.๒   การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
      ๑.๓   การประเมินความเสี่ยง 

๑.๔   ก าหนดแผนการตรวจ 
๑.๕   ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 

๒.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน 
๒.๑  การปฏิบัติงานก่อนเริ่มการตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในต้องแจ้งให้ส่วนงานรับตรวจ

ทราบถึง วัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะตรวจสอบ ก าหนดวันเวลา เริ่มตรวจ และวันสิ้นสุดการตรวจ 
๒.๒  การปฏิบัติงานระหว่างการตรวจ ตรวจสอบตามแนวการตรวจที่ได้ก าหนดไว้ 

และบันทึกผลงานการตรวจสอบ ลงไว้ในกระดาษท าการ โดยมีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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๒.๓  การปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการตรวจ เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ควรหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ตรวจพบกับผู้รับตรวจสอบเพ่ือร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าเสนอรายงาน ผลงานตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนงานที่รับตรวจ 

๓.  ขั้นต้องจัดท ารายงานผลการตรวจ 
สรุปผลการตรวจแล้วจัดท าเป็นรายงานผมการตรวจเสนอต่อส่วนงานที่รับตรวจและสรุป

รายงานเสนออธิการบดีเพ่ือทราบและสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๔. ขั้นตอนการติดตามผล 
ก าหนดระบบการติดตามผม ติดตามว่า อธิการบดีได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ ในรายงานผมการตรวจสอบ และผมการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ติดตามผลงาน ที่ให้
ค าปรึกษาว่าได้มีการน าไปปฏิบัติอย่างไรหรือไม่ 

การตรวจสอบภายใน 
 วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน 

สมัยก่อนงานตรวจสอบภายในอาจเริ่มจากเป็นงานในแผนกหนึ่งของฝ่ายบัญชี ท าหน้าที่
ตรวจสอบด้านการรับ – จ่าย หรือตามนโยบายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่  แต่ไม่ใช่แนวคิดของ
งานตรวจสอบภายในยุคปัจจุบันซึ่งได้ขยายขอบเขตมาเป็นงานตรวจสอบกิจกรรมทุกด้านภายใน
องค์การ และข้ึนตรงกับผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ใช่ผู้บริหารด้านการเงินการบัญชี๖๐ 

ประเทศที่ถือว่าเป็นผู้น าการพัฒนางานตรวจสอบ คือ สหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่า  
สหรัฐอเมริกาได้มีประวัติเกี่ยวกับการตรวจสอบตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๗๗๕ โดยเริ่มจากการตรวจสอบการ
บันทึก รายรับ–จ่ายทางบัญชีในปี ค.ศ.๑๘๘๕ โดยจัดตั้งสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (AICPA) หลัง
สงครามโลกจนถึง ค.ศ.๑๙๔๑ เป็นยุคที่ประเทศต้องการระดับทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ า
จากภาวะสงคราม การตรวจสอบภายในในยุคนั้นจึงเน้นการสอบบัญชี เพ่ือแสดงความเห็นต่องบ
การเงินที่จัดท า ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งทางการเงิน การบัญชี และ
การทุจริต 

หลังจากนั้นในระหว่าง ค.ศ.๑๙๔๑ – ๑๙๘๐ เศรษฐกิจอยู่ในสภาพปกติ ความเจริญเติบโต
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ กิจการมีการด าเนินงานแบบเป็นระบบ หรือมีวิธีการปฏิบัติงานที่แน่นอนท าให้
ผู้บริหารต้องการให้ตรวจสอบการปฏิบัติการ (Operational Audit) เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

                                                        
๖๐ อุษณา  ภัทรมนตรี, การตรวจสอบภายในสมัยใหม่  ฉบับปรับปรุงเนื้อหา,  พิมพ์ครั้งท่ี ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เท็กซ์ แอนด์เจอร์นลั พับลิเคช่ัน จ ากัด), ๒๕๕๐. 
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งานตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงที่ขยายจากการตรวจสอบทาง
การเงินและบัญชี ไปสู่การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มโดยส านักงานตรวจสอบ
ภาครัฐบาลของสหรัฐอเมริกา (GAO: General Accounting Office) ก าหนดให้มาตรฐานการตรวจสอบ
ภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๑๕ (ค.ศ. ๑๙๗๒) ว่าการตรวจสอบแบบเต็มรูปแบบ จะต้องมีการตรวจสอบทั้ง
ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการด าเนินงาน  
มาตรฐานดังกล่าว ได้รับการปรับปรุงอีกหลายครั้ง และได้ใช้อ้างอิงในการตรวจสอบตลอดมาโดย
เรียกว่า “The Yellow Book” ตามสีหน้าปกของมาตรฐานดังกล่าว 
 การพัฒนาการตรวจสอบภายในประเทศไทย 

การตรวจสอบภายในประเทศไทย เริ่มจากการสอบบัญชี ซึ่งเป็นการตรวจสอบตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  
พ.ศ.๒๔๗๒ การพัฒนางานบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๔๙๑ การก าหนดพระราชบัญญัติผู้ตรวจสอบบัญชีในปี  
พ.ศ.๒๕๐๕ ต่อมามีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ. ๒๕๑๗ และสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งแต่ละสถาบันมีส่วนผลักดันในการพัฒนาการ
ตรวจสอบภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลายปี พ.ศ.๒๕๓๙ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย ได้ท าสัญญาร่วมเป็นสมาชิกของสถาบันการตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ (The  
Institute of Internal Auditors : IIA) เพ่ือให้พัฒนาการตรวจสอบภายใน ในประเทศเป็นวิชาชีพที่
ได้มาตรฐานสากล 

การพัฒนางานตรวจสอบภาคราชการ ได้เริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม  
๒๕๑๙ ก าหนดให้ทุกส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปมีผู้ตรวจสอบภายใน แต่จากรายงานการวิจัยเพ่ือ
ประเมินระบบการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในปี  
พ.ศ.๒๕๓๑ สรุปได้ว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ยังไม่มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลเท่าที่ควร 
 ความส าคัญและประโยชน์การตรวจสอบภายใน 

ความส าคัญของการตรวจสอบภายในนอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ
องค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว การตรวจสอบภายใน
สมัยใหม่ ยังช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดย
การเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ิมมูลค่าขององค์กร เพ่ือให้องค์กรได้รับผลตอบแทนสูงสุดทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ เนื่องจากการตรวจสอบภายในจะด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 

๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการที่ดี (Good  Corporate Governance) 
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) 
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๒. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability  
and  Responsibility) โดยก าหนดว่ารายจ่ายทุกรายการต้องมีหลักฐานและต้องได้รับการบันทึกทาง
บัญชี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส (Transparency) และสามารถ
ตรวจสอบได้  (Auditability) 

๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบั ติงาน (Efficiency and 
effectiveness of Performance) เพราะการตรวจสอบเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ข้อมูลทุกๆ ด้านในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงาน ระบบบัญชี รวมทั้ง ระบบสารสนเทศ
ขององค์กร นอกจากนั้น ยังเป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการลดปัญหา
ความไม่เข้าใจในนโยบาย อันจะท าให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุผลตามที่ผู้บริหารต้องการ 

๔. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ซึ่งจะส่งเสริมให้การจัดสรร
และการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

๕. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบในองค์การ  
จึงลดโอกาสความเสียหายร้ายแรงและความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึน 
 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
 การจะท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้ท างานก็จ าเป็นต้องรู้ภาระความรับผิดชอบและ
ขอบเขตการท างานของตนด้วย องค์การที่น่าจะยอมรับว่าเป็นแม่บทของการตรวจสอบภายในขณะนี้  
ก็คือ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศขอบเขต และความรับผิดชอบของ  
ผู้ตรวจสอบภายใน (Statement of responsibilities of internal auditor) ไว้ว่า  : - 

๑. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน  
และการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ว่ามีการความคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้ง การเสนอแนะให้
น าวิธีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล 

๒. ตรวจสอบดูว่า นโยบาย แผนงาน และระบบปฏิบัติงานต่างๆ ที่ก าหนดไว้มีการปฏิบัติ
กันอย่างจริงจังหรือไม่ 

๓. ตรวจสอบดูว่า มีการบันทึกและควบคุมการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในลักษณะที่
เหมาะสม และสามารถป้องกันความเสียหายต่างได้อย่างเพียงพอ 

๔. ตรวจสอบระบบประมวลข้อมูลภายในองค์การว่าถูกต้อง ครบถ้วน ควรเชื่อถือได้
หรือไม ่

๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ว่าเป็นไปตามหน้าที่  และมอบหมายให้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 

๖. เสนอแนะข้อแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
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๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๔.๑  งานวิจัยในประเทศ 

๒.๔.๑.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ดวงใจ  ช่วยตระกูล  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในสถาบันศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ๑)  ปัจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย ๕  องค์ประกอบ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน ด้านความมั่นคงทางการศึกษา  
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยปัจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษา  
ในเมือง นอกเมือง และในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  
และ ๒)  แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่า  ปัจจัยความ
เสี่ยงด้านการเรียนการสอน  ควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยง  ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน ควรใช้วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง โดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทางการศึกษา ควรใช้วิธีการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการมีส่วน
ร่วมของภาคีคือชุมชน ผู้ปกครองและผู้ประกอบการ ปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ควรใช้วิธีการ
บริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงถ่ายโอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย ควรใช้วิธีการควบคุมและหา
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรใน
สถานศึกษา  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง๖๑ 

พระมหานภดล  เตชธมฺโม (ดีไทยสงค์) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ๑) มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐมีประเด็น
ความเสี่ยงอยู่ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบาย
และแผนกลยุทธ์การด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร และศักยภาพของบุคลากร (๒) ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงโดยอิงข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน (สกอ.) ๙ องค์ประกอบ ซึ่งบางองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “พอใช้” และ  
“ต้องปรับปรุง” (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับการด าเนินงานมาจาก
การใช้จ่ายเงินขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนและศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ไม่เพียงพอ หรือการ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรมาไม่ตรงสายและการปิดงบประมาณไม่เป็นปัจจุบัน (๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

                                                        
๖๑ ดวงใจ  ช่วยตระกูล, “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ. 



๕๔ 
 
ระเบียบ ข้อบังคับ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงจากการตีความในลักษณะที่มองต่างมุม การน าไป
ปฏิบัติ และการปรับแก้ไม่ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมการด าเนินงาน (๕) ความสี่ยงด้าน
นโยบายของรัฐ พบว่า มีความสี่ยงเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐได้ช้า เพราะเป็นองค์กรใหญ่  มีส่วนงานมาก และมีวัฒนธรรมองค์กรที่
แตกต่าง มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ไม่ทั่วถึงและเข้าใจกันคนละประเด็น (๖) ความเสี่ยงด้านความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการประชุมเสวนาในการเตรียมความเตรียมน้อยมาก ยังไม่มีการ
ก าหนดนโยบายหรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการด าเนินงาน และมีการรณรงค์ส่งเสริมหรือ
ประชาสัมพันธ์น้อยไป ๒)  แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ  ได้
น าเสนอกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยใช้แนวคิด COSO (The Committee  of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management) ซึ่งมี ๘ ด้าน  
ได้แก่ (๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) (๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(objective Setting) (๓) การระบุความเสี่ยง หรือการบ่งชี้ เหตุการณ์  (Event Identification)  
(๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  (๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk  Responses)  
(๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (๗) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information  
and Communication) (๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)๖๒ 

พิชยา  พรมาลี  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบโครงข่ายเพ่ือการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ๒ ขั้นตอน ๑) การพัฒนารูปแบบโครงข่ายเพ่ือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒)การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียน
การสอน ด้วยโครงข่ายเพ่ือการเรียนรู้ฯ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบโครงข่ายเพ่ือการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ๕ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑) โครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ๒) แหล่งสาระการเรียนรู้ ๓) การจัดการ
และบริการการเรียน ๔) การติดตามประเมินผล และ ๕) รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนด้วย
โครงข่ายเพื่อการเรียนรู้ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิให้การรับรองว่า สามารถน าไปใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏได๖้๓ 

                                                        
๖๒ พระมหานภดล  เตชธมฺโม (ดีไทยสงค์), “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๕๕๗), บทคัดย่อ. 

๖๓ พิชยา  พรมาลี, การพัฒนารูปแบบโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎ, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 



๕๕ 
 

จิตรา เตมีย์  ในงานวิจัยเรื่อง “การน าเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” 
งานวิจัยเรื่องนี้  ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหางบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบรูปแบบงบประมาณส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ๑) สถาบันอุดมศึกษามีการ
ขยายตัวของงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด ๒) รูปแบบงบประมาณ แยกเป็นรายรับจากรัฐบาล
เป็นเงินอุดหนุน ที่ดิน สินทรัพย์อ่ืนๆ และรายจ่ายแยกเป็นแหล่งกองทุน โครงการและกิจกรรม  
๓) กระบวนการจัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบสารสนเทศ
ทางการเงินและการบัญชี ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามตรวจสอบการใช้
งบประมาณจากภายนอก หลังการด าเนินงานจากรายงานที่สถาบันอุดมศึกษาแสดงต่อสาธารณชน  
๔) การน ารูปแบบงบประมาณที่พัฒนานี้น าไปใช้ จะต้องมีการก าหนดนโยบายส่งเสริมการศึกษา  
ปรับแก้กฎหมาย ทั้งที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ มีการปรับบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ส านักงบประมาณ ทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้ง โครงสร้างการบริหารการเงินและด้านวิชาการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา๖๔ 

เฉลิมชัย  หาญกล้า  ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ของสถาบันราชภัฏ” งานวิจัยเรื่องนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ของสถาบันราชภัฏ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยายแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบ การพัฒนาระบบ และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ผลการวิจัยพบว่า ระบบการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏที่ พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้  
๑) องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้าของระบบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตาม หลักการตรวจ
ติดตาม บุคลากรซึ่ งท าหน้าที่ ผู้ตรวจติดตาม และเครื่องมือที่ ใช้ ในระบบการตร วจติดตาม  
๒)องค์ประกอบด้านกระบวนการของระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ คือ การวางแผนการตรวจ
ติดตาม การด าเนินการตรวจติดตาม การสรุปผลการตรวจติดตาม การประเมินประสิทธิผลการตรวจ
ติดตาม การทบทวนของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติการแก้ไขและติดตามผลการตรวจติดตาม  
๓) องค์ประกอบด้ านปั จจัยส่ งออกของระบบ คือ รายงานผลการตรวจติดตามคุณ ภาพ  
๔)องค์ประกอบด้านข้อมูลย้อนกลับของระบบ คือ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลการตรวจ

                                                        
๖๔ จิตรา  เตมีย์, “การน าเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, สาขาวิชาอุดมศึกษา, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๕๖ 
 
ติดตาม การทบทวนของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติการแก้ไขและติดตามผลการตรวจติดตาม   
๕)องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของระบบ  คือ การจัดการเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอก๖๕ 

อัจฉรา  นิยมาภา ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า ๑) องค์ประกอบ
ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่  หลักการควบคุมภายใน และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
๒) องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง 
การจัดกิจกรรมการควบคุม การจัดท าสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล  
๓) องค์ประกอบด้านปัจจัยส่งออก คือ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  
๔)  องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของระบบ คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก๖๖ 

วสันต์  กากแก้ว  ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์ประกอบการควบคุมภายในที่ส่งผล
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
และยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายขององค์ประกอบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ๑) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีการวางแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ วางมาตรการเข้าถึง และส ารองข้อมูล
สารสนเทศไว้ในหลายระบบ ส่วนการติดตามและประเมินผลมีการเร่งรัดและกระตุ้นให้มีระบบการ
ประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
๓) วางระบบการตรวจสอบภายในให้มีอิสระในการตรวจและการรายงานผลอย่างตรงไปตรงมา และ 
๔) ทุกสิ้นปีการศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งต้องรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา๖๗ 

 
 

                                                        
๖๕ เฉลิมชัย  หาญกล้า, “การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏ, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาอุดมศึกษา, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 
๖๖ อัจฉรา  นิยมาภา, การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  
(คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๖๗ วสันต์  กากแก้ว, การศึกษาองค์ประกอบการควบคุมภายในที่ส่งผลประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, ๒๕๕๓). 



๕๗ 
 

๒.๔.๑.๒  งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร  ได้ท าการศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากผลการวิจัยพบว่า ๑) การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักความรับผิดชอบ ๒) หลักนิติธรรมและความเสมอภาค 
๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักความคุ้มค่า ๕) หลักความม่ันคง ๖) หลักการมีส่วนร่วม ๗) หลักคุณธรรม 
และ ๘) หลักการใช้อ านาจหน้าที่ ๒) การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ  
มีความเหมาะสม เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัย๖๘ 

มาศโมฬี  จิตรวิริยะธรรม  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็น
กัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็น
กัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้วย เทวธรรม ๒ พรหมวิหาร  ๔  
สังคหวัตถุ ๔ พละ ๕ อริยะวัฑฒิ ๕ การไม่มีอคติ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ศีล สุดตะ ขันติโสรัจจะ รวมถึง
หลักการพูด และวิธีการสอนที่ดี โดยคุณธรรมแต่ละประการเป็นตัวส่งเสริมคุณสมบัติความเป็น
กัลยาณมิตรได้ทุกข้อ ไม่มีคุณธรรมใดส่งเสริมคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น คุณธรรมทั้งหมดที่
กล่าวมาแล้ว จึงจ าเป็นต้องมาพร้อมกันจึงจะเกิดผลสมบูรณ์๖๙ 

ธีระพล  เพ็งจันทร์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ๑. ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ๑) ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ๒) ด้านกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง ๓) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ๔) ด้าน
ภาวะผู้การเปลี่ยนแปลง ๕) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖) ด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๗) ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ๘) ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ ๙) ด้านคุณภาพวิชาการ ๑๐) ด้านการพัฒนาบุคลากร ๑๑) ด้านคุณลักษณะส าคัญ
ขององค์กร ๑๒) ด้านระบบสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ๑๓) ด้านประสิทธิผลตามตัวชี้วัด ๒. แนวทาง
ในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากความคิดเห็นและ

                                                        
๖๘ ศรีพัชรา  สิทธิก าจร  แก้วพิจิตร, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ. 
๖๙ มาศโมฬี จิตรวิริยะธรรม, “คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตร ของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๒), บทคัดย่อ. 



๕๘ 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ปัจจัยที่ค้นพบในการวิจัย มีความถู กต้องเป็นไปได้ และใช้
ประโยชน์ได้จริง๗๐ 
 

๒.๕  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ทางทฤษฎี  (Theoretical 
Framework) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๗๐ ธีระพล  เพ็งจันทร์, “การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒), 
บทคัดย่อ. 



๕๙ 
 

            ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๒.๔  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
(ระเบียบคตง.ฯ(CUSO) 
๑) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
๒) ด้านประเมินความเสี่ยง 
๓) ด้านกิจกรรมการควบคุม 
๔) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) ด้านติดตามประเมินผล 

หลักธรรมาภิบาล (พรฏ.การบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. 
๒๕๔๖) 
๑) หลักนิติธรรม 
๒) หลักคุณธรรม 
๓) หลักความโปร่งใส 
๔) หลักการมีส่วนร่วม 
๕) หลักความรับผิดชอบ 
๖) หลักความคุ้มค่า 

การพัฒนาการควบคุมภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
วิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๑) ด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) ด้านประเมินความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๓) ด้านกิจกรรมการควบคุมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๔) ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสารตามหลักธรรมาภิบาล 

๕) ด้านติดตามประเมินผลตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 



 

บทที่  ๓ 
การด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ   

๑. เพ่ือศึกษาสภาพควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  
๓. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 โดยผู้วิจัยได้จ าแนกตามสถานภาพบุคคล หลักการ การพัฒนารูปแบบการประเมินการ
ควบคุมภายใน  ตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 ๓.๒.  รูปแบบการวิจัย  
 ๓.๓.  กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ๓.๔  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ๓.๕  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๓.๖  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  

๓.๑.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขึ้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้  ๓  ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  ๑  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ  และเป็นไปตามระเบียบวิธีวิการด าเนินการวิจัย  โดยการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ต ารา  บทความ  ข้อมูล  สถิติ  การวิจัยของหน่วยงานและ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพ่ือจัดท าโครงการการ
วิจัย  โดยขอค าแนะน าความเห็นในการจัดท าโครงร่างการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาและน ามา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเสนอบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน



๖๑ 
 
ศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 
 ขั้นตอนที่  ๒  การด าเนินการวิจัย  เป็นขั้นตอนการที่ผู้วิจัยศึกษา  วิเคราะห์  ก าหนด
ขอบเขตเพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือน าไปทดลองใช้  ปรับปรุงคุณภาพ  น าเครื่องมือที่สร้างและ
พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง  วิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  ๕  ขั้นตอนย่อย  ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอน
การวิจัย  ดังนี้ 
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แผนภาพที ่๓.๑ แสดงข้ันตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผลที่ได้ 

๑.ก าหนดขอบเขตกาวิจัย 
๑.๑ ศึกษาแนวคดิทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ภายในและหลักธรรมาภิบาล 
๑.๒.ก าหนดขอบเขตการวิจัย 

๑.ศึกษาวิเคราะหเ์อกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและหลักธรรมาภิบาล 
๒.สรุปขอบเขตในการวจิัย 

๑.ข้อมูล หลักการ แนวคดิ
เกี่ยวกับการควบคมุภายใน
และหลักธรรมาภิบาล 
๒.สรุปขอบเขตในการวจิัย 

๒.ศึกษาองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในและหลักธรร
มาภิบาล 
๒.๑ สร้างและพัฒนา
เครื่องมือ 
๒.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
สังเคราะห์ข้อมูล 

๑.ให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ
แล้วน ามาหาค่า IOC 
๒. try out เพื่อหาค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
๓.สอบถามข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง (try out) 
๔. สังเคราะห์และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได ้

องค์ประกอบของการควบคุม
ภายในตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. ศึกษาการควบคมุภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 

๑.ส่งแบบถามเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของบุคลากร ใน
วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
๒.น าข้อมูลมาวิเคราะห ์
 
 

การพัฒนาการควบคมุภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
วิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลัย 

๔ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของการพัฒนาการควบคุม
ภายในตามหลักธรรมาภิบาล
ของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 

๔ สอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

๑.จัดท ารายงานการวิจยั 
๒.น าเสนอบัณฑติวิทยาลัย 
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 ขั้นตอนที่  ๓  การรายงานผลการวิจัย  เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย  เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ  พิมพ์  จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติ  

 
๓.๒  รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research Design) เป็นการ
ผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย  โดยมีล าดับดังนี้    

๓.๒.๑  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่  
๓.๒.๑.๑ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้

ด าเนินการศึกษา โดยการศึกษาจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
ปรากฏในข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก และข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร 
งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ 

๓.๒.๑.๒ สัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก คือ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๕ วิทยาเขต จ านวน  
๒๘  รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ ท่าน 

๓.๒.๒  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตใน
การวิจัยเชิงปริมาณ  ไว้ดังนี้ 

๓.๒.๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนี้  คือ  
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ านวน ๕ วิทยาเขต ประกอบด้วย บุคลากร 
สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จ านวน ๔๓๗  รูป/คน๑ เก็บรวมรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน ๒๒๕  รูป/คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ค านวณได้
ตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan๒  

 

                                                           
๑ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธันวาคม  ๒๕๕๖. 
๒ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบูรณาการ, ๒๕๒๙, 

ป รั บ ม า จ า ก  Krejcie,R.V.,and Morgan D.W. "Determining Sample Size for Research Activities."    
Psycholological  measurement (๑๙๗๐) : ๖๐๗-๖๑๐, อ้างถึงใน สุจิตรา บณยรัตพันธุ์.  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์, ๒๕๓๔: ๑๗๖-๑๗๗. 
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๓.๓.  กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีดังนี้ 
 ๓.๓.๑  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ประชากรที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ( 
Purposive   sampling) 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informant) ที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้
ข้อมูลหลัก จ านวน ๕ วิทยาเขต และผู้ทรงคุณวุฒิ   รวมทั้งสิ้น  ๓๐  รูป/คน คือ  

๑. วิทยาเขตหนองคาย   
๒. วิทยาเขตขอนแก่น    
๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี   
๔. วิทยาเขตนครราชสีมา   
๕. วิทยาเขตสุรินทร์     
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังต่อไปนี้  
 ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth Interview) โดย
ผู้วิจัยไดค้ัดเลือกจากผู้บริหารจ านวนทั้งสิ้น ๒๘ รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒  ท่าน ดังต่อไปนี้  

๑. วิทยาเขตหนองคาย  จ านวน  ๖  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระราชรัตนาลงกรณ์  รอง
อธิการบดี,พระครูภาวนาธรรมโฆสิต  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร,นายส าราญ   ย่อยไธสงค์  
ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,  นายชาญไชย พิมพ์ค า  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต, 
พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ,  พระครูปัญญาธรรมานุกิจ  ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๒. วิทยาเขตขอนแก่น  จ านวน  ๕  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต  
รองอธิการบดี ,นายจีระ  ศรเสนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ,  ดร.วิทยา  ทองดี  รก. 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต,  พระครูสุตธรรมภาณี  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ,  พระครูสุ
วิธานพัฒนบัณฑิต  รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๓. วิทยาเขตนครราชสีมา  จ านวน  ๕  รูป/คน ประกอบด้วย  พระราชสีมาภรณ์  รอง
อธิการบดี,  ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,  ดร. วินัย  ภูมิสุข  
รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต}  พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ
พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 
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๔. วิทยาเขตสุรินทร์   จ านวน  ๖  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระธรรมโมลี ดร.(ทองอยู่)
รองอธิการบดี,  พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร,  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  
ทองทิพย์  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร.ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต, พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ  พระมหาวิศิต ธีรว โส ผศ. 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๕. วิทยาเขตอุบลราชธานี  จ านวน  ๖  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระราชธีราจารย์,ดร.รอง
อธิการบดี,  พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร,  นายสุรสิทธิ์  ทอง
ลาด  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ,  พระครูสารสีลคุณ (สี สิริญาโน) ดร.รก.
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต,พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผู้อ านวยการส านักงาน
วิชาการ,พระครูกิตติคุโณภาส  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๒  ท่าน  ประกอบด้วย  นางอุไร  ปั้นตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการเงินและบัญชี,  นางบงกช   บุญประมุข  ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม 
 
ตารางท่ี ๓. ๑  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลัก 
 

รายช่ือผู้บริหาร ๕ วิทยาเขต 
วิทยาเขต ชื่อต าแหน่ง ชื่อ – ฉายา -นามสกุล 

หนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์   รองอธิการบดี 
 พระครูภาวนาธรรมโฆสิต   ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 นายส าราญ   ย่อยไธสงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 นายชาญไชย พิมพ์ค า   ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์   ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 
 พระครูปัญญาธรรมานุกิจ   ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 
ขอนแก่น พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี 
 นายจีระ  ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 ดร.วิทยา  ทองดี รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 พระครูสุตธรรมภาณี ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 
 พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 
นครราชสีมา พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดี 
 ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
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 ดร. วินัย  ภูมิสุข รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 
 พระเมธีสุตาภรณ์,ดร. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 
สุรินทร์ พระธรรมโมลี ดร.(ทองอยู่) รองอธิการบดี 
 พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร. ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 
 พระมหาวิศิต ธีรว โส ผศ. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 
อุบลราชธานี พระราชธีราจารย์,ดร. รองอธิการบดี 
 พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 นายสุรสิทธิ์  ทองลาด ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 พระครูสารสีลคุณ (สี สิริญาโน) ดร. รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.

ดร. 
ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

 พระครูกิตติคุโณภาส ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นางอุไร  ปั้นตระกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงินและบัญชี 
 นางบงกช   บุญประมุข ที่ปรึกษารองอธิการบดีฯ วข.บาฬีฯ 

 
๓.๓.๒  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตใน

การวิจัยเชิงปริมาณ  ไว้ดังนี้ 
๓.๓.๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนี้  คือ  

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ านวน ๕ วิทยาเขต ประกอบด้วย บุคลากร 
สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จ านวน ๔๓๗  รูป/คน๓ เก็บรวมรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน ๒๒๕  รูป/คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ค านวณได้
ตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan๔  

                                                           
๓ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธันวาคม  ๒๕๕๖. 
๔ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบูรณาการ, ๒๕๒๙, 

ป รั บ ม า จ า ก  Krejcie,R.V.,and Morgan D.W. "Determining Sample Size for Research Activities."    
Psycholological  measurement (๑๙๗๐) : ๖๐๗-๖๑๐, อ้างถึงใน สุจิตรา บณยรัตพันธุ์.  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์, ๒๕๓๔: ๑๗๖-๑๗๗. 
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ตารางท่ี  ๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ที ่ ชื่อส่วนงาน 
บุคลากร กลุ่มตัวอย่าง 

Krejcie and 
Morgan 

สายวิชาการ 
สายปฏิบัติการ

วิชาชีพฯ 
รวมทั้งสิ้น 

๑. วิทยาเขตหนองคาย ๓๐ ๔๘ ๗๘ ๔๐ 
๒. วิทยาเขตขอนแก่น ๖๑ ๘๐ ๑๔๑ ๗๓ 
๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี ๕๘ ๑๔ ๗๒ ๓๗ 
๔. วิทยาเขตนคราชสีมา ๓๐ ๒๙ ๕๙ ๓๐ 
๕. วิทยาเขตสุรินทร์ ๕๒ ๓๕ ๘๗ ๔๕ 
 รวม ๒๓๑ ๒๐๖ ๔๓๗ ๒๒๕ 

 
๓.๔.  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการควบคุมภายใน  จากแนวคิด  
CUSO  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และกรมบัญชีกลาง  ส าหรับหลักธรรมาภิบาล  ได้น าหลัก
พ้ืนฐาน  ๖ หลักธรรมาภิบาล  จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒  และพ.ร.ฎ.การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  โดยน าองค์ประกอบการควบคุมภายใน  ๕  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  ด้าน
สภาพแวดล้อมการควมคุม  ด้านประเมินความเสี่ยง  ด้านกิจกรรมการควบคุม  ด้านระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร  รวมทั้งด้านติดตามและประเมินผล  และหลักพ้ืนฐาน  ๖  หลักธรรมาภิบาล  
ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีส่วน
ร่วม  และหลักความคุ้มค่า  เป็นแนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์และสร้างแบบสอบถาม  ส าหรับ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)ชนิด  ๕  ตัวเลือก  แบ่งเป็นประเด็น
การควบคุมภายใน  มีทั้งหมด  ๓  ตอน 
 ๓.๔.๑.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกเพ่ือศึกษาข้อมูลการ
พัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑)ศึกษาแนวคิดการควบคุมภายใน ของ CUSO  และ 
 ๒)ศึกษาระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วย  มาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน   
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 ๓)  ศึกษาเนื้อหารายงานการควบคุมภายใน  ของ กรมบัญชีกลางและส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน   
 โดยได้กรอบเนื้อหาตามแนวทางที่ระเบียบฯก าหนด  และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ  ได้ตรวจสอบ
ตามโครงสร้าง  ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน  ๕  องค์ประกอบ  
ประกอบด้วย  ด้านสภาพแวดล้อมการควมคุม  ด้านประเมินความเสี่ยง  ด้านกิจกรรมการควบคุม  
ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งด้านติดตามและประเมินผล   
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิ
บาล  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   หลักพ้ืนฐาน  ๖  หลักธรรมาภิบาล  
ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีส่วน
ร่วม  และหลักความคุ้มค่า   
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการควบคุม
ภายในตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๖  หลักธรรมาภิบาล  
ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีส่วน
ร่วม  และหลักความคุ้มค่า   
 ๓.๔.๒  แบบสอบถาม (Questionnaire)   
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามกรอบของการศึกษาการพัฒนาการ
ควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    เพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัย  มี  ๓  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สายการปฏิบัติงานปัจจุบัน  ประสบการณ์ท างานปัจจุบันใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check  List) 

ตอนที่  ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายใน ของ
มหาวิทยาลัย  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม   ด้านประเมินความเสี่ยง      ด้านกิจกรรมการควบคุม          
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร   ด้านติดตามและประเมินผล     โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วน  ประมาณค่า (Rating  Scale)  มี ๕  ระดับ  ตามหลักการของลิเคิร์ท  โดยก าหนดค่าของ
ล าดับคะแนนดังนี้ 

๕      หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับมากที่สุด 
๔      หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับมาก 
๓      หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับปานกลาง 
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๒      หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับน้อย 
๑      หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับน้อยที่สุด๕ 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิ

บาล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความ
โปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีส่วนร่วม  และหลักความค้มค่า  

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน  ประมาณค่า (Rating  Scale)  มี ๕  ระดับ  
ตามหลักการของลิเคิร์ท  โดยก าหนดค่าของล าดับคะแนนดังนี้ 

๕      หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับมากที่สุด 
๔      หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับมาก 
๓      หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับปานกลาง 
๒      หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับน้อย 
๑     หมายถึง  มีระดับการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับน้อยที่สุด 

 
๓.๔.๓  ขั้นตอนสร้างเครื่องมือ 

ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
๑) ศึกษา  หลักการ  ทฤษฎี  การควบคุมภายใน  หลักธรรมาภิบาลจากเอกสารและผลงาน

การวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยไว้ 
๒) ก าหนดกรอบ  แนวคิด  ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓) ก าหนดวัตถุประสงค์  ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
๔) สร้างเครื่องมือ 
๕) เสนอร่างเครื่องการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  และผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของเครื่องมือ 
๗) ปรับปรุงแก้ไข 
๘) จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 

 ๓.๔.๔  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

                                                           

 ๕  ธีรยุทธ  พึ่งเทียร,สถิติเบื้องต้นและการวิจัย,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล,๒๕๔๕), หน้า 
๑๓๐. 



๗๐ 
 

ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ

เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  เพ่ือขอความชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
๕  ท่าน  ประกอบด้วย 

 
๑. พระราชปริยัติกวี, รศ.ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระราชวรเมธี,ดร.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระมหาสุทิตย์อาภากโร,ดร.   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
    คณะสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ดร.บุญกร  วัฒนบุตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
    คณะสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาทั้ งในด้านเนื้อหาสาระ  และโครงสร้างของค าถาม  รูปแบบของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)๖  เมื่อมีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า ๐.๕  ผู้วิจัยได้ปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  จนได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ 
(Index  of Item  Objective  Congruence : IOC) 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try –out)  กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค์  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  จ านวน  ๓๐  รูป/คน  เพ่ือหาความเชื่อมั่นด้วย  วิธีการหาค่า

                                                           

 ๖  พิสณุ  ฟองศรี,วิจัยทางการศึกษา,พิมพ์ครั้งที่ ๒ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เทียมฝ่าการพิมพ์
,๒๖๔๙),หน้า ๑๓๘ – ๑๓๙. 
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สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( Alpha coefficient)  ของครอนบาค  Cronbach๗  ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ คือ  Alpha = .๙๕๓๘ 

๔. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
เพ่ือขอความเห็นชอบ  และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์  เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 

๓.๔.๕.  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสี ยง 
กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูล 

 
๓.๕.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้  

๑. ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมภายใน  หลักธรรมาภิบาล   วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ที่ปรากฏในข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก และข้อมูลชั้นทุติย
ภูมิ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ  

๒. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บัณฑิตศึกษา  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ถึงผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์  และ
วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

๓. ผู้วิจัยน าหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   ถึงผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์   และวิท ยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ให้กลุ่มตัวอย่าง  ตอบ
แบบสอบถาม 

๔. ประสานงานกับวิทยาเขตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม  และผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง  ทั้งการแจกแบบสอบถาม 

๕. ได้รับแบบสอบถามคืน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การพัฒนาการ
ควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพ้ืนที่ ๕ วิทยาเขต จ านวนทั้งสิ้น ๒๘ รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ 
ท่าน  ประกอบด้วย 

                                                           

 ๗ Cronbach,Lee J.Essentials of psychological testing(4 th  ed.) New York:Harper&Row,1971 
: P 160. 
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๑. วิทยาเขตหนองคาย  จ านวน  ๖  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระราชรัตนาลง
กรณ์  รองอธิการบดี,พระครูภาวนาธรรมโฆสิต  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร,นายส าราญ   
ย่อยไธสงค์  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ,  นายชาญไชย พิมพ์ค า  ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต, พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ,  พระครูปัญญาธรร
มานุกิจ  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๒. วิทยาเขตขอนแก่น  จ านวน  ๕  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต  
รองอธิการบดี ,นายจีระ  ศรเสนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,  ดร.วิทยา  ทองดี  รก. 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต,  พระครูสุตธรรมภาณี  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ,  พระครูสุ
วิธานพัฒนบัณฑิต  รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๓. วิทยาเขตนครราชสีมา  จ านวน  ๕  รูป/คน ประกอบด้วย  พระราชสีมาภรณ์  รอง
อธิการบดี,  ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,  ดร. วินัย  ภูมิสุข  
รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต}  พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ
พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๔. วิทยาเขตสุรินทร์   จ านวน  ๖  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระธรรมโมลี ดร.(ทองอยู่)
รองอธิการบดี,  พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร,  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  
ทองทิพย์  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร.ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต, พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ  พระมหาวิศิต ธีรว โส ผศ. 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๕. วิทยาเขตอุบลราชธานี  จ านวน  ๖  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระราชธีราจารย์,ดร.รอง
อธิการบดี,  พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร,  นายสุรสิทธิ์  ทอง
ลาด  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ,  พระครูสารสีลคุณ (สี สิริญาโน) ดร.รก.
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต,พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผู้อ านวยการส านักงาน
วิชาการ,พระครูกิตติคุโณภาส  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๒  ท่าน  ประกอบด้วย  นางอุไร  ปั้นตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการเงินและบัญชี,  นางบงกช   บุญประมุข  ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม 
 โดยผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขออนุญาตลงพ้ืนที่อย่างเป็นทางการ พร้อมกับส่งข้อมูลแนวทางการ
สัมภาษณ์ตามรูปแบบ และเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  หลังจากการ
ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล หลังจากผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ได้ลงนามรับรอง  
จึงได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตามวันเวลาที่ก าหนดไว้       
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 ๓.๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  ให้บุคลากร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๕ วิทยาเขต ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ  
และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  จ านวน ๔๓๗  รูป/คน๘เก็บรวมรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างค านวณได้ตามตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan๙  
 
ตารางท่ี ๓.๕  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 

ที ่ ชื่อส่วนงาน 
บุคลากร กลุ่มตัวอย่าง 

Krejcie and 
Morgan 

สาย
วิชาการ 

สายปฏิบัติการ
วิชาชีพฯ 

รวมทั้งสิ้น 

๑. วิทยาเขตหนองคาย ๓๐ ๔๘ ๗๘ ๔๐ 
๒. วิทยาเขตขอนแก่น ๖๑ ๘๐ ๑๔๑ ๗๓ 
๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี ๕๘ ๑๔ ๗๒ ๓๗ 
๔. วิทยาเขตนคราชสีมา ๓๐ ๒๙ ๕๙ ๓๐ 
๕. วิทยาเขตสุรินทร์ ๕๒ ๓๕ ๘๗ ๔๕ 

 รวม ๒๓๑ ๒๐๖ ๔๓๗ ๒๒๕ 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีทั้งหมด  ๕  ข้อ 
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการ

ควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ จ านวนทั้งหมด ๒๔ ข้อ ดังนี้ 
๒.๑         ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม          จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๒.๒ ด้านการประเมินความเสี่ยง              จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๒.๓ ด้านกิจกรรมการควบคุม           จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๒.๔ ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร   จ านวนทั้งหมด   ๔    ข้อ 
๒.๕   ด้านการติดตามและประเมินผล          จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 

                                                           
๘ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล,มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธันวาคม  ๒๕๕๖. 
๙ ปุระชัย เปี่ยมสมบรูณ์, ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบรูณาการ. ๒๕๒๙, 

ปรับมาจาก Krejcie,R.V.,and Morgan D.W. "Determining Sample Size for Research Activities."    
Psycholological  measurement (๑๙๗๐) : ๖๐๗-๖๑๐, อ้างถึงใน สุจิตรา บณยรตัพันธ์ุ,  ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์, ๒๕๓๔: ๑๗๖-๑๗๗. 



๗๔ 
 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของ
วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย    
  

๒.๑   สภาพแวดล้อมการควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล     จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๒.๒ การประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล          จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๒.๓ กิจกรรมการควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล             จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสารตามหลักธรรมาภิบาล   จ านวนทั้งหมด   ๔    ข้อ 
๒.๕   ติดตามและประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล          จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
 

 โดยผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขออนุญาตลงพ้ืนที่อย่างเป็นทางการ พร้อมกับส่งแบบสอบถาม
(Questionnaire) และด าเนินการแจกแบบสอบถาม หลังจากการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือที่จะใช้ในการ
เก็บข้อมูล หลังจากผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ได้ลงนามรับรอง จึงได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้ 
 
 
 ๓.๖.  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล  
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้  
 ๓.๕.๑  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ทั้งหมด โดยใช้เทคนิค 6'C  ได้แก่  
 ๑)  Conceptualize  (การจัดกรอบแนวคิด)  
 ๒)  Communication  (การอธิบาย) 
 ๓)  Category   (การจัดหมวดหมู่) 
 ๔)  Classify   (การจ าแนกกลุ่ม) 
 ๕)  Content  (สาระส าคัญ)  
 ๖)  Concept  (ประเด็น) 
  โดยมีวิธีการท าไปพร้อมๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งที่
ได้รับจากการบันทึกข้อมูล การถอดบทสัมภาษณ์  รวมไปถึงภาพกิจกรรม จัดหมวดหมู่ ตามความ
เหมาะสมของตัวแปร รวมไปถึงการน ามาวิเคราะห์สรุปผลว่าสมบูรณ์หรือไม่ 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม  (Questionnaire) บุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๕ วิทยาเขต ประกอบด้วย บุคลากรสายบริหาร  
สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จ านวน ๔๓๗  รูป/คน๑๐ เก็บรวมรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างค านวณได้ตามตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan๑๑  
                                                           

๑๐ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล,มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธันวาคม  ๒๕๕๖. 
๑๑ ปุระชัย เปี่ยมสมบรูณ์, ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบรูณาการ, ๒๕๒๙ 

ปรับมาจาก Krejcie,R.V.,and Morgan D.W. "Determining Sample Size for Research Activities." 
Psycholological  measurement (๑๙๗๐) : ๖๐๗-๖๑๐, อ้างถึงใน สุจิตรา บณยรตัพันธ์ุ, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์, ๒๕๓๔: ๑๗๖-๑๗๗.    



๗๕ 
 
ตารางท่ี ๓.๖  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ที ่ ชื่อส่วนงาน 
บุคลากร กลุ่มตัวอย่าง 

Krejcie and 
Morgan 

สาย
วิชาการ 

สายปฏิบัติการ
วิชาชีพฯ 

รวมทั้งสิ้น 

๑. วิทยาเขตหนองคาย ๓๐ ๔๘ ๗๘ ๔๐ 
๒. วิทยาเขตขอนแก่น ๖๑ ๘๐ ๑๔๑ ๗๓ 
๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี ๕๘ ๑๔ ๗๒ ๓๗ 
๔. วิทยาเขตนคราชสีมา ๓๐ ๒๙ ๕๙ ๓๐ 
๕. วิทยาเขตสุรินทร์ ๕๒ ๓๕ ๘๗ ๔๕ 

 รวม ๒๓๑ ๒๐๖ ๔๓๗ ๒๒๕ 

 
ตอนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีทั้งหมด  ๕  ข้อ 
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการ

ควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ จ านวนทั้งหมด ๒๔ ข้อ ดังนี้ 
๒.๑   ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม          จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๒.๒ ด้านการประเมินความเสี่ยง              จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๒.๓ ด้านกิจกรรมการควบคุม           จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๒.๔ ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร   จ านวนทั้งหมด   ๔    ข้อ 
๒.๕   ด้านการติดตามและประเมินผล          จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของ

วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย    
  

๓.๑   สภาพแวดล้อมการควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล    จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๓.๒ การประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล         จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๓.๓ กิจกรรมการควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล            จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
๓.๔ สารสนเทศและการสื่อสารตามหลักธรรมาภิบาล   จ านวนทั้งหมด   ๔    ข้อ 
๓.๕   ติดตามและประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล          จ านวนทั้งหมด   ๕    ข้อ 
 

 โดยมีวิธีการท าไปพร้อมๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งที่
ได้รับจากพ้ืนที่จ านวน ๕ วิทยาเขต มาบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์   
จัดหมวดหมู่  ตามความเหมาะสมของตัวแปร รวมไปถึงการน ามาวิเคราะห์สรุปผลว่าสมบูรณ์หรือไม่  
 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary) และข้อมูล
ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ (In-depth Interviews) เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและ
อภิปรายผลการวิจัย  



๗๖ 
 
สรุปขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย  
           
           
           
 
 
        
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓.๑  แสดงขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 

๑. ศึกษาข้อมูล/เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

๖. ตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ  
จ านวน  ๕  รูป/คน 

๔. ศึกษาแบบประเมินการควบคุมภายใน 
- กรมบัญชีกลาง      - สตง. 
- CUSO 

  

๒. ศึกษาระเบียบ คตง. ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.๒๕๔๔ 
 

๓. พ.ร.ฏ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๒(หลักธรรมาภิบาล ๖  หลัก) 
 

๕. แบบการประเมินการควบคุมภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาล  ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 

๑๑.สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

๘. แจกแบบสอบถาม บุคลากร  มจร.  
๕  วิทยาเขต  จ านวน  ๒๒๕  รูป/คน 
 

๙. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหาร
และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  ๓๐ รูป/คน 

๗. Try out   จ านวน ๓๐ รูป/คน 
 

๘. ปรับปรุงแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



บทท่ี  ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ   ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัย
โดย วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  และ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร (Document 
Research) และสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-Depth interview) จากผู้บริหารวิทยาเขต จ านวน 
๓๐ รูป/คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ๕ วิทยาเขต จ านวน ๒๘ รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน 
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัย ได้แจกแบบสอบถาม จ านวน  
๒๒๕ ฉบับ จ านวน ๕ วิทยาเขต ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ค านวณได้ตามสูตร
ของ Krejcie and Morgan๑ ได้รับตอบกลับคืนทั้งสิ้น ๒๑๕ ฉบับ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอน  และ
บรรยายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑    สภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔.๒    องค์ประกอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๔.๓  การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 

                                                        
 

๑
 บุญชม  ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น,พิมพ์คร้ังที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, ๒๕๔๕), หน้า ๔๓. 



๗๘ 

 
๔.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพควบคุมภายในของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๑) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม  ๒)ด้านการ
ประเมินความเสี่ยง ๓) ด้านกิจกรรมการควบคุมภายใน  ๔) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
และ ๕) ด้านการติดตามประเมินผล  
 ๔.๑.๑  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีประเด็น
ที่สัมภาษณ์ในการวิจัย จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๓๐ รูป/คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ๕ วิทยาเขต จ านวน ๒๘ รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  ๒ ท่าน ดังนี้  

๑. วิทยาเขตหนองคาย   จ านวน  ๖  รูป/คน 
๒. วิทยาเขตขอนแก่น    จ านวน  ๕  รูป/คน 
๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี   จ านวน  ๖  รูป/คน 
๔. วิทยาเขตนครราชสีมา   จ านวน  ๕  รูป/คน 
๕. วิทยาเขตสุรินทร์     จ านวน  ๖  รูป/คน  
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ    จ านวน  ๒  ท่าน 

 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายในของวิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพรวม 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ร้อยละ 
๑. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ๑๙ ๖๓.๓๓ 
๒. ด้านประเมินความเสี่ยง ๒๐ ๖๖.๖๗ 
๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม ๑๕ ๕๐.๐๐ 
๔. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๙ ๖๓.๓๓ 
๕. ด้านการติดตามประเมินผล ๑๗ ๕๖.๖๗ 

 
 
 



๗๙ 

 
ตารางท่ี ๔.๒ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายในของวิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้ าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ร้อยละ 
๑. ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร ๑๙ ๖๓.๓๓ 
๒. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๒๐ ๖๖.๖๗ 
๓. ความรู้  ทักษะ  ความสามารถของบุคลากร ๑๕ ๕๐.๐๐ 
๔. โครงการสร้างองค์กร ๑๙ ๖๓.๓๓ 
๕. การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑๗ ๕๖.๖๗ 
๖. นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑๘ ๖๐.๐๐ 
๗. กลไกติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๑๕ ๕๐.๐๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๓ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายในของวิทยา

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการ
ประเมินความเสี่ยง 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ร้อยละ 
๑. วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๑๕ ๕๐.๐๐ 
๒. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒๐ ๖๖.๖๗ 
๓. การระบุปัจจัยเสี่ยง ๑๖ ๕๓.๓๓ 
๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๑๕ ๕๐.๐๐ 
๕. การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง ๑๗ ๕๖.๖๗ 

 
 
 
 
 



๘๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๔  แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายในของวิทยา

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้าน
กิจกรรมการควบคุม 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ร้อยละ 
๑. กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ

ประเมินความเสี่ยง 
๒๒ ๗๓.๓๓ 

๒. บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม 

๒๓ ๗๖.๖๗ 

๓. มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

๑๘ ๖๐.๐๐ 

๔. มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ 

๑๙ ๖๓.๓๓ 

๕. มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ  เช่นการอนุมัติ  การบันทึก
บัญชี  และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

๒๐ ๖๖.๖๗ 

๖. มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร  และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน
ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

๑๘ ๖๐.๐๐ 

๗. มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติ
คณะรัฐมนตรี 

๒๐ ๖๖.๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๕  แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายในของวิทยา

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร   

 

ข้อที ่ ประเด็น ความถี่ ร้อยละ 
๑. จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการ

บริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
๑๓ ๔๓.๓๓ 

๒. มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

๑๕ ๕๐.๐๐ 

๓. มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

๑๐ ๓๓.๓๓ 

๔. มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ 

๑๑ ๓๖.๖๗ 

๕. มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอเชื่อถือได้  และทันกาล 

๖ ๒๐.๐๐ 

๖. มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข 

๙ ๓๐.๐๐ 

๗. มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอ แนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

๘ ๒๖.๖๗ 

๘. มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิเช่น 
รัฐสภา  ประชาชน สื่อมวลชน ฯลฯ 

๑๐ ๓๓.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 
ตารางท่ี ๔.๖ แสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายในของวิทยา

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้าน
การติดตามประเมินผล 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถ่ี ร้อยละ 
๑. จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการ

บริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
๙ ๓๐.๐๐ 

๒. มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

๑๙ ๖๓.๓๓ 

๓. มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

๑๘ ๖๐.๐๐ 

๔. มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอก
ให้ผู้บริหารทุกระดับ 

๒๑ ๗๐.๐๐ 

๕. มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอเชื่อถือได้  และทันกาล 

๑๐ ๓๓.๓๓ 

๖. มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดข้ึนและ
แนวทางการแก้ไข 

๑๗ ๕๖.๖๗ 

๗. มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอ แนะในการปรับปรุงการด าเนินงานของ
องค์กร 

๑๕ ๕๐.๐๐ 

๘. มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ
เช่น รัฐสภา  ประชาชน สื่อมวลชน ฯลฯ 

๑๐ ๓๓.๓๓ 

 
ผู้วิจัยได้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมเนื้อหาตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ 

องค์ประกอบ คือ ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Control Environment) ๒) การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) ๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ๔) สารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communications) และ ๕) การติดตามประเมินผล (Monitoring) ทั้ง ๕  



๘๓ 

 
องค์ประกอบนี้  เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีอยู่ในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ๓  ประการ  คือ   

๑.  การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
๒.  รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ   
๓.  มีการปฏิบัติตาม  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๓๐ รูป/คน  เกี่ยวกับเนื้อหาการประเมินการ

ควบคุมภายใน   ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control  Environment)๒ 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงานองค์กร  

ผู้ก ากับดูแล  ฝ่ายบริหาร และบุคลากร  ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกในหน่วยงานเกิดจิตส านึกในเรื่อง  ความซื่อสัตย์  
จริยธรรม ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความส าคัญของประสิทธิผล การควบคุม
ภายใน สภาพแวดล้อมของการควบคุม  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก Control  
Consciousness) และบรรยากาศให้บุคลากรเกิดจิตส านึกที่ดี ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ  
เน้นการสร้างบรรยากาศ โดยผู้บริหารระดับสูง (Tone at the top) เน้นให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด  ด้านจริยธรรม  รับผิดชอบ  และเข้าใจ ขอบเขต  อ านาจ  หน้าที่  ของตนเอง  มีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะที่จ าเป็น  ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับ และ
ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยมีปัจจัยส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม  

๑.๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร๓ 
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร เป็นแนวคิด ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร

งานน ามาใช้ในการบริหารองค์กร ผู้บริหารแต่ละคน มีแนวคิด และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน จะท าให้เกิดจุดอ่อน  
การควบคุมภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

                                                        
 ๒ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตสุรินทร์, 
วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 
 ๓ สัมภาษณ์พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร., ผู้อ านวยการวิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  ตุลาคม  
๒๕๕๘. 

 



๘๔ 

 
๑.๑.๒  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดคุณธรรมในการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆในหน่วยงาน  องค์กรที่มีบุคลากรซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสูง จ านวนมาก ย่อมน าพาองค์กร
ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ดังนี้  ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการแสดงออกอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งโดยค าพูดและการกระท า รวมทั้ง สื่อสารภายในองค์กรให้บุคลากรรับทราบถึงการ
ปฏิบัติของผู้บริหาร มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและมีข้อห้ามด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน  
วัฒนธรรมองค์กร เป็นวัฒนธรรมที่ดี เป็นวัฒนธรรมแนวพุทธ เป็นต้นแบบให้ส่วนอ่ืน เน้นความ
ซื่อสัตย์  สุจริต๔ 

๑.๑.๓  การพัฒนาความรู้  ทักษะ  และความสามารถของบุคลากร 
ความรู้  ความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน  

ผู้บริหารได้ก าหนดระดับความรู้  ความสามารถ ทักษะ มีการจัดให้เพ่ิมศักยภาพ  ศึกษาดูงาน จัดคน
ให้เข้ากับงาน  มีความตื่นตัว๕ รวมทั้งความช านาญและประสบการณ์ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ 
ว่าควรอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่  
และความรับผิดชอบ เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เครื่องมือที่ส าคัญคือ
การจัดท าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ผู้บริหารควรเรียนรู้ จากบทเรียนทุกอย่างที่ผ่าน
มา ๖ 

๑.๑.๔ โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร มีการจัดไว้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร๗  

เป็นการก าหนดล าดับการบริหาร การควบคุมภายใน ความรับผิดชอบกิจกรรม รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่างๆ  โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของ
บุคคลเหล่านั้นด้วย  โครงสร้างองค์กรที่ได้รับการจัดไว้อย่างดี  ย่อมเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้
ผู้บริหารสามารถวางแผน  สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงกรอบการท างานของแต่ละกิจกรรม  ที่จะท าให้การ

                                                        
๔ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม  ๕๕๘. 
๕ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม ๕๕๘. 
๖ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม ๕๕๘. 
    ๗  สัมภาษณ์  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม  ๕๕๘. 



๘๕ 

 
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งตั้งไว้  ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมแต่ละแห่ง  อาจ
แตกต่างกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแต่ละองค์กร 

๑.๑.๕  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การมอบอ านาจ  มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีภาระงานที่ชัดเจน ตาม

นโยบาย๘  มีความรับผิดชอบงานบางส่วนร่วมกัน เป็นการกระจายการควบคุมในส่วนที่ผู้บริหารต้อง
ดูแลไปยังผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และตามความจ าเป็นในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การกระจายอ านาจ พิจารณาถึงลักษณะกิจกรรม ความซับซ้อน  
ขนาดพ้ืนที่ และระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ หรือให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเสี่ยงต่ าสุดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของบุคลากรผู้ได้รับมอบอ านาจ เพ่ือให้สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี  
ผู้บริหารควรมอบอ านาจให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง  จัดท าเอกสารค า
บรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุกระดับ  เอกสารคู่มือระบบงาน โดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อนสูง
ระบบการควบคุมแบะระบบการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและทันกาลไว้
อย่างชัดเจน  เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความซับซ้อนหรือละเว้นการ
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งการด าเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกย้าย  สับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน   

๑.๑.๖  นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคลากร 
บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ  มีอิทธิผลต่อการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมทั้งต่อประสิทธิผล

ของการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ๙ เน้นหลักธรรมาภิบาล  
มีนโยบายหลักจากส่วนกลาง มีหลักคุณธรรม โดยเน้นเป็นพิเศษโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาส
ให้มีส่วนในการวิเคราะห์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากร
รับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาให้ความรู้ ความสามารถ แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๑.๑.๗  กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
มีคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารมีส่วน

ส าคัญต่อการก ากับดูแล หากหน่วยงานใดมีการก ากับดูแลที่ดี  จะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยในการตรวจสอบและสอบทานการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  รวมถึงผลส าเร็จตามแผนงานต่างๆที่

                                                        
๘ สัมภาษณ์  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดฝี่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสรุินทร์,  

๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๙ สัมภาษณ ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดฝี่ายกิจการทั่วไป,  วิทยาเขตสุรินทร์

, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



๘๖ 

 
ฝ่ายบริหารด าเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  มีความรู้  
ความสามารถ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

๒. การประเมินความเสี่ยง ( Risk  Assessment) 
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญและมีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อ

ผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอก  ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ  อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ส าคัญ  ที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การประเมินความเสี่ยงเป็น
กระบวนการส าคัญ ที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร  รวมทั้งการค้นหา และน าเอาวิธีการควบคุม เพ่ือป้องกัน  หรือลดความเสี่ยง มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อหน่วยงาน  ซึ่งผู้บริหาร ต้องประเมินความเสี่ยง  เพ่ือให้ทราบการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีความเสี่ยงส าคัญเรื่องใด และในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน มีระดับ
ความส าคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การที่หน่วยงาน ได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ จะเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจ
ตามสมควรว่า ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น  หรือหากเกิดขึ้น  จะอยู่ในระดับที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน มีขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินความ
เสี่ยงในระดับหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม  การระบุปัจจัยเสี่ยง   
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงหรือการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง   
ดังนี้ 

๒.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน   
หน่วยงานควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน

อย่างชัดเจนและวัดผลได้  มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 
๒.๒  การก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม 

  หน่วยงานควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม และ
วัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน  มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่
ชัดเจน ปฏิบัติและวัดผลได้ บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การยอมรับ 

๒.๓  ระบุปัจจัยเสี่ยง ( Event  Identification) 
ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้ งภายในและภายนอก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน หรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ
กิจกรรม  ในการระบุปัจจัยเสี่ยง  ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใด  หรือกิจกรรมใด



๘๗ 

 
ของกระบวนการปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด  รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา  เช่น  ความเสี่ยงจากการ
จัดซื้อจัดจ้างในราคาแพง  ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนด 

๒.๔  วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk  Analysis)  
หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง  เทคนิคการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงมีหลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข ว่ามีผลกระทบต่อหน่วยงานเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่บอกได้
ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประมาณโอกาสและความถ่ีที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมาก
น้อยเพียงใด เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
หน่วยงาน มูลค่าความเสียหายและความถี่เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้ ควรก าหนดให้เหมาะสมกับ
ขนาด ภารกิจ และลักษณะการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อความ
เสี่ยงที่มีระดับสูง และมีโอกาสเกิดขึ้นสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ าและโอกาสจะ
เกิดความเสี่ยงมีน้อย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสองจุดนี้ ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากกว่าควรอยู่
ในระดับใด  เพราะการวัดผลความเสี่ยงท าได้ยาก อาจพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด  นอกจาก
แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นตัวเลข  ทางปฏิบัติฝ่ายบริหารควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ
ประกอบ  เช่นความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก  แม้ผลเสียงหายที่เกิดจากความ
เสี่ยงดังกล่าวในแต่ละครั้งมีจ านวนเงินน้อย  แต่หากเกิดขั้นบ่อยๆครั้งผลโดยรวมอาจมีจ านวนเงินที่มี
สาระส าคัญและอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานได้ 
  ๒.๕  การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) หรือการก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
กันความเสี่ยง 

      เป็นขั้นตอนการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง เมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงแล้ว  ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง  และพิจารณาว่าจะจัดการกับ
ความเสี่ยงนั้นอย่างไร  ในการพิจารณาเลือกด าเนินการ  ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย  หรือ
ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง  เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่  
ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร พิจารณาว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ระบบ
การท างานไม่เหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาด และโครงสร้างขององค์กร  
ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายใหม่ที่มีผลใช้
บังคับ รวมทั้ง จะต้องพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงในด้านใด กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงาน
โดยรวม  มักเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง กระท าโดย การบริหารความเสี่ยง ดังนี้  การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การด าเนินการ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
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ร่วมรับความเสี่ยง เช่น การท าประกัน การใช้บริการภายนอก (Outsource) การลด (Reducing)  
เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การยอมรับ (Accepting) หน่วยงานยอมรับความเสี่ยง  
หน่วยงานอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบข้อมูลที่เพียงพอ  ที่จะใช้ในการ
ตัดสินใจ  และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้ง เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความ
เสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป กรณีเกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย
บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้  โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพต่ า อาจจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น ก าหนดเป็นนโยบายการคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุด ทั้งใน
เรื่องคุณภาพและราคา การก าหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให้เหมาะสม การจัดท าเบียนประวัติผู้ขาย  
รวมทั้งสถิติราคาและปริมาณการจัดซื้อ การแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การ
ก าหนดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ   

ฝ่ายบริหาร  ได้ให้ความส าคัญและมีการประเมินความเสี่ยง๑๐ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ขององค์กรที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ  
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control  Activities) 
กิจกรรมการควบคุม เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดหรือออกแบบเพ่ือ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน  และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่
ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ  เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  
และการแบ่งแยกหน้าที่  กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่ และทุกระดับของการปฏิบัติงาน  การ
ควบคุมงาน การให้ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการ
ปฏิบัติงาน  การรักษาความปลอดภัย  การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ การปฏิบัติงาน
ทุกด้าน  ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่

                                                        
๑๐ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์, ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๘. 



๘๙ 

 
จะก่อให้เกิดความเสียหาย กิจกรรมการควบคุมมีหลายประเภท  ผู้บริหารต้องทราบลักษณะความ
เสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มี
ความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น  กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป  ผู้บริหารอาจ
พิจารณาน าไปใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ดังนี้   

๓.๑  การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ     
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแผนงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางของ

หน่วยงาน ส่วนผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้ก าหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้น จะต้องสอดคล้องและรองรับ ตามนโยบายหรือ
แผนงาน  และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะๆเพ่ือวัดผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  น ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๓.๒  การสอบทานโดยผู้บริหาร   
การสอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยผู้บริหาร เป็นกิจกรรมการควบคุมที่

ส าคัญที่ควรกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและ
สถานการณ์ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องติดตามแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารในแต่ละระดับ 

๓.๒.๑  การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด   
ผู้บริหารสูงสุด ควรมุ่งเน้นให้ความสนใจกับการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานในภาพรวม  และวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริง  กับงบประมาณ เป้าหมายตามแผนงาน ประมาณการ รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับข้อมูลในงวดที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอ่ืนๆ  ซึ่งจะท าให้ภาพรวมของการด าเนินงานว่ามีปัญหาในด้าน
ใดบ้าง  รวมทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ  และแนวทางการแก้ไขท่ีจ าเป็น 

๓.๒.๒  การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา 
ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

เฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่ง ภายในหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด จึงควรมุ่งเน้น
สอบทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่าง ที่มีสาระส าคัญที่
เกิดขึ้น  รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ การสอบทานควร
เข้มงวดหรือกระท าบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับลักษณะและระดับความเสี่ยงของงานนั้นๆ 

๓.๓  การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการ  ทั้งข้อมูลทางบัญชี  การเงิน และข้อมูลอื่นที่ส าคัญ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งในรูปของ
สารสนเทศหรือรายงาน จะต้องมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันเวลา และให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
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การตัดสินใจ กิจกรรมการควบคุมที่ควรมี  เพ่ือให้ได้สารสนเทศและรายงานที่มีความสมบูรณ์ ได้แก่  
การอนุมัติรายการทุกครั้งก่อนท าการบันทึกบัญชี  ทะเบียนหรือแฟ้มหลักฐานอ่ืน  การสอบทานหรือ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการนั้น การสอบทานหรือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกัน  
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูลทั้งอุปกรณ์  รายงานและบุคลากร 

๓.๔  การอนุมัติ 
การด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ผู้บริหารไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้โดยล าพัง จึงจ าเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทน  
โดยการมอบอ านาจในการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆ นั้น ควรก าหนดขอบเขตของอ านาจ
ในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และควรสื่อสารให้บุคลากรทราบทั่วกันผู้ที่ได้มอบหมาย
อ านาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติควรสอบทานความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติ ว่าถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมี
วงเงินที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ตนสามารถอนุมัติได้ รวมทั้ง ควรสอบถามเกี่ยวกับรายการที่
ผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามอนุมัติให้ด าเนินการ นอกจากนี้ ผู้มีอ านาจอนุมัติไม่ควรลงนาม
อนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มที่ไม่มีข้อมูลรายการที่ขออนุมัติอย่างเพียงพอ 

๓.๕  การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
       การดูแลป้องกันทรัพย์สินเป็นการจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง เช่น เงินสด  
ทรัพย์สินที่มีค่า เอกสารหลักฐานและระบบงานที่ส าคัญ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับขององค์กร  
เพ่ือป้องกันการสูญหาย การทุจริต และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยผู้ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ การดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สิ นที่ดี  
คือ การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินนั้น  เช่น การเก็บเงินสด และของมีค่าในเซฟที่ปลอดภัย การใส่
กุญแจห้องเก็บพัสดุ  หรือตู้เก็บเอกสารหลักฐานส าคัญ การใช้ระบบรักษาความปลอดภัย โดยใช้การ์ด
หรือแผงสัญญาณ การใช้รหัสผ่าน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้  ฝ่ายบริหารควร
ก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและมีการตรวจนับทรัพย์สินเป็นระยะๆ โดยบุคคลที่ไม่มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา และดูแลทรัพย์สินนั้นๆ และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการตรวจนับกับ
ทะเบียนทรัพย์สิน หากมีผลต่างเกิดขึ้น ควรติดตามหาสาเหตุแล้วด าเนินการตามควรแก่กรณี และ
ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง 

๓.๖  การแบ่งแยกหน้าที่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย จ าเป็นต้องมีการแบ่งแยก

หน้าที่เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต  เช่น  การอนุมัติรายการ  หรือ
การให้ความเห็นชอบ  การประมวลผลหรือการบันทึกรายการ  การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  
ไม่ควรให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ  ในกรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร  
ท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่งาน 

ดังกล่าวได้ ควรก าหนดกิจกรรมอ่ืนทดแทน เช่น ก าหนดให้มีการสอบทานรายละเอียด
ของกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น หรือก าหนดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อาจก าหนดให้มี
การสับเปลี่ยนหน้าที่ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหน้าที่งานที่มีความ
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เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายแก่หน่วยงาน เพ่ือมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าการ
อันไม่เหมาะสม  หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ท างานต่อเนื่องในหน้าที่เดิมเป็นเวลานาน 

๓.๗  การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
การด าเนินงาน หรือระบบงานใดที่มีความส าคัญควรมีการจัดท าหลักฐานที่เป็นเอกสาร

หรือหนังสือไว้ เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถค้นคว้า
หรืออ้างอิงได้ รวมทั้ง สามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง พิจารณาอนุมัติรายงาน
อย่างรัดกุม เช่น ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน 
 ๔.  ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and  Communications) 

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การก าหนดกลยุทธ์  ประเมินความเสี่ยง  และกิจกรรมการควบคุม  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ เหมาะสม  เชื่อถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 
 สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
 การด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหาร 
ใช้ในการบริหารจัดการ ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ โดยข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความ
น่าเชื่อถือ ผู้บริหารระดับต่างๆ จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กร เพ่ือพิจารณาว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลด้านการด าเนินงานซึ่งต้องน ามาใช้จัดท า
รายงานการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆด้านการจัดซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายการอ่ืนๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ถาวร พัสดุคงคลัง และลูกหนี้ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องมีข้อมูลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  และข้อบังคับต่างๆ ข้อมูลด้านการเงินเป็นที่
ต้องการของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ จึงควรจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสาร ที่เก่ียวข้องและแจกจ่ายข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา ให้ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น ช่วยให้ผู้รับสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารได้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ  การสื่อสารที่ดี  ควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง  มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง  จาก
ระดับล่างขึ้นบน  และระดับเดียวกันภายในหน่วยงาน  นอกจากการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ควรมี
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การสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกด้วย  เพ่ือให้สามารถรับข้อมูลจากผู้ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภายนอกเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 ๕.  ด้านการติดตามประเมินผล( Monitoring) 

การติดตามประเมินผล เป็นวิธีที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายใน
มีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 

การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า  
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีเพียงพอและเหมาะสม  มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในจริง  ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  การติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  และการประเมินผลเป็นรายครั้ง  ดังนี้   

๕.๑  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน   
การควบคุมภายในจะได้รับการออกแบบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลอย่าง

ต่อเนื่อง รวมเป็นส่วนเดียวกัน และอยู่ในการด าเนินงานด้านต่างๆตามปกติของหน่วยงาน การติดตาม
ผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล  
การทดสอบความถูกต้อง  และการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมอ่ืน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ประจ าของบุคลากรในหน่วยงาน 

๕.๒  การประเมินผลเป็นรายครั้ง   
การประเมินเป็นครั้งคราว ตามงวดเวลาที่ก าหนดหรือตามความเหมาะสม โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและ
ความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล การประเมินผลเป็นรายครั้ง  
สามารถท าได้ดังนี้ 
             ๕.๒.๑  การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   

เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในด้วยการให้ผู้มีความช านาญในกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน โดย
ก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้นๆ ร่วมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองทุกส่วนงานย่อยภายในองค์กร 
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๕.๒.๒  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ   
เป็นการประเมินผลที่กระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

นั้นๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน การ
ประเมินผลอย่างเป็นอิสระ อาจกระท าโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก และหรือที่
ปรึกษาภายนอก เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรมมากขึ้น การ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  ควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมและสนับสนุนการประเมินการ
ควบคุมตนเอง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล ผู้บริหารต้องก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน
เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรด าเนินการ 

 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 

 ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆตามข้อเสนอแนะ 
 
๔.๑.๒  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
การวิเคราะห์แบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ โดยการแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๒๕ รูป/คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างค านวณได้ตามสูตรของ  Krejcie and Morgan๑๑   ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ  
และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน  
๕  วิทยาเขต ประกอบด้วย  ๑)วิทยาเขตนครราชสีมา  ๒)วิทยาเขตสุรินทร์  ๓)วิทยาเขตอุบลราชธานี  
๔)วิทยาเขตขอนแก่น  และ ๕)วิทยาเขตหนองคาย  ได้รับแบบสอบถามกลับคืน  จ านวน ๒๑๕ รูป/
คน 
 ในการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล
ของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                                        
 

๑๑
 บุญชม  ศรีสะอาด,การวิจัยเบื้องต้น,พิมพ์คร้ังที่ ๗,(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น,๒๕๔๕),หน้า ๔๓. 



๙๔ 

 
 ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  ๒  สภาพการควบคุมภายในของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตอนที่  ๓  องค์ประกอบการควบคุมภายในของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตอนที่  ๔  การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ตารางที่ ๔.๗ แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
      ชาย 
     หญิง 

 
๑๑๓ 
๑๐๒ 

 
๕๒.๖๐ 
๔๗.๔๐ 

รวม ๒๑๔ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ
     ระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี 
      ระหว่าง  ๓๑ – ๔๐  ปี 
      ระหว่าง  ๔๑ – ๕๐  ปี 
      มากกว่า  ๕๑  ปี 

 
๑๕ 
๗๐ 

๑๐๕ 
๒๕ 

 
๗.๐๐ 

๓๒.๖๐ 
๔๘.๘๐ 
๑๑.๖๐ 

รวม ๒๑๕ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา 
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก 

 
๕๑ 

๑๔๔ 
๒๐ 

 
๒๓.๗๐ 
๖๗.๐๐ 
๙.๓๐ 

 
รวม ๒๑๕ ๑๐๐.๐๐ 

สายการปฏิบัติงานปัจจุบัน 
        สายวิชาการ 
       สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

 
๘๗ 

๑๒๘ 

 
๔๐.๕๐ 
๕๙.๕๐ 

 
รวม ๒๑๕ ๑๐๐.๐๐ 



๙๕ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์การท างานปัจจุบัน 
           ระหว่าง  ๑ – ๕  ปี 
      ระหว่าง  ๖ – ๑๐  ปี 
      ระหว่าง  ๑๑ – ๑๕  ปี 
      มากกว่า  ๑๖  ปี 

 
๒๗ 
๗๘ 
๗๒ 
๓๘ 

 
๑๒.๕๐ 
๓๖.๓๐ 
๓๓.๕๐ 
๑๗.๗๐ 

รวม ๒๑๕ ๑๐๐.๐๐ 
  
  จากตารางที่  ๔.๗ แสดงให้เห็นว่า   ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๒๒๕  รูป/คน  
สามารถจ าแนกข้อมูลทั่วไป  ได้ดังนี้  เพศ  เป็นชาย  จ านวน  ๑๑๓  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๐  
เป็นหญิงจ านวน ๑๐๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๐   อายุ ระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี จ านวน ๑๕ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗ ระหว่าง  ๓๑ – ๔๐  ปี จ านวน ๗๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๐ระหว่าง  
๔๑ – ๕๐  ปี  จ านวน ๑๐๕  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๐ มากกว่า  ๕๑  ปี จ านวน ๒๕  รูป/คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๐  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน ๕๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๐
ปริญญาโท จ านวน ๑๔๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐  ปริญญาเอก จ านวน ๒๐ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๓๐   สายการปฏิบัติงานปัจจุบัน   สายวิชาการ จ านวน ๘๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ๔๐.๕๐  
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่ วไป  จ านวน๑๒๘  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๕๐    
ประสบการณ์การท างานปัจจุบัน   ระหว่าง  ๑ – ๕  ปี จ านวน ๒๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ๑๒.๕๐ 
ระหว่าง  ๖ – ๑๐  ปี จ านวน ๗๘  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ๓๖.๓๐  ระหว่าง  ๑๑ – ๑๕  ปี จ านวน
๗๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐  มากกว่า  ๑๖  ปีจ านวน ๓๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๐ 
  
ตอนที่  ๒  สภาพการควบคุมภายในของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean : x) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 
 



๙๖ 

 
ระดับความคิดเห็น  โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์๑๒  ดังนี้ 
๑. ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑  -  ๕.๐๐    หมายถึง มากที่สุด 
๒. ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑  -  ๔.๕๐    หมายถึง มาก 
๓. ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑  -  ๓.๕๐    หมายถึง ปานกลาง 
๔. ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑  -  ๒.๕๐    หมายถึง น้อย 
๕. ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐  -  ๑.๕๐    หมายถึง น้อยที่สุด 

 
ตารางท่ี ๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation: S.D.) 

และระดับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
ภาพรวมและรายด้าน 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๑. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ๓.๐๐๖ ๑.๔๑๔ ปานกลาง 
๒. ด้านการประเมินความเสี่ยง ๒.๙๐๗ ๑.๔๔๕ ปานกลาง 
๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม ๒.๕๗๐ ๑.๓๑๔ ปานกลาง 
๔. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ๒.๙๖๘ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 
๕. ด้านการติดตามและประเมินผล ๓.๔๑๑ ๑.๔๓๒ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ๒.๙๗๒ ๑.๓๗๗ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๘ แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ

ควบคุมภายใน  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย ( = ๒.๙๗๒)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่า  ระดับการควบคุมภายในทุกด้าน  ประกอบด้วย  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน   
การประเมินความเสี่ยง   กิจกรรมการควบคุม   สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง  
 
 
 

                                                        
 ๑๒ วัฒนา  สุนทรธัย, เรียนสถิติด้วย SPSS  ภาคการวิเคราะห์เคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อสอบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  จูนพับลิชช่ิง  จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๗๑. 



๙๗ 

 
ตารางท่ี ๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

และระดับการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยภาพรวมและรายข้อ 
 

การควบคุมภายใน 
ระดับ การแปล

ผล 
  S.D. 

๑.ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม      
๑.๑ ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร ๓.๒๗๐ ๑.๓๖๘ ปานกลาง 
๑.๑.๑ การก าหนดนโยบายและก าหนดกลยุทธ์การ
ด าเนินงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน 

๓.๑๖๓ ๑.๕๘๗ ปานกลาง 

๑ .๑ .๒  การก าหนดหลัก เกณ ฑ์ และการวัดผล การ
ด าเนินงาน 

๒.๘๙๓ ๑.๑๙๓ ปานกลาง 

๑.๑.๓ การกระจายอ านาจการปฏิบัติงานสู่ระดับล่าง ๓.๐๒๓ ๑.๒๒๕ ปานกลาง 
๑.๑.๔ ความมุ่งม่ันในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓.๔๓๓ ๑.๓๘๕ ปานกลาง 
๑.๑.๕ การน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ใน
หน่วยงาน 

๓.๘๓๖ ๑.๔๔๙ มาก 

๑.๑.๖ การให้ความส าคัญกับการรายงานและการติดตาม
ผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๖๖ ๑.๑๖๗. ปานกลาง 

๑.๒ ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 

๒.๙๖๑ ๑.๕๒๖ ปานกลาง 

๑.๒.๑ ก าหนดด้านจริยธรรมการปฏิบัติงาน ๒.๕๕๔ ๑.๕๙๐ ปานกลาง 
๑.๒.๒ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน
ด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารงาน 

๒.๕๑๖ ๑.๖๗๑ ปานกลาง 

๑.๒.๓ การให้สิ่งจูงใจอย่างสมเหตุสมผลในการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีการยึดมั่นความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๕๔๙ ๑.๖๖๕ มาก 

๑.๒.๔ การลงโทษเมื่อมีการกระท าฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติ
มีความเหมาะสม 

๓.๐๐๙ ๑.๔๓๔ ปานกลาง 

๑.๓ โครงการสร้างของหน่วยงาน ๒.๙๗๖ ๑.๔๑๘ ปานกลาง 
๑.๓.๑ จัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาของ
หน่วยงาน 

๒.๔๘๘ ๑.๔๒๗ ปานกลาง 



๙๘ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ การแปล

ผล 
  S.D. 

๑.๓.๒ การแสดงแผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กรและสาย
งานการบังคับบัญชาของหน่วยงาน 

๓.๐๗๔ ๑.๔๔๒ ปานกลาง 

๑.๔ การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๑๐๗ ๑.๒๖๔ ปานกลาง 
๑.๔.๑ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่
ละต าแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

๓.๐๔๒ ๑.๒๔๗ ปานกลาง 

๑.๔.๒ การมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กบัเจ้าหน้าที่ 

๓.๑๗๒ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 

๑.๔.๓ ระบบการติดตามและประเมินผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 

๒.๘๓๓ ๑.๔๘๘ ปานกลาง 

๑.๕ นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร ๓.๑๐๗ ๑.๘๐๔ ปานกลาง 
๑.๕.๑ การให้นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้าน
บุคลากรมีความชัดเจน 

๓.๓๒๑ ๑.๕๙๖ ปานกลาง 

๑.๕.๒  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น  เลื่อน
ต าแหน่ง  และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

๒.๔๑๙ ๑.๐๐๑ น้อย 

๑.๕.๓  การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือความดีความชอบ
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานความเหมาะสม 

๒.๓๙๕ .๙๑๖ น้อย 

๑.๕.๔ การให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม
อยู่ในหลักเกณฑ์หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างชัดเจน 

๓.๖๘๘ ๑.๖๓๒ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๐๐๖ ๑.๔๑๔ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๙ แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ

ควบคุมภายใน  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
(  = ๓.๐๐๖)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายใน  อยู่ในระดับมาก  จ านวน  ๓  
ข้อ  คือ ๑)การน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในหน่วยงานการ  ๒)ให้สิ่งจูงใจอย่าง
สมเหตุสมผลในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการยึดมั่นความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
และ ๓) การให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมอยู่ในหลักเกณฑ์หนึ่งของการประเมินผล



๙๙ 

 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจน   มีการควบคุมภายใน  อยู่ในระดับน้อย  จ านวน  ๒  ข้อ  คือ ๑)
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง  และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน  ๒)การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือความดีความชอบจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานความเหมาะสม  นอกจากนี้  อยู่ในระดับปานกลาง   
 
ตารางท่ี  ๔.๑๐  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

และ ระดับการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง  โดยภาพรวม และรายข้อ 
 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๒.ด้านการประเมินความเสี่ยง ๒.๗๔๙ ๑.๕๐๗ ปานกลาง 
๒.๑  วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ๒.๕๙๓ ๑.๕๐๕ ปานกลาง 
๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน ๒.๗๔๙ ๑.๕๐๗ ปานกลาง 
๒.๑.๑.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในแผนกล
ยุทธ์และแผนประจ าปีตามภารกิจหลักมีความชัดเจน 

๒.๔๓๗ ๑.๕๐๒ ปานกลาง 

๒..๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จในทิศทางเดียวกัน 

๒.๗๔๙ ๑.๕๐๗ ปานกลาง 

๒.๑.๒  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 
๒.๑.๒.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

๓.๘๑๔ ๑.๖๖๔ มาก 

๒.๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม 

๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 

๒.๑.๒.๓ การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน ๒.๙๔๐ ๑.๐๙๔ ปานกลาง 
๒.๑.๒.๔  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดได้ 

๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 

๒.๑.๒.๕  การจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดมีความเหมาะสม 

๓.๒๖๐ ๑.๕๔๐ ปานกลาง 

๒.๒  กระบวนการประเมินความเสี่ยง ๓.๑๗๐ ๑.๔๗๘ ปานกลาง 
๒.๒.๑  การระบุปัจจัยเสี่ยง ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 

 



๑๐๐ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๒.๒.๑.๑  การระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานของหน่วยงานมีความเหมาะสม 

๓.๑๔๙ ๑.๔๘๗ ปานกลาง 

๒.๒.๑.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๓.๑๙๑ ๑.๔๖๘ ปานกลาง 

๒.๒.๒   การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 
๒.๒.๒.๑  การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสม 

๒.๗๑๒ ๑.๘๓๔ ปานกลาง 

๒.๒.๒.๒  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๓.๓๕๔ ๑.๔๒๖ ปานกลาง 

๒.๒.๓ การจัดล าดับความเสี่ยง ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 
๒.๒.๓.๑  การจัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาตัดสินระดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เป็นที่
ยอมรับ   

๓.๓๒๖ ๑.๖๑๗ ปานกลาง 

๒.๒.๓.๒ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  โดยพิจารณาความ
เสี่ยงที่มีระดับสูงเป็นระดับแรก 

๓.๘๘๘ ๑.๗๐๔ มาก 

๒.๒.๓.๓  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
จัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  

๒.๖๘๘ ๑.๔๙๕ ปานกลาง 

๒.๒.๔  การบริหารความเสี่ยง ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 
๒.๒.๔.๑  แนวทางในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนมีความเหมาะสม 

๓.๐๓๓ ๑.๖๓๐ ปานกลาง 

๒.๒.๔.๒  การควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นอยู่ ในระดับที่
ผู้บริหารยอมรับได้ 

๓.๑๖๓ ๑.๓๔๕ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๙๐๗ ๑.๔๔๕ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ
ควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยงโดยภาพรวม    พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 
( = ๒.๙๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก    จ านวน ๒  



๑๐๑ 

 
ข้อ  คือ  ๑) การก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  และ ๒)การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  โดยพิจารณาความเสี่ยงที่มีระดับสูงเป็นระดับ
แรก  นอกจากนี้อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

และระดับการควบคุมด้านกิจกรรมการควบคุม  โดยภาพรวมและรายข้อ 
 

การควบคุมภายใน ระดับ 
การแปลผล 

  S.D. 
๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม   ๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ ปานกลาง 
๓.๑  นโยบายและวิธีปฏิบัติ ๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 
๓.๑ ๑ การก าหนดนโยบาย  แผนงาน  แผนงบประมาณ  และ
แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 

๒.๒๙๘ ๑.๓๗๙ ปานกลาง 

๓.๑.๒  การก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงที่ได้ 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๑.๓ คู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
อยู่เสมอ 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๑.๔  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติงานตามกิจกรรม
การควบคุมที่ก าหนดขึ้น 

๒.๗๗๒ ๑.๔๕๐ ปานกลาง 

๓.๑.๕ การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม  การควบคุมที่
ก าหนดมีความคล่องตัว  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

๒.๕๙๕ .๙๓๗ ปานกลาง 

๓.๒  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยก
หน้าที่  

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๒.๑  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ใน
ระดับต่างๆมีความเหมาะสม 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๒.๒  การก าหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๒.๓ การก าหนดอ านาจในการอนุมัติในแต่ละระดับเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
รับทราบ 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 



๑๐๒ 

 
การควบคุมภายใน ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๓.๓  การสอบทานการด าเนินงาน ๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ ปานกลาง 
๓.๓.๑  การจัดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๓.๒ การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับ
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้มีหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๓.๓  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเวลา 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล ๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ ปานกลาง 
๓.๔.๑ การก าหนดวิธีควบคุมกระบวนการประมวลผลมีความ
เหมาะสมและเป็นระบบ  

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๔.๒  การจัดหา  การดูแลรักษาและพัฒนาระบบงานมี
ความเหมาะสม 

๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ น้อย 

๓.๔.๓ ระบบการจัดเก็บเอกสารในแต่ละประเภทเป็น
หมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได้ 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๔.๔ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การ
เข้าถึงข้อมูลส าคัญ  มีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
จากการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร 

๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ น้อย 

๓.๕  การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน ๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ ปานกลาง 
๓.๕.๑  การจัดระบบการควบคุมทรัพย์สินประเภทเงินสด  
เอกสารสิทธิต่างๆ วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานมี
ความปลอดภัย 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๕.๒  การตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆมีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๕.๓ การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน  ๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 
๓.๕.๔ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 
๓.๕.๕  มาตรการการรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานต่างๆ
มีความเหมาะสม 
 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 



๑๐๓ 

 
การควบคุมภายใน ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

  ๓.๖ การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน ๒.๒๕๑ ๑.๕๓๐ น้อย 
๓.๖.๑  การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินงานในแต่
ละงานหรือแต่ละกิจกรรม 

๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ น้อย 

๓.๖.๒  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

๒.๔๐๔ ๑.๔๐๗ น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๕๗๐ ๑.๓๑๔ ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ ๔.๑๑ แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ
ควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม โดยภาพรวม    พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 
( = ๒.๕๗๐)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายใน  อยู่ในระดับ น้อย  จ านวน  ๔  
ข้อ  คือ  ๑)การจัดหา  การดูแลรักษาและพัฒนาระบบงานมีความเหมาะสม  ๒)การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การเข้าถึงข้อมูลส าคัญ  มีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร ๓) การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินงานในแต่ละงาน
หรือแต่ละกิจกรรม  ๔)เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการติดตามผลการด าเนินงาน  
นอกจากนี้อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย(Mean :  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

และระดับการการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวมและ
รายข้อ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๔.ด้านสารสนเทศและการสือ่สาร ๒.๙๔๙ ๑.๕๔๔ ปานกลาง 
๔.๑  สารสนเทศ ๓.๐๑๙ ๑.๖๓๕ ปานกลาง 
๔.๑ ๑ การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงานสนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 
 

๓.๑๐๗ ๑.๕๓๕ ปานกลาง 



๑๐๔ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

    
๔.๑.๒  ระบบการจัดการและรวบรวมสารสนเทศใน
หน่วยงานมีความถูกต้อง มีความครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน 

๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ น้อย 

๔.๑.๓ การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่ดี 

๒.๘๙๓ ๑.๔๖๑ ปานกลาง 

๔.๑.๔  ข้อมูลที่ได้รับทั้งจากแหล่งภายในและแหล่ง
ภายนอกมีความถูกต้อง  ทันต่อเวลา   

๓.๒๗๙ ๑.๐๙๖ ปานกลาง 

๔.๒  การสื่อสาร ๓.๔๗๔ ๑.๑๔๓ ปานกลาง 
๔.๒.๑  การจัดระบบการสื่อสารภายในทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการมีความชัดเจน 

๒.๘๔๗ ๑.๐๕๔ ปานกลาง 

๔.๒.๒ การจัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 

๒.๘๗๙ ๑.๒๑๓ ปานกลาง 

๔.๒.๓  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างดี 

๒.๘๐๐ ๑.๓๕๑ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๙๖๘ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ ๔.๖๑๒ แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ
ควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 
( = ๒.๙๖๘)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ น้อย   จ านวน ๑ 
ข้อ  คือ ระบบการจัดการและรวบรวมสารสนเทศในหน่วยงานมีความถูกต้อง มีความครบถ้วน  เป็น
ปัจจุบัน    นอกจากนี้  อยู่ในระดับปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

และระดับการควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมและรายข้อ 
 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๕.ด้านการติดตามและประเมินผล ๓.๔๓๗ ๑.๔๑๒ ปานกลาง 
๕.๑  การติดตามผล ๓.๑๒๖ ๑.๕๑๓ ปานกลาง 
๕.๑.๑  การจัดระบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานมี
ความต่อเนื่อง 

๒.๙๔๙ ๑.๕๔๔ ปานกลาง 

๕.๑.๒  การรายงานการติดตามผลการด าเนินงานเสนอให้
ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๐๑๙ ๑.๖๓๕ ปานกลาง 

๕.๑.๓  กระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการด าเนินงานมีการ
ก าหนด  อย่างเป็นระบบ  เป็นที่ยอมรับ มีความต่อเนื่อง 

๓.๗๖๓ ๑.๔๑๖ 
มาก 

๕.๒  การประเมินผล ๓.๗๖๗ ๑.๒๓๑ มาก 
๕.๒.๑   การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลมีความ
เหมาะสม 

๓.๙๕๔ ๑.๓๔๖ มาก 

๕.๑.๒  ผลการประเมินมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ ๓.๒๗๔ ๑.๓๕๕ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๔๑๑ ๑.๔๓๒ ปานกลาง 

 
   จากตารางที่ ๔.๑๓   แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ
ควบคุมภายในด้านด้านการติดตามประเมินผล โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
( = ๓.๔๑๑)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ มาก  จ านวน  ๓  
ข้อ  คือ  ๑)กระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการด าเนินงานมีการก าหนด  อย่างเป็นระบบ  เป็นที่
ยอมรับ มีความต่อเนื่อง  ๒)การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสม  นอกจากนี้อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 
 
 

 
 



๑๐๖ 

 
๔.๑.๒  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
การวิเคราะห์แบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ โดยการแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๒๕ รูป/คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างค านวณได้ตามสูตรของ  Krejcie and Morgan๑๓   ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ  
และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน  
๕  วิทยาเขต ประกอบด้วย  ๑)วิทยาเขตนครราชสีมา  ๒)วิทยาเขตสุรินทร์  ๓)วิทยาเขตอุบลราชธานี  
๔)วิทยาเขตขอนแก่น  และ ๕)วิทยาเขตหนองคาย  ได้รับแบบสอบถามกลับคืน  จ านวน ๒๑๕ รูป/
คน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean : x) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 

ระดับความคิดเห็น  โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์๑๔  ดังนี้ 
๕ ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑  -  ๕.๐๐    หมายถึง มากที่สุด 
๔ ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑  -  ๔.๕๐    หมายถึง มาก 
๓ ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑  -  ๓.๕๐    หมายถึง ปานกลาง 
๒ ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑  -  ๒.๕๐    หมายถึง น้อย 
๑ ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐  -  ๑.๕๐    หมายถึง น้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

๑๓
 บุญชม  ศรีสะอาด,การวิจัยเบื้องต้น,พิมพ์คร้ังที่ ๗,(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น,๒๕๔๕),หน้า ๔๓. 

 ๑๔ วัฒนา  สุนทรธัย, เรียนสถิติด้วย SPSS  ภาคการวิเคราะห์เคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อสอบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  จูนพับลิชช่ิง  จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๗๑. 



๑๐๗ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๔  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation: S.D.) 

และสภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
ภาพรวมและรายด้าน 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๖. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ๓.๐๐๖ ๑.๔๑๔ ปานกลาง 
๗. ด้านการประเมินความเสี่ยง ๒.๙๐๗ ๑.๔๔๕ ปานกลาง 
๘. ด้านกิจกรรมการควบคุม ๒.๕๗๐ ๑.๓๑๔ ปานกลาง 
๙. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ๒.๙๖๘ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 
๑๐. ด้านการติดตามและประเมินผล ๓.๔๑๑ ๑.๔๓๒ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ๒.๙๗๒ ๑.๓๗๗ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๔  แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ

ควบคุมภายใน  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย ( = ๒.๙๗๒)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่า  ระดับการควบคุมภายในทุกด้าน  ประกอบด้วย  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน   
การประเมินความเสี่ยง   กิจกรรมการควบคุม   สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง  
 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล องค์ประกอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๔.๒.๑  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีประเด็น
ที่สัมภาษณ์ในการวิจัย จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๒๘ รูป/คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ๕ วิทยาเขต จ านวน ๒๘  รูป/คน ดังนี้  

๑. วิทยาเขตหนองคาย   จ านวน  ๖  รูป/คน 
๒. วิทยาเขตขอนแก่น    จ านวน  ๕  รูป/คน 
๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี   จ านวน  ๖  รูป/คน 
๔. วิทยาเขตนครราชสีมา   จ านวน  ๕  รูป/คน 
๕. วิทยาเขตสุรินทร์      จ านวน  ๖  รูป/คน 



๑๐๘ 

 
 
 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control  Environment) 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญท่ีสุดของการบริหารงานองค์กร  ผู้
ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากร ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกในหน่วยงานเกิดจิตส านึกในเรื่อง ความซื่อสัตย์  
จริยธรรม ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก Control Consciousness) และบรรยากาศให้บุคลากร เกิดจิตส านึก
ที่ดี ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ เน้นการสร้างบรรยากาศ โดยผู้บริหารระดับสูง (Tone at  
the top) เน้นให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อก าหนด ด้านจริยธรรม รับผิดชอบ และเข้าใจ ขอบเขต  
อ านาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการ 

องค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง ( Risk  Assessment) 
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญและมีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อ

ผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอก  ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ  อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ส าคัญ  ที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การประเมินความเสี่ยงเป็น
กระบวนการส าคัญ ที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร  รวมทั้งการค้นหา และน าเอาวิธีการควบคุม เพ่ือป้องกัน  หรือลดความเสี่ยง มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อหน่วยงาน  ซึ่งผู้บริหาร ต้องประเมินความเสี่ยง  เพ่ือให้ทราบการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีความเสี่ยงส าคัญเรื่องใด และในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน มีระดับ
ความส าคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การที่หน่วยงาน ได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ จะเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจ
ตามสมควรว่า ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น  หรือหากเกิดขึ้น  จะอยู่ในระดับที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน มีขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินความ
เสี่ยงในระดับหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม  การระบุปัจจัยเสี่ยง   
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงหรือการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง   

องค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม (Control  Activities) 
กิจกรรมการควบคุม เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดหรือออกแบบเพ่ือ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการ



๑๐๙ 

 
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน  และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่
ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ  เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  
และการแบ่งแยกหน้าที่  กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่ และทุกระดับของการปฏิบัติงาน  การ
ควบคุมงาน การให้ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการ
ปฏิบัติงาน  การรักษาความปลอดภัย  การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ การปฏิบัติงาน
ทุกด้าน  ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่
จะก่อให้เกิดความเสียหาย กิจกรรมการควบคุมมีหลายประเภท  ผู้บริหารต้องทราบลักษณะความ
เสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มี
ความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น  กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป  ผู้บริหารอาจ
พิจารณาน าไปใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน  
 อ งค์ ป ร ะก อ บ ด้ า น ข้ อ มู ล ส า รส น เท ศ แ ล ะก า รสื่ อ ส า ร  (Information and  
Communications) 

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การก าหนดกลยุทธ์  ประเมินความเสี่ยง  และกิจกรรมการควบคุม  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ เหมาะสม  เชื่อถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 
 สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
 การด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหาร 
ใช้ในการบริหารจัดการ ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ โดยข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความ
น่าเชื่อถือ ผู้บริหารระดับต่างๆ จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กร เพ่ือพิจารณาว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลด้านการด าเนินงานซึ่งต้องน ามาใช้จัดท า
รายงานการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆด้านการจัดซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายการอ่ืนๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ถาวร พัสดุคงคลัง และลูกหนี้ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องมีข้อมูลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  และข้อบังคับต่างๆ ข้อมูลด้านการเงินเป็นที่



๑๑๐ 

 
ต้องการของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ จึงควรจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสาร ที่เก่ียวข้องและแจกจ่ายข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา ให้ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น ช่วยให้ผู้รับสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารได้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ  การสื่อสารที่ดี  ควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง  มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง  จาก
ระดับล่างขึ้นบน  และระดับเดียวกันภายในหน่วยงาน  นอกจากการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ควรมี
การสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกด้วย  เพ่ือให้สามารถรับข้อมูลจากผู้ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภายนอกเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 องค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผล( Monitoring) 

การติดตามประเมินผล เป็นวิธีที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายใน
มีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 

การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า  
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีเพียงพอและเหมาะสม  มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในจริง  ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  การติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  และการประเมินผลเป็นรายครั้ง  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean : x) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

ระดับความคิดเห็น  โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์๑๕  ดังนี้ 
๖. ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑  -  ๕.๐๐    หมายถึง มากที่สุด 
๗. ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑  -  ๔.๕๐    หมายถึง มาก 
๘. ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑  -  ๓.๕๐    หมายถึง ปานกลาง 
๙. ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑  -  ๒.๕๐    หมายถึง น้อย 
๑๐. ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐  -  ๑.๕๐    หมายถึง น้อยที่สุด 

                                                        
 ๑๕ วัฒนา  สุนทรธัย, เรียนสถิติด้วย SPSS  ภาคการวิเคราะห์เคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อสอบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  จูนพับลิชช่ิง  จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๗๑. 



๑๑๑ 

 
ตารางที่ ๔.๑๕  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation: S.D.) 

องค์ประกอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
ภาพรวมและรายด้าน 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๑. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ๓.๐๐๖ ๑.๔๑๔ ปานกลาง 
๒. ด้านการประเมินความเสี่ยง ๒.๙๐๗ ๑.๔๔๕ ปานกลาง 
๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม ๒.๕๗๐ ๑.๓๑๔ ปานกลาง 
๔. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ๒.๙๖๘ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 
๕. ด้านการติดตามและประเมินผล ๓.๔๑๑ ๑.๔๓๒ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ๒.๙๗๒ ๑.๓๗๗ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๕  แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ

ควบคุมภายใน  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย ( = ๒.๙๗๒)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่า  ระดับการควบคุมภายในทุกด้าน  ประกอบด้วย  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน   
การประเมินความเสี่ยง   กิจกรรมการควบคุม   สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยภาพรวมและราย
ข้อ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๑.ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม      
๑.๑ ปรัชญาและลักษณะการท างานของ
ผู้บริหาร 

๓.๒๗๐ ๑.๓๖๘ ปานกลาง 

๑.๑.๑ การก าหนดนโยบายและก าหนดกล
ยุทธ์การด าเนินงานรวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๑๖๓ ๑.๕๘๗ ปานกลาง 

๑.๑.๒ การก าหนดหลักเกณฑ์และการ
วัดผลการด าเนินงาน 

๒.๘๙๓ ๑.๑๙๓ ปานกลาง 

๑.๑.๓ การกระจายอ านาจการปฏิบัติงานสู่
ระดับล่าง 

๓.๐๒๓ ๑.๒๒๕ ปานกลาง 

๑.๑.๔ ความมุ่งมั่นในการบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๓.๔๓๓ ๑.๓๘๕ ปานกลาง 

๑.๑.๕ การน าหลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงมาใช้ในหน่วยงาน 

๓.๘๓๖ ๑.๔๔๙ มาก 

๑.๑.๖ การให้ความส าคัญกับการรายงาน
และการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

๒.๖๖ ๑.๑๖๗. ปานกลาง 

๑.๒ ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการ
บริหารและการปฏิบัติงาน 

๒.๙๖๑ ๑.๕๒๖ ปานกลาง 

๑.๒.๑ ก าหนดด้านจริยธรรมการปฏิบัติงาน ๒.๕๕๔ ๑.๕๙๐ ปานกลาง 
๑.๒.๒ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตนให้ เป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความซื่อสัตย์และ
จริยธรรมในการบริหารงาน 
 

๒.๕๑๖ ๑.๖๗๑ ปานกลาง 



๑๑๓ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๑.๒.๓ การให้สิ่งจูงใจอย่างสมเหตุสมผลใน
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๓.๕๔๙ ๑.๖๖๕ มาก 

๑.๒.๔ การลงโทษเมื่อมีการกระท าฝ่าฝืน
ระเบียบข้อปฏิบัติมีความเหมาะสม 

๓.๐๐๙ ๑.๔๓๔ ปานกลาง 

๑.๓ โครงการสร้างของหน่วยงาน ๒.๙๗๖ ๑.๔๑๘ ปานกลาง 
๑.๓.๑ จัดโครงสร้างและสายงานการบังคับ
บัญชาของหน่วยงาน 

๒.๔๘๘ ๑.๔๒๗ ปานกลาง 

๑.๓.๒ การแสดงแผนภูมิการจัดโครงสร้าง
องค์กรและสายงานการบังคับบัญชาของ
หน่วยงาน 

๓.๐๗๔ ๑.๔๔๒ ปานกลาง 

๑.๔ การก าหนดอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

๓.๑๐๗ ๑.๒๖๔ ปานกลาง 

๑.๔.๑ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน 

๓.๐๔๒ ๑.๒๔๗ ปานกลาง 

๑.๔.๒ การมอบหมายอ านาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ 

๓.๑๗๒ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 

๑.๔.๓ ระบบการติดตามและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๘๓๓ ๑.๔๘๘ ปานกลาง 

๑.๕ นโยบายการบริหารและการพัฒนา
ด้านบุคลากร 

๓.๑๐๗ ๑.๘๐๔ ปานกลาง 

๑.๕.๑ การให้นโยบายการบริหารและการ
พัฒนาด้านบุคลากรมีความชัดเจน 

๓.๓๒๑ ๑.๕๙๖ ปานกลาง 

๑.๕.๒  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่ อ น ขั้ น   เลื่ อ น ต าแห น่ ง   แ ล ะก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน 

๒.๔๑๙ ๑.๐๐๑ น้อย 



๑๑๔ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๑.๕.๓  การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือ
ความดีความชอบจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานความเหมาะสม 

๒.๓๙๕ .๙๑๖ น้อย 

๑.๕.๔ การให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์
และจริยธรรมอยู่ในหลักเกณฑ์หนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ชัดเจน 

๓.๖๘๘ ๑.๖๓๒ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๐๐๖ ๑.๔๑๔ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ

ควบคุมภายใน  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
(  = ๓.๐๐๖)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายใน  อยู่ในระดับมาก  จ านวน  ๓  
ข้อ  คือ ๑)การน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในหน่วยงานการ  ๒)ให้สิ่งจูงใจอย่าง
สมเหตุสมผลในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการยึดมั่นความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
และ ๓) การให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมอยู่ในหลักเกณฑ์หนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจน   มีการควบคุมภายใน  อยู่ในระดับน้อย  จ านวน  ๒  ข้อ  คือ ๑)
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง  และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน  ๒)การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือความดีความชอบจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานความเหมาะสม  นอกจากนี้  อยู่ในระดับปานกลาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 
ตารางท่ี  ๔.๑๗  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

องค์ประกอบการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง  โดยภาพรวม และราย
ข้อ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๒.ด้านการประเมินความเสี่ยง ๒.๗๔๙ ๑.๕๐๗ ปานกลาง 
๒.๑  วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ๒.๕๙๓ ๑.๕๐๕ ปานกลาง 
๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน ๒.๗๔๙ ๑.๕๐๗ ปานกลาง 
๒.๑.๑.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในแผนกล
ยุทธ์และแผนประจ าปีตามภารกิจหลักมีความชัดเจน 

๒.๔๓๗ ๑.๕๐๒ ปานกลาง 

๒..๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จในทิศทางเดียวกัน 

๒.๗๔๙ ๑.๕๐๗ ปานกลาง 

๒.๑.๒  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 
๒.๑.๒.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

๓.๘๑๔ ๑.๖๖๔ มาก 

๒.๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม 

๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 

๒.๑.๒.๓ การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน ๒.๙๔๐ ๑.๐๙๔ ปานกลาง 
๒.๑.๒.๔  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดได้ 

๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 

๒.๑.๒.๕  การจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดมีความเหมาะสม 

๓.๒๖๐ ๑.๕๔๐ ปานกลาง 

๒.๒  กระบวนการประเมินความเสี่ยง ๓.๑๗๐ ๑.๔๗๘ ปานกลาง 
๒.๒.๑  การระบุปัจจัยเสี่ยง ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 
๒ .๒ .๑ .๑   การระบุ ปั จจั ย เสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานมีความ
เหมาะสม 

๓.๑๔๙ ๑.๔๘๗ ปานกลาง 

๒.๒.๑.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๓.๑๙๑ ๑.๔๖๘ ปานกลาง 



๑๑๖ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๒.๒.๒   การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 
๒.๒.๒.๑  การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสม 

๒.๗๑๒ ๑.๘๓๔ ปานกลาง 

๒.๒.๒.๒  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๓.๓๕๔ ๑.๔๒๖ ปานกลาง 

๒.๒.๓ การจัดล าดับความเสี่ยง ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 
๒.๒.๓.๑  การจัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาตัดสินระดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เป็นที่
ยอมรับ   

๓.๓๒๖ ๑.๖๑๗ ปานกลาง 

๒.๒.๓.๒ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  โดยพิจารณาความ
เสี่ยงที่มีระดับสูงเป็นระดับแรก 

๓.๘๘๘ ๑.๗๐๔ มาก 

๒.๒.๓.๓  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
จัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  

๒.๖๘๘ ๑.๔๙๕ ปานกลาง 

๒.๒.๔  การบริหารความเสี่ยง ๓.๑๓๕ ๑.๕๒๔ ปานกลาง 
๒.๒.๔.๑  แนวทางในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนมีความเหมาะสม 

๓.๐๓๓ ๑.๖๓๐ ปานกลาง 

๒.๒.๔.๒  การควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นอยู่ ในระดับที่
ผู้บริหารยอมรับได้ 

๓.๑๖๓ ๑.๓๔๕ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๙๐๗ ๑.๔๔๕ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๗ แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ
ควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยงโดยภาพรวม    พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 
( = ๒.๙๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก    จ านวน ๒  
ข้อ  คือ  ๑) การก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  และ ๒)การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  โดยพิจารณาความเสี่ยงที่มีระดับสูงเป็นระดับ
แรก  นอกจากนี้อยู่ในระดับปานกลาง 
 



๑๑๗ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๘  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

องค์ประกอบการควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม  โดยภาพรวมและรายข้อ 
การควบคุมภายใน ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม   ๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ ปานกลาง 
๓.๑  นโยบายและวิธีปฏิบัติ ๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 
๓.๑ ๑ การก าหนดนโยบาย  แผนงาน  แผนงบประมาณ  และ
แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 

๒.๒๙๘ ๑.๓๗๙ ปานกลาง 

๓.๑.๒  การก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงที่ได้ 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๑.๓ คู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
อยู่เสมอ 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๑.๔  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติงานตามกิจกรรม
การควบคุมที่ก าหนดขึ้น 

๒.๗๗๒ ๑.๔๕๐ ปานกลาง 

๓.๑.๕ การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม  การควบคุมที่
ก าหนดมีความคล่องตัว  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

๒.๕๙๕ .๙๓๗ ปานกลาง 

๓.๒  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยก
หน้าที่  

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๒.๑  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ใน
ระดับต่างๆมีความเหมาะสม 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๒.๒  การก าหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๒.๓ การก าหนดอ านาจในการอนุมัติในแต่ละระดับเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
รับทราบ 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๓  การสอบทานการด าเนินงาน ๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ ปานกลาง 
๓.๓.๑  การจัดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๓.๒ การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับ
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้มีหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 



๑๑๘ 

 
การควบคุมภายใน ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๓.๓.๓  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเวลา 

๒.๙๒๖ ๑.๒๕๘ ปานกลาง 

๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล ๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ ปานกลาง 
๓.๔.๑ การก าหนดวิธีควบคุมกระบวนการประมวลผลมีความ
เหมาะสมและเป็นระบบ  

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๔.๒  การจัดหา  การดูแลรักษาและพัฒนาระบบงานมี
ความเหมาะสม 

๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ น้อย 

๓.๔.๓ ระบบการจัดเก็บเอกสารในแต่ละประเภทเป็น
หมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได้ 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๔.๔ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การ
เข้าถึงข้อมูลส าคัญ  มีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
จากการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร 

๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ น้อย 

๓.๕  การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน ๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ ปานกลาง 
๓.๕.๑  การจัดระบบการควบคุมทรัพย์สินประเภทเงินสด  
เอกสารสิทธิต่างๆ วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานมี
ความปลอดภัย 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๕.๒  การตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆมีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

๓.๕.๓ การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน  ๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 
๓.๕.๔ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 
๓.๕.๕  มาตรการการรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานต่างๆ
มีความเหมาะสม 

๒.๗๔๔ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 

  ๓.๖ การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน ๒.๒๕๑ ๑.๕๓๐ น้อย 
๓.๖.๑  การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินงานในแต่
ละงานหรือแต่ละกิจกรรม 

๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ น้อย 

๓.๖.๒  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

๒.๔๐๔ ๑.๔๐๗ น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๕๗๐ ๑.๓๑๔ ปานกลาง 



๑๑๙ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๘ แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มี
องค์ประกอบการควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม โดยภาพรวม    พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย ( = ๒.๕๗๐)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายใน  อยู่ในระดับ น้อย  
จ านวน  ๔  ข้อ  คือ  ๑)การจัดหา  การดูแลรักษาและพัฒนาระบบงานมีความเหมาะสม  ๒)การ
รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การเข้าถึงข้อมูลส าคัญ  มีการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร ๓) การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินงานใน
แต่ละงานหรือแต่ละกิจกรรม  ๔)เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  นอกจากนี้อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 
ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงค่าเฉลี่ย(Mean :  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวมและ
รายข้อ 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๔.ด้านสารสนเทศและการสือ่สาร ๒.๙๔๙ ๑.๕๔๔ ปานกลาง 
๔.๑  สารสนเทศ ๓.๐๑๙ ๑.๖๓๕ ปานกลาง 
๔.๑ ๑ การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

๓.๑๐๗ ๑.๕๓๕ ปานกลาง 

๔.๑.๒  ระบบการจัดการและรวบรวม
สารสนเทศในหน่วยงานมีความถูกต้อง มีความ
ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน 

๒.๔๖๑ ๑.๓๙๐ น้อย 

๔.๑.๓ การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยที่ดี 

๒.๘๙๓ ๑.๔๖๑ ปานกลาง 

๔.๑.๔  ข้อมูลที่ได้รับทั้งจากแหล่งภายในและ
แหล่งภายนอกมีความถูกต้อง  ทันต่อเวลา   

๓.๒๗๙ ๑.๐๙๖ ปานกลาง 

๔.๒  การสื่อสาร ๓.๔๗๔ ๑.๑๔๓ ปานกลาง 
๔.๒.๑  การจัดระบบการสื่อสารภายในทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีความชัดเจน 

๒.๘๔๗ ๑.๐๕๔ ปานกลาง 

๔.๒.๒ การจัดช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 

๒.๘๗๙ ๑.๒๑๓ ปานกลาง 



๑๒๐ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๔.๒.๓  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเป็น
อย่างดี 

๒.๘๐๐ ๑.๓๕๑ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๙๖๘ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ ๔.๑๙  แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มี
องค์ประกอบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง  มีค่าเฉลี่ย ( = ๒.๙๖๘)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ 
น้อย   จ านวน ๑ ข้อ  คือ ระบบการจัดการและรวบรวมสารสนเทศในหน่วยงานมีความถูกต้อง มี
ความครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน    นอกจากนี้  อยู่ในระดับปานกลาง  
 
ตารางท่ี ๔.๒๐  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

องค์ประกอบการควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมและรายข้อ 
 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๕.ด้านการติดตามและประเมินผล ๓.๔๓๗ ๑.๔๑๒ ปานกลาง 
๕.๑  การติดตามผล ๓.๑๒๖ ๑.๕๑๓ ปานกลาง 
๕.๑.๑  การจัดระบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานมีความ
ต่อเนื่อง 

๒.๙๔๙ ๑.๕๔๔ ปานกลาง 

๕.๑.๒  การรายงานการติดตามผลการด าเนินงานเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นระยะๆอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๐๑๙ ๑.๖๓๕ ปานกลาง 

๕.๑.๓  กระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการด าเนินงานมีการ
ก าหนด  อย่างเป็นระบบ  เป็นที่ยอมรับ มีความต่อเนื่อง 

๓.๗๖๓ ๑.๔๑๖ 
มาก 

๕.๒  การประเมินผล ๓.๗๖๗ ๑.๒๓๑ มาก 
๕.๒.๑   การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสม ๓.๙๕๔ ๑.๓๔๖ มาก 
๕.๑.๒  ผลการประเมินมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ ๓.๒๗๔ ๑.๓๕๕ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๔๑๑ ๑.๔๓๒ ปานกลาง 



๑๒๑ 

 
 
   จากตารางที่ ๔.๒๐  แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการ
ควบคุมภายในด้านด้านการติดตามประเมินผล โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
( = ๓.๔๑๑)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ มาก  จ านวน  ๓  
ข้อ  คือ  ๑)กระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการด าเนินงานมีการก าหนด  อย่างเป็นระบบ  เป็นที่
ยอมรับ มีความต่อเนื่อง  ๒)การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสม  นอกจากนี้อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 
๔.๓  ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยา
เขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 ผลการการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓๐ รูป/คน เรื่องการพัฒนา
รูปแบบการประเมินการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดังรายละเอียด  ต่อไปนี้ 

หลักธรรมาภิบาล๑๖ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุว่า ธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ  ๖  องค์ประกอบ  คือ 
๑. หลักนิติธรรม๑๗  ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม

เป็นที่ยอมรับของสังคมไม่เลือกปฏิบัติและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ
เหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรือตามอ านาจของตัวบุคคล 

๒. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันโดยมีการให้และการรับข้อมูลที่
สะดวกเป็นจริงทันการณ์ตรงไปตรงมามีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียมมีกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได ้

๓. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิดร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่างๆเช่นการแจ้งความเห็นการไต่

                                                        
 ๑๖ สัมภาษณ์  พระราชธีราจารย์,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี,วิทยาเขตอุบลราชธานี,๒๗  
ตุลาคม  ๒๕๕๘. 
 ๑๗ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาธรรมานกุิจ, ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลยัสงฆ์หนองคาย, วิทยาเขต
หนองคาย, ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๑๒๒ 

 
สวนสาธารณะ   การประชาพิจารณ์การแสดงประชามตินอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น๑๘ 

๔. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการ
สร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบตระหนักในหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคาระในความคิดเห็นที่
แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน๑๙ 

๕. หลักคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร ที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์  
คุ้มค่า  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม๒๐ 

๖. หลักคุณธรรม๒๑  ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเองมี
ความซื่อสัตย์  สุจริต จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  และเคารพในสิทธิของผู้อื่น   

หลักการบริหารงานรูปแบบธรรมาภิบาล๒๒ 
หลักการบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาล นั้น จะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

มั่นคง ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯทุกคน มีความมั่นใจ ใน
หน่วยงานว่าสามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯได้ในระยะยาว การน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการ
บริหาร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากสังคมมีแนวทาง๒๓ ดังนี้ 

๑. ความรับผิดชอบตรวจสอบได้๒๔ 
ความรับผิดชอบ  คือ บุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ  ซึ่งมี

หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท ากิจกรรม  

                                                        
 ๑๘ สัมภาษณ์ พระราชธีราจารย์, ดร., รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี,วิทยาเขตอุบลราชธานี, ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
 ๑๙ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาธรรมโฆษิต, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตหนองคาย,วิทยาเขต
หนองคาย,๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
 ๒๐ สัมภาษณ์ พระราชรัตนาลงกรณ์,รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย,วิทยาเขตหนองคาย, ๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๒๑ สัมภาษณ์ พระธรรมโมลี,ดร.,รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์,วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  ตลุาคม  ๒๕๕๘. 
 ๒๒ สัมภาษณ์ พระราชธีราจารย์,ดร.,รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี,วิทยาเขตอุบลราชธานี, ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๘, 
 ๒๓ สัมภาษณ์พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๓ 
กันยายน  ๒๕๕๘, 
 ๒๔ สัมภาษณ์พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์, ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการวิทยาเขตหนองคาย, วิทยาเขต
หนองคาย,๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๑๒๓ 

 
หรือการตัดสินใจใดๆ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม
ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และด าเนินการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

๒. ความโปร่งใส๒๕ 
ด้านความโปร่งใส  มีการตัดสินใจ และการด าเนินการต่างๆ อยู่บนกฎระเบียบ ชัดเจน  

การด าเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ผู้เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบ และมีความมั่นใจได้ว่า การด าเนินงาน
นั้นมาจากความตั้งใจ  ในการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุผล  ตามเป้าหมายของนโยบาย 

๓.  การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ๒๖ 
การแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัว  ถือเป็นการทุจริตและการประพฤติมิชอบ  ทั้งต่อ

องค์การภาครัฐ  และองค์การในภาคเอกชน  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน  และการท าให้
เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงการมีเครื่องมือ ในการปราบปราม การฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

๔.  การสร้างการมีส่วนร่วม๒๗ 
การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจ  

ด าเนินนโยบาย  มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการ
ตรวจสอบ และเรียกร้อง ในกรณีที่เกิดความสงสัย ในกระบวนการด าเนินงาน ได้เป็นอย่างดี 

๕.  การมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ชัดเจน๒๘ 
หลักการของธรรมาภิบาล  มีพ้ืนฐานการด าเนินการ อยู่บนกรอบของกฎเกณฑ์ โดยไม่

เลือกปฏิบัติ  มีการให้ความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีกฎเกณฑ์ และข้อบังคับ  
ที่ชัดเจน  มีการระบุการลงโทษ ที่ชัดเจน และมีผลบังคับใช้ได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการบริหาร  
เพ่ือป้องกันการละเมิด หรือฝ่าฝืน  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการก าหนด
กฎเกณฑ์ไว้พอสมควร   

๖. การตอบสนองท่ีทันการ๒๙ 

                                                        
 ๒๕ สัมภาษณ์พระราชรัตนาลงกรณ์ , รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ,วิทยาเขตหนองคาย, ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘, 
 ๒๖ สัมภาษณ์พระครูสมุห์เฉวียน  กตปุญโญ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตอุบลราชธานี, วิทยาเขต
อุบลราชธานี, ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 
 ๒๗ สัมภาษณ์พระเมธีสุตาภรณ์, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา, วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๓ 
ตุลาคม  ๒๕๕๘. 
 ๒๘ สัมภาษณ์พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขต
สุรินทร์, ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 
 ๒๙ สัมภาษณ์ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขต
นครราชสีมา, ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 



๑๒๔ 

 
การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานนั้น หมายถึง การท าให้เกิดการตอบสนองที่ 

ทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายในเวลาที่ทันกาล 
๗.  ความเห็นชอบร่วมกัน๓๐ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสังคมที่ประกอบด้วยบุคคล ที่มีความ

คิดเห็นที่แตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะท าหน้าที่ เป็นตัวกลาง ในการประสานความต้องการ  
ที่แตกต่าง ให้อยู่บนพ้ืนฐานของประโยชน์ส่วนรวม และของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เป็นหลัก 

๘.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล๓๑ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้นต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
    สรุปการควบคุมภายในของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

ผู้วิจัยได้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุม เนื้อหาการประเมินตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Control Environment) ๒) การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ๔) สารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communications) และ ๕) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
ทั้ง ๕  องค์ประกอบนี้ เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีอยู่ในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ๓  ประการ  คือ   

๑.  การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
๒.  รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ   
๓.  มีการปฏิบัติตาม  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๓๐ รูป/คน  เกี่ยวกับเนื้อหาการประเมินการ

ควบคุมภายใน   ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control  Environment)๓๒ 

                                                        
 ๓๐ สัมภาษณ์พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร., ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  
ตุลาคม  ๒๕๕๘. 
 ๓๑ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตสุรินทร์, 
วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 
 ๓๒ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตสุรินทร์, 
วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 



๑๒๕ 

 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงานองค์กร  

ผู้ก ากับดูแล  ฝ่ายบริหาร และบุคลากร  ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกในหน่วยงานเกิดจิตส านึกในเรื่อง  ความซื่อสัตย์  
จริยธรรม ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความส าคัญของประสิทธิผล การควบคุม
ภายใน สภาพแวดล้อมของการควบคุม  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก Control  
Consciousness) และบรรยากาศให้บุคลากรเกิดจิตส านึกที่ดี ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ  
เน้นการสร้างบรรยากาศ โดยผู้บริหารระดับสูง (Tone at the top) เน้นให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด  ด้านจริยธรรม  รับผิดชอบ  และเข้าใจ ขอบเขต  อ านาจ  หน้าที่  ของตนเอง  มีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะที่จ าเป็น  ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับ และ
ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยมีปัจจัยส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม  

 

๑.๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร๓๓ 
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร เป็นแนวคิด ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร

งานน ามาใช้ในการบริหารองค์กร ผู้บริหารแต่ละคน มีแนวคิด และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน จะท าให้เกิดจุดอ่อน  
การควบคุมภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผลการควบคุม
ภายใน 

๑.๑.๒  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดคุณธรรมในการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆในหน่วยงาน  องค์กรที่มีบุคลากรซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสูง จ านวนมาก ย่อมน าพาองค์กร
ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ดังนี้  ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการแสดงออกอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งโดยค าพูดและการกระท า รวมทั้ง สื่อสารภายในองค์กรให้บุคลากรรับทราบถึงการ
ปฏิบัติของผู้บริหาร มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและมีข้อห้ามด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน  
วัฒนธรรมองค์กร เป็นวัฒนธรรมที่ดี เป็นวัฒนธรรมแนวพุทธ เป็นต้นแบบให้ส่วนอ่ืน เน้นความ
ซื่อสัตย์  สุจริต๓๔ 

๑.๑.๓  การพัฒนาความรู้  ทักษะ  และความสามารถของบุคลากร 

                                                        
 ๓๓ สัมภาษณ์พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร., ผู้อ านวยการวิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  ตุลาคม  
๒๕๕๘. 

 
๓๔ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม  ๕๕๘. 



๑๒๖ 

 
ความรู้  ความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน  

ผู้บริหารได้ก าหนดระดับความรู้  ความสามารถ ทักษะ มีการจัดให้เพ่ิมศักยภาพ  ศึกษาดูงาน จัดคน
ให้เข้ากับงาน  มีความตื่นตัว๓๕ รวมทั้งความช านาญและประสบการณ์ส าหรับบุคลากรในต าแหน่ง
ต่างๆ ว่าควรอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่  และความรับผิดชอบ เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เครื่องมือที่
ส าคัญคือการจัดท าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ผู้บริหารควรเรียนรู้ จากบทเรียนทุก
อย่างที่ผ่านมา ๓๖ 

๑.๑.๔ โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร มีการจัดไว้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร๓๗  

เป็นการก าหนดล าดับการบริหาร การควบคุมภายใน ความรับผิดชอบกิจกรรม รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่างๆ  โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของ
บุคคลเหล่านั้นด้วย  โครงสร้างองค์กรที่ได้รับการจัดไว้อย่างดี  ย่อมเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้
ผู้บริหารสามารถวางแผน  สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงกรอบการท างานของแต่ละกิจกรรม  ที่จะท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งตั้งไว้  ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมแต่ละแห่ง  อาจ
แตกต่างกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแต่ละองค์กร 

๑.๑.๕  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การมอบอ านาจ  มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีภาระงานที่ชัดเจน ตาม

นโยบาย๓๘  มีความรับผิดชอบงานบางส่วนร่วมกัน เป็นการกระจายการควบคุมในส่วนที่ผู้บริหารต้อง
ดูแลไปยังผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และตามความจ าเป็นในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การกระจายอ านาจ พิจารณาถึงลักษณะกิจกรรม ความซับซ้อน  
ขนาดพ้ืนที่ และระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ หรือให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเสี่ยงต่ าสุดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของบุคลากรผู้ได้รับมอบอ านาจ เพ่ือให้สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี  

                                                        
๓๕ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม ๕๕๘. 
๓๖ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม ๕๕๘. 
    ๓๗  สัมภาษณ์  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, 

๖ ตุลาคม  ๕๕๘. 
๓๘ สัมภาษณ์  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดฝี่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสรุินทร์

,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



๑๒๗ 

 
ผู้บริหารควรมอบอ านาจให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง  จัดท าเอกสารค า
บรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุกระดับ  เอกสารคู่มือระบบงาน โดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อนสูง
ระบบการควบคุมแบะระบบการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและทันกาลไว้
อย่างชัดเจน  เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความซับซ้อนหรือละเว้นการ
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งการด าเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกย้าย  สับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน   

๑.๑.๖  นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคลากร 
บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ  มีอิทธิผลต่อการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมทั้งต่อประสิทธิผล

ของการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ๓๙ เน้นหลักธรรมาภิบาล  
มีนโยบายหลักจากส่วนกลาง มีหลักคุณธรรม โดยเน้นเป็นพิเศษโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาส
ให้มีส่วนในการวิเคราะห์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากร
รับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาให้ความรู้ ความสามารถ แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๑.๑.๗  กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
มีคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารมีส่วน

ส าคัญต่อการก ากับดูแล หากหน่วยงานใดมีการก ากับดูแลที่ดี  จะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยในการตรวจสอบและสอบทานการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  รวมถึงผลส าเร็จตามแผนงานต่างๆที่
ฝ่ายบริหารด าเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  มีความรู้  
ความสามารถ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

๒. การประเมินความเสี่ยง ( Risk  Assessment) 
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญและมีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อ

ผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอก  ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ  อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ส าคัญ  ที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การประเมินความเสี่ยงเป็น
กระบวนการส าคัญ ที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร  รวมทั้งการค้นหา และน าเอาวิธีการควบคุม เพ่ือป้องกัน  หรือลดความเสี่ยง มาใช้ให้เกิด

                                                        
๓๙ สัมภาษณ ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดฝี่ายกิจการทั่วไป,  วิทยาเขต

สุรินทร์, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



๑๒๘ 

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อหน่วยงาน  ซึ่งผู้บริหาร ต้องประเมินความเสี่ยง  เพ่ือให้ทราบการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีความเสี่ยงส าคัญเรื่องใด และในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน มีระดับ
ความส าคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การที่หน่วยงาน ได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ จะเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจ
ตามสมควรว่า ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น  หรือหากเกิดขึ้น  จะอยู่ในระดับที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน มีขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินความ
เสี่ยงในระดับหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม  การระบุปัจจัยเสี่ยง   
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงหรือการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง   
ดังนี้ 

๒.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน   
หน่วยงานควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน

อย่างชัดเจนและวัดผลได้  มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 
๒.๒  การก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม 

  หน่วยงานควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม และ
วัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน  มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่
ชัดเจน ปฏิบัติและวัดผลได้ บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การยอมรับ 

๒.๓  ระบุปัจจัยเสี่ยง ( Event  Identification) 
ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้ งภายในและภายนอก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน หรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ
กิจกรรม  ในการระบุปัจจัยเสี่ยง  ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใด  หรือกิจกรรมใด
ของกระบวนการปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด  รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา  เช่น  ความเสี่ยงจากการ
จัดซื้อจัดจ้างในราคาแพง  ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนด 

๒.๔  วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk  Analysis)  
หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง  เทคนิคการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงมีหลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข ว่ามีผลกระทบต่อหน่วยงานเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่บอกได้
ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประมาณโอกาสและความถ่ีที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมาก
น้อยเพียงใด เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
หน่วยงาน มูลค่าความเสียหายและความถี่เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้ ควรก าหนดให้เหมาะสมกับ
ขนาด ภารกิจ และลักษณะการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อความ
เสี่ยงที่มีระดับสูง และมีโอกาสเกิดขึ้นสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ าและโอกาสจะ
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เกิดความเสี่ยงมีน้อย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสองจุดนี้ ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากกว่าควรอยู่
ในระดับใด  เพราะการวัดผลความเสี่ยงท าได้ยาก อาจพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด  นอกจาก
แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นตัวเลข  ทางปฏิบัติฝ่ายบริหารควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ
ประกอบ  เช่นความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก  แม้ผลเสียงหายที่เกิดจากความ
เสี่ยงดังกล่าวในแต่ละครั้งมีจ านวนเงินน้อย  แต่หากเกิดขั้นบ่อยๆครั้งผลโดยรวมอาจมีจ านวนเงินที่มี
สาระส าคัญและอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานได้ 
  ๒.๕  การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) หรือการก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
กันความเสี่ยง 

      เป็นขั้นตอนการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง เมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงแล้ว  ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง  และพิจารณาว่าจะจัดการกับ
ความเสี่ยงนั้นอย่างไร  ในการพิจารณาเลือกด าเนินการ  ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย  หรือ
ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง  เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่  
ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร พิจารณาว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ระบบ
การท างานไม่เหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาด และโครงสร้างขององค์กร  
ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายใหม่ที่มีผลใช้
บังคับ รวมทั้ง จะต้องพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงในด้านใด กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงาน
โดยรวม  มักเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง กระท าโดย การบริหารความเสี่ยง ดังนี้  การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การด าเนินการ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
ร่วมรับความเสี่ยง เช่น การท าประกัน การใช้บริการภายนอก (Outsource) การลด (Reducing)  
เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การยอมรับ (Accepting) หน่วยงานยอมรับความเสี่ยง  
หน่วยงานอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบข้อมูลที่เพียงพอ  ที่จะใช้ในการ
ตัดสินใจ  และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้ง เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความ
เสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป กรณีเกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย
บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้  โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพต่ า อาจจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น ก าหนดเป็นนโยบายการคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุด ทั้งใน
เรื่องคุณภาพและราคา การก าหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให้เหมาะสม การจัดท าเบียนประวัติผู้ขาย  
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รวมทั้งสถิติราคาและปริมาณการจัดซื้อ การแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การ
ก าหนดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ   

ฝ่ายบริหาร  ได้ให้ความส าคัญและมีการประเมินความเสี่ยง๔๐ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ขององค์กรที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ  
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control  Activities) 
กิจกรรมการควบคุม เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดหรือออกแบบเพ่ือ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน  และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่
ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ  เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  
และการแบ่งแยกหน้าที่  กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่ และทุกระดับของการปฏิบัติงาน  การ
ควบคุมงาน การให้ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการ
ปฏิบัติงาน  การรักษาความปลอดภัย  การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ การปฏิบัติงาน
ทุกด้าน  ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่
จะก่อให้เกิดความเสียหาย กิจกรรมการควบคุมมีหลายประเภท  ผู้บริหารต้องทราบลักษณะความ
เสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มี
ความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น  กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป  ผู้บริหารอาจ
พิจารณาน าไปใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ดังนี้   

๓.๑  การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ     
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแผนงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางของ

หน่วยงาน ส่วนผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้ก าหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้น จะต้องสอดคล้องและรองรับ ตามนโยบายหรือ
แผนงาน  และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะๆเพ่ือวัดผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  น ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

                                                        
๔๐ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์, ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๘. 
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๓.๒  การสอบทานโดยผู้บริหาร   
การสอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยผู้บริหาร เป็นกิจกรรมการควบคุมที่

ส าคัญที่ควรกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและ
สถานการณ์ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องติดตามแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารในแต่ละระดับ 

๓.๒.๑  การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด   
ผู้บริหารสูงสุด ควรมุ่งเน้นให้ความสนใจกับการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานในภาพรวม  และวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริง  กับงบประมาณ เป้าหมายตามแผนงาน ประมาณการ รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับข้อมูลในงวดที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอ่ืนๆ  ซึ่งจะท าให้ภาพรวมของการด าเนินงานว่ามีปัญหาในด้าน
ใดบ้าง  รวมทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ  และแนวทางการแก้ไขท่ีจ าเป็น 

๓.๒.๒  การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา 
ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

เฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่ง ภายในหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด จึงควรมุ่งเน้น
สอบทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่าง ที่มีสาระส าคัญที่
เกิดขึ้น  รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ การสอบทานควร
เข้มงวดหรือกระท าบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับลักษณะและระดับความเสี่ยงของงานนั้นๆ 

๓.๓  การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการ  ทั้งข้อมูลทางบัญชี  การเงิน และข้อมูลอื่นที่ส าคัญ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งในรูปของ
สารสนเทศหรือรายงาน จะต้องมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันเวลา และให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจ กิจกรรมการควบคุมที่ควรมี  เพ่ือให้ได้สารสนเทศและรายงานที่มีความสมบูรณ์ ได้แก่  
การอนุมัติรายการทุกครั้งก่อนท าการบันทึกบัญชี  ทะเบียนหรือแฟ้มหลักฐานอ่ืน  การสอบทานหรือ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการนั้น การสอบทานหรือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกัน  
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูลทั้งอุปกรณ์  รายงานและบุคลากร 

๓.๔  การอนุมัติ 
การด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ผู้บริหารไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้โดยล าพัง จึงจ าเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทน  
โดยการมอบอ านาจในการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆ นั้น ควรก าหนดขอบเขตของอ านาจ
ในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และควรสื่อสารให้บุคลากรทราบทั่วกันผู้ที่ได้มอบหมาย
อ านาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติควรสอบทานความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติ ว่าถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมี
วงเงินที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ตนสามารถอนุมัติได้ รวมทั้ง ควรสอบถามเกี่ยวกับรายการที่



๑๓๒ 

 
ผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามอนุมัติให้ด าเนินการ นอกจากนี้ ผู้มีอ านาจอนุมัติไม่ควรลงนาม
อนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มที่ไม่มีข้อมูลรายการที่ขออนุมัติอย่างเพียงพอ 

๓.๕  การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
       การดูแลป้องกันทรัพย์สินเป็นการจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง เช่น เงินสด  
ทรัพย์สินที่มีค่า เอกสารหลักฐานและระบบงานที่ส าคัญ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับขององค์กร  
เพ่ือป้องกันการสูญหาย การทุจริต และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยผู้ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ การดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สิ นที่ดี  
คือ การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินนั้น  เช่น การเก็บเงินสด และของมีค่าในเซฟที่ปลอดภัย การใส่
กุญแจห้องเก็บพัสดุ  หรือตู้เก็บเอกสารหลักฐานส าคัญ การใช้ระบบรักษาความปลอดภัย โดยใช้การ์ด
หรือแผงสัญญาณ การใช้รหัสผ่าน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้  ฝ่ายบริหารควร
ก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและมีการตรวจนับทรัพย์สินเป็นระยะๆ โดยบุคคลที่ไม่มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา และดูแลทรัพย์สินนั้นๆ และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการตรวจนับกับ
ทะเบียนทรัพย์สิน หากมีผลต่างเกิดขึ้น ควรติดตามหาสาเหตุแล้วด าเนินการตามควรแก่กรณี และ
ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง 

๓.๖  การแบ่งแยกหน้าที่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย จ าเป็นต้องมีการแบ่งแยก

หน้าที่เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต  เช่น  การอนุมัติรายการ  หรือ
การให้ความเห็นชอบ  การประมวลผลหรือการบันทึกรายการ  การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  
ไม่ควรให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ  ในกรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร  
ท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่งาน 

ดังกล่าวได้ ควรก าหนดกิจกรรมอ่ืนทดแทน เช่น ก าหนดให้มีการสอบทานรายละเอียด
ของกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น หรือก าหนดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อาจก าหนดให้มี
การสับเปลี่ยนหน้าที่ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหน้าที่งานที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายแก่หน่วยงาน เพ่ือมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าการ
อันไม่เหมาะสม  หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ท างานต่อเนื่องในหน้าที่เดิมเป็นเวลานาน 

๓.๗  การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
การด าเนินงาน หรือระบบงานใดที่มีความส าคัญควรมีการจัดท าหลักฐานที่เป็นเอกสาร

หรือหนังสือไว้ เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถค้นคว้า
หรืออ้างอิงได้ รวมทั้ง สามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง พิจารณาอนุมัติรายงาน
อย่างรัดกุม เช่น ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน 

 
 



๑๓๓ 

 
 ๔.  ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and  Communications) 

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การก าหนดกลยุทธ์  ประเมินความเสี่ยง  และกิจกรรมการควบคุม  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ เหมาะสม  เชื่อถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 
 สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
 การด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหาร 
ใช้ในการบริหารจัดการ ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ โดยข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความ
น่าเชื่อถือ ผู้บริหารระดับต่างๆ จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กร เพ่ือพิจารณาว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลด้านการด าเนินงานซึ่งต้องน ามาใช้จัดท า
รายงานการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆด้านการจัดซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายการอ่ืนๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ถาวร พัสดุคงคลัง และลูกหนี้ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องมีข้อมูลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  และข้อบังคับต่างๆ ข้อมูลด้านการเงินเป็นที่
ต้องการของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ จึงควรจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสาร ที่เก่ียวข้องและแจกจ่ายข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา ให้ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น ช่วยให้ผู้รับสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารได้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ  การสื่อสารที่ดี  ควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง  มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง  จาก
ระดับล่างขึ้นบน  และระดับเดียวกันภายในหน่วยงาน  นอกจากการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ควรมี
การสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกด้วย  เพ่ือให้สามารถรับข้อมูลจากผู้ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภายนอกเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 ๕.  ด้านการติดตามประเมินผล( Monitoring) 

การติดตามประเมินผล เป็นวิธีที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายใน
มีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 



๑๓๔ 

 
การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า  
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีเพียงพอและเหมาะสม  มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในจริง  ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  การติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  และการประเมินผลเป็นรายครั้ง  ดังนี้   

๕.๑  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน   
การควบคุมภายในจะได้รับการออกแบบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลอย่าง

ต่อเนื่อง รวมเป็นส่วนเดียวกัน และอยู่ในการด าเนินงานด้านต่างๆตามปกติของหน่วยงาน การติดตาม
ผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล  
การทดสอบความถูกต้อง  และการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมอ่ืน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ประจ าของบุคลากรในหน่วยงาน 

๕.๒  การประเมินผลเป็นรายครั้ง   
การประเมินเป็นครั้งคราว ตามงวดเวลาที่ก าหนดหรือตามความเหมาะสม โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและ
ความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล การประเมินผลเป็นรายครั้ง  
สามารถท าได้ดังนี้ 

๕.๒.๑  การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   
เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายในด้วยการให้ผู้มีความช านาญในกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน โดย
ก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้นๆ ร่วมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองทุกส่วนงานย่อยภายในองค์กร 

๕.๒.๒  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ   
เป็นการประเมินผลที่กระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

นั้นๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน การ
ประเมินผลอย่างเป็นอิสระ อาจกระท าโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก และหรือที่
ปรึกษาภายนอก เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรมมากขึ้น การ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  ควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมและสนับสนุนการประเมินการ
ควบคุมตนเอง 



๑๓๕ 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล ผู้บริหารต้องก าหนดให้มี

ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน
เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรด าเนินการ 

 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 

 ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆตามข้อเสนอแนะ 
     
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของ
วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 การวิเคราะห์การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

และระดับการควบคุมภายในด้านธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายข้อ 
 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๑.หลกัธรรมาภิบาล ๓.๔๓๗ ๑.๔๑๒ ปานกลาง 
๑.๑  ความซ่ือสัตย์ ๒.๙๔๙ ๑.๕๔๔ ปานกลาง 
การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ซื่อสัตย์  เปิดใจกว้าง  ไม่หลอกลวง  ไม่ปัดความรับผิดชอบ  ไม่ใช้
ผู้อื่นเป็นเครื่องมือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 

๒.๙๔๙ ๑.๕๔๔ ปานกลาง 

๑.๒ ความโปร่งใส ๓.๐๑๙ ๑.๖๓๕ ปานกลาง 
การเปิดเผยข้อมูล  วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน  รวมทั้งเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้  มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ด าเนินการและตรวจสอบการท างาน 

๓.๐๑๙ ๑.๖๓๕ ปานกลาง 

๑.๓ ความยุติธรรม ๓.๗๖๓ ๑.๔๑๖ มาก 
การปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรม  ไม่เสมอภาค ๓.๗๖๓ ๑.๔๑๖ มาก 



๑๓๖ 

 

การควบคุมภายใน 
ระดับ 

การแปลผล 
  S.D. 

๑.๔  ความสามัคคี ๓.๙๕๔ ๑.๓๔๖ มาก 
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการท างานไม่ให้ความร่วมมือในการ
ท างาน 

๓.๙๕๔ ๑.๓๔๖ มาก 

๑.๕ ความมีประสิทธิภาพ    
๑)การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันตามก าหนดเวลา ๓.๒๗๔ ๑.๓๕๕ ปานกลาง 
๒)ขาดระบบและขั้นตอนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ๓.๗๖๗ ๑.๒๓๑ มาก 
๑.๖  ความรับผิดชอบ ๒.๙๔๙ ๑.๕๔๔ ปานกลาง 
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.๙๔๙ ๑.๕๔๔ ปานกลาง 
๑.๗ การมุ่งเน้นผลงาน ๓.๑๒๖ ๑.๕๑๓ ปานกลาง 
งานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย  งานไม่มีคุณภาพ ๓.๑๒๖ ๑.๕๑๓ ปานกลาง 
๑.๘ ความคล่องตัว ๓.๒๗๔ ๑.๓๕๕ ปานกลาง 
การปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ๓.๒๗๔ ๑.๓๕๕ ปานกลาง 
๑.๙ การทุจริตคอรัปชั่น ๓.๔๓๗ ๑.๔๑๒ ปานกลาง 
การประพฤติปฏิบัติโดยใช้อ านาจหน้าที่  ท าผิดกฎ หรือระเบียบ   ๓.๔๓๗ ๑.๔๑๒ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๔๑๑ ๑.๔๓๒ ปานกลาง 

 
   จากตารางที่ ๔.๒๑   แสดงให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีระดับ
การควบคุมภายในด้านธรรมาภิบาล โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( = 
๓.๔๑๑)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของ
วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 
การควบคุมภายใน      
๑. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ( X1) -     
๒. ด้านการประเมินความเสี่ยง (X2) .๕๙๒* - -   
๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม (X3) .๗๗๗* .๗๓๖*    
๔. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (X4) .๖๙๗* .๖๑๐* .๘๕๑* -  
๕. ด้านการติดตามและประเมินผล (X5) .๖๙๐* .๖๒๖* .๘๘๓* .๘๕๖* - 

ธรรมาภิบาล  (Y) .๐๔๘ .๐๑๓* .๐๙๕* .๑๔๑* .๑๓๓* 
     
 จากตารางที่ ๔.๒๑   แสดงให้เห็นว่า  สภาพแวดล้อมการควบคุม  มีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ   

๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร๔๑ 
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร เป็นแนวคิด ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารงาน

น ามาใช้ในการบริหารองค์กร ผู้บริหารแต่ละคน มีแนวคิด และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งประสบการณ์
ที่แตกต่างกันออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน จะท าให้เกิดจุดอ่อน การควบคุม
ภายในที่แตกต่างกัน  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

๑.๒  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
  ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกิดคุณธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ในหน่วยงาน องค์กรที่มีบุคลากรซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสูง จ านวนมาก ย่อมน าพาองค์กรก้าวหน้าเป็น
ที่ยอมรับของสาธารณชน ดังนี้ ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ  
ทั้งโดยค าพูดและการกระท า รวมทั้งสื่อสารภายในองค์กรให้บุคลากรรับทราบถึงการปฏิบัติของ

                                                        
  ๔๑  สัมภาษณ์  พระราชสีมาภรณ์, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา,วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๘. 



๑๓๘ 

 
ผู้บริหาร มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและมีข้อห้ามด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน วัฒนธรรมองค์กร  
เป็นวัฒนธรรมที่ดี เป็นวัฒนธรรมแนวพุทธ เป็นต้นแบบให้ส่วนอื่น เน้นความซื่อสัตย์  สุจริต๔๒ 

๑.๓  การพัฒนาความรู้  ทักษะ  ความสามารถของบุคลากร๔๓ 
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน  

ผู้บริหารได้ก าหนดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีการจัดให้เพ่ิมศักยภาพ  ศึกษาดูงาน จัดคนให้
เข้ากับงาน  มีความตื่นตัว๔๔ รวมทั้งความช านาญและประสบการณ์ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ 
ว่าควรอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เครื่องมือที่ส าคัญคือ
การจัดท าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ผู้บริหารควรเรียนรู้ จากบทเรียนทุกอย่างที่ผ่านมา๔๕ 

๑.๔ โครงสร้างองค์กร๔๖ 
โครงสร้างองค์กร มีการจัดไว้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  มีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร๔๗ เป็น

การก าหนดล าดับการบริหาร การควบคุมภายใน  ความรับผิดชอบกิจกรรม  รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่างๆ  โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของ
บุคคลเหล่านั้นด้วย  โครงสร้างองค์กรที่ได้รับการจัดไว้อย่างดี  ย่อมเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้
ผู้บริหารสามารถวางแผน  สั่งการ  และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงกรอบการท างานของแต่ละกิจกรรม  ที่จะท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งตั้งไว้  ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมแต่ละแห่ง  อาจ
แตกต่างกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแต่ละองค์กร 

                                                        
 ๔๒ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์, ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตสุรินทร์, 
วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘. 
 ๔๓ สัมภาษณ์พระครูธรรมธรศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโฒ,ดร.,ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการวิทยาเขต
อุบลราชธานี,วิทยาเขตอุบลราชธานี, ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 

 ๔๔ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตสุรินทร์,
วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

 ๔๕ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตสุรินทร์, 
วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
 ๔๖ สัมภาษณ์พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร., ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยา
เขตนครราชสีมา, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

๔๗ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์, ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๘. 



๑๓๙ 

 
๑.๕ การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ๔๘ 
การมอบอ านาจ มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีภาระงานที่ชัดเจน ตามนโยบาย๔๙  

มีความรับผิดชอบงานบางส่วนร่วมกัน เป็นการกระจายการควบคุมในส่วนที่ผู้บริหารต้องดูแลไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และตามความจ าเป็นในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การกระจายอ านาจ พิจารณาถึงลักษณะกิจกรรม ความซับซ้อน ขนาดพ้ืนที่  
และระดับความเสี่ยง  ที่ยอมรับได้ หรือให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเสี่ยงต่ าสุด ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจของบุคลากรผู้ได้รับมอบอ านาจ  เพ่ือให้สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี  ผู้บริหารควร
มอบอ านาจให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง  จัดท าเอกสารค าบรรยาย
ลักษณะงานของบุคลากรทุกระดับ เอกสารคู่มือระบบงาน  โดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อนสูงระบบ
การควบคุมแบะระบบการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและทันกาลไว้อย่าง
ชัดเจน  เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความซับซ้อนหรือละเว้นการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการด าเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกย้าย  สับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน   

๑.๖  นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคลากร 
บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ มีอิทธิผลต่อการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมทั้งต่อประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ๕๐ เน้นหลักธรรมาภิบาล มี
นโยบายหลักจากส่วนกลาง มีหลักคุณธรรม โดยเน้นเป็นพิเศษ โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาส
ให้มีส่วนในการวิเคราะห์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากร
รับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาให้ความรู้  ความสามารถ  แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๑.๗  กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
มีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  และคณะกรรมการตรวจสอบ มีส่วนส าคัญต่อการก ากับ
ดูแล หากใดที่มีการก ากับดูแลที่ดี จะท าให้การควบคุมภายใน มีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นกลไกส าคัญ ที่ช่วยในการตรวจสอบ และสอบทาน การด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
ทิศทาง ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด รวมถึงผลส าเร็จตามแผนงานต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารด าเนินการ  

                                                        
 ๔๘ สัมภาษณ์พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๘. 

๔๙ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๘. 

๕๐ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๘. 



๑๔๐ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงต้องมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหาร มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริม  และสนับสนุน  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ด้านการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
๑. องค์กรจัดให้มีการระบุความเสี่ยงต่างๆที่จะก่อให้เกิดความล้มเหลวของระบบการ

ควบคุมภายในโดยให้หัวหน้าหน่วยงานและพนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการระบุปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ 
๒. องค์กรจัดให้มีการวิเคราะห์โอกาสการเกิดความเสี่ยงตามข้อ  (๒.๑) โดยผู้บริหาร

หน่วยงานและพนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
๓. องค์กรมีการประเมินระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง

โดยเรียงตามลาดับความส าคัญของความเสียหายและจัดลาดับการป้องกันตามลาดับความส าคัญนั้น 
๔. องค์กรมีการประเมินระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง

โดยเรียงตามลาดับความส าคัญของความเสียหายและจัดลาดับการป้องกันตามลาดับความส าคัญนั้น 
๕. องค์กรมีการแจ้งให้ทราบทั่วกันถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแจ้งให้บุคคลผู้มี

หน้าที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงโดยมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
๖. องค์กรสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในโดยใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆท่ีสามารถลดความเสี่ยงแทนระบบการควบคุมภายในแบบเดิม 
ฝ่ายบริหาร ได้ให้ความส าคัญ และมีการประเมินความเสี่ยง๕๑ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลส าเร็จ  

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การประเมินความเสี่ยง เป็น
กระบวนการส าคัญที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร รวมทั้งการค้นหา และน าเอาวิธีการควบคุม เพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยง มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน ซึ่งตามมาตรฐานฯ ก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความ
เสี่ยง เพ่ือให้ทราบการด าเนินงานขององค์กร มีความเสี่ยงส าคัญเรื่องใด และในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน มีระดับความส าคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การที่องค์กรได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคัญ จะเป็นประโยชน์ ในการก าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  ซึ่งจะท า
ให้เกิดความมั่นใจตามสมควรว่า ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยู่
ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน มีขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง  ดังนี้ 

 
 

                                                        
๕๑ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์, ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๘. 



๑๔๑ 

 
๑. ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event  Identification) 
ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของหน่วยงาน  หรือผลการปฏิบัติงาน  ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม  ใน
การระบุปัจจัยเสี่ยง๕๒ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใด หรือกิจกรรมใดของ
กระบวนการปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด  รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา  เช่น  ความเสี่ยงจากการ
จัดซื้อจัดจ้างในราคาแพง  ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนด 

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk  Analysis)  
หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมี

หลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข ว่ามีผลกระทบต่อหน่วยงานเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่บอกได้ยาก  
โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประมาณโอกาสและความถี่ท่ีความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อย
เพียงใด เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
หน่วยงาน มูลค่าความเสียหายและความถี่เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้ ควรก าหนดให้เหมาะสมกับ
ขนาด ภารกิจ และลักษณะการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อความ
เสี่ยงที่มีระดับสูง และมีโอกาสเกิดขึ้นสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ าและโอกาสจะ
เกิดความเสี่ยงมีน้อย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสองจุดนี้ ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากกว่าควรอยู่
ในระดับใด เพราะการวัดผลความเสี่ยงท าได้ยาก อาจพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด นอกจาก
แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นตัวเลข ทางปฏิบัติฝ่ายบริหารควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบ  
เช่นความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสู งมาก แม้ผลเสียงหายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกล่าวในแต่ละครั้งมีจ านวนเงินน้อย แต่หากเกิดขั้นบ่อยๆ ครั้งผลโดยรวมอาจมีจ านวนเงินที่มี
สาระส าคัญและอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานได้ 

๓. การจัดการความเสี่ยง ( Risk  Response) 
เป็นขั้นตอนการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง เมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงแล้ว  ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง และพิจารณาว่าจะจัดการกับความ
เสี่ยงนั้นอย่างไร ในการพิจารณาเลือกด าเนินการ ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการ
จัดการความเสี่ยง เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร 
พิจารณาว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ระบบการท างานไม่

                                                        
๕๒ สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์, ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๘. 



๑๔๒ 

 
เหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาด และโครงสร้างขององค์กร ปัจจัยภายนอก  
เช่นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายใหม่  ที่มีผลใช้บังคับ รวมทั้ง
จะต้องพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงในด้านใด กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม มักเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก  ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยง กระท า
โดยการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การด าเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง การแบ่งปัน (Sharing)  เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนร่วมรับความเสี่ยง  
เช่น การท าประกัน การใช้บริการภายนอก  (Outsource) การลด (Reducing) เป็นการลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลด
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง  การยอมรับ (Accepting) หน่วยงานยอมรับความเสี่ยง หน่วยงาน
อาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ  และมี
ความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่า
ต้นทุนที่ต้องเสียไป กรณีเกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร  การป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงกระท าได้  โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  เช่น  
ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพต่ า อาจจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการ
จัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น ก าหนดเป็นนโยบายการคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่องคุณภาพและ
ราคา การก าหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให้เหมาะสม การจัดท าเบียนประวัติผู้ขาย รวมทั้งสถิติราคา
และปริมาณการจัดซื้อ การแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การก าหนดให้มีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง  
๒  ด้าน  ได้แก่ 

๑.  ความเสี่ยงภายในองค์กร ๕๓ ประกอบด้วย 
๑.๑  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกลยุทธ์และการ

ตัดสินใจด้านกลยุทธ์รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth  

                                                        
๕๓ พระมหานพดล  เดชธมฺโม (ดีไธสงค์), การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาสงฆ์ในก ากับของรัฐ,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๗๖. 



๑๔๓ 

 
interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants Indicators) ได้ให้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในประเด็นความเสี่ยง  ดังนี้ 

๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายและแผน   
เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ที่

มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์  ๒๔  กลยุทธ์  ซึ่งยุทธศาสตร์แต่ละด้าน
จะมีแผนงานและโครงการรองรับ มีการสร้างตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicators) ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ๕๔ แม้ผลการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยในระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) อยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
การจัดการองค์กร ซึ่งเป็นพันธกิจที่เพ่ิมเข้ามาในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯในระยะที่ ๑๑ ถือเป็น 
พันธกิจใหม่  แต่มีอยู่เดิมแล้ว คือ งานด้านการบริหารจัดการองค์กร ถือเป็นความเสี่ยง เพราะต้อง
บริหารจัดการทั้งองค์กร ซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบหลายด้าน ทั้งการบริหารจัดการองค์กร และการจัด
การศึกษา รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ความเสี่ยงเก่ียวกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯนั้น กลยุทธ์คือ เข็มชี้น าการ
เดินทาง ซึ่งแผนกลยุทธ์ไม่ได้มาจากการส ารวจและติดตามเชิงประจักษ์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
อยากได้อะไร การเขียนแผนขึ้นมาบ่อยครั้งที่เห็นแผนสวยหรู  แต่ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่าข้อมูลตรงนี้  ไม่ได้เกิดขึ้นจากการส ารวจข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนก่อนยกร่างแผนกลยุทธ์ แต่ความเสี่ยงในด้านแผน สิ่งที่ชัดเจนคือ  
ข้อมูลการได้มาโดยไม่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์จากความต้องการของบุคลากรจริงๆ 

๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กร   
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก ในเมื่อ

งบประมาณมีความเสี่ยงสูง  กลยุทธ์ก็เสี่ยงไปด้วย  การด าเนินตามแผนงานและโครงการก็ท าได้
เฉพาะกับงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้มา ถ้ามีกลยุทธ์หรือโครงการใหม่ๆ ขึ้นมาจะล าบาก  ที่จะหา
งบประมาณมาสนับสนุน ท าให้กลยุทธ์ถูกแช่แข็งไว้ ดูเหมือนจะอ่อนแอด้วย เพราะทุกอย่างไปผูกอยู่
กับงบประมาณ  ซึ่งการก าหนดงานให้ปฏิบัติการได้ตามแผนงาน  หรือการท างานที่ยังไม่ส าเร็จ  กล
ยุทธ์ที่บริหารงานเพ่ือความโปร่งใส ด้านการเงิน ยังมีความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน การแปลงนโยบาย
มาสู่แผนงานและโครงการยังท าไม่ได้ตามกลยุทธ์ มีโครงการแต่ยังไม่ได้ท า ยังขาดเจ้าภาพที่จะ
ด าเนินงาน ในขณะที่มีการตั้งคณะกรรมการแต่ไม่ได้ตามงาน ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยฯ  ได้ออก
นโยบายไว้หลายนโยบาย บางนโยบายก็ปฏิบัติได้และบางนโยบายปฏิบัติไม่ได้ เป็นเพียงนโยบายใน

                                                        
๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายงานประจ าปี ๒๕๕๒. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๑๔๔ 

 
อุดมคติ  จึงเป็นความเสี่ยงในเรื่องการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
หรือผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงนั้นหรือไม่  ถ้าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจนโยบาย ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินงานไปตามที่
ผู้บริหารก าหนดไว้ เป็นความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ  
การสื่อสารภายในองค์กร มีส่วนรวบรวมความเห็นในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือไปเป็น
นโยบายการปฏิบัติ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ จึงมี ระบบและกลไกมา
รองรับ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ ข้อบังคับ  กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติต่างๆ มหาวิทยาลัย
สงฆ์จะปฏิเสธไม่ได้ว่า จะไม่ท าเมื่อเป็นกฎหมายแล้วจ าเป็นต้องท า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของรัฐจะต้อง
มีการควบคุมก ากับติดตามและตรวจสอบ  อีกประเด็นส าคัญของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  เป็นเรื่อง
ความเสี่ยงในแง่ของการวางกลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับธรรมชาติองค์กร อย่างที่ทราบมหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ และมีจุดแข็งคือ การจัดการศึกษาบูรณาการ
กับศาสตรสมัยใหม่  ไม่ว่าจะมีปณิธาน  พันธกิจ อัตลักษณ์ แต่ในการด าเนินงานก็มีลักษณะคล้ายๆกัน
คือ จัดการศึกษาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม่ ถ้าวางกลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับแนวทางที่ว่าก็จะเป็นความ
เสี่ยง ถ้าวางกลยุทธ์ไปแนวอ่ืน การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ สายปฏิบัติการวิชาชีพฯ การรับนิสิต
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การด าเนินตามพัน ธกิจ จะไม่ เป็นไปตามธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์  ซึ่งมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  การวางกลยุทธ์จึงต้องให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์  จึงจะไม่เกิดความเสี่ยง  ถ้าวางกลยุทธ์ไปในแนวอ่ืน มุ่งเน้นศาสตร์
ทางโลก  เปิดการเรียนการสอนไปตามศาสตร์นั้น จะเกิดความเสี่ยง คือ การแข่งขันกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆข้างนอก การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นลักษณะบนสู่ล่าง (top down  to bottom 
up)  มิติเดียว  ซึ่งควรจะเป็นไปตามลักษณะล่างสู่บน (bottom  up  to top down) ด้วยนโยบาย
การบริหารองค์กรที่ก าหนดจากผู้บริหารระดับสูงมาสู่ เบื้องล่า ท าให้เกิดช่องวางระหว่างการ
ด าเนินงาน และเป็นความเสี่ยง เมื่อนโยบายยังไม่ชัดเจน การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่
ท าได้ยาก การด าเนินงานจึงเป็นไปในลักษณะด้วยจิตส านึกบนพ้ืนฐานของแผนงาน ที่ยังไม่ชัดเจน  
ขาดประสิทธิภาพ  ไม่มีตัวชี้ชัดที่ชัดเจน 

๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับศักยภาพบุคลากร   
 ปัญหาที่ เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ผู้บริหารไม่มี
ประสบการณ์ ขาดความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  
ผู้อ านวยการต่างๆ ต้องเป็นพระสงฆ์ เมื่อเป็นพระสงฆ์แล้ว เมื่อได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรที่เข้ามา
ใหม่ มีประสบการณ์น้อย การจะขึ้นมาเป็นผู้บริหาร  ยังไม่มีประสบการณ์  มหาวิทยาลัยฯยังไม่มีการ
จัดการฝึกอบรมให้เป็นระบบว่า  คนที่จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  



๑๔๕ 

 
ควรจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมอย่างไรมา  ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของมหาวิทยาลัย  ที่ไม่สามารถจะไป
หาบุคลากรที่เป็นพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนั้น  หลักสูตรนี้มาด ารงต าแหน่งส าคัญได้ 

๑.๒  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  เป็นความเสี่ยงด้านการแปลงนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์  

ไปสู่การปฏิบัติ อันเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน บุคลากร เทคโนโลยี  
สารสนเทศ  และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
การใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันฯ  
พบว่า ๙ องค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ มีจ านวน ๒  องค์ประกอบ  
คือ  ๑) ด้านปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ  ๒) แผนการด าเนินงาน และด้านการเงินและ
งบประมาณ  องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง จ านวน ๑ องค์ประกอบ คือ  
ด้านการวิจัย ผลการประเมินตามการบริหาร พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ มีจ านวน  
๑  ด้าน  คือ ด้านการเงิน คะแนนต้องปรับปรุง  คือ ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และวัฒนธรรม ความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ  ใช้ข้อมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวชี้วัด 

การบริหารความเสี่ยงภาพรวมทั่วมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ ๑๑ สาเหตุคือไม่มีการท า
ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยคือ ความไม่เข้าใจตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมา แม้แต่ใน
ส่วนกลาง  และเป็นเรื่องใหม่ส าหรับองค์กรเป็นเรื่องที่ยังไม่คุ้นเคย และไม่เห็นความส าคัญ ส่วนงาน
ต่างๆไม่ท าเกณฑ์การชี้วัดของงานประกัน คือ ต้องมีการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ส่วนงานส่วน
ใหญ่  ที่ประเมินท าง่ายๆคือ  ตั้งคณะกรรมการอย่างเดียว และกรรมการไม่ประชุม เพราะต้องประชุม
ระบุความเสี่ยงสูงสุด  ที่ไม่ท าเพราะไม่เข้าใจความเสี่ยง ผู้บริหารมองว่าไม่ใช่ปัญหา เพราะความเสี่ยง
ยังไม่เกิด ประเด็นความเสี่ยงการด าเนินงาน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการผลิตบัณฑิต มีความเสี่ยงด้าน
คุณภาพ  มีปริมาณบัณฑิตมากคุณภาพอาจลดลงสวนทางกัน มหาวิทยาลัยฯจัดการศึกษากระจายไป
ทั่วประเทศ  ใช้ปริญญาเหมือนกัน หลักสูตรเดียวกัน รายวิชาเดียวกัน แต่คนสอนต่างกัน  
งบประมาณต่างกัน  อาคาร  สถานที่ต่างกัน  ห้องสมุด  วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างกัน  เป็น
ความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความไม่สมดุล ๒) ด้านการวิจัย มีผู้สนใจเฉพาะกลุ่มที่สนใจด้านนี้มาท างาน
วิจัย ยังมีปริมาณน้อย ผลงานวิจัยไม่ตอบโจทย์สังคม คือ เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ งานวิจัยเสร็จก็เก็บ
ไว้  เอาไปใช้ประโยชน์ได้ล าบาก พอเวลาผ่านไปก็ล้าสมัย ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่มาก ระบบและกลไกใน
การตรวจสอบ งานวิจัย  ควรเน้นการวิจัยหลักธรรมคัมภีร์  ผลเสียคืออาจจะสูญเสียบทบาทด้านการ
น าด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา ซึ่งที่ผ่านมาเน้นด้านปริมาณมากเกินไป การเบิกจ่าย
งบประมาณการวิจัยล่าช้า  เกิดปัญหาในการตรวจสอบงบประมาณ นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นปัจจัย
เสี่ยง  โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางในส่วนวิทยาเขต ยังมีน้อย เนื่องจากเงื่อนไขที่มีพระภิกษุเป็น



๑๔๖ 

 
ผู้บริหาร  ต้องพัฒนาบุคลากรให้เข้มแข็ง  ขาดความต่อเนื่องการแต่งตั้งผู้บริหาร  ขาดแผนพัฒนา
บุคลากร 

๑.๓  ความเสี่ยงด้านการเงิน   
ความเสี่ยงด้านการเงิน นิยามไว้ถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ

รั่วไหล การสูญเปล่า  หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จ ปัญหาที่ท าให้
เกิดความเสี่ยง ด้านการเงินและบัญชี เกิดความผิดพลาด เกิดความเสียหาย และเกิดผลกระทบ  
แผนการจัดการทางด้านการเงินและบัญชี  ได้แก่   

๑)  ความเสี่ยงเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินงานจากการใช้
จ่ายเงินขององค์กรไม่เป็นไปตามแผน จากการวิเคราะห์ใน ๑๐ แผนที่ผ่านมา การใช้จ่ายเงินใน
ภาพรวม  เป็นไปตามตัวเงินที่วางไว้ แต่ถ้าดูที่กิจกรรมจะพบว่า การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามที่ว างไว้  
เพราะไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สุดท้ายส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบัณฑิต เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการในการใช้จ่ายเงินในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาคณาจารย์ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่น าเอา
การใช้จ่ายเงินในอดีตมารองรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ระบบสารสนเทศทางการเงินยังไม่เต็ มรูปแบบ  
เป็นการใช้ข้อมูลไม่ทันการณ์  การจัดท ารายงาน ผลการด าเนินงาน  การใช้จ่าย งบประมาณ หรือว่า
การจัดท างบการเงินมหาวิทยาลัยล่าช้า งบประมาณมหาวิทยาลัยฯได้มาเป็นก้อน (Block  grant)  
การบริหารงบประมาณก็มีความเสี่ยง  ถ้าระบบและกลไกภายในไม่รัดกุมเพียงพอ การบริห าร
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน  เพราะการโยกหมวดต่างๆ ข้อดี คือ มีอิสระในการใช้งบประมาณ  
ข้อเสี่ยงคืองบประมาณถูกใช้ไปอาจจะไม่เป็นไปตามแผน มีโอกาสรั่วไหลไปทางอ่ืนๆถ้าระบบกลไก
ตรวจสอบไม่ชัดเจนจริงๆ รูปแบบ กลไก  และระบบการใช้จ่ายงบประมาณจะมีความเสี่ยง ถ้าระบบ
การบริหารไม่ดี  รวมทั้งการสื่อสาร สารสนเทศภายในองค์กร  ซึ่งการปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินมี
ปัญหาในการบังคับใช้  และระเบียบของมหาวิทยาลัยฯออกมายังไม่ครอบคลุม บางรายการก าหนด
ออกมาไม่ชัดเจน มีหลายรายการจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบทางการเงินที่ก าหนดไว้ เกณฑ์ในการ
ตัดสินใจไม่ชัดเจน เบิกจ่ายไม่ตรงกัน ใช้ดุลพินิจในการท ากิจกรรมการตัดสินใจ การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ การใช้เงินเกินแผน การใช้เงินไม่เป็นไปตามแผน ความไม่มีวิจัยทางการใช้
จ่ายเงิน  บางอย่างไม่มีในแผนแต่น ามาใช้จ่าย  ความเสี่ยงที่ส าคัญเรื่องการเงินสืบเนื่องมาจากการไม่มี
กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ทางการเงินถือเป็นเรื่องที่ส าคัญสุดเพราะถ้ามีกลยุทธ์ทางการเงินก็
สามารถตอบโจทย์ได้ 

๒) ความเสี่ยงด้านศักยภาพของบุคลากร  เกิดจากบุคลากรที่มีความรู้ไม่
เพียงพอหรือการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรมาไม่ตรงสาย ท าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน  มีผลให้ทางด้าน
การเงิน การบัญชีผิดพลาดได้ นอกจากนี้ บุคลากรต าแหน่งนักบัญชีและการเงิน ควรมีการหมุนเวียน
สับเปลี่ยนต าแหน่งตามวาระบ้าง ไม่ควรให้อยู่ในต าแหน่งเดิมนาน อาจจะเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ



๑๔๗ 

 
ทางการเงิน ไม่ควรปล่อยให้มีลูกหนี้เงินยืมค้างเป็นเวลานานและค่อนข้างสูง การคืนเงินจะมีปัญหาใน
การเคลียร์เอกสารหลักฐานทางการเงิน บุคลากรขาดความเข้าใจและความเป็นมืออาชีพในการบริหาร
การเงิน ความเข้าใจของบุคลากรอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกต้องว่าเงินรายได้เป็นอย่างไร  เงินงบประมาณ  
ยังขาดความคลาดเคลื่อน มีตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง แม้แต่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในเรื่องการบริหารเงิน 

๓)  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (Management  Information  System : MIS)  ท าให้การท างาน
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดผลเสีย  คือ  เสียเวลา  เสียทั้งเงิน  มีข้อผิดพลายได้ง่าย  จุดหลักคือ
ยังไม่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  ทั้งด้านการเงินและบัญชี  รวมทั้งเรื่องการตรวจสอบ  ติดตาม
ประเมินผล  ว่าในแต่ละโครงการ  คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน  มีความเสี่ยงสูง  มีข้อบกพร่องอย่างไร 

๔) รายได้นอกงบประมาณที่มาสนับสนุนงบประมาณหลัก มหาวิทยาลัยได้
งบประมาณหลักจากภาครัฐ เงินรายได้จากการบริจาค ท าให้ไม่สามารถวางเป้าหมายได้ว่าปีหนึ่งๆจะ
ได้มาเท่าไหร่ เวลามีงานเร่งด่วนจะมีการผันเงินจากโครงการหลักไปใช้ ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ  
ผู้บริหารบางครั้งไม่ได้ท างานตามกรอบงบประมาณที่มีอยู่ น าไปท าโครงการนอกงบประมาณ ไปดึง
งบประมาณในโครงการหลักมาใช้   จึงท าให้ขาดสภาพคล่อง 

๕)  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบและรายงานผล  มีปัญหาเรื่องการตรวจสอบ
เพราะการเงินบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละวัน  เปรียบเทียบการท างาน
ของธนาคาร  ธนาคารปิดบัญชีทุกวัน  ระบบของมหาวิทยาลัยท าไม่ได้เพราะว่าบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  
การแก้ไขปัจจุบัน ได้แก่ การสร้างแบบฟอร์มต่างๆขึ้นมา การตรวจสอบเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับ
มหาวิทยาลัยฯ  เพราะมีความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตสูง มีช่องว่างมาก มีข้อยกเว้นมาก มีกฎเกณฑ์  
แต่การบังคบัใช้น้อย มีการเลือกปฏิบัติท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานท างานยาก มีความเสี่ยงที่ผิดพลาดได้ 
เนื่องจากมีการยกเว้น บางอย่างไม่มีมาตรการในการควบคุมติดตาม ไม่มีการแสดงผลสถานการณ์
การเงินระหว่างเดือน การเงินเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงาน ฉะนั้น ควรจะรู้กระแสเงินสดของแต่
ละเดือน 

๑.๔  ความเสี่ยงด้านกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ความเสี่ยงเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   มีประเด็นส าคัญ  ดังนี้ 

๑) ความเสี่ยงจากการตีความ  การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ยังไม่มี
กฎระเบียบที่ชัดเจน รองรับ ต้องรอให้เกิดเรื่องเป็นกรณีศึกษาก่อน จึงค่อยมาด าเนินการ ออกกฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับ มาใช้ภายหลัง เมื่อเกิดกรณีมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้น  มีการตีความส านวนกฎหมายไป
คนละประเด็น จนต้องมีการให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความถึงความถูกต้อง หรือให้ฝ่ายนิติการ
ตีความ การตีความในกฎหมาย  ประกาศ  ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นในลักษณะ
ที่มองต่างมุม  การบังคับใช้กฎหมายจึงท าได้ไม่เต็มที่  บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯไม่ค่อยให้



๑๔๘ 

 
ความส าคัญเท่าที่ควร  ท าบ้าง  ไม่ท าบ้าง ไม่รู้อะไรเป็นงานหลัก อะไรเป็นงานรอง เพราะการเขียน
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ไม่ครอบคลุม  เมื่อกฎไม่ชัดเจน  ก็จะน ามาซึ่งปัญหา เช่น กรณีการ
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับผู้อ านวยการส านักของคฤหัสถ์  หรือบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  มีการถกเถียงกัน  เพราะมองกันคนละมุม  ฉะนั้น  กฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับต้องชัดเจน  จะท าให้ความเสี่ยงน้อยลง    มหาวิทยาลัยฯควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ  
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ให้บุคลากรได้เข้าใจและต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  การสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย  ข้อบังคับ  ที่มีอยู่เดิมและออกมาใหม่  ไม่มีการ
เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ  

๒) ความเสี่ยงจากการน าไปปฏิบัติ  ความเสี่ยงจากการมีกฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ที่ด าเนินงานไม่เป็นไปตามธรรมชาติขององค์กร เช่น  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ที่ออกมาให้
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ สกอ. ที่ก าหนดเรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ซึ่ง
ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย  มุ่งเน้นด้านพระพุทธศาสนา เป็นหลัก และบางหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิด  มีอาจารย์ครบแต่ สกอ.บอกว่าใช้ไม่ได้ ไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์ ท าให้ไม่ผ่านการประเมิน  
ก่อให้เกิดความเสี่ยง การตีความแตกต่างกัน กรณีก าหนดสัดส่วนนิสิตบรรพชิต และคฤหัสถ์ ๗๐/๓๐  
กฎระเบียบ แต่ทางปฏิบัติไม่สามารถท าตามกฎเกณฑ์นั้นได้ เพราะบางพ้ืนที่หาพระ ภิกษุสามเณรเข้า
เรียนยาก ซึ่งนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์มีแนวโน้มสูงขึ้น และกฎเกณฑ์ที่ก าหนดอาจารย์ที่บรรพชิตต้องไม่น้อย
กว่า ๖๐ /คฤหัสถ์ ๔๐ ซึ่งบางสาขาวิชาพระจบการศึกษาระดับปริญญาเอกน้อย ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศบ้าง เรียนจบแล้วลาสิกขาบ้าง เสี่ยงที่จะหาอาจารย์ได้ยาก เสี่ยงต่อการขาดบุคลากร  ถ้า
ไม่รับเป็นไปตามกฎหมาย เสี่ยงที่จะขาดบุคลากรที่เก่งในด้านนั้นๆ เพราะขาดคุณสมบัติ เสี่ยงให้
ปฏิบัติผิดกฎหมาย เพราะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แม้จะมีมติสภาพวิชาการหรือสภามหาวิทยาลัยมา
รองรับ เป็นการเฉพาะกิจ แต่กฎหมายไม่เป็นเช่นนั้น  บุคลากรหรือนิติกร ไม่เชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์เรื่องเหล่านั้น มาเป็นตัวแทน   

๓) ความเสี่ยงจากการปรับแก้ไม่ทันการณ์หรือปัจจัยภายนอก ความล่าช้าใน
การออก ประกาศ  ข้อบังคับ  ของมหาวิทยาลัยฯ  ให้สอดคล้องกับประกาศ หรือกฎกระทรวงปัจจุบัน  
มีหลายระเบียบที่ยังไม่สะดวกในการปฏิบัติ ออกมาแล้วไม่ครอบคลุม กฎ ระเบียบ บางอันต้องแก้ไข  
ที่มีอยู่ปัจจุบันส่วนมากมีอายุ  มากกว่า  ๑๐  ปีขึ้นไป  ไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันเหตุการณ์ 
    ๒.  ด้านกิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม  เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนด  หรือออกแบบ
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ฝ่ายบริหาร ต้องจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน  และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 



๑๔๙ 

 
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง  นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ

ที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ  เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  
และการแบ่งแยกหน้าที่ กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่ และทุกระดับของการปฏิบัติงาน การ
ควบคุมงาน การให้ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการ
ปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ การปฏิบัติงาน
ทุกด้าน  ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่
จะก่อให้เกิดความเสียหาย กิจกรรมการควบคุมมีหลายประเภท ผู้บริหารต้องทราบลักษณะความเสี่ยง  
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มี
ความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป ผู้บริหารอาจ
พิจารณาน าไปใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน  ดังนี้   

๒.๑  การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและแผนงาน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางของหน่วยงาน  ส่วนผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้
ก าหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธี
ปฏิบัตินั้น จะต้องสอดคล้องและรองรับ ตามนโยบายหรือแผนงาน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม รวมทั้ง จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา  น ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๒.๒ การสอบทานโดยผู้บริหาร การสอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆโดย
ผู้บริหาร  เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญที่ควรกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  และควรบันทึกผล
การสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณ์ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องติดตามแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร  
ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในแต่ละระดับ 

๒.๒.๑  การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด   
ผู้บริหารสูงสุด ควรมุ่งเน้นให้ความสนใจกับการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานในภาพรวม  และวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริง กับงบประมาณ เป้าหมายตามแผนงาน ประมาณการ รวมทั้งเปรียบเทียบ
กับข้อมูลในงวดที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  หรือ
ตัวชี้วัดความส าเร็จอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้ภาพรวมของการด าเนินงานว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง รวมทั้งยัง
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ  และแนวทางการแก้ไขท่ีจ าเป็น 

 
 



๑๕๐ 

 
๒.๒.๒  การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา 
ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้บริหารระดับกลาง  เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานด้าน

ใดด้านหนึ่ง ภายในหน่วยงาน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด จึงควรมุ่งเน้นสอบทานผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้  และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่าง  ที่มีสาระส าคัญที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง
สอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ  การสอบทานควรเข้มงวดหรือกระท า
บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับลักษณะและระดับความเสี่ยงของงานนั้นๆ 

๑. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน  ประกอบการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการ  ทั้งข้อมูลทางบัญชี  การเงิน  และข้อมูลอื่นที่ส าคัญ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งใน
รูปของสารสนเทศหรือรายงาน จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และให้เนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ กิจกรรมการควบคุมที่ควรมี  เพ่ือให้ได้สารสนเทศและรายงานที่มีความ
สมบูรณ์  ได้แก่ การอนุมัติรายการทุกครั้งก่อนท าการบันทึกบัญชี ทะเบียนหรือแฟ้มหลักฐานอ่ืน  การ
สอบทานหรือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการนั้น  การสอบทานหรือการเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างกัน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูลทั้งอุปกรณ์ รายงานและ
บุคลากร 

๒. การอนุมัติ 
การด าเนินงานของทุกหน่วยงาน หากผู้บริหารไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้โดยล าพัง จึงจ าเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรระดับ
รองลงมาปฏิบัติแทน โดยการมอบอ านาจ ในการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆ นั้น ควร
ก าหนดขอบเขตของอ านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  และควรสื่อสารให้บุคลากร
ทราบทั่วกัน ผู้ที่ได้มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติควรสอบทานความเพียงพอของเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ ว่าถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทาง
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีวงเงินที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ตนสามารถอนุมัติได้  
รวมทั้งควรสอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามอนุมัติให้ด าเนินการ  
นอกจากนี้  ผู้มีอ านาจอนุมัติไม่ควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มที่ไม่มีข้อมูล
รายการที่ขออนุมัติอย่างเพียงพอ 

๓. การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
       การดูแลป้องกันทรัพย์สินเป็นการจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง เช่น  
เงินสด  ทรัพย์สินที่มีค่า  เอกสารหลักฐานและระบบงานที่ส าคัญ  ข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นความลับ
ขององค์กร  เพ่ือป้องกันการสูญหาย การทุจริต และการน าไปใช้ประโยชน์  โดยผู้ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่



๑๕๑ 

 
ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ การดูแลป้องกันรักษา
ทรัพย์สินที่ดี คือ การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินนั้น  เช่น  การเก็บเงินสด และของมีค่าในเซฟที่
ปลอดภัย  การใส่กุญแจห้องเก็บพัสดุ หรือตู้เก็บเอกสารหลักฐานส าคัญ การใช้ระบบรักษาความ
ปลอดภัย  โดยใช้การ์ดหรือแผงสัญญาณ การใช้รหัสผ่าน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย  
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารควรก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและมีการตรวจนับทรัพย์สินเป็น
ระยะๆ โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา และดูแลทรัพย์สินนั้นๆ และเปรียบเทียบผลที่
ได้จากการตรวจนับกับทะเบียนทรัพย์สิน หากมีผลต่างเกิดขึ้น ควรติดตามหาสาเหตุแล้วด าเนินการ
ตามควรแก่กรณี  และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง 

๔. การแบ่งแยกหน้าที่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย จ าเป็นต้องมีการแบ่งแยก

หน้าที่เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต เช่น การอนุมัติรายการ หรือการ
ให้ความเห็นชอบ การประมวลผลหรือการบันทึกรายการ การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  ไม่ควร
ให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ ในกรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร  ท าให้ไม่
สามารถแบ่งแยกหน้าที่งาน 

ดังกล่าวได้ ควรก าหนดกิจกรรมอ่ืนทดแทน เช่น ก าหนดให้มีการสอบทาน
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมข้ึน หรือก าหนดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อาจ
ก าหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน  เป็นครั้งคราว  โดยเฉพาะหน้าที่
งานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายแก่หน่วยงาน  เพ่ือมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กระท าการอันไม่เหมาะสม หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ท างานต่อเนื่องในหน้าที่เดิมเป็นเวลานาน 

๕. การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
การด าเนินงาน  หรือระบบงานใดที่มีความส าคัญควรมีการจัดท าหลักฐานที่เป็น

เอกสารหรือหนังสือไว้  เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถ
ค้นคว้าหรืออ้างอิงได้ รวมทั้ง สามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง พิจารณาอนุมัติ
รายงานอย่างรัดกุม  เช่น  ระเบียบ  ค าสั่ง  คู่มือการปฏิบัติงาน  ผังทางเดินของระบบงานที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงาน 

๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดหรือออกแบบเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาดที่อาจ
เกดิขึ้น  และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 



๑๕๒ 

 
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง  นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ

ที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  
และการแบ่งแยกหน้าที่  กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่  และทุกระดับของการปฏิบัติงาน  การ
ควบคุมงาน การให้ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการ
ปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ การปฏิบัติงาน
ทุกด้าน  ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่
จะก่อให้เกิดความเสียหาย กิจกรรมการควบคุมมีหลายประเภท ผู้บริหารต้องทราบลักษณะความเสี่ยง  
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มี
ความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป ผู้บริหารอาจ
พิจารณาน าไปใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน  ดังนี้   

๓.๑ การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและแผนงาน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางของหน่วยงาน  ส่วนผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้
ก าหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธี
ปฏิบัตินั้น  จะต้องสอดคล้องและรองรับ ตามนโยบายหรือแผนงาน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆเพ่ือวัดผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๓.๒ การสอบทานโดยผู้บริหาร  การสอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ
โดยผู้บริหาร  เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญที่ควรกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  และควรบันทึก
ผลการสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณ์ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องติดตามแก้ไขเป็นลายลักษณ์
อักษร  ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในแต่ละระดับ 

 การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด   
ผู้บริหารสูงสุด ควรมุ่ งเน้นให้ความสนใจกับการบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานในภาพรวม  และวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน  โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริง  กับงบประมาณ  เป้าหมายตามแผนงาน  ประมาณ
การ  รวมทั้งเปรียบเทียบกับข้อมูลในงวดที่ผ่านมา  หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอื่นๆ  ซึ่งจะท าให้ภาพรวมของการด าเนินงานว่ามีปัญหา
ในด้านใดบ้าง  รวมทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ  และแนวทางการแก้ไขท่ีจ าเป็น 

 
 



๑๕๓ 

 
 การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา 
ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

เฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่ง  ภายในหน่วยงาน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด  จึงควร
มุ่งเน้นสอบทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่าง  ที่มีสาระส าคัญที่
เกิดขึ้น  รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ  การสอบทานควร
เข้มงวดหรือกระท าบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับลักษณะและระดับความเสี่ยงของงานนั้นๆ 

๖. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน ประกอบการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการ ทั้งข้อมูลทางบัญชี  การเงิน  และข้อมูลอ่ืนที่ส าคัญ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งใน
รูปของสารสนเทศหรือรายงาน จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และให้เนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ กิจกรรมการควบคุมที่ควรมี เพ่ือให้ได้สารสนเทศและรายงานที่มีความ
สมบูรณ์  ได้แก่  การอนุมัติรายการทุกครั้งก่อนท าการบันทึกบัญชี  ทะเบียนหรือแฟ้มหลักฐานอ่ืน  
การสอบทานหรือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการนั้น การสอบทานหรือการเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างกัน  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูลทั้งอุปกรณ์  รายงานและ
บุคลากร 

๗. การอนุมัติ 
การด าเนินงานของทุกหน่วยงาน  ผู้บริหารไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้โดยล าพัง  จึงจ าเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรระดับ
รองลงมาปฏิบัติแทน  โดยการมอบอ านาจ  ในการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆ  นั้น  ควร
ก าหนดขอบเขตของอ านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  และควรสื่อสารให้บุคลากร
ทราบทั่วกัน  ผู้ที่ได้มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติควรสอบทานความเพียงพอของเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ  ว่าถูกต้อง  เหมาะสม  และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  นโยบาย  และ
แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  และมีวงเงินที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ตนสามารถอนุมัติ
ได้  รวมทั้งควรสอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามอนุมัติให้ด าเนินการ  
นอกจากนี้  ผู้มีอ านาจอนุมัติไม่ควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มที่ไม่มีข้อมูล
รายการที่ขออนุมัติอย่างเพียงพอ 

๘. การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
       การดูแลป้องกันทรัพย์สินเป็นการจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง เช่น  
เงินสด ทรัพย์สินที่มีค่า  เอกสารหลักฐานและระบบงานที่ส าคัญ  ข้อมูลสารสนเทศ  ที่เป็นความลับ
ขององค์กร  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  การทุจริต  และการน าไปใช้ประโยชน์  โดยผู้ที่ไม่มีอ านาจ



๑๕๔ 

 
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ การดูแลป้องกัน
รักษาทรัพย์สินที่ดี  คือ  การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินนั้น เช่น การเก็บเงินสด และของมีค่าในเซฟที่
ปลอดภัย  การใส่กุญแจห้องเก็บพัสดุ หรือตู้เก็บเอกสารหลักฐานส าคัญ การใช้ระบบรักษาความ
ปลอดภัย  โดยใช้การ์ดหรือแผงสัญญาณ  การใช้รหัสผ่าน  การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย  
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารควรก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและมีการตรวจนับทรัพย์สินเป็น
ระยะๆ  โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา  และดูแลทรัพย์สินนั้นๆ  และเปรียบเทียบ
ผลที่ได้จากการตรวจนับกับทะเบียนทรัพย์สิน  หากมีผลต่างเกิดขึ้น  ควรติดตามหาสาเหตุแล้ว
ด าเนินการตามควรแก่กรณี และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง 

๙. การแบ่งแยกหน้าที่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย จ าเป็นต้องมีการแบ่งแยก

หน้าที่เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต  เช่น  การอนุมัติรายการ  หรือ
การให้ความเห็นชอบ  การประมวลผลหรือการบันทึกรายการ  การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  
ไม่ควรให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ  ในกรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร  
ท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่งาน 

ดังกล่าวได้ ควรก าหนดกิจกรรมอ่ืนทดแทน เช่น ก าหนดให้มีการสอบทาน
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมข้ึน หรือก าหนดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อาจ
ก าหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหน้าที่
งานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายแก่หน่วยงาน  เพ่ือมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กระท าการอันไม่เหมาะสม  หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ท างานต่อเนื่องในหน้าที่เดิมเป็นเวลานาน 

๑๐. การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
การด าเนินงาน หรือระบบงานใดที่มีความส าคัญควรมีการจัดท าหลักฐานที่เป็น

เอกสารหรือหนังสือไว้  เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถ
ค้นคว้าหรืออ้างอิงได้ รวมทั้ง สามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง พิจารณาอนุมัติ
รายงานอย่างรัดกุม เช่น ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความส าคัญ
ต่อการด าเนินงาน 

๔. ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการก าหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยง  และกิจกรรมการควบคุม  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ  เหมาะสม  เชื่อถือได้   และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 



๑๕๕ 

 
    สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มี
ความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
 การด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ  ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่  โดยข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง  สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน  ทันเวลา  และมี
ความน่าเชื่อถือ  ผู้บริหารระดับต่างๆ  จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กร  เพ่ือพิจารณาว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  เช่น  ข้อมูลด้านการด าเนินงานซึ่งต้องน ามาใช้จัดท า
รายงานการเงิน  รวมถึงข้อมูลต่างๆด้านการจัดซื้อ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  รายการอื่นๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ถาวร  พัสดุคงคลัง  และลูกหนี้  นอกจากนี้  ยังจ าเป็นต้องมีข้อมูลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับต่างๆ  ข้อมูลด้านการเงินเป็นที่
ต้องการของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  จึงควรจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสาร  ที่เกี่ยวข้องและแจกจ่ายข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา  ให้ฝ่ายบริหารและ
บุคลากร  จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น  ช่วยให้ผู้รับสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การสื่อสาร  หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารได้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ  การสื่อสารที่ดี  ควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง  มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง  จาก
ระดับล่างขึ้นบน  และระดับเดียวกันภายในหน่วยงาน  นอกจากการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ควรมี
การสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกด้วย  เพ่ือให้สามารถรับข้อมูลจากผู้ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภายนอกเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

๕. ด้านการติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล  เป็นวิธีที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม

ภายในมีการปฏิบัติตาม  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล  โดยการติดตามผลในระหว่าง
การปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม  มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 

การติดตามประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า  
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีเพียงพอและเหมาะสม  มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในจริง  ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  การติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  และการประเมินผลเป็นรายครั้ง  ดังนี้   



๑๕๖ 

 
๑. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในจะได้รับการ

ออกแบบเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  รวมเป็นส่วนเดียวกัน  และอยู่ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆตามปกติของหน่วยงาน  การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้อง และการเปรียบเทียบ
ข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมอ่ืน  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจ าของบุคลากรในหน่วยงาน 

๒. การประเมินผลเป็นรายครั้ง  คือ  การประเมินเป็นครั้งคราว ตามงวดเวลาที่
ก าหนดหรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตาม
ประเมินผล๕๕ การประเมินผลเป็นรายครั้ง  สามารถท าได้ดังนี้ 

 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  เป็นกระบวนการติดตามประเมินผล
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้วยการให้ผู้มีความช านาญในกิจกรรมนั้น
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน  โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้นๆ  ร่วมกัน
พิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และค้นหาความเสี่ยง
ของงานในความรับผิดชอบ  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองทุกส่วนงานย่อยภายในองค์กร 

 การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  เป็นการประเมินผลที่กระท า
โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะ
ให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  การประเมินผลอย่างเป็นอิสระ  อาจกระท าโดยผู้
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก  และหรือที่ปรึกษาภายนอก  เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรมมากขึ้น  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  ควรจะเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมตนเอง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล  ผู้บริหารต้องก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  และก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน
เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล  ควรด าเนินการ 

 

                                                        
๕๕   สัมภาษณ์  พระศรีวสิุทธิคุณ, ดร., ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ  วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  ตลุาคม  

๒๕๕๘ 



๑๕๗ 

 
 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 

 ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆตามข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 
๔.๓  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

การ พั ฒ น าการควบ คุ มภ าย ใน ต ามห ลั ก ธ รรม าภิ บ าล ขอ งวิท ย า เขต ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 

๑.การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน(ต้นแบบจากสตง.และ 
CUSO) 
๑. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
๒. ด้านการประเมินความเสี่ยง 
๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม 
๔. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. ด้านการติดตามและประเมินผล 

 

๒.หลักธรรมาภิบาล (ตาม พ.ร.ฏ.การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑. ด้านนิติธรรม 
๒. ด้านคุณธรรม 
๓. ด้านความโปร่งใส 
๔. ด้านการมีส่วนร่วม 
๕. ด้านความรับผิดชอบ 
๖. ด้านความคุ้มค่า 

๓.  การพัฒนาการควบคุมภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยา
เขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
๑. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. ด้านการประเมินความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๓. ด้านกิจกรรมการควบคุมตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๔. ด้านระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ด้านการติดตามและประเมินผล
ตามหลักธรรมาภิบาล 



๑๕๙ 

 
แผนภาพที่  ๔.๑  ได้แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยการพัฒนาการควบคุมภายในตาม

หลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ซึ่งอธิบายในรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงานองค์กร  
ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากร  ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกในหน่วยงานเกิดจิตส านึกในเรื่อง ความซื่อสัตย์  
จริยธรรม ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความส าคัญของประสิทธิผล การควบคุม
ภายใน สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก Control  
Consciousness) และบรรยากาศให้บุคลากรเกิดจิตส านึกที่ดี  ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ  
เน้นการสร้างบรรยากาศ  โดยผู้บริหารระดับสูง ( Tone at  the  top) เน้นให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด  ด้านจริยธรรม  รับผิดชอบ  และเข้าใจ  ขอบเขต  อ านาจ  หน้าที่  ของตนเอง  มีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะที่จ าเป็น  ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับ  และ
ปฏิบัติตามนโยบาย  และแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยมีปัจจัยส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม   

 
๑. ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร 
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร  เป็นแนวคิด ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารงาน

น ามาใช้ในการบริหารองค์กร ผู้บริหารแต่ละคน มีแนวคิด และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งประสบการณ์
ทีแ่ตกต่างกันออกไป  ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน  จะท าให้เกิดจุดอ่อน  การควบคุม
ภายในที่แตกต่างกัน  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

๒. ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
  ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกิดคุณธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ในหน่วยงาน  องค์กรที่มีบุคลากรซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสูง  จ านวนมาก  ย่อมน าพาองค์กรก้าวหน้า
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ดังนี้ ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ  
ทั้งโดยค าพูดและการกระท า รวมทั้ง สื่อสารภายในองค์กรให้บุคลากรรับทราบถึงการปฏิบัติของ
ผู้บริหาร  มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและมีข้อห้ามด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน 

๓. การพัฒนาความรู้  ทักษะ  และความสามารถของบุคลากร 
ความรู้  ความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน  

ผู้บริหารได้ก าหนดระดับความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  รวมทั้งความช านาญและประสบการณ์



๑๖๐ 

 
ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ว่าควรอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรให้ เหมาะสมกับหน้าที่  และความรับผิดชอบ เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เครื่องมือที่ส าคัญคือการจัดท าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

๔. โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร เป็นการก าหนดล าดับการบริหาร การควบคุมภายใน ความรับผิดชอบ

กิจกรรม รวมถึง รายงานผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่างๆ โดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วย  โครงสร้างองค์กรที่ได้รับการจัดไว้อย่างดี  ย่อม
เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารสามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงกรอบการท างานของแต่ละ
กิจกรรม  ที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งตั้งไว้  ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมแต่ละแห่ง  อาจแตกต่างกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแต่ละองค์กร 

๕. การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การมอบอ านาจ เป็นการกระจายการควบคุมในส่วนที่ผู้บริหารต้องดูแลไปยังผู้ปฏิบัติงาน

ตามความเหมาะสม และตามความจ าเป็นในการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ การกระจายอ านาจ พิจารณาถึงลักษณะกิจกรรม ความซับซ้อน ขนาดพ้ืนที่ และระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเสี่ยงต่ าสุด ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ของบุคลากรผู้ได้รับมอบอ านาจ เพ่ือให้สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ผู้บริหารควรมอบอ านาจให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง จัดท าเอกสารค าบรรยายลักษณะงานของ
บุคลากรทุกระดับ  เอกสารคู่มือระบบงาน  โดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อนสูงระบบการควบคุมแบะ
ระบบการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและทันกาลไว้อย่างชัดเจน  เป็น
แนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความซับซ้อนหรือละเว้นการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง
การด าเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกย้าย  สับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน   

๖. นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคลากร 
บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ มีอิทธิผลต่อการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมทั้ง ต่อประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน  ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ  ในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก  
การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวทาง หรือ
หลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล  ให้บุคลากรรับทราบโดยละเอียด รวมถึง  ควรพัฒนาให้ความรู้  
ความสามารถ  แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๗. กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
มีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารมีส่วนส าคัญต่อ

การก ากับดูแล  หากหน่วยงานใดมีการก ากับดูแลที่ดี จะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  



๑๖๑ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานให้
เป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารก าหนด รวมถึงผลส าเร็จตามแผนงานต่างๆที่ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  มีความรู้  ความสามารถ  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๒. การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้านการประเมินความเสี่ยง 

ฝ่ายบริหาร ได้ให้ความส าคัญ และมีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อผลส าเร็จ  
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ส าคัญ ที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การประเมินความเสี่ยงเป็น
กระบวนการส าคัญที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร รวมทั้งการค้นหา และน าเอาวิธีการควบคุม  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อหน่วยงาน ซึ่งตามมาตรฐานฯ ก าหนดให้ผู้บริหาร ต้องประเมินความ
เสี่ยง  เพ่ือให้ทราบการด าเนินงานขององค์กร  มีความเสี่ยงส าคัญเรื่องใด และในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน  มีระดับความส าคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด  การที่องค์กร  ได้รับรู้  ปัจจัย
เสี่ยงที่ส าคัญ  จะเป็นประโยชน์  ในการก าหนดแนวทางการควบคุม  เ พ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจตามสมควรว่า  ความเสียหายหรือความผิดพลาด  จะไม่เกิดขึ้น  หรือหาก
เกิดข้ึนจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน   

ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  
ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานให้มีความชัดเจน การก าหนด
วัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ดังนี้ 

๑. การก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน   
หน่วยงานควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง

ชัดเจนและวัดผลได้  มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 
๒. การก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม 

  หน่วยงานควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม และ
วัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน  มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่
เจน  ปฏิบัติ และวัดผลได้  บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การยอมรับ 
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๓. ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event  Identification) 
ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของหน่วยงาน หรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม ในการ
ระบุปัจจัยเสี่ยง  ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใด หรือกิจกรรมใดของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมี
ทรัพย์สินใดที่จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น  ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างในราคา
แพง ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนด 

๔. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk  Analysis)  
หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมี

หลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข ว่ามีผลกระทบต่อหน่วยงานเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่บอกได้ยาก  
โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประมาณโอกาสและความถี่ท่ีความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อย
เพียงใด เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
หน่วยงาน  มูลค่าความเสียหายและความถี่เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้ ควรก าหนดให้เหมาะสมกับ
ขนาด ภารกิจ และลักษณะการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อความ
เสี่ยงที่มีระดับสูง  และมีโอกาสเกิดขึ้นสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ าและโอกาส
จะเกิดความเสี่ยงมีน้อย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสองจุดนี้  ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากกว่าควร
อยู่ในระดับใด เพราะการวัดผลความเสี่ยงท าได้ยาก  อาจพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด นอกจาก
แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นตัวเลข ทางปฏิบัติฝ่ายบริหารควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบ  เช่นความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก  แม้ผลเสียงหายที่เกิดจากความ
เสี่ยงดังกล่าวในแต่ละครั้งมีจ านวนเงินน้อย  แต่หากเกิดขั้นบ่อยๆ ครั้งผลโดยรวมอาจมีจ านวนเงินที่มี
สาระส าคัญและอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานได้ 

๕. การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือการจัดการความเสี่ยง (Risk  
Response) 

เป็นขั้นตอนการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง  เมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงแล้ว ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง  และพิจารณาว่าจะจัดการกับความ
เสี่ยงนั้นอย่างไร  ในการพิจารณาเลือกด าเนินการ  ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย  หรือต้นทุนใน
การจัดการความเสี่ยง เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่  ทั้งนี้ฝ่าย
บริหาร  พิจารณาว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน  เช่น  ระบบการ
ท างานไม่เหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาด และโครงสร้างขององค์กร ปัจจัย
ภายนอก  เช่นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี และกฎหมายใหม่ ที่มีผลใช้
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บังคับ รวมทั้งจะต้องพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงในด้านใด กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงาน
โดยรวม  มักเกิดจากปัจจัยภายนอก  ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร  การป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง  กระท าโดย การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การด าเนินการ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การแบ่งปัน (Sharing)  เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้
ผู้อ่ืนร่วมรับความเสี่ยง เช่น การท าประกัน การใช้บริการภายนอก (Outsource)การลด (Reducing)  
เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การยอมรับ (Accepting) หน่วยงานยอมรับความเสี่ยง  
หน่วยงานอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอ ที่จะใช้ในการ
ตัดสินใจ  และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้ง เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความ
เสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป กรณีเกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย
บริหาร  การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้  โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม  เช่น  ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพต่ า อาจจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น ก าหนดเป็นนโยบายการคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุด  ทั้งใน
เรื่องคุณภาพและราคา การก าหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให้เหมาะสม การจัดท าเบียนประวัติผู้ขาย  
รวมทั้งสถิติราคาและปริมาณการจัดซื้อ การแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การ
ก าหนดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ   

๓. การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้านกิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดหรือออกแบบเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ  ที่
ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  
และการแบ่งแยกหน้าที่ กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่ และทุกระดับของการปฏิบัติงาน การ
ควบคุมงาน การให้ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการ
ปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ การปฏิบัติงาน
ทุกด้าน  ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่
จะก่อให้เกิดความเสียหาย กิจกรรมการควบคุมมีหลายประเภท ผู้บริหารต้องทราบลักษณะความเสี่ยง  



๑๖๔ 

 
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มี
ความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป ผู้บริหารอาจ
พิจารณาน าไปใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ดังนี้   

๖.๑  การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและแผนงาน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางของหน่วยงาน  ส่วนผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้
ก าหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธี
ปฏิบัตินั้น  จะต้องสอดคล้องและรองรับ ตามนโยบายหรือแผนงาน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆเพ่ือวัดผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๖.๒  การสอบทานโดยผู้บริหาร การสอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆโดย
ผู้บริหาร  เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญที่ควรกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  และควรบันทึกผล
การสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณ์ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องติดตามแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร  
ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในแต่ละระดับ 

๖.๓  การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด   
ผู้บริหารสูงสุด  ควรมุ่งเน้นให้ความสนใจกับการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานในภาพรวม  และวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน  โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริง  กับงบประมาณ  เป้าหมายตามแผนงาน  ประมาณการ  รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับข้อมูลในงวดที่ผ่านมา  หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอ่ืนๆ  ซึ่งจะท าให้ภาพรวมของการด าเนินงานว่ามีปัญหาในด้าน
ใดบ้าง  รวมทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ  และแนวทางการแก้ไขท่ีจ าเป็น 

๖.๔  การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา 
ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงาน

ด้านใดด้านหนึ่งภายในหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด จึงควรมุ่งเน้นสอบทานผล
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้  และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่าง ที่มีสาระส าคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
สอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ การสอบทานควรเข้มงวดหรือกระท า
บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับลักษณะและระดับความเสี่ยงของงานนั้นๆ 
 

๔. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการ  ทั้งข้อมูลทางบัญชี  การเงิน และข้อมูลอ่ืนที่ส าคัญ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งในรูปของ
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สารสนเทศหรือรายงาน จะต้องมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันเวลา และให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจ กิจกรรมการควบคุมที่ควรมี เพ่ือให้ได้สารสนเทศและรายงานที่มีความสมบูรณ์ ได้แก่  
การอนุมัติรายการทุกครั้งก่อนท าการบันทึกบัญชี ทะเบียนหรือแฟ้มหลักฐานอ่ืน การสอบทานหรือ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการนั้น การสอบทานหรือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกัน  
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูลทั้งอุปกรณ์  รายงานและบุคลากร 

๕. การอนุมัติ 
การด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ผู้บริหารไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้โดยล าพัง  จึงจ าเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทน  
โดยการมอบอ านาจ  ในการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆ นั้น ควรก าหนดขอบเขตของ
อ านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และควรสื่อสารให้บุคลากรทราบทั่ วกัน ผู้ที่ได้
มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติควรสอบทานความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติ  
ว่าถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง และมีวงเงินที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ตนสามารถอนุมัติได้ รวมทั้ งควรสอบถาม
เกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามอนุมัติให้ด าเนินการ นอกจากนี้ ผู้มีอ านาจอนุมัติ
ไม่ควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มที่ไม่มีข้อมูลรายการที่ขออนุมัติอย่างเพียงพอ 

๖. การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
      การดูแลป้องกันทรัพย์สินเป็นการจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง เช่น เงินสด  
ทรัพย์สินที่มีค่า เอกสารหลักฐานและระบบงานที่ส าคัญ ข้อมูลสารสนเทศ  ที่เป็นความลับขององค์กร  
เพ่ือป้องกันการสูญหาย การทุจริต และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยผู้ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ การดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินที่ดี  
คือ  การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินนั้น เช่น การเก็บเงินสด และของมีค่าในเซฟที่ปลอดภัย  การใส่
กุญแจห้องเก็บพัสดุ หรือตู้เก็บเอกสารหลักฐานส าคัญ การใช้ระบบรักษาความปลอดภัย  โดยใช้การ์ด
หรือแผงสัญญาณ การใช้รหัสผ่าน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้  ฝ่ายบริหารควร
ก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและมีการตรวจนับทรัพย์สินเป็นระยะๆ  โดยบุคคลที่ไม่มี
อ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดหา และดูแลทรัพย์สินนั้นๆ  และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการตรวจนับกับ
ทะเบียนทรัพย์สิน  หากมีผลต่างเกิดขึ้น  ควรติดตามหาสาเหตุแล้วด าเนินการตามควรแก่กรณี  และ
ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง 

๗. การแบ่งแยกหน้าที่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย จ าเป็นต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่เพ่ือ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต เช่น การอนุมัติรายการ หรือการให้ความ
เห็นชอบ การประมวลผลหรือการบันทึกรายการ การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรให้บุคคล
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คนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ ในกรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ท าให้ไม่สามารถ
แบ่งแยกหน้าที่งาน 

ดังกล่าวได้ ควรก าหนดกิจกรรมอ่ืนทดแทน เช่น ก าหนดให้มีการสอบทานรายละเอียดของ
กิจกรรมต่างๆ  เพ่ิมข้ึน  หรือก าหนดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อาจก าหนดให้มีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหน้าที่งานที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายแก่หน่วยงาน  เพ่ือมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าการอันไม่
เหมาะสม  หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ท างานต่อเนื่องในหน้าที่เดิมเป็นเวลานาน 

๘. การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
การด าเนินงาน หรือระบบงานใดที่มีความส าคัญควรมีการจัดท าหลักฐานที่เป็นเอกสารหรือ

หนังสือไว้ เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถค้นคว้าหรือ
อ้างอิงได้ รวมทั้ง สามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง พิจารณาอนุมัติรายงานอย่าง
รัดกุม เช่น ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน 

๔. การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การก าหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 
 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
 การด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารใช้
ในการบริหารจัดการ ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
โดยข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความน่ าเชื่อถือ  
ผู้บริหารระดับต่างๆ จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กร เพ่ือพิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลด้านการด าเนินงานซึ่งต้องน ามาใช้จัดท ารายงานการเงิน  
รวมถึงข้อมูลต่างๆด้านการจัดซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายการอ่ืนๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร พัสดุคงคลัง  
และลูกหนี้ นอกจากนี้  ยังจ าเป็นต้องมีข้อมูลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าองค์กรได้
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  และข้อบังคับต่างๆ ข้อมูลด้านการเงินเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ทั้งภายใน
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และภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ จึงควรจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและ
แจกจ่ายข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา  ให้ฝ่ายบริหารและบุคลากร จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ข่าวสารนั้น  ช่วยให้ผู้รับสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
การสื่อสารที่ดี ควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง  จากระดับล่าง
ขึ้นบน และระดับเดียวกันภายในหน่วยงาน นอกจากการสื่อสารภายในหน่วยงาน ควรมีการสื่อสารที่
เพียงพอกับบุคคลภายนอกด้วย เพื่อให้สามารถรับข้อมูลจากผู้ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 

๕. การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้านการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผล เป็นวิธีที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายใน
มีการปฏิบัติตาม  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล  โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง  อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 

การติดตามประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า  
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีเพียงพอและเหมาะสม  มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในจริง  ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  การติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  และการประเมินผลเป็นรายครั้ง  ดังนี้   

๑. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  การควบคุมภายในจะได้รับการ
ออกแบบเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นส่วนเดียวกัน  และอยู่ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆตามปกติของหน่วยงาน  การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้อง และการเปรียบเทียบ
ข้อมูลต่างๆ  และกิจกรรมอื่น  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจ าของบุคลากรในหน่วยงาน 

๒. การประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การประเมินเป็นครั้งคราว ตามงวดเวลาที่
ก าหนดหรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตาม
ประเมินผล การประเมินผลเป็นรายครั้ง สามารถท าได้ดังนี้ 



๑๖๘ 

 
๒.๑  การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  เป็นกระบวนการติดตามประเมินผล

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้วยการให้ผู้มีความช านาญในกิจกรรมนั้น
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน  โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้นๆ  ร่วมกัน
พิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และค้นหาความเสี่ยง
ของงานในความรับผิดชอบ  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองทุกส่วนงานย่อยภายในองค์กร 

๒.๒  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  เป็นการประเมินผลที่กระท าโดยผู้
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้
ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอิสระ อาจกระท าโดยผู้
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก และหรือที่ปรึกษาภายนอก เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรมมากขึ้น  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ ควรจะเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมตนเอง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล ผู้บริหารต้องก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  และก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน
เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรด าเนินการ 

 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 

 ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆตามข้อเสนอแนะ 
 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ได้แก่ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒)
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการควคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
คือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผู้บริหาร 
และบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ที่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในด้านการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก  (In-depth Interview)  ผู้บริหารจ านวน ๒๘ รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒  
ท่าน จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ รูป/คน ดังต่อไปนี้  

๑. วิทยาเขตหนองคาย  จ านวน  ๖  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระราชรัตนาลงกรณ์  รอง
อธิการบดี,พระครูภาวนาธรรมโฆสิต  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร,นายส าราญ   ย่อยไธสงค์  
ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,  นายชาญไชย พิมพ์ค า  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต, 
พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ,  พระครูปัญญาธรรมานุกิจ  ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๒. วิทยาเขตขอนแก่น  จ านวน  ๕  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต  
รองอธิการบดี ,นายจีระ  ศรเสนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,  ดร.วิทยา  ทองดี  รก. 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต,  พระครูสุตธรรมภาณี  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ,  พระครูสุ
วิธานพัฒนบัณฑิต  รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๓. วิทยาเขตนครราชสีมา  จ านวน  ๕  รูป/คน ประกอบด้วย  พระราชสีมาภรณ์  รอง
อธิการบดี,  ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,  ดร. วินัย  ภูมิสุข  
รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต}  พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ
พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๔. วิทยาเขตสุรินทร์   จ านวน  ๖  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระธรรมโมลี ดร.(ทองอยู่)
รองอธิการบดี,  พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร,  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  
ทองทิพย์  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร.ผู้อ านวยการ



๑๗๐ 

 
ส านักงานวิทยาเขต, พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ  พระมหาวิศิต ธีรว โส ผศ. 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๕. วิทยาเขตอุบลราชธานี  จ านวน  ๖  รูป/คน  ประกอบด้วย  พระราชธีราจารย์,ดร.รอง
อธิการบดี,  พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร,  นายสุรสิทธิ์  ทอง
ลาด  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ,  พระครูสารสีลคุณ (สี สิริญาโน) ดร.รก.
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต,พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผู้อ านวยการส านักงาน
วิชาการ,พระครูกิตติคุโณภาส  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๒  ท่าน  ประกอบด้วย  นางอุไร  ปั้นตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการเงินและบัญชี,  นางบงกช   บุญประมุข  ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  วิทยาเขตหนองคาย  จ านวน  ๔๐  ฉบับ  วิทยา
เขตขอนแก่น  จ านวน  ๗๓  ฉบับ  วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน   ๓๗  ฉบับ  วิทยาเขตนคราชสีมา    
จ านวน   ๓๐  ฉบับ  วิทยาเขตสุรินทร์  จ านวน   ๔๕  ฉบับ  รวมทั้งสิ้น  ๒๒๕  ฉบับ  ได้รับ
แบบสอบถามคืน รวม  ๒๑๕   ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๕๖  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามจ านวน  ๑  ฉบับ  แบ่งออกเป็น  ๓  ตอน  ตอนที่  ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถาน
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สายการปฏิบัติงานปัจจุบัน  
ประสบการณ์การท างานในมจร.  มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบให้ (forced   choice) 
ตอนที่  ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ตามแบบสอบถามจากแบบการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และกรมบัญชีกลาง   ตอนที่   ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
องค์ประกอบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล  ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ตามแบบสอบถามจากแบบการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และกรมบัญชีกลาง   และโดยน าหลักพ้ืนฐาน 
ด้านธรรมาภิบาล  ๖  หลักพ้ืนฐาน ตามแนวทางระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๒  และแบบสอบถามตอนที่  ๒  และตอนที่  ๓  เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  ๕  ระดับ  น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด
สถิติที่ใช้ประกอบด้วย  คือ  ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย   (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )       

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research Design) เป็นการผสาน
ระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 



๑๗๑ 

 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณแล้ว จึงสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล  และ
ข้อเสนอแนะ  ตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

๕๑  สรุปผลการวิจัย 
๕.๒  อภิปรายผล 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล
ของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   สรุป
ผลการวิจัย  ไดด้ังนี้ 
 ๕.๑.๑  สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร 
จ านวน ๓๐ รูป/คน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรเป็นหลัก เมื่อเก็บข้อมูล
รวบรวมแล้ว จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการพรรณนาความตามขั้นตอนวัตถุประสงค์  
 ๕.๑.๒  สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

๑.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการควบคุมภายใน  โดยภารพรวม  อยู่
ในระดับปานกลาง  เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ระดับการควบคุมภายในทุกด้าน  
ประกอบด้วย  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน   การประเมินความเสี่ยง   กิจกรรมการควบคุม   
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 

๒.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการควบคุมภายในด้านธรรมาภิบาล โดย
ภาพรวม  พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง   พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความยุติธรรม  ด้านความ
สามัคคี  อยู่ในระดับมาก  ส าหรับด้านความซื่อสัตย์  ความโปร่งใส  ความมีประสิทธิภาพ  ความ
รับผิดชอบ  การมุ่งเน้นผลงาน  ความคล่องตัว และ การทุจริตคอรัปชั่น  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑  :  เพื่อศึกษาสภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informants Indicators)  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

๑. การควบคุมภายในฯด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม  เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  

โดยให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์  จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  มีการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง  และที่



๑๗๒ 

 
ไม่ถูกต้อง  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  บุคลากรเข้าขอบเขต  อ านาจหน้าที่  รวมทั้งมีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ในภาพรวม  เหมาะสมและมีส่วนให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ตาม  โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ได้เพ่ิมส่วนงาน  กลุ่มงาน  ซึ่งท าให้มีสายงานบังคับบัญชา  มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน
อย่างชัดเจน  เพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  มีความคล่องตัว  
และมีประสิทธิภาพในการควบคุม  ดูแลใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

๒. การควบคุมภายในฯ ด้านการประเมินความเสี่ยง 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ชัดเจน  สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง  ทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก  ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    มีการประเมินความเสี่ยง  โดย
น าระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน คตง. มาปรับใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ  
จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 

๓. การควบคุมภายในฯ ด้านกิจกรรมการควบคุม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า  

เมื่อน าไปปฏิบัติและจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ทุกกิจกรรม  ใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม  เพียงพอ  
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร  โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติตามปกติ  โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน  ก ากับดูแล  ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
อย่างไรก็ตาม  ในงานการบริหาร  ได้มีการปรับปรุง  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในส่วนงานย่อย  งาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร  ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการขององค์กร  และ
บุคลากรงานด้านการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  ได้มี
การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  งานด้านการเงิน  ได้มีการปรับปรุงการเบิกจ่ายให้รวดเร็วและ
ตรงตามก าหนดเวลา   

 
 



๑๗๓ 

 
๔. การควบคุมภายในฯ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีระบบข้อมูล  สารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้  และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ  ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และบรรลุวัตถุประสงค์  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความเหมาะสม  กล่าวคือ  
มีระบบการป้องกันความเสี่ยง  สารสนเทสและอุปกรณ์ใช้งานอย่างเพียงพอ  รวมทั้งจัดหารูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจน  ทันเวลา  และสะดวกต่อผู้ใช้  ผ่านระบบเครือข่าย  ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข้อมูล
ที่สามารถดาวน์โหลดได้  โดยได้เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

๕. การควบคุมภายในฯ ด้านการติดตามประเมินผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    มีการติดตามประเมินการควบคุมภายใน

และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน  เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน  ตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติตามปกติของฝ่าย
บริหาร  ผู้ควบคุม  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  นอกจากนี้  มีการประเมินผลแบบรายครั้งคราว  กรณีพบ
จุดอ่อน  หรือข้อบกพร่อง  มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ  เพ่ือให้ความมั่นใจว่า  ข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทาน   ได้รับการพิจารณา  สนองตอบ  และมีการวินิจฉัย  สั่งการ  ให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที  ระบบการติดตามประเมินผล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  มีความเหมาะสม  โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  และสิ้นปี  มีการประเมินตนเองร่วมกัน  ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ  รวมทั้งมีการ
ประเมินอิสระโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  
ผลการประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ  เสนอผู้บริหารระดับสูง  เพ่ือสั่งการแก้ไขและ
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่  ๒  :  องค์ประกอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informants Indicators)  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

๑. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ใน

ภาพรวม  เหมาะสมและมีส่วนให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้เพ่ิมส่วนงาน  กลุ่มงาน  ซึ่งท าให้มีสายงานบังคับบัญชา  มี
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจน  เพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินงานในอนาคต
ได้อย่างเหมาะสม  มีความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพในการควบคุม  ดูแลใกล้ชิดยิ่งขึ้น 



๑๗๔ 

 
๒. องค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน  สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกัน  ท าให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม  ผู้บริหารมีการระบุความ
เสี่ยง  ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยง  โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน คตง. มาปรับ
ใช้ 

๓. องค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน กิจกรรมเพ่ือการ

ควบคุมในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม  เพียงพอ  และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน  ก ากับดูแล  ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
อย่างไรก็ตาม  ในงานการบริหาร  ได้มีการปรับปรุงงานด้านการพัฒนาบุคลากร  ได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการขององค์กร  และบุคลากรงานด้านการบริหารงบประมาณและ
การติดตามประเมินผล   ได้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  งานด้านการเงิน  ได้มีการปรับปรุง
การเบิกจ่ายให้รวดเร็วและตรงตามก าหนดเวลา   

๔. องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีระบบข้อมูล  สารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติงานเหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศ  ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุ
วัตถุประสงค์  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความเหมาะสม    สารสนเทศและอุปกรณ์ใช้งาน
อย่างเพียงพอ  รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน  ทันเวลา  ผ่านระบบเครือข่าย  ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้  โดยได้เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

๕. องค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    มีการติดตามประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน  ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติ
ตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผู้ควบคุม  มีการประเมินผล มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ  เพ่ือให้ความมั่นใจว่า  
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน   และมีการวินิจฉัย  สั่งการ  ให้ด าเนินการแก้ไข 
ระบบการติดตามประเมินผล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีความเหมาะสม  โดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติ และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน  รวมทั้งมีการประเมินอิสระ



๑๗๕ 

 
โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ผลการ
ประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ   

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ :  เพื่อศึกษาการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล

ของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In–depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants 
Indicators)  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   ที่ได้จากการวิจัย 

๑. หลักนิติธรรม  บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบางส่วน  ยังไม่
ทราบข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารงานในแต่ละส่วนของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรมีแนวทางแก้ไขด้านการจัดอบรม
ให้แก่บุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ทราบในข้อกฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ  ต่างๆที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
คือยึดหลักความถูกต้องตามข้อกฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหลักเกณฑ์ที่ชอบธรรม 

๒. หลักคุณธรรม  บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบางส่วน ยังเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  และบางส่วนยังเห็นแก่พวกพ้องของตนเอง 

-  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรได้มีแนวทางการสร้างทัศนคติด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่บุคลากร  ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน  เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๓. หลักความโปร่งใส  การบริหารงานของหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ในบางแห่งไม่มีความชัดเจนในเรื่องงบประมาณ  เงินรายได้  ที่ได้รับน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย   

-  หน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ควรเปิดเผยการได้มา
และใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ให้มีความชัดเจน  และการใช้จ่ายเงินดังกล่าวนั้นให้ความคุ้มค่า
กับประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ  และกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลั ยนั้น  พร้อมที่
ตรวจสอบได ้

๔. หลักการมีส่วนร่วม  การท างานในบางเรื่อง  ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เข้ามามีส่วนร่วม  ท าให้การท างานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
และไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 



๑๗๖ 

 
-  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรทุก

ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
เพ่ือให้การบริหารงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  เปิดใจกว้างในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากรในองค์กรทุก
ภาคส่วน 

๕. หลักความรับผิดชอบ  บุคลากรในองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย บางส่วน  ปฏิบัติงานตามความรู้สึกของตนเอง  โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และไม่
ค านึงถึงผลงานที่ออกมา   

-  บุคลากรในองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ควรปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  การให้บริการด้านต่างๆ  ควรให้กระท าด้วยความรู้สึกจริงใจ  
มากกกว่าความรู้สึกกระท าตามพอใจ     

๖. หลักความคุ้มค่า   ในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ไมม่ีความท่ัวถึง  ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   

-  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน
ให้มีความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ให้มากที่สุด  
และจัดสรรงบประมาณไปพัฒนาหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ให้ทั่วถึงตามความจ าเป็น /เร่งด่วน ของหน่วยงาน  โดยต้องค านึงถึงความเท่าเทียมในการเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เช่นเดียวกัน 
 

๕.๒  อภิปรายผล 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑  :  เพื่อศึกษาสภาพการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants Indicators)  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

๑. การควบคุมภายในฯด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศ  ทัศนคติที่ดีให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์  จริยธรรมและ

ความโปร่งใส    มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง  และที่ไม่ถูกต้อง  ผู้บริหาร
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร  มอบอ านาจหน้าที่  ให้บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และ
ทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ในภาพรวมเหมาะสม   การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  โครงสร้าง
องค์กร ได้เพ่ิมส่วนงาน  กลุ่มงาน  มีสายงาน มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สามารถรองรับการ
ด าเนินงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  มีความคล่องตัว   



๑๗๗ 

 
๒. การควบคุมภายในฯ ด้านการประเมินความเสี่ยง 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการ
ที่จะท างานให้ส าเร็จ  ตามทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง  ทั้ง
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  มี
การประเมินความ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จากปัจจัยต่างๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 

๓. การควบคุมภายในฯ ด้านกิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน  ที่น าไปปฏิบัติและจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด

ไว้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุม  จะให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  ในภาพรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม  เพียงพอ  และ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร  โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติตามปกติ  โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน  ก ากับดูแล  ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
อย่างไรก็ตาม  ในงานการบริหาร  ได้มีการ 

๔. การควบคุมภายในฯ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีระบบข้อมูล  สารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้  และมีการสื่อสารในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศ  ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุ
วัตถุประสงค์  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความเหมาะสม   

๕. การควบคุมภายในฯ ด้านการติดตามประเมินผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    มีการติดตามประเมินการควบคุมภายใน

และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน  เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน  มีการ
ก าหนดวิธีปฏิบัติ  เพ่ือให้ความมั่นใจว่า  ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน   ได้รับการ
พิจารณา  สนองตอบ  และมีการวินิจฉัย  สั่งการ  ให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที  ระบบการ
ติดตามประเมินผล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีความเหมาะสม  โดยผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และสิ้นปี   

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ :  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants Indicators)  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

 
 



๑๗๘ 

 
๑. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย    ใน
ภาพรวม  เหมาะสมและมีส่วนให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้เพ่ิมส่วนงาน  กลุ่มงาน  ซึ่งท าให้มีสายงานบังคับบัญชา  มี
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจน  เพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินงานในอนาคต
ได้อย่างเหมาะสม  มีความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพในการควบคุม  ดูแลใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

๒. องค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน  สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกัน  ท าให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม  ผู้บริหารมีการระบุความ
เสี่ยง  ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยง  โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน คตง. มาปรับ
ใช้ 

๓. องค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน กิจกรรมเพ่ือการ

ควบคุมในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม  เพียงพอ  และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน  ก ากับดูแล  ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
อย่างไรก็ตาม  ในงานการบริหาร  ได้มีการปรับปรุงงานด้านการพัฒนาบุคลากร  ได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการขององค์กร  และบุคลากรงานด้านการบริหารงบประมาณและ
การติดตามประเมินผล   ได้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  งานด้านการเงิน  ได้มีการปรับปรุง
การเบิกจ่ายให้รวดเร็วและตรงตามก าหนดเวลา   

๔. องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีระบบข้อมูล  สารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติงานเหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศ  ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุ
วัตถุประสงค์  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความเหมาะสม    สารสนเทศและอุปกรณ์ใช้งาน
อย่างเพียงพอ  รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน  ทันเวลา  ผ่านระบบเครือข่าย  ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้  โดยได้เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

๕. องค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผล 



๑๗๙ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    มีการติดตามประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน  ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติ
ตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผู้ควบคุม  มีการประเมินผล มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ  เพ่ือให้ความมั่นใจว่า  
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน   และมีการวินิจฉัย  สั่งการ  ให้ด าเนินการแก้ไข 
ระบบการติดตามประเมินผล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีความเหมาะสม  โดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติ และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน  รวมทั้งมีการประเมินอิสระ
โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ผลการ
ประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ   

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ :  เพื่อศึกษาการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล

ของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้บริหารของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ได้สร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อมการควบคุม  กิจกรรมการควบคุม  การประเมินความ
เสี่ยง  การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  และการติดตามประเมินผล  เพ่ือให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  โดยให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์  จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน  ให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล   

 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

๑. ควรสร้างความตระหนักและความส าคัญเก่ียวกับการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒. ควรสร้างจิตส านึกให้บุคลากรเห็นความส าคัญของความเสี่ยงที่พึงมีในหน่วยงานของ
ตนเอง 

๓. ควรสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ทุกวิทยาเขต เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม
ภายในและป้องกันความเสี่ยง 
 
 



๑๘๐ 

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. รณรงค์ให้ผู้บริหารหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พัฒนาระบบการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในองค์กรอย่างจริงจัง  สร้าง
จิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย 

๒. ผู้บริหารควรก าหนดนโยบาย  มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  และ
สามารถน าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ 

๓. ควรให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง  
และแก้ไขปรับปรุง   เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  งานให้เป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับได้ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. ควรน าผลการศึกษานี้  ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานของหน่วยงานใน

ก ากับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. บริหารงานอย่างโปร่งใส  มีระบบการควบคุมภายในที่ดี   
๓. ควรน าปัญหาที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาให้มีความ

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
๔. ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนให้เข้ากับการบริหารงานในยุคก้าวหน้า  

ตามยุคโลกาภิวัตน์ 
๕.๓.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลในครั้งต่อไป  

ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
๑. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน  ตาม

มาตรฐานที่ก าหนด  ที่สามารถน ามาเป็นแม่บทให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานตามระบบการควบคุมภายในตามหลักธรร

มาภิบาล  ที่เหมาะสมในการบริหารงานในปัจจุบัน  และมีการเปรียบเทียบต่อการบริหารงาน
ดังกล่าว 

๓. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน  เพ่ือการบริหาร 

๔. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยทุกวิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์  และหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย    และพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารองค์กร 



 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย : 

 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary  Sources) 

 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .พระไตรปิฏกภาษาบาลี   ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ , ๒๕๕๐ ,           

กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๕. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฏกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย.          

กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙. 
 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
--------------.ฏีกาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาฏีกา, กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,๒๕๓๙. 
 
(๑) หนังสือ : 
จันทนา สาขากร. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพร  ศรีจั่นเพชร. การควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีพีเอ็น เพรส, ๒๕๕๐. 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบูรณาการ, 

๒๕๒๙. ปรับมาจาก Krejcie,R.V.,and Morgan D.W. "Determining Sample Size for 
Research Activities." Psycholological  measurement (1970) : 607-610. อ้างถึง
ใน สุจิตรา บณยรัตพันธุ์, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์, ๒๕๓๔. 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖. 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ไว้ ณ 

วันที่ ๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 
มาตาฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย. 
ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๔. 
ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.

๒๕๔๖. 
 



๑๘๒ 
 

ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
๒๕๕๐. 

สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, ๒๕๕๐. 
อุษณา  ภัทรมนตรี. การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ฉบับปรับปรุงเนื้อหา.  พิมพ์ครั้งที่  ๑. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท เท็กซ์ แอนด์เจอร์นัล พับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๕๐. 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒. 
บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕. 
วัฒนา  สุนทรธัย, เรียนสถิติด้วย SPSS  ภาคการวิเคราะห์เครื่องมือการวิจัยและการวิเคราะห์

ข้อสอบ. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  จูนพับลิชชิ่ง  จํากัด, ๒๕๕๗. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายงานประจําปี ๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
 
(๒) วิทยานิพนธ์ : 

 
กรรณิกา  เจิมเทียนชัย. “การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์กรของวิทยาลัยพยาบาล 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

จิตรา  เตมีย์, “การนําเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาอุดมศึกษา, คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗ 

เฉลิมชัย  หาญกล้า. “การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏ . 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาอุดมศึกษา. คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม. “การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร : การประยุกต์ใช้การประเมินอภิ
มาน”. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. 

ดวงใจ  ช่วยตระกูล. “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๑. 

ธีระพล  เพ็งจันทร์. “การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๒. 



๑๘๓ 
 

ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา”. วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๑. 

พระมหานพดล  เดชธมฺโม (ดีไธสงค์). การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาสงฆ์ในกํากับของรัฐ,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหานภดล  เตชธมฺโม (ดีไทยสงค์). “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกํากับของ
รัฐ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พิชยา  พรมาลี. การพัฒนารูปแบบโครงข่ายเพ่ือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๙ 

พูนสุข  หิงคานนท์. การพัฒนาการจัดรูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

มณีรัตนา  โนนหัวรอ. “การพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลังอํานาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของครูประจําการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒”. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต.  
สาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๕๗ 

มาศโมฬี  จิ ต รวิ ริ ยะธรรม . “คุณ ธรรมที่ ส่ งเสริมการเป็ นกัลยาณ มิตร ของผู้ บ ริห ารใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

วสันต์  กากแก้ว. การศึกษาองค์ประกอบการควบคุมภายในที่ส่งผลประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว . วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต . สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, ๒๕๕๓. 

ศรีพัชรา  สิทธิกําจร  แก้วพิจิตร. “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๑ 

 
 



๑๘๔ 
 

ศันสนีย์  จะสุวรรณ์. “การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”.
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต . สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐ 

สายทิพย์  ยะฟู. “การพัฒนารูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๖. 

อัจฉรา  นิยมาภา. การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา. คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

 
(๓) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ : 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธันวาคม  ๒๕๕๖. 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี. ๒๕๔๔. 
 

(๔) สัมภาษณ์ : 
พระราชธีราจารย์,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี, วิทยาเขตอุบลราชธานี, ๒๗  ตุลาคม  

๒๕๕๘. 
พระครูปัญญาธรรมานุกิจ, ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, วิทยาเขตหนองคาย, ๖ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
พระครูภาวนาธรรมโฆษิต, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตหนองคาย, วิทยาเขตหนองคาย,  

๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
พระราชรัตนาลงกรณ์, รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย, วิทยาเขตหนองคาย, ๔  พฤศจิกายน  

๒๕๕๘. 
พระธรรมโมลี, ดร., รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 
พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๓ กันยายน  

๒๕๕๘. 
พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์, ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการวิทยาเขตหนองคาย, วิทยาเขตหนองคาย,  

๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
พระครูสมุห์เฉวียน  กตปุญโญ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตอุบลราชธานี, วิทยาเขต

อุบลราชธานี, ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 



๑๘๕ 
 

พระเมธีสุตาภรณ์, ดร., ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา, วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๓ ตุลาคม  
๒๕๕๘. 

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตสุรินทร์,  
๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 

ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง,  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่ วไปวิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขต
นครราชสีมา, ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขต
สุรินทร์, ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 

พระราชสีมาภรณ์, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโฒ, ดร., ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี, 
วิทยาเขตอุบลราชธานี, ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘. 

พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม, ดร.,  ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขต
นครราชสีมา, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๘. 

พระศรีวิสุทธิคุณ, ดร., ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการ  วิทยาเขตสุรินทร์, ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
(1) Books: 

Price  Alan. Human Resourec Management. In a Business Context. 2 edition.  

             London: Thomson Learning, 2004.  
William Ouchi. Organization and Management. Eaglewood Cliffs: Prentice Hill, 1971.  
Morren Tatiana. Conceptualizing Civil Society Within Good Governance and Social  

             Capital Policies. Master Thesis. Dalhousie University. Canada, 2001.  
Clarke. Vicki Clinel Burge. In search of good governance : Decentralization and  

             democracy in Ghana. Ph.D. Dissertation. Northern IIIinois University, 2001.  
Philip Kimmet. The Politics of Good Governance in the Asean 4. Master Degree,  

            Griffith University, 2005.  
Christina M.Blumei. Foreign Aid. Donor Coordination and the Pursuit of Good  



๑๘๖ 
 

            Governance (Kenya. Ph.D. Dissertation. University of Maryland, 2000.  
Agere Sam. Promoting Good Governance: Principles. Practices and Perspective.  

              London: Commonwealth Secretariat, 2000.  
E.N.Chapman. Supervisor Survival Kit. Second edition. California: Science Research  

              Associates lnc, 1995.  
Harold Koontz & Heinz Weihrich. Ninth Edition Management. New York: McGrew  

              Hillbook, 1991. 
Wagner. J.A.. &Hollenbeck.J.R. Management of organization behavior. New Jersey : 
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ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๘ 

 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญทีต่รวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
 

๑)  พระราชปริยัติกวี, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) พระราชวรเมธี,ดร.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) พระมหาสุทิตย์อาภากโร,ดร.   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) ดร.บุญกร  วัฒนบุตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

 

 

 
 
 



๑๙๐ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๒ 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 เรื่อง 

การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขต   
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ค าชี้แจง 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  ๑)เพ่ือศึกษาสภาพการควบคุมภายในของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒)เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๓)เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลัก
ธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ข้อมูล
ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้ 

ดังนั้น โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง   ผู้วิจัย จะประมวลและวิเคราะห์สภาพ
และปัญหาการจัดการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม   

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๓  ตอน 

ตอนทิ่   ๑    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่    ๒    ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายในของวิทยาเขตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย 
ตอนที่   ๓    ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    
ตอนที่   ๔    ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง  และตรงกับความเห็นของ
ท่านมากที่สุด  ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและจะใช้ส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้เท่านั้น 

ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

นางสาวธีรพันธ์   ดีมาก 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๙๓ 

 

ตอนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย ( ⁄ ) เพียงหนึ่งข้อเท่านั้น หน้าค าตอบท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบ 
 
๑. เพศ     (     ) ชาย (     ) หญิง 

๒. อายุ 

(     ) ๒๐ – ๓๐  ป ี (     ) ๓๑  – ๔๐ ป ี

(     ) ๔๑ –๕๐ปี (     )  มากกว่า ๕๑  ปี 

๓. ระดับการศึกษา    

 (    ) ปริญญาตรี    (    ) ปริญญาโท   

 (    ) ปริญญาเอก   

๔. สายการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

(    ) สายวิชาการ    (    ) ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  
 
๕. ประสบการณ์การท างานปัจจุบันในมจร. 

(    ) ตั้งแต่ ๑ -  ๕ ป ี  (    ) ๖ – ๑๐ปี   
(    ) ๑๑ – ๑๕  ป ี   (    ) มากกว่า  ๑๕  ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 

ตอนที่  ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการควบคุมภายในของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย (  ⁄  ) เพียงข้อเดียวเท่านั้นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

ระดับความคิดเห็น      
ระดับท่ี  ๑  น้อยที่สุด   ระดับท่ี  ๒    น้อย 
ระดับท่ี  ๓       ปานกลาง   ระดับท่ี  ๔    มาก  
ระดับท่ี  ๕   มากที่สุด 

ข้อค าถาม ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม         
๑.๑ ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร      
๑.๑.๑  การก าหนดนโยบายและก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานรวมทั้ง
แนวทางการปฏิบัติงาน 

     

๑.๑. ๒.การก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงาน      
๑.๑.๓. การกระจ่ายอ านาจการปฏิบัติงานสู่ระดับล่าง      
๑.๑.๔.การกระจายอ านาจในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์      
๑.๑.๕. การน าหลักการบริหารการควบคุมภายในมาใช้ในหน่วยงาน      
๑.๑.๖.การให้ความส าคัญกับการรายงานและการติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

     

๑.๒  ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน      
๑.๒.๑  ก าหนดจริยธรรมการปฏิบัติงาน      
๑.๒.๒  ผู้บริหารมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารงาน 

     

๑.๒.๓  การให้สิ่งจูงใจอย่างสมเหตุสมผลในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี
การยึดมั่นความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

     

๑.๒.๔  การลงโทษเมื่อมีการกระท าฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติมีความ
เหมาะสม 

     

๑.๓  โครงสร้างของหน่วยงาน      
๑.๓.๑  การจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงาน      
๑.๓.๒  การแสดงแผนภูมิการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับ
บัญชาของหน่วยงาน 

     

 



๑๙๕ 

 

-๒- 

ข้อค าถาม ความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.๔  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ      
๑.๔.๑ การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

     

๑.๔.๒  การมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ 

     

๑.๔.๓ ระบบการติดตามประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย      
๑.๕  นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร      
๑.๕.๑  การให้นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากรมี
ความชัดเจน 

     

๑.๕.๒  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้ัน  เลื่อนต าแหน่งและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

     

๑.๕.๓  การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือความดีความชอบจากการ
ประเมินผลการการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 

     

๑.๕.๔  การให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมอยู่ใน
หลักเกณฑ์หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ชัดเจน 

     

๒.ด้านการประเมินความเสี่ยง      
๒.๑  วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน      
๒.๑.๑  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน      
๒.๑.๑.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในแผนกลยุทธ์และ
แผนประจ าปีตามภารกิจหลักมีความชัดเจน 

     

๒.๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จในทิศทางเดียวกัน 

     

๒.๑.๒  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม      
๒.๑.๒.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม  มีความ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

     

๒.๑.๒.๒  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม 

     

๒.๑.๒.๓  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน      



๑๙๖ 

 

 -๓- 

ข้อค าถาม ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๑.๒.๔  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

     

๒.๑.๒.๕การจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามที่ก าหนดมีความเหมาะสม 

     

๒.๒.๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยง      
๒.๒.๒.๑  การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลักเกณฑ์การพิจารณาความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

     

๒.๒.๒.๒  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

     

๒.๒.๓  การจัดล าดับความเสี่ยง      
๒.๒.๓.๑  การจัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาตัดสินใจระดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ 

     

๒.๒.๓.๒  การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  โดยการพิจารณาความ
เสี่ยงที่มีระดับสูงเป็นล าดับแรก 

     

๒.๒.๓.๓  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

     

๒.๒.๔  การบริหารความเสี่ยง      
๒.๒.๔.๑  แนวทางในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
มีความชัดเจน 

     

๒.๒.๔.๒  การควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ผู้บริหาร
ยอมรับได้ 

     

๓. กิจกรรมการควบคุม      
๓.๑  นโยบายและวิธีปฏิบัติ      
๓.๑.๑  การก าหนดนโยบายแผนงานแผนงบประมาณและแนวทาง
หรือวิธีการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 

     

๓.๑.๒  การก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตามผลการประเมิน
ความเสี่ยงที่ได้ 

     

๓.๑.๓  คู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่
เสมอ 

     



๑๙๗ 

 

 

-๔- 

ข้อค าถาม ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑.๔  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติงานตามกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก าหนดขึ้น 

     

๓.๑.๕  การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดมีความ
คล่องตัว  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

     

๓.๒  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่      
๓.๒.๑  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ในระดับ
ต่างๆมีความเหมาะสม 

     

๓.๒.๒  การก าหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 

     

๓.๒.๓  การก าหนดอ านาจในการอนุมัติในแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 

     

๓.๓  การสอบทานการด าเนินงาน      
๓.๓.๑  การจัดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานระหว่างกันมี
อย่างเหมาะสม 

     

๓.๓.๒  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว้มีหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

     

๓.๓.๒  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ทันต่อเวลา 

     

๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร      
๓.๔.๑  การก าหนดวิธีการควบคุมกระบวนการประมวลผลมีความ
เหมาะสมและเป็นระบบ 

     

๓.๔.๒  การจัดหา  การดูแลรักษา  และการพัฒนาระบบงานมีความ
เหมาะสม 

     

๓.๔.๓  ระบบการจัดเก็บเอกสารในแต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่และ
สามารถตรวจสอบได้ 

     

๓.๔.๔ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การเข้าข้อมูล
ที่ส าคัญ  มีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลไป
ใช้ในทางที่ไม่สมควร 

     



๑๙๘ 

 

-๕- 

ข้อค าถาม ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๕  การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน      
๓.๕.๑  การจัดระบบการควบคุมทรัพย์สินประเภทเงินสด  เอกสาร
สิทธิต่างๆ  วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงานมีความปลอดภัย 

     

๓.๕.๒  การตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ      
๓.๕.๓  การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน      
๓.๕.๔  มีสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน      
๓.๕.๕  มาตรการการเก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานต่างๆมี
ความเหมาะสม 

     

๓.๖  การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน      
๓.๖.๑  การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินงานในแต่ละงานหรือ
แต่ละกิจกรรม 

     

๓.๖.๒  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการติดตามผล
การด าเนินงาน 

     

๔.  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร      
๔.๑  สารสนเทศ      
๔.๑.๑   การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงานสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

     

๔.๑.๒  ระบบการจัดการและรวบรวมสารสนเทศในหน่วยงานมีความ
ถูกต้อง  มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

     

๔.๑.๓  การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี 

     

๔.๑.๔  ข้อมูลที่ได้รับทั้งจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกมีความ
ถูกต้อง  ทันต่อเวลา 

     

๔.๒  การสื่อสาร      
๔.๒.๑  การจัดระบบการสื่อสารภายในทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการมีความชัดเจน 

     

๔.๒.๒  การจัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มี
ความเหมาะสม 

     

      



๑๙๙ 

 

-๖- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อค าถาม ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔.๒.๓  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในเป็นอย่างดี 

     

๕.  ด้านการติดตามและประเมินผล      
๕.๑  การติดตามผล      
๕.๑.๑  การจัดระบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานมีความ
ต่อเนื่อง 

     

๕.๑.๒  การรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน  เสนอให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นระยะๆอย่างสม่ าเสมอ 

     

๕.๑.๓    กระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการด าเนินงานมีการ
ก าหนดอย่างเป็นระบบ  เป็นที่ยอมรับ มีความต่อเนื่อง 

     

๕.๒  การประเมินผล      
๕.๒.๑  การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสม      
๕.๒.๒  ผลการประเมินมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ      
      



๒๐๐ 

 

ตอนที่  ๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย (  ⁄  ) เพียงข้อเดียวเท่านั้นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

ระดับความคิดเห็น      
ระดับท่ี  ๑  น้อยที่สุด   ระดับท่ี  ๒    น้อย 
ระดับท่ี  ๓       ปานกลาง   ระดับท่ี  ๔    มาก  
ระดับท่ี  ๕   มากที่สุด 

ข้อค าถาม ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม         
๑.๑ ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร      
๑.๒  ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน      
๑.๓  โครงสร้างของหน่วยงาน      
๑.๔  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ      
๑.๕  นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร      
๒.ด้านการประเมินความเสี่ยง      
๒.๑  วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน      
๒.๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยง      
๓. กิจกรรมการควบคุม      
๓.๑  นโยบายและวิธีปฏิบัติ      
๓.๒  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่      
๓.๓  การสอบทานการด าเนินงาน      
๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร      
๓.๕  การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน      
๓.๖  การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน      
๔.  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร      
๔.๑  สารสนเทศ      
๔.๒  การสื่อสาร      
๕.  ด้านการติดตามและประเมินผล      
๕.๑  การติดตามผล      
๕.๒  การประเมินผล      

 



๒๐๑ 

 

ตอนที่ ๓   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
   ระดับความคิดเห็น      

ระดับท่ี  ๑  น้อยที่สุด   ระดับท่ี  ๒    น้อย 
ระดับท่ี  ๓       ปานกลาง   ระดับท่ี  ๔    มาก  
ระดับท่ี  ๕   มากที่สุด 

 
ธรรมาภิบาล ความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. หลักนิติธรรม      
๑.๑การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ 

     

๑.๒มีการด าเนินการ  การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย  วิธีปฏิบัติ  
หรือระเบียบปฏิบัติ 

     

๒. หลักคุณธรรม      
๒.๑การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  เปิดใจกว้าง  ไม่ปัดความ
รับผิดชอบ  ไม่ใช้ผู้อ่ืนเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ 

     

๒.๒ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญ
ของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

     

๓. หลักความโปร่งใส      
๓.๑เปิดเผยข้อมูล  วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน        
๓.๒ด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องไม่
โปร่งใสของพนักงานเกิดขึ้น 

     

๔. หลักการมีส่วนร่วม      
๔.๑เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้  มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ด าเนินการและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

     

๔.๒ก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น  เพ่ือให้พนักงานถือปฏิบัติ
ตาม 

     

๕. หลักความรับผิดชอบ      
๕.๑ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในหน้าที่และตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

     



๒๐๒ 

 

ธรรมาภิบาล ความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕.๒ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

     

๕.๓ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่มอบหมาย 

     

๖. หลักความคุ้มค่า      
๖.๑การบริหารงบประมาณส าเร็จเป็นไปตามแผนงาน  แผน
งบประมาณ และเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน   

     

๖.๒มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
ก าหนดวิธีการควบคุม 

     

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 

 

 
 
 



๒๐๖ 

 

 
 
 



๒๐๗ 

 

 

 
 



๒๐๘ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 ผลการหาดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามหรือ  IOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

 

ผลการหาดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามหรือ  IOCแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่องการพัฒนาการ
ควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/คนที่ สรุปและแปรผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า

IOC 
แปลผล 

๑.ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม         
๑.๑ปรัชญาและลักษณะการท างานของ
ผู้บริหาร 

        

๑.๑.๑  การก าหนดนโยบายและก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๑.๒  การก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๑.๓  การกระจายอ านาจการปฏิบัติงานสู่
ระดับล่าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๑.๔ ความมุ่งม่ันในการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๑.๑.๕  การน าหลักการบริหารจัดการมาให้ใน
หน่วยงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๑.๖  การให้ความส าคัญกับการรายงานและ
การติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๒  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหาร
และการปฏิบัติงาน 

        

๑.๒.๑  การก าหนดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 
๑.๒.๒  ผู้บริหารมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีทั้งในด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการ
บริหารงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๒.๓  การให้สิ่งจูงใจอย่างสมเหตุสมผลในการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการยึดมั่นความซื่อสัตย์
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๒.๔  การลงโทษเมื่อมีการกระท าฝ่าฝืน
ระเบียบข้อปฏิบัติมีความเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 



๒๑๒ 

 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/คนที่ สรุปและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC 

แปลผล 

๑.๓  โครงสร้างของหน่วยงาน         
๑.๓.๑  การจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับ
บัญชาของหน่วยงาน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๓.๒  การแสดงแผนภูมิการจัดโครงสร้างและ
สายงานการบังคับบัญชาหน่วยงาน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๔  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ         
๑.๔.๑ การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละต าแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๔.๒  การมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๑.๔.๓ ระบบการติดตามประเมินผลงานที่ได้
มอบหมาย 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๕  นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้าน
บุคลากร 

        

๑.๕.๑  การให้นโยบายการบริหารและการ
พัฒนาด้านบุคลากรมีความชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๕.๒  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้ัน  
เลื่อนต าแหน่งและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑.๕.๓  การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือความดี
ความชอบจากการประเมินผลการการปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๕.๔  การให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และ
จริยธรรมอยู่ในหลักเกณฑ์หนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๒.ด้านการประเมินความเสี่ยง         
๒.๑  วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน         
๒.๑.๑  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 



๒๑๓ 

 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/คนที่ สรุปและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC 

แปลผล 

๒.๑.๑.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ในแผนกลยุทธ์และแผนประจ าปีตามภารกิจหลัก
มีความชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒.๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในทิศทางเดียวกัน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๒.๑.๒  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒.๑.๒.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละ
กิจกรรม  มีความสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๒.๑.๒.๓  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๑.๒.๔  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๒.๑.๒.๕การจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดมีความ
เหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๒ กระบวนการประเมินความเสี่ยง         
๒.๒.๑  การระบุปัจจัยเสี่ยง ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๒.๒.๑.๑ การระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานมี
ความเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒.๒.๑.๒  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาและระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๒.๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๒.๒.๒.๑  การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 



๒๑๔ 

 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/คนที่ สรุปและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC 

แปลผล 

๒.๒.๒.๒  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒.๒.๓  การจัดล าดับความเสี่ยง ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๒.๒.๓.๑  การจัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  มี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจระดับความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๒.๓.๒  การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  โดย
การพิจารณาความเสี่ยงที่มีระดับสูงเป็นล าดับ
แรก 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒.๒.๓.๓  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วน
ร่วมในการจัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๒.๒.๔  การบริหารความเสี่ยง ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๒.๒.๔.๑  แนวทางในการบริหารและการควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีความชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒.๒.๔.๒  การควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับท่ีผู้บริหารยอมรับได้ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓. กิจกรรมการควบคุม         
๓.๑  นโยบายและวิธีปฏิบัติ         
๓.๑.๑  การก าหนดนโยบายแผนงานแผน
งบประมาณและแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานมี
ความชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๑.๒  การก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไป
ตามผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๑.๓  คู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานมีการปรับปรุง
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๑.๔  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

 
 

        



๒๑๕ 

 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/คนที่ สรุปและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC 

แปลผล 

๓.๑.๕  การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก าหนดมีความคล่องตัว  ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๒  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและ
การแบ่งแยกหน้าที่ 

        

๓.๒.๒  การก าหนดขอบเขตของงานและการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่
ละคน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๒.๓  การก าหนดอ านาจในการอนุมัติในแต่ละ
ระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๓  การสอบทานการด าเนินงาน         
๓.๓.๑  การจัดให้มีระบบการสอบทานการ
ปฏิบัติงานระหว่างกันมีอย่างเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๓.๒  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้มี
หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๓.๒  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทันต่อเวลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

        

๓.๔.๑  การก าหนดวิธีการควบคุมกระบวนการ
ประมวลผลมีความเหมาะสมและเป็นระบบ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๔.๒  การจัดหา  การดูแลรักษา  และการ
พัฒนาระบบงานมีความเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๔.๓  ระบบการจัดเก็บเอกสารในแต่ละ
ประเภทเป็นหมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได้ 
 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

         



๒๑๖ 

 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/คนที่ สรุปและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC 

แปลผล 

๓.๔.๔ การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ  การเข้าข้อมูลที่ส าคัญ  มีการป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลไปใช้
ในทางท่ีไม่สมควร 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๕  การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและ
เอกสารหลักฐาน 

        

๓.๕.๑  การจัดระบบการควบคุมทรัพย์สิน
ประเภทเงินสด  เอกสารสิทธิต่างๆ  วัสดุ  
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงานมีความปลอดภัย 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๕.๒  การตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆมีการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๕.๓  การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบัน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๕.๔  มีสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๓.๕.๕  มาตรการการเก็บรักษาและท าลาย
เอกสารหลักฐานต่างๆมีความเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๖  การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน         
๓.๖.๑  การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานในแต่ละงานหรือแต่ละกิจกรรม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓.๖.๒  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการติดตามผลการด าเนินงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร         
๔.๑  สารสนเทศ         
๔.๑.๑   การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๔.๑.๒  ระบบการจัดการและรวบรวมสารสนเทศ
ในหน่วยงานมีความถูกต้อง  มีความครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๑๗ 

 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/คนที่ สรุปและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC 

แปลผล 

๔.๑.๓  การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยที่ดี 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๔.๑.๔  ข้อมูลที่ได้รับทั้งจากแหล่งภายในและ
แหล่งภายนอกมีความถูกต้อง  ทันต่อเวลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

         
๔.๒  การสื่อสาร         
๔.๒.๑  การจัดระบบการสื่อสารภายในทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการมีความชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๔.๒.๒  การจัดช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๒.๓  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นอย่าง
ดี 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๕.  ด้านการติดตามและประเมินผล         
๕.๑  การติดตามผล         
๕.๑.๑  การจัดระบบการติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๕.๑.๒  การรายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  เสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ
อย่างสม่ าเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕.๑.๓  กระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการ
ด าเนินงานมีการก าหนดอย่างเป็นระบบเป็นที่
ยอบรับมีความต่อเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๕.๒  การประเมินผล         
๕.๒.๑  การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลมี
ความเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕.๒.๒  ผลการประเมินมีความถูกต้องและเป็นที่
ยอมรับ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

 



๒๑๘ 
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๒๑๙ 
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๒๒๐ 

 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 

.938 90 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

๑.๑.๑  การก าหนดนโยบายและก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

264.23 1185.564 .776 .936 

๑.๑.๒.การก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการ
ด าเนินงาน 
 

264.10 1174.921 .853 .935 

๑.๑.๓. การกระจ่ายอ านาจการปฏิบัติงานสู่ระดับ
ล่าง 

264.13 1209.982 .665 .937 

๑.๑.๔.การกระจายอ านาจในการบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

264.27 1216.892 .752 .937 

๑.๑.๕. การน าหลักการบริหารการควบคุมภายใน
มาใช้ในหน่วยงาน 
 

264.27 1235.857 .083 .938 



๒๒๑ 

 

 

Scale 
Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

๑.๑.๖.การให้ความส าคัญกับการรายงานและการ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม  าเสมอ 

264.23 1185.564 .776 .936 

๑.๒.๑  ก าหนดจริยธรรมการปฏิบัติงาน 264.10 1174.921 .853 .935 
๑.๒.๒  ผู้บริหารมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที ดีทั้งในด้านความซื อสัตย์และจริยธรร 

264.13 1209.982 .665 .937 

๑.๒.๓การให้สิ งจูงใจอย่างสมเหตุสมผลในการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที มีการยึด 

263.43 1241.564 -.062 .939 

๑.๒.๔การลงโทษเมื อมีการกระท าฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อปฏิบัติมีความเหมาะสม 

263.27 1272.478 -.638 .941 

๑.๓.๑การจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับ
บัญชาของหน่วยงาน 

263.57 1251.289 -.285 .939 

๑.๓.๒การแสดงแผนภูมิการจัดโครงสร้างและ
สายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงาน 

264.23 1185.564 .776 .936 

๑.๔.๑การก าหนดอ านาจหน้าที ความรับผิดชอบ
ในแต่ละต าแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน 

264.10 1174.921 .853 .935 

๑.๔.๒การมอบหมายอ านาจและหน้าที ความ
รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที  

264.13 1209.982 .665 .937 

๑.๔.๓ระบบการติดตามประเมินผลงานที ได้
มอบหมาย 

264.27 1216.892 .752 .937 

๑.๕.๑ การให้นโยบายการบริหารและการพัฒนา
ด้านบุคลากรมีความชัดเจน 
 

264.23 1185.564 .776 .936 

๑.๕.๒ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื อนข้ัน  
เลื อนต าแหน่งและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

264.10 1174.921 .853 .935 



๒๒๒ 

 

 

Scale 
Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

๑.๕.๓ เลื อนต าแหน่งหรือความดีความชอบจาก
การประเมินผลการการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสม 

264.13 1209.982 .665 .937 

๑.๕.๔  การให้ความส าคัญกับความซื อสัตย์และ
จริยธรรมอยู่ในหลักเกณฑ์หนึ งของการ
ประเมินผล 

264.27 1216.892 .752 .937 

๒.๑.๑การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานใน
แผนกลยุทธ์และแผนประจ าปีตามภารกิจหลักมี
ความชัดเจน 

263.33 1268.023 -.580 .940 

๒.๑.๒เจ้าหน้าที ทุกคนรับทราบ 262.90 1220.990 .487 .937 
๒.๑.๓การก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม
มีความสอดคล้อง 

263.43 1241.564 -.062 .939 

๒.๑.๔ เจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องมีส่วนร่วม 263.27 1272.478 -.638 .941 
๒.๑.๕ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

263.57 1251.289 -.285 .939 

๒.๑.๖เจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที ก าหนดไว้ 

263.57 1232.047 .070 .939 

๒.๑.๗ การจัดสรรทรัพยากรที ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที ก าหนดมีความ
เหมาะสม 

263.40 1263.007 -.380 .940 

๒.๒.๑ ระบุปัจจัยเสี ยงที มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จการด าเนินงานมีความเหมาะสม 

263.70 1241.734 -.070 .939 

๒.๒.๒ ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
ระบุปัจจัยเสี ยงที เกิดข้ึน 

263.57 1247.564 -.206 .939 

๒.๒.๔ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี ยงที มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จ 

263.33 1227.816 .290 .938 



๒๒๓ 

 

 

Scale 
Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

๒.๒.๕ ทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความ
เสี ยงที เกิดขึ้น 

263.57 1253.082 -.323 .939 

๒.๒.๖ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจ
ระดับความเสี ยงอย่างเหมาะสมเป็นที ยอมรับ 

263.33 1227.816 .290 .938 

๒.๒.๗ พิจารณาความเสี ยงที มีระดับสูงเป็นล าดับ
แรก 

263.37 1235.344 .043 .938 

๒.๒.๘ ทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความ
เสี ยงที เกิดขึ้น 

263.33 1212.575 .723 .937 

๒.๒.๙ แนวทางในการบริหารและการควบคุม
ความเสี ยงที เกิดขึ้นมีความชัดเจน 

262.93 1203.582 .789 .936 

๒.๒.๑๐การควบคุมความเสี ยงที เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับที ผู้บริหารยอมรับได้ 

263.10 1232.921 .152 .938 

๓.๑.๑การก าหนดนโยบายและแนวทางหรือ
วิธีการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 
 

263.33 1227.816 .290 .938 

๓.๑.๒ การก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไป
ตามผลการประเมินความเสี ยงที ได้ 
 

263.77 1254.116 -.307 .939 

๓.๑.๓คู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานมีการปรับปรุง
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
 

263.13 1246.464 -.154 .939 

๓.๑.๔เจ้าหน้าที ทุกคนรับทราบและปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมการควบคุมที ก าหนดขึ้น 
 

262.93 1243.375 -.146 .939 

๓.๑.๕กิจกรรมการควบคุมที ก าหนดมีความ
คล่องตัว  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

263.30 1230.424 .142 .938 



๒๒๔ 

 

 

Scale 
Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

๓.๒.๑  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้
เจ้าหน้าที ในระดับต่างๆมีความเหมาะสม ๓.๒.๒  
การก าหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยก
หน้าที ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที แต่ละคน 
๓.๒.๓  การก าหนดอ านาจในการอนุมัติในแต่ละ
ระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  แจ้งให้
เจ้าหน้าที ทุกคน 

263.17 1223.109 .358 .937 

๓.๒.๒  การก าหนดขอบเขตของงานและการ
แบ่งแยกหน้าที ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที แต่
ละคน 

263.13 1246.464 -.154 .939 

๓.๒.๓ อ านาจในการอนุมัติในแต่ละระดับเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

262.93 1243.375 -.146 .939 

๓.๓.๑  การจัดให้มีระบบการสอบทานการ
ปฏิบัติงานระหว่างกันมีอย่างเหมาะสม 

263.50 1192.672 .554 .936 

๓.๓.๒  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับแผนการปฏิบัติงานที วางไว้ 

263.20 1255.959 -.327 .940 

๓.๓.๓  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาที เกิดข้ึนได้ทันต่อเวลา 
 

263.17 1218.282 .374 .937 

๓.๔.๑  การก าหนดวิธีการควบคุมกระบวนการ
ประมวลผลมีความเหมาะสมและเป็นระบบ 
 

262.37 1211.137 .582 .937 

๓.๔.๒  การจัดหา  การดูแลรักษา  และการ
พัฒนาระบบงานมีความเหมาะสม 
 

263.13 1246.464 -.154 .939 

๓.๔.๓  ระบบการจัดเก็บเอกสารในแต่ละ
ประเภทเป็นหมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได้ 
 

262.93 1243.375 -.146 .939 



๒๒๕ 

 

 

Scale 
Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

๓.๔.๔ การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ  การเข้าข้อมูลที ส าคัญ  มีการป้องกัน
ความเสียหาย 

264.17 1269.454 -.378 .941 

๓.๕.๑  การจัดระบบการควบคุมทรัพย์สินมีความ
ปลอดภัย 

263.47 1362.464 -.784 .948 

๓.๕.๒  การตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆมีการ
ด าเนินการอย่างสม  าเสมอ 

262.37 1251.551 -.149 .941 

๓.๕.๓  การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบัน 

262.30 1290.079 -.643 .942 

๓.๕.๔  มีสถานที จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน 263.13 1186.533 .771 .936 
๓.๕.๕  มาตรการการเก็บรักษาและท าลาย
เอกสารหลักฐานต่างๆมีความเหมาะสม 

263.60 1183.766 .631 .936 

๓.๖.๑  การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานในแต่ละงานหรือแต่ละกิจกรรม 

263.13 1186.533 .771 .936 

๓.๖.๒  เจ้าหน้าที ทุกคนรับทราบเกี ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการติดตามผลการด าเนินงาน 

263.60 1183.766 .631 .936 

๔.๑.๑   การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ 

263.47 1127.223 .947 .933 

๔.๑.๒  ระบบการจัดการและรวบรวมสารสนเทศ
ในหน่วยงานมีความถูกต้อง 

263.40 1131.421 .946 .934 

๔.๑.๓  การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยที ดี 

263.10 1155.541 .834 .935 

๔.๑.๔  ข้อมูลที ได้รับทั้งจากแหล่งภายในและ
แหล่งภายนอกมีความถูกต้อง  ทันต่อเวลา 

263.90 1201.197 .613 .936 

๔.๒.๑  การจัดระบบการสื อสารภายในทั้งที เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการมีความชัดเจน 

263.50 1198.741 .422 .937 



๒๒๖ 

 

 

Scale 
Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

๔.๒.๒  การจัดช่องทางการสื อสารระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที มีความเหมาะสม 

263.13 1186.533 .771 .936 

๔.๒.๓  เจ้าหน้าที ทุกคนรับทราบเกี ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นอย่าง
ดี 

263.60 1183.766 .631 .936 

๕.๑.๑  การจัดระบบการติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานมีความต่อเนื อง 

263.60 1153.559 .772 .935 

๕.๑.๒  การรายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  เสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ
อย่างสม  าเสมอ 

263.13 1186.533 .771 .936 

๔.๑.๓  การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยที ดี 

263.60 1183.766 .631 .936 

๔.๑.๔  ข้อมูลที ได้รับทั้งจากแหล่งภายในและ
แหล่งภายนอกมีความถูกต้อง  ทันต่อเวลา 

263.10 1228.369 .156 .938 

๔.๒.๑  การจัดระบบการสื อสารภายในทั้งที เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการมีความชัดเจน 

263.13 1186.533 .771 .936 

๔.๒.๒  การจัดช่องทางการสื อสารระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที มีความเหมาะสม 

263.60 1183.766 .631 .936 

๔.๒.๓  เจ้าหน้าที ทุกคนรับทราบเกี ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นอย่าง
ดี 

263.60 1222.386 .205 .938 

๔.๒.๓  เจ้าหน้าที ทุกคนรับทราบเกี ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามระบบ 

264.10 1187.955 .848 .936 

๕.๑.๑  การจัดระบบการติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานมีความต่อเนื อง 

263.90 1239.955 -.051 .938 



๒๒๗ 

 

 

Scale 
Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

๕.๑.๒  การรายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  เสนอให้ผู้บริหารทราบ 

263.73 1216.961 .288 .938 

๕.๑.๓  กระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการ
ด าเนินงานมีการก าหนดอย่างเป็นระบบ 

263.93 1236.823 .037 .938 

๕.๒.๑  การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลมี
ความเหมาะสม 

263.47 1174.464 .691 .936 

๕.๒.๒  ผลการประเมินมีความถูกต้องและเป็นที 
ยอมรับ 

263.60 1213.352 .342 .937 

๑.๑การปฏิบัติหน้าที อย่างตรงไปตรงมา  ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

263.47 1127.223 .947 .933 

๑.๒มีการด าเนินการ  การปฏิบัติเป็นไปตาม
นโยบาย  วิธีปฏิบัติ  หรือระเบียบปฏิบัติ 

263.40 1131.421 .946 .934 

๒.๑การปฏิบัติหน้าที ด้วยความซื อสัตย์ 263.10 1155.541 .834 .935 
๒.๒ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร 263.90 1201.197 .613 .936 
๓.๑เปิดเผยข้อมูล  วิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

263.50 1198.741 .422 .937 

๓.๒ด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื อมีสัญญาณแจ้งว่า
อาจมีปัญหาเรื องไม่โปร่งใส 

263.13 1186.533 .771 .936 

๔.๑เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้  มีส่วนเกี ยวข้อง 263.60 1183.766 .631 .936 
๔.๒ก าหนดสิ งจูงใจที ยุติธรรมและจ าเป็น  เพื อให้
พนักงานถือปฏิบัติตาม 

263.60 1153.559 .772 .935 

๕.๑ปฏิบัติหน้าที ตามความรับผิดชอบในหน้าที 
และตามที ได้รับมอบหมาย 

263.13 1186.533 .771 .936 

๕.๒ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที เป็นไปได้
ในการปฏิบัติงาน 

263.60 1183.766 .631 .936 



๒๒๘ 

 

 

Scale 
Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

๕.๓ผู้บริหารมีวิธีการที มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามผล 

263.10 1228.369 .156 .938 

๖.๑การบริหารงบประมาณส าเร็จเป็นไปตาม
แผนงาน 

263.13 1186.533 .771 .936 

๖.๒มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที จะ
เกิดข้ึน 

263.60 1183.766 .631 .936 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขต  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 

 



๒๓๒ 

 



๒๓๓ 

 



๒๓๔ 

 



๒๓๕ 

 



๒๓๖ 

 



๒๓๗ 

 



๒๓๘ 

 



๒๓๙ 

 



๒๔๐ 

 



๒๔๑ 

 



๒๔๒ 

 



๒๔๓ 

 



๒๔๔ 

 



๒๔๕ 

 



๒๔๖ 

 



๒๔๗ 

 



๒๔๘ 

 



๒๔๙ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๑ 

 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
เรื่อง  การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 

๑. การควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร เพื่อช่วยให้ผู้บริหารพิจารณาตัดสินได้ว่า 

การควบคุมภายในของหน่วยงานมีอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่   

สภาพการควบคุมภายใน เพียงพอ ไม่เพียงพอ อย่างไร 

๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม    

๒. การประเมินความเสี่ยง    
๓. กิจกรรมการควบคุม 

   
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

   

๕. การติดตามประเมินผล    

๒. ควรปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน ในจุดใด อย่างไร 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน จุดใด อย่างไร 
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

  
๒. การประเมินความเสี่ยง 

  
๓. กิจกรรมการควบคุม 

  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

  
๕. การติดตามประเมินผล 

  
 
 
 
 



๒๕๒ 

 

 
 
 
 

๓. การควบคุมภายใน  มีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่อย่างไร 
 

การควบคุมภายใน มี/ใช้ ไม่มี/ไม่ใช่ อย่างไร 

๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม    

๒. การประเมินความเสี่ยง    
๓. กิจกรรมการควบคุม 

   
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

   

๕. การติดตามประเมินผล    
 
๔. การปฏิบัติมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 

 

การควบคุมภายใน มี/ใช้ ไม่มี/ไม่ใช่ อย่างไร 

๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม    

๒. การประเมินความเสี่ยง    
๓. กิจกรรมการควบคุม 

   
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

   

๕. การติดตามประเมินผล    
 
 
 
 

 



๒๕๓ 

 

๕. แนวทางการพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล    ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ควรเป็นอย่างไร   
 

หลักธรรมาภิบาล     การควบคุมภายใน 

๑. หลักนิติธรรม ๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

๒. หลักคุณธรรม ๒. การประเมินความเสี่ยง 
๓. หลักความโปร่งใส ๓. กิจกรรมการควบคุม 
๔. หลักการมีส่วนร่วม ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๕. หลักความรับผิดชอบ 
๕. การติดตามประเมินผล 

๖. หลักความคุ้มค่า  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 
รูปภาพการสัมภาษณ์เพื่องานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๕๕ 

 

 

๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น 

23-26  ก.ย. 58 

 

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 

๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขตหนองคาย 
3-5พ.ย. 58 

๑. พระราชรัตนาลงกรณ์   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

 



๒๕๖ 

 

๒. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

 

 

๓. พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

 

 

 

 



๒๕๗ 

 

๔. พระครูปัญญาธรรมานุกิจ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ ์

 

 

๓. สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขตนครราชสีมา 

12-15 ตุลาคม 58 

๑. พระราชสีมาภรณ์รองอธิการบดี 

 

 

 



๒๕๘ 

 

๒. พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

 

๓. ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง   ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 

 

๔. พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร.  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

 

 

๕. ดร. วินัย  ภูมิสุข   รก. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 

 

 

 

 



๒๖๐ 

 

๔. สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขตสุรินทร์ 

5-9  ตุลาคม 58 

 
๑. พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

 
 

๒. พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 

 
 
 
 
 



๒๖๑ 

 

๓. พระมหาวิศิต ธีรว โส ผศ.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

 

 

 

๔. พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

 

 
 

 

 

 



๒๖๒ 

 

๕. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย ์ ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

 

๕. สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขตอุบลราชธานี 

27-30ต.ค. 58 
 

๑. พระราชธีราจารย์,ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 
 

 
 
 



๒๖๓ 

 

๒. พระครูสารสีลคุณ (สี สิริญาโน) ดร.รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 

 

 

 

๓. พระครูกิตติคุโณภาส  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ ์

 

 
 
 



๒๖๔ 

 

๔. พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๕. พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

 

ชื่อ         :   นางสาวธีรพันธ์  (ธีรัชฌา)  ดีมาก 
วัน/เดือน/ปี/เกิด     :      วันอังคารที่  ๑๖  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๐๔ 
สถานที่เกิด     :      จังหวัดสุรินทร์ 
ประวัติการศึกษา     :      ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอก  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
                                รุ่นที่  ๑  (รหัส ๕๔)อยู่ระหว่างการด าเนินการเสนอสอบวิทยานิพนธ์ 
      :       ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
      :      หลักสูตร  MINI MBA(ทางไกล): การเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร 
             การจัดการธุรกิจสหกรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
      :      ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) คณะวิทยาการจัดการ   สาขาวิชา 
   การจัดการทั่วไป   สถาบันราชภัฎสุรินทร์  
ประวัติการอบรม /ศึกษาดูงาน 

    :    หลักสูตร: ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่  ๑๒    
        จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า   
    :    หลักสูตร : ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย  รุ่นที่  ๑๒   
         จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
    :    หลักสูตร : Partnership  Institute  Development ( P/ID)  
         จัดโดยองค์การพัฒนาชนบท  Save  the  children  USA of Thailand 
    :    หลักสูตร:IYB  ( Off – Farm job Creation and Promotion of  small  
         And  Mediam size  Enterprise Project (OJC)   
        จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
        ไทยและประเทศเบลเยี่ยม 
   :    หลักสูตร :Participator Rural Appraisal (PRA), Rapid  Rural Appraisal 
       ( RRA),Focus  Group and analysis tools   
       จัดโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  :     หลักสูตร:การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์ 

 



๒๖๖ 

 

 

ประสบการณ์ท างาน :  
  ๑. นักวิเคราะห์โครงการ/Project  Ananalysis  officerโครงการพิเศษ :  หน่วยบริหารแผน  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  ๒.  เจ้าหน้าที่ประเมินผลและวิเคราะห์โครงการ (Evaluators and project analysis :EA) 
ส านักงานภาค  ๖  จังหวัดนครราชสีมา  กองทุนเพ่ือสังคม   ธนาคารออมสิน 
๓.  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ( field officer) โครงการ OJC(Off – Farm job Creation and Promotion of  
small and Mediamsize  Enterprise Project องค์การพัฒนา  Care  International  Of  Thailand 
  ๔. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน (Micro Credit Promotion  Officer : 
MCPO)องค์การพัฒนาชนบท Save  the Children  Of  Thailand 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนข้อมูลและระบบสารสนเทศประจ าภาค  ( MIS Officer)
ส านักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
  ๖.  เลขานุการ  ส านักงานชมรมศิษย์บูรณชนบทและเพ่ือน  (RRAFA)  กทม. 
  ๗.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์  จ ากัด 
ประวัติการท างานปัจจุบัน 
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑. ปฏิบัติงานหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
     :  ส่วนตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ 

๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี   
  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  ๗๙ /๑๙ซอย กรุงเทพ-นนท์ ๑ ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี  ม. ๕ ต าบลบางเขน  
     อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
ติดต่อ  :  มือถือ ๐๘๑ – ๓๙๘ – ๙๐๑๑ 
E-mail  :auditmcu@gmail.com  
 


